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W lutym 2021 roku radosne słowo karnawał brzmi dziwnie, a na pewno dwuznacznie. Czas od Trzech Króli po Środę Popielcową praktycznie kojarzył 
się z szaleństwem, swawolą, zabawową wolnością, tańcem, strojami i naruszeniem kulturowego tabu. Także kotylionem, tabliczką czekolady ofiarowaną 
podczas balu, kuligiem, pochodami przebierańców, kolędnikami, specjalną kuchnią. Nad tą atmosferą miała królować beztroska, łobuzerska mina, uśmiech, 
zima, oczekiwanie na wiosnę, nawet zapusty i mięsopust, czyli słowa, które już wychodzą z użycia. Tegoroczny karnawał raczej mało optymistyczny... 
Pandemia groźnego koronawirusa urządza bal, nie na sto, ale setki tysięcy par. Grzmią petardy strachu, niepewności, pozoracji, statystyk, zaskakiwań. 
Dominuje partykuła przecząca nie!

Na zasadzie karnawałowej przekory roku 2021 przywołuję kilka terminów, które warto przypomnieć, o ile odbędą się bale czy przyjęcia publiczne, bądź 
prywatne. Pachnie to atmosferą retro, połączoną z konspiracją. Oto wybór drukowanych – w prasie popularnych – słów z lutego 1901 roku: kotylion, 
wykwintne towarzystwo, maskarada, toalety kobiece, sfery obywatelskie, pań urodziwych mnóstwo, wachlarze, pudry, grzebyki, gustowna muzyka, perfumy, 
stylowy i gustowny bal... A dla ciała ważne są terminy kulinarne: a la, czyli dosłownie na sposób, tak jak, w rodzaju. Mądrzyki przeżywają renesans. 
W „Głosie Narodu” (nr 30 z 8 lutego 1894) przywołuje się je jako placuszki serowe, z jajkami, śmietaną, cukrem, solą, mąką, margaryną i rodzynkami. 
Dzisiaj podawane na wiele sposobów. Oczywiście trudno w zestawie karnawałowym pominąć consome, co w kuchni francuskiej oznacza bulion na 
wywarze mięsnym, z drobno pokrojonych warzyw, klarowany surowym mielonym mięsem wołowym z białkiem z kurzych jaj. A w polskiej tradycji, nad 
ranem, podaje się czerwony barszcz, w domu zaś – niemalże jako ostatni ratunek zdrowotny, tak zwany klin, w ostateczności mleko bądź kefir.

Dokładnie 200 lat temu, w 9 numerze „Dziennika Rządowego Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu”, Sekretarz Jeneralny Senatu opublikował 
interesujące obwieszczenie: Przychylając się do przedstawienia Dziedziców Państwa Tenczyńskiego pod dniem 12 lutego 1821, Senatowi uczynionego, 
mianuje przedstawionego sobie kandydata P. Augustyna Puchackiego zastępcą Woyta w Wsiach Krzeszowice, i Filipowice, tegoż do objęcia niezwłocznie 
powierzonego Mu Urzędu wzywa, i mianowanie to Dziennikiem Rządowym ogłasza. To jest czas trwania związku małżeńskiego Artura Potockiego i Zofii 
Branickiej, niewiasty do dzisiaj hołubionej w pamięci Krzeszowic, w imprezie pod nazwą Majówki hrabiny Zofii. Urodziła ona czwórkę dzieci, z których 
przeżył Adam Józef (1822-1872). Postać męska to niezwykła i – jak często mawiam – godna porządnego, europejskiego serialu telewizyjnego.

W tymże samym „Dzienniku Rządowym” (z dnia 11 lutego 1846 roku, numer 15-18), Senat Rządzący podał do powszechnej wiadomości, iż p. Jan 
Cukrowicz dotychczasowy zastępca Pisarza Sądu Pokoju Okręgu Krzeszowickiego, aktualnym pisarzem przy nadmienionym Sądzie w dniu dzisiejszym 
zamianowany został. Podpisał Prezes Senatu – Schindler. Z perspektywy czasu nazwiska osób pełniących funkcje publiczne wymykają się pamięci 
publicznej. Tylko wyjątkowym życiorysom udaje się zaistnieć – w różnym kształcie – w historii lokalnych społeczności. Żeglując po prasowych relacjach 
sprzed lat, myślę, że sprawujący władzę – na różnych szczeblach – winni mieć świadomość odpowiedzialności za swe słowa i czyny. Ktoś kiedyś może 
zacytować ich słowa czy opisać czyny. Aktywni radni czy urzędnicy winni jednak pamiętać o swych przyszłych potomkach – dlaczego ich dzieci mają się 
wstydzić za swych rodziców, dziadków, wujków, kuzynów, rodzeństwo? Papier oraz pamięć są cierpliwe, często sprawiedliwe.

„Dziennik Rządowy Miasta Krakowa i jego Okręgu” (nr 32-33 z dnia 12.02.1848) informuje o zmianie przepisów weterynaryjnych, dotyczących zarazy na 
bydło rogate księgosuszem zwanej. W czasie walki z koronawirusem warto przypomnieć, jak 173 lata temu walczono z chorobą, której nazwy dzisiaj się już 
nie pamięta. Co prawda jej polska, medyczna nazwa językowo brzmi ciekawie, lecz ten pomór bydła jakże zaraźliwy, o ostrym przebiegu, osiągał w XIX 
wieku 90% śmiertelności. Wedle Wikipedii potwierdzoną tę chorobę po raz ostatni w świecie w 2001 roku. Publikacja precyzuje w punkcie 4: Istniejąca 
dotąd na granicy powiatu olkuskiego straż wiejska, zawiesza się na czas nieograniczony. Zakaz jednakże wprowadzania bydła z tegoż powiatu utrzymuje się 
w całej mocy. Pkt 5: przestrzeganie, aby z powiatu olkuskiego bydło, mięso, skóry, sierść, rogi, kopyta itp. potajemnie wprowadzanymi nie były, pozostawia 
się zwierzchnikom i urzędom gromadzkim. Dla pomocy i sprężystego działania nadal pozostanie Straż Żandarmeryi w Ciężkowicach i Nowej Górze. Punkt 
6 ostrzega, wręcz grozi, iż wszelkie bydło rogate z Królestwa Polskiego bez świadectw zdrowia z powiatu olkuskiego pochodzące, ulegnie konfiskacie na 
korzyść przytrzymującego przez dni czternaście i zastosowaniem się do obowiązujących celnych przepisów. Jednak język urzędowy trwa w swej krasie 
w roku 2021. Jest cudownie zrozumiały dla urzędników go tworzących, a kompletnie irytujący swym zagmatwaniem – mieszkańców, adresatów...

Powszechne Kasyno w Krzeszowicach przesyła na plebiscyt górnośląski cały dochód uzyskany z zabawy odbytej dnia 1 lutego 1921 r. w kwocie 15.000 
marek. Znaczniejsze datki na ten cel złożyli Wargoccy, Sataleccy i wielu innych. „Ilustrowany Kurier Codzienny” w numerze 41 dzieli się z czytelnikami tą 
jakże patriotyczną postawą mieszkańców, co warto podkreślić, że w tym czasie szczególnie klasztor w Czernej i Krzeszowice należały do ważnych miejsc 
kuracyjnych oraz pielgrzymkowych dla mieszkańców Śląska.   

Statystyczny obraz Krzeszowic za rok 1991 publikuje „Magazyn Krzeszowicki”, nr 2 z 15 lutego 1992 r. Przytaczam informacje z Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz Pogotowia Ratunkowego. Zarejestrowano w Urzędzie 190 urodzeń i 223 zgony. Związek małżeński zawarło 171 par. Najczęściej nadawane dzieciom 
imiona żeńskie to: Katarzyna, Agnieszka, Anna, Dominika, Justyna i Natalia. Wśród imion męskich najczęściej spotykane to: Piotr, Michał, Paweł, Mariusz 
i Łukasz. Z kolei Pogotowie Ratunkowe udzieliło pomocy 11.025 osobom, w tym dzieci w wieku do 14 lat było 3.252. Trzy dyżurne karetki przejeździły 
imponującą ilość kilometrów – do wypadków 18.485, do zachorowań 101.654 km, a dowozy na zlecenie – 104.453 km.

Sił do rejestracji i realizacji szczepień Czytelnikom życzę. Oczywiście jak najszybciej, jak najsprawniej i w tym roku. Oczywiście szkolnym! Niech 
rejestracje działają, telefony są odbierane, komputery nie siadają, szczepionki oczekują na pacjentów, a personel medyczny nie poddaje się zmęczeniu...   
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     4    KWIECIEŃ 
• Pierwsza w historii sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach przeprowadzona 

w sposób zdalny – 9 kwietnia

• Potwierdzony przypadek koronawirusa w gminie Krzeszowice  
– 22 kwietnia

• Zakończenie budowy ścieżki rowerowej w Woli Filipowskiej – 24 kwietnia

• W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakupiono 42 laptopy 
do nauki zdalnej wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół prowadzo-
nych przez gminę

    5    MAJ
• Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja – skromne uroczystości 

w reżimie sanitarnym

• Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kapsuły czasu pod budowę 
MBGP – 18 maja

• Zakończenie remontu ul. Słonecznej w Krzeszowicach

• Wyremontowany mostek w Woli Filipowskiej, prowadzący do Puszczy 
Dulowskiej

    6    CZERWIEC
• W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisana została umowa na 

dopłaty  z Funduszu przewozów autobusowych do funkcjonowania 
dwóch deficytowych linii busowych: Krzeszowice – Tenczynek – Rudno 
i Krzeszowice – Nawojowa Góra – Frywałd – 26 czerwca

• Burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał umowy z wykonawcą na  
przebudowę parkingu przy ul. Długiej oraz układu komunikacyjnego przy 
ul. Targowej w Krzeszowicach – 26 czerwca

• Gmina otrzymała prawie 3,2 mln zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych  
w ramach rządowego wsparcia gmin. Środki zostaną przeznaczone na 
lokalne inwestycje. 

• Gminne Spotkanie Noworoczne i gala Nagrody Burmistrza Gminy  
Krzeszowice Źródło Sukcesu – 3 stycznia

• 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 12 stycznia. Zebraliśmy 
90 692,37 zł.

• Złote i Diamentowe Gody – 18 stycznia

     2    LUTY
• Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości otwarcia  

rozbudowanej części Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej 
– 18 lutego

• Karnawałowe spotkanie władz gminy z wolontariuszami WOŚP  
– 20 lutego

• Posiady Satyry i Humoru – 22 lutego

     3    MARZEC
• Potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce – 4 marca

• Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Woli 
Filipowskiej – 5 marca

• Gmina otrzymała dotację w wysokości 1 750 000,00 na kolejny etap 
prac konserwatorskich i robót budowlanych w celu zabezpieczenia ruin  
zamku Tenczyn w Rudnie

DZIAŁO SIĘ W GMINIE KRZESZOWICE W 2020 ROKU
1    STYCZEŃ
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• 6 jednostek OSP z gminy dostało dotację  – łącznie 29 000,00 na sprzęt 
i wyposażenie, a jednostki w Krzeszowicach i Nowej Górze dofinanso-
wanie w łącznej kwocie 560 000,00 na zakup samochodów ratowniczo- 
gaśniczych    

• Zakończył się remont drogi gminnej w Ostrężnicy 

• Gmina przekazała dotację w wysokości 30 000,00 dla Szpitala Powia-
towego w Chrzanowie na zakup bronchofiberoskopu, który posłuży 
do rozpoznawania chorób układu oddechowego i ustalenia sposobu 
leczenia

• Gmina otrzymała dofinansowanie  na zakup 33 laptopów z projektu 
„Zdalna szkoła+” 

• W ramach Inicjatyw Samorządowych Powiat Krakowski położył nakładkę 
asfaltową na drodze Frywałd - Baczyn    

• Gmina kupiła działkę o pow. 1,10 ha w Dubiu, przylegającą do Doliny 
Pstrąga 

• Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 576 419,15 na  przebudowę 
i termomodernizację budynku LKS Tęcza Tenczynek wraz z wewnętrzny-
mi instalacjami oraz 152 320,00 na budowę boiska sportowego w Czernej  

     7    LIPIEC
• Gmina Krzeszowice otrzymała dotację na remont kapliczki z 1890 roku 

w Czernej – 1 lipca

• Otwarcie wyremontowanej przez Powiat Krakowski Willi Japonka  
– 4 lipca

• Przekazanie przez minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak promesy 
o wartości 12 747 609,72 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka 
Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice - zwiększenie dostępności  
i jakości usług medycznych”, środki z UE – 6 lipca

• Dworzec kolejowy w Krzeszowicach otwarty po modernizacji – 8 lipca

• Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze na Rynku w Krzeszowicach  
– 9 lipca 

• Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego podpisał umowę z wykonawcą 
na przebudowę drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini  
– 13 lipca

• Zakończenie II etapu zagospodarowania centrum miejscowości Frywałd 
– 14 lipca

• Z a k o ń c ze n i e  re m o nt u  m i e j s c  p o s to j ow yc h  p r z y  u l .  D ł u gi e j  
w Krzeszowicach – 20 lipca

• Powstają kolejne odcinki chodników przy drogach powiatowych  
w Zalasiu i Nowej Górze

• Gmina otrzymała pomoc finansową dla jednostek OSP z Czernej,  
Krzeszowic, Woli Filipowskiej i Tenczynka na sprzęt przeciwpożarowy 
oraz środki ochrony osobistej

    8     SIERPIEŃ
• Burmistrz podpisał 2 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 

oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, rozbudowę i remont ulic: 
Majowa, Działkowa wraz z odwodnieniem części ul. Polnej na os. Czat-
kowice w Krzeszowicach oraz przebudowę i rozbudowę drogi do zamku 
w Rudnie – 7 sierpnia

• Dzięki pozyskanej przez gminę Krzeszowice dotacji z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych, po kilkumiesięcznej przerwie, od 17 sierpnia 
wznowiony został przewóz osób na trasie Krzeszowice - Nawojowa Góra 
- Frywałd

• Zakończenie robót budowlanych związanych z remontem mostku  
w Filipowicach – 18 sierpnia

• W ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa jednostka OSP 
w Czernej otrzymała specjalistyczny zestaw namiotowy, przeznaczony 
na zaplecze medyczne – 24 sierpnia

• Gmina uruchomiła aplikację EcoHarmonogram, wspomagającą domowe 
gospodarowanie odpadami
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• W kościele św. Jana Pawła II w Krzeszowicach odprawiona została msza 
święta dziękczynna w intencji wszystkich rolników z gminy Krzeszowice 
– 30 sierpnia

     9    WRZESIEŃ
• Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę 

gmina rozpoczęła budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini  
– 1 września

• Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny – 1 września

• Droga powiatowa z Tenczynka do Rudna oficjalnie otwarta po moder-
nizacji przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego z dofinansowaniem 
z programu rządowego FDS i budżetu gminy – 7 września

• Prezes spółki WiK Krzeszowice podpisał umowę z WFOŚiGW na pożyczkę 
na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Sance – 8 września

• Gmina Krzeszowice zakończyła budowę drogi łączącej ul. Żbicką 
z drogą krajową nr 79, która powstała z dofinansowaniem z programu  
rządowego FDS – 21 września

• Najlepsi uczniowie nagrodzeni przez burmistrza stypendiami – 21 września

• Zakończenie budowy miejsc postojowych prz y ul.  Aptecznej  
w Krzeszowicach – 24 września

• Powstał  Gród Nawoja, nowy teren rekreacji i wypoczynku w Nawojowej 
Górze  

   10    PAŹDZIERNIK
• W Gminie Krzeszowice powołany został Ekodoradca – 1 października 

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

• Rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Czernej 
– 21 października

• OSP Krzeszowice odebrała nowy, lekki samochód ratownictwa  
technicznego z funkcją gaśniczą – 16 października

• Zakończyła się konserwacja rowów melioracyjnych w Filipowicach, 
Nawojowej Górze, Siedlcu, Tenczynku, Woli Filipowskiej i Zalasiu  
– 18 października 

• Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa  
Narodowego o dotację na XII etap prac na zamku Tenczyn w Rudnie

   11    LISTOPAD
• 400 chryzantem, zakupionych z budżetu gminy i środków ARiMR, ozdobiło 

Krzeszowice w ramach akcji wsparcia producentów kwiatów  – 2 listopada

• Gmina rozpoczęła budowę parkingu przesiadkowego przy stacji PKP 
w Krzeszowicach – 17 listopada

• Gmina nabyła, w drodze wymiany z osobami prywatnymi, działkę  
o pow. 0,71 ha w Krzeszowicach pod budowę drogi łączącej DK79  
z ul. Bandurskiego – 25 listopada 

• Zakończenie ostatniego etapu prac związanych z remontem układu  
komunikacyjnego ul. Targowej w Krzeszowicach

• Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w ramach Inicjatyw Samorządowych 
położył nową nakładkę asfaltową na drodze Frywałd – Chrosna    

• Gmina otrzymała kolejny grant w wysokości 74 968,50 zł na zakup   
sprzętu do nauki zdalnej 

   12    GRUDZIEŃ
• Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej i Pełnomocnik Burmistrza  
ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom  
w  n o w e j  s i e d z i b i e  p r z y  
ul. Krakowskiej 11 – 1 grudnia 

• Zakończenie XI etapu zabezpiecze-
nia zamku Tenczyn w Rudnie – 1 grudnia

• Podpisana umowa na I I  etap przebudowy tz w.  ul .  Kościelnej  
w Krzeszowicach – 10 grudnia

• Świąteczna zbiórka  żywności – 12 – 20 grudnia

• Zamiana działek pomiędzy Gminą Krzeszowice i parafią św. Marci-
na w Krzeszowicach (działka o pow. 1,5841 ha przy Al. Solidarności  
w Krzeszowicach stała się własnością gminy w zamian za 2 działki przy  
ul. Bandurskiego) – 29 grudnia

• Powstał film promujący gminę Krzeszowice

• W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała 
5,5 mln na rozbudowę szkół podstawowych w Filipowicach, Sance i Zalasiu 

• Dofinansowanie w wysokości 636 229,28 z Małopolskiego Urzędu  
Wojewódzkiego na  funkcjonowanie linii bus-owych, łączących sołectwa 
z dworcem autobusowym w KrzeszowicachOpracowanie: J. Walkowicz, J. Kaczorowska

Zdjęcia: archiwum UMK, CKiS, OSP
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Rok 2020 okiem burmistrza
Rok 2020 został zdominowany przez epidemię koronawirusa, która 
zaskoczyła cały świat. Miała ona również duży wpływ na nasze gminne 
życie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jako samorządowcy zdaliśmy egza-
min w tym trudnym roku. 

Merytoryczna praca i odpowiedzialne decyzje, 
wsparte dodatkowymi środkami rządowymi, 
pozwoliły na utrzymanie zaplanowanych za-
dań. Bardzo dobra praca i rozsądne gospoda-
rowanie finansami gminnymi w poprzednim 
roku umożliwiły wygospodarowanie nad-
wyżki, która zapewniła stabilność finansową 
budżetu, uszczuplonego mniejszymi, niż 
zakładane, wpływami. Na wsparcie ze strony 
gminy mogli liczyć zarówno mieszkańcy, jak 
i przedsiębiorcy. Przyjęta strategia wspierania 
osób i podmiotów poprzez stosowanie ulg po-

W roku 2020 Rada Miejska w Krzeszowicach 
obradowała na 11 sesjach zwyczajnych oraz 2 
nadzwyczajnych. W związku z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonym 
w marcu na terenie całego kraju stanem epi-
demii, obrady zarówno rady, jak i większości 
komisji problemowych, odbywały się za po-
mocą środków porozumiewania na odległość. 
Z 13 sesji, które odbyły się 2020 roku, 11 to 
sesje przeprowadzone w tzw. zdalnym trybie 
obradowania. Podjętych zostało na nich 114 
uchwał. Ośmiokrotnie zmieniana była Uchwała 

Budżetowa Gminy Krzeszowice na 2020 rok oraz Wieloletnia Prognoza Fi-
nansowa Gminy Krzeszowice. 

W czerwcu, podczas XXIII sesji, po pozytywnej rekomendacji Komisji Re-
wizyjnej, rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2019, a następnie rozpatrzyła raport o stanie 
Gminy Krzeszowice. Konsekwencją tego było jednogłośne podjęcie uchwa-
ły w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Krzeszowice 
za rok 2019 oraz jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi Gminy Krzeszowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2019. 

Jedną z najważniejszych spraw w 2020 roku była procedura związana 
z uchwaleniem budżetu na rok 2021. Od listopada komisje problemowe 
rady, a w szczególności Komisja Budżetu (…), analizowały projekt uchwały 
budżetowej, wypracowując opinie i wnioski. W konsekwencji, Komisja Bu-
dżetu (…) wydała opinię wstępną, a następnie opinię końcową. 10 grudnia 
odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu, a podczas grudniowej sesji, 
procedura zakończyła się podjęciem uchwały przez radę.   

Do istotniejszych kwestii, którymi zajmowała się rada podczas trzech 
kolejnych sesji we wrześniu oraz październiku, było wprowadzenie zmian 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Krzeszowice oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krzeszowice, a także w planie obejmującym obszar 
poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej.

Na uwagę zasługuje fakt podjęcia przez Radę Miejską dwóch deklaracji: 
w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę 
Krzeszowice statusu uzdrowiska oraz w sprawie przystąpienia do prac 
związanych z budową kompleksu rekreacyjnego w Krzeszowicach. W maju, 
podczas XXII sesji z okazji trzydziestej rocznicy pierwszych wyborów do rad 

datkowych, po dokładnej analizie sytuacji finansowej podatnika, sprawiła, 
że pomoc z budżetu trafiła do rzeczywiście potrzebujących. Pomoc dla 
przewoźników pozwoliła im przetrwać ten trudny okres. Wprowadziliśmy 
dodatkowo w ciągu roku szereg zadań inwestycyjnych, co dało pracę ma-
łym i większym firmom.  Duża aktywność i zaangażowanie pracowników 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach latem w przygotowanie i składanie 
wniosków o dofinansowanie zadań środkami zewnętrznymi, przyniosła 
jesienią dodatkowe fundusze w wysokości około 6 mln zł. Wprowadzony 
również latem pakiet oszczędnościowy poprawił strukturę wydatków 
samorządowych, co pozwoliło na opracowanie bardzo rozwojowego bu-
dżetu na rok 2021. 

Słowa podziękowania należą się mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpli-
wość, związaną z ograniczeniami, jakie przyniosła epidemia. Dziękuję także 
tym wszystkim, którzy razem ze mną, w sposób odpowiedzialny, pracowali 
na rzecz naszej gminnej wspólnoty samorządowej w 2020 roku.

WacłaW GreGorczyk
Burmistrz Gminy krzeszoWice

gmin oraz wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 8 marca 1990 roku, Rada Miejska pod-
jęła upamiętniającą ten fakt deklarację. 

Szczególną grupą uchwał, były te rozpatrywane i opiniowane przez Komi-
sję Skarg, Wniosków i Petycji. W 2020 roku Rada Miejska rozpatrzyła 3 skargi 
na działalność Burmistrza Gminy Krzeszowice. Jedną ze skarg w części 
uznano za zasadną, pozostałe za bezzasadne. W okresie sprawozdawczym 
rada rozpatrzyła 1 petycję, negatywnie się do niej odnosząc. Ponadto, 
przewodniczący Rady Miejskiej 4 wnioski i 1 petycję, które zostały błędnie 
skierowane do rady, przekazał do rozpatrzenia według właściwości. Kom-
pletny rejestr podjętych uchwał, skarg, wniosków oraz petycji znajduje się 
w biurze Rady Miejskiej. 

Działalność Rady Miejskiej opierała się przede wszystkim na pracach rad-
nych w ramach komisji problemowych. W roku 2020 odbyła się następują-
ca liczba ich posiedzeń:

• Komisja Rewizyjna: 18

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 6

• Komisja Budżetu Mienia i Finansów: 18

• Komisja Rozwoju i Infrastruktury: 17

• Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa: 11

• Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji: 11

• Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów Zdrowia i Polityki  
Społecznej: 17

• Komisja Edukacji: 12

• Komisja Inwentaryzacyjna: 0

• Komisja ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego: 5

Wypracowane podczas posiedzeń komisji opinie, wnioski i stanowiska 
kierowane były na sesje pod obrady całej rady lub do realizacji przez Bur-
mistrza Gminy Krzeszowice. 

W pierwszych 3 miesiącach roku prezydium rady oraz pozostali radni utrzy-
mywali kontakt z wyborcami poprzez cotygodniowe dyżury w biurze Rady 
Miejskiej oraz w sołectwach, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. 
W kolejnych miesiącach, z uwagi na sytuację epidemiczną, mieszkańcy 
z radnymi mogli się kontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.

PrzeWodniczący rady miejskiej 
kazimierz stryczek

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach w 2020 roku
Na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Gminy Krzeszowice przewodniczący Rady Miejskiej do końca stycznia składa pisemne sprawoz-
danie z działań tego organu za ubiegły rok.  Okres sprawozdawczy był drugim, pełnym rokiem pracy Rady Miejskiej VIII kadencji. 
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 Mieszkańcy gminy Krzeszowice w 2020 roku 
Mieszkańcy gminy Krzeszowice (pobyt stały)  

wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

Miejscowość Liczba mieszkańców

KRZESZOWICE -  os. Parkowe 2 476

KRZESZOWICE -  os. Centrum 2 038

KRZESZOWICE – os. Jurajskie 2 206

KRZESZOWICE -  os. Nowy Świat 1 032

KRZESZOWICE – os. Czatkowice 1 085

KRZESZOWICE – os. Żbik 635

Razem miasto Krzeszowice 9 472

CZERNA 1 153

DĘBNIK 99

DUBIE 192

FRYWAŁD 262

FILIPOWICE 2 004

NOWA GÓRA ŁANY(odrębne sołectwo) 390

MIĘKINIA 1 220

NOWA GÓRA 1 205

NAWOJOWA GÓRA 1 916

OSTRĘŻNICA 1 043

PACZÓŁTOWICE 756

RUDNO 756

SANKA 1 290

SIEDLEC 709

TENCZYNEK 3 755

WOLA FILIPOWSKA 2 749

ZALAS 2 288

ŻARY 136

Razem gmina 31 395

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci

Wiek Mężczyzn Kobiet Razem

0 – 2 483 456 939

3 164 164 328

4 – 5 300 298 598

6 152 138 290

7 167 155 322

8 – 12 933 823 1 756

13 – 15 495 504 999

16 – 17 269 274 543

18 134 128 262

19 – 65 9 635 0 9 635

19 – 60 0 8 831 8 831

> 65 2 303 0 2 303

> 60 0 4 589 4 589

Ogółem 15 035 16 360 31 395

Urodzenia i zgony  
w 2020 roku

Miejscowość Zgony Urodzenia

CZERNA 23 10

DĘBNIK 1 1

DUBIE 3 2

FILIPOWICE 27 17

FRYWAŁD 4 1

KRZESZOWICE 109 76

MIĘKINIA 12 8

NAWOJOWA GÓRA 26 19

NOWA GÓRA 17 11

OSTRĘŻNICA 17 7

PACZÓŁTOWICE 9 5

RUDNO 8 15

SANKA 14 19

SIEDLEC 11 9

TENCZYNEK 46 42

WOLA FILIPOWSKA 40 34

ZALAS 42 24

ŻARY 3 3

Razem 412 303

Najczęściej nadawane w gminie  
w 2020 roku imiona
Dla dziewczynek: Zofia, Maja, Marcelina, Milena, Julia, Laura

Dla chłopców: Franciszek, Wojciech, Nikodem, Antoni, Mikołaj, Filip

Porównanie liczby ludności w gminach
KRZESZOWICE, CHRZANÓW I TRZEBINIA

Dane za lata: 1998, 2002, 2011 pochodzą z GUS  
(Narodowe Spisy Powszechne)

Dane za rok 2020 z urzędów gmin
dane Pochodzą z referatu eWidencji,  

Ludności i doWodóW osoBistych umk
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- 30 grudnia 2020 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy Krzeszowice 
na 2021 rok. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest on podstawą gospodarki 
finansowej gminy, wyznaczającą kierunki jej rozwoju i działalności. W budże-
cie znalazły się środki nie tylko na działalność gminy w każdej dotychczaso-
wej dziedzinie, lecz również na inwestycje, które po zrealizowaniu powinny 
w znacznym stopniu przyczynić się do dalszego rozwoju naszej gminy. 
W skrócie można powiedzieć, że jest to dobry, prorozwojowy budżet – mówi 
Kazimierz Stryczek, przewodniczący rady.

Dochody gminy Krzeszowice na rok 2021 zostały zaplanowane w wyso-
kości 155,7 mln zł. 

Dochody bieżące stanowią 145,9 mln zł, a dochody majątkowe nieco 
ponad 9,8 mln zł. Tak, jak w każdej gminie, dochody podatkowe i z opłat 
stanowią podstawę finansów naszego samorządu. Na 60,1 mln zł w tej 
grupie najwięcej środków pochodzi z udziału gminy w podatku od osób 
fizycznych (PIT) – 35,5 mln zł, 15,5 mln zł stanowią podatki od nieruchomo-
ści a 2,4 mln zł opłaty eksploatacyjne. Podatek rolny w 2021 roku przyniesie  
1 mln zł. Drugą pozycją dochodową jest dział „Rodzina”, dający naszej gmi-
nie w planie na ten rok 39,7 mln zł. Trzecie miejsce w dochodach zajmują 
subwencje z budżetu państwa – w częściach oświatowej, wyrównawczej 
i równoważącej – łącznie 28,1 mln zł. Dochody z tytułu opłaty za gospoda-
rowanie odpadami od mieszkańców planuje się w wysokości 10,6 mln zł.

Wydatki gminy Krzeszowice na rok 2021 zostały zaplanowane w wysoko-
ści 170,8 mln zł, z czego na wydatki bieżące 143,3 mln zł, a na majątkowe 
27,5 mln zł. Nakłady na oświatę i wychowanie to 34% całego budżetu, czyli 
58,1 mln zł, więc różnica między wydatkami na oświatę i wychowanie a czę-
ścią oświatową subwencji z budżetu państwa wyniesie blisko 32 mln zł. 
Wydatki na dział „Rodzina” to 40,6 mln zł, z czego ponad 76% (30,8, mln zł) 
pochłania realizacja programu 500+. Kolejne większe wydatki, zapla-
nowane na 2021 rok, to działy: gospodarka odpadami komunalnymi  
(10,6 mln zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,6 mln zł), 
 administracja publiczna (12,6 mln zł), pomoc społeczna (7,4 mln zł), go-
spodarka mieszkaniowa (3,4 mln zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa (1,4 mln zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
(5,4 mln zł), kultura fizyczna (1,1 mln zł). Ponad 4,2 mln zł gmina przeznacza 
na spłatę zobowiązań finansowych, kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt 
w kwocie 15 mln zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym 
z zaciągniętego kredytu 7,4 mln zł oraz przychodami z lat ubiegłych (wolne 
środki) - 7,6 mln zł. 

Na dzień 31.12.2021 roku zaplanowana kwota długu gminy wyniesie  
52,6 mln zł, co stanowi 33,78% planowanych dochodów. 

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w 2021 roku wynosi 5,45%, przy 
dopuszczalnym poziomie 11,13 %, przez co spełnione zostały wymogi opi-
sane w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

INWESTYCJE

Na zadania inwestycyjne  w roku 2021 planujemy wydatkować  
ok. 27 mln zł.

Najważniejsze zadania to budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Mię-
kini, zaplanowana na lata 2020 – 2021 (wartość zadania ponad 7 mln zł,); 
budowa parkingu przesiadkowego w formule „PARKUJ I JEDŹ” przy dworcu 
PKP w Krzeszowicach, realizacja w latach 2020 – 2021 (wartość zadania 
ponad 6 mln zł,) oraz zakończenie budowy Miejsko – Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Krzeszowicach (kwota dotacji 2021 roku 2,4 mln zł). Wpro-
wadzono nowe zadanie, związane z budową II etapu ul. „Kościelnej” wraz 
z przejściem dla pieszych do osiedla Nowy Świat w Krzeszowicach - war-
tość prac ok. 1, 6 mln zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

ok. 0,5 mln zł. Gmina udzieli wsparcia spółce WiK  w wysokości 800 tys. zł 
na kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej na południu gminy. W 2021 
roku planowane jest również rozpoczęcie rozbudowy szkół w Filipowicach, 
Zalasiu i Sance oraz modernizacji pawilonu LKS Tęcza w Tenczynku.

Wspólnie z Powiatem Krakowskim jest planowana realizacja kilku zadań 
drogowych. 

W ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wstępnie uzgodniono dalszą 
budowę chodników przy drogach powiatowych w Rudnie, Łanach i Ten-
czynku oraz modernizację ul. Żbickiej. Będzie kontynuowana przez Zarząd 
Dróg Powiatu Krakowskiego przebudowa drogi do Strefy Aktywności 
Gospodarczej, od ul. Grunwaldzkiej do budynków AGH w Miękini, na od-
cinku o długości 3,2 km. Jest to zadanie wieloletnie o wartości ok. 9 mln zł, 
z czego po 1,6 mln zł będzie pochodzić z budżetów Gminy Krzeszowice 
i Powiatu Krakowskiego, a 5,8 mln zł z dotacji unijnej.

- Pomimo panującej epidemii i trudnej sytuacji finansowej nadal utrzymamy 
wysokie tempo rozwoju. Wprowadzane od kilku lat oszczędności, połączo-
ne z zmianą wydatkowania środków na kierunek inwestycyjny, przynoszą 
wymierne  korzyści. Nie tylko nie ograniczyliśmy wydatków na inwestycje, 
ale wręcz przeciwnie, wprowadzamy nowe zadania. To najlepszy sposób na 
wspieranie przedsiębiorców i mieszkańców, którym dają  pracę – mówi bur-
mistrz Wacław Gregorczyk.

Budżet Gminy Krzeszowice  na 2021 rok
Podstawę gospodarki finansowej gminy stanowi plan dochodów i wydatków, uchwalany w formie uchwały budżetowej. Plan  dochodów i wy-
datków przygotowany został z uwzględnieniem innych ważnych dla gminy dokumentów, m.in. uchwał określających strategię rozwoju gminy 
i Wieloletnią Prognozę Finansową oraz uchwał stanowiących o wysokości stawek podatków lokalnych, a także umów i porozumień z jednost-
kami samorządu terytorialnego i przewidywanych umów (na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej). 

I tak w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, funkcjonuje w tej formule 
osiem linii na następujących trasach:  

• Krzeszowice – Tenczynek – Rudno – Krzeszowice (6 dopłacanych kursów 
dziennie)

• Krzeszowice – Nawojowa Góra – Frywałd – Sanka – Krzeszowice (6)

• Krzeszowice – Żary – Krzeszowice (4)

• Krzeszowice – Filipowice – Miękinia Stawiska – Krzeszowice (6)

• Krzeszowice – Zalas – Sanka – Krzeszowice (6)

• Krzeszowice – Ostrężnica – Krzeszowice (6)

• Krzeszowice – Czerna – Paczółtowice – Krzeszowice (6)

• Wola Filipowska – Krzeszowice – Dębnik – Krzeszowice (4)

Natomiast dwie linie sobotnie jeżdżą z częstotliwością 4 kursów w każdą 
sobotę, począwszy od 23 stycznia i obsługują trasy:

• Krzeszowice – Tenczynek – Rudno – Krzeszowice – Nawojowa Góra  
– Frywałd – Krzeszowice – Żary – Krzeszowice  

• Krzeszowice – Filipowice – Ostrężnica – Krzeszowice – Czerna  
– Paczółtowice – Dębnik – Krzeszowice

Skorzystanie przez nasz samorząd z dopłat do przewozów wewnątrzgmin-
nych zdecydowanie poprawi dostęp naszych mieszkańców  do transportu 
zbiorowego w tym, tak bardzo trudnym dla wszystkich, okresie epidemii.

adam Godyń, zastęPca Burmistrza

Ruszyły kursy z dopłatami!     
Po podpisaniu przez Burmistrza Gminy Krzeszowice z Wojewodą Ma-
łopolskim umowy o dopłaty z Funduszu przewozów autobusowych 
do wewnątrzgminnych linii łączących Krzeszowice z wszystkimi sołec-
twami gminy oraz podjęciu przez Radę Miejską stosownych uchwał, 
zostały zawarte umowy z wykonawcami, którzy będą w bieżącym roku 
realizować usługę przewozów autobusowych o charakterze użytecz-
ności publicznej. 
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będą mieli dostęp do diagnostyki USG na 
jeszcze wyższym poziomie. Zwiększyła się 
również dostępność do badań. Obecnie 
świadczeń w pracowni udziela dwóch spe-
cjalistów radiologów: dr n. med. Wacław 
Komarów oraz  dr Magdalena Woch-Tro-
janowska. Z pracowni korzystają również 
lekarze specjaliści, m.in. pulmonolodzy, 
gastrolodzy czy reumatolodzy.

Aparat będzie wykorzystywany przede 
wszystkim dla pacjentów posiadających 
skierowanie od lekarzy Krzeszowickiego 
Centrum Zdrowia oraz współpracujących 
kontrahentów. Będzie również możliwość 
wykonania badań komercyjnych, w tym 
USG stawów biodrowych niemowląt, USG 
pediatrycznego i przezciemiączkowego, 
a także badania doplerowskiego i wielu 
innych. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w rejestracji pracowni oraz pod 
numerem 12 282 12 63 wew. 21.

Infolinia telefoniczna  
wsparcie przy transporcie do punktu szczepień 

przeciw COVID-19
15 stycznia w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach uruchomiona została pod numerem 604 155 467 infolinia dla mieszkańców wymagających 
transportu do punktu szczepień na terenie gminy. 
W Narodowym Programie Szczepień biorą udział:

• Poradnia lekarza POZ KCZ, ul. Legionów Polskich 30, 32-065 Krzeszowice, tel. 662 377 968 (dedykowany numer do rejestracji),

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KORMED S.C., ul. Stolarska 1, 32-065 Wola Filipowska, tel. 12 283 70 23,

• Punkt szczepień NZOZ - Praktyka Lekarza Rodzinnego Filia w Krzeszowicach, ul. Legionów Polskich 7A, tel. 12 282 65 80.

Transport taki przeznaczony jest dla osób:

• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

• mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Infolinia jest czynna w godzinach pracy urzędu, tj.:

• poniedziałek: 7.30 – 17.00,

• wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,

• piątek: 7.30 – 14.00.

Zapisy na szczepienia już ruszyły. Niestety, ze względu na znaczne ogra-
niczenia dostaw szczepionki do punktów w Polsce, już pierwszego dnia 
skończyły się miejsca dla chętnych na szczepienie przeciwko COVID-19 na 
pierwsze 6 tygodni. Każdy z punktów otrzymuje 30 szczepionek na tydzień. 
Krótki czas wykorzystania (120 godzin od rozmrożenia) sprawia, że szcze-
pienia te można realizować bezpiecznie praktycznie przez trzy dni w tygo-
dniu. Obecnie, ze względu na w/w sytuację, nie ma możliwości organizacji 
szczepień w weekendy, co znacznie ułatwiłoby realizację programu.

W Krzeszowickim Centrum Zdrowia  specjalnie powołani koordynato-
rzy szczepień udzielają informacji o realizacji programu osobiście oraz 
telefonicznie pod specjalnie przeznaczonym do tego celu numerem 
662 377 968.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.kczkrzeszowice.pl oraz nasze-
go profilu na Facebooku, gdzie pojawiają się aktualne informacje na temat 
funkcjonowania podmiotu.

W pierwszych dniach nowego roku Krzeszowickie Centrum Zdrowia 
zyskało dostęp do nowoczesnej diagnostyki ultrasonograficznej. To 
wszystko za sprawą nowego aparatu USG, który stanął w pracowni przy 
ul. Krakowskiej 8. Unikalnej, najwyższej jakości obraz, wszechstronność 
i ergonomia, to cechy nowego aparatu. Nowy nabytek sprawi, że pacjenci 

Informacje Krzeszowickiego Centrum Zdrowia
Przed nami czas szczepień populacyjnych. Krzeszowickie Centrum Zdrowia będzie realizować szczepienia w punkcie zlokalizowanym w budyn-
ku przy ul. Legionów Polskich 30 w Krzeszowicach.  

Doręczamy  
decyzje  
podatkowe
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w lu-
tym bieżącego roku na terenie gminy Krzeszowi-
ce będą doręczane decyzje ustalające wysokość 
zobowiązania z tytułu podatków lokalnych na 
rok 2021. Doręczeń będą dokonywać sołtysi lub 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że:
15 lutego:
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za luty - dotyczy osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej,  

• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za luty - dotyczy osób prawnych,  jednostek organizacyj-
nych i spółek nieposiadających osobowości prawnej,  

• Upływa termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,

• Upływa termin zapłaty I raty podatku od środków transportowych.

28 lutego:
• Upływa termin złożenia przez producentów rolnych wniosku o zwrot podatku akcyzowego,  

zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (faktury za okres  
6 miesięcy, tj. od sierpnia 2020 do stycznia 2021).
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Nasz namiot odwiedziła ekipa 
T VP3 Kraków, a udzielający 
krótkich wywiadów mieszkańcy 
podkreślali, jak ważna jest na-
wet najmniejsza czy najprostsza 
pomoc, zwłaszcza przed święta-
mi, które wiele osób, z powodu 
sytuacji epidemicznej, będzie 
musiało spędzić samotnie.

Łącznie w koszach znalazły się 
994 produkty (głównie mąka, 
cukier, makarony, konserwy, 
słodycze, oleje, ryż, kasze, sery, 
pasztety), z których pracow-
nicy socjalni przygotowali 80 
paczek. Paczki żywnościowe 
wraz z potrawami wigilijnymi 
trafiły 23 grudnia do najbardziej 
potrzebujących wsparcia osób 
i rodzin z naszej gminy.

Burmistrz Wacław Gregorczyk i organizatorzy akcji dziękują 
wszystkim ofiarodawcom za pomoc, zaangażowanie i życzliwość 

Świąteczna zbiórka żywności 
zakończona sukcesem
Urząd Miejski w Krzeszowicach, wspólnie z Rejonową Spółdzielnią 
Zaopatrzenia i oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zorga-
nizowali tradycyjną, przedświąteczną  zbiórkę żywności. Trwała ona 
w 4 sklepach RSZZ w Krzeszowicach w dniach 12 - 20 grudnia oraz  na 
Rynku w sobotę 19 grudnia.

Nabór zgłoszeń dla par  
małżeńskich, obchodzących 
w 2021 roku Złote Gody
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowicach zaprasza pary 
małżeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1971, zaintere-
sowane uroczystą formą obchodu jubileuszu 50. rocznicy zawarcia 
małżeństwa, o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 

Wnioski do pobrania ze strony internetowej www.gminakrzeszowice.pl 
oraz w siedzibie urzędu.

Zgłoszenia zostaną przekazane do Urzędu Wojewody, jako organu wnio-
skującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

Dokonanie zgłoszeń jest warunkiem niezbędnym do podjęcia przez 
kierownika USC procedury. Termin uroczystego wręczenia medali jest 
uzależniony od otrzymania odznaczeń z Kancelarii Prezydenta RP i czas 
oczekiwania może wynieść nawet ponad 12 miesięcy.

Działka przy Alei  
Solidarności  
własnością gminy
29 grudnia burmistrz Wacław Gregorczyk zawarł umowę zamiany 
działek z parafią św. Marcina w Krzeszowicach.
Działka nr 951/10 o pow. 1,5841 ha, położona przy Al. Solidarności w Krze-
szowicach, stała się własnością gminy. Gmina przekazała parafii działki 
o numerach 860/24 i 860/25 przy ulicy Bandurskiego.

- Konsekwentnie powiększamy zasób gruntów komunalnych pod budowę 
obiektów przyszłego Krzeszowickiego Kompleksu Zdrojowego. Pozyskanie 
w drodze zamiany działki o powierzchni prawie 1,6 ha umożliwia przystąpie-
nie do prac projektowych. Dziękuję parafii św. Marcina za zrozumienie potrzeb 
rozwojowych Krzeszowic i zgodę na zamianę - mówi burmistrz Wacław Gre-
gorczyk.

Legenda:
na czerwono – pozyskana działka

na żółto – działka należąca do gminy

na zielono – działka należąca do gminy i Skarbu Państwa
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500+
Od 1 lutego drogą elektroniczną można składać wnioski o świadczenie 
„500+ ” na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. 

Od 2021 roku prawo do świadczenia 500+ jest ustalane na okres  
od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 
roku, wnioski można składać już od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną:

• za pośrednictwem portalu Empatia,

• przez bankowość elektroniczną,

• przez portal PUE ZUS. 

Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w siedzibie GOPS lub za 
pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia.

KASA
Od 1 stycznia wszelkie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, świad-
czeń rodzinnych i pozostałych oraz wpłaty z tytułu usług opiekuńczych, 
odpłatności za pobyt w ŚDS  obsługiwane są w kasie w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 11. 

Wypłaty świadczeń odbywać się będą zgodnie z terminami wskazany-
mi w decyzjach/informacjach, w godzinach 10.00 – 15.00 (pon. – czw.),  
10 – 13.30 (pt.).

REKRUTACJA DO PROJEKTU AKTYWIZUJĄCEGO  
„ODNOWA DLA CIEBIE”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach rozpoczyna realiza-
cję projektu „OdNowa dla Ciebie”  w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Priorytet 9.1.1 Projekt 
realizowany będzie przez 30 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021  roku. 

Celem Projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 60 osób, miesz-
kańców gminy Krzeszowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia w zakresie 

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

www.mapadotacji.gov.pl

                                 Projekt  ,,OdNowa dla Ciebie" 

                projekt realizowany jest od 01.01.2021r. do 30.06.2023r. 

                           współfinansowany ze środków UE i EFS

Cel projektu:  aktywizacja społeczna i zawodowa  60 osób zamieszkałych na terenie 

          Gminy Krzeszowice i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krzeszowicach

          w szczególności doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. 

                   Rekrutacja do projektu trwa od 18.01.2021r. do 15.02.2021r.

wypełniania ról społecznych, planowania kariery i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt 
z GOPS (Monika Sibiga) pod nr tel. 12 258 30 80.

WSPIERAJ SENIORA! – PROGRAM POMOCY OSOBOM 
70+ ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 31 MARCA!
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Promesy na obiekty  
oświatowe  
18 stycznia burmistrz Wacław Gregorczyk uczestniczył w uroczystości 
wręczenia promes z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Z rąk wicewojewody Ryszarda Pagacza, w obecności posłanki Elżbiety 
Dudy, odebrał potwierdzenie wsparcia finansowego ze środków rządo-
wych w wysokości 5,5 mln zł na rozbudowę szkół w Filipowicach, Zalasiu 
i Sance.

Starosta Wojciech Pałka otrzymał promesę na kwotę 4,5 mln na budowę 
sali gimnastycznej przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszo-
wicach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

zdjęcie:  krzysztof kamiński / starostWo PoWiatoWe W krakoWie

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epide-
miczną, badania statystyczne w 2021 roku będą realizowane przez pra-
cowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metodą wywiadu 
telefonicznego. Tożsamość ankieterów statystycznych można sprawdzić 
poprzez aplikację na stronie internetowej  https://sa.stat.gov.pl/formu-
larz/ lub telefonicznie pod numerami: +48 12 65 63 032, +48 695 256 281,  
+48 12 41 56 011.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 
z późn. zm.), od 1 kwietnia bieżącego roku na terenie całej Polski zosta-
nie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.  
Pozyskane w badaniach statystycznych dane są wykorzystywane do analiz 
i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej 
województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania 

Badania ankietowe w 2021 roku
W 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw 
i instytucji na terenie województwa małopolskiego. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 
r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 roku poz. 443, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej.

strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. 
Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i osobowe są 
objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone 
oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną 
narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają 
całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezen-
tuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi 
osobami.

ZAWIADAMIAM
o wyłożeniu projektu uchwały w dniu 28 stycznia 2021 r. do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskie-
go oraz umieszczeniu projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
Ww. projekt uchwały dostępny jest do wglądu:

• w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 - 15.00 (z uwagi na całkowite zamknięcie UMWM dla interesan-
tów zewnętrznych, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną  
z COVID-19, wgląd do ww. projektu uchwały jest możliwy w wyznaczonej 
strefie obsługi klientów - parter, po wcześniejszym kontakcie telefonicz-
nym z pracownikiem Urzędu);

• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Małopolskiego: http:/www.malopolska.pl;

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce  
Konsultacje społeczne/Akty prawne.

Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik 
wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z załączonym 
dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowa-
nia nieruchomości, a także określenie położenia nieruchomości poprzez 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego
Z DNIA 19 STYCZNIA 2021 R.
Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) informuję
o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.

wskazanie obrębu ewidencyjnego i numeru działki oraz załączenie wyrysu 
z ewidencji gruntów i budynków lub mapy ewidencyjnej dla nieruchomości.

Uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres: Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub w postaci 
elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 
z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
w terminie od 28 stycznia 2021 r. do 18 lutego 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marsza-
łek Województwa Małopolskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie  
ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

W oparciu o art. 27 ust. 12 ustawy Prawo łowieckie przy rozpatrywaniu 
uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego 
uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na 
niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki 
łowieckiej, albo - w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowiec-
kim - spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia 
prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym 
należy wskazać przyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieru-
chomości z obwodu łowieckiego.
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O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Krzeszowice, któ-
rzy złożą wniosek o wydanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji psa 
lub kota. W przypadku sterylizacji/kastracji psa do wniosku wymagane jest 
dodatkowo złożenie:

• kserokopii aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie 
zgłoszonego do zabiegu psa, 

• okazanie książeczki  zdrowia  psa,  rodowodu  lub  innego dokumentu  
potwierdzającego prawa do zwierzęcia.

Sterylizacja/kastracja psów i kotów właścicielskich
Ruszyła kolejna edycja programu sterylizacji/kastracji psów i kotów właścicielskich. Koszt zabiegów w 70% pokrywany jest  z budżetu Gminy 
Krzeszowice. 

Warunkiem udziału w programie jest trwałe oznakowanie psa, poprzez 
wszczepienie czipa (zabieg można wykonać bezpłatnie w gabinecie wete-
rynaryjnym przed zabiegiem sterylizacji/kastracji).

Skierowanie na zabieg można uzyskać w Referacie Ochrony Środowi-
ska,  pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice, segment A, pok. nr A1,  
tel. 12 252 08 13.

Akcja prowadzona będzie do 18 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania 
środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w budżecie.

roś umk

Mniej azbestu dzięki gminnemu programowi
Od 26 kwietnia 2018 roku do 11 grudnia 2020 roku Gmina Krzeszowice realizowała projekt pn. Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice 
na lata 2018-2020. Był on dofinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020. 

Realizacja projektu na terenie gminy finansowana była w 85% ze środków Unii Europejskiej i 15% z budżetu gminy. Wartość: 533 707,77 zł.    

W tym czasie dokonano demontażu 94 pokryć dachowych, zawierających azbest, w łącznej ilości 329,89 ton oraz odebrano 949,77 ton tzw. gruzu 
azbestowego z 354 nieruchomości. Daje to łączną ilość 448 nieruchomości, których właściciele skorzystali z pomocy w utylizacji niebezpiecznego azbestu. 

Demontaż z budynków mieszkalnych  
i gospodarczych

Odbiór azbestu składowanego  
na posesji SUMA

2018 79  ton 
25 nieruchomości

290,59  ton 
105 nieruchomości

369,59  ton  
130 nieruchomości

2019 148,21  ton  
40 nieruchomości

266,41 ton 
108 nieruchomości

414,62  ton  
148 nieruchomości

2020 102,68  ton 
29 nieruchomości

392,77  ton  
141 nieruchomości

495,45  ton  
170 nieruchomości

SUMA 329,89  ton  
94 nieruchomości

949,77  ton  
354 nieruchomości

1 279,66 ton  
448 nieruchomości

W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w roku 
2018 przeprowadzono 4 lekcje edukacyjne w wybranych szkołach, doty-
czące szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka oraz koniecz-
ności utylizacji azbestu zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo, 
zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych z klas 

I - III oraz konkurs fotograficzny dla uczniów klas VI - VIII. Dzieci i młodzież 
zaznajomiły się z tematyką związaną z azbestem oraz obrazowały wystę-
powanie tego materiału w środowisku.

katarzyna Lasoń-fiGLarz,  
rGk umk

jakuB rutyna, i miejsce  LiWia choLeWa, ii miejsce iGa maLinoWska, iii miejsce
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Stopnie zanieczyszczenia 
powietrza
28 września 2020 roku Sejmik Województwa Małopolskie-
go przyjął nowy Program Ochrony Powietrza dla Woje-
wództwa Małopolskiego, którego celem jest osiągnięcie 
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.
Program Ochrony Powietrza wprowadza trzy stopnie 
zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, aby zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczyć 
skutki i czas trwania już zaistniałych. W przypadku prze-
kroczenia 2 i 3 stopnia wprowadzone będą działania 
zaradcze, np. zakaz aktywności dzieci i młodzieży na ze-
wnątrz. Każdy z trzech stopni zanieczyszczenia powierza 
oznacza zakaz palenia w kominkach na paliwo stałe, o ile 
nie są one jedynym źródłem ogrzewania domu. Działania 
krótkoterminowe wprowadzane dla poszczególnych stop-
ni zagrożenia przedstawiają infografiki. 

1 STOPIEŃ ZAGROŻENIA  
KOD ŻÓŁTY
Wdrażany, gdy średnie stężenie pyłu PM10 z ostatnich  
12 godzin przekroczy 80 µg/m³. 

2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA  
KOD POMARAŃCZOWY
Wdrażany w sytuacji ryzyka przekroczenia poziomu  
informowania (100 µg/m³) . 

3 STOPIEŃ ZAGROŻENIA 
KOD CZERWONY
Wdrażany w sytuacji ryzyka przekroczenia poziomu  
alarmowego (150 µg/m³).

Aktualne ostrzeżenia o zanieczyszczeniu po-
wietrza dostępne są na stronie internetowej  
http://powietrze.malopolska.pl/komunikaty.
Komunikaty o wystąpieniu II i III stopnia zagrożenia 
zamieszczane są również w Regionalnym Systemie 
Ostrzegania (RSO), jako komunikaty tzw. alarmowe 
(czyli wyświetlane również w telewizji). Bezpłatna 
aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszcze-
gólnych systemów operacyjnych (Android, iOS, 
Windows Phone).

Komunikaty przekazywane są również do Po-
wiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego 
i właściwych gmin na danym obszarze, którego 
dotyczy stopień zagrożenia oraz do dyrektorów pla-
cówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo- 
wychowawczych oraz dyrektorów placówek ochro-
ny zdrowia.
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Marian Lewicki: Jest Pan administratorem PSZOK w Krzeszowicach od 
samego początku. Jak Pan ocenia jego efektywność?
Stanisław Kaczor: Na początku 2019 roku w nie było dużego ruchu, z cza-
sem jednak kampania informacyjna dotycząca PSZOK przyniosła wymierne 
efekty i mieszkańcy zaczęli korzystać z niego coraz częściej. Jak wiadomo, 
każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest potwierdzane poprzez wypełnienie 
Formularza przyjęcia odpadów. W roku 2019 wypełniono 4 364 formula-
rze, co oznacza, że średnio PSZOK odwiedziło 17 osób dziennie. To dużo. 
W ubiegłym roku wypełniono 3 229 formularzy, czyli było średnio 13 osób 
na dzień.

M.L.: Czy to efekt wprowadzenia stanu epidemii w związku z wirusem 
SARS-CoV-2?
S.K.: Dokładnie tak. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa, początko-
wo ograniczono dni otwarcia PSZOK, które stopniowo wydłużano. Osta-
tecznie, przyjęcie odpadów następowało po uprzednim umówieniu wizyty 
drogą telefoniczną. Nadal zapisujemy mieszkańców na terminy i ten sys-
tem się sprawdza. Można uniknąć kolejek. Tym bardziej jest to dogodne, że 
od 2020 roku, każda śmieciarka odbierająca odpady z gminy musi się u nas 
zważyć, więc pracownicy działają na dwóch frontach. Dzięki zapisywaniu 
terminów, łatwiej mieć kontrolę nad całością pracy punktu.

M.L.: Jakie odpady są najczęściej oddawane przez mieszkańców?
S.K.: Oczywiście, odpady wielkogabarytowe. Bywały okresy, gdzie wywozi-
liśmy po zestawie 2 kontenerów o poj. 30 m3 tygodniowo. Średnio to ok. 28 
ton miesięcznie. Najczęściej są to meble, kanapy, krzesła, szafy i inne „gra-
ty”. Boksy, gdzie je trzymamy, są ciągle pełne. Dużo też jest odpadów po 
remontach: okien, drzwi, paneli, wyposażenia, ale najwięcej z tzw. remon-
tówki jest gruzu. Niestety, pomimo możliwości przekazania gruzu z PSZOK 
osobie fizycznej, nie znajdują się na niego chętni, choć staramy się, aby był 
dobrej jakości. Musimy więc go oddawać do instalacji i ponosić koszty jego 
zagospodarowania, a to przecież dobry materiał na utwardzenie terenu, 
na podbudowę, mogący zastąpić kruszywo, za które trzeba zapłacić. Coraz 
chętniej przywożony jest styropian, natomiast mniej jest bioodpadów. 

M.L.: Na PSZOK znajduje się specjalny kontener, przeznaczony na rzeczy 
do ponownego użycia. Co tam trafia i czy cieszy się on popularnością 
wśród mieszkańców?
S.K.: Oczywiście, że tak. Nie jest to duża skala, ale mamy już stałych klien-
tów, którzy regularnie tam zaglądają. Najczęściej znajdują się tam zupełnie 
dobre meble, np. fotele, sofy, stoły, szafki, ale mamy też duży zbiór książek, 
akcesoria kuchenne, sprzęt narciarski oraz zabawki i akcesoria dla dzieci. 
Dla potrzebujących zawsze się coś znajdzie, więc zapraszamy.

PSZOK w Krzeszowicach, drugi rok działalności
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszowicach rozpoczął swoją działalność w styczniu 2019 roku, jako część Referatu Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (RGK). Administratorem jest Stanisław Kaczor, z którym rozmawiał Marian Lewicki.

M.L.: A z jakimi problemami się zmagacie?
S.K.: Na początku podrzucano nam pod bramę PSZOK elektrośmieci, a ra-
czej ich pozostałości. Największym problemem jest przywożenie odpadów 
przez właścicieli firm. PSZOK jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy 
ponoszą opłatę za śmieci do gminy, a firmy powinny pozbywać się odpa-
dów w ramach indywidualnych umów. Niestety, niektórzy przedsiębiorcy 
nie postępują uczciwie i zostawiają klientom odpady po wykonanej usłu-
dze, np. po remoncie. Najgorzej jest, gdy do PSZOK przyjeżdża samochód 
firmowy i przywozi odpady, a kierowca mówi, że to od mieszkańca z domu. 
Ciężko jest to zweryfikować, więc zdarzają się nieprzyjemne sytuacje. 
W ubiegłym roku borykaliśmy się też z odbiorem frakcji papieru. W 2019 
roku papier oddawaliśmy do lokalnego skupu, uzyskując dochód ze 
sprzedaży, ale niestety współpracę zerwano. Znaleźliśmy odbiorcę w Kra-
kowie, ale po pół roku umowę wypowiedziano. Obecnie mamy odbiorcę 
w Ogrodzieńcu, ale niestety trzeba płacić za odbiór. Rynek frakcji papieru – 
makulatury, zmienił się w ciągu roku o 180 stopni. Z zysku 0,05 zł za 1 tonę 
zmieniło się na konieczność zapłaty 50 zł za 1 tonę, plus dodatkowe koszty 
za transport i kontener. Ze szkłem jest stabilniej, mamy stałego odbiorcę, 
który w tym roku będzie płacił mniej, ale odbiór raczej mamy zapewniony. 
Rynek odpadowy jest dynamiczny, ciągle się coś zmienia. Musimy za tym 
nadążyć. 

M.L.: A czy może Pan powiedzieć, ile  kosztuje PSZOK?
S.K.: Oczywiście. W roku 2020 gmina poniosła koszty utrzymania PSZOK 
w wysokości ok. 900 000,00 zł, w tym: 

      604 475,61 zł 

umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z P.W.MIKI 
Mieczysław Jakubowski (tworzywa, bioodpady, odpady 
wielkogabarytowe, szkło poremontowe, materiały 
izolacyjne)

      126 349,00 zł wynagrodzenia pracowników

        44 359,52 zł 
inne usługi (zagospodarowanie papieru, ładowarka, 
transport, ochrona)

        33 520,00 zł administrator PSZOK oraz prace porządkowe na PSZOK

        27 488,16 zł zagospodarowanie gruzu poremontowego

        24 181,54 zł 
zakupy (kontener biurowy, kamera, paleciak, materiały 
biurowe, wyposażenie, środki czystości)

        10 880,46 zł zagospodarowanie zużytych opon

        10 791,36 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych

          8 004,86 zł energia elektryczna oraz woda

          1 845,84 zł dostęp do telefonu oraz sieci Internet

          1 166,72 zł zakup odzieży roboczej

            607,01 zł wywóz nieczystości ciekłych

    893 670,08 zł Razem

M.L.: Dziękuję za rozmowę.
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Numer KRS Nazwa organizacji pożytku publicznego
0000049063 STOWARZYSZENIE „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE” Krzeszowice
0000088123 INTERWENCYJNY ZESPÓŁ POMOCY MIĘDZYLUDZKIEJ Krzeszowice
0000217432 GMINNY KLUB SPORTOWY ŚWIT W KRZESZOWICACH
0000301283 STOWARZYSZENIE KOBIET Z PROBLEMAMI ONKOLOGICZNYMI AMAZONKA Krzeszowice
0000332177 STOWARZYSZENIE „RATUJ TENCZYN” Krzeszowice
0000271315 STOWARZYSZENIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY „ALF” Dubie
0000175353  STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO Kraków
0000270261 FUNDACJA STUDENCKA MŁODZI-MŁODYM (w formularzu PIT) Cel szczegółowy: Fundacja Wyłącz Telewizor 8129
0000273492 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  Hufiec ZHP Krzeszowice
0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  Szkoła Podstawowa w Czernej
0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  Przedszkole Krzeszowice
0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach
0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  Szkoła Podstawowa w Sance

Przekaż 1 % dla OPP
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przekazywania 1 % podatku 
dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publiczne-
go, działających na terenie Gminy Krzeszowice, przy dokonywaniu 
rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym za rok 2020. Przeka-
zując 1 % podatku dla uprawnionych podmiotów wspieramy działalność 

organizacji pozarządowych, które podejmują inicjatywy w sferze zadań 
publicznych. Informacje na temat zasad, sposobu dokonywania odpisów 
oraz wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymy-
wania 1 % podatku znajdują się na stronie internetowej https://www.niw.
gov.pl/opp/wykaz-opp/. 

Wśród organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy 
Krzeszowice znajdują się:

Dotacje dla klubów  
sportowych 
Rozstrzygnięty został nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 
roku projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi 
sportu.  Z budżetu Gminy Krzeszowice przyznano dotacje dla 18 klu-
bów sportowych, na łączną kwotę 360 000 zł. 
Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty:

• Ludowy Klub Sportowy „Wolanka” Wola Filipowska - 42 000,00

• Gminny Klub Sportowy „Świt” Krzeszowice - 74 000,00

• Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Tenczynek - 35 000,00

• Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy 
„PODAJ DALEJ” - 3 000,00

• Ludowy Klub Sportowy „Górzanka” Nawojowa Góra - 35 000,00

• Uczniowski Klub Sportowy „TOPÓR” Krzeszowice – 4 000,00

• Uczniowski Klub Sportowy „Start” Wola Filipowska - 5 000,00

• Uczniowski Klub Sportowy „Harmonia” Krzeszowice - 7 000,00

• Fundacja Akademia Piłkarska MAM TALENT – 3 000,00

• Uczniowski Klub Sportowy „6” Tenczynek - 9 000,00

• Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Zalas - 39 000,00

• Parafialny Klub Sportowy „Sankowia” Sanka - 22 000,00

• Stowarzyszenie Centrum Aktywności Ruchowej „Junior” Filipowice - 4 000,00

• Uczniowski Klub Sportowy „Siateczka” Zalas - 7 000,00

• Uczniowski Klub Sportowy „Fairway” Krzeszowice - 3 000,00

• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Krzeszowice - 6 000,00

• Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” Ostrężnica - 22 000,00

• Miejski Klub Sportowy „MARATON” w Krzeszowicach – 40 000,00

tekst: i. WiśnieWska, WoG umk

Nieodpłatna pomoc  
prawna i poradnictwo  
obywatelskie
W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapo-
bieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo 
Powiatowe w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu, do  odwołania, 
porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (zdalnie). 

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można: 

• zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217 lub 12 397 91 06 

• zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/
zapisy 

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego, anonimową opinię można przekazać:

• przesyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział 
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

•  przesyłając na adres e-mail: orb@powiat.krakow.pl 

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, 
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba 
fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu 
innych osób w ciągu ostatniego roku.
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Pierwsza z nich, która odbyła się 10 grudnia, została zwołana w trybie nad-
zwyczajnym i dotyczyła wyprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020. 

Z kolei XXX sesja (30 grudnia), była zwołana przede wszystkim w celu 
podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2021 - 2030. Po przeprowadzeniu 
procedury wynikającej z ustawy o finansach publicznych obie uchwały 
zostały podjęte. 

Kontynuując obrady, rada zmieniła uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu na lata 2020 
- 2022 w zakresie zadania pn. „Przebudowa powiatowego układu komu-
nikacyjnego prowadzącego do terenów Strefy Aktywności Gospodarczej 
w Miękini”. Jak poinformował przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz 
Kaczara, w związku z niewykorzystaniem przez Powiat Krakowski dotacji 
w roku 2020, zaplanowana kwota pomocy (250 000,00 zł) w roku bieżącym, 
zostaje przesunięta na rok 2021. Jednocześnie z uwagi na opóźnienie prac 
projektowych przez wykonawcę zadania, kwota zaplanowana pierwotnie 
na rok 2021 (650 000,00 zł) zostaje przesunięta na rok 2022, dając łącznie 
w tym roku kwotę 1 250 000,00 zł. 

Podczas sesji rada podjęła uchwałę, powierzającą Gminie Zabierzów re-
alizację zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego 
Domu Samopomocy, położonego na terenie gminy Zabierzów uczestni-
ków z terenu gminy Krzeszowice w roku 2021, w sytuacji spełnienia okre-
ślonych w uchwale warunków. 

Kolejnym punktem porządku obrad było nadanie nazw ulicom na terenie 
miejscowości Nowa Góra. Na wstępie przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa (…) Leszek Kramarz zawnioskował o zmianę nazwy ulicy w ciągu 
drogi powiatowej od tzw. Sikorowskiego do Ostrężnicy z ul. Olkuskiej  
i ul. Jana Pawła II na ul. Króla Jana Kazimierza. Następnie burmistrz Wacław 
Gregorczyk zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki, zgodnie z wnio-
skiem Komisji Bezpieczeństwa (…). Po przeprowadzonej dyskusji, uchwała 
została podjęta. 

W dalszej części posiedzenia, rada podjęła uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Krzeszowice oraz zasad i warunków korzystania z tych przystan-

ków, a także uchwałę dotyczącą zasad, warunków oraz wysokości opłaty za 
korzystanie z  Dworca Komunikacyjnego w Krzeszowicach.

Następnie radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z informa-
cjami przestawionymi przez przewodniczących Komisji Budżetu (…) oraz 
KomisjiRozwoju (…), konieczność podjęcia uchwały związana jest z pozy-
tywnie zweryfikowanym wnioskiem Gminy Krzeszowice, złożonym do Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, o uzyskanie dopłat z fun-
duszu rozwoju przewozów autobusowych dla linii wewnątrzgminnych na 
2021 rok. Po podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim planowane jest 
objęcie przedmiotową dotacją na terenie naszej gminy dziesięciu linii au-
tobusowych, z których osiem będzie funkcjonowało w dni powszednie, od 
poniedziałku do piątku, oraz dwie w soboty. 

W dalszej części obrad rada rozpatrzyła skargę na działalność burmistrza, 
a następnie podjęła uchwały związane z planami pracy na przyszły rok. 
Jednym z ostatnich punktów było zapoznanie się ze sprawozdaniem z kon-
troli kosztów utrzymania domów kultury oraz sołtysówek, będących w za-
rządzie Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Krzeszowicach, 
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

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

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

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

• na stronie internetowej  Urzędu M iejsk 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

SESJE RADY MIEJSKIEJ
W grudniu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej: XXIX oraz XXX. Obydwie zostały przeprowadzone za pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość. 

Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz
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Marian Lewicki: Moment objęcia przez Pana 
funkcji dyrektora Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach był z powodu pandemii dość 
skomplikowany. Jak udało się skonfrontować 
plany z rzeczywistością?

Paweł Czyż: Rzeczywistość okazała się dosyć 
okrutna. Plany były i pozostają ambitne, cho-
ciaż życie je mocno zweryfikowało. Niestety nie 
udało nam się w 2020 r. zorganizować żadnej 
dużej imprezy plenerowej. W tym przypadku za-
równo rozporządzenie, jak i wytyczne sanitarne 
zminimalizowały praktycznie do zera możliwość 
jakiegokolwiek działania. Z drugiej jednak stro-
ny, zapewniliśmy odpowiedni reżim sanitarny 
i w zgodzie z obowiązującymi przepisami zorga-
nizowaliśmy dla dzieci z naszej gminy 4 turnusy 
letniej półkolonii. We wrześniu ruszyliśmy z od-
świeżoną, bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, 
ale niestety, już po kilku tygodniach musieliśmy 
je przerwać ze względu na zaostrzenie przepi-
sów.

M.L: Czy udaje się w systemie online utrzymać 
kontakt z uczestnikami zajęć i ich rodzicami?

MUSIELIŚMY ZWERYFIKOWAĆ PLANY
Z Pawłem Czyżem – dyrektorem Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – rozmawia Marian Lewicki.

P.Cz.: Oczywiście, że się udaje, a komunikacja 
z każdym kolejnym projektem jest coraz lepsza. 
Szczególnie wdzięczni jesteśmy Rodzicom, 
którzy pomimo ogromnych utrudnień i niepew-
ności, spowodowanych stanem epidemicznym, 
nadal nam ufają i korzystają z naszej oferty. 
W trybie online funkcjonują praktycznie wszyst-
kie aktywności w Kopalni Talentów, Fotoklub, 
Verso czy zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu 
w Krzeszowicach. Z pracownikami i instrukto-
rami nadal szukamy nowych form dotarcia do 
naszych odbiorców. Jako ciekawostkę mogę po-
dać zajęcia szachowe, gdzie po przejściu na tryb 
online mamy więcej uczestników, niż w trybie 
stacjonarnym. 

M.L: Czyli można powiedzieć, że CKiS poradziło 
sobie z przejściem do świata wirtualnego?
P.Cz.: Na początku mieliśmy obawy i z pewno-
ścią możemy robić to jeszcze lepiej, ale uważam, 
że dobrze poradziliśmy sobie z przejściem 
w świat cyfrowy. Oprócz naszych cyklicznych 
zajęć prowadzonych online, przygotowaliśmy 
sporą ilość materiałów filmowych. Relacjonowa-
liśmy „na żywo” wernisaże i spotkania z artysta-
mi, odbywające się w naszej galerii. Z naszymi 
plastyczkami – Barbarą Dec i Anną Koblak 
– nagraliśmy krótkie materiały filmowe „zrób to 
sam”, pokazujące, jak przygotować dekoracje 
świąteczne czy prezent na Dzień Babci i Dziadka. 
Takich przykładów jest oczywiście znacznie wię-
cej. Mam tu na myśli m.in. transmisje z naszych 
koncertów: NASZA NIEPODLEGŁA, czyli koncer-
tu z okazji Święta Niepodległości czy koncertu 
kolęd i piosenek świątecznych „Jedyna taka noc”, 
w wykonaniu zespołu VERSO. 

M.L: A sport? 
P.Cz.: W tym obszarze wyzwania były jeszcze 
większe. Najtrudniejszym było dostosowanie 
procedur umożliwiających udostepnienie infra-
struktury sportowej, którą zarządza Centrum, 
tj. boisk kompleksu Orlik oraz hali sportowej 
przy ul. Długiej, do nowych wytycznych i wy-
mogów sanitarnych. Uważam, że zrobiliśmy to 
bardzo dobrze i nawet po zaostrzeniu przepi-
sów w grudniu 2020 r. nie było żadnej przerwy 
w funkcjonowaniu obiektów. Innym problemem 
był całkowity zakaz budowy lodowisk, który 
uniemożliwił nam przygotowanie sztucznej 
ślizgawki w tym sezonie – na to niestety nie mo-
gliśmy już nic poradzić.

M.L: Budżet na 2021 rok CKiS ma pewnie 
skromniejszy niż w latach poprzednich?
P.Cz.: Mniejsza jest dotacja z gminnego budżetu 
i mniejsze będą przychody własne, ale ja nie 
widzę problemu. Przygotowujemy dwa scena-
riusze. Jeden zakłada, że pozostajemy z wieloma 
ograniczeniami, obostrzeniami i częściowo za-
mknięci. W drugim, jeżeli będzie taka możliwość, 
chcemy zorganizować duży Dzień Dziecka dla 
dzieci z całej gminy Krzeszowice i cykl wyda-
rzeń w ramach akcji letniej w naszym mieście. 
Planujemy też organizację Majówki Hrabiny 
Zofii. Bierzemy pod uwagę potencjalnie wyższe 
koszty produkcji imprez, od strony szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa, ale zakładamy też, 
że honoraria artystów czy koszt wynajęcia scen, 
nagłośnienia etc. może być niższy niż w latach 
ubiegłych. Wszystko rozstrzygnie się w najbliż-
szych miesiącach.

To ogromne wyróżnienie, że właśnie nasz projekt 
został wyłoniony w Regionalnym Konkursie Gran-
towym. Nasza instytucja jest jedną z ośmiu w woje-
wództwie małopolskim, które będą realizować pół-
roczny projekt skierowany do młodzieży w wieku 
13-14 lat – mówi dyrektor Centrum Paweł Czyż.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie umiejęt-
ności interpersonalnych, praca z nowoczesnymi 
technologiami, doskonalenie warsztatu w zakresie 
planowania, poszerzenie wiedzy o historii własnej 
miejscowości oraz pobudzenie aktywności wśród 
społeczności lokalnej, dzięki pracy zespołowej 
i międzypokoleniowej – dodaje Katarzyna Niedo-
ba, koordynatorka projektu.

Projekt realizowany będzie w Klubie przy Rynku 
w Nowej Górze, a jego główne działania krążą 
wokół historii wsi, która lokację miejską uzyskała 
przed 1367 rokiem i utrzymała ją do 1933 roku, 
kiedy to straciła prawa miejskie.

Celem całego programu jest wyrównanie szans 
młodzieży na starcie w dorosłe życie, w taki 
sposób, aby młody człowiek z małej miejscowo-

ści potrafił samodzielnie i świadomie osiągać 
wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspek-
tywicznie o własnej przyszłości. Ma on bowiem 
takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej 
aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na 
miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej 
wykorzystać szanse, które stwarza mu życie.

W Programie „Równać Szanse” nie chodzi o to, by 
młodzież z małych miejscowości przygotować do 
życia w mieście, bo nie miasto jest tu szczególną 
wartością. Wartością jest niezależność, która 

umiejscawia się w świadomym, opartym na rze-
telnej wiedzy wyborze, którego młody człowiek 
dokonuje – mówi Paweł Czyż.

Wiemy dobrze, że do każdego z nas należy osta-
teczna decyzja, czy wykorzystamy szansę w życiu, 
czy nie. Niemniej jednak, o ile w bardzo dużych 
społecznościach, w których aż roi się od nowych 
kontaktów, sytuacji, ról i relacji, młody człowiek 
ma całą paletę szans do wyboru często podaną 
jak na talerzu, o tyle w małych miejscowościach 
warto tworzyć mu ciekawe okazje do „sprawdzenia 
się” w tym, czego dotąd nie odnalazł, nie wybrał, 
nie doświadczył. O to chodzi w „równaniu szans”  
– mówi Katarzyna Niedoba.

Program „Równać Szanse” to 20 lat doświad-
czenia, ponad 3000 zrealizowanych projektów 
w prawie 2000 miejsc, w których wzięło udział 
150 000 osób. 

„Miasto z przeszłości” będzie pierwszym w 2021 
roku projektem finansowanym ze środków spoza 
budżetu Gminy, pozyskanych przez Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach. 

red.

„RÓWNAĆ SZANSE” W KLUBIE  
PRZY RYNKU W NOWEJ GÓRZE
Od lutego Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach realizować będzie projekt „Miasto 
z przeszłości”, w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”. 
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Możliwość poznania naukowców-pasjonatów, 
bezpośredni kontakt uczestników zajęć i czynny 
udział w warsztatach to główne założenia Dzie-
cięcego Uniwersytetu, działającego w Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Dziękuję 
Rodzicom naszych studentów, którzy po za-
wieszeniu przez nas zajęć w tradycyjnej formie, 
nie zniechęcili się i umożliwili dzieciom udział 
w zajęciach online. Koniec semestru skłania do 
podsumowań i jest okazją do zaprezentowania 
tematów, które udało nam się zrealizować. 

W rzeczywistości wirtualnej odległość nie stano-
wi problemu, dlatego do udziału w spotkaniach 
zaprosiłam wykładowców z dalszych stron 
Polski. Z propozycji skorzystali popularyzatorzy 
nauki znani z programów telewizyjnych, obyci 
w pracy z kamerą, doskonale przygotowani do 
przeprowadzenia zajęć w tej formie.

W listopadzie postawiliśmy pytanie: Jak szu-
kać śladów kr yminalistycznych?  Dr Joanna  
Stojer-Polańska – prawnik, kryminalistyk, zajmu-
jąca się badaniem ciemnej liczby przestępstw  
– pomogła nam rozwikłać najtrudniejsze zagadki 
kryminalne. 

Wiedząc, że tajemnic jest wiele w ludzkim ciele, 
postanowiliśmy poznać jedną z nich. Co w brzu-
chu burczy? W grudniu dr Elżbieta Pogoda z Opo-
la – biolożka, znawczyni genetyki – w zabawny 
i przystępny sposób opowiedziała naszym stu-
dentom o działaniu układu pokarmowego.

W styczniu mogliśmy bliżej przyjrzeć się lodow-
com. Warsztaty online pt. Tajemnice góry lodowej 
w szklance wody poprowadził Dariusz Aksamit 
– fizyk medyczny, wykładowca Politechniki War-
szawskiej, zdobywca tytułu „Popularyzator Roku 
2018” w kategorii Animator serwisu PAP Nauka 
w Polsce. Dlaczego góry lodowe wystają ponad 
wodą? Dlaczego nie topnieją, skoro pływają 
w cieplejszej wodzie? Dlaczego lód jest ważny 
dla naszego klimatu?

UNIWERSYTET W SIECI
Zbliżamy się do końca pierwszego semestru zajęć Dziecięcego Uniwersytety w Krzeszowicach. Po udanej inauguracji roku otrzymaliśmy wia-
domość o konieczności zaprzestania spotkań lub przejścia na tryb online. Pierwszy raz od początku swojego istnienia, od 10 lat, Uniwersytet 
przeniósł się do sieci.

Na te i inne pytania znamy już odpowiedzi. Se-
mestr zimowy zamkniemy spotkaniem online. 
Wszyscy czekamy na dalsze wytyczne dla insty-
tucji kultury, ale nie tracimy nadziei na osobiste 
spotkania. Co ważne, wiemy już, że niezależnie 
od tego, czy stacjonarnie, czy online – studenci 
w Krzeszowicach są niezawodni!

Zachęcam do nauki w semestrze letnim, który 
rozpoczniemy w marcu. Stali bywalcy – nie 
traćcie zapału! Zainteresowani ofertą – odwiedź-
cie naszą stronę lub zadzwońcie pod numer  
571-401-011. Zapraszam!

marta smutek
koordynator duWk
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WYSTAWA W GALERII  
W PAŁACU VAUXHALL

Wystawa prezentuje twórczość kilkudziesięciu artystów zrze-
szonych w Stowarzyszeniu Pastelistów Polskich, działającym 
w Polsce od 25 lat. SPP było współorganizatorem trzech ogól-
nopolskich i siedmiu międzynarodowych edycji Biennale Pa-
steli w Nowym Sączu. 
Prace wykonane są w technice pastelu – technice malarskiej i rysun-
kowej stosowanej w malarstwie europejskim od XV wieku, pozwala-
jącej na szybkie rejestrowanie, notowanie wrażeń czy rzeczywisto-
ści oraz pracy studyjnej, realistycznej. Wybitnym przedstawicielem 
tej techniki był Stanisław Wyspiański, a wielkim admiratorem krytyk 
sztuki, nieżyjący Jerzy Madeyski – wielokrotny juror na Biennale 
Pasteli. Jego postać została uhonorowana przez Stowarzyszenie 
nagrodą jego imienia.

Chcemy pokazać możliwości techniczne kredki, stąd obrazy wyko-
nane techniką pastelu suchego, olejnego oraz w technice miesza-
nej. Można obejrzeć malarstwo tradycyjne realistyczne – pejzaż czy 
portret, aż po prace abstrakcyjne.

Kuratorzy wystawy: Bernadetta Stępień, Anna Miga
Wystawa czynna do 10 marca 2021 r.

MOJA MUZYCZNA DROGA
Z Miłoszem Bazarnikiem, o jego fascynacjach i muzycznej drodze, roz-
mawia Marian Lewicki.

Marian Lewicki: Miłosz Bazarnik – pianista, kompozytor, producent, 
aranżer, przedsiębiorca – sporo zebrało się tych doświadczeń i profesji. 
A wszystko zaczęło się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Krze-
szowicach.

Miłosz Bazarnik: Tak, to moje pierwsze doświadczenie w edukacji muzycz-
nej. I muszę powiedzieć, że od razu miałem szczęście, ponieważ trafiłem 
na świetnego nauczyciela gry na fortepianie, Jarosława Przybylskiego. Od 
niego zaczęło się zainteresowanie muzyką i chęć do grania. Pamiętam, że 
w pierwszej albo drugiej klasie powiedziałem mamie, że mogę chodzić 
nawet pięć razy w tygodniu na lekcje fortepianu, ale na inne zajęcia to już 
niekoniecznie. Oczywiście finalnie skończyłam szkołę, zaliczając wszystkie 
przedmioty, ale fortepian z panem Przybylskim był kluczowy. 

M.L: Najczęściej droga zawodowego muzyka zawiera trzy etapy: szkoła 
I stopnia, II stopnia i studia muzyczne. U ciebie wyglądało to nieco ina-
czej, bo pojawiła się fascynacja jazzem.
M.B.: Rzeczywiście. Zrezygnowałem ze Szkoły Muzycznej II stopnia w Kra-
kowie na rzecz Liceum Ogólnokształcącego i Krakowskiej Szkoły Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej. To zainteresowanie muzyką improwizowaną pojawiło 
się u mnie w trakcie nauki w szkole II stopnia na ul. Basztowej. Pamiętam, 
że pewnym przełomem była płyta koncertowa Adama Makowicza i Leszka 
Możdżera z Carnegie Hall, którą dostałem w prezencie od mojej siostry. 
To była niesamowita inspiracja. Od tego momentu zacząłem słuchać tych 
artystów, szukać innych, no i sam, trochę nieudolnie, ale próbowałem im-
prowizować i analizować różne utwory od strony harmonicznej. Kolejnym 
ważnym wydarzeniem były warsztaty jazzowe International Summer Jazz 
Academy, na które zapisał mnie tata. Tam, pod opieką Joachima Mencla, 
zacząłem świadomie odczytywać strukturę muzyczną, akordy, skale. To 
wszystko wpłynęło na moje postrzeganie świata muzycznego. Później, 
w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej u Piotra Kalickiego, to 
wszystko udawało mi się pięknie rozwijać.

M.L: Po szkołach średnich trafiłeś na Uniwersytet Jagielloński.
M.B.: Skończyłem muzykologię na poziomie licencjatu i zacząłem studia 
magisterskie na tym kierunku. Muzykologia jest ciekawa, ale to jednak teo-
ria, a dla mnie najważniejsze było i jest granie muzyki. Studia magisterskie 
porzuciłem, bo w międzyczasie dostałem się na Akademię Muzyczną w Ka-
towicach i ta edukacja pochłonęła mnie na całego. Studiując na wydziale 
jazzu, ważne były dla mnie zajęcia, ale nie mniej istotne było środowisko 
– nie tylko sami ludzie, ale też to, co oni robili. Myślę, że niewiele osób zdaje 
sobie sprawę, jak dużo świetnej muzyki powstaje dziś za sprawą znakomi-
tych, młodych artystów – kompozytorów, instrumentalistów, wokalistów 
etc. Miałem szczęście funkcjonować w tej atmosferze. 

M.L: Równolegle do edukacji, przez cały czas, tworzyłeś różne zespoły, 
realizowałeś ciekawe projekty muzyczne. Kilka z nich mieliśmy okazję 
poznać, ponieważ koncertowaliście w Krzeszowicach.
M.B.: Tych projektów było sporo i każdy na swój sposób był istotny, ale 
spróbuję wymienić kilka najważniejszych. Pierwszy mój skład to był zespół 
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Ventura. Tam grałem na instrumentach klawiszowych ze skrzypcami, ba-
sem i perkusją. Graliśmy fusion jazz, w większości własne kompozycje. To 
było świetne doświadczenie, bo udawało nam się, będąc uczniami liceum, 
grać koncerty. Potem był zespół Voodoo Mob, który był kwintetem z sekcją 
rytmiczną, saksofonem i wibrafonem. Z biegiem czasu skład zmniejszył 
się do kwartetu, aby finalnie stać się triem, które funkcjonuje do dziś pod 
moim nazwiskiem. Z tymi składami wiele koncertowaliśmy, braliśmy udział, 
zwykle z sukcesami, w festiwalach i przeglądach. Po różnych zmianach 
skład tria, które funkcjonuje do dziś, tworzą: Marcin Chatys – kontrabas/
gitara basowa oraz Łukasz Giergiel – perkusja. Ja gram na fortepianie i in-
strumentach klawiszowych. 

Biorąc pod uwagę czas od Voodoo Mob do tria, minęło już ponad 8 lat. 
W międzyczasie grałem z zespołem Cukier Puder – była to odskocznia od 
jazzu w stronę lekko popowo-funkowo-bluesową. Wydaliśmy kilka singli, 
można jakieś nagrania znaleźć na YouTube. Realizuję projekty autorskie, 
ale jestem też aktywnym muzykiem sesyjnym. Ciekawym doświadczeniem 
były koncerty ze Stanisławem Słowińskim czy z zespołem Aleksandry 
Kutrzepy. Ważnym przedsięwzięciem jest projekt swingowy Lazy Swingers 
Band, jest to 8-osobowy skład, z który graliśmy też na fontannie w Krze-
szowicach. Z zespołem tym dużo koncertujemy i nagrywamy. Chciałbym 
dodać kilka słów o zespole, w który mocno się też ostatnio zaangażowa-

łem: zespół JEDNO. Gramy muzykę chrześcijańską. Muzyka gatunkowo jest 
bardzo rozległa: od popu, przez hip hop, rock czy z elementami rockowymi. 
Wkrótce wydajemy naszą pierwszą płytę. Generalnie jako muzyk mam 
dużo pracy, co nie jest w tym czasie takie oczywiste. Mam też w planach 
nowe projekty muzyczne, które są w fazie komponowania czy prób.

M.L: Twoim nowym przedsięwzięciem jest szkoła.
M.B.: Tak, działamy w Krzeszowicach od września zeszłego roku. Uczymy 
gry na fortepianie, gitarze, perkusji oraz śpiewu, ale w miarę rozwoju bę-
dziemy pewnie poszerzać wybór instrumentów. Jednak jest to też moja 
pracownia, sala prób i studio nagrań.

Nasi uczniowie uczą się tu gry i śpiewu w tradycyjnym, klasycznym rozu-
mieniu, bo technika użytkowa, czy to na instrumencie, czy w śpiewie jest 
niezbędna. Czymś autorskim jest może podejście do utworów czy gatun-
ków muzycznych, pokazanie, że w sensie struktury czy harmonii muzyka 
klasyczna, czy rozrywkowa niewiele się różnią, że mają wiele cech wspól-
nych. Chcę też, aby nasi uczniowie mogli wspólnie grać, tworzyć jakieś ze-
społy. Uniemożliwia nam to pandemia, jednak nawet mimo to udało nam 
się zrealizować nagrania świąteczne naszych uczniów, które można znaleźć 
na naszym Facebooku oraz kanale na Youtube. 

M.L: Dziękuję za rozmowę.

Rudnianie działają na terenie wsi Rudno, położonej w gminie Krzeszowice. 
Zespół założony został w sierpniu 1980 r. Początkowo liczył 5 śpiewaczek 
– Zofia Ptasińska, Danuta Kozłowska, Józefa Wisła, Maria Janiec i Danu-
ta Ryś – pod kierownictwem Jana Rysia. Później powstał 12-osobowy, 
młodzieżowy zespół taneczny oraz męska grupa kolędnicza. Obie te grupy 
funkcjonowały do 1985 r., zdobywając wiele nagród i wyróżnień w licznych 
konkursach. Natomiast grupa śpiewaczo-obrzędowa zespołu Rudnianie 
działa bez przerwy do dziś i wspierana jest przez mieszkańców wsi Rudno 
i okolicy oraz między innymi przez Krzeszowicki Ośrodek Kultury – aktual-
nie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. 

W czasie 40-letniej działalności zespołu należało do niego ponad 100 osób. 
Skład grupy nie był stały, zmieniał się na przestrzeni lat. Trudno wymienić 
wszystkich jej członków, żeby nikogo nie pominąć. Grupa śpiewaczo- ob-
rzędowa ma za sobą około 350 występów, a solistki i soliści, biorący udział 
w rozmaitych przeglądach i konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim, zdobyli wiele znaczących nagród i wyróż-
nień. 

Można powiedzieć, że w tym zjawisku folklorystycznym uczestniczyła 
i nadal uczestniczy cała wieś. Od samego początku zespół działał na styku 
pomiędzy Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną. W lokal-
nej rzeczywistości taka współpraca jest dosyć naturalna. Jubileusz 40-lecia 
działalności zespołu Rudnianie był okazją do spotkań w celu przekazywa-
nia, podtrzymywania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu krakow-
skiego i folkloru Krakowiaków Zachodnich.

JUBILEUSZ ZESPOŁU RUDNIANIE
Minęło już 40 lat, odkąd zespół Rudnianie rozpoczął swą działalność. W ciągu tego czasu, w zespole i w samej miejscowości Rudno, wydarzyło 
się bardzo wiele.

Pasja mieszkańców i trud, jaki przez 40 lat wkładali w zachowanie i kulty-
wowanie swojej tradycji i folkloru, był i nadal jest wzorem do podtrzymy-
wania zwyczajów, obrzędów oraz przekazywania tradycyjnych piosenek 
ludowych przez następne pokolenia Rudnian. Repertuar zespołu stanowią 
pieśni, obrzędy i przyśpiewki ludowe, gromadzone od starszych mieszkań-
ców wsi Rudno i okolic.

W 2010 r. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudnie został założony 
dziecięcy zespół regionalny Mali Rudnianie. Działając pod patronatem 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno, zdobywał nagrody i wyróżnienia na 
konkursach i przeglądach folklorystycznych o zasięgu gminnym i ogólno-
polskim.

Rok 2020 był szczególnym rokiem dla wsi Rudno. Przypadł w nim jubileusz 
40-lecia działalności zespołu regionalnego Rudnianie, był to 62 rok działal-
ności Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnie, obchodzono 95-lecie powstania 
OSP w Rudnie, 140- lecie założenia szkoły w Rudnie, a także 19 lat istnienia 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno.

Z okazji jubileuszu planowano szereg przedsięwzięć, jednak sytuacja 
pandemii storpedowała wszelkie wydarzenia towarzyskie, spotkania czy 
imprezy. Udało się natomiast wydać płytę audio z kilkoma piosenkami – 
niewielki fragment bogatego repertuaru. Do dzisiaj, w przekazie ustnym, 
funkcjonuje określenie tytułów wykonywanych utworów wraz z imieniem 
osoby, od której nauczono się piosenki np. od Kowolki…, Boguszki …, 
Jani… itd. Zespół wykorzystuje również utwory ze zbiorów Oskara Kolber-
ga i „Kantyczek”.
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O funkcjonowaniu zespołu mówi Barbara 
Ptasińska – prezes Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Rudno: Zespół Rudnianie zawsze był 
bliski mojemu sercu. Jak to w życiu bywa, 
raz funkcjonował z większym rozmachem, 
a przez kilka ostatnich lat w lekkim uśpieniu, 
ale najważniejsze, że była jakaś aktywność. 
Jubileusz był impulsem do intensywniej-
szych działań. Organizacją jubileuszu i swe-
go rodzaju nowego otwarcia zespołu zajęło 
się Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno, 
bo ktoś musiał to zrobić. I sporo się udało, 
jesteśmy w trakcie rejestracji Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, wydaliśmy płytę 

i wznawiamy próby zespołu, tego dorosłego i dziecięcego. Mamy sporo osób 
chętnych. Na razie pracujemy online albo w małych rodzinnych zespołach. 
Przeszukujemy śpiewniki, zeszyty, archiwa rodzinne. Jak tylko będzie można, 
zaczniemy próby w większym składzie. Na razie nasze działania można ob-
serwować w Internecie na stronach i profilach KGW i szkoły. Widzę, że idzie to 
wszystko w dobrą stronę.

Maria Koprucha – członek zespołu 
Rudnianie w początkach jego dzia-
łalności – wspomina: Miałam wtedy 
na nazwisko Gregorczyk, to były 
świetne czasy, do zespołu należało 
wiele młodych osób. Tam poznałam 
swojego męża, razem uczestni-
czyliśmy w próbach i wyjazdach. 
Byliśmy bardzo młodzi, otwarci na 
nowoczesność, słuchaliśmy muzyki 
rozrywkowej, ale folklor był dla nas 
czymś naturalnym. Zespół był wie-
lopokoleniowy, nie przeszkadzało 
nam, że występujemy z naszymi 
mamami czy babciami. Teraz kiedy 
sama jestem babcią, cieszę się, że 
moja wnuczka nie ma problemu, 
aby ubrać się w strój krakowski.

marian LeWicki

Projekt z dziedziny kultury, zatytułowany „Ocalić 
od zapomnienia”, ukierunkowaliśmy na promo-
cję i pielęgnację szczególnie cennych dla nas 
wartości. Miał on być realizowany w dwóch eta-
pach. Pierwszy zakładał spotkanie z twórczością 
zmarłej przed dwoma laty Marty Dąbkowskiej, 
drugi – wieczór opłatkowy dla rodzin opiekują-
cych się osobami niepełnosprawnymi. 

Wiosną 2020 roku planowana była wielka, otwar-
ta, plenerowa impreza, połączona z prezentacją 
sylwetki i poezji młodej artystki, której życio-
rys to gotowy scenariusz na fascynujący film. 
Urodziła się bowiem z dziecięcym porażeniem 
mózgowym w 1983 roku w Krzeszowicach. Nie 
chodziła samodzielnie, mówiła bardzo niewyraź-
nie. Jednak od najmłodszych lat nie było dla niej 
rzeczy niemożliwych. W szkole była prymuską 
i już wtedy pisała pierwsze, zaskakujące oryginal-
nością wiersze. Jej talent literacki rozwijał się nie-
ustannie, tworzyła mimo bardzo ograniczonych 
możliwości manualnych, zapisując swoje utwory 
na klawiaturze przy użyciu jednego, małego 
palca lewej ręki. 

Od 2007 roku młoda poetka zaczęła prezento-
wać swe utwory na konkursach literackich, także 
ogólnopolskich, zdobywała wyróżnienia i naj-
wyższe nagrody. Jej pierwszy wieczór autorski 
odbył się w 2010 roku w krzeszowickim Pałacu 
Vauxhall. Rok później wydany został debiutanc-
ki tomik poezji zatytułowany „Mam nad sobą 
niebo”. Kolejny, pod tytułem „Nie wiemy”, ukazał 
się w 2013 roku, trzeci – „Mój zeszyt” – w 2016. 
Wiersze Marty były prezentowane w Dworku 
Białoprądnickim w Krakowie, w Teatrze Moliera 
i w Piwnicy pod Baranami. Zawsze towarzyszy-
ły im koncerty znakomitych artystów. Marta 
wielokrotnie gościła na wieczorach poetyckich 
w Krzeszowicach, a także w Willi Domańskich 
w Nawojowej Górze oraz w kościele w Tenczyn-
ku. Dziewczyna swoim uporem, tytaniczną pra-
cą, niezwykłym talentem i mądrością osiągała 
cele. Mimo ogromnych trudności i ograniczeń 
fizycznych podjęła studia w Uniwersytecie Papie-
skim Jana Pawła II w Krakowie. Niestety nie była 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Styczeń to okres podsumowań, planów oraz nadziei na lepsze jutro. W tym nowym roku ta nadzieja jest wszystkim szczególnie potrzebna. Kiedy 
kilkanaście miesięcy temu Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, podobnie jak w poprzednich latach, przygotowywało projekty 
dedykowane niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, nikt z nas nie przypuszczał, że pewien wirus tak bardzo pokrzyżuje wszelkie przedsięwzięcia. 

w stanie ich ukończyć, gdyż po kilkumiesięcznej, 
ciężkiej chorobie zmarła w lutym 2019 r. 

W wierszach pokazała niezwykły talent, wraż-
liwość, prawdziwe piękno i głębię duszy. Z jej 
poezji emanuje radość, optymizm i pogoda du-
cha. Potrafiła znaleźć dobro we wszystkim, co 
ją otaczało. Odeszła tak nagle, bardzo młodo, 
zostawiając pustkę w życiu wielu osób. W jej szu-
fladach pozostały utwory, których jeszcze nikt 
nie czytał. Rodzice postanowili pokazać je światu 
i tak powstał nowy tomik poezji zatytułowany 
„Moja droga”. W książce przypomniano również 
kilka wierszy publikowanych już we wcześniej-
szych tomikach. 

Niestety, rozwijająca się pandemia, wprowa-
dzone obostrzenia oraz strach przed chorobą 
sprawiły, że udało się zorganizować jedynie 
kameralne spotkanie przy zachowaniu wszel-
kich wymogów sanitarno-epidemiologicznych. 
Odbyło się ono 14 czerwca 2020 roku w ośrod-
ku Vincentinum, mieszczącym się w przy ulicy 
Nowa Wieś. Rozpoczęła je msza święta w intencji 
śp. Marty Dąbkowskiej. Następnie, po krótkich 
powitaniach i przybliżeniu postaci poetki oraz jej 
dorobku artystycznego, uczestnicy mieli szansę 
oderwać się na chwilę od szarej, covidowej rze-

czywistości i przenieść do niezwykłego świata 
wykreowanego przez Martę. Wiersze recytowali 
aktorzy Jolanta Kasprzyk i Jacek Lecznar. Oprawę 
muzyczną przygotowała Maria Krawczyk-Ziół-
kowska. 

W pełnej uroku kaplicy św. Wincentego przez 
ponad godzinę rozbrzmiewały przesycone 
mądrością, głębią, dojrzałością i niezwykłą pro-
stotą słowa doświadczonej cierpieniem i walką 
z własnymi ograniczeniami młodej kobiety, która 
mimo dźwiganych ciężarów codzienności, nigdy 
nie straciła radości, optymizmu, pogodnego 
spojrzenia na świat i ludzi wokół. Jej przesłanie 
płynące z każdego utworu to wiara, nadzieja, 
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miłość i pochwała piękna otaczającej nas rzeczy-
wistości. Przeplatająca się z wierszami muzyka, 
nadała dodatkowej magii spotkaniu, sprawiając, 
że każdy odkrywał je na swój własny, osobisty 
sposób, czuł się wyłącznym adresatem przekazu 
płynącego od artystów.

Po zakończeniu poruszeni uczestnicy dzielili 
się tym niesamowitym nastrojem i przeżyciami 
w kuluarach. Można było także nabyć tomiki po-
ezji Marty Dąbkowskiej i poznać lepiej jej twór-
czość w domowym zaciszu. Gośćmi honorowymi 
imprezy byli najbliżsi poetki – rodzice, babcia, 
ciocia. Swoim udziałem zaszczycili nas także: 
prezes Zarządu Stowarzyszenia św. Wincentego 
a Paulo Irena Mitura, dyrektor Centrum Kultury 
i Sportu Paweł Czyż z rodziną, prezes Interwen-
cyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej Teresa 
Piekara, artysta malarz Marcin Kołpanowicz  
– autor ilustracji zawartych w tomiku „Nie wiemy” 
oraz wieloletnia terapeutka i powierniczka Marty 
– Anna Zaborowska.

Drugi etap projektu „Ocalić od zapomnienia”, 
czyli wspólne opłatkowe spotkanie niepełno-
sprawnych i ich bliskich, zaplanowane na jeden 
z grudniowych, niedzielnych wieczorów, z po-
wodu rozwijającej się pandemii musiał zostać 
odwołany. Aby jednak umilić wszystkim ten 
trudny czas izolacji społecznej, postanowiliśmy 
przygotować paczki żywnościowe i przekazać 
je rodzinom z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności. Wizyta pomocników Świętego Mi-
kołaja, w uzgodnionym wcześniej terminie, za 
każdym razem przynosiła odrobinę optymizmu, 
nadziei oraz radości, szczególnie wśród najmłod-
szych obdarowywanych. Cały projekt udało się 
zrealizować dzięki finansowemu wsparciu Gmi-

ny Krzeszowice oraz współpracy wolontariuszy 
z grupy Supporto. 

Niestety po raz pierwszy nie odbył się, organi-
zowany od kilku lat, plenerowy Integracyjny 
Piknik dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Tegorocznemu spotkaniu miały towarzyszyć 
warsztaty pod hasłem: „Żyjmy dłużej”. Projekt 
musi poczekać na lepsze czasy.

Członkowie Stowarz yszenia Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo i rodziny zrzeszone 
w nieformalnej grupie Supporto spotkali się 
w niewielkim gronie w święto Trzech Króli na 
mszy św. w kaplicy Vincentinum na Nowej Wsi, 

prosząc o zdrowie, siły i błogosławieństwo Boże 
w nowym roku. Zachowanie obowiązkowego 
dystansu społecznego, maseczki zakrywające 
twarz oraz konieczność pozostania w domu to 
dla niepełnosprawnych osób przeszkody, które 
przyćmiły pełną radość ze spotkania po wielu 
miesiącach. Mamy jednak wszyscy nadzieję, że 
2021 rok przyniesie pozytywne zmiany, a rze-
czywistość wokół nas powoli zacznie wracać do 
normalności. 

stoWarzyszenie miłosierdzia śW. WincenteGo 
a PauLo W krzeszoWicach

POŻEGNANIE
W listopadzie 2020 r. Koło Gospodyń Wiej-
skich Tenczynianki pożegnało koleżankę 
Marię Tomiczek – cudowną osobę o złotym 
sercu. Artystkę-hafciarkę, niezwykle skrom-
ną i uroczą członkinię Koła. Marysia odeszła 
po długiej i ciężkiej chorobie. 

Marysiu dziękujemy Ci, że byłaś z nami, że 
wniosłaś tak wiele radości, uśmiech, dobre serce 
i niezwykły talent artystyczno-hafciarski. Dzię-
kujemy, że zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć. 
Po Twoim odejściu nasze Koło Gospodyń już 
nie będzie takie samo. To był dla nas prawdziwy 
zaszczyt spotkać Cię na tej ziemskiej drodze. 
Teraz tam, w niebiosach, będziesz czarowała 
swymi haftami Pana Boga. Nigdy o Tobie nie 
zapomnimy.

kGW tenczynianki

W  p r z y wo ł a ny m  o k re s i e ,  w  d aw ny m  Pa ł a c u  
Potockich, w Państwowym Zakładzie Wychowaw-
czo-Naukowym, prof. Stanisław Jedlewski stworzył 
dla młodzieży osieroconej przez wojnę, pozbawio-
nej domu rodzinnego, nowy, bezpieczny DOM. 
Co istotne, zabezpieczył wychowankom warunki 
pełnego rozwoju naukowego i kulturalnego. Dzięki 
opracowaniu naukowemu dr hab. Małgorzaty Mi-
chel, Jej wrażliwości i umiejętności zrozumienia tych 
niełatwych czasów i ludzi w nich funkcjonujących, 
powstała praca naukowa o pedagogii Dyrektora, jak 
i żywy obraz życia młodzieży. 

Pani profesor, za tę niezwykłą książkę, która dała nam 
dużo radości, pięknie dziękują leciwe już, dawne 
„pałacowe dzieci”. Publikacja przywołała wspomnie-
nia, przeniosła ponownie w czas młodości, zawsze 
z oddali barwniejszej. 

Za te wzruszające doznania z serca dziękują 
dawni wychowankowie PZWN w Krzeszowicach, 

czyli „pałacowe dzieci”

PAŁACOWE DZIECI
Pragniemy poinformować, że Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało cenną 
książkę krzeszowiczanki, dr hab. prof. UJ Małgorzaty Michel, pt. „Pałacowe dzieci”. Jest to praca 
o wybitnym pedagogu prof. Stanisławie Jedlewskim i jego działalności pedagogiczno-organi-
zacyjnej w Krzeszowicach w latach 1946-1950. 
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Ogólnokształcącego. Przede wszystkim łączyły nas wspólne przeżycia we 
wspólnym Domu, którym stał się dla nas PZWN – nasze „miejsce na ziemi”. 

Nigdy nie straciłyśmy ze sobą kontaktu. Informowałam Teresę o wszystkich 
ważnych dla mnie sprawach, pisałyśmy do siebie listy, odwiedzałyśmy się 
i stale telefonowałyśmy do siebie, szczególnie często w ostatnich latach. 
Rozmowy nasze dotyczyły wielkich i małych spraw, ale dla nas obu naj-
ważniejsze były te o książkach, bo właśnie ta pasja łączyła nas szczególnie.

Teresa towarzyszyła mi w trudnym okresie choroby męża, okazując nam 
obojgu swą serdeczną troskę, bez czułostkowości, której nie lubiła. Po-
sługując się słowami Czesława Miłosza z „Zaklęcia”, była nieprzyjacielem 
rozpaczy, przyjacielem nadziei. Niezwykle pogodna, naturalna, bez póz. 
Miała talent do zawierania przyjaźni z ludźmi w różnym wieku, niezależnie 
od płci, poglądów politycznych czy religijnych, tak przykro dzielących lu-
dzi. W przyjaźni była wierna, lojalna, żywo zainteresowana życiem bliskich 
sobie ludzi. Pełna życzliwości i otwartości, ale o osobistych uczuciach, 
dolegliwościach nie chciał mówić. Na spotkaniach naszej grupy przyjaciół 
wprowadziła zakaz mówienia o chorobach. Często mówiła: Popatrz na swój 
pesel i ciesz się! Cechowała Ją afirmacja życia. Po prostu lubiła życie i ludzi. 
Była prawdziwą miłośniczką Krzeszowic i okolic, ale zawsze podkreślała, że 
jest lwowianką i to miasto z dzieciństwa było dla Niej ważne.

Przez 76 lat otrzymywałam od Teresy wielki skarb – dar przyjaźni i zaufania. 
To są bezcenne wartości i za to jestem mojej Niezawodnej Przyjaciółce 
bardzo wdzięczna. Na zakończenie przywołam zasadę, której Teresa była 
wierna, a którą ks. Boniecki nazwał „11 przykazaniem”: Nie bądź obojętnym.

janina znamiroWska

Razem z Teresą Czerny zaczęłam chodzić w czasie wojny, we Lwowie, do 
piątej klasy. Oficjalnie była to szkoła z obowiązującym językiem ukraińskim 
i rosyjskim, ale polscy nauczyciele uczyli po polsku. Pamiętna była dla 
mnie lekcja języka polskiego, na której nauczycielka wzruszająco przeczy-
tała nam – dzieciom wojny – „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, a potem 
Teresa mocnym głosem (taki pozostał jej na zawsze) powiedziała „Pieśń 
o fladze”, też autorstwa K. I. Gałczyńskiego. Mimo że minęło tyle lat i wiersz 
ten słyszałam później w wykonaniu różnych aktorów, nigdy nie zapomnę 
stojącej na środku klasy, 13-letniej dziewczynki, mówiącej w radzieckim 
Lwowie o polskiej fladze: I nigdy nie będziesz biała, i nigdy nie będziesz 
czerwona, zostaniesz biało-czerwona... Wojna trwała, a los nasz i Polski był 
bardzo niepewny. Takiego przeżycia nie sposób zapomnieć.

Od tego dnia zaczęłyśmy razem wracać do domu, stałyśmy się nierozłącz-
ne. Mieszkałyśmy blisko siebie. Szczególny okres zaczął się w zimie 1944 r. 
Wszystkie wojenne zimy były mroźne, nie było opału, a w szkole siedziały-
śmy w płaszczach i rękawiczkach, stale zmarznięte. W moim domu w ogóle 
się nie grzało, dlatego zaproszenie przez mamę Teresy, byśmy po lekcjach 
przychodziły razem do ich ciepłego domu, było dla mnie hojnym darem. 
Do tego dostawałyśmy kubek gorącego mleka o niezwykłym smaku, a mle-
ko było niedostępnym rarytasem. 

Prawdziwie głębokim przeżyciem, o którym z Teresą i jej siostrą Anulką 
nigdy nie zapomniałyśmy, było wspólne z panią Czerny pójście na występ 
słynnego leningradzkiego baletu. W Teatrze Wielkim we Lwowie obejrza-
łyśmy „Fontannę Bakczysaraju” wg poematu Puszkina. W mojej pamięci na 
zawsze pozostanie rozświetlony, kolorowy teatr, zaczarowany w swojej uro-
dzie balet i powrotna droga do domu przez zaciemniony, wojenny Lwów. 

Gdy już było wiadomo, że Polacy muszą wyjechać ze Lwowa, jeśli nie chcą 
przyjąć obywatelstwa radzieckiego, na placu targowym zaczęłyśmy sprze-
dawać, napływającym do miasta rodzinom rosyjskim, przeróżne – zbywa-
jące w naszych domach – rzeczy. Jak sięgam pamięcią do tych scen, były 
smutno-groteskowe. Trzy dziewczęta: Teresa, jej młodsza, delikatna siostra 
i ja – na poważnie handlowałyśmy z dorosłymi. Poczucie współdziałania 
i pożytku z tego minimalnego zarobku bardzo nas cieszyło. 

A później nadszedł smutny dzień – 14 czerwca 1946 r. – dzień wyjazdu ze 
Lwowa. Na szczęście jechałyśmy razem z transportem pracowników teatru 
polskiego, a to znaczyło nieco lepsze warunki w towarowych wagonach. 
Niezapomniane było przybycie do Polski. Na stacji, chyba w Przemyślu, 
dano nam posiłek, polskie gazety, w tym pamiętny „Przekrój”. Wszystko 
nas dziwiło i oczywiście interesowało. Nic dziwnego, miałyśmy 14 lat, i to 
„nowe” miało też smak przygody. 

Dzięki informacji pani Czerny, która zaczęła pracować w Krzeszowicach, 
w zespole Państwowego Zakładu Wychowawczo–Naukowego, dowie-
działam się, że i ja mogę znaleźć tu miejsce dla siebie. Po wakacjach 
ponownie spotkałam się z Teresą. I znowu razem chodziłyśmy do Liceum 

NIEZAWODNA PRZYJACIÓŁKA 
Za Kornelem Makuszyńskim powtórzę: z oddali wszystkie szare godziny błękitnieją. Jednak nie można o Teresie pisać w tonacji szarej, już na 
pewno nie ciemnej, bo tych kolorów w życiu nie tolerowała. W świecie i ludziach, a nawet w codzienności, umiała znaleźć jasną stronę. Była pro-
gramową optymistką, choć czasem z przymrużeniem oka. 

Teresa Czerny z siostrą Anulą
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Jednym z podstawowych elementów kształcenia 
zawodowego jest praktyczna nauka zawodu. 
Praktyki będą realizowane u pracodawców, jed-
nak szkoła zyskała nową przestrzeń do realizacji 
zajęć praktycznych, czyli warsztaty. Na tym nie 
koniec, bo oprócz warsztatów zbudowano inter-
nat. Dzięki niemu naukę w Krzeszowickim ZSP 
będą mogli podjąć uczniowie spoza naszej gmi-
ny. W świetnie wyposażonym internacie, w po-
kojach 3-osobowych, będzie mogło zamieszkać 
55 uczniów. Jest to placówka opiekuńczo-wy-
chowawcza, przeznaczona dla wychowanków 
uczących się poza miejscem zamieszkania. 

Budynek internatu zintegrowany jest ze szkołą. 
Posiada wysoki standard, bezpieczne warunki 
i bardzo dobrą bazę lokalową – pokoje 3, i 2-oso-
bowe ze wspólnym dla dwóch pokoi węzłem 
sanitarnym, pokój dla osoby niepełnosprawnej 
z łazienką, nowoczesną świetlicę z pełnym wy-
posażeniem multimedialnym, bezprzewodowy 
Internet i salę komputerową. Uczniowie miesz-
kający w internacie będą mieć całodniowe wyży-
wienie. Ponadto w budynku internatu znajduje 
się aneks kuchenny, gdzie można samodzielnie 
przygotować dodatkowe posiłki.

Warsztaty już funkcjonują, a na ich terenie 
realizowany jest m.in. projekt CKZ (Centrum 
Kompetencji Zawodowych). Celem projektu 
jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów 
szkół zawodowych z terenu województwa ma-
łopolskiego, lepsze dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
wprowadzenie możliwości potwierdzania no-
wych kwalifikacji, angażowanie przedsiębior-
ców i pracodawców w kształcenie zawodowe 
i organizację staży, doposażenie szkół zgodnie 
z wymaganiami rynku pracy i zwiększenie ilości 
nauczycieli posiadających kwalifikacje do na-
uczania w zawodach deficytowych, zwiększenie 
zdawalności egzaminu maturalnego oraz przy-

ZMIANY, INWESTYCJE, ROZWÓJ
W ciągu ostatnich 2 lat Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach nie tylko zmienił nazwę (wcześniej był to Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych), ale też na terenie placówki zrealizowano kilka kluczowych inwestycji. O zasadności rozwoju szkolnictwa zawodowego można pisać 
wiele. Wystarczy jednak powiedzieć, że absolwenci tego rodzaju szkół są dziś najbardziej poszukiwanymi pracownikami. W ten trend wpisuje 
się oczywiście krzeszowicka szkoła.

gotowanie kursów i szkoleń dla 400 uczniów 
nowo utworzonego Centrum Kompetencji 
Zawodowej. 

W ramach projektu zaplanowano wyposażenie 
pracowni techniki urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, która jest zgodna z branżą 
wiodącą w ZSP w Krzeszowicach oraz pracowni 
logistycznej. Wśród działań przewidzianych 
w projekcie zaplanowano: kursy zawodowe, płat-
ne staże wakacyjne (stypendium w wysokości 
1800,00 zł dla ucznia za miesięczną praktykę), za-
jęcia przygotowawcze do matury oraz stypendia 
w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla uczniów 
szczególnie zdolnych – wypłacane w okresie 
od 1 września do 30 czerwca kolejnego roku 
kalendarzowego (10 miesięcy). Łączna wartość 
projektu wynosi 2 151 512, 00 zł, w tym dofi-
nansowanie 1 936 012,00 zł (89,98 % kosztów 
kwalifikowanych projektu).

Inaczej rzecz ma się z internatem, jest on gotowy 
do użytku, ale użytkowany nie jest z powodu 
sytuacji epidemiologicznej oraz nauki zdalnej. 

Zmienił się też główny budynek szkoły. Zaada-
ptowano poddasze, powstało tam 6 nowych sal 
lekcyjnych i pokój nauczycielski, o którym inne 
szkoły mogą tylko pomarzyć. W szkole zmoder-
nizowano sieć informatyczną, zamontowano 
windę, pomalowano hole i korytarze. W ogóle 
cała placówka dostosowana została do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Wszystkie te prace i zakupy spowodowały, że 
krzeszowicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
jest jedną z najnowocześniejszych szkół w Ma-
łopolsce.

Organem prowadzącym dla ZSP jest Starostwo 
Powiatowe w Krakowie. To Starostwo organizo-
wało wszelkie prace. Inwestycje realizowane były 
ze środków własnych Powiatu, ale przyznano Po-
wiatowi Krakowskiemu także dotację z rezerwy 
budżetowej państwa, pochodzącej od Wojewo-
dy Małopolskiego.

marian LeWicki
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LICEUM BĘDZIE MIAŁO 
SALĘ GIMNASTYCZNĄ
Po wielu latach starań, 29 grudnia 2020 r. Powiat Krakowski nabył 
umową notarialną nieruchomość od Polskiej Spółki Gazownictwa 
sp. z o.o., znajdującą się w sąsiedztwie Liceum Ogólnokształcącego  
im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach. Nabycie nieruchomości 
w zdecydowany sposób pozwoli na poprawę warunków nauczania 
w liceum, jak również umożliwi wybudowanie sali gimnastycznej dla 
uczących się w nim uczniów.
Obecnie zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który 
ma być gotowy na początku marca. Na jego podstawie zostanie ogłoszony 
przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na budowę sali gimnastycznej 
przy budynku LO w Krzeszowicach, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, Powiat 
Krakowski otrzymał w grudniu 2020 roku wsparcie w kwocie 4 500 000,00 zł  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Liceum w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 75-lecia istnienia. Decyzja 
i konkretne ruchy, które mają doprowadzić do budowy sali gimnastycznej, 
będą świetnym zwieńczeniem pewnego etapu funkcjonowania krzeszo-
wickiego ogólniaka. Jak mówi dyrektor placówki Alicja Milczarek – prób 
budowy sali gimnastycznej było w minionych latach kilka. Bardzo zaangażo-
wani w realizację takiej inwestycji byli absolwenci, oni zawsze byli największą 
siłą naszej szkoły. Wcześniej największą przeszkodą były kwestie własnościowe 
i formalno-prawne. Przecież po przekazaniu majątku rodzinie Potockich, for-
malnie nie mieliśmy nawet budynku szkoły. 

Wygląda na to, że teraz już, bez przeszkód inwestycja zostanie zrealizowa-
na. Powinno się to stać w ciągu najbliższych 3 lat.

marian LeWicki

TRYPTYK POD PAŁACAMI
1. Niedziela, 13 stycznia 2021 roku, absolutnie niepechowa, w wieczor-
nych nastrojach, chociaż na karku wisi ewentualny jubileusz rozpoczęcia 
drugiej rocznicy panowania nam koronawirusa. Odważyłem się na prawie 
godzinny spacer – od 20.00 – po gminnym centrum. Bajkowa atmosfera. 
Pełnia bieli śniegowej, mróz, dyskretna, a przez to chwytająca za serce 
sceneria kolorowego oświetlenia. Brak ruchu. Nieliczni przechodnie, trochę 
przejeżdżających aut, czas zatrzymany do refleksji. To Krzeszowice otulone 
śniegiem, atmosferą przywołującą uzdrowiskowe klimaty Kotliny Kłodzkiej, 
a nawet coś z małego nadmorskiego czy mazurskiego mola. Neonowe 
sanki na rynku, wysmukla choinka, nawet Gladiator nie popędza do czynu. 
W powietrzu zawisła chwilowa nadzieja... Wydawała się wiecznością.

2. Pierwszy kwartał każdego nowego roku jest czasem odchodzenia i przy-
chodzenia. Jak zawsze. Pomyślałem, ile straciły Paczółtowice, a w zasadzie 
gmina Krzeszowice, nie zapraszając prezydenta USA na pola golfowe. Wła-
śnie na pożegnanie swej kadencji. Zamiast na przestrzenie dawnych prerii 
amerykańskich czy wrzosowisk angielskich mógł nadlecieć – w styczniu 
– do Balic, a stamtąd już blisko do dawnego zdrojowiska. Co prawda me 
rozważania mają coś z primaaprilisowej magii, lecz trzeba wierzyć w cuda 
nad Krzeszówką. Nadchodzi zakochany Walenty. Jaki numer uczuciowy 
nam wyrżnie? Oby po amerykańsku! Jestem pewien, że ciekawa tablica pa-
miątkowa, po ważnej dla gminy osobie, mości sobie miejsce w otwartych 
na świat – sercach mieszkańców gminy. To tylko kwestia imienia, nazwiska 
oraz zasług. Także przyszłości...

3. Ciekaw jestem reakcji uczniów na siebie, nauczycieli, w ogóle na szkołę 
jako instytucję. Właśnie tych najmłodszych z trzech pierwszych klas pod-
stawowych. Tyle czasu przerwy od tak zwanej „normalnej nauki”. Niezwykły 
to, a wymuszony, eksperyment oświatowy. Jakie zmiany zaszły, zachodzą 
i będą się pojawiać w świadomości najmłodszych? Jakież to plusy oraz mi-
nusy w przestrzeniach intelektualnych są już zauważalne? A w kontaktach 
interpersonalnych? Szkoła jawi się jako cacko statystyczne. Zamieniła się 
już dawno w instytucję zamkniętą, nakazową, propagandową. Nadchodzi 
czas powrotu do dawnej nazwy szkoły, czyli zakładu pełnego sprawoz-
dawczego światła, samodzielności, otwartości, wolności, oryginalności. To 
kolejna przewrotna, felietonowa teoria wynikająca z rachunku chciejstwa, 
a nie praktyki życia komputerowego. Szach to i mat z pewnością. Do czerw-
ca, a później wakacji, tylko niespełna pięć miesięcy. Kto i co zwycięży?

koLczasty
      

KOLEJNY SUKCES 
KWOTA ROSZCZEŃ MALEJE
Po zakończeniu w 2015 r. inwestycji „Zapewnienie prawidłowej go-
spodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze 
Rudawy”, rozliczonej z Funduszem Spójności przez poprzedni Zarząd, 
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. znalazła się w trud-
nej sytuacji finansowej. 
Kwota roszczeń sądowych wobec przedsiębiorstwa, zgłoszonych przez 
Wykonawców, opiewała na ok. 11,6 mln zł. Wartość ta wynikała z pozwów 
dotyczących odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego 
z umów o roboty budowlane oraz z tytułu przedłużenia terminu zakończe-
nia robót budowlanych i odpowiedzialności solidarnej Spółki jako inwe-
stora. W wyniku intensywnych działań obecnego Zarządu, zwieńczonych 
ugodą na kwotę ok 6 milionów, zawartą pomiędzy Zarządem WiK a Wy-
konawcą, oraz wygraną sprawą sądową, wartość roszczeń, już w 2019 r., 
spadła  do ok. 2 mln. Poprawiło to znacznie płynność finansową i podniosło 
rangę przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu środków na nowe inwestycje, co 
umożliwiło Spółce dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie, w tym 
w miejscowościach Zalas i Sanka. 

Pomimo odniesionego wtedy sukcesu, Zarząd Spółki nie zaprzestał dal-
szych starań, aby zminimalizować kwotę pozostałych roszczeń. Po prawie 
dwóch latach intensywnych działań, 4 grudnia 2020 r., Sąd Apelacyjny 
w Krakowie oddalił w całości powództwo przeciwko WiK.

Wykonawca domagał się zapłaty tytułem „uzupełnienia ryczałtu”, do 
kontraktu realizowanego na rzecz WIK, kwoty: 944.417,69 zł z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 7 maja 2016 r. Wartość od-
setek na dzień rozstrzygnięcia sprawy w sądzie, tj. 04.12.2020 r., wyniosła 
294.373,70 zł. W efekcie wygranej sprawy, roszczenia wobec Spółki zostały 
pomniejszone o dalszą kwotę, tj. o 1.238.791,39 zł (należność główna z od-
setkami) oraz odzyskano 66.138,00 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych. 

Do pełnego osiągnięcia sukcesu pozostaje wygranie ostatniej sprawy, która 
aktualnie toczy się w sądzie. Kwota główna tego ostatniego roszczenia wy-
nosi 734.044,80zł oraz odsetki w wysokości 333.135,67 zł, liczone na dzień 
4.12.2020 r. Razem to kwota  1.067.180.47 zł.

zarząd sPółki 
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W okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko 
powstania pożarów w domach i mieszka-
niach. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku 
wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń 
grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym 
samym okresie odnotowywany jest także 
wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym 
„cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz 
nie ma smaku, ani zapachu.
Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach 
powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka 
tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku 
węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy 
z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to 
właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofia-
rami pożarów są najczęściej ich sprawcy.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to 
ogólnopolska kampania edukacyjno-informa-
cyjna na temat zagrożeń związanych z moż-
liwością powstania pożarów w mieszkaniach 
lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem 
tlenkiem węgla.

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on 
wyczuwalny przez ludzkie zmysły.

Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! 
NIE poczujesz!

W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania 
pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach 
mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są 
urządzenia grzewcze opalane drewnem, wę-
glem, gazem, olejem opałowym.

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Państwowa Straż Pożarna:
• rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlen-

ku węgla,

• przypomina o obowiązku właściwego utrzy-
mania stanu technicznego czujek dymu 
i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Oso-
bom starszym strażacy gotowi są pomóc 
w zamontowaniu danej czujki lub wymianie 
w nich baterii,

• zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla 
nie zastępuje przeglądu technicznego prze-
wodów wentylacyjnych i kominowych.

Więcej informacji i porady praktyczne na stro-
nie https://www.gov.pl/web/kmpsp-krakow/
czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa

Zgłoszenia z opisem pomysłów mogły złożyć 
stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe czy 
inne podmioty prowadzące swoją działalność na 
terenie gminy Krzeszowice. Z powodu koronawi-
rusa zdecydowano m.in. wydłużyć o 2 miesiące 
okres składania wniosków, które można było do-
starczyć również w formie mailowej. Z powodu 
wprowadzonych obostrzeń covidowych jeden 
z laureatów nie mógł zrealizować zgłoszonego 
pomysłu, dlatego zdecydowano o przesunięciu 
terminu jego realizacji na rok 2021.

- Nie ukrywam, że trudna i bezprecedensowa sy-
tuacja, w jakiej wszyscy znaleźliśmy się z powodu 
pandemii COVID-19, wywołała obawę o powo-
dzenie projektu. Z drugiej strony „Dobry Sąsiad” 
na stałe wpisał się w kalendarz naszych działań 
i zdecydowaliśmy się wyjść naprzeciw wszystkim 
trudnościom i dostosować jego organizację do 
panujących warunków – mówi Paweł Danek, 
prezes Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice”. 
- Nasz konkurs to odpowiedź na realne potrze-
by lokalnej społeczności. Zwycięskie inicjatywy 
pomogły w integracji osób niepełnosprawnych, 
uwrażliwiły dzieci i młodzież na problematykę eko-
logiczną, pomogły krzewić aktywność sportową 
wśród najmłodszych, jak również podnieść poziom 
bezpieczeństwa na terenie gminy Krzeszowice. Po-

dziękowania, które spływały do Zarządu Spółki, są 
najlepszym potwierdzeniem, że jesteśmy dobrym 
sąsiadem dla lokalnej społeczności – dodaje. 

O tym, że „Dobry Sąsiad” cieszy się ogromną 
popularnością, świadczy ilość zgłoszeń, któ-
re co rok wpływają do organizatora. W ciągu  
3 edycji kopalnia rozdała już 17 grantów. Wszy-
scy Laureaci wykazali się szczególną kreatywno-
ścią, a ich pomysły opierały się na różnorodnych 
działaniach prospołecznych. Poniżej przedsta-

wiamy podsumowanie zwycięskich inicjatyw, 
zrealizowanych w ubiegłym roku.

Gminny Klub Sportowy ŚWIT w Krzeszowi-
cach – Turniej piłkarski dla najmłodszych na 
rozruszanie sezonu po tzw. „korona-feriach”
Turniej piłki nożnej skierowany był do najmłod-
szych zawodników Klubu GKS Świt Krzeszowice 
oraz innych klubów sportowych i stowarzyszeń 
działających na terenie gminy Krzeszowice. 
Organizacja turnieju pozwoliła zintegrować 

DOBRY SĄSIAD RÓWNIEŻ PODCZAS PANDEMII
Ubiegły rok minął pod znakiem pandemii. Projekt Grantowy „Dobry Sąsiad” udało się jednak przeprowadzić, dostosowując go do wprowadzo-
nych ograniczeń i wytycznych. Przypomnijmy, że celem każdej edycji projektu jest wsparcie – w postaci grantu – lokalnych inicjatyw, dążących 
do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Krzeszowice. 
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najmłodszych mieszkańców gminy w trudnym, 
pandemicznym okresie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Czernej – Czer-
nianki – Cykl warsztatowych spotkań ekolo-
gicznych dla najmłodszych: „Chroń naturę – nic 
wielkiego, zrób dla Ziemi – coś dobrego”
Projekt miał na celu kształtowanie świadomości 
ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców 
gminy Krzeszowice. Uczestnicy warsztatów od-
wiedzili: gliwicką Palmiarnię, Centrum Edukacji 
Ekologicznej SYMBIOZA w Krakowie, Ojcowski 
Park Narodowy i Interaktywne Centrum Pszcze-
larstwa APILANDIA w Klęczy Górnej. Wśród atrak-
cji znalazło się również: tworzenie lasu w słoiku, 
czerpanie papieru oraz gry i zabawy na świeżym 
powietrzu.

OSP Wola Filipowska  – Najlepszy Sąsiad  
– Defibrylator AED
Zdobyty grant został wykorzystany do zakupu 
defibrylatora AED, który został zamontowany na 

budynku Remizy w Woli Filipowskiej. Instalacja 
urządzenia w ogólnodostępnej lokalizacji pod-
niosła bezpieczeństwo mieszkańców i podróż-
nych, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie 
remizy znajduje się przystanek autobusowy.

Stowarzyszenie Otwórzmy Przed Nimi Życie – 
Nasz Integracyjny Piknik Wakacyjny w Dolinie 
Pstrąga w Dubiu
Wydarzenie miało charakter integracyjny, skie-
rowane było do niepełnosprawnych podopiecz-
nych stowarzyszenia i ich opiekunów. Piknik był 
okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, 
zabaw plenerowych, skorzystania z siłowni ple-
nerowej oraz geo-ogródka.

ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowi-
ce – 10-lecie 4. Szczepu Harcerskiego „Żywio-
ły” w Krzeszowicach
Harcerze z Krzeszowic, z okazji 10-lecia 4. Szcze-
pu Harcerskiego „Żywioły”, zorganizowali wielką 
grę terenową dla mieszkańców. Gra rozgrywała 

się w różnych lokalizacjach na terenie miasta. 
Były zagadki i mnóstwo pozytywnej energii. 

Stowarzyszenie Miłośników Zalasu „Amonit” 
– Święto języków i kultur świata Zalas 2020
Spotkanie nawiązywało do Europejskiego 
Dnia Języków Obcych, który obchodzony jest  
29 września. Plan wydarzenia przewidywał m.in.: 
turniej wiedzy o krajach świata dla dzieci i doro-
słych, degustację potraw z różnych stron świata 
oraz wykład popularnonaukowy o kulturze, sztu-
ce i zwyczajach krajów azjatyckich. Z powodu 
pandemii zdecydowano o przesunięciu terminu 
realizacji na rok 2021.

JESZCZE MOŻESZ POMÓC NAJBIEDNIEJSZYM DZIECIOM
z terenu Krzeszowic, przekazując 1% podatku na

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej

Nasz numer w KRS: 0000088123
www.izpm.pl

 ZARZĄD IZPM

BOGDAN KURDZIEL 
Bogdan Kurdziel to osoba, którą w Miękini wszyscy znają i szanują. 
W roku 2003 został wybrany sołtysem Miękini. Funkcję tę pełnił do 
2019 roku – cztery pełne kadencje. Rzetelnie wykonywał swą pracę. 
Nie zrażał się, gdy czegoś nie udało się zrealizować. Przez dwie ka-
dencje był także radnym Rady Miejskiej. 

Na tę rozmowę z Bogdanem Kurdzielem przygotowywałem się od dłuższe-
go czasu. Pierwotnie chciałem przeprowadzić ją krótko po tym, jak Bogdan 
przestał pełnić publiczne funkcje. Stało się jednak inaczej i dzięki temu 
mogłem zanotować przemyślenia i refleksje osoby, która nabrała do tych 
minionych, aktywnych lat, sporego dystansu. A oto co usłyszałem. 

Bogdan Kurdziel: Miałem okazję 
poznać wiele interesujących i war-
tościowych ludzi, pełniących różne 
ważne funkcje. Miło wspominam 
współpracę z burmistrzami Gminy 
Krzeszowice Czesławem Bartlem oraz 
Wacławem Gregorczykiem. Jako soł-
tys szczególne uznanie kieruję pod 
adresem ówczesnej Rady Sołeckiej  
– była to fajna i pracowita grupa. Sło-
wa uznania należą się radnej Powiatu 

Janinie Lasoń, Szkole Podstawowej w Miękini, KGW, OSP, AGH, Stowarzysze-
niu „Na Wulkanie” i Mieszkańcom Miękini. O bilansie prac nie wspominam, 
bo nie czas i pora na to. 

Osobiście uważam, że wspólnie udało nam się zrealizować kilka ciekawych 
projektów, jak choćby powstanie pierwszego w gminie amfiteatrzyku.  
Organizowaliśmy pikniki sportowe z cennymi nagrodami i dużą frekwencją 
uczestników oraz Święto Ziemniaka. Pracowaliśmy przy organizacji zawo-
dów trialowych w randze mistrzostw Europy i Polski. Jako były pracownik 
ZG „Trzebionka” postanowiłem wprowadzić do kalendarza imprez „Dzień 
Górnika”. Był to dobry ruch, dający satysfakcję. Gościliśmy przedstawicieli 
najwyższych władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych, gmin-
nych, emerytowanych i czynnych zawodowo górników oraz ludzi zasłużo-
nych dla naszego środowiska. 

Obecnie mam wiele czasu, staram się go wykorzystać na czytanie książek, 
turystykę pieszą i na działalność w Stowarzyszeniu „Na Wulkanie”. Cieszy 
mnie polityka inwestycyjna, prowadzona przez burmistrza, oraz sukcesy 
Jego, urzędników i całej Rady Miejskiej. Szczególnie zadowolony jestem 
z rozpoczęcia robót przy strefie aktywności gospodarczej w Miękini. To 
inwestycja długo oczekiwana – oby dobrze służyła rozwojowi sołectwa 
i gminy. Liczę tu na obecnego sołtysa – pana Wojciecha Godynia i Radę 
Sołecka. Życzę im sukcesów. Na koniec pragnę złożyć życzenia zdrowia 
i pomyślności w tym trudnym czasie dla wszystkich samorządowców, 
urzędników Gminy, na czele z Burmistrzem i Jego Zastępcami.

zanotoWał maciej LiBurski
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ŚWIĄTECZNA WIZYTA
U nas też był Mikołaj! – radość ze spotkania ze Świętym Mikołajem, któ-
ry obdarował podopiecznych prezentami, wyraziły przedstawicielki 
Stowarzyszenia „Otwórzmy przed Nimi Życie”: Janina Lasoń – prezes, 
Anna Wróbel – skarbnik i Monika Sosińska – sekretarz, wspierane 
przez przyjaciół Stowarzyszenia, czyli osoby, na które zawsze można 
liczyć. 

Janina Lasoń: Mimo pandemii koronawirusa i trudności z tym związanymi, 
przy wsparciu finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, PCPR w Kra-
kowie, Urzędu Gminy w Krzeszowicach, udało się zrealizować zaplanowane 
zadanie publiczne na rzecz osób niepełnosprawnych „Spotkanie z Mikołajem” 
i „Integracyjna Wieczerza Wigilijna”.

W sobotę, 19 grudnia 2020 roku, w siedzibie Stowarzyszenia w Krzeszowi-
cach przy pl. Kulczyckiego 1, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami 
otrzymały mikołajowo-świąteczne paczki. Jak poinformowała prezes 
Janina Lasoń, przekazywanie paczek z żywnością i innymi artykułami 
odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Paczki wręczano w 5-mi-
nutowych odstępach w godzinach od 11.00 do 16.30. Po tym czasie wolon-
tariusze rozwozili trzema samochodami paczki do miejsca zamieszkania 
podopiecznych, którzy nie mogli przybyć do siedziby Stowarzyszenia.

Zamiast tradycyjnego poczęstunku, ze względu na zamknięte lokale gastro-
nomiczne, podopieczni otrzymali wsparcie w postaci cateringu z restauracji 
w Kochanowie oraz z cukierni w Ostrężnicy. Były to dania wigilijno-świąteczne 
oraz ciasta (serniki, makowce, pierniki). Te smakołyki osoby niepełnosprawne 
mogły spożyć w swoich domach, łącząc się myślami z koleżankami i kolegami 
ze Stowarzyszenia „Otwórzmy przed Nimi Życie”. A w siedzibie Stowarzyszenia 
świąteczną atmosferę zapewniły odtwarzane z płyt kolędy. No i oczywiście 
sam Święty Mikołaj, który rozdawał paczki – dodaje Janina Lasoń.

Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc w realizacji zadań publicznych 
w 2020 roku – „Spotkania z Mikołajem”, „Integracyjnej Wieczerzy Wigilijnej” 
oraz innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Od Zarządu Stowa-
rzyszenia podziękowania niech zechcą przyjąć: wojewoda małopolski Łu-
kasz Kmita, starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, burmistrz Gminy Krzeszowi-
ce Wacław Gregorczyk, prezes KWC „Czatkowice” Paweł Danek, komendant 
Straży Miejskiej Janusz Mitka oraz sponsorzy: prezes Rejonowej Spółdzielni 
Zaopatrzenia i Zbytu Ryszard Rudzki, Kancelaria Doradztwa Podatkowe-
go – Andrzej Bazarnik, Doradztwo Podatkowe – Ryszard Niemczyk, Firma 
BAKO – Mariola Cichoń.

maciej LiBurski

PAN  
WALDEMAR  
I JEGO SZOPKI
Waldemar Bogacki z Krzeszowic ma na 
emeryturze więcej czasu i nie zamierza 
go marnować. Jego kolejną pasją stała 
się budowa polskiej szopki.
Pierwsza była oparta na elementach 
architektury kościoła św. Marcina w Krze-
szowicach. Zamiast planowanej drugiej, 
na zamówienie wnuczki, skonstruował 
dużych rozmiarów gwiazdę – taką z jaką 
chodzą tradycyjni kolędnicy. Ostania 
szopka – wysoka na 80 cm, głęboka na 60 
cm i długa na 130 cm – powstała w opar-
ciu o elementy architektury klasztoru 
w Czernej. Kolejna, jaką pan Waldemar 
zamierza zbudować w 2021 roku, będzie 
zawierała charakterystyczne elementy 
ruin zamku Tenczyn w Rudnie. Życząc 
wytrwałości panu Waldemarowi czekamy 
na nową szopkę, bo kolejne Boże Naro-
dzenie już za rok.

maciej LiBurski
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Maciej Liburski: Jak Przedszkole Samorządowe 
w Tenczynku odpowiada na wyzwanie związa-
ne z pandemią COVID-19? 

Marzena Kubin: Przed-
szkole  S amor ządowe 
w Tenczynku to jedna 
z placówek, które po-
m i m o  p a n d e m i i ,  p o 
k ró t k i m  l o c k d ow n i e , 
zostały otwarte pod ko-
niec maja 2020 roku i po 

wakacyjnej przerwie pracują nieprzerwanie. Od 
samego początku było to dla nas duże wyzwa-
nie, choć bardzo cieszyliśmy się, że przedszkole 
zacznie funkcjonować i zapełni się dziecięcym 
śmiechem. Martwiliśmy się, jak sprostać wytycz-
nym GIS, zapewniając dzieciom i pracownikom 
bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki sa-
nitarne. Jak sprawić, aby dzieci czuły się dobrze, 
a placówka w czasie pandemii działała w miarę 
normalnie. 

M.L.: Jakie kroki zostały podjęte w tym kierunku?
M.K: Wiele godzin zabrało nam przygotowanie 
właściwych procedur przyjęcia dzieci i funk-
cjonowania przedszkola w ścisłym reżimie sa-
nitarnym. Nowej sytuacji uczyliśmy się długo 
i tak naprawdę uczymy się cały czas. Nie było 
to łatwe i wymagało przearanżowania całej or-
ganizacji pracy, zmiany godzin poszczególnych 
grup, przydziałów zadań dla pracowników oraz 
troski o wyrozumiałość i doskonałą współpracę 
z rodzicami. W moim odczuciu, pomimo trudów, 
sprostaliśmy wyzwaniom. Dzieci z radością 
wróciły do przedszkola, stęsknione za kolegami, 
zabawkami i swoimi paniami. Z dnia na dzień 
przybywało ich coraz więcej. Ze względu na pan-
demię byliśmy niestety zmuszeni wprowadzić 
zakaz wstępu do budynku przedszkola dla osób 
trzecich, w tym także rodziców. Od początku 
uruchomiliśmy, obok wejścia głównego, wejście 
ewakuacyjne dla najmłodszych dzieci z grup 
„Misiaki” i „Krasnoludki”. W ten sposób chcieli-
śmy rozładować ewentualne kolejki. Na bieżąco 
szukaliśmy nowych rozwiązań, mając na uwadze 
skrócenie czasu, który rodzice spędzają przypro-
wadzając i odbierając dzieci. Już po kilku dniach 

PRZEDSZKOLE W TENCZYNKU W DOBIE PANDEMII 
Z dyrektorką Marzeną Kubin rozmawia Maciej Liburski.

wprowadziliśmy możliwość wcześniejszego 
powiadamiania o odbiorze dziecka SMS-em na 
komórkę przedszkolną. Rodzice mogą czekać 
w samochodzie, aż dzieci się ubiorą, by nie mok-
nąć na deszczu czy marznąć na mrozie.

M.L: Jakie inne przedsięwzięcia zostały podjęte 
w ostatnim czasie dla usprawnienia działalno-
ści przedszkola?
M.K.:  Z rodzicami na bieżąco porozumiewamy 
się telefonicznie, mailowo, nagrywamy i przesy-
łamy filmy, zdjęcia oraz informacje o dzieciach. 
Trwają nagrania filmów z przedstawieniami i ży-
czeniami dzieci dla Babci i Dziadka, gdyż po raz 
pierwszy uroczystości te nie odbędą się w przed-
szkolu. Linki do filmów otrzymają rodzice. Nawet 
Święty Mikołaj musiał biegać naokoło budynku 
i wrzucać prezenty dla dzieci przez okna, bo 
nie miał wstępu do przedszkola. To wydarzenie 
w wersji filmowej zostało zaprezentowane dzie-
ciom. Potem było szukanie prezentów. Starali-
śmy się, aby nowe formy pracy były atrakcyjne 
dla dzieci. Dzieci same świetnie się odnalazły 
i bez problemów przystosowały się do nowej 
rzeczywistości.

M.L: A jakie były najtrudniejsze momenty w ży-
ciu przedszkola?
M.K: Najtrudniejszy dla nas czas nastąpił na 
przełomie listopada i grudnia. Wtedy przez 
przedszkole koronawirus „przetoczył się” z im-
petem. Wcześniej chorowały pojedyncze osoby, 
grupy po kolei były na kwarantannie. Dezyn-
fekowaliśmy przedszkolne pomieszczenia, ko-
rzystając także z ozonatora zakupionego przez 
działające przy placówce Stowarzyszenie Przy-
jaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń”. 
Sytuacja była niezwykle trudna. W pewnym 
momencie brakowało kilkunastu pracowników, 
którzy przebywali na kwarantannie lub chorowa-
li na COVID-19. Za zgodą wspierającego nas Or-
ganu Prowadzącego, w tym Wydziału Edukacji, 
byliśmy zmuszeni na kilka dni zamknąć kuchnię, 
nie zamykając jednak całego przedszkola. Utrzy-
mywaliśmy stały kontakt z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną (chcę tu podkreślić 
doskonałą współpracę z Sanepidem). W ogóle na 

wysokości zadania stanął cały zespół nauczycieli 
i pracowników naszego przedszkola. Przetrwali-
śmy ten trudny okres, pracując ze świadomością, 
jak bardzo jesteśmy potrzebni.

M.L: Jak Pani ocenia wkład nauczycieli i pra-
cowników w tym trudnym okresie?
M.K: Pragnę podkreślić, że dla mnie osobiście 
nauczyciele i pracownicy wszystkich otwartych 
w dobie Covid-19 przedszkoli to prawdziwi bo-
haterowie. Nie mówi się o nas wiele w mediach. 
To naturalne, że przedszkola pracują, korona-
wirus jednak zbiera swoje żniwo, a my, w więk-
szości pasjonaci swojej pracy, dajemy z siebie 
wszystko. Trwa pandemia, lockdown, a my trwa-
my na posterunku, mając przecież kontakt z tak 
licznymi grupami dzieci, a przez nie z rodzicami. 
Na nas zawsze można liczyć. Mamy nadzieję, że 
rządzący o nas nie zapomną i wkrótce wszyscy 
nauczyciele przedszkoli wraz z pozostałymi pra-
cownikami zostaną zaszczepieni na COVID-19. 
Szczepionka budzi nadzieję na normalność. 
Z utęsknieniem na nią czekamy, zawsze gotowi 
do pracy, bo dzieci i rodzice na nas liczą. Nigdy 
nie możemy zawieść.

M.L: To piękna postawa. Życzę jak najszyb-
szego powrotu do normalności i dziękuję za 
rozmowę.

OSIEDLE ŻBIK
Z Adamem Tarnowskim – przewodniczącym 
Zarządu Osiedla Żbik – rozmawia Maciej  
Liburski.

Maciej Liburski: Na początku rozmowy zapy-
tam o to, co zrealizowaliście na terenie osiedla 
w roku ubiegłym?
Adam Tarnowski: Mogę powiedzieć, że zrealizo-
waliśmy wszystko, co było zaplanowane, oprócz 
jednego wydarzenia – Dnia Dziecka (z przyczyn 
od nas niezależnych). Do zadań, jakie wykona-
liśmy w roku ubiegłym, należały remonty cząst-
kowe nawierzchni, na kwotę 4 tys. zł, utrzymanie 
zieleni w pasach drogowych za 2.5 tys. zł. Tyle 
samo wydaliśmy na koszenie poboczy, obcina-
nie gałęzi, krzewów; 783 zł na koszenie traw na 
gruntach komunalnych oraz na zakup środków 

chwastobójczych. Z rezerwy ogólnej na zakup 
i montaż lustra wypukłego na skrzyżowaniu ulic 
Podleśnej i Stromej przeznaczyliśmy 1.3 tys. zł 
i tyle samo na nowy asfalt.

M.L.: A na co przeznaczyliście środki niewyko-
rzystane na realizację Dnia Dziecka?
A.T.: Już wyjaśniam. Była to kwota 3.5 tys. zł. 
Dokładnie 22 czerwca ubiegłego roku Zebranie 
Zarządu Osiedla podjęło decyzję o przeniesieniu 
środków finansowych na bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochronę P. Poż. Środki przeznaczono na 
zakup i montaż alarmu oraz monitoringu w czę-
ści bojowej OSP Żbik.

M.L. A co z Dniem Dziecka?
A.T.: Dopóki trwa pandemia, nie będzie można 
go zrealizować, ale jak tylko minie, to zorgani-
zujemy go z rozmachem. Tradycyjnie będą gry, 
konkursy, zabawy z nagrodami, jazda konna 
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URODZINY  
DANUTY
To były wyjątkowe urodziny. Danuta Pawli-
kowska, długoletnia członkini Koła Gospodyń 
Wiejskich w Tenczynku, artystka ludowa, pisząca 
piękne teksty piosenek i wiersze, 27 grudnia 
2020 r. skończyła 80 lat. Ze względu na pande-

mię spotkanie urodzinowe miało kameralny 
charakter, a bukiet z 80 róż, wraz z pamiątko-
wymi fotografiami, wręczyli solenizantce: prze-
wodnicząca Janina Siuda, prezes OSP Alicja Gaj 
i Andrzej Wójcik. Solenizantka na stałe wpisała 
się w historię Tenczynianek.

red.

wierzchem i bryczką, jazda wozami bojowymi, 
upominki i paczki dla wszystkich dzieci, a jest ich 
około setki.

M.L.: A w tym wszystkim będą brać udział stra-
żacy i pan pełniący do chwili obecnej funkcję 
prezesa OSP Żbik.
A.T.: To prawda, od 1990 roku jestem członkiem 
OSP, przez dwie kadencje byłem przewodniczą-
cym Komisji Rewizyjnej, a od 2006 prezesem. 

To już taka tradycja, że straż pomaga. Kiedy 
przewodniczącą Zarządu Osiedla była jeszcze 
Aleksandra Górecka, straż również wspierała or-
ganizację Dnia Dziecka i myślę, że tak już będzie 
zawsze. Ja, w najbliższym czasie, ze względu na 
wiek funkcję prezesa przekażę młodym. I cieszę 
się, że w 2020 udało się zakończyć prace re-
montowe w remizie, mamy ogrzewanie gazowe 
i zmodernizowaną kuchnię. To dzięki wsparciu 

finansowemu Województwa Małopolskiego – 
w kwocie 29 tys.723 zł., Gminy – w kwocie 30 tys. 
zł i środkom własnym OSP Żbik – w wysokości 25 
tys. zł, kwota realizacji prac budowlano-remon-
towych to prawie 85 tys. zł.
M.L.: Jak widać dobra współpraca przynosi ko-
rzyści. Dziękując za rozmowę, w oczekiwaniu 
na zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP, 
życzmy pana następcy sukcesów, jakie dziś są 
pana udziałem...

Część dokumentów i zdjęć, dotyczących działal-
ności sportowej w Tenczynku, jest już zgroma-
dzona, ale nie ma wątpliwości, że jest ich więcej. 
Są rozproszone wśród mieszkańców, którzy nie-
koniecznie zdają sobie sprawę z ich historycznej 
wartości. W 1996 roku, podczas meczu Pucharu 
Polski z Dalinem Myślenice, na boisku Tęczy rozma-

KSIĄŻKA NA JUBILEUSZ
Na podstawie istniejących dokumentów można założyć, że w 2022 roku upłynie 100 lat od rozpoczęcia działalności sportowej w Tenczynku. Nie 
jest to tożsame z istnieniem klubu Tęcza Tenczynek. Klub oczywiście kontynuuje działalność sportową, ale pierwsze zapisy nie dotyczą klubu, 
a Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w ramach którego prowadzono działalność piłkarską i lekkoatletyczną. 

wiałem z Franciszkiem Kopciem – przedwojennym 
piłkarzem i byłym wiceprezesem klubu. Pan Franci-
szek opowiadał mi wiele o historii i wydarzeniach 
z historii Tęczy. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, 
jak bardzo ulotna jest pamięć. Teraz jestem przeko-
nany, że to ostatni moment, kiedy można jeszcze 
dotrzeć do rozproszonych zdjęć, dokumentów czy 

relacji – mówi Jerzy Wnęk. Wykorzystując pre-
tekst, jakim będzie 2022 rok, Jerzy Wnęk – prezes 
Tęczy i również sołtys Tenczynka, wspólnie z gru-
pą sympatyków Tęczy Tenczynek postanowili ze-
brać maksymalną ilość materiałów historycznych 
i na ich podstawie wydać książkę.

Materiałów, a w szczególności zdjęć z ostatnich 50 
lat mamy już pod dostatkiem. Zależy nam na zdję-
ciach starszych, szczególnie tych z okresu sprzed II 
wojny światowej, lat 40-tych i z czasu bezpośrednio 
po wojnie. Oczywiście byłoby idealnie, gdyby po-
siadacz takich zdjęć umiał też coś o nich powie-
dzieć. Po skopiowaniu gwarantuję zwrot wszelkich 
dostarczonych materiałów – mówi Jerzy Wnęk.

Więcej informacji można zdobyć, dzwoniąc do 
Jerzego Wnęka – tel. 696 483 444.

marian LeWicki
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Ostatnio przyszło nam żyć w bardzo trudnych 
warunkach pandemicznych. Nie przeszko-
dziło to jednak nauczycielkom Przedszkola 
Samorządowego w Krzeszowicach w zorgani-
zowaniu, w listopadzie 2020 roku, Konkursu 
Piosenki Patriotycznej „Dla Niepodległej”. 
Aby zachować wszelkie zasady bezpieczeń-
stwa, występy dzieci nagrywane były przez 
rodziców i przesyłane organizatorkom za 
pośrednictwem Internetu.
Celem konkursu była popularyzacja pieśni 
i piosenek o tematyce patriotycznej, umacnia-
nie świadomości narodowej oraz wzbudzanie 
u dzieci uczuć patriotycznych i dumy narodowej.

Komisja konkursowa w składzie: dyrektor Przed-
szkola mgr Anna Warzecha, mgr Halina Janiczek, 

mgr Alina Drabek, wyłoniła laureatów spośród 
42 zgłoszeń, w dwóch kategoriach wiekowych:

DZIECI MŁODSZE (3-4 LATKI)
I miejsce: Pola Pawlik, Izabela Ziąbek

II miejsce: Oliwia Klocek

III miejsce: Kacper Kędzierski 

WYRÓŻNIENIA:
Pola Wasiak, Karolina Dębowska, Pola Jankow-
ska, Natasza Skupień, Hanna Gorczyca

DZIECI STARSZE (5-6 LATKI)
I miejsce: Julia Napora, Marta Zielińska, Emilia 
Filipek

II miejsce: Julia Tarkowska, Maria Szybowska, 
Zuzanna Jermaczek

III miejsce: Hanna Mazurkiewicz, Pola Łuczyńska

WYRÓŻNIENIA:
Milena Bałuszek, Julia Bajgrowicz, Zuzanna  
Godyń (grupa XI), Julia Ziembińska, Maja Karcz, 
Daria Łysy, Tobiasz Rymarczyk, Franciszek  
Karabuła, Alicja Czarnik, Aleksander Kraina,  
Magdalena Ryszka, Wojciech i Zofia Piekarczyk

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my. Ponadto dzieciom, które zajęły I, II i III miejsce 
oraz wyróżnionym w swojej kategorii wiekowej, 
przyznano nagrody rzeczowe.

Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia do konkursu, 
a wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my!

orGanizatorki konkursu: a. Górecka-saGan, 
e. mirek, P. BoLek

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
 „DLA NIEPODLEGŁEJ”

Projekt zorganizowany został przy wsparciu Fun-
dacji Banku Pekao SA im. dr. Mariana Kantona. 
Celem projektu było przygotowanie dzieci do 
zdrowego stylu życia poprzez:

• wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania – za-
stępowanie słodyczy i napojów gazowanych 
owocami, warzywami i naturalnymi sokami,

• poznanie wartości odżywczych oraz zawarto-
ści witamin w owocach i warzywach,

• dostarczanie uczniom porcjowanych warzyw 
i owoców oraz produktów mlecznych – udział 
w unijnym programie dla szkół pod hasłem 
„Szkolna przerwa śniadaniowa mleczna, z wa-
rzyw, owocowa”,

• propagowanie ruchu poprzez zabawy i ćwi-
czenia w czasie zajęć (przerwy śródlekcyjne), 
podczas przerw oraz dodatkowe, rozwijające 
zajęcia sportowe,

• zorganizowanie Turnieju Sportowego,

• organizowanie konkursów plastycznych doty-
czących edukacji prozdrowotnej (konkurs pt. 
„Zdrowo jem i ruszam się”). 

Turniej sportowy odbył się w ostatnim tygodniu 
przed zdalnym nauczaniem. Ze względu na obo-
wiązujący reżim sanitarny, konkurencje sporto-
we przeprowadzano oddzielnie dla każdej klasy. 
W turnieju wykorzystano sprzęt sportowy, zaku-
piony dzięki środkom przekazanym przez Fun-
dację. Wszystkie dzieci, biorące udział w turnieju, 
otrzymały medale, a najlepszym sportowcom 
wręczono nagrody. 

W czasie nauczania zdalnego ogłoszony został 
konkurs  plastyczny pt. „Zdrowo jem i ruszam się”. 
Po powrocie do nauki stacjonarnej uczniowie 
przynieśli bardzo ciekawe prace, wykonane róż-
nymi technikami plastycznymi. Ze względu na 
wysoki poziom wykonania prac, jury nagrodziło 
wszystkich uczestników konkursu. Przy realizacji 
projektu ogromnym zaangażowaniem wykazali 
się zarówno uczniowie, jak i wychowawcy. 

ZDROWO I SPORTOWO
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej uczestniczyli w projekcie „Żyjmy zdrowo i sporto-
wo”, realizowanym w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2020/2021. 

Koordynatorami projektu byli pani Katarzyna 
Pilarz i pan Marcin Pałka. Serdeczne podzię-
kowania składamy pani Dorocie Iskrze-Nowak 
za ogromne zaangażowanie w przygotowanie 
wniosku i pomoc podczas jego realizacji. To dzię-
ki ludziom dobrej woli możliwa jest realizacja na-
szych planów i zamierzeń.

info szkoła
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Od ponad dwóch tysięcy lat spędzają sen z powiek, nie tylko matematy-
kom. Jak narkotyk uzależniają tych, którzy się nimi zajmują. Byli pasjonaci, 
którzy poświęcili całe swoje życie na poszukiwaniu wzoru, który je opisuje. 
Innym długie lata zajęło znalezienie kolejnej liczby pierwszej. Wprawdzie 
matematycy od zawsze lubili się zajmować dziwnymi rzeczami, ale to 
niesamowicie czasochłonny i pracochłonny wyścig bez końca. Przecież już 
dwadzieścia trzy wieki temu Euklides w piękny i prosty sposób udowodnił, 
że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele.

Liczby pierwsze są też wokół nas, bo i tydzień ma siedem dni, i liczba płat-
ków niektórych kwiatów to 2, 3 lub 5, i liczba par chromosomów to 23. Są 
też i w przyrodzie. Co 17 lat, w stanie Tennessee w USA ma miejsce dziwne 
widowisko. Dosłownie z dnia na dzień duże masy larw cykad wykopują się 
z ziemi, przekształcają w żywe owady i rozprzestrzeniają po lasach oraz 
łąkach. W ciągu kilku tygodni owady łączą się w pary i składają jaja, z któ-
rych wykluwają się nowe larwy. Znikają one w ziemi i pozostają tam ukryte 
znowu przez 17 lat. Kolejne ich wystąpienie spodziewane jest w 2025 roku. 
Amerykańskie cykady, w zależności od rejonu, łączą się w pary tylko co 7, 
13 lub 17 lat, spędzając większość swojego życia jako larwy pod ziemią. 
Naukowcy podejrzewają, że cykle te są właśnie takie, aby nie spotkały się 
z cyklami życia ich naturalnych wrogów, żyjących w cyklach 2 lub 3-letnich. 
Dzięki temu unikają każdego drapieżnika, który żyje dłużej niż 1 rok i kró-
cej, niż same cykady. Matka Natura jak zwykle wie, co robi. 

Liczby pierwsze wykorzystywano też w sztuce i literaturze. Francuski 
kompozytor Olivier Messiaen użył ich do stworzenia muzyki ametrycznej, 

PO CO KOMU TE LICZBY?
2, 3, 5, 7, 11, 13… – znamy je wszyscy ze szkoły. Wiemy, że mają dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i samą siebie. To liczby pierwsze, 
jedne z najciekawszych i najtrudniejszych obiektów w matematyce. Znali je już starożytni. Są one atomami arytmetyki, wodorem i tlenem świata 
liczb. Niektórzy uważają, że jest w nich zakodowana tajemnica Wszechświata.

a włoski pisarz Paolo Giordano zdobył nagrodę 
literacką Premio Strega za powieść „Samotność 
liczb pierwszych”. 

Przez wieki nie było jakiegoś ważnego zastoso-
wania liczb pierwszych czy względnie pierw-
szych, których jedynym wspólnym dzielnikiem 
jest jedynka. Jedynie przy projektowaniu kół 
zębatych starano się, aby liczby zębów były 
względnie pierwsze, np. 21 i 13, co zdaniem 
inżynierów miało zagwarantować jednakowe 
ich zużycie. Każdy ząb jednego koła trafia 
dzięki temu na każdy ząb drugiego. Dopiero 
w 1977 r. trójka Amerykanów: Rivest, Shamir 
i Adleman wykorzystała duże liczby pierwsze 
do szyfrowania danych. Nazwano to algorytmem RSA. Jest on powszechnie 
używany przez banki do ochrony danych, chroni naszą prywatność, korzy-
stamy też z niego przy podpisie cyfrowym. Bezpieczeństwo oparte jest na 
trudności rozkładu dużych liczb na czynniki pierwsze. Złamanie tego szyfru 
przy dużych liczbach może potrwać wiele lat.

Największa liczba pierwsza znana dzisiaj została odkryta w 2018 r. i ma  
24 862 048 cyfr! Wyścig trwa, ale już przy użyciu komputerów i z nagro-
dami. Można zgarnąć nawet milion dolarów za odkrycie tajemnicy liczb 
pierwszych. Może ktoś z Czytelników jest chętny? 

matfan

Znamy już daty – festiwal odbędzie się w ter-
minie od 9 do 20 lipca 2021 roku. Przesłuchania 
konkursowe, recital laureatów oraz większość 
części warsztatowej festiwalu odbędzie się 
w Państwowej Szkole Muzycznej im. Zygmunta 
Noskowskiego w Krzeszowicach, z którą to ze-
spół nawiązał owocną współpracę już latem tego 
roku. W planach – jak co roku – są warsztaty ple-
nerowe w Chochołowie oraz koncerty z dziełami 
sakralnymi oraz operowymi. Projekt „Śpiewanie 
Bez Granic” jest wyjątkową szansą zaistnienia 
i pokazania się, a nade wszystko nauki współpra-
cy, a co ważne – każdy u nas może zostać solistą 
i zaśpiewać z najlepszymi.

Warto wspomnieć o naszych wyjątkowych go-
ściach specjalnych, wybitnych artystach, jakimi 
są: prof. dr hab. Jadwiga Rappe, prof. dr hab. 
Agata Kobierska, Arnold Rutkowski, Mateusz 
Prendota (dyrektor Filharmonii Krakowskiej); jak 
również: KKjetil Aamann, Dorota Dobrolińska-
-Struck, Miranda Exner, Elżbieta Gładysz, Joanna 
Grandys, Katarzyna Haras, Krzysztof Aureliusz Łu-
czyński, prof. Rafał Majzner, Oksana Myronchuk, 
dr hab. Jacek Ozimkowski, Joanna Petryka-Waw-
rowska, dr Jadwiga Postrożna, Joanna Święszek, 
Luca Tamani, Karin Wiktor-Kałucka, Hubert Wa-
lawski i Tomasz Wnuk.

Nie sposób nie wspomnieć o patronce naszego 
festiwalu – prof. Monice Swarowskiej-Walaw-
skiej, wielkiej artystce – primadonnie Opery 
Krakowskiej oraz profesor Akademii Muzycznej 
w Krakowie, która opuściła nas w sierpniu tego 
roku, pozostawiając po sobie bardzo cenny 

KONKURS WOKALNY W KRZESZOWICACH 
Inicjatywa, jaką jest stworzenie Konkursu i Festiwalu Wokalnego na międzynarodową skalę, to duże przedsięwzięcie i wyzwanie, ale też przede 
wszystkim – ogromna szansa rozwoju dla Krzeszowic i okolic czy lokalnego życia kulturalnego. Festiwal mógłby – na wzór wydarzeń w Savon-
linna w Finlandii czy w czeskim Žďár nad Sázavou – wpłynąć na rozpoznawalność naszej okolicy na mapie kulturalnej Europy, a może i świata. 

dorobek artystyczny. Nie bez powodu na pa-
tronkę naszego Festiwalu wybraliśmy ten wielki 
autorytet wokalny, który przez pokolenia poka-
zywał piękno śpiewu i kultury operowej, poprzez 
działania pedagogiczne, a przede wszystkim te 
na deskach operowych całego świata. Wierzy-
my, że w ten sposób będziemy mogli godnie 
kontynuować jej dzieło, a także uhonorować jej 
osiągnięcia.

Miranda Gołębiowska-Exner, pierwsza absol-
wentka maestry, wspomina swoją profesor: 
Myślę, że życie Pani Profesor można podsumować 
słowami z arii Toski: Vissi d’arte, vissi d’amore! 
Kochała teatr i nas – swoich uczniów, żyła dla 
swoich dzieci i męża. Musiała się mierzyć z wieloma 
przeciwnościami losu, ludzką podłością i zawiścią, 
a mimo to na zawsze pozostała sobą – pięknym, 
dobrym Człowiekiem i  wielką wspaniałą Artystką.

Każdy, kto miał styczność z Moniką Swarowską-
-Walawską, wspomina ją niezwykle emocjonal-
nie, ciepło, dostrzega w niej wielki talent i pasję 
do śpiewu, co potwierdza Joanna Petryka-Waw-
rowska: Prof Monika Swarowska-Walawska była 
osobą o wielkim sercu, nietuzinkową i niezwykle 
ciepłą, oddaną sztuce i swoim studentom. Uczyła 
nas miłości i pokory do sztuki, i do tego trudnego 
zawodu. Zawsze powtarzała, że trzeba ciężko 
pracować i sama dawała nam, jej studentom, taki 
przykład. Nie lubiła użalania się nad sobą, twier-
dząc, że zawód śpiewaka to zawód jak każdy inny 
i trzeba go traktować zupełnie normalnie. Trafiłam 
do pani Profesor po trzecim roku studiów. Szybko 
odkryłam, że miałam wielkie szczęście… 

Podtrzymując idee Moniki Swarowskiej-Walaw-
skiej – jesteśmy otwarci na każdego, kto kocha 
śpiew. Nie ma ograniczeń wieku, ani wymagań 
odnośnie wykształcenia wokalnego dla uczest-
ników warsztatów i konkursu. Jak co roku, 
może w nich brać udział każdy, kto kocha śpiew 
i chciałby popracować nad swoim głosem pod 
okiem naszych niezwykłych pedagogów. Jest 
to propozycja zarówno dla amatorów, dopiero 
zaczynających swoją przygodę ze śpiewem, jak 
i dla tych, którzy kochają śpiewać i chcą wziąć 
udział w pełnych artystycznych przeżyć warsz-
tatach. Jest to również miejsce dla osób bardziej 
zaawansowanych – studentów czy absolwentów 
akademii muzycznych, dla których przygotowa-
na jest oferta wokalnych lekcji mistrzowskich. 

Zapraszamy: młodzież, osoby starsze, pro-
fesjonalnych śpiewaków, wokalistów ama-
torów, studentów, chóry, zespoły wokalne 
i instrumentalne.    
O kontakt prosimy pod adresem mailo-
wym spiewaniebezgranic@gmail.com lub  
tel. 888797929. Więcej informacji na temat 
festiwalu: www.monikavocalfestival.pl  
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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.

Centrum Urody Beauty Derm  – Gabinet Zdrowe stopy  – Ul. Wyki 2 Krzeszowice 

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili

 dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości,

uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej 

oraz towarzyszyli w ostatniej drodze naszego syna 

śp. Bartłomieja Soleckiego 
serdeczne podziękowania składają Rodzice



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@�����.���
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