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Kolejna wiosna nadchodzi. Czy odnowi życie, przyniesie realną nadzieję, zakotwiczy w człowieku pojęcie normalności? Koronawirus – jak 
na pokazie mody – zjawia się w aktualnych zmutowanych kreacjach. Wyczuwa się ludzkie zmęczenie, oczekiwanie na zmiany, czystość oraz 
przejrzystość ludzkich intencji. Siły przyrody wydają się być nie do pokonania. Mija rok (co za rocznica!) od oficjalnego wejścia – w polskie 
przestrzenie – nieodgadnionego wirusa.   

W Kronice Gminnej („Magazyn Krzeszowicki” nr 4 z 15 marca 1992 roku) umieszczono informację, która wzbudziła moje zainteresowanie, nie 
tylko ze względów już historycznych. W dniu 8 marca, po mszy świętej odprawionej w Kościele Parafialnym w Krzeszowicach, rozpoczął się XIV 
Walny Zjazd Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Na miejsce obrad wyznaczono Salę Herbową Urzędu Miejskiego. Po wprowadzeniu sztandaru 
i krótkim powitaniu, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Stowarzyszenia. Następnie wysłuchano sprawozdań z działalności Zarządu, 
po czym przystąpiono do dyskusji. Uwagę zebranych zwróciła wypowiedź dr W. Skołuby uzupełniona uwagami mgr Ziemlińskiej oraz wypowiedź 
T. Święcimskiego dotycząca byłych członków Szarych Szeregów. Za słuszną uznano propozycję mgr A. Mędrali dotyczącą utworzenia funduszu 
na rzecz wydawnictw o Krzeszowicach. W dalszym ciągu dyskusji poruszono sprawy związane z ochroną środowiska i estetyką miasta.(...) W tym 
urzędowym stylu odnalazłem problemy, które i dzisiaj warte są odpowiedzi. Co z ciekawą propozycją powołania funduszu na rzecz wydawnictw 
o naszym mieście? Trzeba przyznać, że w ostatnich latach ukazało się wiele interesujących propozycji, ale sami autorzy wiedzą jaką drogę cierniową 
trzeba pokonać, aby cokolwiek książkowego wydrukować. Ciekawi aktualna ocena współczesnych Krzeszowic przez żyjący uczestników tamtego 
spotkania? Dokumentowanie opowiedzianych historii jest obowiązkiem nie tylko archiwów oraz szkoły...

Do numeru piątego „Magazynu Krzeszowickiego” (1992) dołączono dodatek specjalny nawiązujący datą do prima aprilis. Jedna z opowieści 
nosiła znamiona autentycznego zapisu. Do rzędu miasta przyszła starsza pani, którą przyjęła młoda pracownica. Petentka poprosiła ją o wydanie 
paszportu. Tygodniowa urzędniczka – pełna determinacji – zaczęła tłumaczyć coraz mocniej podenerwowanej kobiecie, że nie wyda jej owego 
dokumentu. Można go wyrobić w Krakowie, do czego potrzebny jest kwestionariusz paszportowy, by go podbić, zrobić trzy zdjęcia i tak dalej. 
Wtedy przerażona babcia wykrzyknęła: a po co mi zdjęcia do sprzedaży świń. Okazało się, że chciała dostać Świadectwo Pochodzenia Zwierząt, 
co potocznie nazywało się paszportem. Ten termin funkcjonował w naszym języku – w tym kontekście – od końca XIX wieku do niedawna. Swoją 
drogą krzeszowickiej gminie przydałby się na miejscu prawdziwy urząd paszportowy. Nie tylko dla ułatwienia życia i czasu jej mieszkańcom.

Redakcja „Magazynu Krzeszowickiego” (nr 76 z 15 marca 1995) opublikowała list adresowany do władz miasta i gminy Krzeszowice, a podpisany 
przez dwóch mieszkańców Jaworzna, często odwiedzających popularną już wtedy Balneologię, czyli Ośrodek Rehabilitacji. (…) Oto nasze 
spostrzeżenia: przyjeżdżając do Krzeszowic pociągiem, zwróciliśmy uwagę na krzeszowicki Dworzec PKP i PKS – panuje tu ogólnie mówiąc – 
wielki bałagan. Ludzie przechodzą przez tory przed nadjeżdżającymi pociągami, a wygląd samego Dworca to też osobny rozdział: obskurny hol, 
obskurna poczekalnia i kasy biletowe, nie mówiąc już o sanitariatach, bo te wołają o pomstę do nieba. Kończąc, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że 
wygląd dworców PKP i PKS i innych, jest wizytówką miejscowości. Przytaczam ów list – dzisiaj brzmiący jak tekst science fiction – w oryginale. 
Nie był to anonim, gdyż podpisało się pod nim dwóch panów, zapewne górników. Minęło ćwierć wieku. Nowy dworzec wygląda światowo, 
chociaż od głównego budynku do peronów – odległość na kilka zadyszek. Ileż radości budzi myśl o tym, że za kilka lat – z budowanego właśnie 
parkingu dla pasażerów kolei i nie tylko, powita nas wielka (zapewne) elektroniczna tablica z napisem Witamy w Krzeszowicach – świeżym 
powietrzem, zieloną, zdrową przyrodą, czystą wodą...

Do dzisiaj mam wielki sentyment do popularnego diabelskiego mostu oraz jego krajobrazowego otoczenia. Mą dziecięcą wyobraźnię uruchamiały 
nie tylko opowieści o jego powstaniu, ale sama atmosfera otoczenia niosąca w sobie coś opowieści fantasy. Dawne tereny pustelni, miejsca po 
eremach – dzisiaj w ruinie, wapienny mur klasztorny niknący w przestrzeniach lasu, obfitości botanicznej połączone z klasztorem – i dzisiaj 
zmuszają do nieobojętności. W starym przewodniku z połowy XIX wieku (brak w nim okładek oraz dużej części wstępu) i taki zapis znalazłem: 
Odwiedzający pustynię tę, murem oprowadzoną, na którego ukończenie Piotr Gembicki biskup krakowski tysiąc zł polskich testamentem odkazał, 
zwykli oglądać most kamienny kilkadziesiąt łokci wysoki, teraz już środkiem zwalony, które dwie góry 1878 stóp wysokie z sobą połączał, i dziwić 
się wielkości nakładu na wystawienie go. Spodem przedziera się łożem, urwiskami skał zwalonem, bystry potok, w górach tutejszych źródło swe 
mający. Za o. Benignusem Józefem Wanatem przypomnę i takie fakty: Most łączy dwa wzgórza (łączył – przyp.sck) oddzielone głębokim jarem. 
Całkowita długość mostu wynosiła 120 m, szerokość 9.5 m, wysokość najwyższego przęsła 18 m. Na kamiennych filarach dwumetrowej grubości 
(...) budowniczy przerzucił 11 arkad z kamiennymi balustradami, figurami świętych przy wjeździe i u wylotu mostu. Jakże to działa na wyobraźnię. 
Owe dane rzeczywiście wzbudzają nie tylko podziw dla umiejętności oraz odwagi twórców, ale automatycznie zmuszają do porównania ze 
współczesnością. Ile to czasu dzisiaj zajmuje wybudowanie chodnika, konserwacja mostów na Krzeszówce, modernizacja  ulicy czy wymiana 
okien.

6 marca („Magazyn Krzeszowicki” nr 100, 1996) mieszkańcy Czernej zgłosili policji, że od dłuższego czasu, w szybkim tempie, zniszczeniu ulega 
„most diabelski” – podejrzewali, że to nie siły nieczyste, lecz ręka złodzieja-hobbysty dewastuje piękny i zabytkowy obiekt. W wizji przeprowadzonej 
przez policję towarzyszył Przeor Klasztoru O.O. Karmelitów. Udało się ustalić sprawcę zniszczeń – jest nim zbieracz kopalin mieszkający 
w Krzeszowicach. W trakcie wstępnego przesłuchania tłumaczył się tym, że nie wiedział, iż most obiektem zabytkowym oraz – że po raz pierwszy 
słyszy jakoby Dolina Eliasza była rezerwatem przyrody. Prokurator podejmie decyzję , czy sprawca dewastacji będzie ścigany za zwykłą kradzież 
dóbr kultury. Przypominamy niezorientowanym, że most diabelski liczy sobie – bagatela – około 360 lat. Co widać aż za dobrze. Nie istniał wtedy 
termin „pomroczność jasna”, który później tłumaczył wiele zjawisk nie mieszczących się w tzw. zdrowym rozumie. Warto prześledzić dalsze losy 
oraz decyzje związane z tym wydarzeniem. Od dawna wiem, że tamto miejsce systematycznie ulega zniszczeniu, a używanie epitetu diabelski nie 
jest mile widziane. Okazałości architektonicznej na miarę europejską świadkujemy do dzisiaj w myśl zasady: kochajmy nowe ruiny!
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989GOV.PL/KORONAWIRUS

PUNKT SZCZEPIEŃ

COVID-19

Informacja o realizacji szczepień populacyjnych 
przeciwko COVID-19  

w Krzeszowickim Centrum Zdrowia
Szczepienia populacyjne dla pacjentów powyżej 70. roku życia rozpoczęły się w KCZ 26 stycznia 2021 roku. Zgodnie 
z założonym harmonogramem i ogólnopolskimi zasadami, otrzymujemy po 30 szczepionek na tydzień i taką liczbę 
osób zapisanych wcześniej szczepimy.
Obecnie terminarz wypełniony jest do końca marca 2021 roku i na dzień przygotowania tego artykułu nie wiadomo, 
kiedy ruszą kolejne zapisy. W Krzeszowickim Centrum Zdrowia codziennie koordynator szczepień pod numerem 
662 377 968 oraz pracownicy działu administracji pod numerem 12 282 04 01 udzielają informacji. Nie ma jednak 
możliwości, aby obecnie zapisać się  na szczepienie. Nie prowadzimy list zastępczych ani rezerwowych – zasady, 
którym podlegamy, na to nie pozwalają, nie można również zgłaszać chęci zaszczepienia bezpośrednio w punkcie 
szczepień. Osoby, które chciałyby zgłosić chęć zaszczepienia (w momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla 
danej grupy -  zgłoszeni otrzymają powiadomienie z systemu) mogą to zrobić w następujący sposób:
1) poprzez SMS
Aby zarejestrować się w ten sposób, należy wysłać SMS o treści SzczepimySie na numer + 48 664 908 556. Dosta-
niemy SMS zwrotny, w którym będzie prośba o przesłanie swojego numeru PESEL oraz kodu pocztowego miejsca, 
w którym mieszkamy.
2) poprzez całodobową i bezpłatną infolinię 989
3) przez portal https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/
Jak można przeczytać na stronie www.gov.pl, zgłoszenie chęci szczepienia  nie jest rejestracją na szczepienie. Zare-
jestrować się będzie można w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla danej grupy.  
Do chwili obecnej na szczepienia rejestrować mogli się jedynie pacjenci 70+ (oprócz nich osoby z grupy zero i na-
uczyciele, ale tylko w szpitalach węzłowych).
Jednocześnie pojawiła się zmiana  rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które określa dodatkowe grupy osób uprawnionych do szczepień 
w I etapie. Wśród wymienionych w rozporządzeniu wskazano:
- osoby urodzone po 1961 roku z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: 
dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia 
podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po 
przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.
Nie są zatem w chwili obecnej uprawnieni do szczepień pozostali pacjenci z innymi niż ww. chorobami przewlekły-
mi. Nie wskazano również terminu, od kiedy będą mogli rejestrować się ww. pacjenci. Nie wiadomo również,  jak 
prowadzone będą szczepienia osób leżących, obłożnie chorych, które mają realizować mobilne punkty szczepień.
Pragniemy jednocześnie zaapelować, w związku z pojawiającymi się problemami związanymi z dostawą szczepio-
nek, o zrozumienie i współpracę tych pacjentów, którzy mają już wyznaczony termin na szczepienie. Niestety, zda-
rza się, że szczepionki nie zostają dostarczone w terminie uzgodnionym z Agencją Rezerw Materiałowych (często 
dowiadujemy się o tym w ostatnim momencie) i jesteśmy zmuszeni do reorganizacji i zmiany wcześniej ustalonych 
terminów szczepień. Do tej pory udawało nam się reorganizować szczepienia bez strat, ale mając na uwadze, iż 
szczepionka jest cenna ze względu na jej ograniczoną ilość, dobra współpraca jest w naszym wspólnym interesie. 
Pracownicy punktu szczepień będą w takich przypadkach informować pacjentów o zmianach.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.kczkrzeszowice.pl oraz naszego profilu na Facebook'u, gdzie pojawiają 
się aktualne informacje na temat funkcjonowania podmiotu.

Dyrekcja krzeszowickiego centrum zDrowia
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Marian Lewicki: Jak doszło do realizacji zdania i dlaczego jest ono tak 
ważne dla mieszkańców?
Wacław Gregorczyk: O budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych 
z osiedla Nowy Świat do centrum miasta mieszkańcy zabiegali od wielu 
lat. Niestety, z uwagi na wysokie koszty, konieczność opracowania doku-
mentacji i pozyskania pozwolenia, nie było woli realizacji  tego zadania 
w poprzednich kadencjach. Dla mnie sprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców są jednym z priorytetów w działaniu, stąd znalazło się ono w progra-
mie wyborczym mojego komitetu KWW Wspólna Gmina Krzeszowice. Przy 
opracowaniu dokumentacji została uwzględniona bardzo ważna kwestia 
rozdzielenia wód opadowych od sanitarnych, które w dużej ilości wpływają 
do kanalizacji w tym rejonie. Istotna jest również sprawa rozbudowy cią-
gów rowerowych i poprawa estetyki tej części miasta. Należy też podkreślić 
bardzo dobrą współpracę pomiędzy burmistrzem a Zarządem Osiedla 
i przewodniczącą Krystyną Drewnowską. Zebranie mieszkańców przezna-
czyło część środków, będących w dyspozycji osiedla, na prace projektowe. 
To też należało docenić. 

M.L.: 10 grudnia 2020 roku zawarł Pan umowę z firmą Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec. 
Koszt robót budowlanych II etapu został określony na kwotę brutto 
1 581 595,50 zł. To naprawdę dużo.
W.G.: Tak, kwota nie jest mała. Ale i zakres, po poszerzeniu dokumentacji 
o część odwodnieniową oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego w stronę 
ul. Batalionów Chłopskich, nie jest mały. Razem z pracownikami Urzędu 
Miejskiego zabiegaliśmy o pozyskanie dofinansowania środkami zewnętrz-
nymi. Wnioski w tym temacie były składane trzykrotnie. Niestety, nie ma 
zbyt wielu programów dofinansowań na zadania poprawiające bezpieczeń-
stwo pieszych. Ostatecznie, na II etap pozyskaliśmy prawie 480 000,00 zł 
 z Funduszu Dróg Samorządowych na część „drogową” zadania. Wkład 
własny w wysokości około 1,1 mln zł pochodził będzie z budżetu gminy.  
W  trudnym czasie pandemii realizacja tak kosztownego zadania była moż-
liwa dzięki wprowadzanym systematycznie zmianom, dającym oszczędno-
ści oraz poprawiającym efektywność wydatkowania środków finansowych. 
Takim działaniem np. w roku 2020 była zmiana sposobu naliczania środków 

Krzeszowice – moje miasto, moja gmina
II ETAP BUDOWY ULICY „KOŚCIELNEJ” W KRZESZOWICACH
Ulicą „Kościelną” nazywany jest potocznie odcinek drogowy, łączący ulicę Dąbrowskiego z ulicą  Żbicką. W ostatnich latach osiedle Nowy Świat 
zmienia swoje oblicze. W 2015 roku, po ośmiu latach budowy, został oddany wiernym kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Powstała nowa 
parafia. Zmienia się także otoczenie wokół kościoła i nowej plebanii. Na działce drogowej przed kościołem Gmina Krzeszowice w 2018 roku, 
w ramach I etapu inwestycji, zbudowała drogę o długości 174 mb oraz utwardzone kruszywem pobocze, które jest wykorzystywane na miejsca 
parkingowe. Wartość zadania wyniosła ponad 360 000,00 zł. Obecnie rozpoczęły się prace przy II etapie. O tym, jak doszło do realizacji tego 
oczekiwanego przez mieszkańców od kilkudziesięciu lat zadania, rozmawiamy z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem.
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INFORMACJA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAKOWIE
Wydział Architektury informuje o wejściu w życie następujących Rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

• w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 304)

• w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego  
lub jego części (Dz. U. z 2021 r. poz. 298)

• w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, 
lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 296)

• w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. z 2021 r. poz. 314) 

• w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów  
art. 45a ust. 1 ustawy – prawo budowlane – dotyczy wyłączenia stosowania przepisów określonych w art. 45a ust. 1 
w związku z art. 45a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 308).

Prosimy o korzystanie z obowiązujących formularzy, które dostępne są na stronie  https://powiat.krakow.pl

Ponadto, w związku z trwającą cyfryzacją procesu budowlanego, jest możliwość wypełnienia tych wniosków oraz przesłania w formie elektronicznej 
za pośrednictwem dedykowanej platformy, dostępnej pod adresem: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

dla sołectw i osiedli, która pozwoliła stworzyć rezerwę inwestycyjną na 
dofinansowanie właśnie takich przedsięwzięć,  jak II etap budowy ulicy 
„Kościelnej”, czy modernizacja pawilonu sportowego LKS Tęcza. Należy też 
mieć na uwadze zmieniające się potrzeby mieszkańców gminy. Oczekują 
na realizację zadań o wartości znacznie przekraczających możliwości poje-
dynczego osiedla czy sołectwa, tak jak to ma miejsce w przypadku osiedla 
Nowy Świat.   

M.L.: Proszę o kilka informacji o zakresie zadania.
W.G.: Oczywiście, najważniejszą częścią jest przejście dla pieszych w pozio-
mie torów o długości 3,4 m i szerokości 3 m. Do przejścia prowadzić będą 
dwie pochylnie o łącznej długości ok. 56 m i szerokości 2,5 – 3,0 m. Bardzo 

ważnym elementem inwestycji jest budowa odwodnienia. Pod torami zo-
stanie wykonany kanał kryty o średnicy 800 mm i długości 31 m wraz z nie-
zbędnymi urządzeniami towarzyszącymi w postaci wlotów i studni. Następ-
nie woda będzie odprowadzana poprzez rów odkryty o długości ok. 268  m 
oraz studnię wlotową do kanału krytego pod ul. Batalionów Chłopskich. 
Wzdłuż rowu zostanie zbudowany ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3 m 
wraz z oświetleniem. W przyszłości planujemy przedłużenie ścieżki rowe-
rowej do Krzeszówki i Orlika.  Planowany termin zakończenia inwestycji to  
30 września 2021 roku.

M.L.: Dziękuję za rozmowę.
Zdjęcia: j. KacZorowsKa, w. GreGorcZyK
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Samorząd gminy odpowiada za większość spraw dotyczących naszego 
codziennego życia. Wszyscy korzystamy z dróg, szkół, przedszkoli czy 
placówek kultury, wiele osób otrzymuje wsparcie z Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Z budżetu gminy finansowane są  inwestycje w naszym 
najbliższym otoczeniu, a także współfinansowana jest działalność organi-
zacji pozarządowych. Dlatego pamiętajmy o takim dokonaniu rozliczenia, 
które w jak największym stopniu przyczyni się do powrotu części podatku 
do budżetu gminy.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y 
powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamiesz-
kania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostat-
nim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. 

Przepisy to jedno, a życie drugie: wiele osób z różnych powodów składa PIT 
w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie rzeczywiście mieszka.  Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami można bez konieczności wymeldowywania 
się z dotychczasowego miejsca zameldowania zdecydować, aby nasz 
podatek w części wrócił do miejsca, z którego korzystamy. Jeżeli chcemy, 
by w naszej miejscowości można było lepiej żyć, dopełnijmy niewielkich 
formalności, a podatki wrócą do nas.

JAK ZMIENIĆ URZĄD SKARBOWY?
Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podat-
kowych wystarczy podać w formularzu PIT adres zamieszkania na terenie 
gminy Krzeszowice oraz wskazać dane Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Krakowie.

Tu mieszkam, tu płacę podatki
Początek roku to czas rozliczeń naszych podatków za rok poprzedni. Część z nich wraca do gminy, pozwalając na podnoszenie jakości życia 
i poprawę naszego bezpieczeństwa. Niestety, zmniejszenie ogólnej koniunktury gospodarczej negatywnie wpływa na sytuację finansów pań-
stwa, co dla gmin oznacza spadek wpływów z udziałów w PIT i CIT. W budżecie Gminy Krzeszowice na rok 2021 35,5 mln zł pochodzi z udziału 
w podatku od osób fizycznych (PIT). Co zrobić, aby ta kwota wzrosła? 

W ciągu roku można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który jest 
dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w każdym 
urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza jest proste – wystarczy po-
dać imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku 
bankowego (na który będą wpływać np. zwroty podatku). Wypełniony 
formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy są wpisani do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mogą dokonać 
zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie podają w rocznym 
rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36), poprzez złożenie wniosku na 
druku CEIDG-1. 

Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miej-
sce zamieszkania czy prowadzenia działalności lub on-line gdyż ewidencja 
w systemie CEIDG jest scentralizowana. Pamiętajmy, że miejsce zamieszka-
nia, podane w rozliczeniu rocznym, musi być zgodne z miejscem zamiesz-
kania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Zatem, aby należne gminie udziały w podatku dochodowym PIT wpływały 
do naszej gminy należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji, składając 
wniosek na druku CEIDG-1, podając nowe miejsce zamieszkania.

STAWKI PODATKOWE W GMINIE KRZESZOWICE NADAL KONKURENCYJNE
Porównanie podstawowych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2021 w wybranych gminach (w złotych)

RODZAJ  STAWKI
Zabierzów

2021

Trzebinia

2021

Chrzanów

2020 - 2021

Olkusz

2021

Jerzmanowice-  
Przeginia 

2021

Czernichów

2020 - 2021

Kraków

2021

Alwernia

2021

Krzeszowice

2021

Stawki maks.

na 2021

I od gruntów:

związanych z prowa-
dzeniem  działalności 

gospodarczej (od 1 m²) 
0,94 0,90 0,89 0,90 0,86 0,85

0,99

z wyjątkiem:  
zajętych na kulturę fiz., sport  – 0,30 

ogrody zoologiczne – 0,30

0,95 0,82 0,99

pozostałych, w tym za-
jętych na prowadzenie  
odpłatnej,  statutowej 
działalności pożytku 
publicznego przez 

organizacje pożytku 
publicznego (od 1 m²)

0,47 0,33 0,31 0,40 0,36 0,22

0,52

z wyjątkiem: 
zajętych na prowadzenie  odpłatnej,  

statutowej dział .poż.  publ.  przez 
organizacje pożytku publ. – 0,36

0,25 0,31 0,52

II od budynków lub ich 
części:

 mieszkalnych  
 (od 1 m²) 0,78 0,77 0,77 0,77 0,75 0,77 0,85 0,81 0,68 0,85

związanych z prowa-
dzeniem działalności 
gospodarczej oraz od 
budynków mieszkal-

nych lub ich części  
zajętych na prowadze-
nie działalności  gospo-

darczej (od 1 m²)

24,42 22,30 22,31 22,30 17,12 22,50

24,84

z wyjątkiem: 
branże chronione i zanikające 

– 12,42

23,90 21,66 24,84

pozostałych, w tym za-
jętych na  prowadzenie 
odpłatnej, statutowej 
działalności  pożytku 

publicznego przez 
organizacje pożytku 

publicznego  (od 1 m²) 

7,79 5,50 5,50 6,96 4,28 4,00

8,37

z wyjątkiem: 
zajętych na kulturę fiz., sport – 7,45 

ogrody zoologiczne – 7,45 
żłobki i klubiki – 1,24 

stołówki szkolne – 1,24 
zajętych na prowadzenie  odpłatnej,  

statutowej dział .poż.  publ.  przez 
organizacje pożytku publ. – 5,86

5,00       4,86       

wyjątek: 
 budynki  

letniskowe 
–  8,37

8,37
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- Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku 
jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego serwisu Minister-
stwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. To rozwinięcie idei Twojego 
e-PITa – wygodnych, bezpiecznych i łatwo dostępnych usług ułatwiających 
życie naszym klientom – wskazuje minister finansów, funduszy i polityki 
regionalnej Tadeusz Kościński.

-1 lutego br. uruchomiliśmy e-Urząd Skarbowy, który cieszy się dużą popular-
nością. Zalogowało się do niego już blisko pół miliona podatników. Złożono 
ponad 3,2 tys. różnych pism. 35 tys. osób skorzystało z możliwości obejrzenia 
swojego mandatu, a 32 tys. osób zapłaciło elektronicznie podatki – mówi sze-
fowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. 
W ubiegłym roku blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT 
została przez nią złożonych.

KAS POMAGA PODATNIKOM
- Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na łatwiejsze 
rozliczenie rocznego podatku. Przygotowane przez KAS deklaracje PIT będą 
uwzględniać ulgę na dzieci czy zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. 
Wszyscy, którzy złożą PIT elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzy-
mają zwrot podatku w skróconym czasie 45 dni – mówi wiceminister Rzecz-
kowska.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania 
roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. W usłudze Twój 
e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać 
z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia 
udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane 
dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjal-
nych produkcji rolnej).

Dostępne będzie również oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organi-
zacji pożytku publicznego czyli PIT-OP.

WAŻNE TERMINY
Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub 
zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycz-
nie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie 
podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet 
jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2020 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 
2021 r.

Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 
i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwiet-
nia 2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a na-
stępnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUGI TWÓJ E-PIT
Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stro-
nie internetowej www.podatki.gov.pl/.

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), 
e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną, umożliwia korzystanie 
z usługi Twój e-PIT.

Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi 
podając:

• PESEL (albo NIP i datę urodzenia)

• kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.

• kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-
11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty 
z rozliczenia na 2019 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) 
i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/
do zapłaty z PIT-40A.

W niedalekiej przyszłości planowane jest uruchomienie logowania do 

e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT też przez aplikację mObywatel.

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla 
niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, 
w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę 
termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia 
emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Może też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie 
wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek 
do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by 
wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie 
zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle 
podatnikowi informacje o kwocie podatku do zapłaty.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym 
urządzeniu podłączonym do internetu.

Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, podatnicy mogą 
korzystać również z systemu e-Deklaracje.

www.Gov.pl

Twój e-PIT 2020 czeka na Ciebie
15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne 
w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 
30 kwietnia 2021r.

Koncepcja przebudowy  
ul. Poprzecznej 
W ramach pierwszego etapu prac projektowych powstała koncepcja 
dla zadania  „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozy-
skaniem decyzji ZRID dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi 
gminnej publicznej (ul. Poprzeczna) oraz budowę jej nowego odcinka 
do drogi krajowej nr 79 w miejscowości Krzeszowice”. 
Odcinek, objęty inwestycją, ma długość ok. 1 600 m. Projektowana prze-
budowa ul. Poprzecznej ma na celu poprawienie bezpieczeństwa  ruchu 
rowerowego, pieszego i kołowego. 
Opierając się na założeniach projektowych, a także biorąc pod uwagę 
istniejące i przewidziane w MPZP zagospodarowanie, projekt przewiduje:
• wykonanie jezdni o szerokości 7,0 m
• budowę jednostronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, oddzielonych 

od jezdni
• krawężnikiem oraz pasem zieleni o szerokości 1,0 m
• budowę jednostronnego pobocza 
• pełną wymianę konstrukcji nawierzchni z przystosowaniem do obciąże-

nia ruchem KR 4
• korektę rozwiązań wysokościowych
• przebudowę istniejących zjazdów
• budowę oświetlenia drogi
• budowę odwodnienia drogi
• rozbiórkę kolidujących z inwestycją obiektów.
Rysunki z planem sytuacyjnym planowanej drogi znajdują się na stronie 
internetowej www.krzeszowice.pl.
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Rafał Matusik BPD z sie-
dzibą w Krakowie. Wartość prac projektowych została wyceniona na kwotę 
382 714,00 zł.

wit umk
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Nagrody i wyróżnienia 
dla sportowców 
Do 30 kwietnia można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miej-
skiego w Krzeszowicach wnioski o przyznanie zawodnikom, trenerom 
i działaczom sportowym nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym za 2020 rok.
Zgodnie z regulaminem, przyjętym Uchwałą Nr XXV/243/2012 Rady Miej-
skiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012 r., z wnioskiem o przyznanie 
nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

• klub sportowy, mający siedzibę na terenie gminy

• organizacja pozarządowa, mająca siedzibę na terenie gminy

• właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy

• dyrektor placówki oświatowej lub kulturalnej

• komisja Rady Miejskiej, właściwa do spraw sportu

• naczelnik komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego,  
właściwej do spraw sportu

• wyższa uczelnia.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: 
www.gminakrzeszowice.pl/turystyka_i_sport/nagrody

Ulga dla przedsiębiorców
Na podstawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
COVID–19, która weszła w życie 26 stycznia 2021 roku, rady gmin zo-
stały uprawnione do zwolnienia przedsiębiorców z uiszczenia opłaty 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prze-
znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
W związku z tym, że z powodów sanitarnych obowiązuje zakaz spożywania 
alkoholu w lokalach gastronomicznych oraz w celu zmniejszenia obciążeń 
firmom prowadzącym działalność w tym zakresie, Burmistrz Gminy Krze-
szowice złożył projekt stosownej uchwały na sesji Rady Miejskiej w dniu 
28 stycznia br. Na jej mocy lokalni przedsiębiorcy zostali zwolnieni z przed-
miotowej opłaty za cały 2021 rok oraz, po złożeniu do końca kwietnia wnio-
sku, otrzymają zwrot wpłaconej pierwszej raty. Jest to realna i niezwykle 
potrzebna pomoc dla przedsiębiorców, które już od wielu miesięcy nie 

Niska emisja powoduje wiele chorób - tych
odczuwalnych natychmiast, takich jak

duszności, podrażnienie oczu czy astma. 

Przyczynia się także do zwiększenia liczby znacznie 
poważniejszych schorzeń – niewydolności układu 

krążenia, udaru mózgu, zawału czy przedwczesnych 
porodów. 

Ekodoradca Gminy Krzeszowice

Urząd Miejski w Krzeszowicach

Pl. F. Kulczyckiego 1, Segment B, pokój nr 2B

Tel. (12) 252 08 05

www.gminakrzeszowice.pl

FB: krzeszowicegmina

Codzienne decyzje, podejmowane 
właśnie przez Ciebie mają znaczenie. 

Wymień piec i nie pal śmieci 
– tak dziś wspieraj swoje dzieci!  

Mieszkańcu, 
Gmina Krzeszowice to miejsce, w którym 
razem żyjemy. Dbajmy nawzajem o siebie 

i wspólnie pokonajmy smog.

Jest to poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych in-
strumentów pomocowych, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorzą-
dowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy 
małopolskich firm.

I tak w ramach Tarczy Finansowej 2.0 swoją ofertę wsparcia dla firm konty-
nuuje Polski Fundusz Rozwoju. Z kolei Tarcza Antykryzysowa 7.0 obejmuje 
narzędzia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich można znaleźć m.in. dofinansowa-
nie wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, czy zwolnienia  
z opłacania składek.

Na poziomie naszego regionu, obok oferty urzędów pracy, znajdziemy 
działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także instrumenty 
finansowe zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i pośredników 
finansowych przez niego wybranych.

Dodatkowo, w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna wła-
śnie swe prace zespół, który będzie pomagał zainteresowanym przedsię-
biorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii. Konsultacje 
na temat dostępnych instrumentów pomocowych zebranych w Vademe-
cum, będą udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów 
czy szkoleń.

Vademecum na czas pandemii 
Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kra-
kowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej - w związku z COVID-19”.

Vademecum dostępne jest na stronie www.mcp.malopolska.pl

Źródło: www.malopolsKa.pl

mają możliwości prowadzenia działalności w tym zakresie, a byli zobo-
wiązani ustawą „antyalkoholową” do ponoszenia kosztów za zezwolenie, 
z którego nie mogą korzystać.  

Wszelkich informacji udziela Referat Przedsiębiorczości i Innowacji Urzę-
du Miejskiego w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pok. 4,  
tel. 12 252 08 23, e-mail: przedsiebiorczosc@um.krzeszowice.pl.

adam Godyń, Zastępca burmistrZa
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Już od 1 kwietnia!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! 

Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:
• samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie
 internetowej spis.gov.pl;

• infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
• rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;
• osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

NSP 2021 – czego będą dotyczyć pytania:
• charakterystyki demograficznej;
• aktywności ekonomicznej;
• poziomu wykształcenia;
• niepełnosprawności;
• migracji wewnątrz kraju i poza granice;
• przynależności etniczno-kulturowej;
• gospodarstwa domowego i rodziny;
• zasobów mieszkaniowych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-
w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/.

Obowiązek ustawowy
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
(Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).

Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). 

Obowiązkowy 
samospis 

internetowy

wejdź na 
spis.gov.pl

i wypełnij formularz

zadzwoń na infolinię pod numer 
22 279 99 99 lub spodziewaj się 

kontaktu ze strony rachmistrza spisowego
 

Jeśli nie możesz 
spisać się 

samodzielnie

Od 15 marca będzie działać specjalna infolinia 
pod nr tel.: 22 279 99 99 dla osób, które chcą uzyskać więcej informacji 

na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
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Nie dajcie się nabrać 
ARiMR OSTRZEGA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły infor-
macje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy 
współpracującej z ARiMR, oferuje „pomoc” przy obsłudze wniosku 
o przyznanie dofinansowania. 
Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik 
Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. 
W związku z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, którzy mogą 
otrzymać taką lub podobną propozycję - nie dajcie się nabrać, nie traćcie 
pieniędzy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma nic wspólnego 
z tego typu działaniami.  

Podkreślamy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uru-
chamiając jakikolwiek mechanizm pomocowy, NIGDY nie żąda wpłacenia 
pieniędzy, czy to osobiście, czy za pośrednictwem np. kuriera. Wystarczy 
złożyć w odpowiednim terminie wniosek o przyznanie pomocy wraz z nie-
zbędnymi załącznikami i zaczekać na jego rozpatrzenie.

Nie ma żadnego sensu wpłacanie pieniędzy w zamian za obietnicę zajęcia 
się obsługą wniosku przez konkretnego pracownika ARiMR, czy przy-
chylniejsze traktowanie rolnika. Rozpatrywaniem konkretnego wniosku 
o pomoc NIGDY nie zajmuje się jeden pracownik ARiMR. Każdy wniosek 
w ramach danego mechanizmu pomocowego rozpatrywany jest w oparciu 
o te same procedury, a są one tak skonstruowane, że zapobiegają fawory-
zowaniu jednych wnioskodawców kosztem innych.

Informujemy, że każdy sygnał dotyczący nieprawidłowości, czy potencjal-
nej nieprawidłowości w rozdzielaniu środków finansowych, znajdujących 
się w gestii ARiMR, będzie szczegółowo sprawdzany, a jeżeli się potwierdzi, 
wobec tych pracowników Agencji, którzy w nim uczestniczyli, wyciągnięte 
zostaną surowe konsekwencje.

Aktualizacja adresów 
w ZUS – dlaczego to ważne
Zgodnie z przepisem art. 41 Kodeksu postępowania administracyj-
nego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełno-
mocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 
o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. 
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotych-
czasowym adresem ma skutek prawny.
Dane adresowe są dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bardzo istotne. 
Korespondencję, którą wysyłamy, kierujemy na ostatni wskazany przez 
Państwa adres. Oznacza to, że jeśli adres nie jest aktualny, a my wyślemy na 
ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej 
doręczenia będą obciążały Państwa jako adresata. Dlatego – abyśmy mogli 
dostarczać korespondencję na właściwy adres – należy zgłaszać nam każdą 
jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego.

Jeśli upoważnili Państwo przedstawiciela lub pełnomocnika do załatwiania 
w ZUS spraw w swoim imieniu, osoba ta staje się stroną w postępowaniu 
z ZUS. Wówczas również Państwa przedstawiciel lub pełnomocnik ma obo-
wiązek informować o zmianie adresu do doręczeń korespondencji z ZUS 
– w tym adresu elektronicznego.

Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją po-
tencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona. W takim 
przypadku istnieje ryzyko naruszenia Państwa praw i wolności związanych 
z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może 
to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne, jak 
kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego 
imienia.

Źródło: www.Zus.pl

Jednocześnie przestrzegamy przed proponowaniem pracownikom ARMR 
jakiejkolwiek gratyfikacji w zamian za pozytywne załatwienie sprawy. To 
działanie niezgodne z prawem, za które grożą poważne konsekwencje.

Tego typu sprawy nie są nowością w historii działania ARiMR. W przeszło-
ści rolnicy otrzymywali np. pisma z informacją, że po wpłaceniu kilkuset 
złotych otrzymają komplet dokumentów, które uprawniają do  przyzna-
nia dopłat bezpośrednich. To była próba wyłudzenia pieniędzy, bowiem 
wnioski o dopłaty bezpośrednie, podobnie jak wszystkie inne dokumenty 
niezbędne do przyznania wsparcia (wniosek o pomoc, wniosek o płatność, 
instrukcje, załączniki do wniosku itp.) są BEZPŁATNE i można je pobrać 
z portalu internetowego ARiMR - www.arimr.gov.pl lub otrzymać w pla-
cówkach Agencji.

Prosimy rolników o uważne analizowanie wszelkich propozycji „pomocy” 
przy uzyskaniu dofinansowania, które nie pochodzą bezpośrednio od 
ARiMR. W przypadku gdy budzą one wątpliwości, prosimy o zgłaszanie ich 
do ARiMR.

aGencja restruKturyZacji i moderniZacji rolnictwa
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Kalendarz  
podatkowy
Przypominamy, że:
15 marca:
• upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku leśnego – dotyczy osób fizycznych

• upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za marzec  
– dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie-
posiadających osobowości prawnej  

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

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

20 marca:
• upływa termin zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021 roku

Miło nam poinformować, że 9 uczniów z naszej gminy zostało wyróż-
nionych i otrzymało nagrody książkowe i dyplomy w ramach ogól-
nopolskiej Kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ. W konkursie pn. 
Wehikuł Czasu wzięło udział 14 prac z trzech szkół podstawowych. 
Uhonorowano uczniów z następujących szkół: SP nr 1 w Krzeszo-
wicach (7 nagród), SP nr 2 w Krzeszowicach (1 nagroda) i SP w Woli 
Filipowskiej (1 nagroda).  Rok 2020 ze względu na pandemię COVID 19 
był rokiem szczególnych wyzwań zarówno dla uczniów, jak i dla kadry 
pedagogicznej, tym bardziej docenić należy zaangażowanie uczniów 
i nauczycieli w pracę na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom.
Dodatkowo od organizatorów miasto Krzeszowice otrzymało Złoty Certy-
fikat, który jest wyrazem szczególnego podziękowania za włączenie szkół 
w realizację jubileuszowej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, realizowanej 
w 2020 roku pod hasłem Dorastamy Asertywnie. Jubileuszowej, ponieważ 
kampania jest już z nami 20 lat… W tym miejscu należy podkreślić, że dzieci 
i młodzież z naszej gminy co roku za swoje prace otrzymują wyróżnienia, 
a Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze od prawie 20 lat bierze na siebie 
ciężar organizacji gminnych zawodów sportowo – profilaktycznych pod 
hasłem tej akcji. 

Z KART HISTORII
W ciągu tych 20 lat mieliśmy przyjemność otrzymać szczególne wy-
różnienie od organizatorów -  uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele 

Kampania ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 
DORASTAMY ASERTYWNIE  – jaką rolę w tym wszystkim odegrał Wehikuł Czasu 

władz gminnych zostali zaproszeni 
i uczestniczyli w wielkiej gali laure-
atów w Centrum Olimpijskim w War-
szawie. Gmina Krzeszowice znalazła 
się w czołówce samorządów, które – 
oprócz nagród gminnych - otrzymały 
w Warszawie specjalne wyróżnienia 
konkursowe. Było to szczególne 
wydarzenie, jako że gościem honoro-
wym był Jan Mela - polski podróżnik 
i zdobywca w jednym roku obu biegu-
nów, a przede wszystkim osoba, która 
pokazała młodym ludziom, że mimo 
trudnych i dramatycznych przeżyć 
można realizować swoje pasje i poko-
nywać przeszkody, a niemożliwe jest 
tylko w naszej głowie. 

Gratulujemy wyróżnionym uczniom, 
a także nauczycielom i pedagogom, 
którzy czuwali nad przygotowaniem 
prac konkursowych.

teKst: woG umK

Świadome zakupy 
Mądre wybory 
Narodowy Fundusz Zdrowia opracował cykl filmów edukacyjnych pn. 
„Świadome zakupy. Mądre wybory”. Filmy przedstawiają sposoby na 
przemyślany dobór artykułów spożywczych podczas wykonywania 
zakupów. Dowiesz się m.in. jak kupować świadomie, a czego lepiej 
nie kupować, bo nie służy zdrowiu.
Filmy zostały przygotowane przez NFZ wspólnie ze specjalistami z Katedry 
Żywienia Człowieka SGGW oraz grupą współpracujących z nimi ekspertów. 
Akcja jest częścią działań prowadzonych w obszarze promocji zdrowia 
i kształtowania postaw prozdrowotnych.

Filmy dotyczące kampanii znajdują się na stronie akademii NFZ: https://
www.youtube.com/playlist?list=PLZ2X-9LnwIVEZEnwSBDCTkdc3LnSifLsX.

Właściwe odżywianie ma istotny wpływ na zdrowie
Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował również portal żywieniowy Diety 
NFZ. Dostępne są tam bezpłatne plany żywieniowe oparte na diecie DASH, 
która jest rekomendowana przez towarzystwa kardiologiczne i diabetolo-
giczne. Plany żywieniowe zostały opracowane z myślą o przedstawicielach 
różnych grup wiekowych, również seniorów. Na portalu można także 
znaleźć diety stosowane w profilaktyce chorób, takich jak: cukrzyca, nadci-
śnienie, Hashimoto.

Pedagog z certyfikatem
W ramach promocji  zachowania trzeźwego umysłu, pedagog Szkoły Pod-
stawowej im. Józefa Ryłko w Czernej Jolanta Then uzyskała certyfikat z pro-
gramu „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać 
zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.” Kurs autorstwa Mariusza Nowic-
kiego, zorganizowany był przez Stowarzyszenie producentów i dziennika-
rzy radiowych  w ramach ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY 
UMYSŁ na platformie Akademia Profesjonalnego Nauczyciela 2021.
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Coraz więcej osób pobiera świadczenia 
na konto bankowe. Jednak część klien-
tów w dalszym ciągu decyduje, aby 
wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. 
Jak wskazują badania przeprowadzone 
przez ZUS wśród tych osób, taka de-
cyzja wynika w dużej mierze z braku 
wiedzy o tym jak korzystać z rachunku 
bankowego, a szczególnie z banko-
wości elektronicznej. Dzięki kampanii 
„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” 
chcemy upowszechnić wśród seniorów 
wiedzę na temat korzyści, jakie daje 
konto w banku i jak bezpiecznie z niego 
korzystać.
Chcemy, aby nasi klienci swobodnie i bez 
lęku korzystali z rachunków bankowych. 
Dysponowali swoimi pieniędzmi, nie na-
rażając się na kradzież, oszustwa czy inne 
niebezpieczeństwa. Pobierali na konto 
swoje świadczenia, płacili rachunki oraz robili zakupy on-line. Wychodząc 
do sklepu czy apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek bankowy jest 
bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku 
pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie 
pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź 
bezpieczny!

W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy pokazać 
naszym klientom, że korzystanie z konta bankowego i bankowości elektro-
nicznej jest łatwe. Nasi klienci dowiedzą się:

• jakie korzyści daje posiadanie konta w banku

• jak założyć konto bankowe

• jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS    

• o czym muszą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego przez internet

Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym 
trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, 
bankowości elektronicznej i usług online ułatwia załatwianie codziennych 
spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, 
płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampa-
nii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
RUSZYŁA KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA DLA KLIENTÓW ZUS

Krzeszowiccy krwiodawcy 
aktywnie działają

Po raz pierwszy w tym roku, 
4 lutego, Miejski Klub Hono-
rowych Dawców Krwi w Krze-
szowicach zorganizował akcję 
honorowego oddawania krwi. 
Zgłosiło się 27 dawców, krew 
oddało 20, w tym jedna osoba na 
osocze, które jest tak potrzebne 
w leczeniu COVID-19.  Wśród 
k r wiodawców była  również 
młodzież z liceów z Chrzanowa 
i Krzeszowic, która oddała krew 
po raz pierwszy. 

Następna akcja w tym roku od-
będzie się 29 kwietnia w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Krzeszowi-
cach 

GORĄCO ZAPRASZAMY! 

Helena urbańcZyK,  
preZes miejsKieGo Klubu HdK  

krzeszowice 

Przebudowa drogi  
w Tenczynku

5  l u t e g o  z o s t a ł a  p o d p i s a n a  u m o w a  n a  r e a l i z a c j ę  z a d a n i a  
pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Świerkowa) w miej-
scowości Tenczynek. 
Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, jest firma 
Jadwiga Trojszczak „Trobud” Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy 
z Michałowic. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego oraz ścieku z hydrofugi. Termin zakończenia robót jest pla-
nowany na koniec maja 2021 roku, a ich koszt został wyceniony na kwotę  
258 300,01 złotych.

wit umk
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Na wstępie radni uchwalili zmiany w budżecie. Jak poinformował prze-
wodniczący Komisji Budżetu (…)  Dariusz Kaczara, najistotniejsza zmiana 
dotyczyła zwiększenia planu dochodów o kwotę 354 737,00 zł w związku 
z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „OdNowa dla Ciebie. Aktywi-
zacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 - 2023, 
całkowita wartość wyniesie ponad 900 000,00 zł przy dofinansowaniu na  
poziomie 85 %. 

Kontynuując obrady, radni podjęli uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla gminy miejskiej Kraków w wysoko-
ści 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki 
przeciwalkoholowej. Współdziałanie z gminą miejską Kraków wynika z fak-
tu, że na terenie gminy Krzeszowice, jak również powiatu, nie funkcjonuje 
izba wytrzeźwień, stąd osoby wymagające takiej pomocy odwożone są do 
izby wytrzeźwień w Krakowie.

W dalszej kolejności radni zatwierdzili nową wysokość opłat za korzystanie 
z cmentarza komunalnego w Nawojowej Górze, a następnie zaktualizowali 
Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Ka-
nalizacyjnych Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice w okresie 
taryfowym 2021 - 2024.

Ponadto, podczas XXXI sesji rada stwierdziła, że nie jest organem właści-
wym do rozpatrzenia trzech petycji, dotyczących planowanych przez rząd 
polski powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Radni 
zdecydowali o przekazaniu petycji zgodnie z właściwością do Prezesa Rady 
Ministrów. Następnie rada rozpatrzyła pismo mieszkanki, które zawierało 
elementy zarówno skargi, jak i wniosku. W kwestii skargi na działalność 
burmistrza radni uznali ją za bezzasadną, natomiast w kwestii wniosku, 
rada uznała się za organ niewłaściwy do jego rozpatrzenia i w tym zakresie 
stwierdziła, że należy przekazać wniosek do Burmistrza Gminy Krzeszowice.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu w roku 
2021 w łącznej wysokości 389 160,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadań drogowych w ciągach dróg powiatowych w ramach tzw. Inicjatyw 
Samorządowych. W kolejnym punkcie rada wyraziła zgodę na oddanie 
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz Stowarzyszenia Klub 
Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice na czas nieoznaczony nieruchomości 
w okolicy tzw. Doliny Pstrąga w Dubiu. 

Następnie, po wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego punktu, 
radni podjęli uchwałę dotyczącą zwolnienia z opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku. Podjęcie uchwały było możli-
we na mocy przepisów, które weszły w życie dwa dni przed sesją. Dzięki 
podjętej przez radnych uchwale, w związku z obowiązującym zakazem 
spożywania alkoholu w lokalach gastronomicznych, po złożeniu przez 

RELACJA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
28 STYCZNIA ODBYŁA SIĘ XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH.

przedsiębiorcę stosownego wniosku, będzie możliwe zwolnienie z uiszcze-
nia ww. opłaty.

W kolejnych punktach przyjęte zostały sprawozdania z działalności rady 
oraz komisji problemowych w roku poprzednim. Następnie dyrektor Krze-
szowickiego Centrum Zdrowia Michał Matysik przedstawił szczegółowe 
informacje na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw 
COVID-19 w gminie Krzeszowice. W następnym punkcie burmistrz Wacław 
Gregorczyk, podczas prezentacji multimedialnej, omówił najważniejsze 
wydarzenia i osiągnięcia w 2020 roku.

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

• na stronie internetowej https://esesja.tv

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

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

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

prZewodnicZący rady miejsKiej
             kazimierz stryczek

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

Będzie nowy chodnik  
w Czernej
10 lutego burmistrz Wacław Gregorczyk zawarł umowę na przebudo-
wę utwardzonego pobocza na ciąg pieszy z kostki brukowej w ciągu 
drogi gminnej publicznej w Czernej. 
W ramach zadania zostanie dokończony odcinek do mostu na rzece po 
uprzednim wykonaniu podbudowy z materiału kamiennego wraz z re-
montem odwodnienia - ułożenie koryt odwadniających oraz umocnienie 
skarpy płytami ażurowymi wraz z naprawą poboczy, obejmujących ścięcie 
zawyżonych poboczy i nadanie odpowiedniego kształtu wraz z wykona-
niem podbudowy kruszywem łamanym na dalszym odcinku. Wykonawcą 
robót jest Firma Produkcyjno-Handlowo Usługowa Fransfig Wiesław Figa, 

z siedzibą w Rybnej. Planowany termin zakończenia robót: do 30 kwietnia 
2021 roku. Wartość: 29 374,80 zł.

wit umk

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
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Marian Lewicki: Jeśli chodzi o działalność społeczną, samorządową 
i zawodową , to z tego co wiem, jest Pani sołtysem, nauczycielką i przed-
siębiorcą. Czy coś pominąłem?

Anna Hrycaniuk: Absolutnie nie. Jest Pan wyjątkowo 
dobrze zorientowany. Zmieniłabym tylko kolejność: 
nauczycielka, sołtys, przedsiębiorca. W tych dwóch 
ostatnich dopiero stawiam pierwsze kroki, nauczycie-
lem zaś jestem od 20 lat.

M.L.: To dużo obowiązków jak na jedną osobę. Jak 
sobie Pani z tym wszystkim radzi?

A.H.: Rzeczywiście, czasami sama się łapię na tym, 
jak to możliwe? Nie wiem, priorytetem jest szkoła 

i moje dzieciaki (mam troje własnych i 23 przedszkolaków), to jest chyba 
koło napędowe dające mi mnóstwo radości i satysfakcji. A ponieważ pra-
ca nauczyciela nie pozwala na stanie w miejscu i bierne poddawanie się 
monotonii, jestem w tej chwili w tym a nie innym miejscu. Tak jako cieka-
wostkę powiem, że w ostatnich pięciu latach udało mi się ukończyć dwa 
kierunki na studiach podyplomowych: historię i zarządzanie w oświacie. 
Rok 2016 był takim przełomem w moim życiu. W maju Kapituła Krzeszowic-
kiego „Źródła Sukcesu” przyznała mi tytuł Człowieka Roku, co było dla mnie 
niemałym zaskoczeniem, a we wrześniu, po 17 latach pracy w Przedszkolu 
Samorządowym w Tenczynku, przeniosłam się do mojej obecnej placówki, 
czyli Szkoły Podstawowej w Sance. Wspólnie z rodzicami moich wychowan-
ków zaczęliśmy organizować różne akcje i inicjatywy, które miały na celu 
pozyskanie środków finansowych na plac zabaw dla najmłodszych (ten, 
który mieliśmy przy szkole przeznaczony był dla starszych dzieci). To co 
zebraliśmy (na kiermaszach, zabawie karnawałowej i „Parafiadzie Saneckiej” 
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, Pan Burmistrz również przezna-
czył pewną pulę środków i w kolejnym roku przed szkołą stanęły nowo-
czesne urządzenia na placu dla przedszkolaków. To był z kolei bodziec 
do corocznego organizowania tego typu przedsięwzięć i wspólnej pracy 
nauczycieli, rodziców i uczniów na rzecz szkoły. I to mnie cieszy, bo efekty 
widać gołym okiem. Natomiast zarówno sołtysowanie jak i prowadzenie 
warzywniaka (a później jeszcze pojawiła się cukiernia) to naprawdę czysty 
przypadek. Bez wsparcia męża i dzieci, pewnie musiałabym dokonać wy-
boru pomiędzy pracą zawodową i robieniem tego, co kocham najbardziej 
a prowadzeniem biznesu. 

M.L.: A przecież są jeszcze obowiązki domowe i rodzina.

A.H.: Zgadza się. Na szczęście moje dzieci są już na tyle samodzielne, że 
nie wymagają uwagi i opieki 24 godziny na dobę. Ale oczywiście, zawsze 
mam czas na rozmowę, czy choćby wspólne wyjście czy wypad w góry. Od 
niedawna w naszym domu pojawił się pies, i dla niego też trzeba znaleźć 
czas, codzienny spacer –przynajmniej 4 km – obowiązkowo! Na brak zajęć 
nie narzekam, czasem doba to naprawdę mało!

M.L.: Z perspektywy tych kilku lat piastowania funkcji sołtysa. Czy rze-
czywistość mocno zderzyła się z oczekiwaniami?

A.H.: Nie wiem, czy słyszał Pan taki znany slogan, który głosi „sołtys tyle 
może ile wieś mu pomoże”, ale jest trafiony w punkt. Te prawie dwa lata 
trudno nazwać satysfakcjonującymi, przede wszystkim ze względu na 
pandemię, która wręcz przekreśliła wiele planów i zamierzeń mających na 
celu zintegrowanie naszego saneckiego środowiska. Jeśli chodzi o oczeki-
wania i rzeczywistość, odpowiem krótko: tak, czasem można nabić sobie 
guza, zderzając się z murem nie do przebicia. Tak czy inaczej sołtys musi 
wydeptać swoje.

M.L.: Co udało się w Sance zrealizować w ostatnim czasie, a co jest we-
dług Pani i mieszkańców najbardziej potrzebne w waszej miejscowości, 
aby żyło się tam bardziej komfortowo?

A.H.: Obecny czas nie sprzyja przedsięwzięciom, niemniej jednak cieszymy 
się z tego, że po kilkudziesięciu latach wreszcie będziemy przyłączeni do 
sieci kanalizacyjnej, że przy szkole powstało wielofunkcyjne boisko spor-
towe i zewnętrzna siłownia. Z niecierpliwością czekamy zaś na rozbudowę 
naszej maleńkiej szkoły, która obecnie pęka w szwach i liczymy jako spo-
łeczność na to, że w ciągu kilku najbliższych lat powstanie przy niej hala 
sportowa z prawdziwego zdarzenia (zresztą projekt jest gotowy, pozwole-
nie na budowę również). W kwestii bezpieczeństwa – już od kilku dobrych 
lat prosimy powiat o dokończenie budowy chodnika w dolnej części miej-
scowości a kolejny odcinek potrzebny jest w kierunku Rybnej. Spora część 
mieszkańców korzysta z autobusów komunikacji miejskiej dojeżdżających 
do Rybnej i pokonują 500 metrowy odcinek do najbliższego przystanku 
Rybna-Nowy Świat wąskim poboczem, a to bardzo niebezpieczne ze 
względu na ogromne natężenie ruchu samochodowego na powiatówce. 
Bardzo chcieliśmy skomunikować Sankę z Krakowem za pomocą MPK, nie-
stety to się nie udało, bo nie do wszystkich trafiają argumenty, że naszym 
mieszkańcom łatwiej dostać się do pracy, szkoły, przychodni czy uczelni, 
jadąc do Krakowa bezpośrednio z Sanki niż przez Krzeszowice. MPK poko-
nuje tę trasę w ciągu 30-40 minut, podczas gdy dostanie się do niego jadąc 
przez Krzeszowice to ogromna strata czasu – nawet dwa razy więcej! Tak 
mi się wydaje, że czym dalej od Krzeszowic, tym trudniej czasem cokolwiek 
uzyskać, a wieś też ma swoje potrzeby. Sanka ciągle się rozrasta, wciąż przy-
bywa nowych domów i mieszkańców. Właśnie bliskość Krakowa to jeden 
z atutów Sanki . Na koniec jeszcze tylko dodam, że marzeń i planów mamy 
z radnymi sołeckimi o wiele więcej, ale czy uda się je zrealizować w obecnej 
sytuacji i mając do dyspozycji niewielki budżet? Czas pokaże.

M.L.: Mam nadzieję, że przy okazji Dnia Kobiet znajdzie Pani chwilę wy-
tchnienia. Życzę energii i wytrwałości. Dziękuję za rozmowę.

LUBIĘ WSZYSTKO CO ROBIĘ
Z ANNĄ KOCHALSKĄ-HRYCANIUK ROZMAWIA MARIAN LEWICKI.

Maciej Liburski: Jaki był początek Pani zainteresowań życiem społecz-
nym oraz kolejne etapy działalności?

Dorota Marek: Pierwsze kroki stawiałam już w szkole 
jako przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Następ-
nie angażowałam się, działając w Polskim Czerwonym 
Krzyżu oraz przykościelnym chórku, teraz zwanym 
scholką. Przykład dali mi rodzice: ojciec pracował 
w Ochotniczej Straży Pożarnej, mama w KGW. W póź-
niejszym okresie włączyłam się w działalność różnych 
stowarzyszeń, jak.: Wspólna Gmina Krzeszowice, 
Fundacja SANUS na rzecz rozwoju ORNR, KGW „Czer-
nianki”, SIS na rzecz miejscowości Czerna oraz Stowa-

rzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Zawsze staram się aktywnie 
uczestniczyć w życiu organizacji politycznej, do której należę oraz wspierać 
działalność innych stowarzyszeń, których jestem członkiem.

M.L.: Pełni Pani także ważną funkcję radnej. Co należy do podstawowych 
obowiązków w tym zakresie?

D.M.: Radny, jako członek władz lokalnych posiada prerogatywy określone 
prawem. Winien działać zgodnie z regulacjami prawnymi i nie nadużywać 
swojego stanowiska. Rota ślubowania określa wytyczne co do działalności 
na rzecz lokalnej społeczności: „strzec suwerenności i interesów Państwa 
Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samo-
rządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych 
praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Mandat radnego niesie ze sobą szereg 
obowiązków, które jako reprezentantka mieszkańców zobowiązana jestem 
realizować. Trzeba podkreślić, iż zgodnie z polskim prawem bieżący nadzór 
nad gospodarnością i celowością decyzji podejmowanych przez wójtów, 
burmistrzów, należy wyłącznie do radnych danej gminy. Zostałam wybrana 
po to, aby działać samodzielnie i skutecznie. Staram się również aktywizo-

JESTEM SAMORZĄDOWCEM I SPOŁECZNIKIEM
Z DOROTĄ MAREK, RADNĄ RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH, ROZMAWIA MACIEJ LIBURSKI 
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wać do działań społecznych innych mieszkańców. Dla mnie bycie radną 
to wielkie wyróżnienie, honorowy obowiązek, służba społeczności, w tym 
wypadku lokalnej oraz wsłuchiwanie się w jej potrzeby.

M.L.: Jakie cechy powinny mieć osoby, które są łącznikiem na linii samo-
rząd – mieszkańcy?

D.M.: Do skutecznego piastowania funkcji radnego nie wystarczają same 
dobre chęci. Niezbędne są także odpowiednie umiejętności oraz cechy 
osobowe, takie jak chociażby asertywność czy dążenie do samorozwoju. 
Nie wystarcza, by radny wyłącznie „chciał” zajmować się kontrolą działalno-
ści burmistrza. Konieczne są jeszcze do tego podstawy merytoryczne oraz 
osobowe. Radny pełni funkcję reprezentanta mieszkańców, zatem jeżeli ma 
ją dobrze sprawować, musi działać z empatią, by wczuć się w ich sytuację 
i zrozumieć problemy jakie mieszkańcy sygnalizują radnym. Dla mnie pozo-
staje niezwykle istotne, by radny nie podejmował działań mając na uwadze 
tylko swoją popularność oraz własne interesy, ale by potrafił wznieść się 
ponad własne dobro i zaspokoić potrzeby mieszkańców. Trudno zmienić 
swoją małą ojczyznę, kiedy nie ma się przekonania co do jej wartości i po-
tencjału. Radny w mojej ocenie powinien nie tylko dobrze znać historię 
swojego „miejsca”, ale również być z niego dumnym, szanować je, jego 
kulturę, a przede wszystkim mieszkańców, którzy udzielili mu poparcia 
w wyborach i dzięki którym może sprawować swoją funkcję. Ponadto, 
powinien posiadać wizję rozwoju. Mandat radnego to, przede wszystkim, 
szeroka lista obowiązków i zadań do realizacji. Zazwyczaj realizowana jest 
w połączeniu z pracą zawodową, lub też „po godzinach”, w czasie wolnym. 
Spotkania z mieszkańcami, czy długie negocjacje podczas komisji oraz sesji 
miejskich z przedstawicielami magistratu mogą być sporym wyzwaniem. 
Nie jest łatwo znaleźć odpowiedni balans pomiędzy życiem zawodowym, 
prywatnym oraz działalnością społeczną. Nie mniej jednak na tym polega 
odpowiedzialność radnego. Komunikatywność, umiejętność nawiązywa-
nia relacji, słuchania wszystkich ludzi, również tych o innych poglądach, 
są niezbędne w sprawnym wypełnianiu mandatu radnego. Bez tych cech 
oraz umiejętności nie można skutecznie współpracować i rozwiązywać 
problemów mieszkańców. Skuteczny radny to ten, który potrafi obudzić 
w mieszkańcach ducha obywatelskiego, by razem zmieniali na lepsze swo-
ją małą ojczyznę.

M.L.: Czy zaskoczyła Panią jakaś reakcja społeczna będąca rezultatem 
podjętych przez Panią lub radnych projektów?

D.M.: Tak, bardzo często słyszę pytanie: dlaczego wasze pomysły (klubu 
radnych KO Platforma Obywatelska) są odrzucane? Dlaczego wygrywają 
interesy poszczególnych radnych i nikt nie patrzy na dobro mieszkańców? 
Dlaczego wszyscy sztucznie odcinają się od tzw. partyjniactwa, a jednocze-
śnie stoją w opozycji do wszelkich pomysłów innego ugrupowania?

M.L.: Wydaje się, że sformułowany przez Panią problem może budzić 
kontrowersje. Ale ja chciałbym się dowiedzieć, które rozwiązania aktu-
alnych spraw dotyczących miasta i gminy Krzeszowice uważa Pani za 
priorytetowe?

D.M.: To na pewno poprawa jakości powietrza, zwłaszcza przy aspiracjach 
uzdrowiskowych i pomimo faktu, iż nie jestem w pełni przekonana do tego 
kierunku. Także obniżenie kosztów życia (opłaty i podatki) oraz podjęcie 
działań na rzecz przygotowania systemu premiowania raz bonusów, zachę-
cającego do przeprowadzania się na tereny naszej gminy tak, aby przyby-
wało nam nowych mieszkańców, a gmina stawała się coraz bogatsza.

M.L.: Na koniec pozwolę sobie zadać pytania natury bardziej osobistej. 
Co sprawiło największą satysfakcję w dotychczasowej Pani pracy jako 
radnej ?

D.M.: Wszystkie rzeczy, które uda nam się wspólnie wypracować dla po-
prawy jakości życia mieszkańców, cieszą. Nawet te najmniejsze i z pozoru 
proste. Zmiany przychodzą jednak z wielkim trudem, gdyż zarówno ja jak 
i radni Koalicji Obywatelskiej jesteśmy w mniejszości przez co nasz głos jest 
słabiej słyszalny.

M.L.: Proszę zdradzić swoje plany na przyszłość.

D.M.: Zamierzam nadal uczestniczyć w życiu społecznym, szczególnie 
poprzez działalność w stowarzyszeniach oraz kontynuować swoją pracę 
jako samorządowiec. A co dalej ? To na tyle odległa perspektywa, że jeszcze 
wiele może się wydarzyć, któż to wie… Nie obiecuję, tylko działam najle-
piej jak potrafię.

M.L.: Dziękuję za wywiad, życzę realizacji wszystkich planów społecz-
nych oraz z okazji Dnia Kobiet wiele radości i uśmiechu.

Maciej Liburski.: Zacznijmy od informacji na temat Pani pracy na rzecz 
Osiedla Parkowego.

Irena Godyń.: Z Osiedlem nr 1, a od roku 2008, po 
zmianie nazwy Osiedlem Parkowym, związana jestem 
od samego początku. Zawsze bliskie były mi sprawy 
społeczne, odkąd pamiętam chętnie angażowałam 
się w prace społeczne.

M.L.: Od kilku lat można zauważyć dynamikę w roz-
woju miasta, realizowanych jest wiele prac inwesty-
cyjnych. Jak wpłynęło to na zmiany w infrastruktu-
rze Osiedla Parkowego?

I.G.: Osiedle Parkowe zajmuje największy obszar miasta, bardzo zróżnico-
wany pod względem infrastruktury; to miejsce wielu zabytków i niemal 
większości miejskich terenów zielonych. Przewaga domów jednorodzin-
nych i niewielka liczba bloków mieszkalnych stopniowo zmienia się. Od 
kilkunastu lat bardzo szybko powstają osiedla mieszkaniowe. Z ostatnich 
danych wynika, że Osiedle liczy obecnie 2 476 mieszkańców. Tak duże osie-
dle to równie dużo wyzwań jak i problemów oraz wiele oczekiwań miesz-
kańców. Przez tak długi okres działalności udało się zrealizować wiele prac 
inwestycyjnych, finansowanych zarówno ze środków osiedla jak i z budżetu 
Gminy. Z roku na rok zmienialiśmy wizerunek osiedla, a zadania, które 
przed sobą stawiały kolejne Zarządy, w miarę możliwości były sukcesywnie 
realizowane. Remontowaliśmy drogi (ul. Chłopickiego, Gminna, Parkowa, 
Nowa Wieś, Akacjowa), budowaliśmy chodniki (ul. Miękińska, Nowa Wieś, 
Parkowa), doświetlaliśmy ulice (Akacjowa, Grunwaldzka, Bandurskiego), 
partycypowaliśmy w kosztach modernizacji ulicy Ogrodowej. Po wielu la-

OSIEDLE PARKOWE SIĘ ZMIENIA
Z IRENĄ GODYŃ, PRZEWODNICZĄCĄ ZARZĄDU OSIEDLA PARKOWEGO, ROZMAWIA MACIEJ LIBURSKI

tach starań, dzięki zaangażowaniu Burmistrza zrealizowana została bardzo 
trudna inwestycja – powstanie nowoczesnej drogi łączącej ul. Chłopickiego 
z ul. Parkową, nazwanej później ul. Władysława Śmiałka.

M.L.: Jakich projektów nie udało się zrealizować?

I.G.: Przed Osiedlem jeszcze wiele zadań, na które od lat oczekują między 
innymi mieszkańcy ulic Bandurskiego, Zielonej. Mam nadzieję, że i te ocze-
kiwania i marzenia mieszkańców w końcu zostaną spełnione.

M. L.: Jak wygląda sytuacja w okresie pandemii od marca 2020 roku?

I.G.: Podsumowując ubiegły rok, muszę przyznać, że był rokiem trudnym, 
przyszło nam realizować budżet w nowej, nieznanej nam sytuacji jaką 
stworzyła pandemia. Plan na rok 2020 przewidywał remont nawierzchni 
drogi i chodnika odcinka drogi od ulicy Kościuszki do Osiedla na tzw. 
Zagrodach, na który przeznaczono 141 500 zł. W związku z opóźnieniem 
prac przy budowie przejścia podziemnego pod torami, planowana przez 
osiedle modernizacja drogi nie była możliwa do zrealizowania, w związ-
ku z czym niewykorzystane środki należało zwrócić do budżetu gminy. 
Zaistniała zatem konieczność zmiany zadania i przeniesienia środków 
finansowych na inną inwestycję, co zgodnie ze Statutem Osiedla można 
było zrobić jedynie poprzez uchwałę mieszkańców. Pomimo obowiązu-
jących obostrzeń, w reżimie sanitarnym odbyło się zebranie mieszkań-
ców, podczas którego podjęto uchwałę pozwalającą na dofinansowanie 
przebudowy odcinka drogi ulicy Miękińskiej, w zakresie wyprofilowania 
łuku drogi w ciągu drogi powiatowej nr 2125K. Przebudowy tego tak nie-
bezpiecznego zakrętu ulicy Miękińskiej od wielu lat domagali się miesz-
kańcy, solidarnie przekazując środki budżetowe na wykonanie projektu. 
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Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych oraz zaangażowaniu powiatu 
i gminy w bieżącym roku rozpocznie się przebudowa układu komunikacyj-
nego prowadzącego od ulicy Miękińskiej do strefy Aktywności Gospodar-
czej, obejmująca nie tylko przebudowę przedmiotowego łuku drogi, lecz 
również modernizację ulicy na całej jej długości.
Ze względu na pandemię nie udało się też w grudniu zrealizować spotkania 
z mieszkańcami Osiedla na corocznym „Spotkaniu noworocznym z kolędą”.

M. L.: Jakie zadania stoją przed Zarządem Osiedla w roku 2021?
I.G.: Przed Osiedlem nowy rok i nowe zadania, z budżetem w łącznej wy-
sokości 99.720 zł. Pomimo mniejszego budżetu, w planie znalazły się dwa 
priorytetowe zadania. Jednym z nich jest niezrealizowana w poprzednim 
roku modernizacja odcinka drogi prowadząca od ulicy Kościuszki do osie-
dla na tzw. Zagrodach. Remont nawierzchni ulicy i chodnika jest zadaniem 
koniecznym i niezbędnym dla poprawy bezpieczeństwa w komunikacji 
dla tak dużej liczby mieszkańców mieszkających w budynkach po jednej 
stronie przejazdu kolejowego i mieszkańców osiedla po stronie drugiej. 
Drugim ważnym zadaniem, od tak dawna planowanym, jest modernizacja 
tzw. Dzikich plant. 
Wspólnie z Zarządem Osiedla Centrum chcemy przystąpić do zagospoda-
rowania Dzikich plant, nadając im charakter miejsca spacerowego i rekre-
acyjnego. W związku z faktem, iż Osiedle Centrum planuje w roku przy-
szłym zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu Krzeszówki, która stanowi 
naturalną granicę między naszymi osiedlami, podjęto rozmowy w sprawie 
opracowania wspólnego projektu zagospodarowania terenów po obu 

brzegach rzeki, a koszty projektu zostaną podzielone pomiędzy oba osie-
dla. Mam nadzieję, że planowane i oczekiwane przez mieszkańców inwe-
stycje, dzięki przychylności i wsparciu gminy, zostaną w pełni zrealizowane.

M. L.: Na koniec pragnę zadać pytanie retoryczne: czy doświadczenia 
jakie wyniosła Pani z pracy w Radzie Miejskiej Krzeszowic ułatwiają za-
rządzanie Osiedlem Parkowym?

I.G.: W latach 2014 – 2018 pełniłam funkcję radnej Rady Miejskiej w Krze-
szowicach, co pozwoliło mi pogłębić wiedzę o samorządzie oraz zdobyć 
wiele nowych doświadczeń. Miałam to szczęście, że zawsze wspierał mnie 
Zarząd Osiedla, ludzie równie mocno zaangażowani w działaniu na rzecz 
Osiedla i mieszkańców. Każda podejmowana inwestycja to dla Osiedla 
kolejne wyzwanie. Nie wszystko biegnie zawsze po naszej myśli, nieraz 
wymaga wielu starań i pracy. Im większy zakres doświadczeń, tym łatwiej 
rozwiązywać problemy. Praca w samorządzie mnie osobiście sprawia wiele 
satysfakcji, choć wymaga przede wszystkim cierpliwości, konsekwencji 
i dyscypliny. Cieszę się jednak, że mogę uczestniczyć tak czynnie w życiu 
miasta i Osiedla i że kiedyś, oprócz wspomnień, pozostanie drobny ślad 
mojej działalności.

M.L.: Dziękuję za rozmowę. Składam Pani najlepsze życzenia wielu suk-
cesów w życiu zawodowym i osobistym oraz na Pani ręce, z Okazji Dnia 
Kobiet, życzenia dla wszystkich Pań, by ten marcowy dzień był prawdzi-
wie radosnym świętem.

Maciej Liburski: Od kiedy pełni Pani funkcję sołtysa?

Beata Chmielowska: Od roku 2017 jestem sołtysem 
w naszej wsi. Przez ten czas poznawałam bolączki 
mieszkańców i w miarę możliwości załatwiałam 
najważniejsze problemy. Najtrudniejsze były sprawy 
gospodarze, przeważnie brakowało pieniędzy. Mimo 
to wieś przystąpiła do realizacji pierwszego etapu 
budowy placu rekreacyjnego, który mamy już za 
sobą. W planie dalsza rozbudowa. Liczymy na pomoc 
gminy Krzeszowice i Pana Burmistrza.

M.L.: Jakie przedsięwzięcia udało się dotąd w pełni zrealizować?

B. Ch.: Remont świetlicy wiejskiej w zeszłym 2020 roku, w tym malowanie, 
instalacja gazowego centralnego ogrzewania, instalacja wody w kuchni. 
Spożytkowaliśmy część wiejskich środków, reszta pochodziła z funduszy 
ZABK. Zakupiliśmy też stół bilardowy, głównie z myślą o młodzieży.

M.L.: Co należy do Pani codziennych zajęć obok funkcji sołtysa?

B.Ch.: Od 1997 roku pracuję w zakładzie garmażeryjnym AMGO w Zalasiu. 
Produkujemy m.in. pierogi, naleśniki, gołąbki, galaretki, sałatki.

M.L.: No to ma Pani ułatwione gotowanie obiadów.

B.Ch.: W pewnej mierze tak. Moja rodzina liczy obecnie sześć osób. Ja 
jestem jedynaczką, drugą kobietą w domu jest moja teściowa. Oprócz nas 
jest czterech mężczyzn: trzech synów i mąż. Najmłodszy syn Szymon jest 
gospodarzem. Hoduje kozy, kury, gęsi, ma nawet jednego pawia.

M.L.: Słyszałem o niecodziennym stróżu pilnującym domu.

B.Ch.: To prawda, jest nim gąsior – Mietek. Mietek jest lepszy od psa – jak 
ktoś idzie, to się drze! Właściwie głośno, przeraźliwie gęga. Oczywiście, 
mam i dwa psy. Są to labrador Borys, czysta rasa i lablador z domieszką, 
Bona. Oprócz tego jest i kocica Xena.

M.L.: Jeśli dodać do tego pawia to prawie zwierzyniec.

B.Ch.: Paw ma na imię Edek, kozy też mają swoje imiona, kozioł też ma 
imię. Kochamy zwierzęta, którymi opiekuje się głównie jeden z bliźniaków, 
Szymon.

M. L.: Ale to nie jest jedyna wasza pasja.

JESTEM KOBIETĄ AKTYWNĄ
Z  BEATĄ CHMIELOWSKĄ, SOŁTYSEM FRYWAŁDU, ROZMAWIA MACIEJ LIBURSKI

B.Ch.: Młodsi synowie rozpoczynają kursy prawa jazdy. Bliźniaki chcą 
zrobić uprawnienia. W sierpniu kończą 18 lat.

M. L.: Gratuluję. Będzie podwójna osiemnastka.

B.Ch.: Tak, to wielkie święto dla matki bliźniaków. Będziemy je obchodzić 
radośnie, jak inne rodzinne uroczystości. Chłopcy nie zapominają o mamie, 
i ten najstarszy pamięta i bliźniaki: to jakiś prezencik, to kwiatek. Młodzi 
pamiętają zawsze, ale tacie trzeba przypominać.

M. L.: W aurze zbliżającego się Dnia Kobiet mąż nam wybaczy, że myśli-
my przede wszystkim o Paniach, ale trudno pominąć i jego.

B. Ch.: Mąż jest stolarzem w stolarni Mitex w Rudawie. Umie robić meble 
i to nie tylko jego zawód, ale i hobby.

M.L.: A czym się zajmuje Pani w czasie wolnym od pracy, choć podejrze-
wam, że zostaje go niewiele?

B. Ch,: Moje hobby to artystyczne pieczenie tortów, np. tort czarny las 
– ciemne ciasto z ponczem likierowym, przełożone wiśniami i kremem 
czekoladowo śmietanowym, a także tort malinowa chmurka i inne ciasta 
i ciasteczka.

M. L.: Moje podniebienie oniemiało z wrażenia.

B.Ch.: Muszę dodać, że moją drugą pasją są robótki ręczne – bardzo precy-
zyjne – na szydełku, na drutach, a także ozdóbki na różne okazje, z wszela-
kich materiałów.

M. L.: Czym nas jeszcze Pani zaskoczy?

B.Ch.: Planami na przyszłość. Wieś jest niewielka, budżet malutki, ale ludzie 
rozumieją sytuację. Rada Sołecka i ja jako sołtys to cztery osoby – damy 
radę. Do tego jeszcze Koło Gospodyń Wiejskich (15 osób), w którym dzia-
łam 10 lat, zawsze pomocne. Myślę, że uda się sfinalizować kolejny etap 
budowy placu rekreacyjnego.

M. L.: Życzę spełnienia wszystkich zamierzeń, a z okazji Dnia Kobiet dla 
Pani i Koła Gospodyń Wiejskich wiele uśmiechu i radości. Dziękuję za 
rozmowę.
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Od 21 marca 2021 zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall na wy-
stawę malarstwa „Odblask Tajemnicy” Wystawa jest odpowiedzią 
na list Św. Jana Pawła II do artystów. 
Dla wszystkich, wierzących i niewierzących, dzieła sztuki inspirowane 
przez Pismo Święte pozostają jakby odblaskiem niezgłębionej tajemnicy, 
która ogarnia świat i jest w nim obecna. 

Św. Jan Paweł II

4 kwietnia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artystów”; zwracał 
się w nim bezpośrednio do twórców kultury, wyrażając uznanie dla 
ich pracy i zachęcając ich do przedstawiania tajemnicy Boga w swych 
dziełach. W „Liście do artystów” św. Jan Paweł II z ubolewaniem zauwa-
ża, że w ostatnich czasach drogi wiary i sztuki współczesnej rozeszły się 
i apeluje do artystów, by powrócili do źródła inspiracji, jakie stanowić 
może Sacrum.

Czy artyści odpowiedzieli na ten list Papieża?

Wystawa „Odblask Tajemnicy” jest próbą zbiorowego odzewu na 
postulat zawarty w liście Ojca Świętego do artystów. Udział w wy-
stawie bierze dwunastu wybitnych współczesnych polskich malarzy: 
Karol Bąk, Andrzej Boj Wojtowicz, Krzysztof Izdebski-Cruz, Wacław 
Jagielski, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Dariusz Kaleta, Krzysztof 
Klimek, Marcin Kołpanowicz, Jarosław Kukowski, Daniel Pawłowski, 
Józef Stolorz, Krzysztof Wiśniewski. Wystawa, przygotowana na 100 
lecie urodzin naszego Papieża pokazywana była przez cały rok 2020 
w wielu galeriach na terenie kraju i cieszy fakt, że mogą ją zobaczyć 
także mieszkańcy Krzeszowic. Wystawie towarzyszy pięknie wydany 
studwudziesto stronicowy album malarski oraz płyta ze specjalnie do 
wystawy skomponowanym poematem muzycznym. Poemat muzycz-
ny skomponowany przez Grzegorza Klimczaka oparty został na poezji 
Karola Wojtyły i wykonują go Lucyna Ordon Klimczak i kompozytor. 

Na otwarcie wystawy zapraszamy online na facebooku CKiS.
Wystawa czynna do 16 kwietnia 2021

MAŁA WIELKA KREDKA
Od 31 stycznia trwa w Galerii w Pałacu Vauxhall wystawa współcze-
snych polskich pastelistów, którzy przez 25 ostatnich lat zrzeszają 
się w Stowarzyszeniu Pastelistów Polskich i na tej wystawie, mającej 
charakter jubileuszowy, prezentują swoje prace. 

Zobaczyć można 65 obrazów 65 polskich artystów pastelistów, których łą-
czy technika pastelu, a wystawę „spina” jednakowy format prac. Natomiast 
cała reszta ich dzieli, obrazując tym samym, ile jest w technice pastelu 
możliwości twórczych. Wystawa nie ma wspólnego tematu, który celowo 
nie został narzucony: artyści należący do Stowarzyszenia pokazali to, co 
chcieli, a więc wybrali prace dla siebie charakterystyczne, wyróżniające 
i niekoniecznie najnowsze. Prace wykonane przede wszystkim na papierze, 
czasem na tekturze, (nie ma prac na płótnie, które to podłoże jak najbar-
dziej może być w tej technice stosowane). 

I oto wchodzimy na prawdziwie estreicherowską łąkę sztuki! Kogóż tu nie 
ma! Czego tu nie ma! 

Mimo ogromnej trudności w aranżacji w jednym pomieszczeniu takiej du-
żej zbiorowej wystawy, udało się, mam nadzieję, wszystkie prace zestawić 
i wyeksponować. Zastosowano jednak pewien podział, bo oto na ścianie 
po lewej (ściana główna) proponujemy tematyczne zestawienie pasteli kra-
jobrazowych: krajobrazy plenerowe i urbanistyczne wykonane w różnych 
stylach, od tradycyjnego malarstwa realistycznego, jak np. obraz „Nowy 
Sącz” Krzysztofa Kulisia, po malarstwo abstrakcyjne i konceptualne, jak 
praca Wojciecha Zaniewskiego „Wydmy”.  Prześledzić też można wszelkie 
zalety techniki pastelu, a więc: wyeksponowanie rysunku ( Maria Koldryn 
„Oczy szeroko zamknięte”) lub malarskiej plamy (Bernadetta Stępień 
„Lato”, Izabela Kita „Kołysanka dla Marysi”, Joanna Gałecka „Magiczne Wa-
kacje”). Świetlistość, miękkość, łagodność i delikatność pastelowej kredki 
podziwiać możemy w obrazach Joanny Casselius „Rożnów – świt”, Wandy 
Gostyńskiej „O świcie”, Marty Andały „Warta”, Krystyny Miller-Gawrzyńskiej 
„Paw”. Niemożliwy do wyczarowania w innej technice słynny efekt sfumato 
(fumo po włosku to dym, a tym terminem określa się mgliste, miękkie 
efekty przejścia od koloru do koloru) mistrzowsko wykorzystuje w obrazie 
„Zdarzenia II” Czesław Gałużny.

Temat krajobrazu przechodzi na ścianę następną (przy fortepianie), gdzie 
widać już pejzaż miejski, fragmenty architektury miasta, czyli kompozycje 
wedutowe, w których tak lubowali się pasteliści XVIII wieku, a tutaj repre-
zentowane m. in. przez obrazy Marka Andały „Piwnica”, Wandy Kalinowskiej 
„Talizman” czy Danuty Jamiołkowskiej „Kurtyny”. Na ścianie przeciwległej 
(z oknami) pokazujemy portrety, ale jakże różne w swoich stylach i spo-
sobie używania techniki pastelu: od abstrakcji przez konceptualizm, hi-
perrealizm po realizm dwóch artystów: Zbyszka Gierczaka w znakomitym 
obrazie „Narodziny Pana Cogito” i Katarzyny Zwolińskiej „Pola”. I ściana 
ostatnia, różna w tematyce i stylistyce, od abstrakcji po hiperrealizm, ale 
pokazująca z całą oczywistością, co można wyczarować kredką, chciałoby 
się rzec – zwykłą kredką.

Nie zatrzymam się tutaj przed każdym obrazem i nie wymienię każdego 
nazwiska twórcy, bo jest ich aż 65! Ale nie mogę się powstrzymać, aby nie 
przedstawić naszych „starych” znajomych, to znaczy artystów, którzy mieli 
już w Galerii w Pałacu Vauxhall swoje wystawy indywidualne. Jakże nie po-
wiedzieć słów paru o prezesie Stowarzyszenia Pastelistów Polskich? A tak 
się składa, że obecna pani prezes Stowarzyszenia, Bernadetta Stępień (któ-
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ra wystawę zorganizowała i była mi prawdziwym wsparciem podczas jej 
aranżacji, za co dziękuję!) miała tu kilka lat temu swoją dużą wystawę indy-
widualną i brała też wielokrotnie udział w wystawach zbiorowych. Podob-
nie Wacław Jagielski (prezentujący kompozycję rodzajową „ Ławeczka”), 
który tutaj swoją indywidualną wystawą nie tylko pasteli, bo to malarz, 
który maluje bardzo wiele olejem, obchodził swoje 44 urodziny. Jest wresz-
cie Ryszard Miłek (realistyczny obraz „Z pleneru”), któremu organizowałam 
w naszej galerii dwie indywidualne wystawy ukazujące, jak ewoluowała 
w czasie jego malarska twórczość. No i „nasz” artysta z Krzeszowic, który 
tutaj bywał pokazywany wielokrotnie, Marcin Kołpanowicz, prezentujący 
„Świątynię Nomadów”, wierny nurtowi realizmu magicznego. Jest też 
Barbara Zgoda i Zbyszek Gierczak, którzy wielokrotnie prezentowali swoje 
prace na wystawach zbiorowych w naszej galerii.

Wystawa trwa jeszcze do 10 marca i zapraszam serdecznie do Galerii w Pa-
łacu Vauxhall do Krzeszowic, gdzie nie w sieci! nie w sieci! ale jak zawsze 
przed pandemią, na żywo, będziecie mogli Państwo wystawę oglądać i się 
nią cieszyć, bo ona jest tak barwna, radosna, kolorowa, że tu trzeba wejść 
i stanąć i się zakręcić wśród tych kolorów i barw!

Nie do wiary, co można zdziałać kredką!

A przecież pierwszą rzeczą, jaką bierze do rączki już dwuletnie dziecko, aby 
zrobić pierwszy rysunek są kolorowe kredki, które będą mu towarzyszyły 
przez całe dzieciństwo, bo na ogół dzieci bardzo lubią nimi rysować. Ko-
lorowe kredki, czyli pastele. Nie dajmy się jednak zwieść, że skoro nawet 
dziecko potrafi rysować i malować kredkami, to jest to taka prosta technika. 

Słynna wystawa „Mistrzowie pastelu” otwarta w październiku 2015 roku 
w Muzeum Narodowym w Warszawie uzmysłowiła miłośnikom sztuki, że 
trzeba być zarówno mistrzem rysunku jak i malarstwa olejnego, aby osią-

gnąć w pastelu efekt, jaki widzieliśmy na prezentowanych tam dziełach 
Stanisława Wyspiańskiego, Leona Wyczółkowskiego czy Jana Rembow-
skiego, Teodora Axentowicza i wielu innych polskich pastelistów końca XIX 
i początków XX wieku.

Myślę, że nasza wystawa współczesnych polskich pastelistów ugruntowuje 
pozycję tej malarskiej techniki plastycznej, która już nie jest traktowana, 
jak w dawnych wiekach jako technika pomocnicza (np. szkice do obrazów 
olejnych), ale pełnoprawna technika artystyczna stawiana na równi z ma-
larstwem olejnym.

Mała kredka potrafi być wielka!

anna miGa, Kurator wystawy

Z „LOTU PTAKA”
Galeria w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na ekspozycję 
fotografii lotniczej Grzegorza Grzelaka. Wystawa prezentuje wybrane 
obiekty z Gminy Krzeszowice sfotografowane z „lotu ptaka”.
Grzegorz Grzelak (ur. 1974 r.) jest mieszkańcem gminy Krzeszowice oraz 
właścicielem firmy FHU KADR. Z zamiłowania fotograf, podróżnik, obser-
wator życia i ludzi, jest też posiadaczem licencji pilota samolotu. W ciągu 
ostatnich kilku lat jego pasja fotografii rozwinęła się znacząco. Od 2019 
roku fotografuje obiekty oraz krajobrazy polski południowo-wschodniej 
z samolotu. Efekty jego pracy prezentuje w wydawanych przez siebie foto-
-książkach oraz w google maps. 

Wystawę można zwiedzać do 16 kwietnia 2021
Galeria czynna: wtorek – piątek, godz. 9.00-16.00

red.

ONLINE? DLACZEGO NIE
To, co dla jednych jest przeszkodą, dla innych okazuje się szansą.  
W myśl tej zasady w ostatnim czasie funkcjonują zespoły z Kopalni 
Talentów. 
Anna Dijuk-Bujok wspólnie ze swoimi podopiecznymi z zespołu Verso oraz 
Teatru Rozrywki przygotowała i zaprezentowała dwie premiery. 20 grudnia 
odbyła się premierowa transmisja koncertu „Jedyna taka noc” w wykonaniu 
zespołu Verso. Na specjalnie przygotowany na tę okazję materiał muzyczny 
złożyły się najpiękniejsze polskie kolędy oraz piosenki świąteczne. W nie-
dzielę 14 lutego na kanale YouTube miała miejsce premiera spektaklu „Ser-
duszko z lodu” przygotowanego przez Annę Dijuk-Bujok i Teatr Rozrywki. 
Widowisko, oparte na znanej wszystkim baśni Hansa Christiana Andersena 
„Królowa śniegu” – jest historią dwójki przyjaciół rozdzielonych przez złą 
władczynię lodowej krainy. W ten szczególny wieczór, tak jak Kasia odmro-
ziła serce Kaja, również artyści Krzeszowickiego Teatru Rozrywki muzyką 
rozgrzewali serca widzów. Obie transmisje, na Facebooku, jak i na kanale 
YouTube, miały blisko 3,5 tysiąca odbiorców. 

teKst: marian lewicKi, Zdjęcia: marcin tucHolsKi
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Tuż pod koniec 2020 roku Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu wydało serię albumów pod wspólnym tytułem 
„Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej”. To niezwykłe 
wydawnictwo ukazuje urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych, 
świątecznych strojów oraz codziennych ubiorów chłopskich, noszo-
nych niegdyś w małopolskich wsiach od Krakowa po Zakopane, od 
Zawoi po Gorlice.
Albumy są efektem realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SO-
KÓŁ w Nowym Sączu projektu badawczo-dokumentacyjnego pod nazwą 
Małopolska Źródłem Tradycji. W tomie I, poświęconym Krakowiakom Za-
chodnim znalazło się wiele zdjęć związanych z naszą gminą i regionem. Na 
kartach albumu zobaczyć można uczestników krzeszowickiego Przeglądu 
Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego pochodzących z tere-

KRAKOWIACY, LACHY, GÓRALE NA FOTOGRAFIACH
nu powiatu krakowskiego oraz mieszkanki naszej gminy we własnych stro-
jach ludowych, w tym Marię Godyń z Czernej i Monikę Dudek z Tenczynka.

Autorami wybranych przez MCK SOKÓŁ zdjęć są znani i uznani krzeszowiccy 
fotografowie: Anna Tarko i Marian Lewicki. Wydawnictwo nie jest dostępne 
w sprzedaży. Albumy są udostępniane czytelnikom w bibliotece Małopol-
skiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz w wybranych biblio-
tekach i uczelniach wyższych w kraju. Liczące 10 albumów wydawnictwo 
zostało przekazane również do Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, 
które przez ostatnie lata aktywnie współpracowało z MCK SOKÓŁ, realizując 
między innymi projekt Mateczniki Tradycji. Można je obejrzeć i skorzystać 
z zawartej w nich wiedzy po umówieniu się telefonicznym pod numerem 
571 401 057. 

red.

Oczywiście, że tak. Młodzież chce wyzwań! Zwłaszcza w czasie tak trudnym dla nas. I tak oto, 
od początku lutego rozpoczęła się realizacja półrocznego projektu „Miasto z przeszłości” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży 
„Równać Szanse”.
Do projektu zgłosiło się dwanaście osób w wieku od 13 do 15lat z miejscowości Miękinia, Nowa Góra 
i Czerna. Celem projektu „Miasto z przeszłości” jest m.in. rozwinięcie umiejętności pracy w zespole, dzie-
lenia się obowiązkami a także zapoznanie się z bogatą historią Nowej Góry oraz organizacja wystawy.  
Teoretycznie projekt jak projekt, nic niezwykłego, jednakże po dołączeniu do projektu, znalazłam się 
w grupie wspaniałych, kreatywnych, pełnych pasji osób. W grupie wszyscy się szanują i motywują do 
dalszego działania. Spotkania odbywają się na platformie ZOOM – najczęściej w piątki. Nasza grupa 
projektowa podzieliła się na grupy zadaniowe, to znaczy, że uczestnicy w grupach wykonują zadania. 
W tym miesiącu to zrobienie planu projektu, praca nad logo, założenie konta na Instagramie. Zachę-
camy do śledzenia naszego profilu @rownacszanse_ng, gdzie będziemy wstawiać posty o postępach 
naszego projektu! A jeśli ktoś z Państwa w swoich zbiorach fotograficznych posiada zdjęcia Nowej 
Góry z początku XX wieku – prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, panią Kasią, pod numerem 
telefonu 505-965-430. Na pewno sprawi to, że wystawa będzie o wiele bardziej ciekawa.

alicja Godyń, ucZestnicZKa projeKtu.

RÓWNAĆ SZANSE
CZY W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA MOŻLIWE JEST ZREALIZOWANIE PROJEKTU? 
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Marian Lewicki: Jesteś organistą i organmistrzem. O ile pierwsze określe-
nie jest łatwe do rozszyfrowania, o tyle drugie potrzebuje wyjaśnienia. 

Łukasz Bodzenta: Organmistrz zajmuje się remontami, strojeniem, budo-
waniem organów.

M.L.: To dość nietypowe zajęcie dla młodego człowieka. Masz jakieś 
pierwsze, dziecięce wspomnienia związane z organami?

Ł.B.: Pochodzę z Miękini i tam mieszkam. Do kościoła od dziecka jeździłem 
do mojej parafii, która jest w Nowej Górze. Ilekroć byłem tam na mszy, 
zawsze interesowały mnie organy. Nie umiem powiedzieć, co konkretnie, 
czy brzmienie, czy budowa, ale organy były czymś szczególnym, czymś co 
przykuwało moją uwagę. Już jako dziecko chciałem grać na organach, ale 
w szkole muzycznej w Krzeszowicach nie było tego instrumentu i tak trafi-
łem na lekcje akordeonu do Jerzego Suruły. Skończyłem Państwową Szkołę 
Muzyczną I stopnia w Krzeszowicach w klasie akordeonu, a później jeszcze 
przez dwa lata grałem na trąbce. Ponieważ naukę zaczynałem mając 9 
lat, to kończyłem szkołę muzyczną już w czasie, kiedy chodziłem do krze-
szowickiego Liceum Ogólnokształcącego. Organy nie dawały mi jednak 
spokoju. W ogólniaku postanowiłem napisać do Jacka Siedlara, właściciela 
jedynego zakładu organmistrzowskiego w Małopolsce, który w tamtym 
czasie budował organy. Chciałem odbywać tam praktyki. Niestety, dosta-
łem odpowiedź negatywną. I temat organmistrzostwa na jakiś czas zniknął.

M.L.: Wątki będą nam się tutaj mocno mieszały, bo przecież zacząłeś grać 
na organach i pojawi się temat edukacji muzycznej, ale też inne. Zacznij-
my może od grania. Rozumiem, że jesteś samoukiem.

Ł.B.: Tak. Zawsze mnie interesowała harmonia, miałem też jakieś podstawy 
wyniesione ze szkoły muzycznej i łatwość w przyswajaniu wszelkich umie-
jętności związanych z organami. Niestety, w Nowej Górze nie dostałem 
szansy na ćwiczenie, ale jeździłem do Trzebini. Tam w parafii św. Piotra 
i Pawła, siostra Małgorzata Roczniak pozwalała mi ćwiczyć, a w pewnym 
momencie zacząłem ją też zastępować jako organista. Jako ciekawostkę 
mogę powiedzieć, że na początku tylko grałem, w ogóle nie chciałem śpie-
wać, nie lubiłem tego. Zresztą nie lubiłem śpiewać już od dziecka. W szkole 
podstawowej miałem oceny celujące z muzyki, a ponieważ nie chciałem 
śpiewać, to nauczyciel musiał mi też stawiać jedynki. Konieczność śpiewa-
nia wymusiło życie zawodowe. Najpierw, kiedy tylko grałem, śpiewał ze 
mną mój kuzyn, który teraz jest księdzem. W pewnym momencie zostałem 
poproszony przez rodzinę, żebym zagrał, ale też zaśpiewał na pogrzebie. 
Z pewnymi oporami, ale jednak się przełamałem i tak już zostało. Poza Trze-
binią zacząłem też grywać w Filipowicach, gdzie Zbigniew Cyran udostęp-
niał mi organy. Nowa Góra jednak cały czas była dla mnie niedostępna. Tak 
się to wszystko toczyło do trzeciej klasy liceum, kiedy dostałem propozycję 
objęcia posady organisty w Młoszowej. Tam, od powstania parafii, nie było 
organisty. Pretekstem, czy okazją do zakupienia instrumentu były prymicje 
księdza. Tamtejszy proboszcz zadzwonił do mojej babci i spytał, czy mógł-
bym zagrać na tej uroczystości i czy w ogóle mógłbym grać w Młoszowej. 
I tak zaczęła się nasza współpraca, to był 2006 rok. Grałem tam przez 10 
lat. W międzyczasie poszedłem na studia matematyczne na Politechnice 
Krakowskiej. I będąc na drugim roku dostałem maila od Jacka Siedlara 
z informacją, że jest dla mnie miejsce na praktyki i pracę w jego zakładzie.

M.L.: No to się zadziało. Granie w Młoszowej, studia matematyczne i jesz-
cze możliwość spełnienia marzeń o budowaniu organów. Ale zanim opo-
wiesz o tych doświadczeniach, skończmy wątek edukacji muzycznej. Po-
wiedziałeś wcześniej, że jesteś samoukiem, ale to nie do końca prawda.

Ł.B.: Faktycznie, bo próbowałem trzykrotnie nauki w szkołach organistow-
skich. Dwa razy, w licem i na studiach zacząłem edukację w Krakowie, ale 
szybko okazało się, że nie da się pogodzić dwóch szkół. Przez pół roku 
jeździłem też do studium do Tarnowa, ale wtedy miałem już swój zakład 
i grałem w Młoszowej, to było nie do pogodzenia, nawet dla bardzo praco-
witego i zmotywowanego młodego człowieka.

 M.L.: Wróćmy do tego maila od Jacka Siedlara.

Ł.B.: To był 2008 rok. Ponieważ o pracy przy organach marzyłem od dawna, 
próbowałem na własną rękę zgłębiać wiedzę na ten temat, więc możliwość 
praktyki i pracy w profesjonalnym zakładzie była spełnieniem marzeń. 

MOJE PASJE
Z ORGANISTĄ I ORGANMISTRZEM ŁUKASZEM BODZENTĄ ROZMAWIA MARIAN LEWICKI

Żeby znaleźć czas na wszystko, przeniosłem się na studia wieczorowe na 
Akademię Ekonomiczną, a w ciągu dnia uczyłem się i pracowałem przy re-
montach, naprawach i budowaniu organów. To trwało 2 lata. W tym czasie 
nauczyłem się bardzo dużo. Nie chcę teraz wchodzić w fachową termino-
logię, ale było to wiele zajęć stolarskich czy mechanicznych. W organach są 
tysiące części od dużych do bardzo malutkich. Są one wykonane z różnych 
materiałów, bardzo dużo jest drewna i metalu. Jako ciekawostkę powiedz-
my na przykład o trakturze. 

M.L.: Co to jest?

Ł.B.: Definicja mówi, że jest to system przenoszenia ruchu pomiędzy kla-
wiszem a zaworami sterującymi poszczególnymi piszczałkami organów. 
Do traktury zalicza się też wszelkie urządzenia do sterowania przepływem 
powietrza w kanałach powietrznych instrumentu. Rozróżnia się pięć ro-
dzajów traktury: mechaniczną, pneumatyczną, elektro-pneumatyczną, 
elektryczną/elektromagnetyczną, mechaniczno-pneumatyczną. Jak już 
wspomniałem, organy zbudowane są z tysięcy części. W czasie pracy przy 
instrumencie wszystko ma znaczenie, trzeba być bardzo dokładnym i cier-
pliwym. Finalnie wszystko musi zostać precyzyjne wykonane, dopasowane 
i wyregulowane.

M.L.: Z tego co wiem, aktualnie prowadzisz własny zakład. 

Ł.B.: Współpracuję z Łukaszem Kmiecikiem. Poznaliśmy się pod koniec 
moich praktyk u Jacka Siedlara. Łukasz jest organistą w kościele św. Anny 
w Krakowie. W naszym wypadku, obaj jesteśmy organistami i organmi-
strzami, to połączenie jest bardzo przydatne. Można powiedzieć, że rozu-
miemy i czujemy organy, od razu jesteśmy w stanie weryfikować wszelkie 
prace, które wykonujemy przy instrumentach. Muszę powiedzieć, że dzięki 
mojemu dziadkowi, który miał zakład stolarski i tartak w Miękini mam teraz 
świetną bazę. Musiałem dokupić trochę maszyn, ale bazę już miałem. To mi 
bardzo pomogło na etapie edukacji, ale też w rozpoczęciu własnej działal-
ności. Pierwszą moją samodzielną pracą, w 2010 roku, był remont organów 
przy ulicy Loretańskiej u ojców Kapucynów. Od tego czasu było wiele 
zleceń i instrumentów. To jest praca, która nigdy się nie nudzi, a zawsze 
potrafi zaskoczyć. Każde organy są inne z tego względu, że były budowane 
na potrzeby innego wnętrza. Tak, że nie ma tutaj żadnej monotonii, mimo 
że remont trwa co najmniej pół roku a często więcej. Większość prac, jakie 
wykonujemy, to remonty, ale zdarzyło nam się zbudować od podstaw mo-
duł pedałowy do zabytkowego instrumentu w Łętowni. W Biskupicach mie-
liśmy zmontować organy, ale okazało się, że z przywiezionych elementów 
prawie nic nie nadaje się do użycia, więc musieliśmy wykonać praktycznie 
wszystko samodzielnie.

M.L.: Poznaliśmy się w Czernej, w której jesteś organistą.

Ł.B.: Gram tutaj od 4 lat. Jest to szczególne miejsce. Każdy, kto tam był na 
pewno to potwierdzi. Jako organista, musiałem się przestawić po pracy 
w Młoszowej, gdzie jest niewielka parafia. Tu jest więcej grania, na nabo-
żeństwach jest więcej ludzi, ale jestem bardzo zadowolony, bo wierni są 
gorliwi, chętnie śpiewają, aktywnie uczestniczą w mszach i uroczysto-
ściach.

M.L.: Zdaję sobie sprawę, że w kilku kwestiach tylko prześlizgnęliśmy 
się po temacie, więc pewnie kiedyś jeszcze porozmawiamy. Dziękuję za 
rozmowę.
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W tym roku, ze względu na panującą epidemię, inaczej niż dotychczas 
odbywał się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie 
Gminy Krzeszowice. 
Część finału, podobnie jak wiele innych przedsięwzięć, została przeniesio-
na do Internetu, gdzie wolontariusze kwestowali za pomocą e-skarbonek. 
W Internecie można było spotkać na licytacjach gadżety i publikacje zwią-
zane z Gminą Krzeszowice, jak choćby książę „Tenczynek 700 lat historii”. 
Nie obyło się też bez tradycyjnych wolontariuszy, których było jednak 
trochę mniej. Mieszkańcy Gminy wykazali się jak zawsze niezwykłą ofiarno-
ścią. Wbrew wszystkim niedogodnościom udało się zebrać około 50 tysięcy 
złotych. Mimo, że zebrana kwota, ze względu na epidemiczne okoliczno-
ści, jest mniejsza niż w poprzednich latach, to zawartość poszczególnych 
puszek była bardzo satysfakcjonująca. W ubiegłych latach w rekordowych 
puszkach było od 2 do 4 tysięcy złotych. W tym roku 2 tysiące złotych lub 
więcej było niemalże standardem. 

red.

FINAŁ WOŚP INNY NIŻ DOTYCHCZAS

Na początku lutego 5,5 tony żywności trafiło do potrzebujących z gmi-
ny Krzeszowice. Była to kolejna akcja dystrybucji żywności koordyno-
wana i prowadzona przez Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludz-
kiej wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Z pomocy 
skorzystało 340 osób.
Przygotowanie i przeprowadzenie takiej akcji zawsze wymaga dużo 
pracy. Tylko dzięki współpracy różnych środowisk można to zreali-
zować. Przy rozładunku transportu tym razem pomagali druhowie 
z OSP Żbik, a przy dystrybucji pomagali harcerze z Hufca Krzeszowice.  
Akcja prowadzona jest od 5 lat. 4 razy w roku rozdawanych jest około 5 ton 
żywności. Są to: konserwy, przetwory warzywno-owocowe, nabiał, słody-

cze, mąka, cukier, makarony i inne. Wszystkie produkty, które pochodzą 
z Banku Żywności mają długie terminy przydatności do spożycia.

Akcja w znacznym stopniu jest finansowana ze środków europejskich. 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin naj-
bardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują 
się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający 1 542,20 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej a 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

marian lewicKi

ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH

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

POCKETBOOK I KOD LEGIMI 
NOWA, CIEKAWA OFERTA W NASZEJ BIBLIOTECE!
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników, którzy cenią sobie wygodę i lubią mieć wiele tytułów 
w zasięgu ręki, prezentujemy nową ofertę – możliwość wypożyczenia czytników ebooków.  Jeśli macie 
wątpliwości, skąd pobrać interesujące Was książki, przypominamy o naszych darmowych kodach do apli-
kacji Legimi. Teraz czytanie jest bajecznie proste. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wypoży-
czania czytników, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

mGbp
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PRACĄ MAJĄC ZAJĘTE 
DŁONIE
1. Nie tylko w środę 17 lutego naszego roku roznosiły się słowa o posypy-
waniu głów popiołem. Okrzyk wielu mieszkańców naszej gminy posypcie 
i posypujcie czymkolwiek chodniki oraz inne miejsca uczęszczane przez pie-
szych – rozlegał się w dniach autentycznej zimy. Należało w tamtych chwi-
lach uważać, aby nie zostać upadłym, grzesznym, kalekim człowiekiem, 
który na symbolicznych ślizgawkach wywracał się na gminne przestrzenie. 
Nie tylko w mieście. Może gdzieś w zestawach i sprawozdaniach wiado-
mych służb gminnych wysypano tony piasku, jakiejś soli, przepompowano 
hektolitry benzyny bądź ropy do silników urządzeń czyszczących ulice, 
place i chodniki. A wszystko po to, aby zwykły obywatel mógł się czuć 
bezpiecznie. Dbanie o kondycję oraz sprawność ruchową społeczeństwa 
zawsze było nadrzędnym celem ukochanej władzy. To prawda. I cóż, jakie 
to wnioski przed nami obywatelami? Oby do następnej zimy, może jej nie 
będzie!

2. Krzeszowicka główna poczta wznosi się na wyższe poziomy. Z parteru 
budynku przeniosła się piętro, aby lepiej służyć klientom. Tym od listów, pa-
czek, przekazów, pism urzędowych, a nawet atmosfery małych gminnych 

sklepików, gdzie można kupić książki, portfele, kalendarze, ręczniki, torby 
i torebki, walory filatelistyczne. Słowem – małe centrum handlowe – dla 
każdego coś ciężkiego – do wniesienia i zniesienia. Wystarczy dzwonek na 
parterze i pracownicy zejdą, pomogą, aby po chodniku, schodach, kory-
tarzu dotrzeć – nie tylko z bagażem – na I piętro. Jak widać i czuć, poczta 
świadczy nam – od kilku tygodni – wysokie usługi. Władcy i doradcy zawsze 
wiedzą jak ulepszyć życie mieszkańcom parterowego poziomu.

3. Z opowieści ludowych kilka faktów. Jedna z listonoszek z uporem mania-
ka wrzuca listy do niewłaściwych skrytek adresatów. Dzięki czemu sąsiedzi, 
przypadkowo otwierający kopertę nie do nich adresowaną, wiedzą ile kto 
ma na koncie pieniędzy, jakich operacji bankowych dokonuje w miesiącu, 
co pisze ciocia Kicia o wujku Bysiu, a ilu obywateli 70+ zamieszkałych w blo-
ku, przy ulicy czy na osiedlu ma emeryturę. Inne zjawisko – już w większych 
sklepach. Na pół godziny (czasami i więcej) przed zamknięciem placówki, 
czyści się część lady chłodniczej, a produkty wynosi się na zaplecze bądź 
przykrywa izolacyjnym materiałem. Klient czuje się w takiej przestrzeni 
intruzem, który zakłóca rytm wydajnej pracy. Wieść trzecia. Pojawiły się już 
informacje o ścinaniu (usunięciu) kolejnych drzew. Tym razem przyszedł 
czas na lipę przy Armii Krajowej. Nic jej nie chroni, bo gdyby ją zasadził jakiś 
Jan Kochanowski to... 

KolcZasty
KrZesZowice, 22.02. 2021 r.   

POMAGAMY ZWIERZĘTOM
Mieszkańcy gminy Krzeszowice regularnie pokazują, że są ludźmi 
wrażliwymi na potrzeby innych osób, ale też naszych „braci mniej-
szych”.
W ostatnim czasie odbyły się dwie akcje charytatywne na rzecz potrzebu-
jących zwierząt. Wsparcie dla osób i instytucji pomagającym zwierzakom, 
szczególnie zimą, jest niezwykle ważne i potrzebne. I na te potrzeby odpo-
wiedzieli mieszkańcy naszej gminy.

PEŁNA MISKA DLA BURKA, KOCYK DLA KOCURKA
Organizatorami akcji byli strażacy z OSP Miękinia, którym pomagali dru-
howie z innych jednostek. Odzew na to przedsięwzięcie zaskoczył organi-
zatorów. Druhowie przekazali do schroniska około 1300 kg karmy mokrej 
i suchej oraz ponad 900 kg tekstyliów. Mieszkańcy naszej gminy pokazali, 
że los zwierząt nie jest im obojętny.

NAKARM PSIAKA I KOCIAKA
Akcję o nieco mniejszym zasięgu, ale jakże potrzebną, już od trzech lat, 
prowadzi Koleta Chmiel. Koleta nie reprezentuje żadnej instytucji, ale jej 
prywatne zaangażowanie jest godne podziwu. W sobotnie przedpołudnie 
13 lutego na Rynku w Krzeszowicach udało się zebrać 669,5 kg karmy: 
165,5 kg dla kotów, 504,1 kg dla piesków. Największym ofiarodawcą (300 
kg pełnowartościowej karmy) była hurtownia Animalsvet prowadzona 
przez Łukasza i Tomasza Gadowskich. W przeprowadzeniu zbiórki wspiera-
ło Koletę kilka osób, a wśród nich Maciej Liburski i jej bratanek Aron, którzy 
aktywnie zachęcali do kupowania karmy. Zebrane produkty trafiły do hote-
lu dla psów „Stefanek” w Czernej oraz do osób, które dokarmiają bezdomne 
zwierzęta w Krzeszowicach, Tenczynku i Rybnej. 

marian lewicKi
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WIELE SIĘ UDAŁO
Z SOŁTYSEM DUBIA ZBIGNIEWEM WĄSIKIEM  
ROZMAWIA MACIEJ LIBURSKI
Maciej Liburski: Dubie jest Pana rodzinną miejscowością. Do takich 
miejsc mamy szczególny sentyment.

Zbigniew Wąsik: To prawda. urodziłem się w Dubiu, tu 
są moje korzenie, tu poznali się moi rodzice i tu po latach 
osiadłem ze swoją rodziną, której zawdzięczam wiele, 
a szczególnie mojej żonie Marii.

M.L.: Jak zapamiętał Pan początki swojej działalności 
społecznej i z czym były one związane?

Z.W.: Z dzieciństwa pamiętam Dubie jako małą, sła-
bo rozwiniętą wioskę. Za moment przełomowy w historii Dubia można 
uznać powstanie kopalni. Przy wszystkich minusach i niedogodnościach 
związanych z jej funkcjonowaniem, to właśnie kopalnia dała miejsca pracy 
i w pierwszym rzędzie dzięki niej poprawiła się komunikacja.

M.L.: Lata sołtysowania świadczą o tym, że jest pan chyba najdłużej 
urzędującym i najstarszym sołtysem w Gminie Krzeszowice.

Z.W.: Sołtysem jestem już czwartą kadencję. Dwukrotnie wyróżniono mnie 
jako najlepszego sołtysa w naszej gminie.  

M.L.: Przez lata zdobywał Pan zaufanie mieszkańców i wykonywał prace 
na rzecz tutejszej społeczności. Dużą rolę odegrała jednak kopalnia.

Z.W.: Dzięki wsparciu finansowemu kopalni mogliśmy podjąć wiele ini-
cjatyw. Zrealizowano inwestycje w zakresie infrastruktury. Jako ważny 
przykład mogę podać remonty dróg, czy budowę 1,2 kilometra chodnika. 
Ale inicjatywy dotyczyły i innych sfer życia. Podliczając wykonane prace od 
strony finansowej, to wsparcie różnych przedsięwzięć wyniosło przeszło 
milion złotych.

M.L.: Jako sołtys czwartej kadencji zdobył Pan bogate doświadczenie 
dotyczące współpracy zarówno z władzami gminy Krzeszowice jak i z lo-
kalną społecznością.

Z.W.: Właśnie dzięki temu wraz z mieszkańcami Dubia cieszę się z wielu 
już zrealizowanych inwestycji i pomysłów. Możemy z optymizmem patrzeć 
w przyszłość

M.L.: Jaka jest Pana recepta na sukces?

Z.W.: Mieć realny i akceptowany przez mieszkańców program, który wyni-
ka z dobrej znajomości problemów mieszkańców i starać się te problemy 
rozwiązywać.

M.L.: W zakres pańskich zadań jako sołtysa wchodzi nie tylko zarządza-
nie Dubiem. Jest Pan znany jako twórca przedsięwzięcia o charakterze 
gospodarczym i kulturalnym, jakim są Dni Pstrąga.

Z.W.: Mogę się pochwalić, że Dni Pstrąga to mój pomysł, to moje dziecko. 
Odbyło się już 14 edycji.

M.L.: Ta impreza raduje nie tylko mieszkańców wsi, ale i przyjezdnych 
z innych miejscowości, połączona z festynem stała się dobrą reklamą nie 
tylko Dubia ale i całej gminy.

Z.W.: Należy też dodać, że w związku z tą inicjatywą powstało Stowarzysze-
nie „Dolina Pstrąga” w Dubiu. To zespół zaangażowanych czterdziestolat-
ków, który zrealizował już wiele pomysłów i grantów. Myślę, że z tego grona 
wybierzemy nowego sołtysa Wsi Dubie.

M.L.: Do tej pory Dubie zawsze świętowało na wspólnym spotkaniu 
w sołtysówce Dzień Kobiet.

Z.W.: W tym roku to niestety niemożliwe. Ale pragnę i w tym roku z okazji 
zbliżającego się Dnia Kobiet wszystkim paniom, a w szczególności miesz-
kankom Dubia, życzyć dużo zdrowia i spełnienia marzeń.

M.L.: Dołączam się do Pana życzeń. Dziękuję za rozmowę. 

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

Amicus certus in re incerta cernitur 
Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji

           Cyceron 

W grudniu 2020 Fundacja Kobieta w Regionie po raz kolejny wygrała 
konkurs na prowadzenie Klubu Senior+ w Krzeszowicach. Rozpoczęcie 
kolejnego roku działalności okazało się nietypowe, ze względu na zawie-
szenie działalności stacjonarnej tego typu placówek w związku z pande-
mią COVID-19. Na szczęście doświadczenia z ubiegłego roku pozwalają 
organizować czas krzeszowickim seniorom poprzez zajęcia online. 
Jedną z najpopularniejszych aktywności naszych seniorów w czasie 
pandemii są ćwiczenia gimnastyczne pod okiem Beaty Kuźnik, która na 
platformie Zoom łączy się z chętnymi dwa razy w tygodniu. Jest to ważne, 
gdyż gimnastyka pozwala zachować dobrą kondycję, a ustalona godzina 

i ćwiczenia przed kamerką pomagają zmotywować się i systematycznie 
brać udział w zajęciach. Umiejętność korzystania z multimediów, którą nasi 
podopieczni nabyli w ubiegłych latach, przydaje się do tego jak znalazł. 

Dzięki możliwościom jakie daje nam Internet, mogliśmy zorganizować 
spotkania tematyczne, m. in. bardzo wartościową rozmowę z doktor 
Izabelą Kiełbalską ze Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, która mówiła 
o konsekwencjach lekceważenia zagrożeń związanych z koronawirusem 
i odpowiadała na pytania i wątpliwości dotyczące szczepień dla seniorów. 
Za pomoc w organizacji tego spotkania serdecznie dziękujemy panu Artu-
rowi Baranowskiemu, dyrektorowi chrzanowskiego szpitala.

Nowa rzeczywistość w Klubie Senior+ to także zajęcia plastyczne online 
w formie filmików, przygotowywanych przez Annę Koblak. Co najmniej 
raz w miesiącu prowadząca przygotowuje tutorial, dzięki któremu seniorzy 
mogą samodzielnie wykonać w domu laleczkę-motankę czy ostatnio wa-
lentynkowy prezent dla swoich najbliższych. 

KLUB SENIOR+ W KRZESZOWICACH W CZASIE PANDEMII
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Nowym, bardzo trafionym sposobem na uaktywnienie członków Klubu 
okazało się nagranie filmu, w którym jedna z naszych seniorek prezentuje 
jak wykonać ostatkowe pączki – tradycyjne i pyszne. Film ten spotkał się 
z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony seniorów, z pewnością będziemy 
kontynuować ten projekt w kolejnych miesiącach. 

Na facebookowym profilu Klubu na bieżąco zamieszczane są informacje, 
które mogą się przydać osobom 60+ dotyczące szczepień, ostrzegające 
przed oszustami, ciekawe informacje ze świata kultury i wiele innych wia-
domości, które mogą uprzyjemnić czas. 

Niestety, pandemia i związane z nią ograniczenia nie pozwalają póki co na 
spotkania w siedzibie Klubu, jednak w myśl powiedzenia jak się nie ma co 
się lubi, to się lubi co się ma, animatorzy dbają o to, by krzeszowiccy seniorzy 
mieli możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, oraz pomoc i wspar-
cie w czasie pandemii.   

To, co jest najważniejsze, to trwające więzi uczestników i tych, którzy Klub 
tworzą. Telefoniczne rozmowy, komentarze pod wpisami internetowymi 
czy zamieszczanymi zdjęciami na kontach społecznościowych, ciepłe sło-
wa, spacery, wzajemna troska… Cyceron, którego cytatem rozpoczęłam 
artykuł, miał chyba rację twierdząc, że niepewne czasy są wyzwaniem dla 

przyjaźni, pomimo, że żył przed naszą erą i o rzeczywistości, która dziś nas 
otacza, zapewne nie śnił. 

Miejmy nadzieję, że ta forma działalności Klubu będzie się sprawdzać tak 
długo, jak długo będą trwały ograniczenia dotyczące funkcjonowania ta-
kich placówek, a kiedy tylko przepisy na to pozwolą, wszyscy spotkamy się 
osobiście, czego życzę naszym kochanym seniorom, pracownikom i sobie.

aGniesZKa wołodKo

W czasie pandemii seniorzy nie tylko są narażeni na wirusy, ale także 
na nieetyczne praktyki biznesowe. Od marca 2020 roku przestępcy 
dwoją się i troją, aby wykorzystać lęk, panikę i izolację seniorów w Pol-
sce. Co chwilę powstają nowe techniki manipulacyjne. Przeciwdziała 
temu Stowarzyszenie MANKO, które od 8 lat wydaje Ogólnopolski 
Głos Seniora i Ogólnopolską Kartę Seniora, a także prowadzi ogólno-
polską kampanię edukacyjną Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać. 
Już w pierwszych dniach pandemii (marzec 2020) Głos Seniora zain-
augurował ogólnopolską kampanię społeczną Solidarni z Seniorami 
– Razem Damy Radę!

Niestety, wyjątkowa sytuacja powoduje, że do „pomocy” seniorom włączają 
się również oszuści, dostrzegając szybki i łatwy zysk w obliczu wybuchu 
społecznej paniki. Wszechobecny lęk, szczególnie wśród osób w wieku 
60+, skrzętnie wykorzystują manipulatorzy na wielu płaszczyznach. Działa-
ją w Internecie, ale też w kontakcie bezpośrednim. Do tej pory oszuści wy-
myślili ponad 30 różnych modyfikacji technik manipulacyjnych. Informacje 
na ten temat spływają do policji z całej Polski. Chcąc uchronić seniorów 
przed tym zjawiskiem, Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło w marcu 2020 
roku akcję Stop Korona-Oszustwom w ramach realizowanej kampanii Stop 
Manipulacji – Nie daj się oszukać.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości w temacie zagrożenia różnego 
typu oszustwami w trakcie pandemii wśród osób starszych. W ten sposób 
Stowarzyszenie MANKO przestrzega seniorów przed manipulatorami i in-
formuje jak nie da się oszukać.

Jak mówi Łukasz Salwarowski – prezes Stowarzyszenia MANKO i redaktor 
naczelny magazynu Ogólnopolski Głos Seniora: Niestety nawet podczas 

STOP KORONA - OSZUSTWOM 
 – NAJNOWSZE TECHNIKI MANIPULACYJNE

epidemii, kiedy się powinniśmy ze sobą jednoczyć i solidaryzować, przestępcy 
wykorzystują nasz lęk, nasze obawy, naszą dezinformację i wymyślają nowe 
techniki manipulacji. Dlatego prowadzimy kampanię Stop Korona-Oszu-
stwom, aby na czas dowiadywać się o nowych technikach manipulacji i prze-
strzegać seniorów przed najnowszymi sposobami wyłudzeń.

Stowarzyszenie MANKO ostrzega seniorów poprzez m.in.: spoty i warsztaty 
video, reklamy, audycje i artykuły w mediach, ulotki doręczane przez wo-
lontariuszy i sąsiadów, a także poprzez dzieci z naszych szkół i przedszkoli 
partnerskich należących do projektu Szkoła Przyjazna Seniorom. Wspieraj-
my, edukujmy, ostrzegajmy.

Oto przykładowe techniki manipulacyjne powstałe TYLKO w trakcie pan-
demii:

FAŁSZYWE SZCZEPIONKI
Mężczyzna oferował ampułki szczepionki na COVID-19 za 8 tys. zł. Oszust 
twierdził, że ma nieograniczony dostęp do szczepionek i posiada odpo-
wiedni certyfikat. W trakcie spotkania oszust przekonywał, że szczepionka 
jest bezpieczna i wystarczy dla 4 osób.

OSZUSTWO NA DEZYNFEKCJĘ PRZESYŁKI
Otrzymujemy sms, telefon lub maila z prośbą o dopłatę niewielkiej kwoty 
w celu dezynfekcji przesyłki. Jeśli nie wpłacimy wróci ona do nadawcy. 
Ofiara wchodzi w link zamieszczony w wiadomości i podaje swoje dane, 
aby zrealizować przelew. W ten sposób wyłudzacze zdobywają dane do 
konta bankowego.

OSZUSTWO NA DEZYNFEKCJĘ MIESZKANIA
Tym razem złodzieje przebrani w kombinezony, wyposażeni w rękawice 
i okulary ochronne pukają do drzwi i proponują dezynfekcję mieszkań. 
Później natomiast, po opuszczeniu mieszkań przez ich lokatorów – plądrują 
i kradną.

MASECZKA ZE SREBRA
Na rynku pojawiły się specjalne, drogie maseczki w 100% zabezpieczające 
przez wirusem z cząsteczkami nanosrebra. Oczywiście maseczki z cudow-
nego materiału to oszustwo.

OSZUSTWO NA CHOREGO WNUCZKA
Jest to zmieniona metoda oszustwa „na wnuczka”. Oszust dzwoni z proś-
bą o jak najszybsze opłacenie jego testów na koronawirusa lub całego 
leczenia. Senior ma przekazać pieniądze „koledze wnuczka” lub wykonać 
przelew. Pieniędzy nigdy nie odzyska.
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OSZUSTWO NA NIEDOPŁATĘ ZA GAZ I PRĄD
Oto wiadomość od naszej ambasadorki: Uwaga, dostałam dziś takiego 
oszukańczego SMSa: PGNiG: Informujemy, że w związku z zadłużeniem na 
kwotę 12,45 zł na najbliższy dzień roboczy zleciliśmy odłączenie gazu. Zapłać 
teraz na link…– oczywiście jest to kolejna próba wyłudzenia pieniędzy.

CUDOWNE LEKI NA KORONAWIRUSA
W związku z obecną sytuację epidemiczną, wielu oszustów wykorzystuje 
nasz niepokój o zdrowie, oferując sprzedaż fałszywych leków lub produk-
tów, rzekomo zapobiegających zarażeniu się koronawirusem w niewia-
rygodnie wysokich cenach. Warto przed zakupem jakichkolwiek leków 
konsultować się z lekarzem oraz kupować wyłącznie w aptekach.

PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE – GRATISY
Po odmrożeniu gospodarki znowu w najlepsze kwitnie sprzedaż drogich 
garnków i sprzętu AGD podczas tzw. prezentacji. Dlatego ponownie ostrze-
gamy przed pokazami sprzedażowymi! Seniorze, pamiętaj: nie ma NIC ZA 
DARMO. Żadna firma nie działa charytatywnie. Dlatego uważaj na hasła: 
BEZPŁATNE BADANIA, PREZENTY, GRATISY, NIEPOWTARZALNE OKAZJE. To 
tylko kuszące wabiki, które mają skłonić Cię do wyjścia z domu mimo epi-
demii i udziału w pozornie atrakcyjnym spotkaniu. W rzeczywistości chodzi 
o prezentację oferty handlowej i sprzedaż produktów w horrendalnych 
cenach.

FAŁSZYWE SZCZEPIENIA ZA GRANICĄ
Coraz częściej oszuści proponują osobom chętnym możliwość zaszcze-
pienia się za granicą, oczywiście za opłatą. Niestety, takie oferty nie są 
prawdziwe, ponieważ w wielu krajach wprowadzone są obostrzenia do-
tyczące przekraczania granic (zamknięcie granicy dla obcokrajowców lub 
kwarantanna po przybyciu) a szczepionki rozdzielane są według unijnych 
przepisów, w związku z czym żadne państwo nie posiada jej nadmiaru. 
Takie oferty są próbą wyłudzenia oszczędności.

NA MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ
Polega na tym, że oszuści dzwonią do mieszkań seniorów, podając się za 
pracowników mobilnego punktu szczepień. Pod pretekstem sprawdzenia, 
czy senior kwalifikuje się do szczepienia w ten sposób, oszuści wchodzą do 
mieszkania i je okradają. Mobilny punkt szczepień przyjeżdża tylko do tych 
osób, które zarejestrowały się i dostały termin na szczepienie w domu.

stowarzyszenia manko

Wraz z życzeniami i uznaniem dla wszystkich Pań za to 
wszystko, co dzięki Wam nas otacza!

Nie tylko w języku polskim słowo matematyka jest rodzaju żeńskiego, 
ale ogólnie uważa się, że w uprawianiu matematyki dominują męż-
czyźni. Czy słusznie? Nie ma żadnych naukowych dowodów, że męż-
czyźni są bardziej uzdolnieni matematycznie. 
Dominacja mężczyzn bierze się z istniejących stereotypów, społecznych 
i psychologicznych uwarunkowań. Lista kobiet, które wniosły znaczący 
wkład w badania, edukację, historię i filozofię matematyki, działania infor-
macyjne i konkursy matematyczne liczy kilkaset nazwisk i ciągle rośnie. 
Tekst ten prezentuje sylwetki kilku wybitnych kobiet, które zajmowały się 
Królową Nauk. 

Już w starożytnej Grecji, w szkole Pitagorasa uczyło się i wykładało kilka-
naście kobiet, wśród których najsłynniejsza była Teano. Przypisuje się jej 
dzieła, które dotyczyły medycyny, fizyki, matematyki i psychologii, a także 
twierdzenie o złotym środku.

Piękną i cenioną za wiedzę oraz cechy charakteru, ale tragiczną postacią 
była Hypatia z Aleksandrii. Jest bohaterką filmu Agora i książki Marii Dziel-
skiej. Wykładała publicznie matematykę, filozofię i astronomię. Padła ofiarą 
konfliktów religijnych. Pisze o niej Czesław Miłosz: Biedna Hypatia, z której 
zdarli suknię na placu Aleksandrii.(„Traktat moralny”, 1947)

Cudownym, ale nieśmiałym dzieckiem była żyjąca w XVIII w. Włoszka Maria 
Gaetana Agnesi. Była najstarszą z 21 dzieci w rodzinie i jej obowiązkiem 
było nauczanie rodzeństwa. Już jako dziecko znała siedem języków. Zaj-
mowała się matematyką i filozofią. Była pierwszą kobietą, która napisała 
podręcznik matematyki i pierwszą kobietą mianowaną profesorem mate-
matyki na uniwersytecie. Badała krzywą nazywaną lokiem Agnesi lub cza-
rownicą Agnesi. Jako pobożna katoliczka koniec życia spędziła w klasztorze, 
opiekując się biednymi i bezdomnymi.

Wybitnie uzdolniona matematycznie Sophie Germain, żeby zajmować się 
matematyką musiała oszukiwać rodziców, a w świecie naukowym poda-
wać się za mężczyznę. Rewolucja francuska, której hasłami były wpraw-
dzie wolność, równość i braterstwo, nie dawała wstępu kobietom do Ecole 
Polytechnique. Sophie podszyła się pod byłego studenta nazwiskiem Le 
Blanc i korespondowała z wielkimi matematykami Gaussem i Lagrange’em, 
wzbudzając, po zdemaskowaniu jej tożsamości, ich zdziwienie i podziw. 
Jako pierwsza w historii kobieta zdobyła nagrodę Paryskiej Akademii Nauk.

Zofia Kowalewska, z domu Krukowska, Rosjanka o polskich korzeniach, 
mimo oczywistego talentu do matematyki nie mogła studiować ani w Ro-
sji, ani za granicą. Aby móc się kształcić za granicą, Zofia potrzebowała 
pisemnej zgody ojca lub męża. W związku z tym zawarła fikcyjne małżeń-
stwo z Władimirem Kowalewskim, paleontologiem polskiego pochodzenia. 

W 1874 r. została pierwszą Europejką z doktoratem w dziedzinie matematy-
ki, a w 1884 jako jedna z pierwszych kobiet na świecie uzyskała tytuł profe-
sora na Uniwersytecie w Sztokholmie. Była również utalentowaną pisarką. 
Opublikowała kilka powieści i dramatów, pisywała też do gazet.

Kobiety, ze względu na płeć, zwyczaje i uprzedzenia napotykały liczne ba-
riery podczas zgłębiania wiedzy i prezentowania swoich dokonań. Musiały 
wykazać się większą odwagą i determinacją chcąc osiągnąć to samo co 
mężczyźni. Tym cenniejsze są ich osiągnięcia. Wiele obiektów w przestrzeni 
kosmicznej nosi imiona tych wybitnych kobiet, są nagrody i fundacje ich 
imienia, są też bohaterkami książek i filmów.

Jak dzisiaj wygląda udział kobiet w rozwoju matematyki? Na wszystkich 
uczelniach i we wszystkich szkołach na świecie matematyka jest wykłada-
na również przez kobiety, a lista ich osiągnięć ciągle rośnie. Za osiągnięcia 
w matematyce przyznawane są Medal Fieldsa i Nagroda Abela, które trak-
tuje się jako równoważne z Nagrodą Nobla. Wśród laureatów są też dwie 
kobiety. W 2014 r. Międzynarodowa Unia Matematyczna uhonorowała 
Medalem Fieldsa zmarłą w 2017 r. irańską profesor matematyki Marjam 
Mirzachani, a w 2019 r. Norweska Akademia Nauk przyznała Amerykance 
Karen Uhlenbeck Nagrodę Abela. Obydwie były pierwszymi kobietami, 
które stały się laureatkami tak prestiżowych nagród.

A Polki? Helena Rasiowa (1917-1994) i Anna Krygowska (1904-1988) to 
nasze rodaczki, które osiągnęły wybitne sukcesy w rozwoju matematyki. 

Helena kontynuowała przerwaną wybuchem wojny edukację na tajnych 
studiach. Jej praca magisterska spłonęła w powstaniu warszawskim, a ona 
sama ukrywała się w podziemiach budynków. Po wojnie skończyła studia, 
otrzymała tytuł profesora zwyczajnego, działała w Polskim Towarzystwie 
Matematycznym, była dziekanem na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmo-
wała się logiką, algebrą, informatyką, algorytmiką i sztuczną inteligencją. 
Była wielokrotnie odznaczana i nagradzana. 

Anna, polska dydaktyk matematyki, w czasie okupacji niemieckiej była łącz-
niczką Delegatury Komisji Oświecenia Publicznego. Związana z krakowską 
WSP (dzisiaj Uniwersytet Pedagogiczny) była jedną z twórców nowej 
koncepcji nauczania matematyki w szkole średniej, autorką podręczników 
szkolnych, prezesem Międzynarodowej Komisji do Badania i Ulepszania 
Nauczania Matematyki (CIEAEM). Holenderski matematyk Hans Freuden-
thal napisał o niej: Krygowska (...) naprawdę stworzyła szkołę o wybitnych 
osiągnięciach. Krakowska szkoła badań dydaktycznych jest w dydaktyce ma-
tematyki pojęciem uznanym na skalę międzynarodową.

A matematyka? Jest jak kobieta – ponętna, piękna, tajemnicza, nie dla 
każdego dostępna ... taka jak na muralu Ryszarda Paprockiego zdobiącym 
Wydział Matematyki i Informatyki UJ.

matFan

PIĘKNIEJSZA STRONA MATEMATYKI
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Marian Lewicki: O Twoich bogatych doświadczeniach zawodowych bę-
dziemy rozmawiać za chwilę. Zacznijmy jednak od tego, że jesteś, jeśli 
można tak powiedzieć, stąd, a dokładnie z Rudna.

Witold Koprucha: Urodziłem się Rudnie, 
mieszkam w Rudnie i tutaj pewnie pozo-
stanę, dlatego, że wybudowałem tu swoje 
muzeum, jestem jego kustoszem i nie za-
mierzam stąd się wyprowadzać.

M.L.: Jesteś rozpoznawalny dzięki aga-
tom, ale Twoje pasje i doświadczenia 
zawodowe są bardzo różne. I o tym chciał-
bym porozmawiać. Zacznijmy zatem od 
Twoich profesji, zawodów, których się 
w życiu nauczyłeś i które wykonywałeś.

W.K.: Pierwszym moim zawodem był me-
chanik górnictwa podziemnego. Później 
skończyłem szkołę górniczą i byłem górni-

kiem w KWK Siersza, tam odrabiałem służbę wojskową. Górnictwo nie było 
czymś, co chciałem w życiu robić, więc nauczyłem się, pod okiem mistrzów 
z Krakowa, panów Wesołowskiego, Hajdugi, Kowalówki, obróbki artystycz-
nej kamienia, zostałem kamieniarzem. To jednak nie koniec, bo poszerzając 
swoją wiedzę skończyłem szkołę renowacji kamienia i tym się też zajmo-
wałem i nadal zajmuję. Zupełnie innym polem moich zainteresowań, ale  
i nabytych umiejętności jest aktorstwo, a przy okazji jazda taksówką. Wy-
daje się to dziwnym połączeniem, ale u mnie fajnie się uzupełniało, bo 
czekając na klientów mogłem czytać scenariusze i uczyć się. W tamtym 
czasie skończyłem szkołę aktorską i szkołę filmową. Oczywiście uczyłem 
się aktorstwa żeby grać i faktycznie grałem sporo w różnych produkcjach, 
najczęściej telewizyjnych.

M.L.: Górnik, aktor, kamieniarz, to spory rozrzut. Myślę, że spina się to 
wszystko przez Twoje podejście. Ty bierzesz to wszystko na poważnie, 
z entuzjazmem i pasją.

W.K.: Wszystkie te profesje, może poza górnikiem, wynikają z moich zainte-
resowań. Poza tym zawsze uważałem, że w życiu trzeba mieć jakąś alterna-
tywę. Chodzi o praktyczny wymiar życia. Z czegoś trzeba utrzymać rodzinę. 
A przecież nie zawsze jest praca i zlecenia w danej dziedzinie. Świetnie to 
widać dzisiaj. Ta różnorodność daje większe możliwości.

M.L.: Agaty to jest coś, z czym jesteś najbardziej utożsamiany.

W.K.: Od lat 80. ubiegłego wieku jestem wszędzie tam, gdzie odbywają się 

jakieś prace rolnicze, ziemne, budowlane. Mówimy tu o Rudnie, bo właśnie 
tu są agaty, wręcz pola agatowe skrywające niesamowite skarby.

M.L.: To Ty chyba, przez 40 lat, wszystkie te agaty już wyzbierałeś.

W.K.: Absolutnie nie, to tak nie działa. Agaty są na różnych głębokościach 
w ziemi, a ona cały czas pracuje. Dla nas to jest niedostrzegalne, ale te ruchy 
są wystarczające, aby minerały znajdowały się na powierzchni. Świetnie je 
widać na przykład po przeoraniu ziemi i po deszczu. Wtedy można łatwo 
zobaczyć jajeczka agatowe. Trzeba je tylko znaleźć, zebrać, poddać obrób-
ce i możemy stać się właścicielem pięknych okazów. Malarze malują obrazy 
a natura namalowała agaty, i te potrafią być zachwycające.

M.L.: Porozmawiajmy o twojej kolekcji.

W.K.: W muzeum eksponowanych jest 1600 agatów, około 400 jest przygo-
towanych do ekspozycji, a jeszcze około 5000 jajeczek czeka na obróbkę. 
Jest tego sporo, ale ponieważ mieszkamy na wsi, to zawsze znalazło się 
miejsce do ich przechowywania. Przechowywałem je w garażu, stodole, 
ale też w domu pod łóżkami. W mieszkaniu, w bloku, to byłoby niemożliwe. 
Ciągle jeszcze znajduje nowe okazy. Mam jednak teraz nieco mniej czasu 
na chodzenie po polach.

M.L.: Masz mniej czasu, bo powstało muzeum.

W.K.: Od kilku lat myślałem nad sposobem wyeksponowania swojej ko-
lekcji. Był czas, kiedy robiłem to objazdowo, miałem gabloty, z którymi 
jeździłem do szkół czy do innych placówek. To były prezentacje połączone 
z wykładami i pokazem slajdów. Kiedy okazało się, że można kupić dom 
w Rudnie, w sąsiedztwie zamku, to zdecydowaliśmy się na tę inwestycję. 
O całym procesie inwestycyjnym może nie będę opowiadał, bo to osob-
ny temat, ale stało się i jest muzeum. To jest już profesjonalna jednostka 
ekspozycyjna, ale też będzie warsztat obróbki i inne atrakcje. Miejsce ma 
potencjał i będziemy ten potencjał rozwijać.

M.L.: I w tym miejscu zasygnalizujmy pewne wydarzenie.

W.K.: Postanowiliśmy zorganizować I Międzynarodowe Mistrzostwa 
w Poszukiwaniu Agatów. Takiej imprezy nie ma w Polsce, nie wiem czy jest 
w Europie. To wydarzenie planujemy na 12 czerwca tego roku. Już teraz 
przygotowujemy tę imprezę. Musimy uzyskać różnego rodzaju pozwole-
nia, znaleźć sponsorów, media, które to pokażą. Jestem dobrej myśli i jeżeli 
nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, to o agatach, Rudnie i gminie Krze-
szowice w czerwcu będzie głośno. 

M.L.: I tego życzę. Dziękuję za rozmowę.

AGATOWY ŚWIAT WITOLDA KOPRUCHY
Z WITOLDEM KOPRUCHĄ, KUSTOSZEM MUZEUM AGATÓW I WŁAŚCICIELEM OKAZAŁEJ KOLEKCJI MINERAŁÓW, 
ROZMAWIA MARIAN LEWICKI
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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 względami estetycznymi. 
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), grzybicami paznokci i skóry, obci-
naniem 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 uży-
wane są wysterylizowane. Sprzęt, który posiadam umożliwia przeprowadzenie zabiegów w bezbolesny dla klienta sposób. 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 osobom 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 
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