


( 30 lat i mniej )  

[75]

Towarzystwo Zaliczkowe w Krzeszowicach należało – na przełomie XIX i XX wieku – do aktywnie działających organizacji społeczno-ekonomicznych. 
„Czas” z dnia 24 maja 1914 informuje o XXXVI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, które odbędzie się dnia 2 czerwca 1914 r. 
o godz. 4 po południu z porządkiem dziennym:
1. Odczytanie i przyjęcie do wiadomości protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie Dyrekcji z czynności rachunków za rok 1913.
3. Zatwierdzenie bilansu i udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalenie rozdziału zysku na rok 1913 na wniosek Rady Nadzorczej.
5. Wybór 6-ciu ewentualnie 7-miu członków do Rady Nadzorczej.
6. Wybór 3-ech członków Komisji Rewizyjnej.
7. Wnioski.   
W razie braku kompletu odbędzie się walne zgromadzenie dnia 9 czerwca 1914 o godzinie 4 popoł. z tym samym porządkiem dziennym. Krzeszowice, dnia 
18 maja 1914. Podpisali – sekretarz dr Jan Walkowski oraz II zastępca prezesa Stanisław Królikowski. Przytaczam to ogłoszenie z kilku powodów: czasu, 
czyli roku 1914 – wybuchu I wojny światowej, jakże podobnego porządku zebrania do dzisiejszych schematów organizacyjnych, a także faktu (pisałem 
o tym w odcinku 44 mojego cyklu), że tuż przed listopadem 1918 roku – odbyło się w czerwcu podobne zebranie, z podobnym programem. Kończyła się 
wtedy wojna. Zadziwiające koło historii.

Sto lat temu w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” nr 118 z 4 maja interesujące ogłoszenie, iż bednarzy poszukuje Browar Akcyjny w Tenczynku. Robota 
od sztuki, aprowizacja zapewniona. Zawód, o którym mowa w anonsie schodzi do podziemia. Królują beczki plastikowe, metalowe, rzadko drewniane. 
Istnieje także nazwisko. Otóż dawniej bednarzem nazywano osobę zajmującą się wyrobem beczek. Był to rzemieślnik, często skupiony w cechu, który 
wyrabiał naczynia z drewnianych klepek, nazywane klepkowymi i obręczowymi. Warto będzie poszukać informacji o stanie tej profesji w naszej gminie 
– bez względu na pandemię.

Popularna krzeszowicka Balneologia, czyli Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu ma w najbliższych latach ulec modernizacji – rozbudowie. Plany już 
są, dofinansowanie zapewnione, czyli kolejny cud nad Krzeszówką czeka na realizację. „Przegląd Zdrojowo-Kąpieliskowy” oraz „Pamiętnik Polskiego 
Towarzystwa Balneologicznego” (tom VIII) publikowały w roku 1924 informacje o ilości kuracjuszy w polskich zdrojowiskach. „Czas” – po latach 
– (1930 nr 100 z 2 maja) opublikował ciekawe dane oparte na artykułach publikowanych w wymienionych wyżej czasopismach. W roku 1924  nasze miasto 
odwiedziło 250 kuracjuszy, w cztery lata później 302. W tymże roku w Swoszowicach zjawiło się 126 pacjentów, a w Ojcowie 117. Na czele znalazło się 
Zakopane (43630), Rabka (35559) oraz Ciechocinek (16 941). Dzięki różnym zmianom nastąpiła korzystna koniunktura dla polskich uzdrowisk. Popyt 
zwiększył się niepomiernie. Frekwencja wzrosła do nigdy dawniej nieznanych rozmiarów. Najwięcej zainwestowano w Truskawcu oraz Iwoniczu. Dzisiaj, 
w czasach pandemii, ruch znacznie zmalał, a Truskawiec – od zakończenia II wojny – znalazł się poza naszymi granicami, na Ukrainie. Wielu Polaków 
jeździło tam i będzie dalej się kurować. 

O tym czynie pisano i mówiono wiele. Jak zawsze media uwielbiają podobne wydarzenia nie tylko w celu podniesienia swego nakładu czy słuchalności. 
Takie wieści zawsze się dobrze czytają. W roku 1934 IKC, w numerze 134 z 16 maja, umieścił informację: Kwasem solnym oblała Helena Dudek, 24-letnia 
robotnica z Sierszy, twarz Mędrykówny z Tenczynka, na podwórzu dra Guttentaga, z zemsty za odbicie jej narzeczonego Kwiatkowskiego. Mendrykówna 
doznała poparzenia ust i oka. Zemsta jest nie tylko rozkoszą bogów, ale i bogiń. 

Ojciec Rafał Prusko – Karmelita Bosy w Czernej opublikował w „Magazynie Krzeszowickim” nr 8 ciekawy tekst, warty – we fragmentach – przytoczenia. 
10 maja 1992 roku na dziedzińcu Klasztoru w Czernej odbyła się uroczystość, w jakiej Wspólnota Klasztorna miała zaszczyt uczestniczyć po raz pierwszy. 
Było to Ogólnopolskie Dziękczynienie Bogu („Te Deum Laudamus”) za dar kanonizacji ojca Rafała Kalinowskiego. Jego Eminencja Ks. Kardynał 
Józef Glemp, Prymas Polski przewodniczył liturgii uroczystych nieszporów. Przy specjalnie wybudowanym na tę okazję ołtarzu, znajdowali się obok 
Prymasa Polski liczni dostojni goście: Generał Zakonu Karmelitów Bosych ojciec Camillo Maccise, delegaci Episkopatu Polski. Jako Ordynariusz 
naszej Archidiecezji, w uroczystości brał udział Metropolita Krakowski J.E. Fr. Ks. Kardynał Franciszek Macharski oraz Biskupi z Krakowa, Sosnowca 
i Szczecina. Krótką homilię wygłosił generał ojciec. Podkreślił w niej wartość i rolę daru, jaki został dany Polsce, w tym tak przełomowym okresie jej 
dziejów. Święty Rafał, człowiek głębokiej wiary, nadziei i miłości całym swoim życiem ukazuje współczesnym Polakom jak powinni owocnie i autentycznie 
przeżywać swoje powołanie chrześcijańskie, pozostając zarazem prawdziwie zaangażowanymi w kształtowanie i uzdrawianie czasów współczesnych. (…) 
Uroczystości w Czernej zakończyły się o godz.19, uczestniczyło w nich około 2 tysięcy wiernych.  

Wspomnienie z roku 1996, czyli jubileuszowe, kiedy to Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Krzeszowice prężnie działało, odnosiło sukcesy, 
a w gminnych rzekach pływały ryby. „Magazyn Krzeszowicki” nr 105 z 1 czerwca 1996 r. publikuje materiał W nowych dresach nawet stary karaś 
niestraszny... Na zdjęciu rozpoznaję kilka osób, które znałem z widzenia i zapamiętałem wędrujących z wędką w ręku, torbą przerzuconą na ramię, 
czasami z uśmiechem, a czasami z poważną miną. Owe dresy ufundowane przez prywatnych sponsorów stały się barwą „narodową” Koła. Reprezentacja 
Koła Krzeszowice w składzie: Adam Gaj, Zbigniew Księżyc, Wojciech Nowak, Jan Palimąka, Marian Zając i Marek Zając zajęła 2 miejsce w Zawodach 
Spławikowych w Stylu Włoskim Społecznych Straży Rybackich Okręgu Krakowskiego. Kolega Marek Zając zajął 1 miejsce i zdobył puchar w Zawodach 
Spławikowych o „Puchar Starego Karasia” organizowanych przez Koło Zwierzyniec. Reprezentacja Krzeszowic w czerwcu weźmie udział w zawodach 
Spławikowych o mistrzostwo Krakowa ‚96 oraz w Zawodach Spławikowych Mistrzostw Okręgu ‚96. Kilka osób ze zdjęcia już odeszło na wieczne 
spławikowanie, a pozostali są wierni swej pasji...

W tymże numerze „Magazynu”: Uwaga nietypowa kradzież! W jednej z miejscowości naszej gminy skradziono pozostawioną przy domu grabiarko-
przewracarkę. Jak informuje Policja, kradzieże maszyn rolniczych w innych miejscowościach naszego kraju zdarzają się coraz częściej. Niektórzy 
mieszkańcy czuli powiew czasu...   
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HUB w Miękini
Przez wiele lat mówiło się o konieczności zagospodarowania nieczyn-
nego kamieniołomu porfiru w Miękini. Dopiero od 2015 roku działa-
nia Gminy Krzeszowice nabrały przyśpieszenia. Samorząd przystąpił 
do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla kamienioło-
mu. W 2016 roku zostało opracowany Program funkcjonalno – użyt-
kowy budowy Strefy Aktywności w Miękini. Na jego podstawie Gmina 
Krzeszowice złożyła wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM). Pozy-
skane środki unijne pozwoliły na rozpoczęcie budowy SAG w formule 
zaprojektuj/wybuduj. Zakończenie budowy planowane jesienią br.
Również Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie przystąpiła do realiza-
cji swojej części Parku Naukowo – Technologicznego. Po zmianie planu za-
gospodarowania ponad 7 ha gruntu zostało przeznaczone pod działalność 
naukowo – badawczą. W roku 2018 AGH zakupiła tę część kamieniołomu 
od gminy i rozpoczęła inwestycję. Na podstawie opracowanego PFU został 
złożony wniosek do RPO WM, który został oceniony pozytywnie. Obecnie 
został wybrany wykonawca robót w formule zaprojektuj/wybuduj na bu-
dowę hali badawczej o powierzchni 2000 m2 wraz z zapleczem. Jest także 
projektowany budynek administracyjny na potrzeby AGH.

12 kwietnia 2021 roku  minister Michał Kurtyka zainicjował podpisanie 
listu intencyjnego w sprawie  powołania HUB-u Naukowo-Technologiczno 
-Biznesowego w Miękini. Sygnatariuszami listu intencyjnego są: Minister 
Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Ener-
gii, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej 
Państwa, Zarząd Województwa Małopolskiego, Państwowy Instytut Geo-
logiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska 
– Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stani-
sława Staszica w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Krzeszowice. Celem, który 
przyświeca temu zamierzeniu, jest stworzenie przestrzeni do realizacji 
zadań z zakresu badań, promocji, rozwoju i wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem pomp ciepła. 

W 2020 roku przedstawiciele Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Po-
szanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini oraz burmistrz Wacław Gre-
gorczyk, podczas spotkania z ministrem Piotrem Dziadzio, zaprezentowali 
dotychczasowe wspólne działania Gminy Krzeszowice i Akademii Górniczo 
Hutniczej w Krakowie, zainicjowane podpisanym w 2018 roku listem in-
tencyjnym, mające na celu powołanie parku naukowo-technologicznego. 
Przedstawiono również plany rozwoju ośrodka akademickiego w Miękini 
i uzbrojenia przez gminę dodatkowych 36 ha terenów usługowo - produk-
cyjnych w zachodniej części Krzeszowic. Tereny, sąsiadujące z tworzonym 

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini
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W 2016 roku z inicjatywy burmistrza Wacława 
Gregorczyka Gmina Krzeszowice kupiła ponad 
76 ha gruntu powyżej ul. Bandurskiego. Prawie 
roczne poszukiwania nieruchomości, które mo-
głyby być motorem rozwoju miasta, zakończyły 
się sukcesem. Równie ważne było znalezienie 
sposobu zakupu gruntów przy bardzo trudnej 
sytuacji finansowej gminy. Po przyjęciu planów 
zagospodarowania przestrzennego w roku 2017 
dla miasta, te cenne tereny zmieniły przezna-
czenie z gruntów rolnych na inwestycyjne. Po-
wstał kompleks o charakterze usługowym oraz 
umożliwiającym budownictwo wielorodzinne. 
Również grunty należące do prywatnych wła-
ścicieli zmieniły przeznaczenie na budownictwo 
mieszkaniowe. Obecnie w zachodniej części 
miasta samorząd krzeszowicki jest właścicielem 
36 ha terenów usługowo-produkcyjnych, 4,5 
ha terenów usług sportowych i publicznych, 
14,5  ha terenów przeznaczonych pod zabudo-
wę wielorodzinną i 5,5 ha terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej i 
szeregowej. Gmina jest również właścicielem 
terenów przeznaczonych pod realizację dróg, 
parkingów oraz pod zieleń miejską. Jak dobry to 

parkiem, docelowo będą mogły stanowić zaplecze dla biznesu, korzysta-
jącego z prac rozwojowych prowadzonych przez centrum. Prowadzone 
wspólnie przez Gminę Krzeszowice i Akademię Górniczo-Hutniczą dzia-
łania, tworzące korzystny dla rozwoju technologii produkcji pomp ciepła 
ekosystem znalazły uznanie ministerstwa klimatu i środowiska, które 
postanowiło wesprzeć jego dalszy rozwój. Jak podkreślił minister Michał 
Kurtyka, celem powstania HUB-u w Miękini jest zebranie podmiotów, które 
mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału lokalnych producentów 
do tworzenia konkurencyjnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy 
ciepła. W jego ocenie, utworzenie HUB-u będzie możliwe dzięki współpra-
cy władz centralnych, samorządowych, przedsiębiorców oraz środowiska 
akademickiego. Burmistrz Wacław Gregorczyk poinformował, że w ramach 
dalszej współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą i środowiskiem bizne-
su planowane jest stworzenie w Miękini Centrum Edukacji, które będzie 
zajmować się szkoleniami i doradztwem dla profesjonalistów związanych 
z rynkiem OZE oraz popularyzacją wśród prosumentów efektywnego 
korzystania z tych źródeł, a wśród młodzieży nauk technicznych. W opinii 
rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Jerzego Lisa, HUB 
Naukowo-Technologiczno-Biznesowy w Miękini wpisuje się w trend roz-
woju nowoczesnego kształcenia, zróżnicowanych kierunków badań oraz 
nowatorskich inwestycji, a zaplecze infrastrukturalne i laboratoryjne AGH 
będzie jego dużym wsparciem. Podczas uroczystości podpisania listu in-
tencyjnego prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski powiedział: - Dofinan-
sowanie pomp ciepła w istniejących budynkach użytkowych przewiduje nasz 
największy program pn. „Czyste Powietrze”. Z tej możliwości chętnie korzystają 
nasi beneficjenci. Ale myślimy też o wsparciu w tym zakresie nowych budyn-
ków, dlatego analizujemy możliwości dofinansowania pomp ciepła oraz ma-
gazynów/buforów ciepła i chłodu w ramach nowego instrumentu, który jest 
przedmiotem naszych rozmów z resortem klimatu i środowiska.

Inicjatywę powstania HUB-u wsparł również Zarząd Województwa Ma-
łopolskiego. - Mamy ogromną nadzieję, że HUB w Miękini stanie się silnym 
impulsem rozwoju gospodarczego regionu i przyczyni się do zwiększenia 
potencjału lokalnych przedsiębiorców. Cieszy mnie fakt, że taka inwestycja, 
pierwsza w Polsce, powstaje właśnie w Małopolsce - powiedział Witold Ko-
złowski, marszałek województwa małopolskiego. 

Burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk uważa, że wsparcie mini-
sterstwa oraz pozostałych sygnatariuszy listu intencyjnego dla tworzonego 
HUB-u daje szansę  na rozwój konkurencyjnych na rynku europejskim, 
innowacyjnych technologii tworzonych w oparciu o rodzimy biznes i myśl 
techniczną. Ponadto, jak zwrócił uwagę, stworzenie zaplecza naukowo-
-biznesowego jest jednym z  wielu konsekwentnie realizowanych przez 
samorząd krzeszowicki działań, mających na celu zapewnienie gminie 
i miastu Krzeszowice możliwości rozwoju w oparciu o nowoczesne tech-
nologie. Razem ze stworzonymi warunkami dla realizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej w całej gminie, w tym wielorodzinnej, oraz planowanym 
wykorzystaniem dawnych tradycji uzdrowiskowych i bogactwa wód leczni-
czych Krzeszowic, to komplementarne działania, które  dadzą  nowy impuls 
rozwojowy naszej gminie. 

TeksT: M. Zieliński, nacZelnik WydZiału GospodaroWania MienieM  
i planoWania prZesTrZenneGo uMk

Zdjęcia:aGH; j. kacZoroWska, rpW uMk

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej                          
w Miękini, w gminie Krzeszowice 
Cel projektu: podniesienie potencjału przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych i czystych źródeł 
energii. 
Cele szczegółowe: 
• Stworzenie warunków do rozwoju MŚP, w tym także z branży OZE poprzez budowę infrastruktury 
SAG. 
• Wzrost możliwości komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami i z ośrodkami naukowymi i centrami 
naukowo-wdrożeniowymi dla podniesienia poziomu technologicznego polskich przedsiębiorstw                                         
i zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. 
• Tworzenie i wdrażanie narzędzi wpierających edukację kadr w przemyśle i promocję czystej energii. 
 
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności 
gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – spr 
 
Beneficjent: Gmina Krzeszowice 
 

Zmieniamy Krzeszowice
Zachodnia część miasta dostanie szansę na przyśpieszony rozwój. Gmina otrzymała rekordowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg w wysokości ponad 25 mln zł na budowę drogi łączącej DK 79 z terenami inwestycyjnymi w zachodniej części Krzeszowic. 

był zakup, potwierdza zamiana gruntów z Parafią 
św. Marcina w Krzeszowicach, jakiej dokonał 
burmistrz w grudniu 2020 roku. Parafia otrzy-
mała grunty pod przyszłe inwestycje parafialne, 
w zamian przekazując na rzecz Gminy Krzeszo-
wice grunty przy Al. Solidarności pod potrzeby 
Krzeszowickiego Kompleksu Zdrojowego, który 
będzie w przyszłości zlokalizowany w przestrze-
ni pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Batalionów 
Chłopskich, Legionów Polskich i Szkolną.

Od 2016 roku Gmina Krzeszowice rozpoczęła 
prace projektowe oraz poszukiwanie źródeł 
finansowania dla inwestycji. Został opracowany 
program funkcjonalno – użytkowy dla budowy 
drogi oraz złożono wniosek o dofinansowanie 
do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. Niestety, znalazł 
się on na liście rezerwowej. Nadal trwały prace 
projektowe. Obecnie jest opracowany projekt 
techniczny, w którym są zawarte najistotniejsze 
rozwiązania techniczne, związane z budową 3,2 
km nowej drogi. Jest opracowany sposób włą-
czenia do DK79 poprzez rondo lub skrzyżowanie 
z sygnalizacją świetlną a przejście przez potok 
„Filipówka” zapewni most o długości prawie 

27 m. Opracowanie przewiduje budowę drogi 
o dwóch pasach ruchu 2 x 3,5 m. Będzie ścież-
ka rowerowa wraz chodnikiem. Od 2018 roku 
gmina nabywa nieruchomości pod inwestycję. 
Obecnie jest już właścicielem działki pomiędzy 
DK79 i potokiem „Filipówka”. 

We wrześniu 2020 roku burmistrz wraz pracow-
nikami Urzędu Miejskiego przygotowali wniosek 
o dofinansowanie budowy drogi do Rządowego 
Programu Budowy Dróg. Całość zadania została 
oszacowana na kwotę ponad 31 mln zł. Wniosek 
został pozytywnie zweryfikowany przez służby 
wojewody małopolskiego i przekazany do mini-
stra infrastruktury oraz premiera na liście zadań 
proponowanych do dofinansowania. W kwietniu  
Mateusz Morawiecki zatwierdził dofinansowa-
nie dla tego zadania w wysokości 25,3 mln zł. 
Obecnie gmina przygotowuje postępowanie 
przetargowe. Wykonawca będzie miał za zadanie 
dokończenie projektowania w formule zapro-
jektuj/optymalizuj/wybuduj, opracowanie pro-
jektów wykonawczych, pozyskanie pozwolenia 
na budowę oraz realizację robót budowlanych. 
Zakończenie i rozliczenie całości inwestycji za-
planowane jest na I półrocze 2024 roku. 
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- Moje działania związane z rozwojem naszej 
gminy zostały zaplanowane w wielu obszarach. 
Pomimo pandemii i spowolnienia gospodar-
czego nadal te działania są bardzo skutecznie 
realizowane. W roku poprzednim zakończyliśmy 
przygotowania terenów dla inwestorów po daw-
nej „Witamince” we wschodniej części miasta. 
Wcześniej zaproponowaliśmy z naczelnikiem 
Maciejem Zielińskim właścicielowi terenu, firmie 
„Polan”, rozwój budownictwa wielorodzinnego na 
ich działce. Teren został podzielony i zakupiony 
przez podmioty zainteresowane inwestowaniem 
w mieście. Gmina zbudowała drogę oraz zmieniła 
przeznaczenie działek na budowlane i usługowe. 
Obecnie pierwszy inwestor rozpoczyna budowę 
bloków. Teraz więc czas zająć się rozwojem części 
zachodniej Krzeszowic. Słowa podziękowania 
kieruję do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adam-
czyka oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego 
za zrozumienie potrzeb rozwojowych naszej gminy 
oraz tak wysokie dofinansowanie – mówi bur-
mistrz Wacław Gregorczyk.

Promesę na realizację inwestycji: budowa drogi 
od DK79 do terenów inwestycyjnych oraz prze-
budowa drogi w Dubiu, przekazał burmistrzowi 
minister Andrzej Adamczyk w towarzystwie 
wicemarszałka Łukasza Smółki oraz starosty 
Wojciecha Pałki, podczas spotkania 26 kwietnia 
w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach.

Zdjęcia i Grafika: j. kacZoroWska,  p. kulka, 
M. MianoWska (uMk)
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Na początku maja br. planowane jest uruchomienie w gminie Krzeszowice 
Punktu Szczepień Powszechnych. Podmiotami (operatorami) realizującymi 
szczepienia będzie: Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie 
Centrum Zdrowia wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu Krze-
szowice.  15 kwietnia 2021 roku Gmina Krzeszowice podpisała porozu-
mienie z ww. podmiotami, zawierające warunki współpracy oraz zasady 
organizacji i działania Punktu Szczepień. Punkt zlokalizowany będzie w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach, przy ulicy Szkolnej 7. 
Wejście do będzie wyznaczone od placu F. Kulczyckiego. Planowana liczba 
dziennych szczepień to ok. 250. Zapisać się na szczepienie będzie można:

• dzwoniąc na numer punktu szczepień:  
numer zostanie podany z chwilą otwarcia punktu

• dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię: 989
• korzystając z e-rejestracji na www.pacjent.gov.pl
• wysyłając sms o treści SZCZEPIMYSIĘ na numer: 880 333 333

TeksT: M. BojkoWska, sekreTarZ GMiny krZesZoWice
Zdjęcie: WiT uMk

Punkt Szczepień Powszechnych w gminie Krzeszowice, w ramach 
Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19
Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień 
wśród obywateli Polski. Celem strategicznym jest osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa, umożliwiającego zapanowanie nad pan-
demią COVID-19 do końca 2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

Numer alarmowy 998 = 112
Od 20 kwietnia 2021 roku, dzwoniąc na numer 998, słyszymy komuni-
kat: „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”.
W całej Polsce trwa systematyczne przełączanie numeru alarmowego 
998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To kolejne uspraw-
nienie systemu powiadamiania ratunkowego. Proces ten zakończy 
się 4 listopada 2021 roku w województwie zachodniopomorskim. 
Przekazanie informacji bezpośrednio do operatorów numeru alarmowe-
go CPR pozwoli na jednoczesne poinformowanie o zdarzeniu wszystkich 
właściwych służb. To niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku zdarzeń 
masowych, np. dużych wypadków drogowych.

Z PERSPEKTYWY DZWONIĄCEGO
Numer alarmowy 998 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale po jego 
wybraniu połączymy się nie z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej (jak 
dotychczas), a z operatorem numeru alarmowego CPR-u.

I to właśnie operator zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia 
alarmowego, przekazując je w postaci elektronicznej formatki do dyżurne-
go PSP. Dyżurny na podstawie otrzymanych informacji podejmie decyzję 
o zadysponowaniu jednostek do działań.

Co istotne, nie spodziewajmy się tego, że zostaniemy przełączeni do dy-
żurnego PSP. Nie jest to potrzebne, gdyż wszystkie informacje pozyska 
operator numerów alarmowych.

W taki sposób wygląda to zresztą dziś: gdy dzwonimy na numer 112 i zgła-
szamy, że np. jesteśmy świadkami pożaru, to operator numeru 112 zbiera 
potrzebne informacje, wprowadza je do wspomnianej formatki elektro-
nicznej, która automatycznie wyświetla się dyżurnemu Państwowej Straży 
Pożarnej. Zgłoszenia wymagające interwencji PSP są w CPR-ach przyjmo-
wane od wielu lat i operatorzy mają doświadczenie w obsługiwaniu takich 
zgłoszeń.

Dla osób chcących powiadomić o konieczności interwencji Państwowej 
Straży Pożarnej nie będzie miało więc znaczenia, który numer wybiorą: 998 
czy 112.

Więcej informacji na stronie  www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/
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Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marty Sobczyk, Radnej Rady Miejskiej 
w latach 1998 – 2010, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krzeszowicach w kadencjach  

1998 – 2002 i 2006 – 2010 oraz Miejskiej Rady Seniorów w kadencji 2017 - 2018,  
uhonorowanej w 2018 roku medalem „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice”. 

Składamy Rodzinie, wszystkim bliskim i przyjaciołom słowa szczerych kondolencji,  
najwyższego współczucia i głębokiego żalu.

Cześć Jej pamięci!

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach 
Burmistrz Gminy Krzeszowice i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 

Przewodnicząca i Radni Miejskiej Rady Seniorów 
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli

Msza święta od samorządu Gminy Krzeszowice w intencji Zmarłej odprawiona zostanie 29 listopada o godz. 18.00 
w kościele parafialnym pw. św. Jana Pawła II w Krzeszowicach

„ Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie pozostaje w sercach na zawsze...”
Głęboko zasmuceni żegnamy

ŚP. MARTĘ SOBCZYK
 Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Członka Zarządu w latach 2011-2015 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia…  niełatwo znaleźć słowa otuchy, można jedynie życzyć 
sił do zniesienia bólu, który tylko czas może złagodzić, sił, które pomogą przetrwać ciężkie chwile smutku i żałoby…

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy SMLW „Przyjaźń” w Krzeszowicach

Zadanie obejmuje wykonanie ok. 140 miejsc postojowych łącznie wraz 
z miejscami dla osób niepełnosprawnych (6 stanowisk), zatok z przystan-
kiem dla busów, zatok Kiss&Ride, miejsc postoju 30 minutowego, postoju 
TAXI, ciągów pieszych z przejściami dla pieszych i barierami wygradzający-
mi, drogi dojazdowej do parkingów oraz do budynku stacji kolejowej wraz 
z pętlą do zawracania w rejonie wejścia na dworzec kolejowy z jednostron-
nym chodnikiem oraz wyspą oddzielającą od parkingu. Powstaną także 
miejsca postojowe dla rowerów z zadaszeniem i systemem zabezpieczenia 
przed kradzieżą. Wykonawcą robót budowlanych jest firma RUKO Sp. z o.o., 
z siedzibą w Krakowie. 

W związku z trwającą budową, planowane jest od ok. połowy maja 
br. czasowe wyłączenie z użytkowania parkingu zlokalizowanego 
przy dworcu PKP w Krzeszowicach. Prosimy o uwzględnienie braku 
możliwości parkowania w tym miejscu. Jednocześnie przepraszamy za 
możliwe utrudnienia i niedogodności.

Trwa budowa parkingu przy dworcu w Krzeszowicach
Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace w ramach inwestycji pn. Budowa parkingu przesiadkowego w formule „Parkuj i jedź”. 

Wartość inwestycji: 6 135 281,45 zł, w tym środki z budżetu Gminy Krze-
szowice – 2 926 386,95 zł oraz dofinansowanie w kwocie  3 161 901,40 zł 
ze środków Unii Europejskiej,  w ramach Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura 
dla obsługi podróżnych – spr, Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina Krzeszowice rozpoczęła także przygotowanie do II etapu prac i za-
warła z firmą Rodes Witold Sladkowski z Siemianowic Śląskich umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu wraz z uzyska-
niem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (Parkuj i jedź etap II).

TeksT: WiT uMk
Zdjęcia: norBerT lipTak, WoG uMk

realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich

pn. Budowa parkingu przesiadkowego z formule "Parkuj

i jedź" przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice

Celem projektu jest stworzenie warunków na rzecz integracji transportu

indywidualnego z niskoemisyjnym transportem kolejowym poprzez budowę

Dofinansowanie projektu z UE:  3 161 901, 40zł

parkingu przesiadkowego przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice.

Gmina Krzeszowice
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Park miejski wczoraj i dziś
Park Bogackiego i Dzikie Planty to zachowany fragment parku zdro-
jowego, założonego w XVIII w.  przez księżną marszałkową Izabelę 
z Czartoryskich Lubomirską. Dzięki jej aktywnej działalności w ciągu 
dwudziestu lat (1778 - 1797) Krzeszowice z łanowej wsi zmieniły się 
w znany (nie tylko w Polsce) kurort o nowym układzie kompozycyj-
nym. Budynki łazienek uzdrowiskowych otoczone były parkiem, który 
wykorzystywał ukształtowanie terenu, tworząc „dzikie promenady”, 
a w kierunku południowym od pałacu Vauxhall geometryczne ogrody, 
warzywniki i inspekty.

Rysunek 1. Plan Krzeszowic z roku 1822 z karty Szaszkiewicza, rysunek tuszem 
i akwarelą (oryginał Archiwum Narodowe  w Krakowie).

Z rozległych kiedyś obszarów komponowanej zieleni, w wyniku zmian hi-
storycznych, własnościowych, ustrojowych i wielu innych, zachował się do 
dziś Park Bogackiego i Dzikie Planty.  Trudno dziś szukać alei wysadzanych 
modnym wówczas kasztanowcem białym, czy opisywanej przez głównego 
lekarza uzdrowiska Lafontaine’a „altany spoczywającej na żywych drze-
wach”.

Obecnie park pełni głównie funkcję rekreacyjną i pozwala na obcowanie 
z „dziką przyrodą”, która świetnie sobie tu radzi. W parku można obser-
wować wiele ptaków, szczególnie dziuplaków, takich jak: sikorki bogatka 
i modra, dzięcioły, pełzacz czy kowalik. Znajdują tu schronienie również 
małe ssaki: wiewiórki i nietoperze. 

Fot. 1. Dzięcioł duży. M. Mydłowski.

Fot. 2.  Pełzacz ogrodowy. M. Mydłowski.

Walor przyrodniczy parku zyskał na znaczeniu wraz z ustanowieniem 
obszaru Natura 2000, którego przedmiotem ochrony jest rzadki nietoperz 
nocek orzęsiony.

Drzewostan parku jest bogaty w rodzime gatunki, bowiem znajdziemy tu 
lipę drobnolistną i szerokolistną, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, klon 
jawor i pospolity oraz jesion wyniosły, buk zwyczajny, grab pospolity i wiąz 
szypułkowy. Z egzotycznych gatunków występuje tu kasztanowiec biały, 
tulipanowiec amerykański czy choina kanadyjska. 

Park, jako miejsce spacerów, ale też ciąg komunikacyjny, wymaga stałej 
pielęgnacji również w sferze drzew, które na skutek chorób, deformacji ko-
ron czy wad budowy, stają się niebezpieczne  i wymagają cięć sanitarnych, 
korekcyjnych, poprawiających statykę, a niejednokrotnie usunięcia.

Drzewa do pielęgnacji czy usunięcia są typowane na podstawie oceny ich 
stanu w formie ekspertyzy dendrologicznej, w ramach której wykonywane 
są różne pomiary i badania, w tym tomografem akustycznym. Poniżej to-
mogram klonu, który został zachowany w formie świadka.

Rysunek 2

 Tomogram przedstawia przekrój 
klonu na wysokości 360 cm nad 
ziemią.  Kolor czarny i  odcienie 
brązowego oznaczają zdrowe, nie-
uszkodzone drewno o dobrych pa-
rametrach. Kolorem zielonym ozna-
czone są obszary przejściowe gdzie 
struktura drewna jest lepsza, jednak 
nie optymalna. Przebarwienia kolo-
ru fioletowego, oznaczają drewno 
chore z punktu widzenia fizjologii. 
Zabarwienie niebieskie wskazuje na 

istnienie zaawansowanej zgnilizny wewnętrznej. Linia żółta oznacza pękniecie 
wewnętrzne. Tomogram wykonany tomografem dźwiękowym PICUS. Wyko-
nanie: Taxus Arbor sp. z o.o. sp. k
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Park Bogackiego i Dzikie Planty, jako część układu urbanistycznego, są 
wpisane do rejestru zabytków. W związku z powyższym, prace realizowano 
na podstawie zezwolenia Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz zezwo-
lenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, z uwagi na 
występowanie gatunków chronionych. 

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku firma arborystyczna wy-
konała prace pielęgnacyjne 18 drzew,  polegające na usunięciu martwych 
i chorych gałęzi oraz wykonaniu cięć korekcyjnych w celu poprawy statyki. 
Ponadto prace obejmowały usunięcie drzew. Z 14 drzew przeznaczonych 
do usunięcia zupełnie wycięto 7 drzew, 3 drzewa pozostawiono jako 
„świadki” w postaci kilkumetrowych pni, a w przypadku 4 drzew przezna-
czonych do usunięcia wykonano znaczną redukcję koron, w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa przy pozostawieniu drzew. Dodatkowo na jednym 
z drzew założono wiązanie elastyczne. 

Fot. 3.  Zakładanie wiązania elastycznego. M. Mydłowski.

Podczas prac arborystycznych przed wycinką drzew i konarów zatrudnio-
ny przyrodnik kontrolował istniejące ubytki i dziuple. Kontrolę głębokich 
ubytków kominowych, pęknięć i szczelin wykonano endoskopem.

Fot. 4 Kontrola wnętrza pnia endoskopem. M. Byrczek

Pozostawione „świadki” będą jeszcze przez 
kilkanaście lat pełnić cenną rolę w środo-
wisku, jako rezerwuar martwego drewna, 
co na terenie parkowym jest szczególnie 
cenne, bowiem pozwala na zachowanie 
siedlisk ptaków, nietoperzy i owadów przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa użytkow-
ników parku.  W pozostawionych pniach 
znajdą schronienie sikory, pełzacze i kowa-
liki, a dzięcioły będą mogły nadal szukać 
pożywienia i  wykuwać nowe dziuple. 
W zredukowanym kasztanowcu pozosta-
wiono dziuplę, która stanowi odpowiednie 
miejsce do gniazdowania puszczyka. 

Fot. 5. Świadek  po ścięciu robinii akacjowej. 
M. Mydłowski.

Fot. 6. Kowalik M. Mydłowski.

Fot. 7. Nocek orzęsiony.  RDOŚ Kraków

Siedliska, które utracono w wyniku wykonanych prac, zostały zrekompen-
sowane przez wywieszenie 17 budek lęgowych dla ptaków zasiedlających 
dziuple i przestrzenie podkorowe oraz 10 schronów dla nietoperzy dla 
zapewnienia im miejsca odpoczynku dziennego. W najbliższym czasie na 
terenie Parku Bogackiego zostanie zamontowany hotel dla owadów, który 
zwiększy liczbę owadów pożytecznych. Szczególnie chętnie zamieszkają 
w nim pszczoły murarki, które są ginącymi zapylaczami, biedronki i złoto-
oki, zwalczające szkodniki roślin, oraz motyle.

Planujemy ponadto posadzenie kasztanowców białych i wierzby płaczącej, 
które będą nawiązywać do historii założenia parkowego.

TeksT: anna Wójs
referaT ocHrony ŚrodoWiska uMk

Fot. 9. Hotel dla owadów.  
J. Kaczorowska.

Fot. 8.  Montaż budki lęgowej dla kawki. 
 J. Kaczorowska.
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Do akcji czynnie włączyli się mieszkańcy, sołtysi, jednostki OSP, Straż 
Miejska, stowarzyszenia, a także goście i turyści spędzający wolny czas na 
terenach gminy Krzeszowice. Akcje sprzątania były prowadzone równole-
gle w kilku miejscach, gdzie w każdym punkcie startu pracownicy urzędu 
zaopatrywali uczestników w rękawiczki, kamizelki odblaskowe i worki na 
odpady, niezbędne do wykonania prac. Wśród zebranych śmieci znalazły 
się m.in.: puszki, butelki, opony, elementy oraz pozostałości mebli i sprzętu 
AGD. W ramach podziękowania za udział w akcji przygotowano zestawy 
upominkowe w postaci publikacji, gier planszowych o gminie Krzeszowice, 
a dla najmłodszych gadżety z „Żabką Dorotką”. 

Razem posprzątaliśmy Użytek Ekologiczny Buczyna  
w Tenczynku oraz Dolinę Pstrąga w Dubiu i Żary
Do udziału w akcji sprzątania, zorganizowanej przez burmistrza Wacława Gregorczyka oraz pracowników Urzędu Miejskiego, nikogo nie trzeba 
było namawiać. Przy słonecznej pogodzie, chętnych nie brakowało.

Dziękujemy również za inicjatywy podejmowane w sołectwach w ostat-
nich tygodniach, za zaangażowanie sołtysów oraz mieszkańców, którzy 
dbają o naturę i piękno przyrody. Naszym wspólnym celem jest podjęcie 
wszelkich działań proekologicznych, poprawiających stan środowiska 
naturalnego, w którym mieszkamy. 

TeksT: j. kacZoroWska, referaT proMocji i Współpracy uMk
Zdjęcia: j. kacZoroWska, k.soska-Więcek

W ostatnich tygodniach Urząd Miejski w Krzeszowicach złożył wnioski 
o dofinansowanie:

PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP CZERNA 
w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2021”.  Wnioskowana kwota dofinan-
sowania z budżetu Województwa Małopolskiego to 100 000,00 zł. 

Całkowita wartość zaplanowanych prac to 382 642,83 zł. Zadanie obejmuje 
realizację etapu pierwszego adaptacji poddasza, czyli roboty rozbiórkowe, 
stan surowy oraz stan wykończeniowy zewnętrzny. 

BUDOWY HALI SPORTOWEJ W SANCE 
w ramach naboru wniosków do programu Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, edycja 2021, organizowanego 
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  

Zadanie obejmuje budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem 
sanitarnym przy budynku Szkoły Podstawowej w Sance.

Całkowita wartość - 6 919 669,85 zł

Całkowite wnioskowane dofinansowanie - 2 283 491,05 zł.

BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO W OSTRĘŻNICY  
w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”. 

Koszt całkowity zadania - 640 458,02 zł, w tym z pomocy finansowej Woje-
wództwa Małopolskiego - 250 000,00 zł.

ZADAŃ W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA  
RUCHU PIESZYCH 
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg:                                                                  

- Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 
0+00,00 do 0+97,99 (w tym przejście dla pieszych w km 0+26,53 ) w miej-
scowości Ostrężnica

Koszt – 35 055,00 zł

- Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 
0+210,90 do 0+410,88 (w tym przejście dla pieszych w km 0+310,90) 
w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice   

Koszt - 37 858,87 zł

Wnioskowane dofinansowanie dla tych zadań wynosi 50% kosztów kwali-
fikowalnych. 

BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W TENCZYNKU 
w ramach naboru wniosków na operacje rozwoju ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Nabór ogłaszany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą 
Przemszą”.

Koszty kwalifikowalne operacji - 764 039,26 zł

Wnioskowana kwota pomocy - 235 000,00 zł.

rps uMk

Gmina stara się o kolejne środki zewnętrzne

O DKR YJ
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Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania 
strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą 
statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodo-
wym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może 
skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej 
spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzy-
stając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy 
i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 
22 279 99 99.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzo-
wie spisowi.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

spis.gov.pl

Nowe oświetlenie drogi 
przy cmentarzu
Zakończona została inwestycja pn. Budowa instalacji oświetlenia 
ulicznego na dz. nr 611/3 w Krzeszowicach, którą zrealizowała firma 
Elwar Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie. 
Wartość robót wyniosła 20 787,00 zł. Zakres prac obejmował:  budowę 
elektroenergetycznej sieci, montaż trzech słupów oświetlenia ulicznego 
typu Sal – 50 G o wysokości 5 m wraz z oprawami ISKRA LED 24 W.

WiT uMk

II rata opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych
Zgodnie z art. 111  ust. 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019. r. poz. 2277 z późn. zm.) przedsiębiorcy posia-
dający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym 
zezwoleniem opłatę w trzech równych ratach w terminie do: 31 stycz-
nia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Zbliża się ter-
min dokonania II raty opłaty - najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku. 
Zgodnie z art. 18 ust. 12b w/w ustawy: „W przypadku, o którym mowa 
w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu 
terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej 
w art. 111  ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu 
terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wnie-
sie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej 
opłaty.” 

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

Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że 15 maja: 
• Upływa termin zapłaty II raty podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku leśnego – dotyczy osób fizycznych

• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za maj – dotyczy 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadają-
cych osobowości prawnej  

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

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



[ 12 ] – Magazyn Krzeszowicki 05/2021

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano komuni-
kat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 roku 
w sprawie wdrożenia od 1 lipca 2021 roku rozwiązań technicznych, 
umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków.
CEEB zostanie uruchomiona na rzecz usprawnienia walki o czyste powie-
trza w Polsce. Celem będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie 
szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. Baza będzie ważnym 
źródłem informacji także dla Gminy Krzeszowice.

W pełni funkcjonalny system CEEB zostanie uruchomiony i wdrożony  
30 czerwca br. tak, by wszyscy mieszkańcy Polski mieli możliwości złożenia 
deklaracji od 1 lipca 2021 roku. Deklaracje do CEEB będą składane zgodnie 
z przepisami ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, 
E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

W deklaracji będzie trzeba zawrzeć następujące informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu 

oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła 
lub źródło spalania paliw,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile po-

siada;

4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, 
o ile posiada;

5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości 
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wyko-
rzystywanych w nich paliwach.

Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji – dla budyn-
ków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych. Doku-
menty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem 
systemu CEEB, oraz w formie papierowej w urzędzie właściwym dla umiej-
scowienia budynku.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku  
budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów  
będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spala-
nia paliw. W przypadku zmiany danych, właściciel lub zarządca budynku 
lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od 
dnia, w którym zaistniała zmiana.

karolina GöTZ, ekodoradca

MANIA PRACOWANIA VII 
dla mieszkańców powiatu
Starosta Krakowski zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Akty-
wizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powie-
cie krakowskim – MANIA PRACOWANIA VII”, realizowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 8 Oś Priorytetowa Rynek 
Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych 
Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt będzie realizowany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 
w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wartość projektu wynosi 14 862 584,09 zł.

Celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 1 144 osób w wieku 30 lat 
i więcej, pozostających bez pracy w powiecie krakowskim.

USŁUGI W RAMACH PROJEKTU PROPONOWANE  
MIESZKAŃCOM POWIATU KRAKOWSKIEGO:

- pośrednictwo pracy

- poradnictwo zawodowe

- organizacja staży

- organizacja szkoleń zawodowych

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

- finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Wszystkich zainteresowanych (zarówno osoby bezrobotne, jak i pracodaw-
ców) zapraszamy do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie oraz 
Filii w Skawinie, Słomnikach i Krzeszowicach.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania: www.uppkrakow.praca.gov.pl

Źródło: poWiaT.krakoW.pl
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Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośred-
nich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. 
Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do 
roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie poradzą 
sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszelkie wątpliwości 
związane z naborem można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer 
infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00 oraz w sobotę 
10.00 – 16.00). Ponadto, w placówkach Agencji znajdują się specjalne 
stanowiska, by można było wysłać wniosek, a eksperci służą wsparciem 
w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone 
w związku z COVID-19, uprzejmie prosimy, aby rolnicy, którzy chcą odwie-
dzić nasze biura powiatowe, najpierw umówili się telefonicznie na konkret-
ny termin. To pozwoli uniknąć kolejek przed naszymi placówkami i zadbać 
o bezpieczeństwo zarówno beneficjentów, jak i pracowników ARiMR.

W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (ze 
względu na to, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest również zło-
żenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 
roku, jednak spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 
proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 roku. 
Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do 
powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Przez pierwsze dwa tygodnie trwania naboru e-wnioski o dopłaty bezpo-
średnie złożyło blisko 90 tys. rolników. W ubiegłym roku o takie płatności 
ubiegało się ich ponad 1,3 mln.

Trwa kampania dopłat 2021 (PROW) – wnioski tylko 
przez internet
15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 rok.  Od tego roku rolnicy mogą składać je 
jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Więcej informacji dotyczących aplikacji eWniosekPlus dostępne jest na 
stronie www.arimr.gov.pl

Źródło: ariMr

Ministerstwo Finansów 
- Krajowa Administracja 
Skarbowa - ostrzega
Uwaga na fałszywe SMS-y, które sugerują, że nadawcą są „służby 
celne”. SMS zawiera informację o zatrzymaniu paczki/przesyłki. W rze-
czywistości to kampania phishingowa, która ma na celu wyłudzenie 
środków pieniężnych.  
Przykładowy fałszywy SMS:

Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne: [ZŁOŚLIWY-LINK].

Ostrzegamy: wiadomość zawiera link do strony, która ma na celu wyłudze-
nie środków pieniężnych. Nie należy otwierać linków z takiej wiadomości, 
ani na nią odpowiadać.

Jeśli zainstalowałeś tę aplikację, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim 
bankiem (z innego telefonu)!

Źródło: WWW.Gov.pl

Ruszają prace na drogach gminnych
21 kwietnia 2021 roku została podpisana umowa z firmą TRANZIT  
Sp. z o.o.  na remont dróg gminnych  w 3 miejscowościach. 
Wykonana zostanie: 

- przebudowa drogi gminnej w Miękini (dz. nr 952)

- przebudowa drogi gminnej w  Nawojowej Górze (dz. nr 891/3, ul. Buczyna) 

- remont drogi gminnej w Rudnie. 

Wartość robót wyniesie 73 262,36 zł. Termin wykonania - do  21 czerwca 
2021 roku. 

23 kwietnia 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą Boltech 
Sp. z o. o. na przebudowa drogi gminnej, ul. Długiej w Krzeszowicach. 
W ramach zadania przewidziano wykonanie: wyniesionego przejścia dla 
pieszych w rejonie szkoły z kostki brukowej wraz z oświetleniem, nowej 
nakładki asfaltowej na odcinku 290 mb  od ul. Żbickiej do skrzyżowania  
z  ul. Długą Boczną oraz oznakowania. Wartość umowy: 151 183,00 zł.

WiT uMk
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Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11 - 60 lat – o powierzchni od 0,1 
ha do 40 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub 
własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW 
i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla 
których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wy-
dana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewi-
dencji gruntów i budynków jako las. Ponadto las powinien być położony 
poza obszarami:

- Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 
27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, chyba 
że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z planami ochrony 
albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku niesporzą-

Dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 do prywatnych lasów
Od 17 maja do 27 czerwca 2021 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na 
inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW 2014 – 2020.  

dzenia tych planów - gdy planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzecz-
ne z celami ochrony tych obszarów,

- rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub 
obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest 
sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Gdzie złożyć wniosek? 
Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Można bę-
dzie to zrobić osobiście lub za pośrednictwem innej osoby np. korzystając 
z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub 
elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej inforMacji na sTronie WWW.ariMr.Gov.pl

Rodzinny  
Plan Żywieniowy
Jak połączyć indywidualne potrzeby żywie-
niowe wszystkich domowników? Jak przy-
gotować zbilansowane posiłki  dostarczające 
niezbędnych składników odżywczych w od-
powiednich ilościach dla każdego członka 
rodziny? Pomoże w tym Rodzinny Plan  
żywieniowy. 
Różnorodne produkty, ciekawe i smaczne dania, 
zaskakujące połączenia i nowe warianty klasycz-
nych potraw pomogą odkryć wiele nowych i, co 
ważne, zdrowych kulinarnych inspiracji.  

Rodzinny Plan Żywieniowy to aplikacja dostęp-
na bezpłatnie na portalu DietyNFZ. Korzystanie 
z niej jest bardzo proste: wystarczy zalogować 
się na stronie, wybrać plan rodzinny, podać listę 
osób, dla których chcemy przygotować posiłek, 
a także określić wskazaną dla nich kaloryczność 
za pomocą kalkulatora BMI. Program umożliwia 
przygotowanie przepisów i listy zakupów na 28 
dni. Aplikacja przeznaczona jest dla osób doro-

słych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 17 
lat. Do korzystania z aplikacji zachęca Małopolski 
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Dodatkowe informacje o Rodzinnym 

Zostań Żołnierzem – rekrutacja przez 
mobilną aplikację
Zainteresowani mogą już korzystać z serwisów ePUAP i www.zostanzolnierzem.pl oraz 
składać klasyczne wnioski w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU). Od kilku 
dni do dyspozycji kandydatów, którzy myślą o służbie w Siłach Zbrojnych RP, oddana 
została aplikacja dostępna w serwisach Google Play oraz AppStore.
Aplikacja została stworzona przez podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej oraz wojsko-
wych informatyków z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Obecnie jest to, 

zaraz obok portalu rekrutacyjnego 
www.zostanzolnierzem.pl, naj-
szybsza forma kontaktu dla kan-
dydata do służby Wojsku Polskim 
z wojskowymi rekruterami – WKU.

Po więcej informacji na temat 
służby wojskowej i szczegółów 
dotyczących rekrutacji zachęcamy 
do kontaktu z WKU w Krakowie 
tel.: 261134803 lub 261137441 
i na https://www.facebook.com/
WKUKrakow

Koncepcja 
przebudowy ulic 
Powstał projekt koncepcyjny przebudowy, rozbu-
dowy i remontu dróg gminnych publicznych – ulic: 
Polnej, Majowej i Działkowej na os. Czatkowice 
w Krzeszowicach. Celem inwestycji jest poprawa 
bezpieczeństwa ruchu  drogowego oraz odwodnie-
nie tych ulic. 

Opracowano dwa warianty koncepcji:

• Wariant nr 1 - z  jezdnią o szerokości  7 m,

• Wariant nr 2 - z jezdnią o szerokości  6 m.

Wykonawcą dokumentacji jest  Firma Drogowa VIA  
Michał Swatek z siedzibą w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. wariantami na 
stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Krzeszowi-
cach www.gminakrzeszowice.pl oraz przesyłania uwag 
na adres email: projektydrogowe@um.krzeszowice.pl 
w terminie do 14 maja 2021 roku. 

Planie Żywieniowym oraz kampaniach eduka-
cyjnych, realizowanych w ramach cyklicznej akcji 
„Środa z profilaktyką”, można znaleźć na stronie 
www.akademia.nfz.gov.pl.
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Relacja z sesji
25 marca 2021 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Krzeszo-
wicach, przeprowadzona w tzw. zdalnym trybie obradowania. 
Na wstępie radni zatwierdzili zmiany w uchwale budżetowej oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej. W dalszej kolejności rada dokonała zmian 
w uchwale, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji 
celowej, Powiatowi Krakowskiemu w roku 2021. Przewodniczący Komisji 
Rozwoju i Infrastruktury Leszek Słota poinformował, że zmiany dotyczą 
zwiększenia środków na zadaniu pn. Przebudowa utwardzonego pobocza 
na chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powia-
towej nr 1033K w miejscowości Rudno – o 30 000,00 zł oraz na zadaniu 
pn. Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej 
wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości 
Tenczynek – o 57 000,00 zł. W treści uchwały zostało wprowadzone rów-
nież nowe zadanie pn. Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej  
nr 2127K w miejscowości Krzeszowice, os. Żbik - kwota przeznaczona na to 
zadanie to 48 000,00 zł. Jak poinformował przewodniczący komisji Leszek 
Słota, kwota ta wraz ze środkami, które zostały przeznaczone na to zadanie 
w ubiegłym roku, pozwolą na wykonanie ok. 400 m remontu drogi wraz 
z chodnikiem, tj. ponad połowy odcinka, który jest w złym stanie technicz-
nym.  

Kontynuując obrady, rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej, w formie dotacji celowej, Powiatowi Krakowskiemu w roku 
2022. Z informacji przedstawionych przez przewodniczącego Komisji Bu-
dżetu, Mienia i Finansów Dariusza Kaczarę wynika, że 75 000,00 zł zostanie 

przeznaczone na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice. Zakres 
rzeczowy inwestycji to opracowanie projektu budowy chodnika, obejmują-
cego dwa niebezpieczne zakręty na odcinku o długości ok. 300 mb. 

W dalszej części obrad radni wyrazili zgodę na przyjęcie zadania publiczne-
go Powiatu Krakowskiego, związanego z utrzymaniem czystości i porządku 
na drogach i chodnikach powiatowych na terenie miasta Krzeszowice 
w 2021 roku. Przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara poin-
formował, że biorąc pod uwagę to, że drogi gminne przeplatają się z dro-
gami powiatowymi zasadne jest, aby realizacja tego zadania odbywała się 
w sposób ciągły, za pośrednictwem jednego wykonawcy. Na terenie miasta 
Krzeszowice usługi związane z oczyszczaniem dróg świadczy spółka Usługi 
Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o.

Podczas obrad rada podjęła uchwałę przekazującą środki finansowe w wy-
sokości 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Jak 
poinformował przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusza Kaczara, 
udzielenie przedmiotowej dotacji pozwoli na utrzymanie w stałej gotowo-
ści stacji konserwacji i przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Krzeszowice.  

W kolejnym punkcie radni dostosowali zapisy uchwały, dotyczącej zasad 
udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy 
Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach miesz-
kalnych na terenie gminy, do zapisów Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa 
Małopolskiego. 

Rada wyraziła zgodę na oddanie przez gminę Krzeszowice w dzierżawę 
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1704/6 o pow. 0,4065 
ha położonej w Krzeszowicach (budynek po siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krzeszowicach) na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata, 
na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Jak poinformował wice-
przewodniczący rady Władysław Ziomek, spółka PSG zainteresowana jest 
podpisaniem umowy dzierżawy z uwagi na konieczność przygotowania 
niezbędnej dokumentacji wymaganej do budowy placówki gazowniczej 
w tym miejscu. Wiceprzewodniczący nadmienił również, że spółka PSG 
była w posiadaniu innej działki w centrum Krzeszowic przy ul. Ogrodowej, 
jednakże z uwagi na zamierzenia budowy sali gimnastycznej przy liceum, 
działka została zbyta na rzecz Powiatu Krakowskiego. 

Rada dokonała także zmian w Programie współpracy gminy Krzeszowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021. Przewodnicząca Komisji Kul-
tury, Sportu, Turystyki i Promocji Anna Łukasik poinformowała, że zmiana 
ma na celu wprowadzenie nowego zadania, którego celem jest aktywizacja 
społeczno – zawodowa 60 osób, mieszkańców gminy Krzeszowice, zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie 
im kompleksowego wsparcia w zakresie wypełniania ról społecznych, pla-
nowania kariery i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Podczas sesji radni rozpatrzyli również skargę na działalność Burmistrza 
Gminy Krzeszowice, dotyczącą uregulowania spływu wód opadowych 
w miejscowości Filipowice, uznając skargę za bezzasadną, a także przyjęli 
szereg różnych dokumentów, m.in.:  sprawozdanie z wykonania Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gmi-
nie Krzeszowice za 2020 rok, raport z wykonania Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji w gminie Krzeszowice za 
2020 rok, informację o działalności Straży Miejskiej oraz  Komisariatu Policji 
w Krzeszowicach za 2020 rok oraz sprawozdania z działalności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2020 roku.

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

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

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

• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 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
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Czas pandemii to nowy, trudny okres - dla wszyst-
kich. Przed marcem 2020 roku życie toczyło się 
innym torem. O takiej porze roku wielu snuło pla-
ny wakacyjnych wyjazdów – często zamierzaliśmy 
odwiedzić odległe, egzotyczne kraje, podziwiać 
tam kulturę, zabytki, regionalne tradycje, przy-
smaki. Wymieniać można byłby długo. Nagle to się 
skończyło i mało tego, nawet z własnych domów 
wychodzić nam okresowo nie wolno. Wielu, jeśli  
to możliwe, przeszło na zdalny system pracy, 
niektórzy pracę utracili. Wakacyjne plany odeszły 
na boczny plan. W szczególnej sytuacji w okresie 
pandemii znajdują się szkoły, bo mimo współcze-
snej technologii, nic nie zastąpi stacjonarnego 
nauczania, czyli codziennego kontaktu nauczy-
ciela i ucznia.  

Radni pracują, bo nikt ich z obowiązku nie zwolnił. 
Zajmujemy się bieżącymi sprawami i zagadnie-
niami zawartymi w planach pracy komisji, w któ-
rych działamy.

Komisja Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji 
zwróciła się do szkół i przedszkoli oraz insty-
tucji kultury naszej gminy z prośbą, o przybli-
żenie działań z zakresu edukacji regionalnej 
w latach 2018 – 2020. Po przeanalizowaniu kil-
kudziesięciu stron informacji prezentujemy 
Państwu dzisiaj tylko niewielki zakres boga-
tego zakresu działań podejmowanych przez 
szkoły i przedszkola: nauczycieli i  uczniów,  
ale także i rodziców. Wiele z nich to działania 
dodatkowe, które nie są zawarte w podstawie 
programowej. Wielkie brawa należą się wszyst-
kim. W atmosferze optymizmu i szacunku lepiej 
się wszak pracuje, a w przyszłości młodzi ludzie 
chętniej garnąć się będą do trudnego zawodu na-

uczyciela. Ten skromny wykaz być może posłuży 
także wymianie pomysłów pomiędzy placówkami 
oświatowymi, do czego serdecznie zachęcamy. 
Liczymy także na to, że prezentowane działania 
zachęcą do refleksji nad tym, czy jadąc za granicę 
potrafimy zaprezentować innym narodom, to co 
nasze polskie, niepowtarzalne – czego już w szko-
le się uczyliśmy.

ZPO WOLA FILIPOWSKA  
a) W przedszkolu w latach 2018 - 2020 realizo-
wany był projekt Erasmus+ „My culture, your 
culture, our culture”. Był to projekt kulturowy, 
którego głównymi celami było rozbudzenie za-
interesowań dzieci kwestiami związanymi z dzie-
dzictwem kulturowym i historycznym rozwojem 
działalności ludzkiej oraz kultywowanie tradycji, 
w tym szczególnie tradycji regionalnych

b) Projekt „Problemy Gminy Krzeszowice widzia-
ne oczami uczniów” 

SP PACZÓŁTOWICE
a) Opracowywanie wspomnień o przodkach wal-
czących o wolność; 

b) Wycieczka do granic zaborów;

c) Czy u nas mówi się „chrust”, czy „faworki”?;

d) Warsztaty kulinarne. 

SP SANKA
a )  Pr z y w r ó c e n i e  t r a d y c j i  w i e s z a n i a  o b -
w a r z a n k ó w  n a  p ó ł p o ś c i e   -  w s p ó ł p r a c a  
z Kołem Gospodyń Wiejskich.

d) Parafiada – doskonała współpraca pomiędzy 
szkołą, parafią a stowarzyszeniem

c) Udział uczniów w Powiatowym Przeglądzie 
Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakow-
skiego

SP ZALAS
a) Na lekcje zapraszano osoby (sołtys, leśnik, 
rolnik, zielarka, itp.), które przybliżały dzieciom 
tematykę związaną z bogactwem regionu w róż-
nych aspektach, wywiady z  wybranymi osobami 

b) Zajęcia pozalekcyjne:

  - Śladami naszych kapliczek (wycieczka po miej-
scowości, dokumentacja fotograficzna) 

  - Znamy ulice w Zalasiu 

c) Lekcje WOS

  - Kto pełni funkcję burmistrza naszej gminy. 

  - Wybory szkolnego przedstawiciela Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej – spotkanie z uczennicą klasy 
ósmej (członkiem MRM): prezentacja planów 
i podejmowanych działań

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 
KRZESZOWICE
a) Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Krecik po-
znaje Polskę

SP  OSTRĘŻNICA 
a) Udział w XVI Gminnym Przeglądzie Twórczości 
Plastycznej „Piękno Pejzażu Gminy Krzeszowice” 
(zdobyte nagrody i wyróżnienia)

b) prezentacja tradycyjnych potraw na pikniku 
rodzinnym, organizowanym w czerwcu przy 
współpracy rady rodziców i Stowarzyszenia „Po-
daj Dalej”

SP 2 KRZESZOWICE 
a) Szkolne lub międzyklasowe konkursy, quizy, 
a do niedawna także gry terenowe dotyczące 
Krzeszowic i okolic, pt. „Moje magiczne miejsce 
– Krzeszowice”

b) efekty edukacji regionalnej (prezentacja, przy-
gotowanie zestawu tras spacerowych po naszej 
Małej Ojczyźnie).

SP 1 KRZESZOWICE
a) Ścieżka regionalna w świetlicy szkolnej, 
a w szczególności: współpraca ze Szkołą Pod-
stawową z Gryfowa Śląskiego w celu poznania 
regionów, w których mieszkamy. 

SP NOWA GÓRA 
a) Wycieczki do muzeum Ziemi Krzeszowickiej,

b) Nawiązanie współpracy z gospodarstwem 
agroturystycznym w Nowej Górze – udział 
uczniów w projekcie: GODKA nagraj babcię, na-
graj dziadka), tradycje nowogórskie. 

Edukacja regionalna
Serdeczne podziękowania dla szkół i przedszkoli samorządowych działających w Gminie Krzeszowice za nieszablonowe działania na rzecz edu-
kacji regionalnej w naszej Małej Ojczyźnie 
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SP NAWOJOWA GÓRA
a) Udział w projekcie Erasmus+ „What’s next? 
Improving Methods of Introducing Youth  
to Possibl Carries” – poznanie lokalnych firm 
i przedsiębiorców zasilających miejscowy rynek 
pracy.

b) Udział w akcji Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej pod hasłem „Szkoła pamięta”. Celem tej 
inicjatywy było zorganizowanie działań upa-
miętniających ważne postaci oraz wydarzenia

c) Wieloletnia współpraca szkoły  z Fundacją 
Homo Homini, np. „Debata”, „Cukierki”

d) Wielopłaszczyznowa współpraca z galerią Ka-
mienny Kwiatek.

SP MIĘKINIA 
 a) Organizacja spotkań z przedstawicielami or-
ganizacji naszej miejscowości - KGW, OSP, Stowa-
rzyszenia Społeczno- Kulturalnego „Na Wulkanie”

 b) Zainteresowanie uczniów sztuka ludową 
i świątecznymi tradycjami poprzez organizację 
warsztatów rękodzielnictwa ludowego, wypie-
ków i przetworów zimowych, prowadzonych 
przez KGW

c)  Udział w projekcie Towarzystwa Barć, pro-
mującym pszczelarstwo w Gminie Krzeszowice 
„Pszczoła i pszczołowate na straży różnorodności 
gatunkowej roślin”. Udział uczniów w konkursie 
wiedzy pszczelarskiej i warsztatach pszczelar-
skich „ U Tytusa”.

SP FILIPOWICE
a) Rozmowy dzieci z babciami i dziadkami na 
temat ich zabaw z czasów dzieciństwa

b) Gwary środowiskowe

c) Zapoznanie z książką „Małe jest piękne” 

d) Współpraca ze Stowarzyszeniem Społeczno-
-Kulturalnym „Więzi”, sołtysem i Radą Sołecką 
oraz Kołem Gospodyń Wiejskich. 

SP CZERNA 
 a) Wydanie kalendarza szkolnego na rok 2021 
w ramach edukacji kulturalnej, celem utrwalenia 
na fotografiach lokalnych zabytków oraz pejzaży

b) Święto Potraw Regionalnych we współpracy 
z Kołami Gospodyń Wiejskich Gminy Krzeszowice

c) Udział w konkursie fotograficznym pt. ,, Z bie-
giem dni, z biegiem lat”- efektem tego projektu 
było wydanie w 2019 roku albumu  

d) Rozpoczęcie nowego projektu polegającego 
na zbieraniu materiałów o historii, legend, opo-
wieści, dokumentacji fotograficznej kulinariów 
regionalnych do książki, którą zamierzamy wydać 
pod koniec 2021 roku.

SP TENCZYNEK
a) Klasy I-I I I  edukacji  wczesnoszkolnej co-
rocznie biorą udział  w spotk aniach orga-
n i z o w a n y c h  p r z e z  B i b l i o t e k ę  Pu b l i c z n ą 
w Tencz ynku w c yk lu „ Z baśnią i  legendą  
po Ziemi Krzeszowickiej”

b) Innowacje: projekt ,,Geologia wokół nas ”re-
alizowany przy współpracy z Uniwersytetem 
Jagiellońskim. Pozwala on naszym uczniom 
poznać przeszłość geologiczną naszego terenu. 
W projekcie biorą udział uczniowie klas VI i VII 
(dwie różne grupy uczniów w ciągu 2 lat); 

- Międzynarodowy projekt Erasmus+ ,,Razem 
w nauce, razem w zabawie” 

 - Udział w przygotowaniach do 700-lecia Ten-
czynka.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 
TENCZYNEK
Przedszkole Samorządowe w Tenczynku sze-
roko działa w zakresie kultywowania tradycji  
i kultury w środowisku. Podejmowane działania 
w ogromnej mierze wspierają projekty Stowarzy-
szenia Tęcza Marzeń.

a) Projekt „Przedszkolak mały to patriota do-
skonały ”, który w swoim zakresie zawierał  
10 działań patriotycznych i kulturowych związa-
nych z naszym regionem, w tym m.in.:

- Spotkanie z Żołnierzem Wojska Polskiego, 
zapoznanie dzieci z zadaniami i rolą żołnierza 
we współczesnym świecie, prezentacja sprzętu, 
wspólna musztra - zajęcia sprawnościowe

- Zajęcia edukacyjne w Bibliotece Publicznej  – 
słuchanie i czytanie książek o historii Polski, quiz 
wiedzy o Tenczynku, lekcja edukacyjna o Żoł-
nierzach Wyklętych 

b) Projekt związany z Jubileuszem 700-le -
c i a  Te n c z y n k a  i  1 3 0 - l e c i a  p r z e d s z k o l a ,  
pt. „Spotkania z historią i tradycją – przedszkolaki 
dla Tenczynka w roku jubileuszu”.

Wśród 13 działań wyróżnić można:

- Spotkanie z członkami tenczyńskiego Koła 
Gospodyń Wiejskich, podczas którego – dzieci 
nauczyły się przyśpiewki regionalnej, odbyła 
się prezentacja stroju krakowskiego naszego re-
gionu oraz zwyczajów ludowych, a także pokaz 
wyrobów twórczości ludowej.

- Konkurs plastyczny „Pocztówka Jubileuszowa – 
Moje Przedszkole”.

P o d s u m o w u j ą c ,  k r a k o w i a k a  -  k a ż d y 
i mały i duży, chłopak i dziewczyna, rodzice  
i dziadkowie zatańczyć chyba umieją. A jeśli 
nie, to niech szybciutko nadrabiają zaległości. 
To zadanie na czas pandemii, o przygotowa-
niu strojów nie wspomnę, strojów znanych  
w szerokim świecie, więc wstyd byłoby własnego 
nie posiadać. W Unii Europejskiej działamy ra-
zem, ale musimy kultywować to, co nasze, bo nikt  
za nas tego nie zrobi.

TeksT: anna łukasik, prZeWodnicZąca koMisji 
kulTury, sporTu, rekreacji i proMocji  

rady Miejskiej W krZesZoWicacH

Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz
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TECHNIKUM
- technik budownictwa
- technik logistyk
- technik logistyk - klasy mundurowe
- technik organizacji turystyki
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- - technik spedytor
- technik lotniskowych służb operacyjnych

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
- mechanik pojazdów samochodowych
- magazynier-logistyk
- elektronik
- elektryk
- kucharz
- cukiernik- cukiernik
- sprzedawca
- fryzjer
- monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie
- murarz-tynkarz
- klasa wielozawodowa
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Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę 
happeningów Tadeusza Kantora w fotografiach Eustachego Kossakowskie-
go. Wystawa powstała we współpracy z krytykiem sztuki Anką Ptaszkow-
ską, Pauliną Krasińską oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

Wystawa prezentuje jeden z ważnych obszarów twórczości Tadeusza 
Kantora, jakim były happeningi. Fotografie Eustachego Kossakowskiego 
są znakomitą dokumentacją wydarzeń, które Kantor kreował w przestrze-
niach publicznych w latach 1965-1969, takich jak: „Pierwszy Happening 
Cricotage”, „List”, „Panoramiczny Happening Morski”, „Lekcja Anatomii we-
dle Rembrandta”.

Fotografie Kossakowskiego są bezcenną dokumentacją tych wydarzeń, ale 
nie tylko. Obecna wystawa to swego rodzaju spotkanie dwóch artystów. 
Sam Kantor zwrócił uwagę na podobieństwo między fotografiami jego 
wczesnych spektakli teatralnych, autorstwa Kossakowskiego, a jego wła-
snymi szkicami do tych spektakli. 

Kossakowski jest uporczywym autorem dokumentacji fotograficz-
nej wszystkich, bez wyjątku, happeningów Kantora, niezależnie od miejsca 
i czasu, w których się odbywały. Zdjęcia te nie były wykonywane na zamó-
wienie. Są wynikiem osobistego, „nieubłaganego” zaangażowania fotogra-
fa w twórczość Tadeusza Kantora i – równolegle – w fenomen awangardy 
oraz we własną twórczość. To potrójne, a zarazem totalne zaangażowanie 
nadaje fotografiom ich wysoką jakość i artystyczną autonomię.

Niektóre fotografie happeningów Kantora autorstwa Kossakowskiego są 
słynne na całym świecie. Wystawa ukazuje również te, które do dziś pozo-
stały nieznane.

Z równą pasją, co happeningi, fotografował Kossakowski spektakle teatral-
ne Kantora. W przestrzeni Galerii można oglądać – jako odrębny temat 
– znakomity cykl fotografii spektaklu „Gdzie są niegdysiejsze śniegi”, który 
w 1982 roku odniósł wielki tryumf w Centre Georges Pompidou w Paryżu.

HAPPENINGI TADEUSZA KANTORA W FOTOGRAFIACH 
EUSTACHEGO KOSSAKOWSKIEGO 
WYSTAWA ZE ZBIORÓW MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

Organizator/miejsce wystawy: Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall przy 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1,  
www.ckiskrzeszowice.pl

Koordynator wystawy: Kamil Kłeczek

Współpraca: Anka Ptaszkowska, Paulina Krasińska, Robert Jarosz

Partner: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Krzeszowice

Patronat medialny: Radio Kraków

Otwarcie ONLINE: 7 maja, godz. 18.00 (facebook)
Czas trwania: 9 maja – 13 sierpnia 2021

Autor fotografii: Eustachy Kossakowski

© Copyright by: Anka Ptaszkowska

Negatywy i slajdy są własnością Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Fot. Eustachy Kossakowski, fotografia ze spektaklu Tadeusza Kantora „Gdzie 
są niegdysiejsze śniegi”, Centre Georges Pompidou w Paryżu, 1982. (© Anka 
Ptaszkowska; Negatywy i slajdy są własnością Muzeum Sztuki Nowocze-
snej w Warszawie).
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DOSTĘPNOŚĆ KULTURY 
„Spotkania z kulturą dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu” 
to nowy projekt Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, który 
uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach programu „Kultura dostępna”. Projekt dedykowany 
jest dzieciom ze spektrum autyzmu, które ze względu na swoje zabu-
rzenia mają ograniczony dostęp do oferty kulturalnej.
- Autyzm to temat coraz częściej obecny w przestrzeni publicznej. Badania 
wskazują, że ilość dzieci dotkniętych tym zaburzeniem stale rośnie. Z naszych 
obserwacji wynika, że w naszej okolicy brakuje oferty skierowanej właśnie do 
nich, więc postanowiliśmy wypełnić tę lukę – mówi dyrektor Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach Paweł Czyż. 

- Głównym założeniem naszego projektu jest stworzenie oferty spotkań, pod-
czas których dzieci ze spektrum autyzmu, wraz ze swoimi rodzinami, będą 
miały okazję obcować ze sztuką w komfortowych dla siebie warunkach – na 
odpowiednio przygotowanej ścieżce zwiedzania, przy braku nadmiernego 
hałasu czy ostrego światła – mówi Katarzyna Niedoba, koordynator projek-
tu. Chcemy pokazać, że autyzm nie jest przeszkodą w obcowaniu z kulturą, 
a dzieci z tym zaburzeniem – jeśli tylko stworzymy im do tego odpowiednie 
środowisko – mogą być aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego – dodaje.

- Mamy nadzieję, że uda nam się zintegrować nową grupę, przygotowując dla 
niej specjalną ofertę, która zagości w naszym Centrum na dłużej. Dla Centrum 
jest to szczególnie ważne, ponieważ chcemy być coraz bardziej dostępni dla 
osób z niepełnosprawnościami – kończy dyrektor Paweł Czyż.

W ramach projektu przewidzianych jest 6 bezpłatnych spotkań. Można 
wciąć w nich udział po zarejestrowaniu się przez formularz zgłoszeniowy, 
który w połowie maja dostępy będzie na stronie ckiskrzeszowice.pl.

red.

TURNIEJ, KTÓRY ŁĄCZY...
Środowe przedpołudnie, 14 kwietnia. Zimnawo, niemalże jesiennie. 
Vauxhall spowity lekką mgłą, na postoju taxi kilka aut czeka na klien-
tów. Drzwi do Pałacu zamknięte. Wiadomo, trwa epidemia. Wszelkie 
środki ostrożności muszą być zachowane. Dzwonek do środka – zo-
staję wpuszczony. Zbliża się godzina 9.00. Panie jurorki już są w sali 
parterowej. Ze strony Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
eliminacje przygotowała Marta Smutek – krytyk teatralny. Pani Mi-
rosława Wieczorek uczy języka polskiego w krzeszowickim Liceum 
Ogólnokształcącym i ja – już na emeryturze nauczycielskiej – w roli 
trzeciego jurora. Pojawił się dyrektor CKiS – Paweł Czyż z życzeniami 
udanych obrad. Mamy zadecydować o dalszych losach młodych recy-
tatorów, którzy odważyli się na wystartowanie w 66. Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim.
Sala niegdyś balowa i bankietowa – dzisiaj pełni rolę salonu wystawowego. 
Za oknem park czekający na kolorowy wybuch wiosny. W głębi przystanek 
busikowy, jezdnia, Rondo, życie przechodzących oraz czekających ludzi. 
Ile mają w sobie poezji? Czy trwają tylko w prozie codzienności? Tuż obok 
nich, przez kilka godzin, uczniowie zaprezentują nagrania swoich interpre-
tacji tekstów literackich. Jurorzy wysłuchają i obejrzą te utrwalone przez 
technikę, kilkuminutowe, specyficzne formy teatru dźwięku.  

Krytyk literacki Krzysztof Mrowcewicz pyta: Komu dziś potrzebna jest poezja? 
Skoro przyszedł czas medialnego jazgotu i językowego śmietnika. To prawda, 
z tym większym zainteresowaniem jurorzy – wiosną 2021 roku – zderzyli się 
z liryką oraz prozą młodych artystów. Tak! Artystów pełnych młodzieńczej 
energii i nadziei na własne zaistnienie. Za ich wysiłkiem kryją się rodzice, 
przyjaciele i nauczyciele. W tych kulisach kryje się istota współczesnego, 
pandemicznego mówienia Słowa. To drugi rok eliminacji na odległość. 
Wcześniej nagranego, najczęściej w domu, własnego repertuaru. Może za 
rok spotkamy się na żywo, twarzą w twarz, z tremą i uśmiechem, oklaskami 
za występ...

W gminnych eliminacjach Turnieju Recytatorskiego wzięło udział  
25 uczestników, ze Szkół Podstawowych (Krzeszowice SP nr 1 i 2, Nowa 
Góra, Czerna i Sanka) oraz Liceum Ogólnokształcącego, a nagrodzonych 
oraz wyróżnionych zostało 15 osób, z czego do następnego etapu skiero-
wano 8 uczniów. To sucha statystyka, za którą kryje się ciężka praca, walka 
z sobą, sprzętem technicznym, chwile zwątpienia, radość zwycięstwa  
i – czasami – gorycz małej porażki. W takich zmaganiach na odległość zo-
stały stworzone nieco inne relacje między uczestnikami a widzami. Brakuje 

owego żywego kontaktu, lecz życie nie znosi próżni. Czas przyniesie i pod-
powie nowe rozwiązania, szczególnie techniczne.

W owym specyficznie rycerskim Turnieju „walczący” prezentował po jed-
nym utworze poetyckim oraz prozatorskim. Jury oceniało dobór reper-
tuaru (m.in. wybór tekstu do możliwości wykonawczych), interpretację, 
kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Z podziwem i – momentami 
– fascynacją oglądaliśmy w artystycznej akcji 17 dziewcząt i 8 chłopców. 
W kategorii klas I-III zaprezentowało się 5 uczniów. Co ważne każda realiza-
cja miała w sobie pomysł na „zagranie” swej roli, także scenografię – wnę-
trze mieszkania, szkoły, plener, nawet charakteryzacja, gestyka, kadrowanie 
obrazu. Jakże dojmująco brzmiały wersy liryczne i prozatorskie. To jest wła-
śnie życie innego typu, nadchodzi czas recytacji nie w pozie pomnikowej, 
zastygłej wręcz, monumentalnej, ale wysmakowanej, pełnej umownego 
dialogu z publicznością, sugestywnego – jakże osobistego. Większość wy-
stępujących miała świadomość tego, co i dlaczego mówi. Niestety były też 
teksty nie odpowiadające wiekowi ucznia.

Patronami roku 2021 są poeci: Cyprian Kamil Norwid (urodził się 200 lat 
temu), Krzysztof Kamil Baczyński (w tym roku wypada setna rocznica uro-
dzin poety) oraz Tadeusz Różewicz. Jakąż oni niebywałą rolę przypisywali 
funkcji słowa w życiu, jego znaczeniu, ekspresyjności, komunikatywności, 
symbolice, metaforze, wieloznaczności. Poprawne słowo zapisane, odczy-
tane i mówione. Ogromna kronika życia oraz znaczenia, w której to każdy 
może – jeżeli chce – odnaleźć siebie, by zinterpretować także ten młody, 
nastoletni świat. Regulamin Konkursu stwierdza: Twórczość tegorocznych 
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Patronów – jak wiele razy wcześniej – stanie się impulsem do artystycznych 
dokonań i wyzwaniem do śmiałych poszukiwań. Do kogo zatem najczęściej 
odwoływali się wykonawcy? Tradycyjnie królowali Konstanty Ildefons Gał-
czyński, Jan Brzechwa, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz oraz Julian 
Tuwim. Wśród prozaików pojawili się Małgorzata Musierowicz, Grzegorz 
Kasdepke, Justyna Bednarek i autorka „Harry’ego Pottera”.

W tego typu turniejach – z natury rzeczy – biorą udział osoby wrażliwe, 
poszukujące, otwarte, z poczuciem wolności, także artystycznej. Owe 
indywidualności podczas tegorocznych zmagań zaistniały – to wielkie 
uznanie dla nich ze strony jury. W kategorii klas I-III wzięli udział uczniowie  
SP nr 1 w Krzeszowicach oraz Nowej Góry. Pierwsze miejsce przyznano 
Adamowi Tarko – eleganckiemu recytatorowi (SP nr 1), mówiącemu ze 
zrozumieniem, przykuwającemu uwagę swą interpretacją. Jego koleżanka 
z tej samej szkoły – Maja Wasiak – zdobywczyni II miejsce – imponowała 
stosowaniem pauzy w recytacji, uwzględnieniem funkcji interpunkcji 
w tekście. III lokatę otrzymała Emilia Godyń (SP w Nowej Górze) – suge-
stywna w prezentacji, szczególnie imponowała dykcją.

W kategorii klas IV-VIII królowała Hanna Smerek ze Szkoły Podstawowej 
w Sance. Świetnie wykonała trudny tekst Adama Mickiewicza „Romantycz-
ność”, włącznie z mimiką twarzy, zaś fragmenty „Ani z Zielonego Wzgórza” 
stały się sugestywnym monodramem, który słuchało się z podziwem.  
II miejsce zdobył Dawid Rojek z SP nr 1, którego prezentacja tekstu Pawła 
Beręsewicza „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek” zabrzmiała niezwykle su-
gestywnie, nawet życiowo. III lokatę przyznano Ince Warchoł (SP nr 2) za 
wiersz K. I. Gałczyńskiego „Gałązka wiśni” – ileż było w tej liryce radości, 
szczęścia, zwiewnego uczucia. Gwoli ścisłości protokolarnej należy zauwa-
żyć udział uczennic z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Jury 
ma nadzieję, że w przyszłym roku pojawią się uczniowie ze wszystkich szkół 
średnich naszej gminy. Zapraszamy!

Przyznano także wyróżnienia. Laureaci wezmą udział w eliminacjach wyż-
szego szczebla. Trzymamy kciuki. Wczesnym popołudniem eliminacyjnej 
środy zakończyło się ważne dla nas wszystkich spotkanie na odległość. Pla-
nuje się, w zależności od aktualnych warunków bezpieczeństwa, spotkanie 
z uczestnikami tegorocznego Turnieju. W lustrzanej sali, na żywo, może 
w maseczkach... Laureaci zaprezentują się bez pośrednictwa kamer. Jak za-
brzmią? Jak zagrają? Jak pokonają nie tylko tremę? Przed nimi przyszłość...

Dedykuję im ostatnie wersy wiersza Tadeusza Różewicza „Moja poezja”:

(…) nie wchodzi na miejsce innej

i nie może być przez inną zastąpiona

otwarta dla wszystkich

pozbawiona tajemnicy

ma wiele zadań

którym nigdy nie podoła 

I w tym wiecznym wędrowaniu, poszukiwaniu, spotkaniu, rozmowie, 
niezgodzie na schemat trwajcie Państwo – młodzi artyści, rodzice, bliscy, 
nauczyciele. Wygrywajcie i szukajcie nie tylko siebie! Do spotkania – oby! 
– za rok.

sTanisłaW cZ. kurdZiel

Poniżej prezentujemy listę laureatów eliminacji miejsko-gminnych  
66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

KATEGORIA „TURNIEJ RECYTATORSKI”
klasa I-III:
I miejsce Adam Tarko – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Krzeszowicach

II miejsce Maja Wasiak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Krzeszowicach

III miejsce Emilia Godyń – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Nowej Górze

Wyróżnienia:
Lena Foryś – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze

Maja Talaga – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze

klasa IV-VIII:
I miejsce Hanna Smerek – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance

II miejsce Dawid Rojek – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Krzeszowicach

II miejsce Bartosz Godyń – Szkoła Podstawowa im. mjra Józefa Ryłko 
w Czernej

III miejsce Milena Radwańska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Krzeszowicach

III miejsce Inka Warchoł – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Krzeszowicach

Wyróżnienia: 
Weronika Noworyta – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 
w Krzeszowicach

Jan Jędor – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 
w Krzeszowicach

Maciej Rabijasz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Krzeszowicach

Szkoły ponadpodstawowe
Wyróżnienia:
Natalia Kondoszek – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w Krzeszowicach

Julia Rzepka – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w Krzeszowicach

Jury oraz organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie, gratulują laureatom i życzą dalszych sukcesów!

Adam Tarko

Hanna Smerek
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W swej publikacji (Wydawnictwo Fronda) auto-
rzy, Joanna Łenyk-Barszcz i Przemysław Barszcz, 
zamieścili 17 esejów, których tematem są wła-
śnie tajemnice często arcydzieł – Michała Anioła, 
Leonarda Da Vinci, Caravaggia… Czytam na ob-
wolucie książki – Przez wieki geniusze sztuki ukry-
wali w swoich dziełach sekretne informacje, zbyt 
niewiarygodne, by przekazać je otwarcie. Sekrety 
osobiste i historyczne, artystyczne i ezoteryczne, 
a nawet – łamigłówki kryminalne. Czy po upływie 
stuleci jesteśmy w stanie wejść w buty dawnych 
twórców i odkryć tajemne wskazówki pozostawio-
ne przez geniuszy?

Okazuje się, że można spróbować. Takiego wła-
śnie zadania podjęli się autorzy książki. 

Zabieram się do lektury. Przeglądam pięknie 
wydaną książkę z dużym zainteresowaniem. 
Docieram do rozdziału 11, zatytułowanego 
„Tajemniczy Ogród Sztuk”. To rzecz o Madonnie 
z Paczółtowic! Autor obrazu nieznany, przypusz-
czalnie malarz krakowski, data powstania – 1460 
-1470, lokalizacja – Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paczół-
towicach.

Z przyjemnością należy podkreślić, że ilustracje 
do tego eseju pozyskano, między innymi, dzięki 
uprzejmości Parafii Paczółtowickiej.

Motywem przewodnim jest „ogród zamknię-
ty”, pojawiający się już w Starym Testamen-
cie, w „Pieśni nad pieśniami”. Określenie to 
w symbolice chrześcijańskiej odnoszone jest 
do Maryi i Zwiastowania. W średniowieczu 
istniały jednak konkretne miejsca, rzeczywiste 
ogrody, zamknięte dla postronnych i nazywa-
ne właśnie tymi słowami. „Hortus conclusus”  
– „ogród zamknięty”, mający odtworzyć ziemski 
Eden. Przedstawiany był na obrazach, przede 
wsz ystk im jednak był  tworzony f iz ycznie  
– ogród pełen roślin leczniczych i symbolicznych, 
zamknięty murami przed światem zewnętrznym. 
O ile w poszukiwaniach lokalizacji Edenu, Raju, 
z którego zostali wygnani Adam i Ewa, mamy do 
czynienia ze wskazówkami i informacjami, które 
ze względu na upływ czasu stały się niemal nie 
do odczytania, o tyle w przypadku rajskiego, 
zamkniętego ogrodu, widniejącego na śre-
dniowiecznym obrazie Madonny z Paczółtowic, 
możemy dotrzeć bardzo blisko rzeczywistej 
lokalizacji, niemal wskazać współrzędne miej-
sca, które zainspirowało anonimowego artystę 
sprzed przeszło pięciu wieków. Zamknięty ogród 
z paczółtowickiego obrazu istniał rzeczywiście 
i istnieje do dziś, a dowody na to są wyraźne, 

chociaż zaszyfrowane. To nie przestrzeń w sferze 
legendy i metafizyki, wydająca się w końcu tylko 
mitem.

Jednym z najpiękniejszych wyobrażeń „hortus 
conclusus”, jakie dotrwało do naszych czasów, 
jest właśnie obraz z Paczółtowic, znajdujący 
się w niewielkim, późnośredniowiecznym ko-
ściółku, z zapachem kilkusetletniego drewna 
lipowego. Z dala od głównych dróg, pośród wa-
piennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Madonna z Dzieciątkiem namalowana została 
na lipowej desce, przy użyciu tempery. Maryja 
i mały Jezus przedstawieni są według stylu 
pięknego. Szlachetne, subtelne rysy, ozdobne 
szaty i rozumiejące wszytko, zamyślone spoj-
rzenie. W tle postaci i u ich stóp rozpościera 
się cudowny ogród. Wśród roślin ogrodu Maryi 
nie ma ani jednej, której nie można spotkać na 
terenie Małopolski… Przedstawienie Maryi na 
tle kwietnej łąki i gaju, trzymającej – co rzad-
kie – małego Jezusa na prawej ręce, zachwyca 
swoim kunsztem. W obrazie zamknięta została 
przestrzeń wiary i sztuki, także botaniki. Rośliny 
zostały przedstawione z wyjątkową precyzją. 
Botaniczne tło, uzupełnione przez osiemnaście 
promieni i sierp księżyca, zawiera zakodowany 
przekaz.

MADONNA Z PACZÓŁTOWIC Z TAJEMNICĄ 
Wieczorami słucham w Radiu Kraków mojej ulubionej audycji z cyklu „Koło Kultury”. Wzajemne przenikanie sztuk to temat pasjonujący mnie 
od zawsze, a właśnie w tym kręgu mogę przebywać, niemal przez cały tydzień, niezależnie od zewnętrznej, często „skrzeczącej rzeczywistości”. 
Spotykam się z muzyką, poważną i mniej poważną, z historią, teatrem, filmem, galeriami sztuki, literaturą. Jestem na bieżąco z nowościami wy-
dawniczymi. I tak właśnie, pewnego wieczoru, usłyszałam o książce „Tajemnice dzieł sztuki”. Jej zakup stał się sprawą oczywistą.

Jakie gatunki zostały wybrane przez anoni-
mowego mistrza do ogrodu Matki Boskiej? 
Nasze, rodzime, najczęściej rosnące w okolicach 
paczółtowickiego kościółka. Artysta nie szukał 
botanicznych inspiracji w egzotycznych krajach. 
Znalazł je w naszych stronach. Można zachęcić 
potencjalnych czytelników książki do ich od-
szukania, w najbliższym otoczeniu. Znajdą tam 
również źródła biblijnej symboliki roślin, przy-
wołają refleksje na temat ich kształtu, zapachu, 
szczególnych właściwości. Intryguje zjawisko 
płomieni wśród liści, jako fenomenu rzeczywi-
ście występującego w przyrodzie – odkrywamy 
tajemnicę „Krzewu Mojżeszowego”. Fiołki, lilie, 
poziomki, mieczyki, koniczyna, kosaćce, orliki 
i tyle jeszcze roślin łąk i runa leśnego ma swoje 
miejsce w zbiorze znaczeń związanych z Maryją, 
czci oddawanej Królowej Niebios. 

Zachęcamy Czytelników do spotkania z prezen-
towaną książką – „Tajemnice dzieł sztuki”. Ogrom-
ną radość sprawia nam, mieszkańcom gminy 
Krzeszowice, fakt, że w publikacji, zawierającej  
17 esejów poświęconych światowym arcydzie-
łom, znalazła się Madonna z kościółka w Paczół-
towicach. To daje do myślenia, które rodzi piękną 
refleksję. Mamy prawdziwy skarb!

Maria osTroWska

Naszej koleżance Monice Dudek
 składamy wyrazy najszczerszego żalu i współczucia.

Jesteśmy ogromnie zasmuceni informacją o śmierci Twojej Mamy.
Nasze myśli łączą się z Tobą w tej chwili smutku.

Dyrektor i Pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
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W mojej świadomości zaistniał od 1962 roku, tzn. od początku mojej 
pracy w krzeszowickim Liceum. Był stale obecny we wspomnieniach Pani 
Dyrektor Almy Trzebickiej. Zawsze mówiła z podziwem i ogromną sympa-
tią o wybitnym absolwencie swej szkoły. Myślę, że to przede wszystkim 
skłoniło mnie do sięgania, przez lata, do jego znakomitych książek – „Skąd 
przychodzimy”, „Z czym do nieśmiertelności”, „Oddalający się kontynent”, 
„Wiosna Europy. Mnisi, królowie i wizjonerzy”, „Najkrótsza historia Polski”, 
„Pan Nowogród Wielki”, „Podróż do nowej przeszłości”.

Lektura tych prac i artykułów stała się moją prawdziwą fascynacją. To była 
szkoła myślenia o związkach teraźniejszości z przeszłością, oryginalnego 
spojrzenia na polską tradycję historyczną, a przede wszystkim poszu-
kiwania tego, co pragmatyczne, sprzyjające rozwojowi myśli naukowej 
i technicznej.

Nasze spotkanie w „Czytelniku” zaczynamy oczywiście od wędrówki w kra-
inę dzieciństwa i młodości Pana Redaktora. Mieści się w niej przedwojenny 
Wrocław, gdzie urodził się w 1934 roku. Jego Ojciec tam właśnie był pol-
skim konsulem. Potem wojenna Warszawa, zapisane w dziecięcej pamięci 
tragiczne obrazy z Powstania.

Kiedy po wojnie trafiłem do Domu Młodzieży z kilkuset sierotami i półsierotami 
wojennymi takimi jak ja, nie snuliśmy wspomnień. Były wśród nas dziewczynki, 
które, wiezione na Syberię, spuszczały przez dziurę w podłodze wagonu towa-
rowego zwłoki swojej matki. Nie wracaliśmy do tego, co było. I może dlatego 
później łatwiej było nam uwolnić się od nienawiści do Niemców i Rosjan, zoba-
czywszy w nich samych ofiary Wielkiego Opętania – pisze Stefan Bratkowski 
w swej „Najkrótszej historii Polski”. 

Ten wspomniany wielokrotnie Dom Młodzieży był w Krzeszowicach i jemu 
właśnie poświęcona jest książka „Mieliśmy kilkaset sióstr i braci”, opracowa-
na przez wychowanków – Ryszarda Abramowicza, Stefana Bratkowskiego 
i Romana Wójcika.

O twórcy i pierwszym dyrektorze Domu, Stanisławie Jedlewskim, oraz 
o drugim dyrektorze, Władysławie Śmiałku, pisze Stefan Bratkowski w „Od-

Stefan Tadeusz Aleksander Bratkowski (ur. 22 listopada 1934 we Wrocła-
wiu) –  w latach 1980–1990 prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
w latach 1991–1992 prezes Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, prze-
wodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Pracowników, Współ-
pracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego. Po upadku powstania warszawskiego w 1944 
i kilku latach tułaczki wychowywał się w Domu Młodzieży w Krzeszowi-
cach; również tutaj ukończył Liceum Ogólnokształcące. 

W 2005 roku o Stefanie Bratkowskim pisała na łamach „Magazynu Krze-
szowickiego” Maria Ostrowska. Dziś chcemy przypomnieć tamten artykuł, 
który zyskuje zupełnie inną, nową perspektywę.

Marian leWicki

ZMARŁ STEFAN BRATKOWSKI

SPOTKANIE Z REDAKTOREM STEFANEM BRATKOWSKIM 
Jest śnieżny, marcowy dzień. Wchodzę z bijącym mocno sercem do kawiarni „Czytelnika” przy ulicy Wiejskiej 12 w Warszawie. Tutaj właśnie mam 
wymarzone od dawna spotkanie z Panem Redaktorem Stefanem Bratkowskim, jednym z najwybitniejszych polskich publicystów ostatnich kil-
kudziesięciu lat, legendą polskiego dziennikarstwa.

dalającym się kontynencie”, że mieli coś z dobrych duchów, które czuwają 
nad prawidłowym wyborem drogi, ale nie wydają rozkazów. Podkreśla, 
że wychowawcy potrafili tak budować młodzieńcze osobowości swych 
wychowanków, by zachować ich indywidualizm, tak bliski polskiemu dzie-
dzictwu kulturowemu, a równocześnie rozwijać zdolność współdziałania 
w imię wspólnych interesów, przechodzić od słów do czynów.

We wspomnieniach, niczym zatrzymane w filmie kadry, przewijają się 
postacie wychowawców z Państwowego Domu Młodzieży, nauczycieli 
z krzeszowickiego Liceum, kolegów. Szczególne miejsce, niezmiennie, 
zajmuje Dyrektor Alma Trzebicka. Objęła to stanowisko w krzeszowickim 
Liceum w 1950 roku, więc tylko przez rok miała kontakt z klasą Stefana 
Bratkowskiego, która maturę zdawała w 1951 roku. Nie przeszkodziło to 
jednak zachować Ją we wdzięcznej pamięci jako niezwykłego, wybitnego 
pedagoga i wspaniałego, dobrego człowieka.

Wśród wspomnianych serdecznie jest również Henryk Urbanek.

Wychowawca naszej klasy, pan Henryk Urbanek, fizyk, przez całe drugie półro-
cze klasy maturalnej, po przerobieniu wcześniej całego materiału kursowego, 
pozwalał dalsze lekcje prowadzić uczniom pasjonującym się fizyką jądrową, 
Maćkowi Jarzębińskiemu, Witkowi Dzięgielewskiemu i Kazikowi Wójcikowi 
(…). Nasz ukochany „Dżul” przysłuchiwał się wykładom i dyskusjom, kory-
gując błędy, jeśli było trzeba, wtrącając swoje uwagi czy też inteligentnie na-
prowadzając młodzież na prawidłowy tok rozumowania – Stefan Bratkowski 
„Nasza Buda”.

Takie obrazy pozostają w pamięci na zawsze. A pani Zofia Żebrowska, histo-
ryczka, która potrafiła późniejszemu autorowi „Najkrótszej historii Polski” 
polecić, by poprowadził lekcję na temat wyprawy Napoleona na Moskwę 
(pasjonował się tym tematem) i stwierdzić publicznie, że uczeń zna to lepiej 
niż ona…

Patrzę na listę absolwentów z roku 1951. Jest ich dwudziestu siedmiu. Pan 
Redaktor stwierdza, że niemal wszystkie nazwiska swych koleżanek i kole-
gów potrafi odtworzyć z pamięci, po tylu latach.

Zmarł Stefan Bratkowski, Honorowy Obywatel Gminy Krzeszowice

18 kwietnia zmarł Stefan Bratkowski, dziennikarz, publicysta, pisarz, wieloletni prezes  
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, od 30 czerwca 2016 roku Honorowy Obywatel Gminy Krzeszowice.

Rodzinie, wszystkim bliskim i przyjaciołom składamy słowa kondolencji i wyrazy głębokiego żalu.

Cześć Jego pamięci!

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach
Burmistrz Gminy Krzeszowice i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli
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Rozjechali się po świecie, ale pozostali – w anegdocie, miejscu w ławce, 
charakterystycznym powiedzonku, po prostu – w najpiękniejszej krainie 
świata – młodości.

Potem były studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i – praca pu-
blicysty. Pan Redaktor wspomina swój okres dziennikarskiego terminowa-
nia. Jako reporter poznał wtedy wiele śląskich miast i miasteczek. Jakże mi 
miło, że zawędrował wtedy, jak się okazuje, do krainy mojego dzieciństwa 
i młodości – Rydułtów i że teraz, razem, możemy się zachwycać wielkością 
muzyki mego starszego kolegi z rydułtowskiego Liceum, światowej sławy 
kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego. 

Od wspomnień o gospodarnych śląskich miasteczkach dochodzimy do 
refleksji o idei, która od zawsze fascynuje Pana Redaktora – „małych oj-
czyzn”, dumy z miejsca, w którym się jest, poczucia odpowiedzialności za 
nie, szacunku dla własnych korzeni i zainteresowania ich, często niezwykłą, 
skomplikowaną genezą narodowościową, wynikającą z europejskich, a na-
wet światowych ruchów migracyjnych.

„Skąd przychodzimy” – to nie tylko jeden z tytułów książek Stefana Brat-
kowskiego, ale pytanie, na które autor próbuje szukać odpowiedzi w wielu 
swych pracach, wędrując po szerokich obszarach historii, dziejów kultury 
materialnej, techniki, literatury, językoznawstwa. Fascynują go idee leżące 
u podstaw kultury materialnej i metod gospodarowania tak dawnych, jak 
i współczesnych społeczeństw. Pisze z wielką swadą, a jego teksty odzna-
czają się precyzją wykładu, poświadczając nieprzeciętny talent i erudycję 
autora.

To orędownik nowoczesności, pragmatyk, pozytywista, myślę jednak, że 
o duszy romantyka. W dobie ogólnego czarnowidztwa i przekonania o po-
wszechnej niemożności zachwyca swą optymistyczną wizją świata.

Na okładce jego „Najkrótszej historii Polski” znalazła się fotografia średnio-
wiecznej rzeźby Nieznanego Mistrza z katedry w Naumburgu, znanej jako 
„Śmiejąca się Polka”. Przedstawia ona Regelindę, córkę Bolesława Chrobre-
go. 

Stefan Bratkowski należy do ludzi, którym zawdzięczamy III Rzeczpospoli-
tą. Programy reform i wizje ładu społeczno-ekonomicznego formułowane 
przez tego wybitnego publicystę są przedmiotem gorących dyskusji, waż-
nym elementem polskiego życia intelektualnego.

Czytamy w każdą sobotę z wielkim przejęciem jego felietony z cyklu 
„Z boku”, zamieszczane w „Rzeczpospolitej”. Pozwalają spojrzeć na wiele 
spraw z pozycji człowieka, w którego „Wiośnie Europy”, już w 1977 roku, 
zostały wszechstronnie wyłożone idee średniowiecznego uniwersalizmu 
europejskiego i wyświetlone związki tamtej odległej problematyki ze 
współczesnymi dyskusjami o integracji europejskiej.

Stefan Bratkowski – wielki autorytet moralny i intelektualny, Honorowy 
Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jesteśmy dumni, że to absol-
went naszego krzeszowickiego Liceum.

Maria osTroWska

SPOTKAMY SIĘ U WÓD
Przeglądając ostatnio książki, natrafiłem na interesującą pozycję 
„Spotkamy się u wód” Stanisława Pagaczewskiego, wydaną przez 
krakowskie Wydawnictwo Literackie w roku 1972. Na karcie tytułowej 
książki przeczytałem dedykację dla mojego ojca Henryka Liburskiego 
– aktora, z podziękowaniem za jego udział w występach artystycznych 
na „Festynie z Dziennikiem” (chodzi o „Dziennik Polski”), które miały 
miejsce w Krynicy, 2 września 1973. 
Pagaczewski to znany autor prozy młodzieżowej, przypomnijmy chociażby 
„Porwanie Baltazara Gąbki”, oraz opracowań o charakterze krajoznawczym, 
jak np. „Jura Krakowsko-Częstochowska”. „Spotkamy się u wód” to orygi-
nalna monografia w dużej mierze złożona z cytatów, które zdominowały 
komentarz autorski. Książka poświęcona jest dawnym tzw. zdrojowiskom, 
to jest sławnym, największym galicyjskim uzdrowiskom typu Krynica, 
Szczawnica, Żegiestów. Otwiera ją rozdział zatytułowany „Z dziejów siar-
czystego kurortu”, o Krzeszowicach – dużej wsi do hrabstwa tęczyńskiego 
(stara pisownia) należącej. Historia studni wody siarczystej i żelazistej i ów-
czesnego kąpieliska w Krzeszowicach zostaje odtworzona na podstawie 
archiwalnych materiałów, głównie prasowych. 

Jak wspomina autor, już w roku 1822 r. jeden z zamożniejszych fiakrów 
krakowskich jeździł przez Łobzów i Rudawę do Krzeszowic, które były ów-
cześnie ze wszystkich okolic Krakowa najbardziej lubiane i uczęszczane. Paga-
czewski pisze o tzw. szczenięcych latach uzdrowiska, kiedy odkryto leczni-
cze właściwości tutejszej wody. Wszystko jednak zaczęło się od roku 1625, 
jak wynika z relacji miejscowego proboszcza. Tutejsza ludność stosowała 
wody w chorobach bydła, a z biegiem czasu ludzie zaczęli korzystać z wód 
w niektórych chorobach skóry. Dopiero w kolejnym wieku w Szkole Głów-
nej Koronnej w Krakowie, za rektora ks. Hugona Jana Kołłątaja i sekretarza 
Jana Śniadeckiego, w roku 1783 odbyła się obrona pracy doktorskiej Jana 
Jaśkiewicza na temat „Dysertacja o wodach siarczystych krzeszowickich”. 

Jednak dopiero doktor J.G. Leonhardi (Austryjak) i doktor K. Khittel (Czech) 
dokonali „rozruchu” uzdrowiska krzeszowickiego w XIX wieku. Pierwszym, 
który dokładnie opisał lecznicze działanie wód był lekarz zdrojowy Leopold 
de Lafontaine (nie mylić z francuskim bajkopisarzem). Ludzie przyjeżdżali 
do Krzeszowic z coraz dalszych okolic, z Prus i Austrii, gdyż wojażowanie do 
wód stało się modne nie tylko ze względów leczniczych, ale i towarzyskich 
– życia artystycznego. Kąpiele siarczane w Krzeszowicach reklamowano 
w gazetach w połowie wieku XIX (np. krakowski „Czas”). 

Od tej pory do dziś wody siarczane cieszą się uznaniem. W wieku XX, w jego 
drugiej połowie, zainteresował się tymi skarbami przemysł węglowy z po-
bliskiego okręgu chrzanowsko-jaworznickiego. W roku 1968 wybudowano 
ośrodek balneologiczny. Kuracjusze krzeszowickiego zdroju spacerują jak 
dawniej i jak niegdyś korzystają z organizowanych tu rozrywek kultural-

nych. Leopold de Lafontaine pisał, że taniec i przechadzka to wspaniały 
środek do pobudzenia ekshallacyii ciała. Z głębin ziemi bez przerwy tryska 
ożywcze źródło i sprawia, że to, co zmienne, przemijając, staje się symbo-
lem trwałości. To jest tradycja. 

Maciej liBurski
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Agat – minerał z grupy krzemianów o bajecznie kolorowym wnętrzu 
i zwykle nieciekawej powłoce – jest obiektem marzeń wielu poszukiwaczy. 
Witold Koprucha, pasjonat agatów, ma ich w swojej kolekcji ok. 6000, z cze-
go 1600 wypełnia sale jego Muzeum Agatów w Rudnie. Muzeum, które 
powstało w 2020 roku, stoi na wzgórzu powulkanicznym, zwanym Spali-
sko. Otoczone jest polami rodzącymi kamienie szlachetne. To prawdziwe 
agatowe pola. Obiekt jest jednym z najciekawszych miejsc wycieczkowych 
w okolicy – wkrótce po otwarciu został odwiedzony przez Dietricha May-
era – niemieckiego kolekcjonera, uznawanego za największego znawcę 
agatów na świecie.

Właściciel Muzeum – Witold Koprucha nie poprzestaje jednak na samym 
prowadzeniu muzeum. Oferuje warsztaty poszukiwania minerałów, a dziś 
ma dla Was propozycję wydarzenia na skalę międzynarodową. Muzeum 
Agatów w Rudnie wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rudno jest orga-
nizatorem I Międzynarodowych Mistrzostw w Poszukiwaniu Agatów o tytuł 
Agatowego Króla. Impreza odbędzie się 12 czerwca na agatowych polach 
tuż przy Muzeum. Organizatorzy zapowiadają wyjątkową zabawę, z masą 
atrakcji i nagród dla poszukiwaczy, kolekcjonerów i całych rodzin.

Agatowe Pola istnieją naprawdę. Teraz każdy może sprawdzić się jako po-
szukiwacz i zawalczyć o tytuł Agatowego Króla. Organizatorzy serdecznie 
zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Informacje i formularz rejestracyjny znajdują się na  
www.muzeumagatowwrudnie.com 

POPATRZ!
Rudno w gminie Krzeszowice, wzgórze Spalisko. Stąd zobaczysz Babią Górę 
i będziesz u stóp ruin zamku Tenczyn. Popatrz! Wzgórze przy wzgórzu. Czy 
wiesz, że ich zboczami, ok. 270 mln lat temu, płynęła gorąca lawa? W tej 
lawie tworzyły się niekiedy pęcherzyki powietrza, wypełniały minerałami, 
zastygały. 

Popatrz pod nogi! Czy wiesz, co leży między zwykłymi kamieniami, okru-
chami skalnymi melafiru, w trawie lub bruździe ziemi?

ZAWALCZ!
Możesz go mieć, możesz mieć ich wiele i zostać Agatowym Królem. Stań do 
zawodów sam lub ze swoją drużyną i walcz na Agatowych Polach w Rudnie 
podczas I Międzynarodowych Mistrzostw w Poszukiwaniu Agatów o tytuł 
Agatowego Króla.

POCZUJ!
Smak zwycięstwa jest słodki. Poznaj go 12 czerwca 2021 r. podczas zawo-
dów o tytuł Agatowego Króla! Poczuj w dłoniach delikatną powłokę nie-
zwykłego kamienia, który czekał setki milionów lat, abyś to TY go wyłuskał 
z ziemi.

Poczuj smak zwycięstwa. Poczuj, jak to jest zostać Agatowym Królem!

kinGa kH

KOLEJNA ATRAKCJA  
W DUBIU
Dubie będzie bogatsze o kolejną atrakcję. Na terenie znajdującym się 
nad skałą, na której regularnie możemy spotkać osoby uczące się i ćwi-
czące wspinaczkę, zostanie uruchomiony park linowy. 
Kilka miesięcy temu Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice wydzier-
żawił ten teren od gminy. Po uzyskaniu wszelkich zgód przystąpiono do 
instalowania lin i urządzeń. W maju będą gotowe dwie trasy, a w czerwcu 
trzecia. Będą różniły się stopniem trudności –  od łatwej, przeznaczonej dla 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przez średnio-trudną, do najtrud-
niejszej. Na każdej z nich usytuowanych będzie po 12 przeszkód. Wśród 
nich znajdziemy kajak czy spiralę. Najbliższy tego typu obiekt znajduje 
się w Kryspinowie, ale ten dubieński, choćby dzięki lokalizacji na wysokiej 
górze i pięknym widokom z tego miejsca, ma być bardziej atrakcyjny. Opie-
kunami i instruktorami w parku linowym będą przeszkoleni członkowie 
Klubu Trawers. 

Marian leWicki

AGATOWY SZTURM
Rudno w gminie Krzeszowice – okolica z wyróżniającymi się wzniesieniami, porośniętymi roślinnością, pociętymi wąwozami, z szachownicą 
z rzadka oranych już pól.  W szarej, nieciekawej skale, między kamieniami i pośród grud ziemi wprawne oko wypatrzy doskonałość, cud natury, 
jedyny kamień, którego człowiek nie jest w stanie podrobić. 
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FOCUS NA AKTYWNOŚĆ
Z Joanną Brzezińską – prezes Klubu Wspinaczkowego Trawers Krze-
szowice – rozmawia Marian Lewicki.

Marian Lewicki: Znamy się od ponad 10 lat i od samego początku naszej 
znajomości postrzegam Cię, jako osobę wielowymiarową. Masz wiele 
zainteresowań i pasji. W gminie Krzeszowice mieszkasz od kilkunastu 
lat. A wcześniej?

Joanna Brzezińska: Urodzi-
łam się w Dąbrowie Górni-
czej, ale wychowywałam się 
w Olkuszu. Później studiowa-
łam Wychowanie Fizyczne na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Po studiach chciałam być na-
uczycielem wf, ale w tamtym 
czasie trudno było o pracę 
w oświacie. Po przeanalizo-
waniu różnych opcji postano-
wiłam podjąć pracę w Policji. 
Najpierw trafiłam do Krakowa, 
ale stosunkowo szybko prze-
prowadziłam się do Krzeszo-
wic, które znałam i zawsze mi 
się podobały. To było 13 lat 
temu. Zawodowo nadal jestem 
policjantką, ale praca to tylko 
pewien wycinek mojego życia.

M.L.: Właśnie o tym myślałem, mówiąc, że jesteś osobą wielowymiaro-
wą. Wiem, że tańczysz, biegasz, robisz pokazy fireshow i zajmujesz się 
wspinaczką.

J.B.: Kiedy zamieszkałam w Krzeszowicach, z moją wówczas małą córką, 
miałam ograniczone możliwości, ale starałam się szukać jakichś aktyw-
ności. Wiadomo, że opieka nad małym dzieckiem nie pozwala na bycie 
długo poza domem. Mogłam sobie pozwolić na bieganie czy na udział 
w zajęciach w Zespole Tańców Świata Zdrojanie. Może nie będę zachowy-
wać chronologii, ale na początku pobytu w Krzeszowicach poznałam kilka 
świetnych osób. Z Pawłem Czyżem wspólnie biegaliśmy i współtworzyli-
śmy grupę biegową. Dzięki Monice Dudek trafiłam do Zdrojan. Poza tym 
byłam częstym gościem i uczestnikiem różnych wydarzeń organizowanych 
przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Wspomniałeś o fireshow. 
Faktycznie, zawsze mi się to podobało. Podczas spacerów po parku uczy-
łam się tych trudnych ewolucji „na sucho”, wymachując długimi skarpe-
tami wypełnionymi ryżem. Najpierw robiłam to samodzielnie, a później 
wspólnie z Mają Lewicką. Kiedy udało nam się osiągnąć pewną biegłość 
w operowaniu ogniem, postanowiłyśmy zaprezentować nasz program 
szerszej publiczności. Monika Dudek zaprosiła nas na Noc Świętojańską 
w Tenczynku, ale pokazów było więcej. Tych aktywności było naprawdę 
dużo. Mogłabym opowiedzieć o przygotowaniach do maratonu czy do-
świadczeniach wokalnych, ale może o tym przy innej okazji. Teraz jestem 
skoncentrowana na czymś innym.

M.L.: Faktycznie, zostawmy może tę tematykę, a porozmawiajmy o wspi-
naczce, która od kilku lat jest twoją największą pasją.

J.B.: Tu Cię trochę zaskoczę, bo wcale nie od kilku lat, a od czasów szkoły 
podstawowej w Olkuszu. Moja wychowawczyni, nauczycielka geografii, 
Maria Skoczek zajmowała się wspinaczką. W soboty, ze zgodą od rodziców 
w ręku, spotykaliśmy się pod szkołą i stamtąd wyruszaliśmy na wycieczki. 
Dzięki pani Marii uświadomiłam sobie, gdzie mieszkam, że na tym terenie 
są jaskinie, skały. Później poznałam mojego ówczesnego chłopaka Dawida 
i to on wprowadził mnie w świat wspinaczki. Zaczynałam w okolicach Ol-
kusza, a w samym Olkuszu zapisałam się do funkcjonującego od kilkudzie-
sięciu lat klubu speleologicznego. Tam poznałam kolejnych ludzi, dzięki 
którym zaczęłam chodzić po jaskiniach.

M.L.: Później była przerwa.

J.B.: Tak, ponieważ wyjechałam na studia, a o tym, co działo się później, już 
mówiłam.

M.L.: Wspinaczka jednak nie dawała Ci spokoju.

J.B.: Odkąd zamieszkałam w Krzeszowicach, zdawałam sobie sprawę z po-
tencjału wspinaczkowego tych okolic. Tu jest podobnie jak w Olkuszu. Na 
początku, z powodów, o których mówiłam, nie było mowy o wspinaniu, 
ale po kilku latach moja córka poszła do szkoły i sporo się zmieniło. Wśród 
rodziców poznałam Tytusa Woźniaka. Okazało się, że Tytus też interesuje 
się wspinaczką. Oprócz niego poznałam jeszcze inne osoby, które nie tylko 
myślą o wspinaczce, ale też uczestniczą w zajęciach klubów krakowskich. 
Okazało się, że takich osób, które są zainteresowane stworzeniem własne-
go klubu w Krzeszowicach, jest sporo. Stworzyliśmy grupę, która zaczęła 
jeździć w okoliczne skałki. W konsekwencji powołaliśmy do życia Klub 
Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice. I tak to wszystko ruszyło. Zaczęliśmy 
się szkolić, pojawił się temat jaskiń, założyliśmy funpage na Facebooku. 
Popularyzowaliśmy naszą działalność, prowadząc zajęcia edukacyjne. Zor-
ganizowaliśmy zawody wspinaczkowe dla dzieci, a później piknik w Dubiu. 
Robiliśmy wiele spotkań i eventów. W tamtym czasie, dzięki pomocy Moni-
ki Dudek, mieliśmy bazę w Klubie Senior+ na ulicy Szkolnej.

M.L.: Na początku bazą były Krzeszowice, ale w pewnym momencie prze-
nieśliście się do Dubia.

J.B.: To jest ciekawa historia. Cztery lata temu nawiązaliśmy współpracę 
z prezesem Fundacji Wspinka Mateuszem Paradowskim. Ta Fundacja 
zajmuje się czyszczeniem i obijaniem skał, czyli zakładaniem tak zwa-
nych ringów, dzięki którym można na takiej ścianie uprawiać wspinaczkę 
sportową w bezpieczny i profesjonalny sposób. Zaproponował, że można 
zrobić sportowe drogi na skałach w Dubiu. Ja to miejsce znałam, bo często 
biegałam w Dolinie Racławki i obok tych skał wielokrotnie przejeżdżałam. 
Wiedziałam, że to jest świetne miejsce, ale nie wiedziałam, jak ruszyć temat, 
a nawiązanie kontaktu z Mateuszem Paradowskim praktycznie wszystko 
rozwiązało. Oczywiście to był pewien proces, ale udało się i mamy w Dubiu 
świetne miejsce. Kolejnym krokiem bliższego związania się z Dubiem była 
moja przeprowadzka do tej przepięknej miejscowości. Trzy lata temu kupi-
łam tam dom i on jest aktualnie naszą bazą. Na strychu jest bulderownia, 
czyli pomieszczenie, gdzie można, do wysokości 3 metrów, wspinać się bez 
zabezpieczeń. Będąc na suficie, można z niego bezpiecznie odpaść na ma-
terac. Tam trenujemy i szkolimy się w czasie, kiedy niemożliwy jest trening 
w plenerze. Tam też spotykamy się w każdy czwartek w godzinach od 19.00 
do 22.00. Serdecznie zapraszam! Wisimy sobie tam jak pająki.

M.L.: Ile osób zrzesza klub?

J.B.: W tej chwili 70 osób w różnym wieku, bo jest to klub rodzinny. Doro-
słych, aktywnych członków jest około 20. To są ludzie, którzy mają już spore 
umiejętności. Cały czas się szkolimy, najpierw ja zrobiłam kurs instruktorski, 
a w ubiegłym roku uprawnienia zdobyły kolejne 4 osoby. To wszystko pięk-
nie się rozwija, prowadzimy kursy dla ludzi z całej Polski. W związku z tym 
musimy tę naszą bazę ciągle rozwijać.

M.L.: Czujesz się Dubianką?

J.B.: Tak, zostałam tu bardzo dobrze przyjęta. Sołtys Zbigniew Wąsik jest 
otwarty na wszystkie nasze propozycje, bardzo dobrze się z nim współpra-
cuje. Myślę, że potencjał Dubia dostrzega też włodarz naszej gminy Wacław 
Gregorczyk. Realizacja przedsięwzięcia Dolina Pstrąga w Dubiu doskonale 
splata się z naszą działalnością. Ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z całej 
Polski są zachwyceni kompleksową ofertą tego terenu z boiskiem, placem 
zabaw, geoparkiem. W Dubiu czuję się świetnie! Tu jest mój dom.

M.L.: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w wszelkich przedsięwzię-
ciach.
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Maciej Liburski: Już kwiecień. Minął rok, gdy ogłoszono pandemię ko-
ronawirusa. Spróbujmy zastanowić się nad kondycją polskiej szkoły. 
Wydaje się, że szkoła gminna, którą Pani kieruje, jak w soczewce skupia 
wszystkie problemy związane ze zmianą stylu pracy szkoły podstawowej 
w związku z uruchomieniem zdalnego systemu nauczania.

Katarzyna Mitka:  Po prak-
tycznie całym roku nauczania 
zdalnego, przerywanego tylko 
od czasu do czasu powrotem do 
nauki stacjonarnej, warto doko-
nać krótkiego podsumowania. 
Początki były bardzo trudne 
– nikt z nas, dyrektorów i na-
uczycieli – nie wiedział, w jaki 
sposób zorganizować proces 
edukacyjny, aby był efektywny, 
skuteczny i odpowiadał potrze-
bom i możliwościom naszych 
uczniów. Na pomoc minister-
stwa też trudno było liczyć, bo 
nikt nie był przygotowany na 
taką skalę problemów. Musieli-
śmy wraz z rodzicami i uczniami 
przeskoczyć całą epokę i bardzo 
szybko nauczyć się funkcjono-
wać w nowej rzeczywistości.

M.L.: Jaki był przebieg przygotowań do nowego sposobu nauczania i ko-
munikowania się z uczniem, jakie działania organizacyjne podjęto, by 
uruchomić system online?  

K.M.: Współpracując z całą Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym 
i rodzicami udało nam się „oswoić” dostępne platformy edukacyjne i pró-
bować funkcjonować w wirtualnej namiastce szkoły. Obecnie pracujemy 
na platformie GSuite dla Edukacji, gdzie wykupiona została nasza własna 
domena i dzięki temu możemy bezpiecznie kontaktować się z uczniami, ro-
dzicami i nauczycielami, prowadząc lekcje online, korzystając z dostępnych 
aplikacji do zdalnego nauczania, czy też komunikując się z dziećmi, rodzi-
cami lub innymi nauczycielami. Rodziny, w zdecydowanej większości, nie 
mają już problemów ze sprzętem komputerowym. Wiele osób zaopatrzyło 
się w dodatkowy sprzęt na własną rękę, a dzięki współpracy z Gminą oraz 
Stowarzyszeniem Dorzecza Sanki, sukcesywnie pozyskiwaliśmy laptopy, 
słuchawki, kamerki lub inny sprzęt konieczny do prowadzenia zajęć czy 
uczestniczenia w zdalnych lekcjach. Sprzęt jest wypożyczany potrzebują-
cym osobom. W niektórych przypadkach zdarzają się problemy z łączem 
internetowym i nie zawsze wszystkie dzieci są w stanie uczestniczyć w lek-
cjach online. Jednak w takich sytuacjach wychowawcy są w stałym kon-
takcie z rodzicami uczniów i na bieżąco wyjaśniają sytuacje. Nie zdarzyło 
nam się „zaginięcie” jakiegoś ucznia czy całkowity brak kontaktu z rodziną, 
co z pewnością jest zasługą niezbyt licznych klas i dzięki możliwości nawet 
fizycznego dotarcia do rodziców, aby pomagać w rozwiązaniu problemów.

M.L.: Jakie największe trudności sprawia nauczanie online?

K.M.: Od momentu wprowadzenia lekcji online najtrudniejsze jest dla mnie 
wypośrodkowanie potrzeb oraz możliwości uczniów i ich rodziców. Wielo-
krotnie dyskutujemy na ten temat z Radą Pedagogiczną, pytamy o opinie 
rodziców i uczniów. Wiemy doskonale, iż nadmierne przesiadywanie przy 
komputerze bardzo negatywnie wpływa na psychikę, a także zdrowie 
fizyczne dzieci. U coraz większej liczby uczniów widać symptomy depresji, 
załamania nerwowego, zniechęcenia czy wręcz uzależnienia od komputera 
i Internetu. Widać to było już we wrześniu, po powrocie uczniów w nowym 
roku szkolnym. Obecnie te objawy w dalszym ciągu nasilają się. Również 
nauczyciele „wypalają się” i coraz trudniej im dźwigać odpowiedzialność za 

edukację, a jednocześnie zdrowie swoich uczniów. Permanentnemu stre-
sowi sprzyja niepewna sytuacja pandemiczna, przekładanie z tygodnia na 
tydzień decyzji dotyczących szkół i nieustanne czekanie na poprawę sytu-
acji. Wszyscy bardzo chcemy powrotu do normalności, choć jednocześnie 
zdajemy sobie sprawę, iż ten powrót tak naprawdę nie będzie „normalny”. 
Uczniowie będą na nowo uczyć się kontaktów społecznych, przebywania 
w większych grupach przez kilka godzin dziennie – po kilku miesiącach 
izolacji i samotności. Konieczne będzie zwiększenie aktywności fizycznej, 
zwrócenie większej uwagi na emocje dzieci, rozwiązywanie nieuchronnych 
konfliktów. Każdy kolejny tydzień zdalnego nauczania pogłębia istniejące 
problemy edukacyjne i psychiczne. Dla wszystkich wskazane jest, by do 
szkoły jak najprędzej wrócić.

M.L.: Jakie obecnie istnieją formy bezpośredniego kontaktu ucznia ze 
szkołą?

K.M.: Część nauczycieli pracuje w szkole i podobnie jak uczniowie korzysta 
tu z zainstalowanego sprzętu. W szkole odbywają się konsultacje z przed-
miotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy 8, a także indywidualne zajęcia 
specjalistyczne – w zależności od potrzeb rodziców i ich dzieci oraz aktual-
nych zaleceń ministerstwa. Można także wypożyczyć książki z biblioteki lub 
spotkać się z pedagogiem szkolnym.

M.L.: Co w tym trudnym czasie należy do obowiązków szkoły jako insty-
tucji?

K.M.: Pomimo, iż uczniowie pracują głównie zdalnie, to szkoła jako insty-
tucja pracuje prawie normalnie. Mówię „prawie”, gdyż na terenie szkoły 
w dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny, osoby wchodzące na teren 
szkoły mają obowiązek nosić maseczki, dezynfekować ręce i zachowywać 
dystans. Administracja szkoły pracuje częściowo zdalnie, wymieniając się 
w poszczególnych dniach lub godzinach. Pracownicy obsługi, pod nie-
obecność uczniów, porządkują sale, sprzątają, myją, dezynfekują wszystkie 
sprzęty i powierzchnie. Korzystamy z pozyskanego ozonatora i lampy UV, 
aby jak najlepiej zabezpieczyć uczniów i pracowników przed jakimkolwiek 
wirusem. Sprzątany jest teren przyszkolny, by wszystko było jak najlepiej 
przygotowane na powrót dzieci.

M.L.: W jakim stopniu dotychczasowe doświadczenia wzbogacają sam 
proces nauczania w szkole?

K.M.: Prowadząc zdalne nauczanie, staramy się eliminować negatywne 
zjawiska, rozwiązywać na bieżąco pojawiające się problemy oraz skupiać 
na pozytywach, które jednak się pojawiają. Na pewno wszyscy rozwinęli 
swoje kompetencje informatyczne. Nauczyciele, dokształcając się cały czas, 
szukają nowych, atrakcyjnych i skutecznych sposobów przekazywania 
wiedzy online. Uczniowie muszą wykazywać się większą samodzielnością 
i odpowiedzialnością w zdobywaniu wiedzy. Mam nadzieję, że po powrocie 
do stacjonarnego nauczania nauczyciele będą wykorzystywać nabyte do 
tej pory kompetencje, a wszyscy będą bardziej doceniać możliwości, jakie 
daje „normalna” szkoła. Czekamy także na możliwość systematycznego 
spotykania się z rodzicami, wspólnego organizowania inicjatyw lokalnych, 
które siłą rzeczy, w przeciągu ostatniego roku, zostały mocno ograniczone.

M.L.: Z czym wiążą się plany na najbliższą przyszłość kierowanej przez 
Panią szkoły?

K.M.: W niedalekiej przyszłości czekają nas nowe wyzwania, zarówno 
w sferze: edukacyjnej, wychowawczej, emocjonalnej, jak też w kwestiach 
technicznych – budowa nowoczesnej hali sportowej i rozbudowa szkoły, 
dająca nowe możliwości lokalowe. Mimo wszystko – a może właśnie dlate-
go – z optymizmem patrzę w przyszłość, przygotowując się do kolejnych 
ważnych zadań.

Z OPTYMIZMEM PATRZĘ W PRZYSZŁOŚĆ
Wywiad z Katarzyną Mitką – dyrektorką Szkoły Podstawowej w Sance – przeprowadził Maciej Liburski.
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MIESZANIE JEST SZTUKĄ
1. Kwiecień plecień – niestety początek znanego przysłowia aż w namiarze 
się spełniał. W felietonie wydrukowanym w ubiegłem miesiącu, z datą 1 
kwietnia, pozwoliłem sobie na zaserwowanie Państwu symbolicznych 
trzech potraw wielkanocnych w formie primaaprilisowej. Zatem ukradzio-
ny Gladiator nie odnalazł się, a aura wokół tego faktu przypomina pastę 
jajeczną. Nie powstało żadne nowe Towarzystwo, zatem i kolejka gondolo-
wa mieści się sferze SF jako bajecznie kolorowa pisanka. Rynkowa fontanna 
nie otrzyma imienia patronki, a to się mieści w konwencji jajka na twardo 
w sosie chrzanowym z rzeżuchą. Mam nadzieję, że dostarczyłem Państwu 
powodów do uśmiechu oraz refleksji.

2. Ależ to był i jest festyn związany z nieczystościami w gminie. Segregowa-
nie śmieci w kolorowych workach i kontenerach, ceny za wywóz bardziej 
astronomiczne niż życiowe. Mieszkańcy zmuszeni są do segregowania 
śmieci. Kilka dni temu, na jednej z ulic centrum Krzeszowic, widziałem łado-

wane do wielkiej śmieciarki oznakowane osobno kontenery: szkło, odpady 
mieszane, tworzywa sztuczne, papier. Kolorów już nie przywołuję. Ubrani 
w zielone, służbowe szaty wpychali je do kręcącego się bębna, gdzie 
wpadała ich zawartość. Rozpoczęło się – sądząc po hałasie – eleganckie 
mieszanie. Po kilku minutach wielki samochód odjechał do następnego 
stanowiska. Tam czekały posegregowane materiały...

3. Krzeszowice i okolice nazywane były terenem zieleni, relaksu, bajecz-
nych ogrodów przydomowych oraz działkowych, alejek nad Krzeszówką, 
spokoju, a na pewno czystej wody i powietrza. Z radością patrzę – już kolej-
ny rok – na piętrowo kwitnące bratki w Rynku. W czasach zarazy i nienawi-
ści, pod umęczonymi drzewami – to ważny uśmiech kwiatków do jeszcze 
wrażliwego człowieka.

krZesZoWice, 24.04.2021
kolcZasTy

20 LAT PSZCZELARZENIA
Z Bogusławem A. Latawcem, prezesem Krzeszowickiego Towarzystwa 
Pszczelniczego „BARĆ”, rozmawia Maciej Liburski.

Maciej Liburski: Jak z perspektywy 20 lat pszczelarzenia ocenia Pan 
obecną sytuację w naszych pasiekach?

Bogusław Latawiec: Nie najgo-
rzej, strat po zimie dużych nie 
ma, choć występują przypadki 
mniejszych lub większych spad-
ków rodzin pszczelich, spowo-
dowane błędami pszczelarza, 
bądź czynnikami zewnętrznymi. 
Ostatnio coraz częściej zdarzają 
się „odwiedziny” dzięciołów, któ-
re być może szukają schronienia, 
tak jak szukają go w styropia-
nowych elewacjach domów. 
Odnotowano też próby dostania 
się do ula w poszukiwaniu poży-
wienia. Do ula wchodzą myszy. 
„Nieproszeni goście” wywołują 
hałas, który wzbudza niepokój 
u zimujących pszczół. 

M.L.: Jak przebiega proces zi-
mowania pszczół? 

B.L.: Pszczoły w zimie nie śpią, tworzą tzw. kłąb zimowy, który w zimie pul-
suje w zależności od temperatury zewnętrznej i występujących warunków. 
Pszczoły spożywają pokarm, przetwarzając go w energię cieplną i dzięki 
temu utrzymują w kłębie pszczelim temperaturę około 20 stopni C. To 
pozwala przetrwać im nawet największe mrozy. Pszczoły wymieniają się 
między sobą – te w pobliżu zewnętrznych części zmierzają do środka, by 
móc się ogrzać, a te ciepłe przemieszczają się na zewnątrz, by utrzymać sta-
łą temperaturę ok. 20 stopni C. Jeżeli hałas spowoduje, że pszczoły w ulu się 
rozejdą – rozluźni się kłąb zimowy – to w razie dużego mrozu nie utworzą 
już ponownie kłębu i zginą z zimna. Żeby to prosto i jasno wyjaśnić, kłąb 
powoduje, że pszczoły ogrzewają się nawzajem.

M.L.: Mamy już wiosnę. Na jakim etapie rozwoju pozostają pszczoły?

B.L.: Kwiecień to ten okres, kiedy powoli zaczyna budzić się do życia cała 
przyroda, zaczynają kwitnąć wierzby, klony, a następnie drzewa i krzewy 
owocowe, które dostarczają pszczołom niezbędnego pokarmu – pyłku 
kwiatowego i nektaru. Pyłek jest dla pszczół pokarmem białkowym, nektar 
– węglowodanowym. W trakcie zimowli w ulu przebywa od około 15 do 20 
tysięcy pszczół. Obecnie następuje wymiana pszczół, które zimowały, jest 
ich coraz mniej i coraz więcej przybywa nowych pszczół. 

M.L.: Jaki jest dalszy etap w cyklu rozwoju pszczół? 

B.L.: W kwietniu występują pszczoły zimujące, czyli pszczoły, które wygry-
zają się – rodzą się na przełomie lipca, sierpnia i września. Pszczoła zimowa 
żyje od 6 do 8 miesięcy i dożywa do kwietnia następnego roku. Pszczoła 
tzw. wiosenna czy letnia to ta, która rodzi się w okresie od kwietnia do 
połowy lipca i żyje od 30 do 40 dni. Te właśnie pszczoły aktywnie oblatują 
większość kwiatów, zbierają nektar, z którego powstaje miód. Od momentu 
złożenia przez matkę pszczelą jaja do wygryzienia się pszczoły, mija 21 dni. 
Łatwo jest więc wyliczyć, że w trakcie życia jednej pszczoły, rodzą się dwa 
kolejne pokolenia pszczół. To powoduje, że w sezonie wiosenno-letnim 
pszczół w ulu przybywa, a w pełni sezonu pszczelarskiego w ulu może być 
od 60 nawet do 100 tysięcy pszczół.

M.L.: Czy to oznacza, że tak duża liczba pszczół gwarantuje dużą ilość 
miodu? 

B.L.: Niestety, nie do końca. W ubiegłym roku, po pięknym słonecznym 
kwietniu, przyszedł zimny i mroźny maj oraz deszczowy czerwiec. Pomimo 
dużej ilości pszczół, miodu było bardzo niewiele. Mrozy, które wystąpiły 
w kwietniu i maju przemroziły kwiatostany wielu kwiatów, co spowodo-
wało, że np. akacje w wielu rejonach nie zakwitły w ogóle, a kwiaty lipy, 
pomimo iż kwitły, nie nektarowały. W tym roku prognoza na kwiecień też 
niestety nie jest sprzyjająca, oprócz kilku pojedynczych cieplejszych dni, 
cały czas temperatura oscyluje w granicach 10 stopni, z bardzo niskimi 
temperaturami w nocy. Pada deszcz, a to wszystko powoduje, że rodziny 
pszczele nie rozwijają się tak, jak powinny. Przez dwadzieścia lat mojego 
pszczelarzenia, nie pamiętam, żebym w połowie kwietnia karmił pszczoły 
syropem cukrowym lub specjalnym ciastem miodowo-cukrowym, żeby nie 
zabrakło im pokarmu. Problemy mogą mieć również sadownicy, bo jeżeli 
sprawdzą się zapowiadane prognozy, że taka aura będzie trwać do końca 
kwietnia, to pszczoły nie oblecą kwiatów.

M.L.: W tym kontekście, proszę przypomnieć czytelnikom, jaką rolę od-
grywają pszczoły w środowisku naturalnym? 

B.L: Pszczoła miodna odgrywa olbrzymią rolę w środowisku naturalnym. 
Jest najbardziej rozpowszechnionym i znanym gatunkiem wśród zapyla-
czy, pewnie dlatego, że hodowana przez ludzi. W środowisku naturalnym 
występują też inne owady zapylające, takie jak pszczoły dzikie, pszczoły sa-
motnice, trzmiele, błonkówki, muchówki, motyle czy chrząszcze. Pszczoły 
w 98% zapylają rośliny owadopylne, których w naszym klimacie jest około 
78% wśród wszystkich roślin. W naszej szerokości geograficznej występują 
rośliny wiatropylne – stanowią one około 22% wszystkich gatunków oraz 
rośliny owadopylne, obejmujące aż 78% gatunków. Obecnie w 90% zna-
nych na świecie narodowych zasobach żywności, reprezentowane są 82 
artykuły spożywcze, które możemy zakwalifikować do produktów roślin-
nych oraz 28 artykułów niebędących pochodzenia roślinnego. Pszczoły są 
zapylaczami aż 77% z tych 82 artykułów spożywczych, z których dla 48% są 
najważniejszymi zapylaczami. 1/3 produktów spożywanych przez człowieka 
jest zależna bezpośrednio lub pośrednio od zapylania przez owady.
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M.L.: Miód jest jedną z najbardziej wartościowych substancji odżyw-
czych. Jakie występują u nas odmiany miodu? 

B.L. Rozróżnia się trzy typy miodów – nektarowe (nektar kwiatów roślin 
uprawowych, łąkowych, leśnych i górskich), spadziowe (sok z roślin prze-
twarzany przez mszyce, czerwce i miodunki) oraz nektarowo-spadziowe. 
Do najbardziej znanych odmian miodów nektarowych należą rzepakowy, 
akacjowy, lipowy, gryczany i wrzosowy oraz wielokwiatowy. Ostatnio bar-
dzo popularnym jest miód nawłociowy.

M.L.: Proszę powiedzieć, dlaczego z tak wielkim zapałem ludzie zajmują 
się pszczelarstwem?

B.L.: Myślę, że przede wszystkim z powodu miodu, który wszyscy tak bar-
dzo lubimy. Dzięki pszczołom pozyskujemy też inne produkty, takie jak py-
łek kwiatowy czy kit pszczeli, czyli propolis – produkty przynoszone przez 
pszczoły. Są też inne produkty, które wytwarzają gruczoły pszczół, takie jak 
mleczko pszczele, wosk czy jad pszczeli. Wszystkie wymienione produkty, 
które pozyskujemy od pszczół, są niezwykle cenne dla ludzi, z uwagi na ich 
właściwości prozdrowotne i lecznicze.

M.L.: Do właściwości prozdrowotnych i leczniczych powrócimy w naszej 
kolejnej rozmowie. Na koniec proszę o informację na temat Towarzystwa 
Pszczelniczego „BARĆ”, którego jest Pan  prezesem.

B.L.: Od 1 marca 2020 roku, kiedy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Członków KTP „BARĆ”, wszystkie sprawy związane z dzia-
łalnością Towarzystwa są tak, jak w całym kraju, realizowane w systemie 
zdalnym. Zawieszono programy w ramach wsparcia realizacji zadań pu-
blicznych oraz realizowane przez „BARĆ” przedsięwzięcia. W roku ubiegłym 
Zarząd Towarzystwa zgłosił do konkursu na najładniejszą pasiekę w Mało-
polsce, organizowanego przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach, pasiekę Pani Sylwii Adamczak-Kucharskiej z Paczółtowic. 
Po ogłoszeniu wyników okazało się, że II miejsce zajęła pasieka z Paczół-
towic. Komisja Konkursowa doceniła zamiłowania artystyczne właścicielki, 
przejawiające się w tworzeniu niezwykłych form ozdobnych z drewna, 
kamienia, słomy, w ogrodzie otaczającym pasiekę oraz niezwykłe ogrodo-
we kompozycje kwiatowe, podporządkowane zapewnieniu odpowiedniej 
bazy pożytkowej dla pszczół, przez cały wegetacyjny sezon. Cieszymy się 
i serdecznie Pani Sylwii gratulujemy!

M.L.: Redakcja „Magazynu Krzeszowickiego” przyłącza się do tych gra-
tulacji. Towarzystwu życzymy sukcesów w realizacji wszystkich planów. 
Dziękuję za rozmowę i zapraszam Pana do dalszych refleksji nad pasją 
życiową – pszczelarzeniem.

W STAREJ SZTOLNI
– I ja tu mam wejść? Jesteś pewny?

Tak, grotołaz Paweł, który sam z ekipą oczyszczał i udrażniał sztolnię, nie ma 
wątpliwości, że sobie poradzę, i że podziemne korytarze przejdę. Przeczoł-
gam się, przecisnę, nałapię sińców, ale opuścimy starą kopalnię bez żadne-
go uszczerbku. Najpierw jednak musimy zawrócić na parking, bo w aucie 
została lampka czołowa.

Nowa Góra, Paryż i okolice to podziemna sieć korytarzy i komnat nieczyn-
nych kopalń. Tu, przed zamknięciem, wydobywano galman. 

Galman – górnicze określenie utlenionych rud cynku. Galmany czerwone 
(smithsimonitowe) w Polsce występują w rejonie Wyżyny Śląsko-Kra-
kowskiej – m.in. w okolicach Trzebini, Jaworzna, Olkusza. Jedna z dwóch 
najważniejszych (obok blendy cynkowej) rud cynku. Historycznie używany 
jako domieszka do miedzi w produkcji mosiądzu.

Las, pod którym znajduje się sztolnia, jest piękny. Ścieżki zapraszają do 
spaceru. Wracamy do zejścia do kopalni. Zagłębienie w ziemi jest duże, 
ale i tak, stojąc na krawędzi, trudno domyślić się, co ono skrywa. Dokąd 
zaprowadzi mały otwór, okienko? Najpierw prowadzi pionowo w dół. 
Jeszcze sms od Pawła do osoby, która wie, gdzie jesteśmy (z informacją, 
że wchodzimy i ile czasu sobie dajemy do wyjścia). Brak kontaktu z naszej 
strony o tej godzinie ma być sygnałem do uruchomienia akcji ratunkowej.

Tu nie ma sensu zabierać do środka plecaka, bo będzie tylko przeszka-

dzał. Kaski na głowę, czołówki na kaski, rękawiczki na ręce. Przydałyby się 
ochraniacze na kolana, bo za chwilę zmuszeni będziemy czołgać się po ka-
mieniach. Nad głową skały, pod brzuchem kamienie, po bokach ściany. Na 
zewnątrz wysoka temperatura (lato), a tu przyjemny chłód, który wkrótce 
przeniknie całe ciało i już taki przyjemny nie będzie. Do tego wilgoć i spły-
wająca woda ze skał.

PODRÓŻE KINGI
Jestem z Rybnej. Często w swoich spacerach i krótkich wyprawach nieświadomie przekraczam granice, bo – czy linia na mapie jest ważna? Dla 
mnie ważne jest poznawanie nowego, odkrywanie miejsc, historii i ludzi. Jestem z Rybnej, a na północ od niej jest kusząca kraina, zwana Ziemią 
Krzeszowicką. Nabieram powietrza w płuca i wyruszam. Wybierzecie się ze mną w tę podróż? Zapraszam do mojego – waszego świata!
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1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis po-
trwa do końca września bieżącego roku. Udział w spisie jest obowiąz-
kowy, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Obowiązkową formą 
jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon 
poprzez infolinię spisową lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza 
spisowego. Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części 
swoich danych osobowych. Problem w tym, że chęć na ich pozyska-
nie mają także osoby działające niezgodnie z prawem, a moment na 
oszustwa pod pozorem spisu powszechnego jest doskonały z punktu 
widzenia przestępców.
W czasie pandemii pomysłowość oszustów szczególnie nie zna granic, co 
ma również bezpośrednie przełożenie na kradzieże danych i majątku po-
przez spis powszechny. Od marca 2020 roku przestępcy dwoją się i troją, 
aby wykorzystać lęk, panikę i izolację seniorów w Polsce. Co chwilę po-
wstają nowe techniki manipulacyjne. Przeciwdziała temu Stowarzyszenie 
MANKO, które od 8 lat wydaje ogólnopolski „Głos Seniora” i Ogólnopolską 
Kartę Seniora, a także prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną 
„Stop Manipulacji – nie daj się oszukać”. Już w pierwszych dniach pande-
mii (marzec 2020) „Głos Seniora” zainaugurował ogólnopolską kampanię 
społeczną „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”. Do tej pory oszuści 
wymyślili ponad 30 różnych modyfikacji technik manipulacyjnych. Chcąc 
uchronić seniorów przed tymi przestępstwami, Stowarzyszenie MANKO 
rozpoczęło, w marcu 2020 roku, akcję „Stop Korona-Oszustwom”, w ramach 
realizowanej kampanii „Stop Manipulacji – nie daj się oszukać”.
Sytuacja jest o tyle poważna, że spis powszechny jest i będzie rozpo-
wszechniany w mediach. To z kolei ma znaczny wpływ na spadek czujności 
seniorów i może okazać się idealną szansą dla oszustów. W ramach kampa-
nii „Stop Manipulacji – nie daj się oszukać” i akcji „Stop Korona-Oszustwom”, 
Stowarzyszenie MANKO – „Głos Seniora” ostrzega przed nieetycznymi 
praktykami przez spis powszechny i przedstawia kolejne metody oszustw.

OSZUSTWA PRZEZ SPIS POWSZECHNY – METODA NA 
RACHMISTRZA W INTERNECIE
W pierwszej fazie spisu powszechnego seniorzy są szczególnie narażeni 
na oszustwa poprzez fałszywe strony internetowe „umożliwiające” udział 
w spisie. Należy uważać na wszystkie komunikaty przychodzące z nie-
sprawdzonych źródeł, a wśród nich m.in.: e-maile, SMS-y, media społecz-
nościowe czy komunikatory. Pod żadnym pozorem nie powinno się klikać 
w linki zewnętrzne zawarte w podejrzanych wiadomościach, ponieważ 
mogą one prowadzić do stron czy aplikacji, które bez problemu przechwy-
cą nasze dane. Do systemu należy logować się wyłącznie poprzez autory-
zowaną stronę www.spis.gov.pl.

OSZUSTWA PRZEZ SPIS POWSZECHNY – METODA NA 
RACHMISTRZA PRZEZ TELEFON
W drugim etapie spisu powszechnego, do osób niezapisanych będzie 
dzwonił bezpośrednio rachmistrz z GUSu. W związku z tym, że według 
licznych badań tylko 20% seniorów korzysta z Internetu, druga metoda 
manipulacji może okazać się jeszcze bardziej skuteczna z perspektywy 
oszustów. Osoby te będą się starały wyłudzać dane osobowe. Dzwoniący 
mogą również namawiać do kliknięcia w podejrzane linki lub instalacji 
specjalnych aplikacji. Każdy uczestnik spisu ma prawo zweryfikować toż-
samość swojego rozmówcy. Wystarczy poprosić o jego imię, nazwisko i nu-
mer legitymacji. Można je sprawdzić na stronie spisu w zakładce „Sprawdź 
rachmistrza”  lub dzwoniąc na infolinię spisową na numer 22 279 99 99. 
Należy to zrobić przed udzieleniem jakichkolwiek informacji.

OSZUSTWA PRZEZ SPIS POWSZECHNY – METODA NA 
RACHMISTRZA W DOMU
Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, to nieunikniona będzie również 
bezpośrednia wizyta rachmistrza w domach osób, które do tej pory nie 
wzięły udziału w spisie powszechnym. Jest to kolejna idealna sytuacja dla 
oszustów, którzy mogą podszywać się pod rachmistrza. Wpuszczenie takiej 
osoby do domu może być bardzo nieprzyjemne w skutkach dla właściciela 
mieszkania, ponieważ kradzież danych osobowych może okazać się tylko 
jednym z naszych zmartwień. Przestępcy nie będą mogli oprzeć się okazji 
na rabunek majątku z naszego mieszkania. Należy uważać na wszystkie 
podejrzane prośby osoby podszywającej się za rachmistrza. Rachmistrzo-
wie nie mogą robić zdjęć naszym dowodom osobistym w celu weryfikacji, 
prosić o opłatę za udział w spisie czy proponować do zalogowania się 
na ich urządzeniu do systemu spisowego poprzez bank. Podobnie, jak 
w przypadku oszustw przez telefon, przed podaniem danych każdego 
rachmistrza należy zweryfikować samodzielnie poprzez zakładkę „Sprawdź 
rachmistrza” na stronie spisu lub dzwoniąc na infolinię spisową pod nume-
rem 22 279 99 99.

paTryk scHMidT 
specjalisTa ds. proMocji

sToWarZysZenie Manko

OSZUSTWA PRZEZ SPIS POWSZECHNY
STOP MANIPULACJI – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Przeciskamy się do komnat, sal, urobisk. Muszę pamiętać, żeby nie podno-
sić mocno głowy do góry, bo łatwo o uderzenie w strop. Wysiłek dla ciała 
ogromny, ale widoki rekompensują wszystko. Podziemne skalne królestwo 
– w świetle latarek migocą drobiny rud w skałach, w urobku. Docieramy do 
miejsc, gdzie można stanąć, swobodnie obrócić się. Latarka Pawła oświetla 
skalną półkę z... tygrysem. Tak krzyczę z przerażenia, że paraliżuje mnie 
już mój głos. Krzyk nie robi za to żadnego wrażenia na bestii i w końcu 
orientuję się, że bestia jest... pluszowa. Przestaję krzyczeć, ale Paweł ciągle 
jeszcze się śmieje. To jeden ze współeksploratorów podrzucił tę zabawkę. 
No, dobre...

Docieramy do ogromnej komnaty ze śladami palenia ogniska przez górni-
ków, wyrytymi znakami. Tu bloki skalne są ogromne i podświetlane latarką 
robią niezapomniane wrażenie.

Górnictwo w tym rejonie sięga prawdopodobnie XIII wieku. Kopalnie 
galmanu to ogromna sieć korytarzy, opadających mocno w dół. Do pracy 
stawiali się okoliczni mieszkańcy, odrabiający pańszczyznę. Od XIX wieku 
wydobycie rud zaczęło się organizować w sposób kapitalistyczny, ale 
w tym czasie zasoby płycej położone zaczęły się wyczerpywać, przestało 
być to opłacalne. Kopalnie zamykano po I Wojnie Światowej. 

Wracamy do wyjścia. Paweł daje znać przez telefon, że spokojnie wyszli-
śmy. Idziemy na parking przez rozświetlony i nagrzany słońcem las. Trudno 
uwierzyć, że przed chwilą jeszcze przemierzaliśmy podziemne królestwo. 
Hm, czy ktoś schylony szukał grzybów, kiedy ja właśnie zobaczyłam tygry-
sa?

Z uwagi na ryzyko i trud eksplorowania kopalni nie podaję dokładnych 
namiarów. Sztolnia została odkopana dzięki wielkiemu wkładowi pracy 

garstki zapaleńców. Pawłowi dziękuję za fantastyczną i bezpiecznie popro-
wadzoną wycieczkę. Jestem prawdopodobnie trzecią kobietą w historii, 
która tę kopalnię zobaczyła.

kinGa kurliT-Heller
arTykuł pocHodZi Z: WWW.ryBna-Zdjeciaispacery.coM
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Przedstawiciele Zarządu Związku Kombatantów RP i Osób Represjonowanych z Koła w Krzeszowicach zapalili znicze w miejscach pamięci na  
krzeszowickim cmentarzu.

Od kilku tygodniu tego typu oszustwa zaczęły pojawiać się na terenie 
powiatu krakowskiego. 1 kwietnia br. mieszkanka powiatu krakowskiego 
straciła ponad 9,5 tysiąca złotych, oferując do sprzedaży fotelik dziecięcy 
za pośrednictwem platformy OLX. Kobieta otrzymała od osoby zaintereso-
wanej informację, że kwota, jaką chciała dostać za fotelik, została przelana 
na jej „konto OLX”. Kupujący – w celu zapłaty –  przesłał komunikatorem 
telefonicznym link, w który kobieta kliknęła i podała dane karty płatniczej. 
Nastąpiło przekierowanie na stronę banku, gdzie wprowadziła dane do 
logowania. Po chwili otrzymała SMS-a z informacją, że do jej konta doda-
no nowy numer telefoniczny. Zaniepokojona kobieta zalogowała się na 
swoje konto i zobaczyła, że dokonano przelewu wychodzącego. Wtedy 
zorientowała się, że to oszustwo i zadzwoniła do banku w celu blokady 
tej transakcji, jednak w czasie trwania połączenia sprawca zdołał wykonać 
kolejne przelewy. 

Kilkunastu innych mieszkańców powiatu krakowskiego również padło 
ofiarami tego typu oszustw, tracąc pieniądze w kwotach sięgających kilka 
tysięcy złotych. Było także wiele usiłowań, gdzie osoby w porę zorientowa-
ły się, że padły ofiarami oszusta, jak w przypadku, gdy przestępca przelał 
z konta mieszkanki powiatu krakowskiego kwotę ponad 1300 złotych. Na 
szczęście w ostatniej chwili, za pośrednictwem banku, udało się zabloko-
wać ten przelew. 

Jak się okazuje, każde zgłoszone Policji oszustwo przebiegało podobnie. 
Ze sprzedającymi na tej platformie sprzedażowej kontaktowały się osoby 
za pośrednictwem komunikatora telefonicznego, które miały być zainte-
resowane kupnem wystawionych przedmiotów. Podczas korespondencji 
przestępcy wysyłali do sprzedających link, dzięki któremu rzekomo będzie 
możliwe otrzymanie zapłaty za zbyty towar. Klikając w ten link, następowa-
ło przekierowanie na łudząco podobną do OLX witrynę, gdzie sprzedający 
proszony był o podanie numeru swojej karty płatniczej, datę jej ważności, 
a co najgorsze, numer CVV, który jest jednym z zabezpieczeń uniemożliwia-
jących nieupoważnioną transakcję, aby rzekomo pieniądze mogły wpłynąć 
na konto. Kolejno następowało przekierowanie na stronę rzekomego ban-
ku celem dodatkowej weryfikacji, gdzie według instrukcji sprzedający, aby 
się zalogować, był proszony o wpisanie m.in. loginu i hasła, nr pesel, PIN-

-u do karty oraz nazwi-
ska panieńskiego matki, 
celem uzyskania kodu 
d o s t ę p u  i  p o b r a n i a 
środków. Wykorzystując 
te dane, oszust logował 
się na prawdziwą stronę 
banku sprzedawcy, do-
dając do obsługi konta 
swój numer telefonu. 

W tej sytuacji ostrzeże-
niem dla sprzedawcy powinien być otrzymany z banku SMS z informacją, 
że do jego konta przypisano nowy numer telefonu. Często reakcja po-
krzywdzonego była zbyt późna na to, aby transakcje, jakie oszust zdołał 
wykonać, zostały zablokowane przez bank. Oszuści wchodzili w posiadanie 
informacji, dzięki którym mogli dysponować środkami finansowymi swojej 
ofiary i w szybkim tempie wykonywali transakcje internetowe nie tylko 
w Polsce, ale też za granicą.

Uważajmy! Przekazywane przez oszustów linki często przypominają odno-
śniki do prawdziwych stron, a różnice są prawie niedostrzegalne. Dlatego 
za każdym razem powinniśmy dokładnie weryfikować strony internetowe, 
z których korzystamy. Nie powinno się klikać w linki otrzymane od nie-
znanych osób. Jednak najgorszym błędem jest przekazywanie danych, 
takich jak login i hasło do bankowości internetowej, czy właśnie informacji 
zapisanych na karcie płatniczej. Wówczas oszuści bez problemu mogą 
wejść w posiadanie naszych pieniędzy, których odzyskanie już nie jest takie 
łatwe.

Na oficjalnym blogu portalu OLX znaleźć można więcej informacji na 
temat metod działania oszustów. Są tam również przykłady wiadomości 
oraz fałszywych stron, za pomocą których oszuści starają się zdobyć nasze 
oszczędności https://blog.olx.pl/.../uwaga-na-wiadomosci-z-falszywymi.../

Źródło: koMenda poWiaToWa policji W krakoWie

BĄDŹCIE CZUJNI KORZYSTAJĄC Z PORTALU OLX 
Uwaga na oszustów, którzy pod pretekstem zakupu wystawionego za pośrednictwem OLX towaru, przesyłają link przekierowujący do łudząco 
podobnej witryny tej platformy z instrukcją do wprowadzenia karty płatniczej, w celu rzekomego szybkiego przelania pieniędzy. W ten sposób 
przestępcy uzyskują dostęp do środków finansowych sprzedającego. W ostatnim czasie mieszkanka powiatu krakowskiego straciła w ten spo-
sób ponad 9,5 tysiąca złotych. 
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W PODRÓŻY
Krzeszowicki Klub Podróżnika nie ustaje w swoich wyprawach, a że mieszkamy w pięknych okolicach, to wybór atrakcyjnych miejsc jest bardzo duży. 
Zresztą miejsce, to jedno, a towarzystwo, to drugie. Wyjazdy z KKP gwarantują takie udane zestawienie. Prezentujemy kilka fotografii z ostatnich wyjaz-
dów, podczas których podróżnicy zwiedzili: Dolinę Kościeliską, Wielki Kopieniec, Lubomir i Kudłacze, Turbacz.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA
Akcja sprzątania świata wpisała się w pejzaż wydarzeń w gminie Krzeszowice. Pomimo ograniczeń do sprzątania swoich miejscowości wyruszyli miesz-
kańcy większości wsi naszej gminy. Jak to przebiegało, pokazujemy na zdjęciach z: Woli Filipowskiej, Miękini, Filipowic, Nawojowej Góry, Rudna i Frywałdu.
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dr n.med Marta Kurdziel

Toksyna botulinowa/Botoks
kwas hialuronowy

mezoterapia twarzy, skóry głowy
wspomaganie leczenia cellulitu

Leczenie nadpotliwości

Filipowice Miękinia



Specjalistyczny Gabinet 
Ginekologiczno-Położniczy

Dr n.med. Krzysztof Skotniczny
specjalista ginekolog-położnik

przyjmuje:  poniedziałki, wtorki, czwartki 16ºº - 18ºº
Uprawnienie do wydawania zwolnień lekarskich
Rekomendacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Lek. med. Piotr Zdebik
przyjmują:  wtorki 15ºº - 17ºº

Gabinet Diagnostyki Ultrasonogra�cznej
 USG PRENATALNE – 3D/4D  aparatem GE VOLUSON E 6

USG           -  jamy brzusznej, tarczycy, gruczołów piersiowych, 
                       ślinianek, jąder, węzłów chłonnych,
                       tkanek  miękkich, jam opłucnowych

Doppler   -  tętnic szyjnych, nerkowych, tętnic i żył kończyn dolnych
                       i górnych, układu wrotnego

USG           -  stawów kolanowych, biodrowych, skokowych, 
                       łokciowych, ścięgna Achillesa

USG          -  stawów biodrowych u dzieci

rej./inf. tel. 12 282 53 12 
pon., wt., czw. w godz. 15ºº - 20ºº

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 



Profesjonalna pomoc prawna m.in.:

- prawo rodzinne
rozwody, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku

- prawo spadkowe
stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, unieważnienie testamentu

- prawo cywilne
 zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę, w tym egzekucja

- odszkodowania komunikacyjne 
(postępowanie likwidacyjne, odwołania od decyzji Ubezpieczyciela, sprawy 
sądowe o zadośćuczynienie, odszkodowanie, samochód zastępczy)

- pisma procesowe, odwołania, wnioski, skargi, umowy, wezwania do zapłaty, 
analiza stanu prawnego sprawy i ocena zasadności roszczeń

 
Spotkania 

w Krakowie, Trzebini, Krzeszowicach po uprzednim umówieniu wizyty
 

Kancelaria Kraków: 
ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków

Kancelaria Trzebinia: 
ul. Kościuszki 134/10 (siedziba spółki Budownictwo A-M sp. z o.o.).

 
tel: 669 971 756 | e-mail: biuro@mk-kancelaria.com.pl






