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Epidemia oficjalnie się kończy. Wypada na nowo uczyć się życia w podstawowych jego elementach. Trzeba zachować ostrożność w teorii oraz w czynie. 
Natura nie znosi próżni. Czerwiec był i jest intrygującym miesiącem w kalendarzu. Przed nami koniec roku szkolnego, ogłaszanie wyników egzaminów 
końcowych w szkołach podstawowych oraz średnich. Sesje na uczelniach. Rozkwit lata, wyjazdy na wakacje i wszelkiego rodzaju formy relaksu, także 
za granicą. Rodzą się plany, plany... Nad Krzeszowicami coraz większy ruch lotniczy. Wchodzi w życie nowy rozkład jazdy PKP. Ceny skaczą, na 
jarmarku nie tylko kury gdaczą, w Galerii Vauxhall utrwalone w fotografii wybrane happeningi Tadeusza Kantora, których sens znakomicie ilustruje naszą 
współczesność.

Andrzej Hrabia Potocki jest już postacią historyczną. Pan na Krzeszowicach oraz przestrzeniach Pałacu pod Baranami w Krakowie, Namiestnik we 
Lwowie, w czasach młodzieńczych wybitny uczeń i absolwent Gimnazjum św. Anny – dzisiaj popularnego Nowodworka. Ginie w kwietniu 1908 roku 
w zamachu terrorystycznym. Wieloznaczna to postać, czekająca na rzetelną ocenę oraz opracowanie historyczne. Prasa w czasach jego życia poświęcała 
mu wiele uwagi, a co charakterystyczne prezentowała nie tylko w urzędowych sytuacjach. „Czas” w 1904 roku, nr 46 z 28 czerwca (wtorek), poinformował: 
Pan Namiestnik Andrzej hr. Potocki przybył wczoraj po godzinie 5 wieczorem z Krzeszowic do Krakowa i odbył w Uniwersytecie naradę z osobną komisją, 
tak zwaną <administracyjną>, w sprawie defraudacji, popełnionych przez zmarłego sekretarza.

W tymże samym dniu, ale w wydaniu popołudniowym „Czas” poinformował: W poniedziałek dnia 27 bm. odbyło się posiedzenie Nauczycielskiego 
Komitetu kolonii wakacyjnych dla młodzieży krakowskich i podgórskich gimnazjów i szkół realnych. Do kolonii w Czernej pod Krzeszowicami zastali 
przyjęci uczniowie (…) i tu następuje podanie ich imion, nazwisk oraz szkół. Gimnazjum św. Anny, św. Jacka, III i IV gimnazjum, I i II szkoły realnej, 
gimnazjum w Podgórzu (Podgórze stanowiło wtedy odrębną jednostkę miejską). W sumie przyjęto 30 chłopców – wszak koedukacja była w powijakach 
także ze względów moralnych. Nie podano niestety dokładnego adresu owej kolonii.

Przy wzmożonym ruchu – zdarzały się wypadki kolejowe („IKC” 1912 nr 134 z soboty 15.06.): Pociąg pospieszny dążący z Trzebini do Krakowa 
przejechał wczoraj 24-letniego robotnika Kawalę z Dobczyc, zatrudnionego w magazynie kolejowym w Krzeszowicach. Gdy pisałem ten tekst, 
korzystałem z usług nowego dworca krzeszowickiego. Wejście na jego teren to przeprawa z cyklu „przeżyj to ostatni raz”. Wiadomo – trwa budowa  
światowo-gminnego parkingu, więc i błota wiele... Byłem świadkiem, gdy na schodach prowadzących do tunelu, mokrych i nieczystych, poślizgnęła się 
dorosła osoba. Wyglądało to groźnie. Na szczęście nie doszło do tragedii.

W czerwcowym ruchu turystycznym ogromną popularnością cieszyły się ówczesne miejscowości podkrakowskie, jak Bielany, Wola Justowska, Skały 
Panieński, Krzeszowice, Zabierzów, Skała Kmity czy Kopiec Kościuszki. „Nowa Reforma” (1914 nr 207 z 2 czerwca) pisała: Słoneczne i pogodne były 
tegoroczne Święta (Zielone Świątki – przyp. aut.). Toteż zgodnie z tradycją krakowianie tłumnie wyruszyli na wycieczki w dalsze i bliższe okolice Krakowa. 
Rojnie i gwarno było (…) od licznych gości.

Przytaczam oryginalny zapis ogłoszenia („Czas” 1914 nr 236), którego uroda językowego zapisu nazw wywołała wzruszenie, nie tylko z powodu upływu 
czasu. Sekcya Krajoznawcza Akademickiego Koła „Straży Polskiej” urządza w niedzielę 21 czerwca wycieczkę do Czerny i Miękkini. Punkt zborny 
o godz. 1.30 na dworcu kolejowym. Koszta: dla gości korona 1 i 50 halerzy, dla członków 1 kor. 20 hal. Zgłoszenia do soboty w Akademickim Kole 
„Straży Polskiej” ul. Gołębia 20 w godz. 12-1 i od 6-8 wieczorem. Cena 1/2 kg wołowiny wynosiła w tym czasie na Kleparzu 96 halerzy, herbaty czarne, 
aromatyczne za 1 kg 4-12 koron; książeczki do nabożeństwa od 20 halerzy, a łańcuszki z medalikami od 30 hal.

Poniższa notatka „Wycieczka do Miękini” jest ciekawa, ponieważ przekazuje szczegóły organizacyjne przebiegu wycieczek do Krzeszowic i okolic. 
Krakowskie Towarzystwo Techniczne urządza w sobotę dnia 6 czerwca br. wycieczkę do kamieniołomów Firmy Kulka w Miękini. Wyjazd do Krzeszowic 
o godz. 1.57 po południu. Zwiedzanie ładowni przedsiębiorstwa w Krzeszowicach – następnie pieszo lub furkami udadzą się członkowie wycieczki do 
kamieniołomów, oprowadzani przez zastępców Firmy. Powrót z Krzeszowic o godz. 8.53, przyjazd do Krakowa o godz. 8.55 wieczór. Punkt zborny na 
dworcu kolejowym. Wypada porównać czas przejazdu kolejowego na powyższej trasie. 107 lat temu wynosił 42 minuty, dzisiaj po unowocześnieniu tej linii 
– przejazd regionalny mieści się w przedziale 25 – 29 minut. I te furmanki, przedwojenne bryczki, merytoryczni przewodnicy... aż się prosi, aby młodzi, 
gniewni, zbuntowani artyści przygotowali happening duchem z Kantora. To też byłaby forma reklamy naszych okolic!

Wakacje kuszą. Woda nie zawsze chłodzi gorące głowy nastolatków... 14 czerwca doszło do tragicznego wypadku, niech będzie on przestrogą dla wszystkich 
młodych ludzi, korzystających z dzikich kąpielisk. Grupa chłopców biwakowała w okolicy starego wyrobiska kamieniołomu w Dębniku, a ponieważ dzień 
był upalny, postanowili popływać. Nad wyrobiskiem znajduje się półka skalna, a pod nią toń o głębokości około sześciu metrów... 15-letni chłopiec, 
uczeń 1 klasy ZSZ w Krzeszowicach z tej właśnie półki skalnej zeskoczył do wody... Poszukiwania ciała trwały kilka dni, nie pomogła również brygada 
płetwonurków, którym nie udało się chłopca wydobyć. Rozważano możliwość wypompowania wody ze starego wyrobiska. Ciało chłopca wypłynęło 
w sobotę 17 czerwca. Opis tej tragedii umieścił „Magazyn Krzeszowicki” w „Kronice policyjnej” – 1995 nr 83 z 1 lipca. Dzisiaj nastolatek liczyłby 41 lat ...

„Magazyn Krzeszowicki” nr 107 z 1 lipca 1996 – w stylu niemalże fantazji rodem z Hollywood – opisał, jak przygotowują się do skoku dojrzali amatorzy 
turystyki złodziejskiej. 11 czerwca telefonicznie zgłoszono policji, że dokonywana jest kradzież kabla w Kopalni Wapienia „Czatkowice”. Skradziono 
kabel o wartości 12 tysięcy złotych. Po pościgu policja zatrzymała trzech mieszkańców Patrzykowa (woj. częstochowskie), którzy przyjechali do nas 
samochodem ciężarowym STAR. 13 czerwca zostali tymczasowo osadzeni w areszcie na okres 1 miesiąca. W trakcie przesłuchania zeznali, że do kradzieży 
zainspirował ich program telewizyjny, w którym mówiono o upadających kopalniach, w których często zdarzają się kradzieże kabli. Sięgnęli więc po atlas 
geograficzny z IV klasy szkoły podstawowej, w którym zaznaczone były kopalnie znajdujące się w Polsce południowej, następnie w atlasie samochodowym 
zakreślili „atrakcyjne” miejscowości i w ten oto sposób patrzykowianie odwiedzili czatkowiczan. Pomoce naukowe wozili ze sobą, co znakomicie ułatwiło 
policjantom pracę. Szef trzyosobowej grupy trudni się handlem złomem kolorowym i ma 35 lat, jego szwagier ma 21 lat, a kolega szwagra 29 lat.  
Cóż – podróże kształcą...
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Na terenie naszej gminy działały jak dotąd trzy punkty szczepień, w tym 
jeden prowadzony przez Krzeszowickie Centrum Zdrowia w budynku przy 
ul. Legionów Polskich 30. Od 12 maja 2021 roku dołączył do tej listy kolejny, 
tym razem Powszechny Punkt Szczepień, zlokalizowany w Krzeszowicach 
przy ul. Szkolnej 7 (hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krze-
szowicach,  wejście od strony placu Kulczyckiego), utworzony z inicjatywy 
Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz Starosty Kra-
kowskiego Wojciecha Pałki, zorganizowany dzięki współpracy Gminy Krze-
szowice, Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia „Krzeszowickie Centrum 
Zdrowia” oraz Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.

Zostały utworzone dwa stanowiska do badania lekarskiego oraz dwusta-
nowiskowy gabinet szczepień. Pacjenci zgłaszają się do punktu rejestracyj-
nego, zgodnie z ustalanym na dany dzień harmonogramem (każdy pacjent 
ma wyznaczona konkretną godzinę szczepienia), gdzie potwierdzana jest 
tożsamość pacjenta (konieczne jest posiadane dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość), a następnie oczekują w poczekalni na badanie lekarskie 
i szczepienie. Po wykonanym szczepieniu pacjenci przechodzą do od-
dzielonej, drugiej części sali (poczekalni po szczepieniu), gdzie otrzymują 
informację o drugim terminie szczepienia (w przypadku szczepionek dwu-
dawkowych) oraz  pozostają przez 15 minut po szczepieniu pod nadzorem 
lekarza.

Uprzejmie prosimy, aby pacjenci przychodzili na ustalone godziny. 
Umożliwia to sprawne realizowanie szczepień, bez oczekiwania w ko-
lejce oraz niepotrzebnego gromadzenia osób.
Od początku funkcjonowania punkt realizował szczepienia szczepionkami 
firm Pfizer (szczepionka dwudawkowa) oraz Johnson & Johnson (szcze-
pionka jednodawkowa).

Obecnie ilość miejsc na szczepienia uzależniona jest od przydzielanych i do-
starczanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych szczepionek.  

Niestety, ze względu na opóźnienia w dostawach zdarza się, że trzeba 
przesuwać termin szczepienia. W takim wypadku pacjenci, którzy podali 
przy rejestracji numer kontaktowy telefonu komórkowego, otrzymują 
sms’a z nową propozycją terminu, natomiast pozostali pacjenci są informo-
wani telefonicznie.

Obecnie punkt realizuje szczepienia dla wszystkich chętnych, którzy zapi-
szą się na wolne terminy. Realizuje również szczepienia osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, które zgodnie z założeniami funkcjonowa-
nia PSP mogą szczepić się poza kolejnością.

Zachęcamy do rejestracji na szczepienia. Obecnie zapisywać się mogą 
wszyscy, którzy ukończyli 18. rok życia, a w przypadku szczepionki Pfizer 
również osoby pomiędzy 16. a 18. rokiem życia.

W czerwcu Punkt Szczepień Powszechnych dysponuje jeszcze wolnymi 
terminami na szczepienie.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE W PUNKCIE  
SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W KRZESZOWICACH?
• Zadzwoń na numer punktu szczepień: 600 585 933 (czynny codziennie 

poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00)

• Zadzwoń na numer punktu szczepień: 662 377 968 (czynny codziennie 
poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00)

• Zadzwoń na bezpłatną i całodobową infolinię: 989 (czynny całodobowo)

• Skorzystaj z e-rejestracji na pacjent.gov.pl

• Wyślij SMS o treści SZCZEPIMYSIE na numer: 880 333 333

 

TeksT: Michał MaTysik - koordynaTor PunkTu szczePień Powszechnych 
w krzeszowicach

zdjęcia: kcz, rPw uMk

Realizacja Narodowego Programu Szczepień przez 
Krzeszowickie Centrum Zdrowia
Sytuacja epidemiologiczna wydaje się powoli stabilizować, czego wyrazem jest stopniowe luzowanie obostrzeń, które od wielu miesięcy nam 
towarzyszą. Z pewnością wpływ na tę sytuację mają realizowane szczepienia przeciwko COVID–19. 
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Warto zobaczyć w Gminie Krzeszowice 
UŻYTEK EKOLOGICZNY BUCZYNA W TENCZYNKU
W sołectwie Tenczynek, na wzgórzu Buczyna, położonym na Garbie Tenczyńskim, znajduje się użytek ekologiczny Las Buczyna. Ma on po-
wierzchnię 27,14 ha i składa się z dwóch części: o powierzchni - 2,68 ha i o powierzchni - 24,46 ha. Celem ochrony użytku jest zachowanie bio-
różnorodności ekosystemów leśnych, starodrzewia liściastego oraz miejsc występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. Nadzór nad 
obszarem sprawuje Nadleśnictwo Krzeszowice. 

Buczyna wzięła swoją nazwę od lasu bukowe-
go, w którym drzewa osiągają wiek ok. 150 lat. 
Wyróżnia się zróżnicowaną rzeźbą terenu, cha-
rakterystyczną dla jury, z głębokimi wcięciami 
i wąskimi dolinkami oraz licznie występującymi 
wapiennymi skałkami jurajskimi o bardzo cieka-
wej formie. 

Na użytku ekologicznym wyznaczono trasę dy-
daktyczną, która prowadzi na stromą wapienną 
skałkę, wznoszącą się po zachodniej stronie 
wzgórza, gdzie na wysokości 330 m stoi drew-
niany krzyż, z którym wiąże się legenda. Głosi 
ona, że jeden z potomków Tęczyńskich, jadąc na 
koniu podczas polowania, zapędził się na skałę 

i zginął tragicznie. Obecny krzyż, ustawiono 
i poświęcono 14 września 2008 roku. Zastąpił po-
przedni, zniszczony, umieszczony w 1994 roku. 
W rejonie krzyża zachowały się buki, osiągające 
170 lat. 

Po północnej stronie Buczyny znajduje się jaski-
nia, zamknięta dla zwiedzających, która obecnie 
jest siedliskiem nietoperzy. Powstała ona po-
przez wykucie w skałach wapiennych podziem-
nych komór i korytarzy o długości około 100 
metrów, które służyły przechowywaniu lodu wy-
dobywanego w zimie ze Stawu Wrońskiego na 
potrzeby browaru. Historia głosi, że w przeszłości 
jaskinia była połączona korytarzem podziem-

Konwalia Tablica edukacyjna Wylot jaskini

nym z browarem, w celu wentylacji powietrza.

Oprócz pięknych okazów buków na terenie 
użytku można zaobserwować m.in.:  łany 
konwalii majowej oraz przytulii wonnej, cen-
ną kłokoczkę południową oraz kokoryczkę, 
gajowca żółtego, zawilec gajowy, ziarnopłon 
wiosenny, bluszcz pospolity, kopytnik pospo-
lity, przylaszczkę, lilię złotogłów i kruszczyka 
szerokolistnego. 

Spacerując po spokojnych leśnych ścieżkach 
Buczyny, można podziwiać widok na zamek 
Tenczyn w Rudnie oraz miasto Krzeszowice.

Buczyna z bluszczemMały buk
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Krzyż (widok na Tenczynek)

Kłokoczka południowaPrzytulia wonna

WARTO WIEDZIEĆ: 
• Od ulicy Modrzewiowej w Tenczynku, część Buczyny porośnięta jest lasem modrzewiowym, który został posadzony w miejsce starego wyrobiska 

wapiennego. W przeszłości teren był wykorzystywany przez mieszkańców do jazdy na nartach i sankach. 

• Prawdziwą ozdobą tego miejsca są liczne wąwozy. Jeden z nich, zwany przez mieszkańców dużym wąwozem, służył do uprawiania sportów 
zimowych.

• Na terenie Buczyny występuje ciekawa roślina - kłokoczka południowa. Z nasion kłokoczki można otrzymać jadalny olej, który dawniej tłoczono 
w Tenczynku, oraz wykorzystywano je do wyrobu biżuterii oraz różańców (jako paciorki). 

• Oprócz charakterystycznych buków można spotkać tu liczny drzewostan modrzewiowy, w którym miłośnicy grzybobrania mogli zbierać żółte 
i białe maślaki.  Rośnie tu także charakterystyczny bluszcz pospolity (Hederia helix),  który od wielu lat licznie oplata różne gatunki drzew.

TeksT, zdjęcia: j. kaczorowska
 referaT ProMocji i wsPółPracy uMk
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Dotacją z budżetu Gminy Krzeszowice objęte są wydatki na zakup urządze-
nia grzewczego wraz z montażem lub bez, poniesione przez osoby fizyczne 
w związku z wymianą starych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe źródło 
ciepła w postaci kotła gazowego, pompy ciepła, kotła na lekki olej opałowy, 
kotła zasilanego energią elektryczną, kotła jednopaliwowego na pelet, 
lub kotła zgazowującego drewno ze zbiornikiem buforowym. Wysokość 
dotacji wynosi 50% ceny brutto nowego urządzenia grzewczego (wraz 
z montażem lub bez), ale nie więcej niż 4 000,00 zł. 

Formularze wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej 
www.gminakrzeszowice.pl lub w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach 
z Dziennika Podawczego, ul. Grunwaldzka 4 lub Referatu Ochrony Środo-
wiska, pl. F. Kulczyckiego 1, segment A, po wcześniejszym kontakcie tele-
fonicznym pod nr 12 252 08 13 (z uwagi na ograniczenia w przyjmowaniu 
klientów w urzędzie).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - nr tel.: 12 252 08 13,  12 252 08 12 lub 
email: srodowisko@um.krzeszowice.pl.

Gminny program dofinansowania wymiany źródła ciepła
31 maja 2021 roku rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Będzie on prowadzony do 11 czerwca. 

Burmistrz Gminy Krzeszowice zaprasza na IV edycję Krzeszowickich 
Targów Grzewczych, które odbędą się 12 czerwca na placu targowym 
w Krzeszowicach, w godzinach od 10:00 do 14:00.

W targach wezmą udział wystawcy ekologicznych źródeł ciepła i in-
stalacji odnawialnych źródeł energii. Osoby zainteresowane instala-
cją nowego kotła, fotowoltaiki, kolektorów słonecznych czy pompy 
ciepła będą mogły skorzystać z fachowych porad producentów 
i dystrybutorów kotłów na gaz oraz biomasę, a także producentów  
i dystrybutorów instalacji OZE. Podczas targów pracownicy Urzędu 
Miejskiego będą również udzielać informacji w zakresie wymiany kotłów 
i możliwości otrzymania na ten cel dofinansowań. 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY NA TARGI

Możliwość skorzystania z nieodpłatnego wsparcia dla mieszkańców 
gminy Krzeszowice  w formie:
• poradnictwa psychologicznego,

• terapii rodzinnej (cykl spotkań).

Od czerwca br. w ośrodku realizowane będzie również wsparcie psychote-
rapeuty dziecięcego oraz uruchomiona zostanie grupa wsparcia dla opie-
kunów osób niepełnosprawnych.

Poradnictwo, terapia oraz grupa wsparcia prowadzone są przez psycholo-
gów i psychoterapeutę z wieloletnim doświadczeniem: Ewę Siatkę, Monikę 
Włodarczyk oraz Kingę Podolską.

Zadanie realizowane i dofinansowane jest ze środków Wojewody Małopol-
skiego w ramach budżetu „Wsparcie finansowe zadań i programów realiza-
cji zadań pomocy społecznej”

Gmina Krzeszowice pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu 
Solidarnościowego na realizacje resortowego Programu Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad:

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (2 miejsca)

• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami 
równoważnymi (3  miejsca),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usłu-
gi opieki stacjonarnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 
przez 5 dni w tygodniu przez 9 godzin dziennie. Wsparcie jest nieodpłatne. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z GOPS Krzeszowice (infor-
macji udziela Anna Rusin – tel. 12 258 30 83/87)

500+
Przypominamy, że od 1 czerwca 2021 roku rozpoczyna się nowy okres 
świadczeniowy. 

Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku o przyznanie świadczenia 500+, 
a są uprawnione i zainteresowane kontynuacją pobierania świadczenia, zo-
bligowane są złożyć nowy wniosek (w formie elektronicznej lub osobiście 
w siedzibie GOPS). Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym 
wniosek zostanie złożony (przykłado-
wo: jeśli osoba złoży wniosek w lipcu 
br., nie ma możliwości wyrównania 
świadczenia za czerwiec br.).

Jak wynika ze wstępnego oszacowa-
nia, na koniec maja br. na nowy okres 
świadczeniowy wpłynęło ponad 200 
wniosków mniej, niż w poprzednim 
okresie (zakończonym 31 maja 2021 r.).

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzeszowicach
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PRZY PROWADZENIU CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN 
NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
• stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i sto-

sowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy

• stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w ety-
kiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy 
fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stoso-
wany)

• używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować ne-
gatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem 
zabiegu

• nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia 
roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące 
chwasty

• wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających 
(w godzinach wieczornych lub nocnych)

• sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie 
ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół

Bezpieczeństwo pszczół jest bardzo ważne!
Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej. Współczesna produkcja roślinna na etapie pierwot-
nym często nie może się obyć bez środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą 
niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie ze środków ochrony 
roślin w taki sposób, aby zagrożenia te ograniczyć do minimum.

• zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryski-
waczy polowych i sadowniczych)

• przestrzegać okresów prewencji

• nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy 
użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s). 

Dodatkowo, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, 
że przepisy dają możliwość uzyskania od rolników informacji o zaplano-
wanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykony-
wane w okolicy pasieki. Każdy właściciel pasieki ma prawo zwrócić się 
z wnioskiem do tych rolników prosząc o informację, w jakim czasie i jakimi 
środkami będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma 
obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić. 

Przypadki stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin, należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, tel. 12 623 28 00; email: wi-krakow@piorin.gov.pl. 

 Źródło: PańsTwowa insPekcja ochrony roślin i nasiennicTwa  
hTTP://Piorin.gov.Pl/wiorin

Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowią-
zany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i do-
starczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami 
(z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej nale-
ży złożyć do 12 lipca 2021 roku (liczy się data wpływu do Funduszu).

Do dofinansowania w programie „Moja Woda” kwalifikuje się zakup, 
montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, 
retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych 
na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowany może 
być również zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do 
zbiornika oraz sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną 
wodę po działce.

Wnioski należy składać do wojewódzkich przed zakończeniem realizacji 
przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące zł. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie krakowskim – LUBIĘ TO”

Projekt współfinansowany jest  z Europejskiego  
Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Jeśli jesteś osobą bezrobotną w wieku  
do 29  lat z terenu Powiatu Krakowskiego 

Nie zwlekaj!!! 
Przyjdź i skorzystaj z oferty projektu!!!

Ostatnie tygodnie na złożenie wniosku w programie 
„Moja Woda” 
Jeszcze tylko do 10 czerwca 2021 roku będzie można składać elektroniczne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”, na zagospodarowanie deszczówki 
dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 m3 ( jeśli 
będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi  
3 lata od daty jego zakończenia. 

Więcej informacji na temat Programu Moja Woda na stronie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:  
www.wfos.krakow.pl  

Źródło: nfośigw

 

USŁUGI PROJEKTOWE:
• Pośrednictwo  pracy 

• Poradnictwo zawodowe 

• Organizacja staży 

• Organizacja szkoleń zawodowych 

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

• Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie  
www.uppkrakow.praca.gov.pl
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JAK MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ?
W tym roku będą trzy możliwości oddania głosu. W obecnej sytuacji, naj-
prostszą, najszybszą i najbezpieczniejszą będzie opcja zagłosowania przez 
internet. 14 maja na stronie www.bo.malopolska.pl został uruchomiony 
specjalnie przygotowany panel do głosowania.

Internetowa platforma do głosowania będzie sprawdzać na bieżąco, czy 
wprowadzane przez Mieszkańca dane są poprawne. Jeśli coś nie będzie 
się zgadzać, osoba głosująca zostanie poproszona o skorygowanie właści-
wego pola formularza jeszcze przed wysłaniem głosu. Dzięki temu będzie 
mieć całkowitą pewność, że głos zostanie uznany za ważny.

Mieszkańcy Małopolski będą mieli również możliwość uzupełnienia karty 
do głosowania i wrzucenia jej do jednej z urn postawionych w 19 punk-
tach do głosowania. Karty do głosowania znajdują się przy urnach. Można 
również taką kartę przygotować i uzupełnić wcześniej – wystarczy wejść na 
stronę www.bo.malopolska.pl i pobrać wzór karty do głosowania obowią-
zujący w tym roku.

Głosy można oddać także korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę 
do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego lub do jednej z jego agend zamiejscowych (adresy poniżej), z dopi-
skiem na kopercie: „BUDŻET OBYWATELSKI”. W tym wypadku trzeba jednak 
pamiętać, że o ważności głosu decyduje data jego wpływu do urzędu  

Budżet Obywatelski Województwa  
Małopolskiego - ruszyło głosowanie
Od 14 maja wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swoje głosy na projekty w ramach 5. edycji Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku przyjęto do głosowania rekordową liczbę zadań – jest ich aż 234. Głosowanie trwa do  
14 czerwca, a wyniki poznamy do 22 października.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, zbiórka elektrośmieci na terenie 
sołectw przebiegała w formie tzw. wystawki – wzdłuż głównych dróg, na-
tomiast na terenie miasta dodatkowo zorganizowano dwa punkty, do któ-
rych w ściśle określonych godzinach można było dostarczyć niepotrzebne 
urządzenia elektryczne i elektroniczne. Co więcej, mieszkańcy, którzy nie 
mogli dowieźć sprzętu do punktu zbiórki, mogli zgłaszać swój adres do 
firmy, za której pośrednictwem zorganizowano tę zbiórkę. 

W sumie podczas wiosennej zbiórki na terenie gminy zebrano 15 840 kg 
elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in. komputery, monitory, 
telewizory, chłodziarki, zmywarki i małogabarytowe urządzenia gospodar-
stwa domowego. 

Wszystkie zebrane elektrośmieci zostały odebrane przez firmę KOS Spółka 
z o.o., z siedzibą przy ul. Wodnej 4 w Krakowie, przedsiębiorcę spełniające-
go wszystkie wymagania prawne w zakresie zbierania i przetwarzania tego 

Podsumowanie wiosennej zbiórki elektrośmieci
Na terenie gminy Krzeszowice, od roku 2008 bezpłatnie odbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 13 i 14 kwietnia zorganizowa-
no odbiór tego rodzaju odpadów w formie zbiórki objazdowej. W tych dniach każdy mieszkaniec gminy mógł oddać zużyty sprzęt ze swojego 
gospodarstwa domowego całkowicie za darmo.

rodzaju odpadów. Zebrane elektroodpady trafiły do zakładu w Bolęcinie, 
gdzie poddane zostaną procesom odzysku, a ich elementy zostaną użyte, 
jako surowce wtórne, wpływając korzystnie na ochronę środowiska natu-
ralnego.

Dzięki takim akcjom, przekazane przez Państwa zużyte urządzenia na pew-
no nie trafią do lasów czy rowów, a tym samym uchronią nasze otoczenie 
przed degradacją.

Zbiórka została zorganizowana przez Referat Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach we współpracy z firmą KOS. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przekazanie sprzętów w ramach 
zbiórek oraz firmie KOS Spółka z o.o. za udaną współpracę.

rgk uMk

– a nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze przed 14 maja lub po 14 
czerwca 2021 roku, zostanie uznany za nieważny!

Urna na karty do głosowanie znajduje się m.in. w Urzędzie  Miejskim 
w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4.

JAK DZIELĄ SIĘ SUBREGIONY?
• SUBREGION TARNOWSKI – miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, 

brzeski, dąbrowski, tarnowski

• SUBREGION SĄDECKI – miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, 
limanowski, nowosądecki

• SUBREGION PODHALAŃSKI – powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, 
tatrzański

• MAŁOPOLSKA ZACHODNIA – powiaty: chrzanowski, olkuski, 
oświęcimski, wadowicki

• KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY – powiaty: krakowski, 
miechowski, proszowicki, wielicki

• KRAKÓW

Więcej informacji i lista zadań oficjalnie dopuszczonych do głosowa-
nia dostępne są na stronie www.bo.malopolska.pl
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WWW.PARK.TRAWERS-KRZESZOWICE.PL

Świerkowa z nową  
nawierzchnią
20 maja zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej  (ul. Świerko-
wej) w Tenczynku.
W ramach zadania wykonano podbudowę pod drogę z zastosowaniem 
wzmocnienia geowłókniną, ułożono nawierzchnię asfaltową i częściowo 
nawierzchnię z hydrofugi, wykonano również ściek podłużny. Długość 
drogi wynosi 227 mb. Prace wykonała firma Jadwiga Trojszczak „Trobud” 
Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy z siedzibą w Michałowicach. 
Koszt wyniósł 263 996,59 zł brutto.

wiT uMk

Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że 15 czerwca: 
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za czerwiec - do-

tyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposia-
dających osobowości prawnej  

• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za czerwiec - dotyczy osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających 
osobowości prawnej.  

Przypominamy, że 20 czerwca: 
• Upływa termin zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi za II kwartał 2021 roku.

OTWARCIE PARKU LINOWEGO W DUBIU 
5 czerwca 2021 roku o godz. 12.00
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Katalog e-usług świadczonych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 
został rozszerzony o:

PORTAL INTERESANTA
E-usługa umożliwiająca po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego:

• zamówienie danych i materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, w tym m.in. wypisów i wyrysów z operatu ewidencji 
gruntów i budynków, kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej,

• wybranie opcji dostarczenia ww. materiałów,

• dokonanie opłaty on-line.

PORTAL PROJEKTANTA
E-usługa umożliwiająca inwestorowi lub projektantowi, po zalogowaniu się 
za pomocą profilu zaufanego, złożenie wniosku o uzgodnienie projektowa-
nego przebiegu sieci uzbrojenia terenu.

NARADA KOORDYNACYJNA
E-usługa przeznaczona dla przedstawicieli branż władających sieciami 
uzbrojenia terenu, dzięki której możliwe jest uczestnictwo w zdalnej nara-
dzie koordynacyjnej.

InterMod
E-usługa umożliwiająca obsługę zdalnej aktualizacji bazy danych ewidencji 
gruntów i budynków.

E-usługi zostały zintegrowane z Profilem Zaufanym/ elektroniczną Platfor-
mą Usług Administracji Publicznej oraz płatnościami online.

Zakup e-usług wraz z integracją z Profilem Zaufanym (elektroniczną Plat-
formą Usług Administracji Publicznej), płatnościami online oraz szkoleniem 
z zarządzania nowymi e-usługami został sfinansowany ze środków finan-
sowych w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu 
Krakowskiego” realizowanego w ramach poddziałania 2.1.4. „E-usługi w in-
formacji przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

E-usługi dla mieszkańców  
i przedsiębiorców 
W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego 
w Krakowie zostały uruchomione nowe e-usługi, które umożliwiają 
mieszkańcom i przedsiębiorcom załatwianie spraw przez Internet, bez 
konieczności wizyty w urzędzie. E-usługi dostępne są pod adresem: 
https://webewid.powiat.krakow.pl

Informacja Wydziału  
Komunikacji
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie infor-
muje, że została uruchomiona możliwość internetowej rezerwacji 
wizyty we wszystkich filiach wydziału.
Umawianie wnioskodawców przez Internet w systemie rezerwacji wi-
zyt w urzędzie możliwe jest:

• na stronie: https://rejestracja.powiat.krakow.pl/#/casetype

• telefonicznie:

Referat Praw Jazdy, filia w Węgrzcach:
– 12 259 34 12 – sprawy związane ze zwrotem zatrzymanych  
    praw jazdy,

– 12 259 34 35 – sprawy związane z wydaniem uprawnień do  
    kierowania pojazdami, odbiory praw jazdy

Referaty Rejestracji Pojazdów:
– 12 259 34 10 – filia w Węgrzcach

– 12 276 85 40 – filia w Skawinie

– 12 282 08 09 – filia w Krzeszowicach

Więcej informacji na temat konkursu:
https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/

Spisz się
i wesprzyj

lokalną
społeczność!

AKTYWNI MIESZKAŃCY
W MAŁOPOLSCE

 

Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza konkurs 

dla mieszkańców gmin województwa małopolskiego

co 2 tygodnie ranking gmin

Jak to działa?

1. Spisz się w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

2. Gmina o największym procentowym przyroście liczby 
spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody

3. Nagrody przekazywane są do jednej z placówek 
oświatowo-kulturalnych na terenie gminy

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Nowe boisko w Czernej
12 maja odebrane zostało nowe, ogólnodostępne boisko w Czernej.
W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliu-
retanowej (2x boisko do koszykówki, 2x boisko do siatkówki, boisko typu 
futsal) wraz z piłkochwytami i ławkami.

Finansowanie: Gmina Krzeszowice – 405 202,30 zł  i środki Województwa 
Małopolskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyj-
no-sportowa – MIRS” w wysokości 127 932,22 zł.

Wykonawca: JW. Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie.

TeksT: wiT uMk
zdjęcie: rPw uMk
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Czytanie książek, uczestnictwo w kulturze, kultywowanie tradycji regional-
nych - czym jest dla współczesnego człowieka, o ironio - pokazał właśnie 
okres pandemii. Szeroki dostęp do koncertów, wydarzeń kulturalnych, 
muzeów, nowa organizacja wypożyczeń książek w bibliotekach, zakup 
e-booków, kodów Legimi, to tylko niewielki zakres działań instytucji kultu-
ry  w kierunku poprawy dostępu zwykłych śmiertelników do dóbr kultury 
poszerzających nasze pojmowanie świata. Tak było od wieków, co potwier-
dzają poniższe cytaty: „Kto czyta książki, żyje podwójnie” – powiedział 
wielki pisarz Umberto Eco. Z kolei, jedną ze złotych myśli Józefa Ignacego 
Kraszewskiego jest zdanie: „Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn... Wszystko 
razem stanowi dopiero człowieka”. Jakże piękną myśl przekazał nam także 
irlandzki pisarz i polityk Richard Steele: „Czytanie jest dla umysłu tym, czym 
gimnastyka dla ciała”. Mądrymi przemyśleniami podzieliła się z nami Karo-
lina Lanckorońska, której życie toczyło się przez trzy wieki: „Im więcej jest 
wśród nas ludzi wyzutych z własnej przeszłości, tym groźniejszy jest zanik 
tradycji, kontynuacji duchowej, po prostu - kultury”. 

Kultywowanie tradycji, a w szczególności dbałość o edukację regionalną 
młodych pokoleń, to powinność narodów. W poprzednim numerze MK za-
prezentowaliśmy przykłady działań z zakresu regionalizmu, prowadzonych 
przez szkoły oraz przedszkola. 

Teraz przybliżymy szeroką ofertę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz Centrum Kultury i Sportu, aby pokazać, a także podpowiedzieć rodzi-
com propozycję zajęć z zakresu edukacji regionalnej, które w przyszłości 
mogą wybrać dla swoich pociech. 

Edukacja regionalna w bibliotece w Krzeszowicach oraz jej filiach 
przybiera różne formy, w zależności od potrzeb i specyfiki środowiska. 
Ścisłe powiązanie bibliotek z konkretnym środowiskiem oraz przestrzenią, 
w której funkcjonują biblioteki, jest punktem odniesienia do budowania 
oferty edukacyjnej i relacji z dalszym i bliższym otoczeniem.

Biblioteka, oprócz realizowania podstawowych zadań, jakimi są wypoży-
czanie i udostępnianie zbiorów, prowadzi działania popularyzujące tema-
tykę regionalną (książki, mapki, foldery, legendy, dokumenty życia spo-
łecznego) archiwizuje i udostępnia czasopisma: ,,Magazyn Krzeszowicki”, 
„Ziemia Krzeszowicka”, „Przełom”, „Gwarek” i „Głos Podkrakowski”. Ponadto 
biblioteka nastawiona jest na kształtowanie postaw przynależności do re-
gionu wśród mieszkańców. Ambicją bibliotek staje się odgrywanie roli cen-
trum informacji o regionie, gromadzenie dokumentów dotyczących „małej 
ojczyzny”, opisujących jej historię, kulturę oraz aktualne trendy rozwojowe, 
obyczajowe. Dzięki temu społeczność lokalna ma dostęp do danych na te-
mat ważnych działań podejmowanych na naszym terenie. Zasoby te stano-
wią także cenne źródło wiedzy dla osób interesujących się lokalną historią. 

Do inicjatyw wpisujących się w edukację regionalną w bibliotece można 
zaliczyć m.in.: promowanie pasjonatów Gminy Krzeszowice - cykliczne 
spotkania, podczas których goście przybliżają swoje niecodzienne pasje 
oraz twórczość pisarską. Na wyróżnienie zasługuje kilka corocznych dzia-
łań, m.in.: udział w Majówce Hrabiny Zofii (gdzie na stoisku biblioteki pre-

zentowane są jej wydawnictwa, mapy, foldery, broszury regionalne), akcja 
bookcrosingowa na Ławeczce Wyki (promująca czytelnictwo oraz postać 
patrona MGBP w Krzeszowicach) oraz „Czyczowanie” (mające na celu upa-
miętnianie postaci oraz twórczości rodzimego autora – Stanisława Czycza). 
Kolejnym działaniem jest promowanie lokalnych twórców poezji, w tym 
spotkania z twórczością Marty Dąbkowskiej. Nietypowym, ale ciekawym 
przejawem regionalizmu jest współpraca z lokalnym Stowarzyszeniem 
Klub Wspinaczkowy Trawers – dzięki współdziałaniu biblioteki i stowarzy-
szenia odbyły się takie inicjatywy jak: „I Dzień Prażaby”, II Rodzinny Piknik 
Wspinaczkowy w Dubiu oraz projekt „Jaskinie i kopalnie Gminy Krzeszo-
wice”. 

FILIA W FILIPOWICACH
Biblioteka współpracuje z organizacjami lokalnego środowiska (Kołem 
Gospodyń Wiejskich, sołectwem, stowarzyszeniem i szkołą). Ciekawą ini-
cjatywą są wakacje i ferie w bibliotece - do zajęć z dziećmi wykorzystywane 
są różnego rodzaju gry edukacyjne, jak również promujące naszą gminę,  
np.„Skarby Gminy Krzeszowice”. 

FILIA W NAWOJOWEJ GÓRZE
Oprócz wypożyczania i udostępniania zbiorów o tematyce regionalnej 
biblioteka nastawiona jest na poszerzenie wiedzy o historii regionu jego 
kulturze i sztuce poprzez organizację spotkań z ciekawymi mieszkańcami 
sołectwa i okolic – pisarzami, ludźmi pracującymi w różnych organiza-
cjach, czy też pasjonatami, np. z Janem Kantym Wójcikiem w ramach 
promocji jego dwóch książek: „Nawojowa Góra: siedemsetlecie dziejów”  
i „Nawojowa Góra: 200 lat szkolnictwa”. W bibliotece odbywały się  
wystawy, m.in. poświęcona starej zabudowie wsi Nawojowa Góra. Autora-
mi prac były dzieci z nawojowskiej Szkoły Podstawowej. 

Ponadto biblioteka współpracuje z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecz-
nych w Nawojowej Górze, reklamując wydarzenie oraz służąc pomocą 
merytoryczną przy organizacji corocznego pieszego rajdu „Śladami rycerza 
Nawoja”, promującego historię i tradycję regionu oraz aktywność fizyczną 
mieszkańców Nawojowej Góry i okolic - każdego roku na trasę rajdu wy-
rusza coraz więcej osób. Jest to aktywne działanie przypominające osobę 
założyciela wsi - kasztelana krakowskiego Nawoja z Morawicy. 

FILIA W NOWEJ GÓRZE
Doskonałym przykładem dbania o regionalną historię jest przejęcie 
od Towarzystwa Przyjaciół Nowej Góry tzw. Biblioteki Nowogórskiej, 
a ponadto opieka nad zgromadzonymi materiałami oraz udostępnianie 
jej zasobów zainteresowanym. W bibliotece zorganizowano spotkanie 
i promocję książki „Zarys historii Nowej Góry”. Na uwagę zasługuje projekt 
„Godka w Gminie Krzeszowice” – zorganizowany przez Fundację „Ósmy 
Dzień Tygodnia” z Nowej Góry, którą biblioteka aktywnie promowała 
oraz w niej uczestniczyła. Owocnie układa się także współpraca biblioteki  
ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Na Wulkanie” z Miękini, ma-
jąca na celu promocję wydawnictw i imprez przez niego organizowanych. 

Edukacja regionalna w MGBP i CKiS
Serdeczne podziękowania dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej filiami oraz Centrum Kultury i Sportu za kultywowanie tradycji 
i szerzenie edukacji regionalnej w naszej Małej Ojczyźnie
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FILIA W PACZÓŁTOWICACH
W ramach działalności regionalnej w bibliotece przeprowadzono kilka spo-
tkań: z Ewą Stadtmuller pt. „Legendy krakowskie” (dla uczniów klas 0 - III), 
z panią Janiną Rozmus pt. „Przemiany społeczne w obszarach wiejskich na 
przykładzie wsi Paczółtowice”, odbyła się lekcja biblioteczna pt. „Krzeszo-
wice na starych fotografiach”, zorganizowano wystawę pt. „Zabytki Ziemi 
Krzeszowickiej”.

FILIA W TENCZYNKU
Od lat organizowane są cykliczne spotkania: „Z baśnią i legendą wędrówki 
po Ziemi Krzeszowickiej” (dla dzieci szkolnych), „Poznajemy historię swo-
jej miejscowości” (różnorodne działania promujące publikacje na temat 
tenczyńskiej Małej Ojczyzny), „Czytamy legendy krakowskie”, „Poznajemy 
zawody” (comiesięczne spotkania z pochodzącymi z naszego regionu 
przedstawicielami różnych profesji, m.in.: nauczycielką, leśnikiem, aktorem, 
weterynarką, żołnierzem, fotografką), „Moja pasja – moja radość“ (goście 
tego cyklu to m.in. autorka książek fantasy, dziennikarka - autorka książek 
o Krakowie, modelarz, pasjonatka psich zaprzęgów), „Spotkania torebkowe 
dla kobiet”, podczas których uczestniczki projektu, dzięki jego modera-
torce, pogłębiają wiedzę na temat tradycji, obrzędów, zwyczajów, pieśni, 
przyśpiewek oraz kulinariów naszego regionu.

Jako ciekawostkę należy podać, że tenczyńskie bibliotekarki miały maleńki 
wkład w powstanie jeszcze jednej książki mówiącej o Tenczynku. To pozycja 
„Muzy Młodej Polski. Życie i świat Marii, Zofii i Elizy Pareńskich” autorstwa 
Moniki Śliwińskiej. W rozmowie telefonicznej udzieliły autorce dostępnych 
w bibliotece informacji na temat rodziny Pareńskich i willi „Eliza“. 

FILIA W WOLI FILIPOWSKIEJ
W 2018 i 2019 roku odbyło się 18 lekcji bibliotecznych z cyklu „Biblioteczne 
wędrówki po Ziemi Krzeszowickiej”, w których uczestniczyło 310 dzieci 
z przedszkola w Woli Filipowskiej. Niezwykle atrakcyjną formę podawania 
wiadomości o regionie stanowią wystawy. Bibliotekarze współpracują  
z Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych 
w Woli Filipowskiej. W 2019 roku stowarzyszenie wydało książkę pt. „Wola 
Filipowska wieś w Powiecie Krakowskim: Zarys dziejów i etnografii”, której 
promocja miała miejsce w bibliotece.

FILIA W ZALASIU
Cyklicznie odbywały się lekcje biblioteczne o tematyce regionalnej, które 
były przeprowadzane wśród uczniów szkół podstawowych. Ponadto bi-
blioteka podejmuje współpracę ze Stowarzyszeniem Amonit, skupiającym 
wokół siebie miłośników Zalasu.

FILIA W SIEDLCU
Biblioteka posiada wydzielony księgozbiór regionalny, zawierający książki, 
mapy i foldery oraz archiwizuje gazety lokalne. Zbiór ten jest wartościo-
wym źródłem informacji o regionie. Ponadto biblioteka włącza się w popu-
laryzowanie tematyki regionalnej poprzez udzielanie informacji  na miej-
scu, a także zachęca do udziału w wydarzeniach kulturalnych w gminie.

Edukacja regionalna w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
W Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach od listopada 2017 roku 
realizowany był projekt Małopolska Szkoła Tradycji. Pomysłodawcą 
było Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, które za-
prosiło placówkę do współpracy. W krzeszowickim Mateczniku uczyli 
się heligoniści, w wieku od 6 do 75 lat, tancerze w wieku od 30 do 60 
lat, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich, mieszkanki gminy Krzeszowice, zgłębiały tajni-
ki tradycyjnego haftu białego i kolorowego. 22 lutego 2020 odbyło  
się uroczyste zakończenie projektu.

Osoby dorosłe, zainteresowane tematem tradycji i regionalizmu, mogą 
kontynuować swoje pasje w Zespole Tańców Świata „Zdrojanie”, w którym 
wyróżnić można grupę taneczną, grupę wokalną, tworzące widowiska do-
tyczące zwyczajów i obrzędów z całego świata. 

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy spotykały się, by ćwi-
czyć śpiew ludowy w grupie „Krzesoskie Śpiywocki”.

Podsumowując, bardzo cieszy tak bogata i ciekawa działalność na 
polu kultywowania tradycji regionalnych przez instytucje kultury 
działające w naszej gminie. Nie zapominajmy ponadto, że czytanie 
książek, udział w życiu bibliotek, uczestnictwo w życiu kulturalnym 
swojego regionu, to także przejaw odpowiedzialności za wychowanie 
młodego pokolenia, wszak przykład idzie z góry – od dorosłych. 

TeksT: anna łukasik, Przewodnicząca koMisji kulTury, sPorTu,  
rekreacji i ProMocji rady Miejskiej w krzeszowicach

zdjęcia: ewa Bandyk, Maciej gregorski, Marian lewicki, danuTa nowak
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Na wstępie radni zatwierdzili zapoczątkowane w 2017 roku zmiany w Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta i Gminy Krzeszowice, mające na celu poszerzenie obszaru eksploatacji 
złóż powierzchniowych oraz przemysłu wydobywczego obejmującego 
cześć złoża porfiru we Frywałdzie. 

Kontynuując obrady, radni zatwierdzili zmiany w uchwale budżetowej. 
Jak poinformował przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara, 
najistotniejsza zmiana dotyczyła zwiększenia o ponad 2 miliony złotych 
wydatków, z czego 1,5 miliona zł zabezpieczono z wolnych środków na 
dopłaty dla mieszkańców do ścieków. Kolejna zmiana związana była z za-
bezpieczeniem 220 tys. złotych na zadanie, dotyczące wykonania otworu 
poszukiwawczo – rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój I za wodą leczniczą 
dla potrzeb projektowanego kompleksu basenowego. Jak dodał przewod-
niczący komisji, wykonanie odwiertu geologicznego jest jednym z elemen-
tów związanych z utworzeniem w przyszłości Krzeszowickiego Kompleksu 
Zdrojowego, mającego na celu optymalne wykorzystanie zasobu wód 
leczniczych i dawnych tradycji uzdrowiskowych na rzecz rozwoju miasta 
i gminy Krzeszowice. 

W kolejnym punkcie porządku obrad radni zatwierdzili zmiany w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej. Przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz 
Kaczara poinformował o najważniejszych z nich, polegających na dodaniu 
następujących przedsięwzięć, które będą realizowane w latach 2021 - 2022: 

• likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzeszowice, 
łączne nakłady 32 376,00 zł;

• modernizacja drogi powiatowej nr 2188K w Krzeszowicach - ul. Daszyńskie-
go oraz Rondo św. Jana Pawła II – wartość udziału gminy 1 244 012,00 zł;

• modernizacja drogi powiatowej nr 2292K – ul. Ogrodowa w Krzeszowi-
cach – wartość udziału gminy 809 560,00 zł;

• modernizacja drogi powiatowej nr 1076K w Krzeszowicach – ul. Grun-
waldzka – wartość udziału gminy 280 000,00 zł;

• renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnospraw-
nych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum 
Zdrowia, wartość zadania 1 580 000,00 zł;

• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową 
boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasiu 
wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie) - war-
tość 6 490 000,00 zł.

W dalszej kolejności rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji 
celowej w wysokości po 4 200 zł dla 15 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Krzeszowice z przeznaczeniem na zakup ubrań 
specjalnych. 

Następnie radni podjęli uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powiatu Krakowskiego w kwocie 16 242,98 zł 
na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na 
terenie powiatu krakowskiego”. Jak poinformował przewodniczący Komisji 
Rozwoju (…) Leszek Słota, udział gminy w finansowaniu projektu wynosi 
15%, pozostała część to środki zewnętrzne. Projekt będzie realizowany 
w latach 2021 - 2022. Przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara 
nadmienił, że według założeń projektu, azbest zostanie odebrany z ok. 130 
nieruchomości. 

W kolejnym punkcie rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszowice. Jak po-
informował przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara, dopłata 
do ustalonej w taryfie ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosi dla gru-
py 1 i 2 - 2,60 zł brutto oraz dla grupy 3 i 4 - 1,70 zł brutto. 

Podczas XXXIV sesji radni przyjęli tekst jednolity uchwały w sprawie okre-
ślenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków bu-
dżetu gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, 
a także uchwalili „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Krzeszowice na lata 2021 – 2026”. 

Kontynuując obrady, radni negatywnie odnieśli się do petycji dotyczącej 
podjęcia uchwały w sprawie obniżenia opłat z tytułu odbioru odpadów 
komunalnych. W kolejnym punkcie porządku obrad rada negatywnie za-
opiniowała wniosek mieszkańców, dotyczący zmiany lokalizacji planowa-
nej budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Zielonej w Krzeszowicach. 

Podczas sesji rada przyjęła również szereg różnych dokumentów, m.in.: 
sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzeszowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2020 roku, sprawozdanie z realizacji 
uchwały o sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz wykonania projektów klubów 
sportowych w 2020 roku, sprawozdania związane z działalnością Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach za 2020 rok, sprawozda-
nie z działalności Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia „Krzeszowickie 
Centrum Zdrowia” za 2020 rok. Podczas obrad radni zapoznali się również 
z informacjami na temat działalności finansowej i merytorycznej Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Krzeszowicach za rok 2020. 

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazimierz 
Stryczek zamknął obrady XXXIV sesji.  

Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowi-
cach dostępne są:

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

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

• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krze-
szowicach http://www.gminakrzeszowice.pl/ we-
dług następującej ścieżki dostępu Rada Miejska/ 
Sesje/Nagrania obrad. 

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

Przewodniczący rady Miejskiej 
kaziMierz sTryczek

Relacja z sesji Rady Miejskiej
29 kwietnia 2021 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach, przeprowadzona w tzw. zdalnym trybie obradowania. 

Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz
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WAKACJE Z PRZYGODĄ
W letniej ofercie CKiS nie mogło zabraknąć 
sztandarowej akcji, która od wielu lat cieszy 
się ogromną popularnością i sympatią wśród 
młodych mieszkańców Krzeszowic. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom, w tym roku zaprosimy 
dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat aż na osiem ty-
godniowych turnusów. Akcję letnią rozpocznie-
my 28 czerwca, a zakończymy 20 sierpnia 2021. 
W każdym tygodniu przyjmiemy 2 grupy dzieci 
(ich liczebność będzie zależała od aktualnych 
wytycznych). Rodzice mogą zapisać dzieci na do-
wolną liczbę turnusów. Przewidujemy dwa pro-
gramy, które będą realizowane naprzemiennie. 
W tym sezonie po raz kolejny kładziemy nacisk 
na zajęcia w terenie. Proponujemy wycieczki kra-
joznawcze na obszarze naszej gminy oraz wiele 
zajęć o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, 
gry terenowe, questy. Przewidzieliśmy zajęcia 
sportowe, wyjazdy na basen, kreatywne zajęcia 
plastyczne, zabawy pod okiem wyspecjalizowa-
nej kadry instruktorów. Zapisy przyjmujemy od  
7 czerwca, od godz. 9.00, wyłącznie przez 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, dostępny na 
stronie ckiskrzeszowice.pl. Ilość miejsc będzie 
ograniczona, a o przyjęciu zadecyduje kolejność 
zgłoszeń. 

Półkolonia jest zgłaszana do bazy wypoczynku 
Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz do Kuratorium 
Oświaty w Krakowie.

DEKOR, BRYŁA, KOLOR  
– WARSZTATY Z CERAMIKI 
W naszej wakacyjnej ofercie nie zabraknie 
również propozycji dla młodych miłośników 
sztuki. Podczas trzydniowych warsztatów, pro-
wadzonych przez krakowską rzeźbiarkę Marię 
Rzącę, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się 
z krótką opowieścią o historii i technologii cera-
mikowania, zobaczyć przykłady rzeźb i innych 
wyrobów, dowiedzieć się, gdzie jeszcze wyko-
rzystywana jest ceramika, a także zapoznać się 
z procesem wypału i z działaniem pieca do cera-
miki. DEKOR, BRYŁA, KOLOR. Trzy dni warsztatów 
– trzy hasła, które pomogą uczestnikom przejść 
przez proces tworzenia własnej rzeźby. Pierw-
szego dnia młodzi artyści samodzielnie ozdobią, 
a następnie wypalą kubki lub filiżanki, które 
zabiorą ze sobą do domu. W kolejnych dniach 
zajmą się już tworzeniem własnej rzeźby, która 
po zakończeniu warsztatów może być ozdobą 
domu lub wyjątkowym prezentem dla bliskich. 

Warsztaty odbędą się w czterech terminach  
(6-8 lipca, 13-15 lipca, 20-22 lipca oraz 27-29 
lipca), w pracowni plastycznej CKiS w Pałacu 
Vauxhall, w godzinach 15.00-18.00.

WAKACJE Z CKIS – NIE MA CZASU NA NUDĘ!  
Po wielu miesiącach działania głównie w sieci, z radością możemy przedstawić wakacyjną ofertę Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, 
skierowaną do dzieci i młodzieży. Zbudowaliśmy ją w taki sposób, by dać uczestnikom możliwość skorzystania z naszych propozycji zarówno 
w godzinach porannych, jak i popołudniowych. 

WAKACYJNA SZKOŁA  
FILMOWO-TEATRALNA
Atrakcji nie zabraknie również w Kopalni Talen-
tów w Krzeszowicach. Anna Dijuk-Bujok oraz 
Andrzej Wojciech Dworaczek zaproszą dzieci 
i młodzież w wieku 9-16 lat do udziału w sześcio-
dniowych warsztatach, podczas których wspól-
nie przejdą przez cały proces produkcji filmu, od 
etapu tworzenia scenariusza, poprzez przygoto-
wanie światła, dźwięku, kostiumów i scenografii, 
aż po występy przed kamerą. Efektem ich pracy 
będą krótkie formy filmowe. 

Aby każdy zainteresowany mógł znaleźć odpo-
wiedni dla siebie termin, zaplanowaliśmy trzy 
serie warsztatów: od 29 czerwca do 8 lipca, od 
13 do 22 lipca oraz od 10 do 19 sierpnia. Zajęcia 
będą odbywać się we wtorki, środy i czwartki, 
w godzinach 15.00-18.00.

Podczas wszystkich wakacyjnych akcji szcze-
gólnie ważne jest dla nas zapewnienie bezpie-
czeństwa uczestnikom. Nasze działania będą 
realizowane zgodnie z wszystkimi aktualnymi 
wytycznymi Rady Ministrów, Kuratorium Oświaty 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Mamy 
nadzieję, że w naszej wakacyjnej ofercie każdy 
znajdzie coś dla siebie. Już nie możemy doczekać 
się, kiedy nasze sale i korytarze znów wypełnią 
się gwarem roześmianych i zadowolonych dzieci.

Szczegóły dotyczące wszystkich wakacyjnych 
wydarzeń zostaną umieszczone na naszej 
stronie internetowej www.ckiskrzeszowice.pl 
oraz w mediach społecznościowych. 
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Rusza kolejna edycja programu Nowe Ho-
ryzonty Edukacji Filmowej. To nowy projekt 
realizowany w Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach, skierowany do nauczycieli  
i uczniów ze szkół w naszej gminie. Tego-
roczna edycja programu, który ma za sobą  
15 lat doświadczenia, będzie dostosowana do 
sytuacji epidemicznej w kraju oraz obowią-
zujących obostrzeń sanitarnych. W praktyce 
oznacza to, że jeśli będzie taka konieczność, 
szkoły będą mogły łączyć projekcje w instytu-
cji kultury z seansami online. 
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dosto-
sowane do różnych poziomów edukacji, a w na-
szym Centrum ofertę kierujemy do szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne 
oparte na wartościowych filmach, dopełnionych 
o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów 
plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz 
analizy psychologiczne – mówi dyrektor Centrum 
Paweł Czyż. 

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią 
pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy pro-
gramowej poszczególnych przedmiotów. Jesteśmy 
przekonani, że udział w NHEF wzbogaci programy 
wychowawczo-profilaktyczne szkół z naszej gminy. 
Wierzymy, że seans filmowy to wspaniała okazja 

EDUKACJA FILMOWA W GMINIE KRZESZOWICE

do zdobywania wiedzy i dzielenia się doświadcze-
niami, a rozmowy o kinie rozwijają kompetencje 
społeczne i emocjonalne, które dla uczniów są 
bezcenne – dopowiada Marta Smutek, koordy-
nator projektu. 

Program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą 
programową Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej. Uhonorowany zastał Nagrodą Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja 
młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej zostały włączone do rodzi-
ny projektów Filmoteki Szkolnej oraz należą 
do Koalicji dla edukacji filmowej, powołanej 

przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Honorowy 
patronat nad programem ma organizacja Europa 
Cinemas. 

Projekt będzie realizowany od października do 
kwietnia. Szczegółowe informacje o programie 
znajdują się na stronie www.ckiskrzeszowice.
pl. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy 
do kontaktu z koordynatorem pod numerem  
tel. 571-401-011. 

red.

Po serii spotkań on-line zobaczyliśmy się „na 
żywo” w przepięknych okolicznościach przyrody, 
na zewnątrz, przed budynkiem Klubu przy Ryn-
ku w Nowej Górze. Oprócz zagorzałej dyskusji 
w tematach projektu młodzież z przyjemnością 
mówiła o swojej onlinowej, szkolnej codzien-
ności. Nie da się ukryć, że ten czas był dla nich 
trudny. Trudny przede wszystkim dlatego, że nie 
mogli spotykać się z rówieśnikami. Podczas tego 
pierwsze spotkania dziewczyny zorganizowały 
dekorowanie ceramicznych kubków. Powstały 
produkty nietuzinkowe – pełne barwnych kolo-
rów i ciekawych grafik.

W kolejnym tygodniu mieliśmy przyjemność 
gościć pana Bronisława Rzepeckiego – autora 
„Trylogii Nowej Góry”, pasjonata historii wsi. 
Przytoczył  pierwsze wzmianki o wsi, dowie-
dzieliśmy się, dlaczego Nowa Góra nie jest już 
miastem. Pan Bronisław podpowiedział również 
młodzieży, gdzie dobrze jest poszukać zdjęć, 
a w kwestii organizacji wystawy poddał kilka 
pomysłów. Ciekawa jestem, czy młodzież będzie 
z nich korzystała, bo dyskusje o formie wystawy 
wciąż trwają. 

Druga połowa maja to głównie tematyka fo-
tografii. Młodzież zorganizowała dla siebie 
spotkanie z najlepszym fotografem na terenie 
gminy. Ich gościem był Marian Lewicki, który 
swoim doświadczeniem i pasją z przyjemnością 
podzielił się z młodymi odbiorcami. Wspólnie 
wybrali sprzęt, dzięki któremu powstanie wy-
stawa. Program „Równać Szanse” daje młodzieży 
dużą swobodę nie tylko w działaniu, ale także  
w partycypowaniu w budżecie

Już w kolejnym wydaniu „Magazynu Krzeszo-

wickiego” ukaże się plakat zapraszający do 
odwiedzenia naszej wystawy. Obiecać mogę, że 
warto będzie zajrzeć do nowogórskiego Klubu 
przy Rynku. 

kaTarzyna niedoBa

WYRÓWNUJEMY SZANSE
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse”, realizowany przez młodzież z Nowej Góry w projekcie „Miasto 
z przeszłości”, nareszcie doczekał się spotkań w formule stacjonarnej. 
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SUKCESY  
RECYTATORÓW
Reprezentanci gminy Krzeszowice doskonale 
poradzili sobie w eliminacjach powiatowych 
66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego. Jury w składzie: Robert Kasprzycki, 
Agnieszka Judycka, Agata Kubrak, po wy-
słuchaniu 39 uczestników z gmin powiatu 
krakowskiego, nagrodziło reprezentantów 
naszej gminy.

W kategorii Turniej Recytatorski klasy I-III:

I miejsce – Adam Tarko – Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

W kategorii Turniej Recytatorski klasy IV-VI

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

Wyróżnienie: Inka Warchoł – Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach

W kategorii Turniej Recytatorski klasy VII-VIII:

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

Wszystkim laureatom składamy serdeczne  
gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

W CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH WRĘCZONO NAGRODY LAUREATOM  
MIEJSKO-GMINNYCH ELIMINACJI 66. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
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Potem nastąpi ły  lata 
przerwy. Z pewnością pi-
sała, ale Jej nowe wiersze 
ukazały się dopiero teraz, 
zamieszczone w dwóch 
antologiach – „...otwórz-
cie swe oczy...” i „...wspo-
mnienie Miłości…”.

Są już inne od juweniliów, nie tak bardzo kon-
fesyjne, mniej związane z „tu i teraz”, rzadziej 
odwołujące się do stron rodzinnych. Więcej 
w nich refleksji natury uniwersalnej, metaforyki 
inspirowanej literaturą. Są dojrzalsze, bardziej 
lakoniczne w formie wypowiedzi, syntetyczne, 
oszczędne w wyrażaniu skomplikowanych uczuć 
i myśli. I jest zapowiedź nowego tomiku autor-
skiego „…łza Nadziei…”. Brzmi optymistycznie.

Książki ukazały się w krakowskim Wydawnictwie 
Literackim Rumak, a ich redaktorem jest Walde-
mar Gawron, jak sam się przedstawia – dziwny 
Facet po przejściach, z dużym zasobem wyobraźni 
i inwencji twórczej. Autorów antologii jest wielu, 
ale niewątpliwie wszystkich łączy idea „Ruma-
ka”, zajmującego się wydawaniem utworów 
literackich tych, którzy cierpią, tworząc „..mimo 

wszystko..”, by przełamać 
niezrozumienie i samot-
n o ś ć .  W y d a w n i c t w o 
promuje twórczość ludzi 
„tamtej strony dnia…”, 
niezwykle wrażliwych, 
c zę s to  o d r z u c a nyc h , 
z szeroko rozumianymi 
problemami .  Terapia 
poprzez sztukę to naj-
bardziej skuteczna forma 
p o m o c y.  Poz w a l a  n a 
dowartościowanie i szybszy powrót do zdrowia. 
Takie właśnie refleksje snuje w swej przedmowie 
Waldemar Gawron.

I zadaje pytanie – Dlaczego choroba psychiczna 
wydaje się nam tak straszna? Dlaczego boimy się 
ludzi odrzuconych poza margines społeczny? Swe 
Wydawnictwo „Rumak” nazywa unikalną prze-
strzenią, gdzie każdy może poznać historie ludzi, 
których los pokierował do ... przestrzeni cierpienia 
ponad miarę.

Piszą najczęściej ludzie młodzi, ale już z bagażem 
trudnych doświadczeń. Szukają ratunku – w mi-
łości, kontakcie z pięknem przyrody, metafizyce, 

OTWÓRZCIE SWE OCZY
Taki właśnie tytuł nosi jedna z książek ofiarowanych mi przez naszą rodzimą poetkę, Asię Banach, z prośbą o refleksje. Z twórczością Asi spo-
tkałam się przed kilkoma laty, zainteresowała mnie, a równocześnie nieco zaintrygował jej wyraźnie autobiograficzny ton. „Jeszcze nie jest 
za późno”, „Jeszcze nie jest OK” – zapowiadała autorka tytułami swych pierwszych tomików, prezentowała je wraz z dwiema koleżankami na 
bibliotecznym spotkaniu w 2015 roku. 

przeżyciach religijnych. Wierszem i przejmującą 
realizmem prozą opowiadają o swej samotno-
ści, zagubieniu, potrzebie spotkania z kimś, kto 
zrozumie… Mówią o swych lękach, poczuciu 
zagubienia „w plazmowej samotności”.

W wierszu „czytając Twardowskiego” Asia Banach 
pisze – Mówimy tysiące słów ale boimy się powie-
dzieć przepraszam, wybacz mi, żałuję. W „kim jest 
poeta?” snuje piękną refleksję:

Poeta to taki ktoś, 

Kto opisze drogę mrówki

Poeta to ktoś,

Kto napisze o pierwszym śniegu (…)

Poeta to jest ktoś, 

Kto pisze wiersze

O swojej do świata miłości…! 

Czy można pisać takie wiersze, pozostając „po 
tamtej stronie dnia”? Autorzy dowodzą, że jed-
nak można, a nawet trzeba. Dla ratowania siebie 
i pamięci tych, którzy nie zdążyli, przelać na papier 
krzyku zranionych serc.

Maria osTrowska

„Nie umiera Ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci 

śp. Tadeusza Gillerta 
serdecznego przyjaciela, jednego z założycieli artystycznych Grupy Plastycznej „Zdrój”. 

Tadeusz Gillert należał do Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych Ziemi Krakow-
skiej oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Był jednym z najbardziej utytułowanych 
szopkarzy krakowskich. Brał udział w 54 Konkursach Szopek Krakowskich. Przekazał 
dziedzictwo szopkarstwa swoim synom, prowadził warsztaty edukacyjne. 
Był znakomitym akwarelistą i pejzażystą. Za całokształt twórczości otrzymał odznakę  
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Rodzinie, wszystkim Bliskim i Przyjaciołom 
składamy słowa szczerych kondolencji i wyrazy głębokiego żalu. 

Cześć Jego Pamięci! 
Członkowie Grupy Plastycznej „Zdrój”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy 
informację o śmierci 

śp. Tadeusza Gillerta 
artysty, malarza, szopkarza, 

wieloletniego członka  
Grupy Plastycznej „Zdrój”.

W Klubie przy Rynku w Nowej Górze 
Pan Tadeusz prowadził warsztaty 

tworzenia szopek krakowskich, dzieląc 
się swoją pasją z najmłodszymi.

Rodzinie oraz Bliskim składamy 
wyrazy współczucia i żalu.

Dyrektor i Pracownicy Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojej Żony 

śp. Marty Sobczyk
oraz tym, którzy okazali wiele serca i życzliwości w tych trudnych dla mnie chwilach, 
a w szczególności księdzu proboszczowi Karolowi Szałasowi i księdzu proboszczowi 
Janowi Leśniakowi, władzom samorządowym z Burmistrzem Gminy Krzeszowice, 
radnym Rady Miejskiej w Krzeszowicach i radnym Powiatu Krakowskiego, przedstawi-
cielom Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, dyrekcji, koleżankom 
i kolegom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz wychowankom z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, składam serdeczne podziękowania.

Adam Sobczyk
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Z przekazanych mi zdjęć pozostało kilkaset 
nieopublikowanych. To była jedna z inspi-
racji do przygotowania kolejnej książki. 
Postanowiłam wydać album „Tenczynek 
na starej fotografii”. Do maja 2021 roku 
zebrało się ponad 3000 zdjęć. Fotografie 
pochodzą od 140 osób. Wiem, że to nie 
wszystko, ale do tego albumu, który będzie 
miał 44 strony, więcej się nie zmieści – 
mówi Anna Łukasik, autorka publikacji 
o Tenczynku. 

Książka jest już na etapie ostatniej korek-
ty i składu. Została podzielona na działy 
tematyczne: Życie, Praca, Edukacja, Tra-
dycje, Religia, Stara zabudowa, Uchwy-
cone w kadrze, Rozrywka, Za wolność 
naszą i waszą. Najstarsze prezentowane 
zdjęcia pochodzą z XIX i początków XX 
wieku, najnowsze pokazują lata 70. XX 
wieku.

Z całą pewnością nie jest to ostatnia pu-
blikacja dotycząca Tenczynka. Materiały 
na kolejną książkę są w części już gotowe, 
a kolejne zbieram – dodaje Anna Łukasik.

Wydanie albumu „Tenczynek na starej 
fotografii” finansowane jest z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Marian lewicki 

TENCZYNEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Kilka miejscowości z gminy Krzeszowice ma książki poświęcone swoim dziejom. Jedną z nich jest „Tenczynek – 700 lat historii”. Ta publikacja, 
która ukazała się w 2014 roku w nakładzie 500 egzemplarzy, jest dzisiaj praktycznie nieosiągalna. Oczywiście można skorzystać z niej w biblio-
tekach. Podczas zbierania materiałów do książki okazało się, że wiele z nich nie zmieści się w zaplanowanej objętości (464 strony). 

Dozór Kopalni „Krystyna” – sztygar Franciszek Durczok, siedzi drugi od lewej  
– udostępnił wnuk Zbigniew Durczok

Z gitarzystą Damianem Wróblem – laureatem 
Nagrody Publiczności w Ogólnopolskim Kon-
kursie Guitar Battle by Fender – rozmawia 
Maciej Liburski.
Maciej Liburski: Proszę na wstępie powiedzieć 
kilka zdań o sobie. Jak przebiegała Twoja do-
tychczasowa kariera muzyczna?
Damian Wróbel: Mam 19 lat, pochodzę z Na-
wojowej Góry. Na gitarze gram od 10 roku ży-
cia. Muzyka to moja największa życiowa pasja. 
W roku 2018 otrzymałem statuetkę Grand Prix 
„Talent Gminy Krzeszowice”. Od tego czasu 
uczestniczyłem w wielu konkursach muzycz-
nych, zdobywając wiedzę, doświadczenie i kolej-
ne nagrody. Zostałem zwycięzcą ogólnopolskie-
go, gitarowego konkursu internetowego oraz 
laureatem Festiwalu Gitary w Dworku Białoprąd-
nickim. Na co dzień jestem gitarzystą w zespole 
Sarha Crewe (wcześniej Sara Paczyńska Trio), 
z którym koncertuję w klubach, restauracjach 
i barach. Gram również w oprawie muzycznej 
ślubów Ada&Damian oraz prowadzę swój kanał 
na YouTube.

M.L.: W ubiegłym miesiącu zdobył Pan presti-
żową dla młodego artysty nagrodę – nagrodę 
publiczności. Jaki to był konkurs?
D.W.: Tak, udało mi się zdobyć nagrodę publicz-
ności w konkursie Guitar Battle by Fender. To 
ogólnopolski konkurs dla gitarzystów, zorga-
nizowany przez sklep muzyczny Guitar Center, 
w którym startować mógł każdy instrumenta-

lista, bez względu na wiek. Udział w konkursie 
polegał na zarejestrowaniu do udostępnionego 
podkładu muzycznego własnej, autorskiej partii 
solowej. Spośród ponad stu zgłoszeń muzyków 
z całego kraju, do finału jury wybrało dziesięć 
propozycji. Wykonawcy mieli okazję zaprezen-
tować się w centrali sklepu w Łodzi, na żywo. 
Występy zostały nagrane, a następnie opubliko-

SUKCES MŁODEGO GITARZYSTY
wane w Internecie na facebookowym fanpage 
Guitar Center, gdzie odbyło się głosowanie 
internautów na najlepsze solo. Zostałem, z prze-
wagą kilkudziesięciu głosów, laureatem nagrody 
publiczności, jaką był wzmacniacz gitarowy 
marki Fender.

M.L.: Gratuluję! Życzę dalszych wyróżnień 
i nagród.
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MOJE PASJE
Z Anną Gertner – dyrygentką, śpiewaczką, mu-
zykiem – rozmawia Marian Lewicki.
Marian Lewicki: Krzeszowice to miasteczko z pięk-
ną historią. Zawsze za ważnymi wydarzeniami 
i zmianami stoją konkretni ludzie. Znając Ciebie 
i obserwując twoją aktywność, jestem przekonany, 
że jesteś osobą, która zmienia Krzeszowice, może 
nie w jakiś spektakularny sposób, ale poprzez swo-
je aktywności. Czy czujesz się krzeszowiczanką?

Anna Gertner: Nie tylko 
się czuję. Ja jestem stąd, 
tu mieszk am od uro -
dzenia. Moje pierwsze 
wspomnienia dotyczą 
m i e s z k a n i a  n a  u l i c y 
Targowej, gdzie wycho-
wałam się w niedużym, 
j e d n o p o k o j o w y m 
mieszkaniu. W Krzeszo-
wicach rozpoczynałam 
swoją edukację, zarów-
no tą ogólnokształcącą, 
jak i muzyczną. Jak wiele 

osób wie, mój tata jest pianistą, ale też specjalistą 
i rzeczoznawcą w dziedzinie remontów, napraw 
i strojenia pianin i fortepianów. Więc w tym na-
szym trzydziestokilkumetrowym lokum mieszka-
liśmy: mama, tata, ja, mój młodszy brat i pianino, 
a przez pewien czas nawet fortepian. Muzyka była 
w naszym domu od zawsze. Jako dzieci, nawet nie 
odczuwaliśmy tak bardzo, że jest nam ciasno. Było 
tak, jak było. Później rodzice kupili dom w pięknej 
okolicy za pałacem Potockich i przeprowadziliśmy 
się, kiedy ja byłam już w 8 klasie, a brat w klasie 2.

M.L.: Czy już wtedy chciałaś być muzykiem?
A.G.: Chodziłam do Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Krzeszowicach na fortepian i to nie był 
łatwy czas ani dla mnie, ani dla rodziców, a i pewnie 
nauczyciele nie mieli ze mną zbyt łatwo. Wszelkie 
uwagi taty, co do ćwiczenia na instrumencie, często 
kończyły się małymi awanturami. W pewnym mo-
mencie chciałam zrezygnować z nauki, ale wtedy 
tata dał mi do podpisania zobowiązanie, że nigdy 
nie będę mieć pretensji do rodziców, że pozwolili 
mi szkołę muzyczną rzucić. Jak wiesz, jestem dość 
krnąbrna i na tak postawioną sprawę zareagowa-
łam sprzeciwem, bo nikt nie będzie mi mówił, co 
mam robić, a czego nie. Teraz wydaje się to dość 
zabawne, ale wtedy kosztowało nas to wszystkich 
dużo nerwów. W konsekwencji Szkołę Muzyczną 
I stopnia w Krzeszowicach ukończyłam, ale poże-
gnałam się z fortepianem na kilka lat. Nie rozstałam 
się jednak z muzyką. W podstawówce i w ogólnia-
ku, będąc aktywną harcerką, bardzo dużo grałam 
na gitarze, na której nauczyłam się grać samodziel-
nie. Oczywiście mówimy tu o akompaniowaniu 
przy ognisku do piosenek, to nie są jakieś wybitne 
umiejętności. No i zawsze dużo śpiewałam.

M.L.: Skończyłaś krzeszowickie Liceum Ogólno-
kształcące i pewnie pod koniec edukacji zastana-
wiałaś się co dalej?
A.G.: Po długich rozważaniach doszłam do wnio-
sku, że muzyka to jest świat, który rozumiem 
i w którym dobrze się odnajduję. Niestety, z po-
wodu braku podstaw formalnych, czyli dyplomu 
szkoły muzycznej II stopnia, odpadała Akademia 
Muzyczna, chociaż tam, trochę dzięki kontaktom 
taty, zostałam przesłuchana. W krakowskiej Akade-

mii Muzycznej powiedziano mi, że jeśli uzupełnię 
wykształcenie, to chętnie mnie przyjmą. Polecono 
mi Archidiecezjalną Szkołę Organistowską, w której 
te swoje braki postanowiłam nadrobić. Edukacja 
była tam przewidziana na 4 lata, a ja skończyłam 
ją w 3 lata. Nie były to jednak studia na poziomie 
akademickim. W tym samym budynku i praktycz-
nie z tymi samymi wykładowcami funkcjonowała 
Sekcja Muzyki Kościelnej Papieskiej Akademii 
Teologicznej (aktualnie Uniwersytet Jana Pawła II 
w Krakowie). Trafiłam na czas reorganizacji syste-
mu kształcenia, ale koniec końców ukończyłam te 
studia i dostałam tytuł magistra ze specjalnością 
muzyka kościelna.

M.L.: Wynika z tego, że jesteś nie tylko wykształ-
coną organistką, ale też specjalistką od muzyki 
kościelnej, a ja, szczerze mówiąc, jako organistki 
w ogóle Cię nie kojarzę. 
A.G.: Na etapie edukacji lubiłam grać na organach. 
Interesowały mnie wszystkie kwestie z tym zwią-
zane, czyli literatura organowa, budowa organów, 
harmonia. To wszystko jest bardzo interesujące 
i rozwija wyobraźnię muzyczną. Wiedziałam jed-
nak, że nie będę organistką w kościele. Ta praca 
mnie nie interesowała. Bardziej interesował mnie 
śpiew w wielu jego aspektach. Kiedy byłam na 
trzecim roku studiów, jeden z moich wykładow-
ców, profesor Włodzimierz Siedlik, polecił mi 
Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy. Podjęłam i ukończyłam 
je równocześnie ze studiami w Krakowie. Kilka lat 
później, w Akademii Muzycznej w Katowicach, 
ukończyłam studia I stopnia na wydziale wokal-
no-aktorskim. Żeby było ciekawiej, jeszcze przed 
studiami wokalnymi ukończyłam Podyplomowe 
Studium Aktywności Ruchowej w katowickiej AWF. 
Podczas tych studiów zdobyłam podstawy wielu 
technik tańca, od baletu począwszy. Tam zdobyłam 
również państwowe uprawnienia instruktora fit-
ness. Mówię o tym, bo taniec praktykuję w krzeszo-
wickim Zespole Tańców Świata „Zdrojanie”. To jest 
oczywiście czyste hobby, ale w tej dziedzinie mam 
też podstawy profesjonalne. 

M.L.: Jak widać, uczyłaś się dużo i wielotorowo, 
ale przecież po to zdobywamy umiejętności, aby 
gdzieś zarabiać.
A.G.: Moją pierwszą ważną pracą było prowadzenie 
chóru żeńskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Wspomniany wcześniej profesor Włodzimierz 
Siedlik, ówczesny dyrektor Chóru Polskiego Radia, 
polecił mnie na to stanowisko. On sam prowadził 
chór mieszany, łączący pracę chórów męskiego 
i żeńskiego. Byłam dyrygentem tego zespołu przez 
kilka lat. To było świetne wejście w zawód, a przy 
okazji bardzo barwny czas. Z Chórem UJ koncerto-
waliśmy w wielu ciekawych miejscach i w różnych 
krajach, mieliśmy okazję wystąpić m.in. na festiwalu 
odbywającym się w Chinach, dokładnie w Teatrze 
Wielkim w Szanghaju. Równolegle pracowałam 
w różnych instytucjach kultury, ucząc śpiewu, gry 
na fortepianie czy prowadząc inne zajęcia muzycz-
ne.

M.L.: Od kilku lat prowadzisz chór w Krzeszowi-
cach.
A.G.: Tak, założyłam i od początku prowadzę Chór 
Allegria, który funkcjonuje w Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach. Pierwotnie chór powstał 
przy parafii pw. św. Jana Pawła II w Krzeszowicach, 
jednak tam, z różnych przyczyn, nie zagrzaliśmy 
miejsca na długo. W pewnym momencie ówczesna 
dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 

Anna Miga, po usłyszeniu chóru na jednym z kon-
certów, zaoferowała nam współpracę. Chór Allegria 
jest kameralnym zespołem. Ostatni rok był trudny, 
naznaczony pandemią. Na początku próbowaliśmy 
spotykać się online, ale w działalności chóralnej to 
się raczej nie sprawdza. Od września zamierzamy 
wznowić pracę, wiem, że chórzyści już czekają na 
próby. Mam też nadzieję na pojawienie się nowych 
osób w zespole. Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy. Oprócz Krzeszowic prowadzę jeszcze 
Chór Żeński Enigma w Kluczach. Praca z tymi ze-
społami daje mi bardzo wiele satysfakcji. 

M.L.: Wydawać by się mogło, że po tylu latach 
edukacji wiesz już prawie wszystko o śpiewie, 
chórach, emisji głosu. 
A.G.: Nic bardziej mylnego. Kiedy podchodzisz 
poważnie do swojej pracy, to szybko okazuje się, 
że trzeba poszerzać kompetencje. Ponieważ ja 
bardzo poważnie traktuję to, co robię, podjęłam 
i w zeszłym roku ukończyłam studia magisterskie 
w Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku 
prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-in-
strumentalnych.

M.L.: I jak odnalazłaś się ponownie, po latach, na 
studiach?
A.G.: Jeszcze przed rozpoczęciem studiów my-
ślałam, że po tylu latach nauki i jeszcze po jakichś 
doświadczeniach zawodowych, te studia nie będą 
dla mnie specjalnie wymagające. I tu bardzo się 
pomyliłam. Okazało się, że są to studia bardzo 
trudne, wszechstronne i czasochłonne. Miałam co 
robić. Mimo wszystko bardzo doceniam ten czas. 
Oprócz dyrygentury chóralnej miałam kontakt 
z dyrygenturą symfoniczną. Trafiłam też na bardzo 
wymagających profesorów. Nie było więc łatwo. Te-
raz jednak, po roku od ukończenia studiów, wiem, 
że nie mogłam trafić lepiej. Bardzo wiele się nauczy-
łam, co więcej, te studia dały mi więcej niż wszyst-
kie wcześniejsze. Może to jest też kwestia pewnej 
dojrzałości. W każdym razie na tych studiach i na 
tej uczelni czułam się najbardziej na swoim miejscu. 

M.L.: Te studia to nie był jakiś życiowy przymus, 
nikt nie wymagał od Ciebie podnoszenia kwali-
fikacji.
A.G.: Nie, studia te podjęłam tylko i wyłącznie dla 
siebie. I jak się okazało, była to jedna z najlepszych 
decyzji w moim życiu. Co więcej, te studia sprawiły, 
że teraz jeszcze zaczęłam się uczyć gry na skrzyp-
cach. Jako dyrygent, stając przed orkiestrą, muszę 
wiedzieć, czego mogę wymagać, co poprawić i na 
co zwrócić uwagę w każdej grupie instrumentów. 
Jako że wcześniej z instrumentami smyczkowymi 
nie miałam do czynienia, czuję potrzebę uzupełnie-
nia umiejętności jeszcze na tym polu.

M.L.: Wiem, że chóry to nie jedyna Twoja aktyw-
ność zawodowa.
A.G.: To prawda. Kilka lat temu założyłam firmę 
o nazwie Centrum Sztuki Muzycznej. Mam fanta-
stycznych i bardzo dobrze wykształconych nauczy-
cieli. Zajęcia prowadzimy popołudniami w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach. Oferujemy 
naukę gry na fortepianie, skrzypcach, saksofonie, 
gitarze, flecie prostym i poprzecznym oraz śpiewu. 
Uczymy dzieci, młodzież i dorosłych. W tej chwili 
najmłodsi nasi uczniowie mają 4 lata, ale mamy 
także osoby ok. 50-letnie. U nas każdy, niezależnie 
od wieku, znajdzie miejsce dla siebie. 

M.L.: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia 
w tych wszystkich przedsięwzięciach.



www.ckiskrzeszowice.pl [ 21 ]

Celem konkursu było: uwrażliwienie na piękno 
przyrody, rozwijanie umiejętności dostrzegania 
zmian zachodzących w przyrodzie, promowanie 
aktywnego wypoczynku, wzmacnianie więzi 
z rodziną, promowanie pasji fotografowania.

Na Konkurs wpłynęły 22 zdjęcia. Komisja doko-
nała oceny nadesłanych zdjęć konkursowych, 
biorąc pod uwagę zgodność z Regulaminem 
Konkursu. Ze względu na bardzo wysoki poziom 
nadesłanych zdjęć, Komisja Konkursowa posta-
nowiła przyznać dwa równorzędne pierwsze 
miejsca, miejsce drugie, trzecie i trzy wyróżnienia.

WYJĄTKOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY  
W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU
W dniach 1-21 maja 2021 r. w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku odbył się Przedszkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Rodzinny spacer 
w poszukiwaniu wiosny”. 

Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:
• plener, w którym zostało wykonane zdjęcie,

• uwzględnienie na fotografii przynajmniej jed-
nego z rodziców,

• walory przyrodnicze uchwycone na fotografii,

• pomysł i walory artystyczne wykonanego 
zdjęcia.

W wyniku obrad Komisja przyznała:
I miejsce ex aequo – Jakub Grodecki (grupa I) 
i Maja Wojtas (grupa IV)

II miejsce – Tymoteusz Sieprawski (grupa V)

III miejsce – Dawid Pyrzyna (grupa III)

Wyróżnienia:

1. Nina Adamczyk (grupa II)

2. Zofia Baran (grupa II)

3. Mateusz Gołas (grupa III)

Organizator bardzo dziękuje za zaangażowanie 
wszystkim uczestnikom konkursu, jednocześnie 
wyrażając nadzieję na kolejne jego edycje. 

Marzena kuBin

I Miejsce  
Jakub Grodecki, grupa I, lat 3

I Miejsce  
Maja Wojtas, grupa IV, lat 5

WYRÓŻNIENIA

II Miejsce  
Tymoteusz Sieprawski, grupa V, lat 6

III Miejsce 
Dawid Pyrzyna, grupa III, lat 4

Nina Adamczyk, grupa II, lat 4 Mateusz Gołas, grupa III, lat 4 Zosia Baran, grupa II, lat 4
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Zbigniew Stanisław Cyran

W CieniStym blaSku krZyża
Historia w szkicach i obrazach literackich
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(...) Książka znajdzie z pewnością należne jej miejsce w bibliotekach, gro-
madzących w swoich zbiorach literaturę związaną z regionem, w domowych 
biblioteczkach, zawsze z szacunkiem traktujących wszelkie wspomnienia ro-
dzinne, przywołujących z  imienia i  nazwiska przodków,postacie wspania-
łych duszpasterzy, ludzi zaangażowanych w życie społeczne prezentowane-
go środowiska. Czytając, uświadamiamy sobie, jakie to wszystko ważne, jaką 
rolę pełni w  budowaniu osobowości człowieka, dumnego z  miejsca swego 
urodzenia. Z  tonu narracji niezbicie wynika, jak bardzo Autorowi na tym 
miejscu zależy, jak je kocha i szanuje. I to jest piękne.

Maria Ostrowska

W swym wstępie do książki „W cienistym blasku 
Krzyża – historia w szkicach i obrazach literac-
kich” Autor pisze – Powstające z potrzeby chwili 
teksty, nigdy nie traktowałem jako takie, które mo-
głyby kiedyś ukazać się w formie zwartej, książko-
wej. Po prostu były one dla mnie formą indywidu-
alnej aktywności kogoś, kto, wykorzystując swoje 
możliwości, stara się czynnie uczestniczyć w życiu 
społecznym. Decyzja o publikacji kilkudziesięciu 
przeważnie krótkich tekstów, uzupełnionych 
„Galerią fotograficzną”, zapadła po głębokich 
przemyśleniach i wahaniach. Ostatecznie Zbi-
gniew Cyran zdecydował, że odważny przecież 
zamysł spróbuje zrealizować. Materiał był w zasa-
dzie gotowy, ale pozostawał wybór formy narra-
cyjnej, przemyślenie koncepcji publikacji.

Walorem książki jest z pewnością osobisty ton 
szkiców, pisanych przez ponad dwadzieścia 
lat, publikowanych w prasie lokalnej i bardziej 
odległych miejscach, dotyczących jednak spraw 
ważnych dla Autora i społeczności, z którą potrafi 
nawiązać dobry kontakt, budzi zaufanie, realizu-
je swe plany i zamierzenia, nie tylko w pisaniu, 
często emocjonalnym, ale w konkretnej i dającej 
wymierne efekty działalności. 

A wszystko to na ogół „Ad majorem Dei gloriam” 
(„Ku większej chwale Bożej”), z pełną świadomo-
ścią i radością, że dzieje się to „w cienistym bla-
sku Krzyża”. W owym blasku buduje się w małej 
wiosce Ostrężnicy-Łanach kościół, wspólnym 

wysiłkiem ludzi dobrej woli, zbiera fundusze 
na leczenie ciężko chorego Kacperka, nadaje 
Szkole Podstawowej w Miękini imię Krystyny 
i Andrzeja hr. Potockich, jakże zasłużonych dla 
Ziemi Krzeszowickiej. Powstają chóry kościelne, 
„nie z przymusu, lecz z ochoty”, liczne miejscowe 
rodziny mają w swoich biografiach utalentowa-
nych organistów. 

W książce przywołana została historia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Miękini, przypomniane 
piękne sukcesy Orkiestry Dętej Kopalni Wapienia 
w Czatkowicach, uświetniające przez całe lata 
uroczystości państwowe, religijne, rodzinne.

Ta tematyka to najbardziej dla mnie interesująca 
część książki. Przyciągają również moją uwagę 
szkice poświęcone historii rodu Potockich, tak 
ważne dla dziejów Ziemi Krzeszowickiej. Autor, 
wyraźnie nimi zafascynowany, powraca wielo-
krotnie do różnych wątków związanych z losami 
rodu Potockich linii Pilawa, dziejów Pałacu, zada-
je pytania o jego przyszłość. Wydaje się jednak, 
że zbyt dużo tu powtórzeń, fragmentów niemal 
identycznych. Wynika to zapewne z przyjętej 
koncepcji książki, scalającej teksty zamieszczane 
w prasie przez wiele lat.

Przejmujące swą żarliwością i osobistym tonem 
są teksty, które określiłabym jako w swym zamie-
rzeniu uniwersalne, prezentujące piękne prio-
rytety religijne, moralne, etyczne Autora, Jego 
światopogląd. Szacunek dla narodowej tradycji, 

głęboki patriotyzm, poszanowanie najważniej-
szych w życiu wartości – to ideały budujące oso-
bowość człowieka dobrego i prawego. 

Z zainteresowaniem przeczytałam literackie pró-
by Pana Zbigniewa. Świadczą one o umiejętności 
posługiwania się piórem, nie tylko na polu publi-
cystyki. Te obrazy literackie przemawiają nastro-
jem, metaforyką, ładną polszczyzną. „Oczy”, wraz 
z rysunkiem Pani Kingi, przejmujące.

Galeria Fotograficzna trafnie uzupełnia roz-
ważania tekstowe. Wizualnie zapisuje wnętrza 
sakralne, utrwala relikty tradycji życia wiejskiego, 
przywołuje ważne wydarzenia religijne, patrio-
tyczne, obyczajowe, portrety ludzi, którzy pięk-
nie tworzyli historię swej „małej Ojczyzny”.

Książka znajdzie z pewnością należne jej miej-
sce w bibliotekach, gromadzących w swoich 
zbiorach literaturę związaną z regionem, w do-
mowych biblioteczkach, zawsze z szacunkiem 
traktujących wszelkie wspomnienia rodzinne, 
przywołujących z imienia i nazwiska przodków, 
postacie wspaniałych duszpasterzy, ludzi zaan-
gażowanych w życie społeczne prezentowanego 
środowiska. Czytając, uświadamiamy sobie, jakie 
to wszystko ważne, jaką rolę pełni w budowaniu 
osobowości człowieka, dumnego z miejsca swe-
go urodzenia. Z tonu narracji niezbicie wynika, 
jak bardzo Autorowi na tym miejscu zależy, jak je 
kocha i szanuje. I to jest piękne.

Maria osTrowska

O „SZKICACH I OBRAZACH LITERACKICH” UWAG KILKA
Podziwiam Zbigniewa Cyrana, Autora wydawanej publikacji za Jego pasję pisania, zarówno o swojej „małej Ojczyźnie”, jak i o sprawach natury 
uniwersalnej, dotyczących każdego z nas. Zdaję sobie sprawę, jak trudno tę pasję realizować, łączyć ją z pracą zawodową i rodzinnymi obowiąz-
kami. 
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Do drugiego etapu przesłuchań zakwalifikowało się 70 osób, które już w lipcu zagoszczą 
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach, której 
jesteśmy ogromnie wdzięczni za podjęcie współpracy przy tak ważnym dla nas wszystkich 
wydarzeniu. Wybór zakwalifikowanych nie był prosty, gdyż zgłoszenia były na bardzo wyso-
kim artystycznie poziomie.

Kolejne etapy konkursu odbędą się w dniach 9-11 lipca, po czym nastąpi część warsztato-
wo-koncertowa Festiwalu, w dniach 12-20 lipca. Koncerty odbędą się w Auli Florianka w Kra-
kowie, w Alwerni, na Zamku Tenczyn, w Bazylice Mariackiej oraz Filharmonii Krakowskiej.

Niezmiernie miło nam poinformować, że wydarzenie zostało objęte patronatem honoro-
wym: Narodowego Centrum Kultury, Starosty Powiatu Krakowskiego, burmistrza Gminy 
Krzeszowice – Wacława Gregorczyka, burmistrz Gminy Alwernia – Beaty Nadziei-Szpili, Fil-
harmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego, rektora Akademii Muzycznej w Krakowie 
– prof. dr hab. Wojciecha Widłaka, Opery Krakowskiej, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, 
Fundacji im. Marii Fołtyn, a także Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Opery Aria, Fun-
dacji New Era Art. 

Wsparcia medialnego udzielają nam: TVP KULTURA, TVP 3 KRAKÓW, RADIO KRAKÓW, „Gwa-
rek Małopolski”, „Przełom”, „Magazyn Krzeszowicki”, „Życie Gminy Alwernia”, Fundacja Promo-
cji Kultury, „Gazeta Jurajska”, „Dziennik Berliński”, portal chórtownia.pl.

Chcesz dołączyć do zespołu wokalnego, wziąć udział w warsztatach mistrzowskich lub je-
steś osobą reprezentującą firmę, chętną zaangażować się w organizację Festiwalu? Napisz 
do nas na monikavocalfestival@gmail.com; tel. 888797929.

jusTyna skowronek

MIĘDZYNARODOWY KONKURS WOKALNY  
W KRZESZOWICACH 
Jeszcze niedawno Festiwal i Konkurs Wokalny im. Moniki Swarowskiej-Walawskiej był tylko naszym marzeniem. Dziś idea rozkwita w pełni, 
a my jesteśmy już po pierwszym etapie przesłuchań konkursowych, który zaskoczył nas ogromną ilością zgłoszeń. Otrzymaliśmy ich ponad 
160, z wielu krajów (USA, Meksyk, Francja, Hiszpania, Belgia, Islandia, RPA, Niemcy, Ukraina, Norwegia, Dania, Słowacja, Czechy, Cypr, Chiny, Po-
łudniowa Korea itd.). To dla nas niezmierny zaszczyt, zwłaszcza że Festiwalem chcemy uczcić dorobek Maestry Moniki Swarowskiej-Walawskiej.

SZANOWNI CZYTELNICY!
Informujemy, że w dniach 08.06.2021 – 19.06.2021 Biblioteka w Krzeszowicach 
będzie nieczynna, ze względu na inwentaryzację księgozbioru. W związku z tym 
zachęcamy do odwiedzenia nas i zrobienia większych zapasów książkowych w ty-
godniu poprzedzającym zamknięcie biblioteki.

Dla tych czytelników, którzy lubią sami wybierać interesujące ich książki, mamy 
świetną wiadomość. Już w czerwcu możecie wrócić między regały, w poszukiwaniu 
Waszych ulubionych tytułów!

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA MIEJSKO-GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZESZOWICACH ORAZ FILII

1. Od 22.06.2021 przywrócony zostaje wolny 
dostęp do półek, przy zachowaniu zasad reżimu 
sanitarnego oraz dystansu społecznego.

2. Wprowadzone zostają limity osób korzystają-
cych z biblioteki (1 osoba na 12 m2):

• Krzeszowice - 4 osoby

• Filipowice - 3 osoby

• Nowa Góra - 3 osoby

• Nawojowa Góra - 3 osoby

• Tenczynek - 3 osoby

• Zalas - 3 osoby

• Wola Filipowska - 2 osoby

• Siedlec - 2 osoby

• Paczółtowice - 1 osoba

3. Każda osoba wchodząca do Biblioteki ma obo-
wiązek użycia płynu dezynfekującego, znajdu-
jącego się przy wejściu biblioteki.

4. Wchodząc do Biblioteki, każda osoba ma 
obowiązek zasłonięcia nosa i ust (z wyjątkiem 
dzieci do 4 roku życia).

5. Czytelnicy i Użytkownicy mają obowiązek za-
chowania między sobą i pracownikami dystan-
su 1,5 metra (nie dotyczy rodzin).

6. Przy ladzie bibliotecznej może znajdować się 
maksymalnie 1 osoba.
7. Czytelnicy mogą zamawiać książki:

• telefonicznie: 12 282 15 13

• przez katalog OPAC: https://m6012.lib.mol.pl/

• e-mailowo: mgbpkrzeszowice@biblioteka-
krzeszowice.pl

8. Zwrócne książki podlegają kwarantannie na 
okres 3 dni.
9. Dla użytkowników zamknięte pozostają Czy-
telnia w MGBP w Krzeszowicach oraz w Filiach. 
Stanowiska komputerowe są niedostępne do 
odwołania.

10. Niezmiennie zachęcamy czytelników do 
korzystania z zasobów online, publikacji elek-
tronicznych, pinów IBUK oraz kodów LEGIMI, 
oferowanych przez Bibliotekę.
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Zwycięskie inicjatywy odpowiadają na realne 
potrzeby lokalnych społeczności, poprzez m.in. 
pomoc w integracji osób niepełnosprawnych, 
krzewienie aktywności sportowej, przyczynianie 
się do rozwoju kulturalnego mieszkańców gminy 
oraz promowanie zdrowego stylu życia.

LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW:

Stowarzyszenie Otwórzmy Przed Nimi Życie 
– „Integracyjny Piknik Wakacyjny pod lipami 
w Żarach”
Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowa-
ne jest do niepełnosprawnych podopiecznych 
stowarzyszenia i ich opiekunów. Piknik będzie 
okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, 
zabaw plenerowych oraz wspólnej biesiady.

Planowany termin realizacji to 10.07.2021 r.

Gminny Klub Sportowy „ŚWIT” w Krzeszowi-
cach – „Sport łączy Pokolenia”
Organizacja Turnieju Pokoleń z okazji zbliżające-
go się 100-lecia Gminnego Klubu Sportowego 
„ŚWIT”. Turniej piłki nożnej skierowany jest do 
najmłodszych zawodników Klubu GKS Świt Krze-
szowice, seniorów oraz oldbojów. W rywalizacji 
wezmą również udział zawodnicy innych klubów 
sportowych, działających na terenie gminy Krze-
szowice. 

Planowany termin realizacji to 28.08.2021 r.

Fundacja im. Rodziny Domańskich – „Puchar 
Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu 
Light Contact”
Organizacja Pucharu Polski Juniorów i Seniorów 
w Kickboxingu Light Contact. Walki będą rozgry-
wane w formule Light Contact, według zasad 
Polskiego Związku Kickboxingu. Rywalizacja 
sportowa między zawodnikami odbędzie się 
w kategoriach wiekowych junior i senior. Plano-
wane jest rozegranie ok. 100 walk.

Planowany termin realizacji to 9.10.2021 r.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – 
„Spektrum kultury”
Projekt zakłada organizację spotkań na terenie 

gminy Krzeszowice, dedykowanych osobom ze 
spektrum autyzmu. Uczestnicy wydarzenia będą 
mieli możliwość obcowania ze sztuką, odwie-
dzenia studia nagraniowego, wzięcia udziału 
w warsztatach plastycznych oraz w pokazie 
filmowym.

Planowany termin realizacji to czerwiec – wrze-
sień 2021 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krze-
szowicach – „Biblioteczny Rajd Rowerowy”
Organizacja rajdu rowerowego, podczas które-
go punktami postojowymi będą filie Biblioteki, 
znajdujące się na terenie gminy Krzeszowice. 
W czasie rajdu uczestnicy będą mieli szansę 
poznać walory przyrodnicze gminy oraz wziąć 
udział w zabawach czytelniczych, ruchowych 
i plastycznych.

Planowany termin realizacji to 25.09.2021 r.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krze-
szowice” – „Aktywny i zdrowy początek wa-
kacji”
Akcja zakłada udzielenie wsparcia dla dzieci i ro-
dziców w obecnej sytuacji epidemiologicznej, 
związanej z dominacją siedzącego trybu życia 
oraz niskim poziomem aktywności sportowej. 
Plan wydarzenia przewiduje przeprowadzenie 
badań postawy ciała dzieci, instruktaż ćwiczeń 
oraz rozmowy z rodzicami na temat zalecanej 
aktywności fizycznej dla dziecka.

Planowany termin realizacji to 3.07.2021 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębnika – „Dbamy 
o dziedzictwo naszych przodków”
Stowarzyszenie, dbające o kulturę i tradycje wsi 
Dębnik oraz o dziedzictwo przodków, zamierza 
zlecić renowację pięknego pomnika, wykonane-
go z czarnego wapienia (tzw. marmuru dębnic-
kiego) przez jednego ze słynnych miejscowych 
kamieniarzy w 1910 r., w 500 rocznicę Bitwy pod 
Grunwaldem.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszo-
wickiej – „Dobry Sąsiad – dobra pamięć”
Projekt ma na celu upamiętnić dr. Czesława 

Kotowskiego, wieloletniego dyrektora i prezesa 
Kopalni Wapienia „Czatkowice” – Honorowego 
Obywatela Krzeszowic. Wystawa w Muzeum 
Ziemi Krzeszowickiej przybliży także historię 
i znaczenie Kopalni Wapienia „Czatkowice”, kiero-
wanej przez ponad 30 lat przez prezesa Kotow-
skiego, na rzecz gminy Krzeszowice.

Planowany termin realizacji to grudzień2021 r.

Przypomnijmy, że w konkursie mogły wziąć 
udział podmioty takie jak stowarzyszenia, 
fundacje, kluby sportowe i inne posiadające 
osobowość prawną. Złożenie wypełnionego 
formularza z opisem pomysłu i prowadzenie 
swojej działalności na terenie gminy Krzeszo-
wice – tylko tyle wystarczyło, aby móc ubiegać 
się o grant w wysokości nawet 5 000 zł. Projekt 
zorganizowany był w formie konkursu, tak aby 
wszyscy jego uczestnicy mieli równe szanse 
w staraniu się o grant.

Obszary działania, w ramach których mogły 
być zgłaszane pomysły obejmowały w szcze-
gólności:
• rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekre-
acyjnej lub kulturalnej,

• programy edukacyjne podnoszące jakość na-
uczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, 
promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia 
dzieci i młodzieży,

• imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, 
turystyczne lub kulturalne,

• wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, 
sport dla wszystkich oraz sport osób niepełno-
sprawnych,

• działania proekologiczne i akcje społeczne,

• zagospodarowanie terenu,

• wszelkie inne działania na terenie gminy 
Krzeszowice, które przyczynią się do poprawy 
jakości życia społeczności lokalnych.

organizaTorzy

PROJEKT GRANTOWY „DOBRY SĄSIAD”  
ROZSTRZYGNIĘTY
Znamy wyniki  IV edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”, którego organizatorem jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, należąca do Grupy 
TAURON. Każdy z ośmiu pomysłów zostanie wsparty dotacją w wysokości 5000 zł.
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S T R O N A   D L A   S E N I O R A

Szacunek do przyrody ma we krwi, a każde jej 
pogwałcenie traktuje bardzo emocjonalnie i ze 
smutkiem. Łatwo zatem będzie zrozumieć Czy-
telnikom, jak bardzo się zezłościła, kiedy podczas 
wędrówki w okolicy paczółtowickiego wzgórza, 
gdzie znajduje się kapliczka „Boża Męka”, ze 
zdumieniem spostrzegła świeżo przywiezione 
pękate worki ze śmieciami. Wśród rzuconych 
luzem ubrań, butów, plastikowych i metalowych 
odpadów, można też było zauważyć encyklope-
dię dla dzieci!

W czasie oględzin terenu na te porzucone 
odpady natrafili także pracownicy Referatu Go-
spodarki Komunalnej UM w Krzeszowicach. Jak 
informuje Katarzyna Soska-Więcek, kierowniczka 
referatu, w śmieciach odnaleźli między innymi 
nieoddane książki z biblioteki i zeszyty szkolne 
podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. To 
pozwoliło na przekazanie sprawy do rozpa-
trzenia do Straży Miejskiej. Śmieci zostały przy-
wiezione prawdopodobnie przez mieszkańca 
sąsiedniej gminy... 

PIĘKNIE U NAS, ALE...
Pani Stanisława, liderka krzeszowickiego Klubu Seniora „Radość Życia” to niestrudzona wędrowniczka i spacerowiczka po zielonych obszarach 
nie tylko gminy Krzeszowice, ale i sąsiednich miejscowości. Drzewa, trawy, kwiaty, grzyby, ich nazwy, terminy wzrostu i kwitnienia – o tym wie 
wszystko. Kilka razy w tygodniu pokonuje po kilkanaście kilometrów, czerpiąc energię i siły do życia wprost z natury.

Jedno z ulubionych miejsc pani Stanisławy to 
Dolina Racławki, przy której od wielu lat mieszka 
Halina Kaczmarczyk, właścicielka Agroturystyki 
Przy Dolinie. Pani Halina rzekę i dolinę zna jak 
mało kto! A że od lat gości u siebie turystów 
z całej Polski, niejednokrotnie odpowiadała na 
pytania „czemu ta rzeka taka brudna?”. Pomimo 
wyjątkowości tego obszaru i corocznych akcji 
podejmowanych przez samorządowców, miesz-
kańców, wolontariuszy, Racławką wciąż spływają 
plastikowe i szklane butelki, i wszelkiego rodzaju 
śmieci. To skłoniło turystów z Krakowa – panią 
Paulinę i pana Marcina, by po kilku dniach od 
odwiedzin tego miejsca wrócić z zamiarem 
sprzątania. Pokłosiem ich pracy było 6 pełnych 
worków śmieci.

Cena za odbiór śmieci segregowanych w gminie 
Krzeszowice to 32 zł, w gminie Zabierzów 35 zł, 
u sąsiadów w Jerzmanowicach-Przegini – 23 zł. 
Jaka powinna być cena za wywóz śmieci, żeby 
bardziej opłacało się je wystawić przed domem, 
zamiast wywieźć nad rzekę czy do lasu? Może to 

po prostu nie kwestia ceny, ale polskiej mental-
ności, która wciąż hołduje zasadzie „moja chata 
z kraja”? Tu w znaczeniu: za moim płotem porzą-
dek, a gdzie indziej, to niech sobie posprzątają!

Monika dudek

Od październik a  ubiegłego roku zajęc ia 
odbywały się jedynie w sieci. I chociaż gimnasty-
ka na Zoomie czy filmowe tutoriale rękodzieła 
sprawdzały się znakomicie, zarówno seniorzy, jak 
i pracownicy Klubu nie mogą doczekać się już 
spotkań „na żywo”.

SPOTKANIA SENIORÓW ZNÓW STACJONARNIE
Po wielu miesiącach działań online, Klub Senior+ w Krzeszowicach powraca ze spotkaniami stacjonarnymi.

W czerwcu, powoli i ostrożnie, rozpoczniemy 
wspólne spacery, spotkania w plenerze – wszyst-
ko z zachowaniem środków bezpieczeństwa. 
Sprzyja nam fakt, że duża część beneficjentów 
Klubu została już zaszczepiona, mogą więc 
w miarę bezpiecznie korzystać z atrakcji przy-

gotowanych przez organizatorów. Szczegóły 
dotyczące działania Klubu znajdują się na stronie 
internetowej www.kobietawregionie.pl oraz na 
Facebooku Klub Senior+ w Krzeszowicach. 

organizaTorzy
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SPOTKAJMY SIĘ PRZY STOLE
W tym roku nasze Stowarzyszenie zaprasza do udziału w imprezie realizowanej w ramach pro-
jektu przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice. Spotkania przy stole zawsze jednoczą, 
rozwiązują problemy, inspirują do działania. Stół to symbol polskiej gościnności. Tak będzie 
i w naszym przypadku. 
Zapraszamy do stołu nakrytego obrusem – dziełem sztuki ręcznie malowanym, stworzonym przez 
uczestników imprezy. A wokół stołu my – połączeni sztuką, ucztą duchową. Promocja miejscowych 
rękodzielników, warsztaty dla najmłodszych, kreatywne zabawy wokół stołu oraz muzyczny podwie-
czorek i podróż z zespołem Duo Performance – Monika Biederman Pers i Piotr Karzełek. Nie zabraknie 
również na stole domowych przysmaków. Realizując projekt, nawiązujemy do naszych miejscowych 
tradycji, historii, kultury. Zamierzamy połączyć to, co współczesne z minioną tradycją oraz pokazać 
nieograniczone możliwości sztuki. Mamy nadzieję, że projektem rozpoczniemy ciekawe warsztaty  
– nie tylko dla najmłodszych.

Przygotowanie i realizacja wydarzenia zostaną uwiecznione na filmie i wystawie w Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach, bo warto pokazać, że jesteśmy częścią naszej gminnej społeczności.

Po ciężkim czasie pandemii zapraszamy do wspólnego stołu – 13 czerwca, o godzinie 15:00, spotkaj-
my się na boisku przy Szkole w Paczółtowicach.

zarząd sTowarzyszenia wsPierania inicjaTyw
na rzecz szkoły i środowiska wsi PaczółTowice „My”

Maciej Liburski: W Polsce sport rowerowy za-
wsze należał, obok piłkarstwa, do ulubionych 
sportów narodowych. Organizowane mistrzo-
stwa krajowe i międzynarodowe przyczyniały 
się do jego popularyzacji. Nie każdy jednak 
może zostać mistrzem, a na rowerze jeżdżą 
wszyscy – od malucha do seniora. Wydaje się, 
że zwłaszcza w okresie pandemii szczególnie 
odkrywamy jego zalety. 
Krzysztof Janikowski: Oczywiście, jazda ro-
werem to świetny sposób na higieniczne prze-
mieszczanie się w trakcie epidemii. Sytuacja 
uświadomiła nam, jak bardzo wysiłek fizyczny 
wpływa na naszą odporność.

M.L.: Tak, bardzo ważne są względy zdrowotne. 
Jaka jest w kontekście pandemii Pańska ocena 
popularności turystyki rowerowej?
K.J.: Jeździmy na rowerach – rower się obronił. 
Z branżą rowerową jestem związany 31 lat. Na 
początku lat 90. pracowałem w sklepie rowero-
wym w Wiedniu i uczestniczyłem w boomie ro-
werowym. Sezon 2020 oraz obecny przypomina 
sytuację sprzedażową z tamtej epoki.

M.L.: Jakie rowery są najchętniej kupowane ?
K.J.: Sprzedajemy wszystkie rodzaje rowerów, 
w tym nowości: gravele oraz rowery ze wspo-
maganiem elektrycznym. Ten pierwszy typ jest 
dedykowany dla kolarzy, jako rower uniwersalny. 
W segmencie e-bike nastąpił bardzo duży wzrost 
sprzedaży. Rower ten służy jako środek transpor-
tu do pracy oraz w pracy, na przykład stanowi 
super rozwiązanie dla kurierów czy dostawców 
jedzenia. Jest to pojazd przyszłości. Serwiso-
wanie tego sprzętu jest podobne do serwisu 
nowych samochodów, trzeba się podłączyć pod 
komputer.

M.L.: Jak, Pana zdaniem, gmina Krzeszowice 
radzi sobie z ruchem rowerowym?
K.J.: Zwiększona sprzedaż rowerów to więcej 
rowerzystów na drogach. I tutaj miłe zaskocze-
nie. Zostało to zauważone przez osoby planu-
jące ruch rowerowy. W naszej gminie powstały 

pierwsze ścieżki rowerowe, przyjeżdżają turyści 
rowerowi. Osoby korzystające z kolei mogą 
pozostawić przy dworcu PKP rower na bezpiecz-
nym, monitorowanym parkingu. Szlaki w gminie 
Krzeszowice są bardzo atrakcyjne, trzeba je wciąż 
popularyzować. Dodam jeszcze, że w dużych 
miastach powstają specjalne strefy dla rowerów 
oraz kontrpasy. Dobrym przykładem jest np. 
Skawina, Jaworzno, gdzie istnieje tzw. velostra-
da, czyli rowerowa autostrada o dwóch pasach 
w jednym kierunku.

M.L.: Jakie trasy rowerowe proponuje Pan na-
szym Czytelnikom?
K.J.: Polecam sprawdzone miejsca na rower 
– trasy rekreacyjne: Puszcza Niepołomicka, Wi-
ślana Trasa Rowerowa, green velo, Nowy Targ 
– Trstena lub Szczawnica, Velo Czorsztyn. Dla 
bardziej zaawansowanych singieltraki, czyli urzą-
dzone jednokierunkowe ścieżki leśne. Najbliżej 

ROWER DOBRY NA PANDEMIĘ
Z Krzysztofem Janikowskim – pasjonatem sportu rowerowego, właścicielem firmy Sport Nora – rozmawia Maciej Liburski.

w Zawoi, Bielsku, okolicach Kłodzka, Bardo czy 
w Świeradowie-Zdroju. Z turystyki zagranicznej, 
moja ulubiona, najpiękniejsza trasa rowerowa 
w Europie biegnie wzdłuż Dunaju, od Passau do 
Wiednia.

M.L.: To dla zaawansowanych. A jak zachęcić 
zwykłego posiadacza roweru do uprawiania 
turystyki rowerowej?
K.J.: Wybierajmy rower, tego zastrzyku zdrowia 
nie ma sensu odkładać na później. Wakacje 
spędzajmy na rowerze. Dla rozpoczynających 
rowerowe przygody jesteśmy dostępni w Krze-
szowicach przy ul. Krakowskiej 11a. Chętnie 
podzielimy się doświadczeniem, dobierzemy 
odpowiedni rozmiar i typ roweru. A w razie awa-
rii będziemy do dyspozycji w autoryzowanym 
serwisie.

M.L.: Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia na 
trasie.
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Dawniej wszystkie święta wiosenne nazywano 
jarymi, od imienia pogańskiego boga Jariły, 
według mitologii słowiańskiej i jego święta. 
W czasach chrześcijańskich święta wiosenne 
zaczynają się od uroczystości w dniu św. Piotra.

Wśród pogańskich bóstw centralne miejsce 
zajmowały bóstwa Ziemi – Żywia i Marzanna. 
Żywia to bogini życia, symbol dziewiczego pięk-
na, młodości, płodności. Marzanna jako bogini 
śmierci personifikuje czas obumierania życia, 
jego kres. Żywia i Marzanna symbolizują dwa 
przeciwstawne momenty natury istnienia – jej 
początek i koniec. Stąd też dzielono rok na dwie 
połowy, co odpowiadało dwóm półroczom: 
Żywii – wiosna, lato, Marzannie – jesień, zima. Po-
nadto na każde półrocze przypadały dwa okresy: 
początku i szczytowego rozwoju. Miesiące, dni 
tygodnia nie były też zwykłą miarą czasu, lecz 
porami różnorakich: wodnych, leśnych i polnych 
istot mitycznych oraz związanych z nimi roślin, 
zwierząt i ptaków, mających bliższy lub dalszy 
związek z bóstwami. Warto dodać, że na pogań-
skie rozumienie czasu i jego podział nakładają 
się wraz z przyjęciem chrześcijaństwa okresy 
liturgiczne i kalendarzowe.

Żywia i Marzanna odzwierciedlają w wierzeniach 
słowiańskich podstawowe pojęcie, jakim jest 
życie. Ono nierozerwalnie łączy się z pojęciem 
śmierci. Nasi przodkowie sądzili, że rodzi się 
człowiek na śmierć, a umiera na żywot. Życie nie 
jest zatem ideą oderwaną od praw istniejących 
w kosmosie, lecz częścią ogólniejszego pojęcia  
– pojęcia bytu – który łączy życie i śmierć w jedną 
ideę – trwania. Idea trwania przekłada się na do-
czesność i wieczność. Wszystkie pogańskie bó-
stwa symbolizujące siłę wytwórczą życia łączą się 
z tą ideą, Żywia uosabia życie w stadium rozwoju 
(narodziny, rozkwit), Marzanna w okresie pełnej 
dojrzałości (więdnięcie, umieranie). Podobnie 
dzielono życie człowieka – na kwitnącą wiosnę 
i czarną jesień. W sposób jednoznaczny wyraża 
to ludowe porzekadło jako: starość nie radość.

O ile kult Marzanny i jej imię pozostało w tradycji 
ludowej, to rdzennie słowiańskie imię Żywia za-
nika w polskiej tradycji, a jej kult przejmują inne 

MAJOWY CZAR MITOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ 2021
Mamy piękny miesiąc maj. Trudno powstrzymać się od refleksji, że wiele świąt wiosennych, którym towarzyszą pieśni, procesje i korowody, 
odziedziczyliśmy po naszych przodkach-poganach. Wierzeniami, obrzędami, zwyczajami plemion słowiańskich z czasów przed przyjęciem 
chrześcijaństwa zajmuje się słowiańska folklorystyka oraz mitologia słowiańska. Wiadomo też, że z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa, pogań-
skie kulty i wierzenia zatraciły swój charakter religijny, nastąpiła asymilacja pogańskich obrzędów i zwyczajów. Pogańskie bóstwa przeszły do 
literatury, ustnej twórczości ludowej, do fantastycznej krainy bajek, pieśni, obrzędów, zaklęć. Wiele dawnych ludowych obrzędów, zwyczajów, 
przesądów przetrwało do dziś, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi.

bóstwa. Kult Żywii zaczynał się na przedwiośniu. 
Przy pierwszych oznakach ciepła rozpoczynało 
się obrzędowe przywoływanie wiosny. Przed 
wschodem słońca z dachów izb rozlegały się głosy 
imitujące śpiew ptaków, deszcz, grzmot, burzę. 
Pierwszy deszcz i pierwszy grzmot witano także 
obrzędowym tańcem i śpiewem. Żywia wyraża 
siłę wiosennego słońca, miłość i płodność życia 
zmartwychwstałego pod wpływem wiosny. Kult 
Żywii to też kult wiosennych siewów. Łączy się on 
również ze światem zwierząt i roślin. W tradycji 
s łowiańsk iej  Ży wia pozostała  symbolem 
wszelkiej ziemskiej urodzajności. Zatem nie tylko 
ludowa symbolika świąt i związanych z nimi ob-
rzędów na cześć bóstw Nieba i Ziemi i wszystkich 
żywiołów, ale i symbolika drzew, roślin i kwiatów 
wymaga popularyzacji.

W polskiej tradycji kultywowane są, obok ob-
rzędu powitania  wiosny, święto kwiatów oraz 
majowe święta wiosenne na cześć Żywii, kiedy 
to panny zbierają polne kwiaty, ozdabiają głowy 
wiankami i tańczą korowodem na łąkach i wokół 
drzew. Bywa też, że przez zgięte brzozowe gałązki 
całują się z chłopcami i powtarzają imię Łady, bo-
gini miłości.

Maj to miesiąc kukułek, kiedy wróży się przy-
szłość za pomocą ptaków. Jeszcze dziś trwa zwy-
czaj pytania kukułki, ile komu lat życia zostało, 
a w przypadku młodych dziewczyn, za ile lat 
wyjdą za mąż? Kukułka, według podań ludo-
wych, była niegdyś dziewczyną-wieszczką, znała 
przyszłość, los każdego człowieka. Wiedziała, 
że jej rodziców czeka wkrótce śmierć i strasznie 
płakała, co według wierzeń ludowych wywołało 
wilka z lasu. Jej żałość przyspieszyła nadejście 
śmierci rodziców i za karę została zamieniona 
w kukułkę. I nadal kuka...

Aby zilustrować symbolikę drzew, weźmy dla 
przykładu popularną w Polsce wierzbę płaczą-
cą. Symbolizuje ona urodę i płodność. Według 
legendy wierzba była niegdyś piękniejsza 
i płodniejsza niż sama Ziemia i za to została uka-
rana. Piękna jasnowłosa Blinda, w innej wersji 
Blondyna, powiła wiele dzieci, które rodziły się 
z jej rąk, nóg, a nawet głowy. Zazdrosna Ziemia 

uwięziła ją w bagnie i nie wypuściła, aż zamie-
niła się w płaczącą wierzbę – odtąd symbol – jak 
głosi pieśń ludowa, smutnego życia ludzkiego, 
ciężkiej kobiecej doli. Wśród drzew, nadal dąb 
symbolizuje zdrowie i długowieczność.

Warto na koniec wspomnieć, że Kupała – bóg 
Ziemi, Nieba i Wody, który wchłonął kult Żywii, 
jest jednym z najpopularniejszych w naszych 
czasach, zachowanych bóstw pogańskich. Za-
wdzięcza to chrześcijaństwu, gdyż po jego wpro-
wadzeniu święto Kupały zbiegło się z dniem św. 
Jana Chrzciciela (24 czerwca). Potwierdzeniem 
tego jest wiara, że kąpiel w noc świętojańską ma 
moc uzdrawiającą oraz zwyczaj rzucania wian-
ków z zapalonymi świeczkami na wodę, co było 
kiedyś ofiarą dla dobrego, wesołego bożka Ku-
pały. Prastare święto Kupały trwało kilka tygodni. 
Zapalano ogniska symbolizujące słońce. Prze-
silenie wiosenne, zrównanie dnia z nocą, jako 
kulminacja rozwoju wiosny, po której następuje 
zmniejszenie się ciepła i światła słonecznego, 
było prawdopodobnie łączeniem w sobie poję-
cia Wiosny i Jesieni, Żywii i Marzanny. To nie tylko 
kult boga Niebios, Ziemi i Wody, ale także święto 
wszystkich duchów dobrych i złych, i różnych 
sił personifikujących życie natury. W tę noc 
odprawiano czary z ogniem i trawami. Ogniska 
można było zapalać tylko przy pomocy „żywego 
ognia”, otrzymanego przez tarcie. Obok ogniska 
pląsał śpiewający korowód, skakano przez ogień, 
wierząc, że świętojański ogień leczy choroby 
i chroni przed nimi. Kto wyżej skoczył, ten miał 
dłużej żyć. Rzucano do wody wianki ze święto-
jańskich traw i kwiatów, wieszano je na drzewach 
i zabierano do domu, jako środek chroniący od 
nieszczęść i złych demonów.

Święto Kupały jeszcze przed nami. Podzielcie 
się, drodzy Czytelnicy, swoimi wspomnieniami 
lub napiszcie, jak będziemy go obchodzić w tym 
roku w naszej gminie. Chodzą bowiem słuchy, 
że niegdyś to bywało... Zwłaszcza w Nawojowej 
Górze! 

Maciej liBurski

Kwiecień, maj i czerwiec to miesiące, w których mamy prawdziwą eksplozję 
budzącej się po zimie przyrody, wysyp kwiatów i żywej zieleni. Wśród mo-
ich znajomych Włochów z południa zawsze budziło to niekłamany podziw 
i zachwyt. U nich zawsze jest zielono, ale ta zieleń nigdy nie jest tak świeża, 
a nowe kwiaty nigdy nie pojawiają się z taką intensywnością. 
My, ludzie, czujemy się niejako lepsi i mądrzejsi od otaczającej nas natury, którą 
ciągle staramy się sobie podporządkować. Jedną z cech odróżniających nas od 
zwierząt i roślin jest, jak nam się wydaje, umiejętność liczenia. Niektórzy z nas za-
obserwowali może jeszcze, że zwierzęta też liczą, a w zasadzie „ogarniają” wzrokiem 
liczbę potomstwa. Ale żeby liczyły rośliny? 

Liczą i to w dość wyszukany sposób. Liczby płatków niektórych kwiatów to:  
1 – kalia, 2 – wilczomlecz, 3 – irys, 5 – jaskier, 8 – ostróżka, 13 – nagietek, 21 lub 34 
– stokrotka… Zadziwiające i niesamowite! To przecież kolejne wyrazy ciągu Fibo-
nacciego. Jego pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, a każdy następny 

KRÓLOWA NAUK W OGRODZIE
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Ostatnie kilkanaście lat nie były najlepsze dla 
tego terenu. Najpierw, w roku 2012, była likwida-
cja działalności, a później poszukiwanie nowego 
gospodarza.  Największ ym zmar twieniem 
sołtysa Dubia Zbigniewa Wąsika i władz gminy 
Krzeszowice było, aby likwidator nie podzielił 
terenu na mniejsze działki i nie sprzedał go 
w częściach. Przez te lata było kilka prób reak-
tywacji Pstrągarni, ale z różnych względów oka-
zywały się nieskuteczne. W ubiegłym roku Rózin 
kupił przedsiębiorca Jacek Kaczor, i jak mówi 
– kiedy przyjechaliśmy, aby obejrzeć ten obiekt 
i zobaczyłem reakcję mojej żony, wiedziałem, że 
Dubie i pstrągarnia staną się częścią naszego życia.

Przez ponad rok trwały prace projektowe, trze-
ba było uzyskać wiele pozwoleń i oczywiście 
wszystko to musiało się spiąć finansowo. I cho-
ciaż kiedy byliśmy w Dubiu na początku maja, to-

jest sumą dwóch poprzednich. Oto dwanaście pierwszych wyrazów ciągu 
Fibonacciego – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Ciąg ten czasem jest 
nazywany „uniwersalną regułą natury” i często, chociaż nie wszędzie, wy-
stępuje w przyrodzie. Liczba 4 nie jest liczbą tego ciągu, dlatego tak trudno 
jest znaleźć czterolistną koniczynę. Okazało się, że liczby Fibonacciego 
faktycznie występują w przyrodzie. Są jako linie spiralne na słonecznikach, 
szyszkach i ananasach. Na przykład na owocu ananasa 8 takich rzędów 
biegnie w jedną stronę, a 5 lub 13 w przeciwną. Na tarczy słonecznika 
może krzyżować się 34 i 55 linii nasion. Są to oczywiście liczby Fibonacciego. 
Fibonacci był Włochem, któremu zawdzięczamy też popularyzację uży-
wanych powszechnie dzisiaj cyfr arabskich (wł. hinduskich) oraz systemu 
dziesiętnego.

Dlaczego tak się dzieje? Wszystko rozgrywa się we wczesnym etapie roz-
woju rośliny. U większości roślin takie organy jak łodyga, liście czy kwiaty 
rozwijają się z małego, centralnie usytuowanego miejsca. Każdy zawiązek 
nowego organu wyrasta w innym kierunku, pod pewnym kątem w stosun-
ku do poprzedniego zawiązka. Okazuje się, że u wielu roślin ten kąt jest 
taki sam. Jego miara wynosi w przybliżeniu 137,5 stopni i jest nazywany 

„złotym kątem”. Wspomnieć też należy o ulistnieniu – filotaksji, czyli sposo-
bie rozmieszczenia liści na łodydze. Liście wielu roślin są ułożone spiralnie, 
a liczba obrotów wokół łodygi odpowiada liczbom Fibonacciego. Jest to 
podyktowane między innymi tym, aby poszczególne liście czy gałęzie nie 
przykrywały siebie nawzajem. Dzięki temu maksymalnie wykorzystują 
powierzchnię potrzebną do czerpania słońca i deszczu. To Matka Natura 
stworzyła optymalny i energooszczędny model, odpowiedni dla każdego 
gatunku.

Przykłady ciągu Fibonacciego występują, od anatomii człowieka poczyna-
jąc, a na kształcie galaktyk kończąc. Własności tego ciągu znalazły zastoso-
wanie w ekonomii, a nawet w muzyce. Motyw ciągu Fibonacciego wykorzy-
stany został również w filmie Kod da Vinci z Tomem Hanksem. Ciąg ten jest 
też związany ze złotym podziałem, o którym w przyszłości też napiszemy. 
Podziwiając piękno kwiatów czy przyglądając się roślinom, miejmy świa-
domość, jak wspaniale urządziła to wszystko Matka Natura. Uszanujmy Jej 
dzieło. To nie Ona podąża za matematyką i człowiekiem, ale to matematyka 
i my ludzie podążamy za Nią, starając się Ją opisać i zrozumieć.

MaTfan

PSTRĄGARNIA RÓZIN – NOWE OTWARCIE
Pstrągarnia Rózin w Dubiu to miejsce szczególnie ważne dla gminy Krzeszowice. Jej malownicze położenie i historia powodują, że informacje 
o jej ponownym uruchomieniu ucieszyły wiele osób. Rózin jest najstarszą, założoną w 1850 roku przez rodzinę Potockich, a kierowaną przez dra 
Jana Radziwońskiego, pstrągarnią w Europie Środkowej.

czyło się jeszcze na terenie Rózina wiele prac, to 
właściciel zapewnił, że do połowy lipca Pstrągar-
nia ruszy z pełną ofertą. Już w tej chwili można 
kupić tam pstrągi, karpie, amury, tołpygi i sumy. 
W połowie czerwca ma zostać otwarta restaura-
cja, a następnie udostępnione zostanie łowisko, 
powstaną patroszarnia i wędzarnia ryb. Dla od-
wiedzających zostaną wytyczone ścieżki space-
rowe. W planach jest też gruntowny remont za-
bytkowego Domku Myśliwskiego. Z elementów 
zabytkowych na terenie Pstrągarni znajduje się 
tzw. Grota Miłości. Została ona wykuta w skale 
wapiennej w XIX wieku. W jej wnętrzu bije źródło 
czystej wody pitnej, wypływającej spod bardzo 
stromego zbocza wapieni skalistych typu malm. 
Zbocze to porośnięte jest lasem liściastym i łączy 
się z Doliną Szklarki.

Marian lewicki
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1. Czy wiecie Państwo, gdzie znajdują się ulice 
w Krzeszowicach, które pięknie brzmią dla ucha, 
oka, a nawet węchu? Modrzewiowa, Ogrodowa, 
Wierzbowa, Głogowa, Wrzosowa, Akacjowa, 
Różana, Lipowa, Jaśminowa, Sosnowa? Od ich 
nazw aż ciepło robi się na sercu, że tyle w nich 
musi być zieleni, drew, krzewów, cienia, śpiewu 
ptaków, sadzawek, niemalże gotowych parków 
do rozbudowy. Wszak nazwa ulicy, przynajmniej 
w założeniu, winna odzwierciedlać jej związek 
z miejscem. Zatem zapraszam na detektywi-
styczne spacery.

2. Nowy Jork ma oazę zieleni w centrum miasta, 
zwaną Central Parkiem. Paryż wciąż fascynuje 
atrakcyjnym pasmem zieleni, zwanym Laskiem 
Bulońskim, Kraków wierny jest Plantom, zatem 
Krzeszowice nie mogą stać z podkulonym ogo-
nem wobec wyzwań współczesnej architektury 

przestrzeni. Mamy w centrum miasta oazę zie-
leni, relaksu, apoteozy pracy. Z czterech stron 
pręży swe urokliwe muskuły zespół ogródków 
działkowych. Od strony nowego dworca kolejo-
wego, gdzie budowany jest parking godny II po-
łowy XXI wieku – pasażerowie widzą odsłonięte 
działeczki. Kiedyś zasłonięte wysokimi krzewami 
oraz zdrowymi drzewami, dzisiaj oddychają peł-
nymi płucami cywilizacji. Od strony dworca bu-
sikowego pełny ruch na ulicy oraz stanowiskach 
komunikacyjnych. Od ulicy Kościuszki, pomiędzy 
światłami na skrzyżowaniach, wre życie trans-
portowe. Bloki mieszkalne, stacja benzynowa 
i astmatyczny napis KRZESZOWICE widoczny 
dla wyrośniętych krasnoludków. Przy drodze  
– niczym kurtyna – tkwią jeszcze żywe drzewa. 
Finałowym spojrzeniem na ten raj jest widok 
z wielkiego mostu drogowego, który niczym 
zapora – zamyka czwarty bok tego kwitnącego 

oraz owocującego miejsca. Czy ktoś badał po-
ziom ołowiu oraz innych brudów cywilizacyjnych 
w tym Osobliwym Raju?

3. Przed gminną pandemią pojawiły się pytania 
mieszkańców o dalsze losy obecnego budynku 
przy ul. Grunwaldzkiej 4. Wieść gminna niosła 
i obwieszczała, że powstanie tam miejsce na 
nowe muzeum, przeznaczy się na działalność 
kulturalną, a nawet uwije się gniazdo dla Cen-
trum Kultury i Sportu. Ówczesnymi szeptankami 
bardzo się ucieszyłem. Pandemia znika. Ma 
naturalna ciekawość jednak pozostała. Co 
nowego lub starego w planach wobec budynku, 
gdzie kiedyś była sala teatralna z zapleczem, 
a losy muzeum mieszczą się w powiedzeniu  
– ciemno wszędzie, głucho wszędzie – niepewnie 
było, jest i będzie. A życie toczy się dalej... 

kolczasTy
krzeszowice, 2.05.2021 r.  

KRZESZOWICKIE SYMBOLE

PSZCZELE  
SEKRETY
Z Bogusławem A. Latawcem – prezesem Krze-
szowickiego Towarzystwa Pszczelniczego 
„BARĆ” – rozmawia Maciej Liburski.
M.L.: Drugą część naszej rozmowy na temat 
pszczół chciałbym rozpocząć od pytania: jakie 
są skutki nadmiernego stosowania środków 
ochrony roślin?

B.L. :  O dwołam s ię  do 
sytuacji w Chinach. Znany 
jest przypadek regionu 
Chin, w którym w latach 
60. XX wieku, na skutek 
nierozsądnego, łagodnie 
m ó w i ą c ,  s t o s o w a n i a 
środków ochrony roślin 
– pestycydów i insektycy-
dów, wytruto całą popula-

cję zapylaczy, w tym pszczołę miodną. Do dzisiaj 
skażenie środowiska jest tak duże, że wszystkie 
próby odbudowania populacji zapylaczy, w tym 
pszczoły miodnej, zakończyły się niepowodze-
niem. I kto zapyla sady? Ludzie. Pszczoły w cią-
gu dnia mogą oblecieć nawet kilka milionów 
kwiatów, a człowiek co najwyżej może zapylić 
kilkadziesiąt tysięcy kwiatów. Wniosek jest jeden 
– musimy dbać o środowisko naturalne i przyro-
dę, bo inaczej czeka nas wszystkich zagłada. 

M.L.: To smutna perspektywa. Przejdźmy do 
bardziej optymistycznej, do charakterystyki 
właściwości miodu. 
B.L.: Miód jest jedną z najcenniejszych substan-
cji odżywczych, jaką nam dała natura. Podstawo-
we składniki miodu – fruktoza i glukoza – mają 
działanie odżywcze i wzmacniające, ale także 
odtruwające. Miód pszczeli zawiera wielkie bo-
gactwo składników: oprócz cukrów prostych 
(glukozy, fruktozy) – bardzo łatwo przyswajalne 
przez organizm ludzki – białko, witaminy A, B, 
C, PP, wiele mikroelementów, jak: wapń, fosfor, 
żelazo, magnez, liczne enzymy (w tym inhibinę 
– hamującą rozwój mikroorganizmów i bakterii). 
Działa wykrztuśnie, przeciwzapalnie i napotnie, 

ma silne właściwości bakteriobójcze, grzybobój-
cze, uodparniające. Miodem można wspomagać 
leczenie kataru siennego, chorób wątroby, płuc, 
nerek, schorzeń skóry, oparzeń oraz kaszlu, a tak-
że chorób serca i układu krążenia. Jest również 
bardzo ważnym składnikiem stosowanym w ko-
smetyce. Najsłynniejsza władczyni starożytnego 
Egiptu – Kleopatra, słynąca z niezwykłej urody, 
zażywała kąpieli miodowo-mlecznych. Tak 
stosowany miód nawilża skórę, wzmacnia ela-
styczność, wygładza i poprawia jej wygląd. Miód 
ceniono w starożytnej Grecji i Rzymie, prawie 
2500 lat temu uznano go za napój bogów. 

M.L.:  W życiu codziennym stosujemy miód 
często ze względów profilaktycznych. Prosimy 
o porady w tym zakresie.
B.L.: Należy pamiętać, że inne będzie dawko-
wanie w celach profilaktycznych – 1 łyżka sto-
łowa 1 raz dziennie, a inne w odżywczych czy 
leczniczych – od 1 do 3 łyżek stołowych 3 razy 
dziennie. Obecnie zaleca się podawanie w nie-
wielkich ilościach miodu małym dzieciom, które 
ukończyły 6 miesięcy. Należy też wiedzieć, iż 
miód regeneruje siły fizyczne poprzez uzupełnie-
nie składników energetycznych oraz regeneruje 
układ nerwowy poprzez dostarczanie biopier-
wiastków i substancji biologicznie czynnych. 
Miód jako środek bogaty w składniki budulco-
we, energetyczne i regulujące stosowany jest 
z powodzeniem w żywieniu młodzieży szkolnej, 
studentów, rekonwalescentów, osób niedoży-
wionych i ludzi starszych. Przyjmowanie miodu 
w ilości 1 gram na 1 kg masy ciała dziennie przez 
jeden miesiąc podwyższa fizyczną zdolność o kil-
kanaście procent.

M.L.: Trzeba też pamiętać o takich produktach, 
jak np. kit pszczeli, mleczko, jad pszczeli, stoso-
wanych w medycynie ludowej.
B.L.: Oczywiście, wszystkie one od dawna są już 
badane przez koncerny farmaceutyczne i w kli-
nikach medycznych. Kit pszczeli rozpuszczony 
w spirytusie, czyli mikstura propolisowa jest na-
turalnym antybiotykiem, który skutecznie poma-
ga w leczeniu wielu chorób wywołanych przez 
bakterie, jest również skuteczny przy leczeniu 
chorób wirusowych i grzybiczych. Jad pszczeli 
jest wykorzystywany w leczeniu schorzeń reu-

matycznych, wosk pszczeli głównie w kosmety-
ce. Pyłek kwiatowy to bomba witaminowa, zale-
cana osobom, które stosują chemioterapię, jako 
środek osłaniający, odtruwający, wzmacniający. 
Podobne właściwości – regenerujące i wzmac-
niające – ma mleczko pszczele.

M.L.: Proszę nam zdradzić tajemnicę, jak 
sprawdzamy, czy miód jest prawdziwy? 
B.L.: Każdy prawdziwy, naturalny miód pszczeli 
z czasem ulega krystalizacji, niektórzy mówią 
niezbyt prawidłowo, że „scukrza się”. Dlaczego? 
Miód to mieszanina cukrów prostych, glukozy 
i fruktozy. W zależności od stosunku glukozy 
do fruktozy w miodzie będzie on szybciej lub 
wolniej krystalizował. Najszybciej skrystalizuje 
miód rzepakowy, który już w ciągu tygodnia 
od pozyskania jest skrystalizowany. Najdłużej 
w stanie lejącym pozostaje miód akacjowy, który 
ma znaczną przewagę fruktozy nad glukozą. 
Czasami miód akacjowy jest w stanie płynnym 
nawet do roku. Krystalizacja jest procesem od-
wracalnym, zwanym dekrystalizacją. Ważne, aby 
ten proces przebiegał w ściśle określonych wa-
runkach, a dokładniej mówiąc w odpowiedniej 
temperaturze, nie wyższej, niż 40 st. C. Składniki 
mineralne oraz witaminy i enzymy, które są 
w miodzie, ulegają degradacji i zniszczeniu 
w temperaturze powyżej 40° C.

M.L.: Czy powinniśmy słodzić herbatę miodem? 
B.L.: Jest to bardzo duży błąd. Herbatę lub kawę 
należy schłodzić do temperatury poniżej 40° C, 
bo inaczej zniszczymy wszystko to, co w miodzie 
najcenniejsze – witaminy i minerały oraz jego 
wszystkie właściwości, pozostanie tylko smak, 
a przecież nie po to używamy miodu.

M.L.: Prosimy o jakieś ciekawostki dotyczące 
życia pszczół.
B.L.: Niewiele osób wie, jaką pszczoły muszą 
wykonać ogromną pracę, aby zebrać 1 kg miodu 
nektarowego. Wyjaśniam, że 1 litr miodu waży 
ok. 1,30 kg. W tym celu pszczoły muszą zebrać 
nektar np. z około 2 mln kwiatów białej akacji, 
z około 4,5 mln kwiatów rzepaku albo z ok. 7,5 
mln kwiatów koniczyny. Przeciętnie pszczoła 
przynosi jednorazowo ok. 15 mg nektaru. Łatwo 
wyliczyć zatem, iż na jeden kilogram miodu 
pszczoły muszą wykonać od 150 do 400 tys. 
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lotów w zależności od rodzaju przynoszonego 
nektaru. Szybkość pszczoły bez ładunku docho-
dzi do 65 km/h, obładowana pszczoła powraca 
do ula z szybkością 15-30 km/h, w zależności od 
siły i kierunku wiatru oraz wielkości ładunku. 

M.L.: Jakie miejsce w Pana życiu zajmuje dzia-
łalność pszczelarska?
B.L.: Bardzo ważne. Działalność pszczelarska, 
obok związkowej, czyli przede wszystkim bezpo-
średnie przebywanie wśród pszczół w naszych 
pasiekach, wypełnia mi życie i czas. Jest moją 

wielką pasją i pięknym hobby. To przede wszyst-
kim możliwość szybkiego odreagowanie stresu 
codziennego życia i powrót na łono przyrody. To 
piękny sposób spędzania czasu, aktywny wypo-
czynek i obserwacja cudów natury.

M.L.: Na koniec zapytam o działalność związ-
kową. Jak w okresie pandemii działa Towarzy-
stwo Pszczelnicze „BARĆ”?
B.L.: Działalność odbywa się w systemie zdal-
nym. Członkom Towarzystwa brakuje comie-
sięcznych spotkań, jak to było w zwyczaju. 

Niestety do końca tego roku zostały zawieszone 
wszystkie projekty, programy i realizowane przez 
„BARĆ” przedsięwzięcia. Mamy jednak wszyscy 
nadzieję, że jeśli powiedzie się program szcze-
pień i zostanie opanowana pandemia, to od 
stycznia 2022 roku wrócimy do zwyczajowego 
działania.

M.L.: Pragniemy, by te nadzieje się spełniły i ży-
czymy powodzenia w propagowaniu pszczelar-
stwa w naszej gminie.

PODRÓŻE KINGI
Jestem z Rybnej. Często w swoich spacerach 
i krótkich wyprawach nieświadomie przekra-
czam granice, bo – czy linia na mapie jest waż-
na? Dla mnie ważne jest poznawanie nowego, 
odkrywanie miejsc, historii i ludzi. Jestem 
z Rybnej, a na północ od niej jest kusząca kra-
ina, zwana Ziemią Krzeszowicką. Nabieram 
powietrza w płuca i wyruszam. Wybierzecie 
się ze mną w tę podróż? Zapraszam do moje-
go – waszego świata!

WIELKIE JAJA DINOZAURÓW  
I INNE CUDA
Ech, mieć dobre układy i dostać namiar na wy-
jątkowe miejsce tak blisko Rybnej, gdzie znajdę 
i agaty, i trylobity – bezcenne. No i mam – jadę 
do Zalasu! Jak podjechać do tego miejsca, gdzie 
się zatrzymać i jak dojść – bez narażania się na 
atak rozjuszonego psa? To już trzy podejścia 
(podjazdy). W końcu jednak znalazłam miejsce, 
gdzie spokojnie mogłam zostawić auto, a doj-
ście powinno mi zająć 2 minuty (tak, tak, dwie 
– w moim przypadku to cud). I tyle zajęło. Od 
razu pomyślałam, że to dobry znak. A potem 
był gąszcz nie do przebycia, więc musiałam się 
przedzierać kolczastymi zaroślami. I ten dobry 
znak właśnie się przede mną pojawił, a właściwie 
trzy solidne dobre znaki – jaja dinozaurów na 
skraju nieczynnej małej piaskowni. Zaczęłam 
je oglądać z wszystkich stron i nawet zrobiłam 
sesję fotograficzną. Zdjęcia wysłałam, gdzie trze-
ba (ma się układy) i czekając na potwierdzenie 
owego cudownego odkrycia, ruszyłam głębiej 
w piaskownię, wypatrując agatów. I póki co  
– trylobitów. Póki co – bo po powrocie wyjaśniło 
się, że to miały być belemnity. Agatów nie było, 

ale za to było mnóstwo małych otoczaków. Trylobitów vel belemnitów nie było również. Były jaja di-
nozaurów. Niezbyt długo... Okazały się konkrecją piaskową... Co się robi z posłańcami przynoszącymi 
złą wiadomość? No zwyczajnie mogłam wykasować tę wiadomość... Ale zaczęło się wszystko układać, 
a piaskownia, tak czy owak, choć mała i dająca łudzące wrażenia super znalezisk – niesamowita! I ten 
widok na zamek…

kinga kurliT-heller
arTykuł Pochodzi z: www.ryBna-zdjeciaisPacery.coM

Park Potockich od wielu lat jest jednym z ulubionych miejsc spacerowych 
mieszkańców Krzeszowic, ale też przyjezdnych. Zarówno tzw. Nowy Pałac, 
jak i park nie są w najlepszej kondycji. Jednak dla osób spostrzegawczych 
miejsca te kryją wiele atrakcji. Jedną z nich są puszczyki. 
Te nocą aktywne ptaki można zaobserwować również w ciągu dnia. Takich ob-
serwacji dokonuje Kacper Ropka. Ten ambitny, młody fotograf zaprezentował 
w ostatnim czasie na swoim facebookowym profilu wiele ciekawych zdjęć parko-
wych puszczyków. Jak mówi – w poprzednich latach było je słychać, ktoś zapewne je 
widział, ale ja na nie nie trafiłem. W tym roku miałem wiele szczęścia, bo sfotografowa-
łem już 4 ptaki, młode i dorosłe, puszczyki i sowę uszatkę. Oczywiście w parku jest ich 
więcej, ale te moje bezkrwawe łowy i tak są bardzo satysfakcjonujące. 

Jeśli ktoś chciałby zobaczyć puszczyki, to warto wybrać się do Parku Potockich, 
najlepiej pomiędzy godziną 19.00 a 20.00. Trzeba jednak być bardzo spostrzegaw-
czym i uważnym. Ptaki najczęściej siedzą na drzewach w pobliżu pałacu. Można je 
zaobserwować wśród gałęzi okazałych drzew.

Marian lewicki

PARKOWE PUSZCZYKI
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Państwo brało pod obronę szlachtę i mieszczan, zrównując ich w prawach, 
oraz włościan (chłopów). Konstytucja 3 Maja jako pierwsza w Polsce, druga 
na świecie (po amerykańskiej), regulowała prawa jednostki. Polska zaczęła 
wstawać z kolan. Mocarstwa ościenne obawiały się utraty swych wpły-
wów. Poparły, zawiązaną przez część polskich magnatów przeciw zmianie 
ustroju Rzeczypospolitej, konfederację targowicką. W wojnie w obronie 
Konstytucji ze zjednoczoną Rosją, Austrią i Prusami, Polska utraciła wolność 
w roku 1795 i przez 123 lata pozostawała pod zaborami. Pamięć o Konsty-
tucji była inspiracją dla wielu pokoleń Polaków pragnących niepodległości 
Polski. Do Konstytucji 3 Maja odwołała się II Rzeczypospolita w Konstytucji 
marcowej i kwietniowej (1921,1925).

To wielkie święto, choć jego jubileusz w tym roku, z powodu pandemii, miał 
skromniejszy zakres. W Krzeszowicach główne uroczystości miały miejsce 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Parku Bogackiego. W odstępach 
czasowych od godz. 8.00 kwiaty składali: minister Andrzej Adamczyk, wice-
marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, starosta krakowski 
Wojciech Pałka, radny Powiatu Krakowskiego Adam Ślusarczyk, następnie 
żołnierze Wojska Polskiego z pocztem sztandarowym, reprezentujący 

ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Ważnym świętem narodowym i państwowym była 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To niezwykłe wydarzenie z roku 1791 stanowiło 
zwieńczenie przygotowanych reform, w wąskim gronie światłych umysłów tamtej epoki. Uchwalona przez Króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego Konstytucja, wprowadzała zmianę organizacji państwa. Była ustawą regulującą ustrój  Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Znosząc 
wolną elekcję i demokrację szlachecką, w tym liberum veto, wprowadzała monarchię dziedziczną.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i kolejno: władze 
samorządowe Gminy Krzeszowice, przewodniczący Rady Miejskiej Kazi-
mierz Stryczek, wiceprzewodniczący Henryk Woszczyna, radny Wojciech 
Styrylski, z-cy burmistrza Witold Kulczycki i Adam Godyń, sekretarz Gminy 
Małgorzata Bojkowska, Polskie Stronnictwo Ludowe z prezes Stanisławą 
Maciejowską, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Paweł 
Czyż. 

Kwiaty złożono również w Nawojowej Górze przy pomniku Niepodległości 
i marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam w uroczystości uczestniczyli z-ca bur-
mistrza Witold Kulczycki, sekretarz Gminy Małgorzata Bojkowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Agnieszka Mitka, poczet sztandarowy szkoły Julia 
Kamińska, Magdalena Kadłuczka, Olaf Matysik, opiekun Krystyna Matysik, 
rodzice. Szkoła w Nawojowej Górze, podobnie jak inne placówki oświa-
towe, aktywnie uczestniczy w lokalnych i państwowych uroczystościach 
i starannie pielęgnuje pamięć o miejscach i wydarzeniach ważnych dla 
społeczności lokalnej i narodu.

Maciej liBurski
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AKCJA KRWIODAWSTWA
W sobotę, 22 maja, przy Szkole Podstawowej w Sance stanął Krwiobus 
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krako-
wie.
W ciągu kilku godzin trwania akcji krew oddało 14 osób. Chętnych było 
więcej, ale okazało się, że nie każdy może zostać krwiodawcą. Chęci jednak 
też się liczą. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Sance. Organizatora-
mi byli: Studio Fryzjerskie Anna Adamczyk, sołtys Sanki Anna Kochalska-
-Hrycaniuk oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Sance.

Z uwagi na duże zainteresowanie i sporo pytań organizatorzy deklarują, 
że taka akcja będzie powtórzona, a może nawet organizowana cyklicznie. 

red.

TWOJA KREW 
 – MOJE ŻYCIE 
Pomaganie to piękna rzecz. Każdy z nas ma kogoś bliskiego, dla kogo 
jest w stanie zrobić bardzo dużo. Oddawanie krwi jest właśnie taką 
czynnością, nic nas nie kosztuje, a daje nadzieję i ratuje życie. Krwi 
nie da się wyprodukować lub zastąpić, dlatego to tylko od nas samych 
zależy, jak podejdziemy do tego tematu. 
Nasza krew ratuje życie nie tylko osobom poszkodowanym w wypadkach 
czy poddawanym operacjom, ale także osobom chorym. Składnikami krwi 
leczy się m.in. białaczkę i inne choroby, dlatego zapotrzebowanie na nią 
jest tak duże. Zachęcamy Państwa do oddawania krwi, ponieważ tą prostą 
czynnością jesteśmy w stanie uratować komuś życie, a ta pomoc jest bez-
cenna.

„Twoja Krew – Moje Życie” – pod takim hasłem została zrealizowana cyklicz-
na akcja krwiodawstwa na terenie Kopalni Wapienia „Czatkowice”. Wzięło 
w niej udział 27 osób, które oddały ponad 12 litrów krwi.

red.
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Barbara Kosobucka Maria Dębska

Akcja ta obejmuje osoby o skromnych dochodach (kryterium jest 1542,20 
zł dla osoby gospodarującej samotnie i 1161,60 zł – dla osoby w rodzinie), 
zwłaszcza rencistów, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, matki 
samotnie wychowujące małe dzieci. Paczki o wadze ok. 16 kg zawierały 
szynkę drobiową, fasolkę po bretońsku, makaron, ryż, płatki owsiane, 
cukier, mleko, olej rzepakowy, ser, powidła, groszek z marchewką oraz sos 

musztardowy i chrzanowy. Z wypowiedzi naszych beneficjentów wynika, 
że cenią sobie tę formę pomocy, wysoko oceniają także jakość otrzymy-
wanej żywności. Podkreślają również, jak znacząca jest to pozycja w do-
mowym budżecie, jeśli cztery razy w roku otrzymuje się taki żywnościowy 
bonus. Cieszy nas, że w tak trudnej, epidemicznej sytuacji udało się zacho-
wać tę formę naszej działalności, tym bardziej że warunki życiowe ludzi 

KOLEJNY TRANSPORT ŻYWNOŚCI 
W dniach 24-28 maja Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej rozdzielił 5.889,8 kg żywności 364 osobom uprzednio zakwalifikowanym 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączna wartość sprowadzonych towarów to 25.398,95 zł. Była to kolejna transza Unijnego Programu 
Pomocy Dla Najbardziej Potrzebujących, realizowanego przez Stowarzyszenie od pięciu lat. 

Z gminy Krzeszowice do konkursu w formie online zgłosiły się trzy solistki  
i jedna grupa śpiewacza. I wszyscy odnieśli sukces!

W kategorii solistów I miejsce zajęła Bronisława Augustynek z Rudna,  
III miejsce – ex aequo – Maria Dębska z Rudna i Barbara Kosobucka z Zalasu.

Grupa śpiewacza Zdrojanki, która swoje próby rozpoczęła we wrześniu 
2020 roku, pod okiem Moniki Dudek, w tegorocznym konkursie zajęła  

SUKCESY ŚPIEWACZEK Z GMINY KRZESZOWICE
W tym roku miał miejsce już 38. Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych  
im. Jędrzeja Cierniaka w Szczurowej, prestiżowy konkurs oblegany przez wszystkich miłośników tradycji i folkloru.

II miejsce. Był to pierwszy występ tej grupy – w niepełnym składzie  
– w konkursie śpiewu ludowego.

Wszystkim pieśniarkom, które dbają o zachowanie tradycji w naszej gmi-
nie, życzymy dalszych sukcesów, a przede wszystkim nieustannej radości 
ze śpiewania.

red.

Bronisława Augustynek Zdrojanki
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starszych, schorowanych, tracących pracę z dnia 
na dzień, znacząco się pogorszyły. Przed nami 
jeszcze dwa transporty w tym roku. Niezmiennie 
zachęcamy wszystkich, którzy odpowiadają 
wyżej przypomnianym kryteriom, by dołączyli 
do naszych podopiecznych (wystarczy osobisty 
lub nawet telefoniczny kontakt z GOPS).

Na koniec jeszcze to, co szczególnie ważne 
i płynące z naszych serc: podziękowania dla tych 
wszystkich Przyjaciół, dzięki którym możliwa jest 
ta akcja – wielka, jeśli weźmiemy pod uwagę 
siły i liczebność Zarządu IZPM. Dziękujemy Kie-
rownictwu Firmy Plantico za nieodpłatne udo-
stępnienie nam na kolejny rok magazynu przy 
ulicy Kościuszki 2. Dziękujemy najserdeczniej 
niezawodnym i nieocenionym strażakom z OSP 
Żbik, którzy kolejny raz rozładowali niemal 6 ton 
towarów przywiezionych z Krakowskiego Banku 
Żywności. Na ręce dh Teresy Tarkowskiej i dh 
Emilii Owoc kierujemy podziękowania dla harce-
rzy z Hufca Szarych Szeregów w Krzeszowicach. 
Jesteśmy zbudowani ich odpowiedzialnością, 
wrażliwością, kulturą osobistą, dojrzałością, tym 
bardziej że zdecydowali się wziąć udział w tej 
akcji w niebezpiecznym czasie pandemii. Bardzo 
harmonijnie w realizacji programu układa się 
również współpraca z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej – za to także jesteśmy wdzięcz-
ni jego pracownikom. 

Pragniemy przypomnieć, że mimo pandemii, 
która znacznie utrudniła i ograniczyła naszą 
działalność, staramy się pracować i pomagać: 
przydzielamy zapomogi losowe, pomagamy 
w poszukiwaniu pracy, remoncie i umeblowaniu 
mieszkania, zakupie leków, odzieży itp. Wszyst-
kim Państwu, współpracującym z nami oraz 
beneficjentom naszych akcji życzymy zdrowia 

i jak najszybszego spotkania na imprezach in-
tegracyjnych i rekreacyjnych, tak potrzebnych, 
abyśmy mogli znowu być bliżej siebie. 

zarząd inTerwencyjnego  
zesPołu PoMocy Międzyludzkiej

Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze, podobnie jak 
wiele innych szkół, przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii 
realizowanej pod hasłem „Tydzień ulgi”, prowadzonej pod 
patronatem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. Badania naukowe niejednokrotnie 
potwierdziły, że nauka w stresie była i jest nieefektyw-
na. Stawianie na efektywność, szczególnie jeśli chodzi 
o ósmoklasistów, którzy już wkrótce przystąpią do swojego 
pierwszego życiowego egzaminu, to priorytet. Jednocze-
śnie nie zapomniano o trudnym czasie, w którym żyjemy, 
w przypadku zachowania wszelkich obostrzeń związanych 
z reżimem sanitarnym i ochroną przed koronawirusem.

Uczniowie klas IV-VIII rozpoczęli w poniedziałek, 17 maja, 
naukę w systemie hybrydowym. Początkowe obawy, 
zarówno uczniów, jak i rodziców, związane z nadmiarem 
sprawdzianów czy kartkówek, zostały szybko rozwiane.

Egzamin ósmoklasisty wyznaczono w dniach od 25 do 27 
maja 2021 roku. Przez wiele tygodni uczniowie, wspierani 
przez swoich nauczycieli, rodziców i wychowawców, przy-
gotowywali się do tego ważnego wydarzenia. Nauczyciele 
przedmiotów egzaminacyjnych prowadzili konsultacje 
i udzielali niezbędnych wskazówek. Od wyników uzyska-
nych na egzaminach będzie zależało przyjęcie do szkół po-
nadpodstawowych. Wszyscy starają się pomagać uczniom 
na tej ostatniej prostej, aby stale wierzyli w swoje możli-
wości i nie zwątpili w to, że pracą można wiele osiągnąć. 
Nie tracąc nadziei, że kolejny rok szkolny okaże się bardziej 
życzliwy, trzymamy kciuki i wierzymy w sukces tegorocz-
nych ósmoklasistów. Wszystkim życzymy powodzenia!

Maciej liBurski

OSTATNIA PROSTA PRZED EGZAMINEM  
ÓSMOKLASISTY
Wymuszona przez pandemię Covid-19 nauka zdalna dla większości pedagogów i uczniów okazała się trudnym doświadczeniem. Monotonna 
nauka, często odbywająca się w samotności, sprzyjała powstawaniu atmosfery lęku i napięcia wśród uczniów. Dyrekcja Szkoły w Nawojowej 
Górze oraz grono pedagogiczne, stawiając na integrację i poprawę wzajemnych relacji, starało się umożliwić uczniom bezstresowy powrót do 
tradycyjnej nauki w szkolnych ławkach.
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Sukcesy odnieśli również nasi najmłodsi zawod-
nicy. Paweł Ślusarczyk, startując w kategorii 
M-11, zdobył srebrny medal w biegu klasycznym 
oraz brązowy w biegu sprinterskim w Pucharze 
Najmłodszych. Z kolei Piotr Stolarek w kat. M-14 
zdobył złoty medal w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików. Do grona medalistów 
dołączył Dawid Migacz, który razem z kolegami 
wywalczył wicemistrzostwo w biegu sztafeto-
wym. Dorobek medalowy naszych uzupełniła 
Maja Skorupa, która w kategorii juniorek została 
wicemistrzynią Polski w rowerowej jeździe na 
orientację na długim dystansie oraz zdobyła brą-
zowe medale na dystansie sprinterskim i śred-
nim, uzyskując kwalifikację do kadry narodowej 
juniorek.

Tegoroczną rywalizację w zawodach rangi Mi-
strzostw Polski biegacze „Górzanki” rozpoczęli 

BIEGACZE NA ORIENTACJĘ LKS „GÓRZANKA”  
ROZPOCZĘLI SEZON
W minionym roku biegacze „Górzanki” odnieśli sukcesy nienotowane w dotychczasowej historii klubu. Najlepiej wypadła Michalina Pudełek, 
która w kategorii wiekowej K-20 została mistrzynią Polski w nocnym biegu na orientację oraz wicemistrzynią na długim dystansie. Jej siostra, 
Jowita Pudełek, startująca w kategorii wiekowej K-16, zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski w średniodystansowym biegu na orientację. 

od startu w nocnym biegu na orientację oraz 
w biegu średniodystansowym. Zawody rozegra-
no w dniach 8 i 9 maja w okolicach Szydłowca. 
Nasza zawodniczka, Jowita Pudełek, zdobyła zło-
ty medal i została mistrzynią Polski na dystansie 
średnim. Osiągnięcia Jowity w 2020 roku dały jej 
kwalifikację do kadry narodowej juniorek.

W dniach 14-16 maja 17-osobowa reprezentacja 
„Górzanki” startowała w I rundzie Klubowych 
Mistrzostw Polski. W piątek, 14 maja, w centrum 
Włocławka rozegrano zawody sprinterskie. Tym 
razem w kategorii K-16 ponownie zwyciężyła Jo-
wita Pudełek, potwierdzając, że złoty medal zdo-
byty na mistrzostwach Polski nie był przypad-
kiem. W kolejnym dniu, w okolicach Włocławka 
rozegrano bieg na dystansie klasycznym. Jowita 
Pudełek zdobyła brązowy medal, podobnie jak 
Mirosław Dzik w kategorii M-50. Błażej Pudełek, 

biegający w kategorii M-20, znalazł się tuż za 
podium, zajmując 4 miejsce. W trzecim dniu 
zawodów rozegrano biegi sztafetowe. Najlepiej 
wypadła sztafeta dziewcząt, która w kategorii 
K-18, biegnąc w składzie Maja Skorupa, Marta 
Łabuzek i Zosia Moniak, zajęła 5 miejsce.

W ciągu trzech dni zawodnicy „Górzanki” zdobyli 
łącznie 107 punktów, co pozwoliło na zajęcie 16 
miejsca w rywalizacji zespołowej na 40 sklasyfi-
kowanych klubów z całej Polski. Na czele klasy-
fikacji znalazły się kolejno WKS Śląsk Wrocław, 
UKS Orientuś Łódź i WKS Wawel Kraków. Druga 
runda zostanie rozegrana jesienią w okolicach 
Szczecina. 

jacek kreT
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Toksyna botulinowa/Botoks
kwas hialuronowy

mezoterapia twarzy, skóry głowy
wspomaganie leczenia cellulitu

Leczenie nadpotliwości



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 





 
 

ZAWIADOMIENIE  
 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RZT.70.21.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.  wydanej 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 8 maja 2021 r. wchodzi w życie zatwierdzona taryfa dla usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja 
Krzeszowice Sp. z o.o. na okres trzech lat. Jednocześnie informuje się, że podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty gminy do 1 m3 

ścieków. 
 

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę: 
 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka   netto 
(1-12 miesiąca) 

Cena/stawka   netto 
(13-24 miesiąca) 

Cena/stawka   netto 
(25-36 miesiąca) Jednostka miary 

1. 
 

Grupa 1 
Wszyscy odbiorcy poza wodą 
zużytą na cele wskazane w art. 

22 ustawy* 

1) cena 1m3 
dostarczonej wody 4,15 4,40 4,40 zł/m3 

2) stawka opłaty 
abonamentowej 5,76 5,81 5,78 zł/odbiorca/m-c 

2. 

Grupa 2 
Gmina w zakresie wody pobranej 

na cele wskazane w art. 22 
ustawy*. 

1)cena 1m3 
dostarczonej wody 4,15  

4,40 4,40 zł/m3 

       
 

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków: 
 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka   netto 
(1-12 miesiąca) 

Cena/stawka   netto 
(13-24 miesiąca) 

Cena/stawka   netto 
(25-36 miesiąca) Jednostka miary 

1. 

Grupa 1 
Odbiorcy zrzucający ścieki 

bytowe rozliczani wg 
odczytów wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego 

1) cena 1m3 
odprowadzonych 

ścieków 
12,95 14,30 14,49 zł/m3 

2) stawka opłaty 
abonamentowej 12,69 

 
13,34 

 
13,40 

 
zł/odbiorca/m-c 

 

2. 

Grupa 2 
Odbiorcy zrzucający ścieki 

bytowe rozliczani wg 
przeciętnych norm zużycia 

wody 

1) cena 1m3 
odprowadzonych 

ścieków 
12,95 14,30 14,49 zł/m3 

2) stawka opłaty 
abonamentowej 10,83 11,50 11,57 

 
zł/odbiorca/m-c 

 

3. 

Grupa 3 
Pozostałe podmioty nie objęte 

grupą 1 i 2 rozliczane wg 
odczytów wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego 

1) cena 1m3 
odprowadzonych 

ścieków 
12,95 14,30 14,49 zł/m3 

2) stawka opłaty 
abonamentowej 12,69 13,34 13,40 

 
zł/odbiorca/m-c 

 

4. 

Grupa 4 
Pozostałe podmioty nie objęte 

grupą 1 i 2 rozliczane wg 
przeciętnych norm zużycia 

wody 

1) cena 1m3 
odprowadzonych 

ścieków 
12,95 14,30 14,49 zł/m3 

2) stawka opłaty 
abonamentowej 10,83 11,50 11,57 

 
zł/odbiorca/m-c 

 

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych: 

 

L.p. Rodzaj opłaty Stawka   netto 
(1-12 miesiąca) 

Stawka   netto 
(13-24 miesiąca) 

Stawka   netto  
(25-36 miesiąca) 

Jednostka miary 

1. 

Opłata za przekroczenie warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych 
Grupa odbiorców dokonujących opłaty za 

każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej 
wskaźnika zanieczyszczeń ścieków 

przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych 

0,051 0,051 0,051 zł/1% 
przekroczenia 

 
Taryfa obowiązuje od dnia 08.05.2021 r. do maja 2024 r. 
*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 
Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja 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


