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Wakacje są czasem nie tylko wypoczynku, ale i czujności wszelakiej. Od prywatnej, poprzez towarzyską oraz społeczną. Ślub zawsze był i jest wydarzeniem 
– nie tylko rodzinnym. Gwoli lokalnego patriotyzmu przywołuję skromną notatkę („IKC” 1914, nr 157, z czwartku) – Dzisiaj o godz. 11-tej rano odbył się 
w kościele NP Maryi ślub hr. Stanisława Tarnowskiego z hrabianką Potocką z Krzeszowic. Piękne i gustowne dekoracje wykonał chlubnie znany zakład 
ogrodniczy Józefitów. W głównej nawie ustawiono cały szereg wspaniałych dekoracji z bzów, główny zaś ołtarz zdobny jest w białe lilie. Dekoracje te wykonali 
pod fachowym kierownictwem wychowankowie Zakładu Józefitów. Panna Młoda (1879-1937) miała na imię Zofia i była córką Andrzeja – zamordowanego 
w 1908 roku we Lwowie – Namiestnika. Małżonkiem był Stanisław Tarnowski (1862-1937).

To ogłoszenie i dzisiaj bulwersuje. W podtekście czai się dramat, wiele pytań o powody zaistniałej sytuacji – wszak to czas końca I wojny światowej i nowej 
rzeczywistości w Polsce. „Czas” 1918, nr 306, z 17.07. – Oddam 16-to letniego chłopca z nieukończoną IV klasą gimnazjalną, inteligentnego i zdolnego do 
pracy na wsi, we dworze. Chłopiec może być użyty jako siła pomocnicza do pracy w biurze, polu lub lesie. Utrzymanie oraz dostarczenie ubrania należeć będzie 
do pracodawcy. Zgłoszenia do Administracji „Czasu” pod „Z.R.”.

„Ilustrowany Kurier Codzienny” (1935, nr 184, z 5 lipca) w obszernym artykule Jak wieś małopolska walczy o swoją szkołę? pisze o liście, jaki otrzymała od 
mieszkańców Ostrężnicy z powiatu chrzanowskiego. To futurystyczne wręcz nieprawdopodobne wprost dzieje zaciekłej walki tej wsi o własną szkołę. Autorzy 
przywołują rok 1929 i wprowadzoną wówczas w Polsce reformę oświaty. Jednoklasowa szkoła zniknęła z planów szkolnych, a my mieliśmy posyłać dzieci 
do wioski oddalonej o 4 km, gdzie miała powstać 7-klasowa szkoła-pałac. Fakt ten wzburzył mieszkańców, gdyż nie tylko odległość do szkoły, ale ciężkie 
warunki dojścia w zimie do niej narażałyby życie i zdrowie dzieci. Rozpoczęła się walka na argumenty, które jednak nie trafiały do władzy. Wtedy wybuchł 
rozpaczliwy strajk szkolny, który trwał 3 miesiące. (...) Władze szkolne zgodziły się na przydział drugiego etatu nauczycielskiego pod warunkiem rozbudowy 
szkoły. Społeczeństwo wzięło się do pracy. Zrobiono plan, który przewidywał dostawienie jednej sali i szerokiego korytarza, co miało kosztować 14.000 złotych. 
Kuratorium w Krakowie planu nie zatwierdziło, lecz kazało budować szkołę 3-klasową, z wielką salą rekreacyjną i... trzema mieszkaniami dla nauczycieli. 
Mieszkańcy Ostrężnicy ustanowili wiejską składkę na budowę po 50 zł od budynku i 15 dni własnej roboty konno i ręcznie. Byli też obywatele deklarujący 
nawet 100 zł. Latem roku 1931 rynkowe ceny kształtowały się następująco: koń pojazdowy: 300 – 700 zł, kura 3 – 6 zł, indyk 8 – 14 zł, masło zwyczajne 3.20 
– 3.40/kg. Kosa o dług. 100 cm – 9 zł. Skrzypce szkolne ze smyczkiem – 23 zł. Gospodarstwo 15 mórg z żywym inwentarzem i murowanymi zabudowaniami 
– 7.500 zł. W przeciągu dwóch miesięcy wybudowaliśmy cały budynek, jedną klasę oddaliśmy do nauki oraz mieszkanie dla nauczyciela. Władze, widząc naszą 
pracę ponad siły, przedzieliły nam etat. Rozpoczęła się normalna nauka. Oświatowe szczęście trwało trzy lata. Inspektor oświatowy z Krakowa – podczas 
wizytacji – oświadczył, że dzieci jest za mało, co wiązało się z administracyjnymi decyzjami, typu powrót do placówki jednoklasowej. Rozpoczęła się burza 
społeczna. Wieś wyruszyła ze specjalnymi delegacjami do różnych instancji administracyjnych. Twierdzono, że rzeczywista liczba potencjalnych uczniów 
wynosi 125, a nie 97 – jak podawał inspektor. Wiosną 1935 roku Inspektorat oświadczył, że sprawa jest już załatwiona i nic zrobić się nie da. List do redakcji 
„IKC” kończy się smutną konkluzją: (…) ponieśliśmy ciężkie ofiary. Wybudowaliśmy szkołę i dziś ona ma stać pustą. Po co i na co? Prosty chłopski rozum 
tego nie rozumie... Dzisiaj też wymogi cywilizacji oraz ciągle pełnej pomysłów nowoczesnej oświaty – triumfują, chociaż tzw. proste myślenie przegrywa 
z kolejnymi naprawiaczami polskiego kształcenia oraz wychowania.

„IKC” (nr 206, z 27.07.1935) – informacja o trzech turystycznych złodziejach, którzy połasili się na kilka nieszczęsnych kur i być może koguta. Za kradzież kur 
aresztowała policja L. Janickiego z Miękini, Józefa Kubarka z Ryczowa i Edwarda Masłowskiego z Katowic. Aresztowanych odstawiono do Sądu Grodzkiego 
w Krzeszowicach. W 86 lat później, o letniej i nocnej porze, do pomieszczeń przy plebanii w Tenczynku ktoś się włamał i ukradł króliki. Tradycja tzw. 
drobnych kradzieży nie ginie.

Poniższe fakty, chociaż w skutkach dotyczyły naszych przodków, ukazują, jak dalece teraźniejszość oddalona bywa od problemów oraz zagrożeń, jakie 
niesie współczesność. Czy można to tylko nazwać ślepotą i głupotą? „Czas” (nr 240, z 31.08.1939) – W Helsinkach odbyła się międzynarodowa konferencja 
w sprawie organizacji lotniczej podczas Igrzysk Olimpijskich. Przewidywano wtedy, że nasilenie ruchu lotniczego wzrośnie do tego stopnia, że należy się 
liczyć ze startem i lądowaniem do 100 samolotów dziennie. Poważną rolę odegrają P.L.L. „Lot”, gdyż otrzymają one połączenia pomiędzy Finlandią a Italią, 
Dalekim Wschodem, Jugosławią, Grecją, Węgrami, Bułgarią i Rumunią. Współpraca Polski nie będzie ograniczona tylko do komunikacji lotniczej, gdyż – 
jak donosiliśmy – M.S. „Piłsudski” został wyznaczony przez Komitet Olimpijski USA jako oficjalny statek dla amerykańskich zawodników, udających się na 
Igrzyska. Początkowo miały się one odbyć w Tokio. W roku 1938 zrezygnowała Japonia, podając za powód wojnę z Chinami. Organizacja igrzysk została 
przekazana Finlandii, która wiosną 1939 roku poinformowała, że zamiar uczestnictwa zgłosiło 20 państw. Wśród nich była III Rzesza. 1 września wybuchła 
wojna...    

W roku 1992 „Kronika Policyjna” „Magazynu Krzeszowickiego” (nr 14) poinformowała, iż 12 sierpnia wieczorem w Nawojowej Górze doszło do sprzeczki 
rodzinnej. W jej wyniku szwagier szwagrowi uszkodził ciężkim przedmiotem dwa pojazdy: autobus i mercedesa. W osobowym powybijał szyby, oblał tapicerkę 
benzyną i usiłował go podpalić. 14 sierpnia za poręczeniem majątkowym został przez prokuratora wypuszczony na wolność. W następnym numerze (15) 
redakcja informuje o kolejnym odcinku rodzinnego serialu w Nawojowej Górze. Wypuszczony z aresztu postanowił odpłacić pięknym za nadobne. Wsiadł do 
spychacza i uszkodził budynek, w którym mieszkał zwolniony z więzienia szwagier oraz budynek, w którym mieści się zakład usługowy niedoszłego podpalacza. 
Policja prowadzi śledztwo. Wydarzenia godne pióra Aleksandra Fredry.

W numerze 14 „Magazyn” publikuje tekst: XV Komisariat w Krzeszowicach dziękuje wszystkim osobom prywatnym i instytucjom, które w swojej hojności 
dofinansowały stróżów prawa. Ofiarowane pieniądze zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki i uzupełnienie pustych baków policyjnych samochodów. 
Sądząc po medialnych informacjach – w covidowym czasie – problem policyjnych baków jest dalej aktualny.

A na deser publicystyczna notatka dydaktyczna z „Magazynu” 15 (1992) – 13 sierpnia 21-letnia dziewczyna rozbiła namiot w rejonie Stawu Wrońskiego. 
Plecak pozostawiła przed namiotem i udała się na spacer. Kiedy wróciła, plecak leżał nadal przed namiotem, uznała więc, że złodziei u nas nie ma i... poszła 
spać. Przebudzenie miała niemiłe, gdyż jak można było się spodziewać, plecak znalazł nowego właściciela. Fetyszyści mają wiele imion! Niezależnie od czasu.
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Realizacja projektów proekolo-
gicznych poprawia stan naszego 
środowiska. Mieszkańcy Zalasu, 
Sanki i Frywałdu mogą podłączać 
się do budowanej przez spółkę 
„Wodociągi i Kanalizacja”, przy 
wsparciu gminy,  s ieci  k anal i-
zacyjnej. Na pomoc finansową 
gminy mogą liczyć mieszkańcy, 
wymieniający stare kotły na nowe, 
ekologiczne, w ramach gminnego 
programu dotowania wymiany 
pieców. W maju 2021 roku Rada 
Miejska przyjęła propozycje bur-
mistrza i wprowadziła program 
osłonowy, przewidujący od 2022 

roku dopłaty dla mieszkańców o niskich dochodach, którzy zainstalowali 
ogrzewanie ekologiczne. Gmina planuje również wdrożenie programu 
„Stop Smog”, który pozwoli na termomodernizację budynków miesz-
kalnych osobom o najniższych dochodach. Od jesieni 2019 roku można 
w Urzędzie Miejskim składać wnioski do programu rządowego „Czyste 
Powietrze”. Profesjonalna pomoc i zaangażowanie mieszkańców sprawiły, 
że dzisiaj nasza gmina jest w czołówce ilości składanych wniosków do tego 
programu w Małopolsce. 

Kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych zrealizowała sama Gmina Krzeszowi-
ce.  Zakończona w grudniu 2018 roku rozbudowa Szkoły Podstawowej 
Nr 2 przyniosła dodatkowe 11 sal dydaktycznych, świetlice i nową salę 
gimnastyczną. To pozwoliło przenieść dzieci z ul. Krakowskiej na ul. Szkol-
ną oraz utworzyć dodatkowe 3 oddziały przedszkolne. Do zwolnionego 
budynku przeniósł się, z baraków przy ul. Kościuszki, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. W lutym 2019 roku zakończono przebudowę Zespołu 
Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej. Powstały dodatkowe sale dla 
przedszkolaków. Modernizacja kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Krzeszowicach, nowe nawierzchnie poliuretanowe na boiskach przy 
szkołach w Woli Filipowskiej i Czernej, kolejny „Orlik”, tym razem w Woli 
Filipowskiej, to przykłady, jak dla samorządu krzeszowickiego są ważne po-
trzeby ludzi młodych. Na ukończeniu jest budowa nowej siedziby biblioteki 
w Krzeszowicach. Nasza społeczność wzbogaci się o wielofunkcyjny obiekt 
z salą kinową, który poszerzy ofertę edukacyjną i kulturalną gminy. 

Po kilkudziesięciu latach przerwy prywatni inwestorzy oddali do użytku 
ponad 100 mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dzięki zmianom 
punktowym PZP dla Krzeszowic i współpracy burmistrza z właścicielami 
gruntów,  inwestorzy rozpoczęli swoje inwestycje, w tym mieszkaniowe 
powyżej „Bricomarche”. Zbudowana w 2020 roku przez gminę droga łą-
cząca DK79 z ul. Żbicką sprawiła, że  zaniedbany od wielu lat obszar miasta 
dostał szansę na rozwój. Wieloletnia współpraca Gminy Krzeszowice z AGH 
zaczyna przynosić pozytywne efekty. Dobiega końca budowa strefy go-
spodarczej w Miękini przez samorząd krzeszowicki. Również krakowska 
uczelnia rozpoczęła budowę swoich pierwszych obiektów. Zmienia się 
także otoczenie dworca PKP. Po oddaniu do użytku peronów przez PKP PLK 
gmina przystąpiła do budowy parkingu. Zakończenie I etapu i oddanie do 
użytku około 140 miejsc dla podróżujących koleją planowane jest jesienią 
2021 roku. Jednocześnie trwają prace projektowe dla II etapu, który pozwo-
li zbudować kolejne 130 – 140 miejsc parkingowych. 

Ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców.  Bardzo dobra współpraca 
burmistrza ze starostą krakowskim  pozwoliła zrealizować szereg zadań 
drogowych w partnerstwie samorządowym.  Budowa chodników w Nowej 
Górze, Rudnie, Tenczynku, Zalasiu i Filipowicach, sygnalizacja świetlna 
przy ul. Żbickiej i Daszyńskiego oraz remont ul. 3 Maja w Krzeszowicach, 
przebudowana droga od kościoła w Tenczynku do węzła przy A4 w Rud-
nie, nakładki asfaltowe w Zalasiu i Frywałdzie poprawiły bezpieczeństwo 
pieszych i kierowców. W trakcie realizacji jest przebudowa ul. Miękińskiej 
od ul. Grunwaldzkiej w Krzeszowicach do budynku AGH w Miękini. Na 
rozpoczęcie prac czeka modernizacja ulic: Daszyńskiego, Ogrodowej 
i Grunwaldzkiej w Krzeszowicach  (zakończenie planowane jest na koniec 
2022 roku). Jednostki OSP z Rudna, Nawojowej Góry i Krzeszowic pozyskały 
nowe samochody ratowniczo – gaśnicze.  

Gmina Krzeszowice poszerzyła swoją ofertę rekreacyjną o nowe obiekty. 
Kolejne fragmenty zamku Tenczyn w Rudnie doczekały się rekonstrukcji 
i zostały zabezpieczone. Po otwarciu dla zwiedzających przez gminę 
trasy turystycznej na zamku w 2016 roku,  w czerwcu 2019 roku otwarto 
Dolinę Pstrąga w Dubiu, która wraz z licznymi atrakcjami edukacyjnymi  
w geo-ogródku przyciąga rzesze turystów. W 2021 roku stowarzyszenie 
TRAWERS otworzyło w Dubiu park linowy na działce, którą burmistrz 
zakupił od KOWR w Krakowie rok wcześniej. Od jesieni 2020 roku jest 
w opracowaniu projekt zagospodarowania części kamieniołomu w Miękini 
na cele edukacyjno – rekreacyjne, w oparciu o założenia opracowane przez 
burmistrza wraz z pracownikami urzędu. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzeszowice!
Za nami połowa kadencji 2018 – 2023. Kilkanaście ostatnich miesięcy to był czas wyjątkowo trudny dla nas wszystkich za sprawą epidemii koro-
nawirusa.  Pomimo tego, razem z pracownikami Urzędu Miejskiego i radnymi ze mną współpracującymi w sposób odpowiedzialny,  potrafiliśmy 
zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, jak również realizację programu rozwoju naszej wspólnoty. Rozwoju zrównoważonego, jaki Państwu 
obiecywałem, obejmując ponownie stanowisko burmistrza w 2018 roku, zarówno w zakresie realizacji  priorytetów programowych,  jak i rów-
nomiernego rozwoju sołectw oraz miasta. Było to możliwe dzięki skutecznej i wytężonej pracy, zaangażowaniu w przygotowanie wniosków 
aplikacyjnych, czy też rozpoczynaniu inwestycji, na które mieszkańcy czekali od kilkudziesięciu lat. Odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji, 
związanych z  oszczędzaniem i ograniczaniem wydatków bieżących, pozwoliła zrównoważyć zmniejszone wpływy do gminnego budżetu.  Za 
sprawą dodatkowych środków rządowych dla samorządów wszystkie zaplanowane zadania są wykonywane.
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Bardzo ważny jest rozwój Krzeszowic, bez którego tak naprawdę nie jest 
możliwy rozwój całej gminy.  Zainicjowane przeze mnie prace warsztatowe  
wykazały, że reaktywacja uzdrowiska i wykorzystanie potencjału wód lecz-
niczych do rozwijania nowoczesnej działalności usługowej  w naszym mie-
ście jest możliwe. W tym celu od kilku lat burmistrz prowadzi intensywne 
działania związane z gromadzeniem nieruchomości na cele budowy przy-
szłego Krzeszowickiego Kompleksu Zdrojowego w obszarze ograniczonym 
ulicami: Szkolną, Grunwaldzką, Batalionów Chłopskich i Legionów Polskich.  
W 2018 roku gmina skomunalizowała działkę o pow. 2,4 ha na której obec-
nie jest ogród działkowy „Kolejarz”. Działkowiczom burmistrz zapropono-
wał nowe tereny pod ogródki na os. Czatkowice. W 2018 roku kupiłem od 
rodziny Potockich Dzikie Planty o pow. 1,6 ha, a w 2019 roku zawarłem 
umowę przedwstępną na zakup 1,1 ha nieruchomości za przedszkolem 
w Krzeszowicach. W grudniu 2020 roku, poprzez zamianę gruntów z parafią 
św. Marcina, gmina pozyskała działkę o pow. 1,58 ha przy Al. Solidarności. 
Te działania otwierają drogę do budowy kompleksu rekreacyjnego z pły-
walnią, tężnią, basenami leczniczymi i odkrytymi, parkami miejskimi oraz 
bulwarami nad Krzeszówką. Konieczna jest również przebudowa obiektów 
GKS „Świt” na cele hotelowo – rekreacyjne oraz rozbudowa budynku KCZ 
przy ul. Legionów Polskich na potrzeby rehabilitacji, fizykoterapii i zakładu 
przyrodoleczniczego. Po przeniesieniu biblioteki do nowego budynku oraz 
Usług Komunalnych na ul. Poprzeczną, będzie możliwa budowa centrum 
administracyjno – usługowego przy Pl. Kulczyckiego, w którym będzie 
miał również swoją siedzibę cały Urząd Miejski. Realizacja tak wielkiego 
projektu, złożonego z wielu zadań, w kolejnych latach sprawi, że miasto 
Krzeszowice odzyska swój dawny blask i znaczenie w Małopolsce.

Po raz pierwszy w gminie gościł Premier Rządu RP. Mateusz Morawiecki 
spotkał się z uczniami w ZPO Wola Filipowska oraz z seniorami w Kopalni 
Talentów. Mieszkańcy licznie brali udział w wydarzeniach organizowanych 
w naszej gminie. Święto Pomidora, Pożegnanie Lata, Piknik Ekologiczny, 
Turniej Sołectw, niedziela dla zdrowia, seniora i rodziny zyskują coraz więk-
sze grono zwolenników. Gościnnie na krzeszowicki rynek zawitał Festiwal 
Funduszy Europejskich oraz Małopolski Smak, organizowane przez Urząd 
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Marszałkowski w Krakowie.  Mam nadzieję, że po przerwie spowodowanej 
pandemią znów będziemy mogli razem uczestniczyć w takich wyjątko-
wych wydarzeniach. 

Latem 2020 roku burmistrz wraz z pracownikami bardzo aktywnie 
i skutecznie pracowali nad pozyskaniem środków dla kolejnych inwesty-
cji.  Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie sfinansowana 
rozbudowa szkół w Filipowicach, Zalasiu i Sance. Zostanie dokończona 
modernizacja budynku Krzeszowickiego Centrum Zdrowia przy ul. Kra-
kowskiej w Krzeszowicach (w ramach III etapu zostanie wykonana elewacja 
budynku). W naborach do rządowego programu budowy dróg gmina po-
zyskała dofinansowanie dla 3 zadań. Na ukończeniu jest budowa przejścia 
dla pieszych w poziomie torów wraz z ciągiem pieszo – rowerowym do ul. 
Legionów Polskich na os. Nowy Świat. W tym roku zostanie wybudowany 
również chodnik przy drodze gminnej w Dubiu, pomiędzy Doliną Pstrąga 
i Doliną Racławki. Ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy budowy 
drogi łączącej DK79 z terenami inwestycyjnymi powyżej ul. Bandurskiego 
w Krzeszowicach.  Zakończenie budowy planowane jest na I połowę 2024 
roku. To zadanie otworzy dla inwestorów kolejny obszar miasta. 

Realizacja tak wielu zadań nie byłaby możliwa bez dużego zaangażowa-
nia pracowników Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek. Serdecznie 
dziękuję również radnym, sołtysom i przewodniczącym Zarządów Osiedli, 
popierającym moje działania jako burmistrza. Organizacje pozarządowe 
i stowarzyszenia w tym trudnym czasie epidemii wykazały się pomysłowo-
ścią i kreatywnością. Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc strażaków z OSP 
i pań z KGW. Sportowych wrażeń dostarczały nam gminne kluby sportowe.  
Życie pokazuje, że wspólnie można zrobić bardzo wiele dla naszych miesz-
kańców.  Dialog i współpraca sprawiła, że mogliśmy liczyć na wsparcie ze 
strony władz Powiatu Krakowskiego, Urzędu Marszałkowskiego, wojewody 
oraz przedstawicieli rządu. Za tę życzliwość, osobom reprezentującym nas 
w tych władzach, również składam podziękowania.   

TeksT: WacłaW GreGorczyk - BurmisTrz Gminy krzeszoWice
zdjęcia: j. kaczoroWska, m. LeWicki, WiT umk
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Zabawę rozpoczął najmłodszy zespół, „Verso” pod opieką Anny Dijuk-Bu-
jok, śpiewając utwory z filmu „Akademia Pana Kleksa”. Następnie na małej 
scenie pojawili się pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, którzy 
odegrali krótkie przedstawienie pod tytułem „Zamieszanie w świecie 
bajek”. Na scenie pojawili się m.in. Baba Jaga (dyrektor Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej – Klaudia Węgrzyn), Wróżka (dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Solarz), Królewna Śnieżka (skarbnik 
Gminy Krzeszowice - Beata Banach), Wilk (komendant Komisariatu Policji 

Bajkowy Dzień Dziecka na krzeszowickim Rynku 
1 czerwca na najmłodszych czekała bajkowa niespodzianka. W piękny, słoneczny dzień, barwny korowód postaci z bajek przeszedł na Rynek 
w Krzeszowicach, gdzie dołączyły licznie poprzebierane dzieci i rodzice.

w Krzeszowicach – Michał Godyń), Krecik (dyrektor Centrum Kultury i Spor-
tu w Krzeszowicach – Paweł Czyż), Obelix (zastępca Burmistrza – Adam Go-
dyń), a także przebrani pracownicy Urzędu Miejskiego, MGBP, GOPS i CKiS. 
Na dzieci czekały m.in. bajkowe konkursy, zabawy, koło fortuny, kalambury, 
gry sprawnościowe, malowanie twarzy i płyty rynku, bańki mydlane, kolo-
rowe balony i słodkości a także nagrody. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy 
wnieść troszkę ciepła i radości w dziecięcy świat.

TeksT: j. kaczoroWska  zdjęcia: m. LeWicki 
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Na zboczach wąwozu warto zwrócić uwagę na wiele starych i pięknych 
okazów drzew. Znajdziemy tu sędziwe buki, graby, olchy, modrzewie, a tak-
że ciekawe dęby czerwone. Miejscami ukazują się skaliste, wapienne zbo-
cza węglowe, górnojurajskie oraz dewońskie. Na wschodnim skłonie doliny 
występują się dwa pasy skał wapiennych, w których znajduje się kilka jaskiń 
i schronisk: Jaskinia Żarska, Jaskinia Żarska Górna, Schronisko Żarskie 
Pierwsze, Schronisko Żarskie Drugie, Schronisko Żarskie Trzecie, Schronisko 
Żarskie Czwarte, Schronisko Żarskie Małe, a także kilka jaskiń bez nazwy. 

W grupie skał o długości około 60 m znajduje się Jaskinia Żarska licząca aż 
143 metry długości. Jaskinię odkryto prawdopodobnie w 1878 roku, gdzie 
prowadzono badania archeologiczne. Cała jaskinia składa się niemal wy-
łącznie z dużej i niskiej sali o wymiarach 14 × 16 m oraz krótkich, ciemnych 
i ślepo zakończonych korytarzy. Szata naciekowa jest skąpa, zawiera tylko 
żebra i niewielkie stalaktyty. Jaskinia powstała na skutek rozpuszczania skał 
przez wodę, zawierająca dwutlenek węgla. Woda dostała się do masywu 
skalnego systemem spękań i wypłukała go, poszerzając korytarze jaskini.  

Na terenie rezerwatu i wąwozu licznie występują nietoperze, dla których 
krasowe jaskinie są idealnym mieszkaniem.

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE KRZESZOWICE  

Wąwóz i Jaskinia Żarska
Żary to jedno najbardziej urokliwych sołectw w Gminie Krzeszowice, położone na wzniesieniu, które otaczają strome doliny i wąwozy. Od strony 
południowej sołectwa znajduje się Wąwóz Żarski, należący do największego rezerwatu przyrody w Małopolsce – Rezerwatu Doliny Racławki. 
Ten 400-metrowy, głęboki wąwóz, usytuowany jest pomiędzy wzgórzami Widoma i Stara Cisowa. Tworzy on stromy jar o wąskim dnie, którym 
płynie okresowo nikły strumyk. 

Przed laty, przez wąwóz przebiegała „granica dwóch cesarzy” – austriackie-
go i rosyjskiego, która przez cały okres międzywojenny była granicą woje-
wództwa krakowskiego i kieleckiego, a obecnie gmin Krzeszowice i Jerz-
manowice-Przeginia. Wokół Żar przebiegają liczne szlaki turystyczne piesze 
i nordic walking. Do wąwozu prowadzi żółta ścieżka dydaktyczno-geolo-
giczna w postaci pętli, która biegnie również przez Dolinę Pstrąga w Dubiu 
z nowo otwartym Parkiem Linowym oraz reaktywowaną Pstrągarnią Rózin. 

TeksT, zdjęcia: j.kaczoroWska
 referaT Promocji i WsPółPracy urzędu miejskieGo W krzeszoWicach

Wąwóz Żarski

Grota w Wąwozie Żarskim

Stanowisko edukacyjne w Wąwozie Żarskim

Jaskinia w Wąwozie Żarskim

Zestaw skał
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REAKTYWACJA PSTRĄGARNI RÓZIN 
Pierwsza pstrągarnia w Europie Środkowej, która powstała w 1850 roku, wznowiła swoją działalność w Dubiu.  W ofercie m.in. zwiedzanie „Groty Miłości” 
oraz stawów, udostępnienie łowiska rybnego dla celów rekreacyjnych, restauracja, sprzedaż żywych ryb z ekologicznego chowu. Więcej informacji 
o ofercie obiektu na stronach internetowych pstrągarni: rozin-pstragarnia.pl

OTWARCIE PARKU LINOWEGO TRAWERS 
Park linowy, umiejscowiony nad skałkami w Dubiu, to miejsce zabawy i integracji, a dla niektórych początek wspinaczkowej przygody. W ofercie 3 trasy 
o różnym stopniu trudności oraz wysokości. Więcej informacji o ofercie parku na stronach internetowych: park.trawers-krzeszowice.pl  oraz na stronie 24  MK

Nowe atrakcje w Dolinie Pstrąga w Dubiu

zdjęcia; j. kaczoroWska, m. LeWicki
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W zamian za przywiezienie surowca wtórnego 
w postaci papieru i tektury, mieszkańcy dostali 
sadzonki poziomek. Najmłodsi uczestnicy, których 
nie brakowało, za okazane zaangażowanie otrzy-
mali dodatkowo drobne gadżety. Pomimo zmiennej 
i niekorzystnej aury, podczas akcji zebrano prawie 
1,5 tony makulatury, za którą mieszkańcy odebrali 
ok. 800 sztuk sadzonek poziomek.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za po-
prawną segregację odpadów komunalnych 
i zaangażowanie w edukację ekologiczną naj-
młodszych!

referaT GosPodarki komunaLnej  
urzędu miejskieGo W krzeszoWicach

Rozdaliśmy 800 sadzonek poziomek
W sobotę 29 maja 2021 roku na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszowicach odbyła się zbiórka makulatury.

W związku z podpisaniem przez Gminę Krzeszowice umowy o dofinansowanie w ramach programu Ochrony Za-
bytków na kwotę 1 229 994,27 zł  na zadanie „Rudno, Ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): Prace konserwatorskie i roboty 
budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap XII", Urząd Miejski w Krzeszowicach informuje, że w dni powszednie od 
poniedziałku do piątku do 28.07.2021 roku w godzinach od 10:00 do 18:00 zamek Tenczyn w Rudnie jest nieodpłatnie 
udostępniany dla zwiedzających.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!

dofinansoWano ze środkóW minisTra kuLTury, dziedzicTWa narodoWeGo i sPorTu

Do 28 lipca zamek w Rudnie dostępny także w tygodniu

 

 

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje,  
że od 1 lipca 2021 r. na terenie powiatu 

krakowskiego zostają wznowione stacjonarne 
porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

 

 

  

Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 

lub elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 
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Wytnij, zachowaj – bądź bezpieczny!
Trwający okres wakacyjny  to nie tylko czas wypoczynku, ale również wzmożony sezon burzowy i wysokich temperatur.

Przypominamy, jak zachować się podczas burzy, by zminimalizować ewentualne szkody, a także, jak bezpiecznie przetrwać upały.

Przebudowana ul. Długa
24 czerwca 2021 roku został przeprowadzony odbiór końcowy zadania 
pn.„Przebudowa drogi gminnej, ul. Długa w Krzeszowicach”. Roboty wyko-
nywała firma Boltech Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie. Roboty były prowa-
dzone od 23.04.2021 r. do 24.06.2021 r. W ramach zadania wykonano:

• wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej w rejonie Szkoły 
Podstawowej nr 1 wraz z dedykowanym oświetleniem

• nową nakładkę asfaltową na odcinku 290,0 mb 

• oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt wykonania robót to 161 529,15 zł brutto.

WiT umk

Od 21 czerwca 2021 roku można ubiegać się o wsparcie finansowe 
na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej 
obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 roku.
Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków 
o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój 
produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz 
rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego 
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą 
profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji 
lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania 
w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 
2014-2020, wynoszą:

• rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł

• rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł

• rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł

• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana 
profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji 

lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) - 500 tys. zł, przy 
czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, 
modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub 
budową, lub modernizacją magazynów  paszowych w gospodarstwach 
maksymalna wysokość pomocy wynosi - 200 tys. zł

• nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach 
jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków prze-
znaczonych na realizację danej inwestycji.  Standardowo wynosi 50% ponie-
sionych kosztów kwalifikowanych.  W przypadku, gdy o wsparcie ubiega się 
młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowa-
nia jest wyższy i wynosi 60%.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również 
przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicz-
nie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji i  dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie  
www.arimr.gov.pl

Źródło: WWW.arimr.Gov.PL

Modernizacja gospodarstw
PIĘĆ NABORÓW WNIOSKÓW W JEDNYM TERMINIE
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Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od 
pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. 
Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo 
bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem 
pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub 
konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły 
pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni 
medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wy-
starczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ 
platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkają-
cych w naszym kraju.

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy 
poradni POZ.

Pomoc medyczna w godzinach wieczornych,  
w weekendy i święta
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzy-
masz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również 
osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: an-
gielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Źródło: WWW.nfz.Gov.PL

Dotacja na budowę boiska 
sportowego w Ostrężnicy
21 czerwca 2021 roku, uchwałą Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego, Gmina Krzeszowice otrzymała 
dofinansowanie na budowę boiska sportowego przy 
OSP w Ostrężnicy w kwocie 124 660,00 zł.
Całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę 
640 458,02 zł. Dotacja została przyznana w ramach kon-
kursu  „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa 
– MIRS” i obejmuje m.in. roboty budowlane, ułożenie 
nawierzchni sztucznej trawiastej, montaż piłkochwytów 
oraz wyposażenia sportowego.

Uwaga na fałszywe 
telefony 
Ministerstwo Finansów otrzymuje zgłoszenia o połą-
czeniach telefonicznych, w których osoba dzwoniąca 
lub automat informuje odbiorców o przeprowadzeniu 
„nieautoryzowanej transakcji bankowej”.
Podczas połączenia przekazywane są również dane kontak-
towe jednego z departamentów w Ministerstwie Finansów.

OSTRZEGAMY: to może być próba nakłonienia do wyko-
nywania połączeń o podwyższonej płatności.

Próby kontaktów telefonicznych nie pochodzą z Minister-
stwa Finansów. Połączenia mogą mieć na celu nakłonienie 
rozmówców na oddzwonienie na numer o podwyższonej 
płatności.

 WWW.Gov.PL/WeB/kas/
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12 czerwca na placu targowym odbyły się IV Krzeszowickie Targi Grzew-
cze – dzień otwarty ekologicznego ogrzewania i instalacji OZE. Głównym 
celem było stworzenie miejsca prezentacji i dyskusji na temat nowocze-
snych źródeł i technik grzewczych, które obejmują piece zasilane paliwem 
gazowym, ekologiczne kotły na biomasę i odnawialne źródła energii. Targi 
oferują przegląd nowości oraz trendów w rozwoju branży i stanowią spo-
sobność do pozyskania informacji od fachowców. 

Popularność proekologicznych rozwiązań w domu nieustannie rośnie, bo 
nie tylko są one przyjazne środowisku, ale można na nie uzyskać dofinan-
sowanie. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach i obecni doradcy 
energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie udzielali wyczerpujących informacji na temat dofinan-
sowania z programu Czyste Powietrze. Wniosek o dofinansowanie można 
złożyć na wymianę pieca, ocieplenie przegród, wymianę okien i drzwi. 
Dodatkowo można zyskać dopłatę do instalacji fotowoltaicznej z programu 
Mój Prąd. Ale to nie wszystko. Pozostaje nadal podatkowa ulga termo-
modernizacyjna, dzięki której możemy odpisać od podatku 17% lub 32% 
(w zależności od progu podatkowego) wydatków. 

Jeśli więc planujesz wymienić stary piec opalany węglem, chcesz czerpać 
tańszą energię ze słońca lub ocieplić dom, powinieneś się pospieszyć, by 
maksymalnie wykorzystać dostępne dofinansowania. 

Coraz mniej czasu pozostaje zwłaszcza na wymianę kopciucha. 

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

IV Krzeszowickie Targi Grzewcze za nami
Wiele się działo podczas IV Targów Grzewczych w Krzeszowicach. Pomimo utrudnionej sytuacji i obostrzeń epidemiologicznych, wystawcy 
i zwiedzający dopisali swą obecnością.  Oferta firm i zainteresowanie zwiedzających stworzyły świetną atmosferę targową.

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

Ważnym elementem targów są działania o charakterze edukacyjnym, na-
kierowane na utrwalanie i podniesienie świadomości w zakresie ochrony 
środowiska. 

Czy wiesz jaka jest wartość śladu węglowego jednego maila? Jaki ślad 
węglowy wytwarzają nasze ubrania? Na te i inne pytania odpowiadali 
mieszkańcy w quizie przygotowanym przez Fundację Carbon Footprint 
i portal Świat OZE. Z zagadnieniami odnawialnych źródeł energii można 
było się zapoznać w specjalnym OZE BUSIE, w którym specjaliści z zakresu 
odnawialnych źródeł energii z Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia” 
prezentowali urządzenia.

W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele PGNiG, którzy prowa-
dzili doradztwo w zakresie możliwości wymiany ogrzewania na zasilane 
gazem. 

Dziękujemy uczestnikom i wystawcom i zapraszamy za rok!
ekodoradca Gminy krzeszoWice

Ubiegający się o wsparcie z NFOŚiGW mogą liczyć na:

•	 dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest za-
kończona i podłączona do sieci OSD

•	 dofinansowanie do 3 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztów 
kwalifikowanych,

•	 prostsze zasady aplikowania - wnioski będą składane wyłącznie 
drogą elektroniczną.

Maksymalny poziom dofinansowania wynika z niższych cen mikroinstalacji 
na polskim rynku, spowodowanych spadkiem globalnych cen paneli PV.  

Mój Prąd 3.0 - nabór wniosków od 1 lipca 
Trzecia odsłona Mojego Prądu jest skierowana do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które są stroną 
Umowy Kompleksowej (umowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji) 
z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. 

Dla średniej instalacji o mocy 5,6 kW, po uwzględnieniu ulgi termomoder-
nizacyjnej wynoszącej blisko 4 tys. zł oraz obowiązującego systemu opu-
stów, czas zwrotu z inwestycji dla 4-osobowej rodziny wyniesie niecałe  
7 lat. 

W 2022 roku NFOŚiGW uruchomi kolejną, czwartą edycję Mojego Prądu. 
Pierwsza transza budżetu wyniesie ok. 850 mln zł, a wysokość kolejnej 
poznamy na jesieni, po weryfikacji budżetów państw członkowskich UE.

Więcej informacji na www.mojprad.gov.pl

Źródło: WWW.nfosiGW.Gov.PL
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CEEB została uruchomiona na rzecz usprawnienia walki o czyste powietrze 
w Polsce. Celem jest gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegó-
łowych danych o budynkach. Dzięki szczegółowym danym o budynkach 
będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie.  

Baza będzie ważnym źródłem informacji także dla Gminy Krzeszowice. 

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

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

oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby

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

3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posia-
da

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

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

Złożenie deklaracji do CEEB od 1 lipca 2021 roku jest 
obowiązkowe dla wszystkich
Od 1 lipca 2021 roku każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Dla budynków istniejących właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie takiej deklaracji, a dla nowo powstałych – termin ten 
będzie wynosił 14 dni. W przypadku zmiany danych, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. 

W deklaracji właściciel domu/zarządca powinien zgłosić wszystkie źródła 
ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw.

Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji – dla budyn-
ków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych. Doku-
menty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem sys-
temu CEEB https://zone.gunb.gov.pl/ oraz w formie papierowej w urzędzie 
właściwym dla umiejscowienia budynku. 

ekodoradca

Celem tych regulacji jest przyspieszenie procesu poprawy jakości powietrza, realizacja 
celów polityki klimatycznej oraz nowej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. 

Najważniejsze założenia lokalnej uchwał antysmogowej

	Zakaz eksploatacji dla nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1 stycznia 2022 
roku i istniejących od 1 stycznia 2030 roku.

	Zaostrzone wymagania dla nowych kotłów na biomasę (emisja pyłu do 20 mg/m³) 
i nowych kominków (zamknięta komora spalania, automatyczna regulacja) od 1 
stycznia 2023 roku.

	Zachowanie pozostałych terminów i wymagań obecnej uchwały antysmogowej dla 
Małopolski.
•	 Wymiana kotłów pozaklasowych do końca 2022 roku,
•	 Wymiana kotłów 3 i 4 klasy do końca 2026 roku.

Wymagania dla nowo eksploatowanych urządzeń

	Od 1 lipca 2017 roku –nowe kotły i ogrzewacze muszą spełniać wymagania ekopro-
jektu,

	Od 1 stycznia 2022 roku –brak możliwości stosowania nowych kotłów i ogrzewaczy 
na węgiel,

	Od 1 stycznia 2023 roku –nowe kotły na biomasę z poziomem emisji pyłu 20 mg/
m3, nowe ogrzewacze z zamkniętą komorą spalania i automatyczną regulacją.

Wymagania dla wszystkich eksploatowanych urządzeń

	Do 31 grudnia 2022 roku –wymiana pozaklasowych kotłów oraz ogrzewaczy nie 
spełniających ekoprojektu (nie dotyczy ogrzewaczy o sprawności > 80%, możliwość 
doposażenia w elektrofiltr),

	Do 31 grudnia 2026 roku –wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
	Do 31 grudnia 2029 roku –wymiana kotłów na węgiel klasy 5 i ekoprojekt.

Aby wprowadzać powyższe ograniczenia, Rada Miejska w Krzeszowicach przyjęła re-
gulacje prawa miejscowego w zakresie udzielania przez Gminę Krzeszowice pomocy 
osobom dotkniętym zjawiskiem ubóstwa energetycznego (program „Stop Smog”) oraz 
wprowadzenia lokalnego programu osłonowego dla tych mieszkańców gminy, którzy 

ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania 
na paliwa stałe i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi.

Niewątpliwą korzyścią z  przyjęcia lokalnej uchwały antysmogowej będzie zdrowie 
mieszkańców. Ponadto gminy, które zdecydują się na lokalne prawo antysmogowe, 
uzyskają preferencje w  dostępie do środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2021-2027.

Projekt uchwały dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Społeczne oraz pod 
adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglą-
du w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego, Kraków ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku 
do piątku. 

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 14 lipca 2021 
roku.

12 lipca o godzinie 17:00 na Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
przy ul. Grunwaldzkiej 4, Burmistrz Gminy zaprasza mieszkańców na spotkanie 
informacyjne  w sprawie powyższej uchwały.

W wyniku opiniowania, konsultacji społecznych oraz ewentualnych zmian wynikają-
cych z poprawek zgłoszonych i popartych przez Radnych Województwa Małopolskie-
go, ostateczny kształt uchwały może ulec zmianie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Ma-
łopolskiego.

Prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia lokalnego ograniczenia w eksploata-
cji urządzeń na paliwa stałe są podejmowane zgodnie z ust. 1 art. 96 ustawy Poś.  

ekodoradca Gminy krzeszoWice

Trwają konsultacje społeczne w sprawie lokalnych uchwał antysmogowych
27 maja 2021 roku Rada Miejska w Krzeszowicach przyjęła Apel Nr XXXV/1/2021 w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia 
zakazu spalania paliw stałych niestanowiących biomasy  w budynkach na terenie Gminy Krzeszowice od 1 stycznia 2030 roku. 
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Wizyta obejmowała panel dyskusyjny na temat Programu Czyste Powie-
trze, dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na dofinanso-
wanie wymiany źródła ciepła, Programu Stop Smog i Lokalnego Programu 
Osłonowego dla mieszkańców Gminy Krzeszowice, którzy ponoszą koszty 
grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania z paliw stałych na 
proekologiczne systemy grzewcze.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przedstawili informacje na 
temat swoich działań w tym zakresie, a także omówili działania edukacyjne.

Mamy nadzieję, że spotkanie zostało pozytywnie odebrane przez naszych 
gości, poszerzyło wiedzę uczestników i będzie pomocne w życiu zawodo-
wym.

Wizyta studyjna z Pomorza
29 czerwca w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach gościli przedstawiciele Urzędu Miasta Rumia. Tematem spotkania były działania na rzecz 
ochrony powietrza.

Dodatkowo, w ramach wizyty odbyło się spotkanie w Centrum Zrównowa-
żonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini, podczas którego 
zaprezentowano tereny inwestycyjne gminy i Strefę Aktywności Gospo-
darczej.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było okazją do nawiązania no-
wych kontaktów i wymiany dobrych praktyk a także stanowiło sposobność 
do promocji naszej gminy. To dla nas wielkie wyróżnienie, że nasi goście 
w swoim programie ujęli wizytę w Krzeszowicach.

 ekodoradca Gminy krzeszoWice

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku jest realizo-
wany następującymi metodami:

• obowiązkowo: metodą samospisu internetowego (CAWI)

• uzupełniająco:

    metodą wywiadu telefonicznego (CATI)

    metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy nie-
pełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym 
rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczęli pracę w maju. Rachmistrzowie 
telefoniczni będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 
lub 22 279 99 99. Rachmistrzowie terenowi pracują od 23 czerwca. Rach-
mistrzowie wyposażeni są w identyfikatory. Tożsamość rachmistrza można 
dodatkowo potwierdzić na stronie GUS lub infolinii spisowej (22 279 99 99). 
Spis trwać będzie do końca września 2021 roku.

Metody przeprowadzenia spisu
Samospis internetowy (CAWI): respondenci uzupełniają wymagane dane 
w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda 
osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinforma-
tycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa uni-
kalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie 
wypełnia rubryki.

W Gminie Krzeszowice dla osób, które chcą dokonać samospisu, a aktualnie 
nie mają dostępu do Internetu lub komputera, uruchomiono specjalne sta-
nowisko spisowe na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
przy ul. Grunwaldzkiej 4. 

Spis przez telefon (CATI): można również, bez wychodzenia z domu, sko-
rzystać z opcji „spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej 

przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 
do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99.

Spis realizowany przez rachmistrzów: respondenci, którzy nie będą mo-
gli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefonicznie 
na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów. Rachmistrzowie 
telefoniczni będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 
lub 22 279 99 99. Od 23 czerwca rachmistrzowie mogą prowadzić wywiady 
także bezpośrednio w Państwa domach. 

Gminne Biuro sPisoWe

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), 
nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Obowiązek udziału w spisie 
powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).
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Dla kogo usługa 
Z usługi mogą skorzystać osoby, które:

• mają aktywne konto IKP i podały tam swój numer telefonu

• mają wystawione e-skierowanie na szczepienie

• nie są zaszczepione

• nie są zapisane na szczepienie.

Na czym polega usługa
Konsultant zadzwoni na Twój numer telefonu. Podejmie 3 próby kontaktu 
z Tobą. Podczas rozmowy poinformuje Cię, że masz wystawione e-skiero-
wanie i możesz zarejestrować się na szczepienie. Konsultant przedstawi Ci 
także korzyści, jakie daje szczepienie, i zachęci Cię do zaszczepienia się. Jeśli 
wyrazisz na to zgodę, ustali z Tobą odpowiedni dla Ciebie termin i miejsce 
szczepienia.

Ważne! Dzięki szczepieniu chronisz się przed kolejnymi falami pandemii, 
pomagasz ją zwalczać, zyskujesz spokój.

Kiedy może zadzwonić konsultant
Konsultanci będą dzwonić do klientów od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00 – 21:00. Wtedy możesz spodziewać się telefonu.

Zapisz się na szczepienie, gdy zadzwoni konsultant infolinii 989
Nie jesteś jeszcze zaszczepiony ani zapisany na szczepienie? Zadzwoni do Ciebie konsultant Infolinii Narodowego Programu Szczepień (989), 
który umówi Cię na odpowiedni termin.

Co zyskujesz dzięki tej formie zapisu na szczepienie: 
• oszczędzasz czas

• nie stoisz w kolejkach

• nie musisz wychodzić z domu

• nie musisz szukać informacji o tym, jak się zaszczepić.

Czy Twoje dane są bezpieczne
Nie obawiaj się o swoje dane. Twój numer telefonu jest wykorzystany tylko 
w tym jednym konkretnym celu – by umówić Cię na szczepienie i zrealizo-
wać proces szczepienia.

Jak zweryfikować, czy nikt nie podszywa się pod konsultanta
Konsultant infolinii 989 zadzwoni do Ciebie z numeru + 48 22 165 51 55. 
Możesz zweryfikować ten numer na stronie www.gov.pl w zakładce „Kon-
takt z osobami, które nie zarejestrowały się na szczepienie”otwiera się 
w nowej karcie. Możesz też zadzwonić pod numer 989, żeby potwierdzić 
szczegóły akcji zapisów na szczepienie przez konsultantów

Źródło: WWW.nfz.Gov.PL

Zaszczep się i wygraj!
Wykonaj szczepienie przeciw COVID-19 dowolnym preparatem dostępnym 
w Polsce. Dzięki temu będziesz mógł zarejestrować się w Loterii Naro-
dowego Programu Szczepień do 30 września i wziąć udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród. Pamiętaj, że wygrana jest możliwa przy pełnym za-
szczepieniu.

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 zajmuje tylko chwilę. Zapisz 
siebie lub kogoś bliskiego przez:

• bezpłatną infolinię 989

• pacjent.gov.pl

• SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333

• pobliski punkt szczepień

Zasady loterii – zarejestruj się przez Internetowe Konto Pacjenta lub 
zadzwoń na 989
Loteria potrwa od 1 lipca do 30 września 2021 r. Udział w Loterii jest bar-
dzo prosty. Wystarczy komputer lub telefon z dostępem do Internetu oraz 
ukończony 18. rok życia. Zarejestruj się na swoim IKP przez stronę www.
pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989 i wyraź zgodę na udział w Lo-
terii do 30 września.

Warto sprawdzić czy na IKP jest nasz aktualny numeru telefonu komórko-
wego. Na ten numer przyjdzie powiadomienie SMS w przypadku wygranej. 
Zwycięzcy otrzymają także wiadomość SMS z PKO BP z kodem umożliwia-
jącym wypłatę nagrody z bankomatu. Pieniądze będzie można wypłacić 
także w oddziale PKO BP.

Zarejestrowałeś się? Jesteś o krok od wygranej!
Każda osoba w pełni zaszczepiona ma cztery szanse na nagrody: 1 nagroda 
natychmiastowa, 1 nagroda tygodniowa, 1 nagroda miesięczna oraz 1 na-
groda finałowa. Sprawdź, co możesz wygrać:

Nagrody natychmiastowe – codziennie do wygrania:
• nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej 

osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Pula nagród natychmia-
stowych jest ograniczona i wynosi ponad 14 mln zł.

Nagrody tygodniowe – 12 losowań w każdą środę:

• 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych

• 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot

Nagrody miesięczne – 3 losowania w okresie trwania loterii:

• 6 nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych

• 6 samochodów osobowych Toyota Corolla

Nagrody finałowe – losowanie 6 października:

• 2 nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł

• 2 samochody osobowe Toyota C-HR

W przypadku losowań (tygodniowych, miesięcznych, finałowego) wyłonie-
nie laureatów odbywa się za pomocą certyfikowanego urządzenia losują-
cego. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani o wygranej w przeciągu 2 
dni roboczych od dnia losowania.

Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin, do-
stępne są na www.gov.pl/szczepimysie/loteria

Źródło: WWW.Gov.PL

Pieniądze, samochody i hulajnogi 
1 LIPCA RUSZYŁA LOTERIA NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ
Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Pieniądze, 
samochody i hulajnogi czekają na zwycięzców. Zaszczep się przeciw COVID-19 – to szansa na powrót do normalności oraz okazja na wygraną! 
Loteria będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa.

Wyjazdowe  
szczepienia
Gmina Krzeszowice informuje, że we współpracy z Krzeszowickim 
Centrum Zdrowia organizuje zespół wyjazdowy, który będzie re-
alizował szczepienia przeciwko COVID-19 w miejscu zamieszkania 
pacjenta leżącego, obłożnie chorego, który nie ma możliwości 
opuszczenia miejsca zamieszkania. 
Szczepienia realizowane będą jednodawkową szczepionką firmy 
Johnson & Johnson. Zapisy na szczepienia  przyjmowane są pod 
numerem 662 377 968 lub 12 282 04 01 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 - 15:00.
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300+ przyznaje  
i wypłaca ZUS
Od 1 lipca 2021 roku. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu 
„Dobry Start” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021roku, wyłącznie 
drogą elektroniczną, poprzez:

• portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

• portal Emp@tia lub

• serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką moż-
liwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we 
wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą 
Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placów-
kach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

• dowodzie osobistym

• numerze PESEL dziecka

• numerze telefonu komórkowego

• adresie mailowym

• orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełno-
sprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia

• nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza

• numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:
• podczas e-wizyty w ZUS

• w placówce ZUS

• w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

Ważne strony internetowe:
• https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start - informacja dot. 

świadczenia 300+

• https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-
-start – aktualny wykaz dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach.

Źródło: WW.zus.PL

Będzie bezpieczniej przy rezerwacie 
Dolina Racławki w Dubiu 
24 czerwca burmistrz Wacław Gregorczyk zawarł umowę na budowę 
ciągu pieszego  przy drodze gminnej w Dubiu. Inwestycja poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów odwiedzających Dolinę 
Racławki.
Wykonawcą jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Transportowa TRANSFIG 
Wiesław Figa. Wartość zadania 397 708,45 zł, w tym dofinansowanie z Rzą-
dowego Programu Budowy Dróg prawie 300 000 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji: październik 2021.

Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że:
15 lipca
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za lipiec - doty-

czy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiada-
jących osobowości prawnej  

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

31 lipca
• Upływa termin złożenia informacji o wysokości opłaty eksploata-

cyjnej i termin zapłaty tej należności za okres rozliczeniowy od  
1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021

15 sierpnia
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za sierpień  

- dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie-
posiadających osobowości prawnej  

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

31 sierpnia
• Upływa termin złożenia przez producentów rolnych wniosku 

o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej (faktury za okres  
6 miesięcy, tj. od lutego 2021 do lipca 2021)

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE  
I GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZAPRASZAJĄ NA

NIEDZIELĘ  
DLA RODZINY

Rynek w Krzeszowicach,  
25 lipca 2021 roku

W programie m.in.:  
zabawy i konkursy dla rodzin

Ponadto na Rynku w tym dniu czynny 
będzie mobilny punkt szczepień przeciwko 

COVID-19. Szczepienia realizowane będą bez 
zapisów, jednodawkową szczepionką firmy 

Johnson & Johnson. Operatorem medycznym 
będzie Krzeszowickie Centrum Zdrowia.

Szczegółowe informacje dostępne będą 
niebawem na plakatach oraz stronie  

www.krzeszowice.pl



www.krzeszowice.pl [ 17 ]

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Prace prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym decyzją Marszałka 
Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku, znak: SR-
-IX.7422.4.15.2020.KŻ, „Projektem robót geologicznych na wykonanie 
otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój I za wodą 
leczniczą w Krzeszowicach, powiat krakowski dla potrzeb projektowanego 
kompleksu basenowego”. Przewidywana głębokość otworu wynosi 200 m 
(±10%). Wynik końcowy zadania stanowić będzie opracowanie stosownej 
dokumentacji hydrogeologicznej w celu ustalenia zasobów eksploata-
cyjnych ujętej wody. Termin realizacji zaplanowano do końca 2021 roku. 
Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój 
I stanowi kolejny etap realizacji deklaracji nr XXI/2/2020 Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do 
prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Krzeszowice statusu uzdrowi-
ska oraz deklaracji nr XXIII/4/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia  
25 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do prac związanych z budo-
wą kompleksu rekreacyjnego w Krzeszowicach. 

TeksT i zdjęcie: mz, WGP umk   

Podpisanie umów na roboty geologiczne dla potrzeb  
projektowanego kompleksu basenowego w Krzeszowicach
24 czerwca 2021 roku burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał umowę z Karpackim Przedsiębiorstwem Wiertniczo – Geologicznym M. Liber, z siedzi-
bą w Chełmcu na realizację zadania, mającego na celu  wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój I za wodą leczniczą  
w Krzeszowicach, dla potrzeb projektowanego kompleksu basenowego oraz umowy na pełnienie nadzoru hydrogeologicznego nad w/w przed-
sięwzięciem i opracowanie końcowej dokumentacji hydrogeologicznej, ustalającej zasoby eksploatacyjne wody z firmą HydroGeoTech z siedzi-
bą w Bochni.  

W ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom Stowarzyszenie Manko 
przekazuje gminie  kolejne numery magazynu „Ogólnopolski Głos Seniora”. 
Prenumerata trafia do członków Rady Seniorów, Klubu Seniora „Radość Ży-
cia” (działającego przy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach) oraz do 
zainteresowanych mieszkańców. W Urzędzie Miejskim, przy ul. Grunwaldz-
kiej 4 (w pokoju 101) jest możliwość wyrobienia bezpłatnej, Ogólnopolskiej 
Karty Seniora. Kartę tę może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 lat.

Karta upoważnia do korzystania ze specjalnych zniżek przygotowanych 
przez firmy z całej Polski, które przystąpiły do programu. Na liście firm 
honorujących kartę są m.in.: uzdrowiska, sanatoria, ośrodki zdrowotno-
-medyczne, instytucje kulturalne - kina, teatry i muzea, hotele, gabinety 
kosmetyczne, salony fryzjerskie oraz salony optyczne.

Aktualne adresy firm, które przystąpiły do akcji, dostępne są na stronie 
internetowej: www.glosseniora.pl.

Wszystkie filmy, spoty, warsztaty i transmisje są dostępne do obejrzenia na 
Facebooku  oraz Youtube pod nazwą „Głos Seniora”.

TeksT i zdjęcie: k.sikora, WoG umk

Z myślą o seniorach
Gmina Krzeszowice po raz kolejny została partnerem ogólnopolskich kampanii społecznych: „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”, 
„Stop manipulacji – nie daj się oszukać!” oraz „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia”. Burmistrz Wacław Gregorczyk podjął decyzję 
o kontynuacji współpracy z myślą o najstarszej grupie mieszkańców naszej gminy.  W tym roku głównym celem jest zwiększenie świadomości 
społeczeństwa na temat sytuacji seniorów w dobie pandemii.

Ruszają prace przy pawilonie sportowym w Tenczynku
7 czerwca burmistrz Wacław Gregorczyk zawarł umowę z firmą Eurocomplex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krzeszowicach na przebudowę i termo-
modernizację budynku LKS „Tęcza” w Tenczynku.
Zakres prac obejmuje m.in.: docieplenie ścian i stropu, budowę i rozbudowę instalacji we-
wnętrznych w budynku (wod-kan, c.o., gazowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klima-
tyzacji, fotowoltaicznej) oraz instalacji w terenie: instalacji kanalizacji opadowej i sanitarnej.

Wartość umowy z wykonawcą wynosi 1 470 137,63 zł, w tym kwota dofinansowania do robót 
budowlanych to 512 583,95 zł, środki z budżetu Gminy Krzeszowice - 957 553,68 zł.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych: marzec 2022 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, wynosi  
1 548 945,91 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE  576 419,15 zł.

rsP umk
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OSP Czatkowice:
Zarząd
1. Ryś Stefan – Prezes 
2. Ryś Krzysztof – V-ce 
Prezes, Naczelnik
3. Lichoń Józef – V-ce Prezes
4. Kurdziel Piotr – Z-ca Naczelnika
5. Nowak Danuta – Sekretarz
6. Lacher Wojciech – Skarbnik
7. Szmigiel Adam – Kronikarz
8. Lichoń Irena – Gospodarz
9. Banaszczyk Mariusz - Członek
Komisja Rewizyjna
1. Mamak Piotr – Przewodniczący
2. Krawczyk Szymon – Sekretarz 
3. Mirek Włodzimierz – Członek

OSP Czerna:
Zarząd
1. Górecki Robert – Prezes
2. Mosur Wiesław – V-ce 
Prezes, Naczelnik 
3. Kramarz Paweł – Z-ca Naczelnika
4. Gędłek Grzegorz – Sekretarz
5. Żak Janusz – Skarbnik
6. Kawala Patryk – Gospodarz
7. Bazarnik Ryszard - Kronikarz
8. Kramarz Małgorzata – Członek
9. Mosur Marcin – Członek
Komisja Rewizyjna 
1. Nawara Tomasz – 
Przewodniczący
2. Grabowski Rafał – V-ce 
Przewodniczący 
3. Gędłek Damian – Sekretarz
4. Kłeczek Bartosz – Członek

OSP Dębnik:
Zarząd
1. Stachowski Stanisław – Prezes 
2. Cyganek Jacek – V-ce 
Prezes, Naczelnik
3. Francuz Maciej – Skarbnik
4. Szychowski Adam – Sekretarz
5. Majcherczyk Bogdan – Gospodarz
Komisja Rewizyjna
1. Majcherczyk Janusz 
– Przewodniczący
2. Wójcik Andrzej – Sekretarz 
3. Szychowski Tadeusz – Członek

OSP Krzeszowice:
Zarząd
1. Mirek Stanisław – Prezes 
2. Nesterak Tomasz – V-ce 
Prezes, Naczelnik
3. Mirek Bartosz – Z-ca Naczelnika
4. Pasierbiewicz Konrad – Sekretarz
5. Klatecki Piotr – Skarbnik
6. Mikołajski Krystian – Gospodarz
7. Izdebski Łukasz – Członek
Komisja Rewizyjna
1. Polaczek Przemysław 
– Przewodniczący
2. Kościelny Mikołaj – Sekretarz
3. Górecki Marian – Członek

OSP Miękinia:
Zarząd
1. Ostachowski Andrzej – Prezes 
2. Rozmus Mariusz – V-ce 
Prezes, Naczelnik 
3. Lasoń Stanisław – V-ce Prezes 
4. Kwaśniewski Witold 
– Z-ca Naczelnika
5. Widacha  Piotr – Sekretarz
6. Rozmus Agata – Skarbnik
7. Mucha Agnieszka – Kronikarz
8. Komenda Andrzej – Gospodarz
9. Górecki Dariusz – Członek
Komisja Rewizyjna
1. Wójcik Czesław – Przewodniczący
2. Gregorczyk Lucyna – Sekretarz
3. Koryczan Stanisław – Członek

OSP Nawojowa Góra:
Zarząd
1. Nawała Sylwester – Prezes
2. Nawała Bartosz – V-ce 
Prezes, Naczelnik
3. Kłeczek Wojciech – V-ce Prezes 
4. Zientara Bartłomiej – Skarbnik
5. Kisielak Łukasz – Sekretarz
Komisja Rewizyjna 
1. Gędłek Krzysztof – 
Przewodniczący
2. Sobczyk Damian – Sekretarz
3. Karcz Tomasz – Członek

OSP Nowa Góra:
Zarząd
1. Gleń Dawid – Prezes 
2. Chojnacki Łukasz – V-ce 
Prezes, Naczelnik 
3. Lasoń Tomasz – Z-ca Naczelnika
4. Matusik Magdalena – Sekretarz
5. Lasoń Elżbieta – Skarbnik
6. Chucherko Szymon – Gospodarz
7. Klocek Michał – Kronikarz
8. Radzik Mateusz – Członek
Komisja Rewizyjna 
1. Piórko Łukasz – Przewodniczący
2. Górecki Krzysztof – Sekretarz
3. Kramarz Leszek – Członek

OSP Ostrężnica:
Zarząd
1. Brzeziński Kazimierz – Prezes
2. Staroń Kamil – V-ce 
Prezes, Naczelnik 
3. Pałka Mariusz – V-ce Prezes
4. Kosno Krzysztof – 
Z-ca Naczelnika
5. Głuszek Robert  – Sekretarz
6. Stękała Korneliusz – Skarbnik
7. Rozmus Kazimierz – Gospodarz
8. Dudek Piotr – Kronikarz
9. Kalinowski Kewin – Członek
Komisja Rewizyjna
1. Chochół Adrian – 
Przewodniczący
2. Malczyk Michał - Sekretarz
3. Trojanowski Przemysław 
– Członek

OSP Paczółtowice:
Zarząd
1. Wójcik Bernadetta – Prezes 
2. Wójcik Paweł – V-ce 
Prezes, Naczelnik
3. Tomal Tomasz – V-ce Prezes, 
4. Nosal Łukasz  – Z-ca Naczelnika
5. Poliwka Piotr – Sekretarz
6. Sosur Sławomir – Skarbnik
7. Molik Fryderyk – Gospodarz
Komisja Rewizyjna
1. Parandyk Daniel  – 
Przewodniczący
2. Niemiec Michał – Sekretarz
3. Trzupek Michał – Członek

OSP Rudno:
Zarząd
1. Piechota Rafał – Prezes 
2. Stachańczyk Tomasz – 
V-ce Prezes, Naczelnik
3. Dzidek Daniel – Z-ca Naczelnika
4. Michalik Aneta – Sekretarz
5. Wielgosz Paweł – Skarbnik
6. Zachara Adam – Gospodarz
7. Byczek Grzegorz – Członek
Komisja Rewizyjna
1. Dzidek Piotr – Przewodniczący
2. Koprucha Bartłomiej - Sekretarz
3. Michalik Maciej – Członek

OSP Sanka:
Zarząd
1. Kuciel Bolesław – Prezes 
2. Cyganik Piotr – V-ce 
Prezes, Naczelnik 
3. Tataruch Krzysztof – 
Z-ca Naczelnika
4. Dobiesz Rafał – Sekretarz
5. Nowotarski Grzegorz – Skarbnik
6. Kuciel Michał – Gospodarz
7. Gąsior Krystian – Członek
Komisja Rewizyjna
1. Kuciel Daniel – Przewodniczący
2. Kuciel Władysław – V-ce 
Przewodniczący
3. Gąsior Jacek – Sekretarz

OSP Siedlec:
Zarząd
1. Baran Zbigniew – Prezes 
2. Małodobry Marek – V-ce 
Prezes, Naczelnik 
3. Nowak Tomasz – V-ce Prezes
4. Szlachta Marcin – 
Z-ca Naczelnika
5. Małodobry–Szlachta 
Anna – Skarbnik
6. Górecki Rafał – Sekretarz
7. Małodobry Marta – Gospodarz
8. Mirek Leszek – Członek
Komisja Rewizyjna
1. Grzybowski Dariusz 
– Przewodniczący
2. Nadolski Łukasz – Sekretarz
3. Pobożniak Jolanta – Członek

OSP Tenczynek:
Zarząd
1. Kowal Katarzyna – Prezes
2. Mazurkiewicz Edwin 
– V-ce prezes
3. Kłeczek Jacek – V-ce 
Prezes, Naczelnik
4. Wilk Konrad – Z-ca Naczelnika
5. Siuda Adam – Sekretarz
6. Steć Renata  – Skarbnik
7. Sobkowicz Daniel – Gospodarz
8. Czapla Kacper – Z-ca Gospodarza
Komisja Rewizyjna
1. Wilk Kamil – Przewodniczący
2. Badacz Sebastian - Sekretarz
3. Pudełek Grzegorz – Członek

OSP Wola Filipowska:
Zarząd
1. Odrzywołek Jerzy – Prezes 
2. Odrzywołek Mieczysław 
– V-ce Prezes, Naczelnik  
3. Pielech Maciej – V-ce Prezes
4. Mroczka Mateusz – 
Z-ca Naczelnika
5. Chromy Damian – Sekretarz
6. Wojdyła Marcin – Skarbnik
7. Kłeczek Szymon – Kronikarz 
8. Odrzywołek Józef – Gospodarz
9. Pałka Kacper – Członek
Komisja Rewizyjna
1. Kaim Grzegorz – Przewodniczący
2. Ślusarczyk Mieczysław 
– Sekretarz
3. Brzózka Bogdan – Członek

OSP Zalas:
Zarząd
1. Chalcarz Marcin – Prezes 
2. Zdebik Krzysztof – V-ce 
Prezes, Naczelnik 
3. Tomczyk Krzysztof – 
Z-ca Naczelnika
4. Tylek Paweł – Sekretarz
5. Skoczylas Katarzyna – Skarbnik
6. Skoczylas Sebastian – Gospodarz
7. Dzidek Wiesław - Członek
Komisja Rewizyjna
1. Godyń Marek – Przewodniczący
2. Tomczyk Andrzej – Sekretarz
3. Gasek Rafał – Członek

OSP Żbik:
Zarząd
1. Mikołajski Wojciech – Prezes   
2. Mosur Janusz – V-ce Prezes 
3. Klocek Kamil – Naczelnik
4. Dzwonek Piotr – Z-ca Naczelnika
5. Dzwonek Dominik – Sekretarz
6. Ziąbek Paulina – Skarbnik
7. Mikołajski Witold – Członek
Komisja Rewizyjna
1. Duda Łukasz – Przewodniczący
2. Lorenc Michał – Sekretarz
3. Krawczyk Michał – Członek

AKTUALNE SKŁADY ZARZĄDÓW I KOMISJI REWIZYJNYCH  
JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
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Od 1 lipca 2021 roku wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz dodatku energetycznego należy składać w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Krakowska 11.

Już przyznane dodatki (wypłacane w formie gotówki), w lipcu zostaną 
wypłacone w kasie Urzędu Miejskiego, natomiast od sierpnia w kasie GOPS.

Aktualne wzory wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny dostęp-
ne będą na stronie internetowej GOPS w zakładce „dodatki mieszkaniowe”.

Od  2 sierpnia 2021 roku stypendia szkolne i zasiłki szkolne również 
będą realizowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wy-
nikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy 
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub dłu-
gotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy 
uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytu-
acji materialnej  ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejścio-
wo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub 
zasiłku szkolnego udzielać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krzeszowicach.

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny oraz stypendia 
i zasiłki szkolne w GOPS

Na pojawienie się dzików, saren, lisów 
i innych dzikich zwierząt na terenach zu-
rbanizowanych duży wpływ ma zbliże-
nie zabudowań do leśnych kompleksów 
oraz miejsc, gdzie migrują zwierzęta. 
Konsekwencją tego jest zajmowanie 
przez ludzi naturalnego środowiska by-
towania zwierząt. Dzięki temu zyskują 
one łatwiejszy i  szybszy dostęp do 
pożywienia w postaci resztek żywności. 
Zapachy z kompostowników przyciąga-
ją zwłaszcza dziki, które przyzwyczajają 
się do obecności człowieka.  

Największy niepokój wśród ludzi budzą 
dziki, które  z reguły nie są agresywne. 
Pamiętajmy, że dzikie zwierzęta, gdy 
spotkają człowieka, również mogą się 
poczuć zagrożone. Atakują tylko w przy-
padku zagrożenia, lub gdy są sprowokowane czy też ranne. 

Jak postępować, gdy spotkamy dziki? 
Gdy zauważymy dziki, powinniśmy spokojnie się oddalić. Nie wolno wpa-
dać w panikę, tupać, krzyczeć ani w żaden inny sposób płoszyć zwierzęcia. 
Gwałtowne ruchy lub ucieczka mogą sprawić, że dzik poczuje się zagrożo-
ny i zaatakuje. Należy spokojnie się wycofać, a jeśli to niemożliwe, pozostać 
w bezruchu. Przede wszystkim nie należy dokarmiać dzikich zwierząt. Co 
więcej dokarmianie dzików jest prawnie zakazane. Nie wolno do nich rów-
nież podchodzić, dotykać, drażnić, straszyć i przepędzać. 

Jak uniknąć spotkania z dzikiem?
• utrzymuj czystość i porządek na terenie swojej nieruchomości

• usuwaj opadłe owoce

• zadbaj o umocnienie ogrodzenia

• nie wyrzucaj żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych 

• pojemniki na odpady przetrzymuj na nieruchomości. Wystawiaj je jedy-
nie w dniu odbioru przez firmę wywozową

• bardzo ważne jest, aby wyrzucane jedzenie i odpady organiczne nie były 
łatwo dostępne dla zwierząt, dlatego zamykaj śmietniki.  

Dzikie zwierzęta nie znają granic nieruchomości i nie mogą być odstrzelo-
ne, kiedy nieświadomie zbliżą się do budynków mieszalnych.  Pamiętajmy  
o  tym  dla  własnego bezpieczeństwa oraz w trosce o otaczającą nas przy-
rodę.

TeksT: referaT ochrony środoWiska umk
zdjęcie iLusTracyjne: PixaBay

DZIKIE ZWIERZĘTA W OTOCZENIU CZŁOWIEKA
Zarówno dziki, jak i inne zwierzęta żyjące na wolności, są częścią przyrody i jednocześnie własnością Skarbu Państwa, dlatego stanowią ogólno-
narodowe dobro. Są elementem ekosystemu i należy je szanować,  bo każde z nich pełni w przyrodzie swoją ważną rolę. Mimo, że dzikie zwie-
rzęta najczęściej żyją na terenach leśnych, coraz częściej można je spotkać na obszarach zabudowanych i użytkowanych przez ludzi.
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INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

27 maja 2021 roku odbyła się XXXV sesja 
Rady Miejskiej w Krzeszowicach, która zo-
stała przeprowadzona w tzw. zdalnym trybie 
obradowania.
Na wstępie radni zatwierdzili zmiany w uchwale 
budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej. Najistotniejsze zmiany przedstawił 
przewodniczący Komisji  Budżetu (…) Dariusz 
Kaczara, informując, że zarówno dochody i wy-
datki zmieniają się o taką samą kwotę, tj. 8 345 
629,03 zł, z czego kwota 8 231 478,58 zł związana 
jest z przyznaniem dofinansowania z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg na realizację dwóch 
zadań: przebudowę drogi gminnej w miejscowo-
ści Dubie oraz budowę drogi gminnej pomiędzy 
drogą krajową 79, a Strefą Aktywności Gospodar-
czej w Miękini. 

W dalszej kolejności rada uchwaliła miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego sołec-
twa Frywałd dla złoża Zalas. Jak poinformował 
przewodniczący rady Kazimierz Stryczek, zmiana 
uchwały ma na celu umożliwienie dalszej eks-
ploatacji odkrywkowej złoża porfiru „Zalas” we 
Frywałdzie. Powierzchnia obszaru objętego pla-
nem wynosi 4,50 ha. W ramach przeprowadzonej 
procedury nie wpłynęły żadne uwagi. 

Następnie radni zatwierdzili zmiany w „Lokal-
nym programie wspierania uzdolnionych dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice”. Prze-
wodniczący Komisji Edukacji Robert Chochół 
poinformował, że są one konsekwencją zmian, 
wprowadzonych aktem prawnym wyższego 
rzędu.

Kontynuując obrady, rada przystąpiła do pro-
cedowania przedłożonego przez Burmistrza 
Gminy Krzeszowice pakietu uchwał związanych 
z ograniczeniem niskiej emisji. Jak stwierdził 
przewodniczący rady Kazimierz Stryczek, samo-
rządy, które podejmą lokalne uchwały antysmo-
gowe, będą mogły liczyć na wsparcie finansowe 
Województwa Małopolskiego. W tym kontekście, 
zwłaszcza wobec planów reaktywacji uzdrowi-
ska, a nade wszystko konieczności zasadniczej 
poprawy stanu powietrza w gminie Krzeszowi-
ce, przyjęcie takiego pakietu jest uzasadnione. 
W pierwszej kolejności Rada Miejska w Krzeszo-
wicach zaapelowała do Sejmiku Województwa 

Małopolskiego o podjęcie działań zmierzających 
do wprowadzenia zakazu spalania paliw stałych 
niestanowiących biomasy w budynkach na 
terenie gminy Krzeszowice od 1 stycznia 2030 
roku. Najważniejsze założenia przedmiotowego 
apelu to:

- wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania 
węgla od 1 stycznia 2030 roku 

- powstrzymanie powstawania nowych źródeł 
zasilanych węglem, tj. wprowadzenie zakazu 
instalacji nowego kotła lub miejscowego ogrze-
wacza pomieszczeń na węgiel od 1 stycznia 2022 
roku

- zapewnienie terminów wymiany lub zaprze-
stania eksploatacji aktualnie eksploatowanych 
urządzeń, spójnych z terminami wynikającymi 
z uchwały antysmogowej dla Małopolski.

Następnie rada uchwaliła „Lokalny Program 
Osłonowy dla mieszkańców Gminy Krzeszowi-
ce, którzy ponoszą koszty grzewcze związane 
z trwałą zmianą systemu ogrzewania z paliw 
stałych na proekologiczne systemy grzewcze, 
na lata 2022 – 2025”. Pomoc stanowić będzie 
zasiłek celowy z pomocy społecznej, wypłacany 
przez GOPS bez przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego. Wysokość pomocy ustalana 
będzie w zależności od dochodów osób ubiega-
jących się o pomoc (kryterium wskazane w art. 
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 
zostaje podwyższone do 200%) i powierzchni 
budynku oraz dokonanej zmiany systemu ogrze-
wania. Kolejne dwie podjęte uchwały dotyczyły 
regulacji w zakresie realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych w ramach programu „Stop 
Smog”. Celem niniejszego projektu jest reali-
zacja przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz 
najmniej zamożnych gospodarstw domowych. 
Program będzie współfinansowany z Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów, znajdującego 
się w zarządzaniu Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, w wysokości 70% kosztów porozumienia 
oraz ze środków gminy w wysokości 30% kosz-
tów porozumienia. Możliwy jest również wkład 
własny beneficjentów programu na poziomie 
do 10% wartości przedsięwzięcia niskoemisyj-
nego. Planuje się, że wsparciem w ramach tego 

programu objętych zostanie do 100 budynków 
jednorodzinnych, maksymalna wartość przed-
sięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku 
(bez udziału wkładu własnego beneficjenta) 
wyniesie 53 000,00 zł. 

W dalszej części obrad radni zatwierdzili zmiany 
Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021. 
Jak poinformował przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Wojciech Pałka, zmiana ma na celu 
rezygnację z jednej kontroli, która nie została 
zrealizowana z uwagi na sytuację epidemiczną. 

Następnie rada przedłużyła termin rozpatrzenia 
skargi na działalność Burmistrza Gminy Krzeszo-
wice. Wyraziła również zgodę na zawarcie po-
rozumienia ze skarbem państwa – Dyrektorem 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
– Oddział w Krakowie, określającego zasady 
współpracy w zakresie rozbudowy i utrzymania 
infrastruktury drogowej, mającej na celu pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa na istnieją-
cych przejściach dla pieszych, zlokalizowanych 
w ciągu drogi krajowej nr 79 na terenie Gminy 
Krzeszowice.

Podczas XXXV sesji rada przyjęła szereg róż-
nych dokumentów, m.in.: Informację na te-
mat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 
z gminy Krzeszowice w 2021 roku, Sprawozdanie 
z działalności Zakładu Administracji Budynków 
Komunalnych w Krzeszowicach, w tym gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Krzeszowice w 2020 roku, a także Sprawozdanie 
z działalności oraz sprawozdanie finansowe 
Spółki „Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice” sp. 
z o.o. za 2020 rok.

Na zakończenie sesji radny Andrzej Osiniak, dzię-
kując za współpracę, poinformował o złożonej 
przez niego rezygnacji z mandatu radnego Rady 
Miejskiej.

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazi-
mierz Stryczek zamknął obrady XXXV sesji

24 czerwca odbyła się jedna z najważniej-
szych sesji w ciągu roku, z uwagi na to, że rad-
ni decydowali o udzieleniu burmistrzowi 
absolutorium oraz wotum zaufania za działal-
ność w roku poprzednim. 
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Krzeszowice za rok 2020, radni przeszli do rozpa-
trzenia raportu o stanie gminy. W tym punkcie 
porządku obrad, podczas debaty, głos mogli 
zabierać mieszkańcy gminy. Z uwagi na brak 
chętnych do zabrania głosu, po przedstawieniu 
pozytywnych opinii komisji problemowych, 
przewodniczący poddał pod głosowanie ko-
lejno projekty uchwał, w wyniku czego radni, 
wyrażając aprobatę dla działalności burmistrza, 
udzielili mu wotum zaufania, natomiast w ko-
lejnym punkcie udzielili absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok poprzedni. 

Następnie rada dokonała zmian w „Programie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2021”, przeno-
sząc część niewykorzystanych środków w wyso-
kości 15 000,00 zł na realizację zadań w trybie 
tzw. małych grantów. 

RELACJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
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Kontynuując obrady, radni zmienili stawki do-
tacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji 
Budynków Komunalnych w Krzeszowicach na 
2021 rok, zwiększając dotację o kwotę 80 000 zł. 
Jak poinformował przewodniczący Komisji Roz-
woju (…) Leszek Słota, zmiana stawek związana 
jest przede wszystkim ze zwiększeniem kosztów 
dotyczących utrzymania czystości, bieżących na-
praw i koszenia trawy na obiekcie rekreacyjnym 
w Dubiu, zwiększeniem zakresu prac remonto-
wych (inwentaryzacja) budynku przy ul. Okręż-
nej 9 oraz wykonaniem nawierzchni asfaltowej 
na skate parku w Krzeszowicach.

W kolejnych punktach porządku obrad rada do-
konała zmian w uchwale budżetowej oraz Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice 
na lata 2021 - 2030. Przewodniczący Komisji Bu-
dżetu (…) Dariusz Kaczara, przedstawiając szcze-
gółowo zmiany poinformował, że zarówno 
dochody, jak i wydatki zmieniają się o taką samą 
kwotę, tj. 6 888 509,23 zł, dlatego planowany 
deficyt pozostaje bez zmian. Następnie rada po 
udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez ana-
lityka z firmy Curulis Sp. z o.o., podjęła uchwałę 
dotyczącą emisji obligacji Gminy Krzeszowice na 
łączną kwotę 14 675 000,00 zł oraz określenia za-
sad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zgodnie 
z treścią podjętej uchwały, Gmina Krzeszowice 
zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, 
które zostaną przeznaczone na pokrycie plano-
wanego deficytu w związku z realizacją zadań 
majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań, a także wcześniejszą spłatę zo-
bowiązań przypadających do spłaty po roku bu-
dżetowym, w celu obniżenia łącznego kosztu ich 
obsługi. Przewodniczący Komisji Budżetu (…) 
Dariusz Kaczara poinformował, że emisja obliga-
cji nastąpi w całości w 2021 roku Wykup obligacji 
planuje się w latach 2023 – 2029. Pozyskanie 
środków finansowych w formie emisji obligacji 
jest dla Gminy Krzeszowice korzystne, z uwagi na 
uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycz-
nego negocjowania warunków, m.in. w zakresie 
ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz 
indywidualnego oprocentowania. Radny Leszek 
Słota dodał, że niniejsza uchwała jest formalnym 
początkiem i jednocześnie podstawą prawną do 
rozpoczęcia procedury emisji obligacji.

W dalszej części obrad radni udzielili pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Krakowskiemu w latach 2022 - 2023 w wysokości 
348 835,20 zł, na realizację zadania pn.: „Digita-
lizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewi-
dencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB 
jednostki ewidencyjnej Krzeszowice - obszar 
wiejski”.

Rada podjęła również uchwalę, mającą na 
celu ustalenie średniej ceny jednostki paliwa 
w gminie Krzeszowice na rok szkolny 2021/2022. 
Zgodnie z informacjami przestawionymi przez 
przewodniczącego Komisji Edukacji Roberta 
Chochoła, podjęcie uchwały związane jest z ob-
liczeniem wysokości zwrotu kosztów za dowóz 
dzieci niepełnosprawnych do szkół. 

Kontynuując obrady, rada podjęła szereg uchwał 
związanych z przyznawaniem dodatku mieszka-
niowego, energetycznego, a także udzielaniem 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów. Rada określiła również szczegółowe 
warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze.

Podczas sesji rada uzgodniła przeprowadzenie 
zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 
pomnika przyrody nieożywionej, jakim jest 
grupa skałek zboczowych „Pipkowa Skała”, zloka-
lizowanych w Miękini. Podjęła również uchwałę 
dotyczącą wszczęcia procedury punktowych 
zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w sołectwach: Sanka, Zalas, 
Tenczynek, Wola Filipowska, Paczółtowice, 
Czerna oraz Ostrężnica. Jak poinformował prze-
wodniczący Komisji ds. Planowania (…) Leszek 
Słota, większość propozycji zmian jest efektem 
wniosków wypracowanych przez komisję w po-
przedniej kadencji. 

W kolejnym punkcie radni wyrazili zgodę na 
zawarcie z Gminą Miejską Kraków porozumienia 
międzygminnego w sprawie powierzenia Gmi-
nie Miejskiej Kraków wykonania zadania z zakre-
su organizacji publicznego transportu zbiorowe-
go przewozów pasażerskich, polegającego na 
przewozie osób środkami komunikacji publicz-
nej w granicach administracyjnych gminy Krze-
szowice na liniach komunikacyjnych: Kraków 
– Krzeszowice – Czerna, Kraków – Krzeszowice 
– Rudno. Jak wyjaśnił zastępca burmistrza Adam 
Godyń, realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni 
się do rozwoju lokalnej turystyki weekendowej 
i promocji najbardziej cennych, wartych obej-
rzenia zabytków i obiektów ziemi krzeszowickiej. 
Z przewozu środkami komunikacyjnymi krakow-
skiego przedsiębiorstwa będą mogli również 
korzystać mieszkańcy naszej gminy, co istotnie 
poprawiłoby komunikację z Krakowem w soboty 
i niedziele.

Podczas obrad XXXVI sesji rada przyjęła również 
projekt zmian do „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Krzeszowice”, rozpatrzyła skargi na działalność 
Przewodniczącej Zarządu Osiedla Centrum oraz 
Burmistrza Gminy Krzeszowice uznając je za bez-
zasadne. Przekazała środki finansowe dla Policji 
w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na 
zadanie „Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej 
Gminy Krzeszowice”. Rada udzieliła także pomo-
cy finansowej w kwocie 20 000,00 zł na rzecz 
Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc 
dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców 
Nowej Białej.

W końcowych punktach porządku obrad sesji, 
rada przyjęła dwa stanowiska. W pierwszym 
z nich, z uwagi na brak możliwości spełnienia 
warunków formalnych i ograniczone możliwości 
finansowe gminy, rada uznała, że przystąpienie 
Gminy Krzeszowice do Programu „Centra Opie-
kuńczo-Mieszkalne” jest niezasadne. Jednocze-
śnie, w trosce o potrzeby niepełnosprawnych 
mieszkańców gminy, rada poparła działania 
mające na celu przystąpienie do ww. programu 
przez Powiat Krakowski. Drugie stanowisko do-
tyczyło przebudowy, rozbudowy i remontu dróg 
gminnych publicznych – ulic: Polnej, Majowej 
i Działkowej na os. Czatkowice w Krzeszowicach. 
Po przeprowadzonej dyskusji z udziałem miesz-
kańców, radni stwierdzili zasadność przebudowy 
ww. dróg, bez wskazywania konkretnych rozwią-
zań technicznych, dotyczących przedmiotowej 
inwestycji. 

Na zakończenie obrad sesji radni dyskutowali na 
temat stanu i działalności spółki „Usługi Komu-
nalne Krzeszowice” Sp. z o.o.  

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący 
Kazimierz Stryczek zamknął obrady XXXVI sesji.  
Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowi-
cach dostępne są:

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

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

• - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach http://www.gminakrzeszo-
wice.pl/ według następującej ścieżki dostępu 
Rada Miejska/ Sesje/Nagrania obrad. 

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

PrzeWodniczący rady miejskiej
           kazimierz sTryczek

Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz
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Za nami pierwsza w tym roku Muzyczna Fontanna. 2 lipca, po ponad 
rocznej przerwie, w centrum miasta znów usłyszeliśmy muzykę na 
żywo. 
Tegoroczny cykl koncertów zainaugurował występ grupy Ola Nowak Band. 
W piątkowy wieczór mieliśmy okazję wysłuchać głównie utworów autor-
skich, ale też wielu standardów muzyki country, folk i jazz. 

Bardzo cieszymy się, że powoli wracamy do tak upragnionej przez nas 
wszystkich normalności, organizacji imprez w plenerze i spotkań z miesz-
kańcami naszej gminy. Kolejna Muzyczna Fontanna już niebawem – już 
teraz serdecznie na nią zapraszamy.

aGnieszka szczuka-ciaPała

MUZYCZNE FONTANNY WRÓCIŁY  
NA KRZESZOWICKI RYNEK

NIEZWYKŁY SPEKTAKL
Odkąd w styczniu 1984 roku odbyła się premiera filmu „Akademia 
Pana Kleksa” w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego z Piotrem Frączew-
skim w roli głównej, minęło 37 lat. Obejrzały go miliony młodych 
widzów. Dlaczego? Bo jest ekranizacją popularnej książki dla dzieci, 
napisanej przez Jana Brzechwę w 1946 roku, która od lat zasila kanon 
najchętniej czytanych lektur szkolnych. 
Sam film zdobył ogromną popularność nie tylko dzięki wspaniałej fabule, 
doskonałej grze aktorskiej, ale również niezapomnianej oprawie mu-
zycznej. Któż bowiem nie zna piosenek pochodzących z tego filmu: „Na 
wyspach Bergamutach”, „Dzik jest dziki”, „Proszę państwa, oto miś”? A może 
ktoś przyzna, że nie pamięta Zdzisławy Sośnickiej śpiewającej w filmie 
„Pożegnania z bajką” albo Małgorzaty Ostrowskiej opowiadającej o pod-
wodnym świecie w piosence „Meluzyna”? Nie wierzę, że są tacy 30-, 40- lub 
50-latkowie. Sama znam na pamięć te utwory i doskonale pamiętam, jak 
słuchałam ich zarówno w czasach swojej młodości, jak i potem, z moimi 
dziećmi, jako mama.
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W piątkowy wieczór, 25 czerwca, miałam ogromną przyjemność wysłuchać 
ich po raz kolejny w sali Kopalni Talentów – filii CKiS w Krzeszowicach, 
gdzie na dużej scenie spektakl, wyreżyserowany przez Annę Dijuk-Bujok, 
wystawiły: Teatr Rozrywki oraz Grupa Verso. Jeżeli jednym słowem miała-
bym określić to, co zobaczyłam, byłoby to niemodne, acz wymowne sło-
wo: MAJSTERSZTYK, znaczące tyle, co „udane dzieło sztuki lub rzemiosła”. 
Wszystko było na najwyższym poziomie: począwszy od kolorowej sceno-
grafii, poprzez piękne stroje aktorów, bogatą oprawę muzyczną, śpiew 
wzruszający do łez, aż po grę niby amatorów, a tak naprawdę wysokiej 
klasy profesjonalistów, której nie powstydziłaby się żadna scena teatralna. 
Tu nie było nic przypadkowego. Zaplanowane w każdym detalu odsłony 
przeniosły licznie zgromadzonych widzów w świat Akademii, która od lat 
znana jest wszystkim z książki i filmu. Każdy mógł poczuć się jej uczestni-
kiem, a najmłodsi otrzymali nawet piegi z rąk samego Pana Kleksa. 

Grzechem byłoby wyróżnić nazwiska tylko niektórych aktorów biorących 
udział w spektaklu, bo czy to role główne, czy drugoplanowe, soliści, czy 
chórki – wszyscy zasługują na uznanie i szacunek, gdyż pokazali prawdziwy 
kunszt gry aktorskiej i śpiewu. Niezastąpiona Ania Dijuk-Bujok ma prawo 
być dumna z prowadzonych przez siebie grup: aktorskich i muzycznych, 
a my, krzeszowiczanie, dumni z Niej!!! To niewątpliwy zaszczyt oglądać 
takie spektakle. Już dziś zachęcam szkoły, by po wakacjach umożliwiły 
uczniom obejrzenie tego arcydzieła. Swoją drogą uważam, że spektakl 
należy powtórzyć dla kolejnej grupy odbiorców!

aGnieszka Wołodko

MROŹNE LABORATORIUM
Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach, po serii zajęć online, za-
kończył rok szkolny spotkaniem na żywo. Nasi studenci spotkali się 
w Kopalni Talentów, by pod czujnym okiem dr inż. Marty Wróbel wziąć 
udział w warsztatach z chemii.
Badania naukowe dowodzą, że wiedza budowana jest przez doświadcze-
nie, a gdy tym doświadczeniem jest eksperyment – zdobywanie wiedzy 
staje się dodatkowo doskonałą zabawą. Materiałem badawczym ostatnich 
zajęć był suchy lód, czyli dwutlenek węgla w postaci stałej. Dzięki niemu 
stworzyliśmy gęstą, białą mgłę, a kilka rzeczy udało nam się zamrozić na 
kość. Na naszych oczach powstały samopompujące się balony, a bańki 
mydlane wypełniliśmy dymiącą pianą. Na zakończenie spotkania każdy 
student samodzielnie przygotował własną, gazowaną lemoniadę. Z rado-
ścią wznieśliśmy toast, ciesząc się ze spotkania i zbliżających się wakacji.

Już dziś zapraszam na nowy cykl zajęć, który rozpoczniemy w październiku. 
Zapisy ruszą we wrześniu jak zawsze poprzez formularz elektroniczny, do-
stępny na stronie www.ckiskrzeszowice.pl. Wszelkich informacji udzielamy 
pod nr tel. 571-401-011.

marTa smuTek
koordynaTor 

dziecięceGo uniWersyTeTu W krzeszoWicach
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WAKACJE  
Z PRZYGODĄ
Nadeszły upragnione wakacje. Jak co roku 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
zaprosiło dzieci i młodzież do udziału w pół-
kolonii „Wakacje z przygodą”, które od lat 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Ze względu na trwające ograniczenia, związane 
z pandemią Covid-19, w tym roku zorganizowa-
nych zostało osiem tygodniowych turnusów dla 
dwóch grup wiekowych: 7-9 oraz 10-13 lat. Nad 
bezpieczeństwem czuwa kierownik półkolonii, 
a każdą grupą opiekuje się jeden wychowawca. 
W ofercie jest dużo zwiedzania, wyjazdów i za-
baw na świeżym powietrzu. Uczestnicy codzien-
nie otrzymują świeże bułki oraz wodę do picia. 
Na powitanie każde dziecko dostaje plecaczek 
i czapeczkę z logo organizatora.

Pierwsze turnusy już za nami. Radość dzieci 
i uśmiech malowany na ich twarzach są bezcen-
ne! Na Facebooku CKiS na bieżąco zamieszczane 
są krótkie relacje z każdego dnia, do śledzenia 
których serdecznie zapraszamy!

aGnieszka Wołodko

PARK LINOWY 
JUŻ OTWARTY
W sobotę, 5 czerwca, otwarto Park Linowy 
Trawers. To miejsce jest kolejną atrakcją usy-
tuowaną w Dubiu.
Park Linowy TRAWERS znajduje się w nietypo-
wym miejscu. Trasy z pięknym widokiem na 
okolicę oraz wymagającymi przeszkodami to 
doskonała mieszanka na udanie spędzony czas. 
Trasy o trzech poziomach trudności oraz trzech 
zakresach wysokości, z możliwością modyfiko-
wania przejść, dają nieograniczone możliwości 
i umożliwiają przeżycie czegoś niepowtarzal-
nego. Zostały one przygotowane pod okiem 
profesjonalistów. Po ich pokonaniu każdy może 
poczuć odpowiedni poziom endorfin. W ofercie 
znajdują się trasy dla najmłodszych, dla osób 
średniozaawansowanych oraz trasa najbardziej 
wymagająca, która dodatkowo ma możliwość 
modyfikacji.

W wakacje z atrakcji można będzie  
korzystać codziennie od 12.00 do 20.00

marian LeWicki
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LEKCJE JAZDY KONNEJ W STYLU WESTERN DLA  
DZIECI I DOROSŁYCH
Western to styl jazdy konnej, wywodzący się z Ameryki 
i dostosowany do specyfiki pracy na farmach. Amerykań-
scy kowboje bardzo często musieli spędzać w siodle wiele 
godzin i poruszać się z dużą prędkością w trudnym, wyma-
gającym terenie. Dodatkowo zmuszeni byli posługiwać się 
lassem lub liną, dlatego niezbędna dla nich była umiejęt-
ność prowadzenia konia jedną ręką. Jazda w stylu western 
idealnie spełnia wszystkie wymagania kowbojów. Siodła są 
głębokie, stabilne i wygodne. Konie są prowadzone na dłu-
giej, luźnej wodzy tak, aby uniknąć szarpania konia i nie po-
wodować najmniejszego nawet dyskomfortu dla zwierzę-
cia. Żeby zmienić kierunek jazdy, wystarczy lekko przycisnąć 
wodze do końskiej szyi z jednej strony. Konie szkolone do 
jazdy w stylu western są spokojne, zrównoważone, błyska-
wicznie reagują na najlżejsze pociągnięcia za wodze. W stylu 
western najważniejsza jest dobra komunikacja z koniem 
i porozumienie między jeźdźcem a zwierzęciem.

CHCESZ  
PATRZEĆ NA ŚWIAT  
Z TEJ PERSPEKTYWY? 

WYCIECZKI KONNE
Okolice Dębnika są doskonałym miejscem do uprawiania 
turystyki konnej, a rodzinne gospodarstwo Dębnik 52 jest 
świetną bazą wypadową do zwiedzania w siodle rezerwa-
tów przyrody. Jeździmy w małych grupach, na zrównowa-
żonych, spokojnych koniach rasy Haflinger i American Qu-
arter Horse. Tempo jazdy dostosowujemy do umiejętności 
uczestników. Nasze konie są specjalnie szkolone do jazdy 
w terenie. Proponujemy różnorodne trasy – od prostych, 
spacerowych, biegnących zalesionymi wzgórzami i dolina-
mi, po obfitujące w dodatkowe atrakcje, takie jak pokony-
wanie wpław potoków czy galop na rozległych łąkach. Na 
trasie organizujemy ogniska. 

Dębnik 52, 32-065 Krzeszowice 
Więcej na www.debnik52.pl  

Aby umówić się na jazdę konną,  
wyślij SMS: 459 023 154

Zapisz się na lekcje  
jazdy konnej  
w Dębnik 52 Ranch.



[ 26 ] – Magazyn Krzeszowicki 07-08/2021

AKTYWNE SOBOTY
Początkiem lipca rozpoczęliśmy cykl treningów sportowych w ramach 
wydarzenia #aktywnesoboty z CKiS. Pierwsze zajęcia odbyły się w so-
botę, w godzinach dopołudniowych, na Rynku w Krzeszowicach. 
Uczestnicy aktywnie rozpoczęli dzień od ćwiczeń ogólnorozwojowych 
z elementami zumby i fitnessu, które przeprowadzili instruktorzy z Har-
monii Fitness. Kolejne spotkania planujemy w soboty – 17 lipca (trening 
ogólnorozwojowy z elementami lekkoatletyki z Wiolettą Frankiewicz 
na Orliku w Krzeszowicach) oraz 24 lipca (trening z gimnastyki z Polską 
Akademią Gimnastyczną na hali sportowej przy ulicy Długiej 22 w Krze-
szowicach). Zapisy są prowadzone przez formularz rejestracyjny na stronie  
www.ckiskrzeszowice.pl

PioTr kołodziej

AGATOWE MISTRZOSTWA
W sobotę, 12 czerwca, odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa 
w Poszukiwaniu Agatów o Tytuł Agatowego Króla. Wydarzenie miało 
miejsce w Rudnie, w gminie Krzeszowice, a jego organizatorami było 
Muzeum Agatów w Rudnie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno.
Do walki o tytuł Agatowego Króla stanęły 102 drużyny (2- lub 3-osobowe), 
w sumie ok. 250 osób. Uczestnicy zawodów przyjechali z całej Polski, m.in. 
z Dolnego Śląska, Mazowsza, Podkarpacia czy Podlasia. Przygotowania 
do imprezy rozpoczęły się praktycznie na początku roku. O to, aby kilku-
godzinne przedsięwzięcie przebiegło bez przeszkód i zgodnie z planem, 
dbała dyrektor Mistrzostw Kinga Kurlit-Heller.

W dniu imprezy uczestnicy losowali działki na „agatowym polu”, na wzgó-
rzu pochodzenia wulkanicznego Spalisko, wznoszącym się ok. 402 m 
n.p.m. Przez dwie godziny trwały wytężone poszukiwania agatów. Później 
każda drużyna przekazała jeden wybrany kamień do oceny jury. W skład 
komisji weszli: Witold Koprucha (przewodniczący jury, właściciel Muzeum 
Agatów w Rudnie, kolekcjoner agatów z ponad 40-letnim doświadczeniem 

w zbieraniu minerałów), dr Agata Jarzynka (kierownik Muzeum Geologicz-
nego PAN) oraz Piotr Olejniczak (kierownik Muzeum Geologicznego Wy-
działu Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie). Przyznano 12 wyróżnień, a zwycięski tytuł Agatowego 
Króla zdobył agat znaleziony przez żeńską drużynę „Gwiezdne Ziarna” spod 
Warszawy. Wcześniej przeprowadzono konkurs na najciekawszą nazwę 
drużyny – wygrało małżeństwo, które nazwało się „Agatoman i Minerałka”. 
Natomiast zakopany na agatowych polach skarb – skrzynkę z setką agatów 
i agatową biżuterią – odnaleźli Marcin Kaczmarczyk i Weronika Marzec 
z Igołomi, którzy tworzyli drużynę „Daj kamienia”.

Impreza odbyła się we współpracy z Województwem Małopolskim, Po-
wiatem Krakowskim, Gminą Krzeszowice, Akademią Górniczo-Hutniczą, 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Zespołem Parków Krajo-
brazowych Województwa Małopolskiego.

marian LeWicki
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Organizatorzy X Nocy Świętojańskiej w Tenczynku udowodnili, że pomysł 
na to wydarzenie, które od dziesięciu lat wcielają w życie, to prawdziwa 
szansa na sukces! Wykorzystanie potencjału Stawu Wrońskiego, mostku, 
który służy jako scena głównych atrakcji, zawsze wysoki poziom artystycz-
nych wykonań i niebanalny scenariusz imprezy od początku przyciągają 
tłumy uczestników. 

X NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W TENCZYNKU
Nastrój i magia, spotęgowana fantastyczną grą świateł odbijających się w tafli Stawu Wrońskiego – to dwa słowa, które przychodzą na myśl 
w kontekście tegorocznej Nocy Świętojańskiej w Tenczynku. Do tego oryginalne, mocne głosy wokalistów z grupy Łada oraz Joanny Słowińskiej 
z zespołem. Nieodzowny konkurs na najpiękniejszy wianek i klimat „Starej baśni”, przywołany przez tancerki z Zespołu Tańców Świata Zdrojanie.

Tak było i w tym roku! Wydarzeniem tym Fundacja Kobieta w Regionie 
z Tenczynka pięknie rozpoczęła świętowanie 10-lecia działalności swojej 
organizacji. 

red.

Fantastyczne wydarzenie. Gratuluję pomysłu, wytrwałości! To była uczta dla 
duszy i wszelkich zmysłów. Dziękujemy bardzo! Wrócimy za rok! 

doroTa

Kraków ma swoje spektakularne Wianki, ale te w Tenczynku mają swój 
niepowtar zalny k l imat.  Uczestniczę w imprezie nad Stawem Wroń-
skim od kilku lat i zawsze wracam do domu pełen pozytywnych emocji.  
To miejsce jest wyjątkowe. Organizacja na 5.

marian

Jak dla mnie magiczna, starosłowiańska noc. Tańczące panny, jak i niesamo-
wita muzyka ze „Starej baśni”, przeniosły nas w magię Nocy Świętojańskiej. 
Efekt niezapomniany! Do dziś mam ciarki na wspomnienie owej nocy! 

kaTarzyna

Wyjątkowo magiczny i urzekający wieczór! […] Efekt ognia i świateł odbitych 
od lustra wody zapierał dech w piersiach! Zdjęcia wyszły fenomenalnie, ale na 
żywo wyglądało to jeszcze bardziej niesamowicie!

joanna
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NOC KUPAŁY NA ZAMKU
Tradycją lat ubiegłych, opiekująca się zamkiem Tenczyn Fundacja 
Jana Potockiego włączyła się w obchody związane ze świętowaniem 
letniego przesilenia. W piątkowy wieczór, na dziedzińcu tęczyńskiego 
zamku, zgromadzili się turyści, którzy pragnęli wspólnie spędzić czas 
w Noc Kupały – jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu naszych 
praprzodków. 
Choć może nie każdy mógł odnaleźć kwiat paproci, to mamy nadzieję, że 
tak na Zamku, jak i dzień później, nad Stawem, każdy dobrze się bawił. 
Powodów do tego było całe mnóstwo. Piątkowy wieczór rozpoczął się 
zwiedzaniem zamkowych ruin w towarzystwie przewodnika. Gdy na dzie-
dzińcu zapanował półmrok, rekonstruktorzy z Drużyny Najemnej Rujewit 
zaprezentowali słowiański obrzęd, po czym zaprosili zgromadzonych do 
wspólnej zabawy przy dawnych tańcach. W tajemniczej i mistycznej grze 
ognia i dźwięku zaprezentowały się krzeszowickie „Zdrojanki”. Trudno było 
oderwać wzrok od sceny, gdy zagościł na niej duet Moniki Biederman-Pers 
i Piotra Karzełka. „Kupalnocka” to jednak przede wszystkim święto ognia, 
tak więc nie mogło zabraknąć prawdziwego fireshow. Z pomocą w tym 
zakresie przybyła nam Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Wiwern”. Ich 
piątkowa zabawa z płomieniami wprowadziła w zachwyt i rozpaliła do czer-
woności publiczność zgromadzoną na dziedzińcu Tenczyna. Rozpalone do 
czerwoności były także pochodnie, które w kolejnym punkcie programu 
posłużyły za oręż dla wojów z Drużyny Najemnej Rujewit.

Zapewne wiele pojedynków widziały mury Tenczyna, ale chyba trudno 
wyobrazić sobie bardziej widowiskowe i oddziałujące na wyobraźnie, niż 
te toczone nocą – gdy zamiast typowego szczęku oręża, każdemu kon-
taktowi walczących towarzyszy obłok iskier. Ostatnim punktem programu 
był koncert zespołu „Cronica” – folkmetalowej kapeli, słynącej ze śmiałego 
podejścia do tradycyjnych pieśni ludowych, a pochodzącej z nieodległego 
Jaworzna.

roBerT szczuka
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W plenerze wzięli udział: Maria Bieńkowska-Kopczyńska „Pestka”, 
Ewa Gadnicka-Włodarczyk, Wiera Wanda Kalinowska, Florian 
Kohut, Marek Lebdowicz, Krystyna Małecka, Julia Myga, Irena 
Podolak, Nadia Siemek, Bernadetta Stępień, Hanna Styczyńska, 
Franciszek Turcsanyi, Serge Vasilendiuc oraz Barbara Zgoda.

Twórcy, w poszukiwaniu inspiracji do powstających prac, od-
wiedzili m.in. hodowlę pstrągów potokowych „Pstrąg Ojcowski”, 
zamki: w Ojcowie i Rudnie, Dolinę Bolechowicką, krzeszowicką 
willę „Japonka”. Zajrzeli również do Pracowni Artystycznych  
rodziny Sieków w Siedlcu, podczas Dni Otwartych.

Plener zakończył wernisaż wystawy poplenerowej, który odbył 
się we wtorek, 22 czerwca, w Vincentinum. Powiat krakowski re-
prezentowali: starosta krakowski Wojciech Pałka, radne Rady Po-
wiatu w Krakowie: Janina Grela i Katarzyna Stadnik oraz dyrektor 
Wydziału Promocji i Współpracy Małgorzata Zięć. Poniżej przed-
stawiamy galerię zdjęć z wernisażu oraz zdjęcia niektórych prac.

Plener „Piękno powiatu krakowskiego 2021 – siła koloru” zorga-
nizowany został ze środków finansowych Powiatu Krakowskiego.

TeksT: PoWiaT.krakoW.PL,  
zdjęcia: krzyszTof kamiński

PIĘKNO POWIATU KRAKOWSKIEGO 2021 – SIŁA KOLORU
Od niedzieli, 13 czerwca, w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach, artyści z Rosji, Ukrainy, Słowacji, Rumunii oraz 
z Polski – w tym oczywiście z terenu powiatu krakowskiego – pracowali wspólnie w ramach dorocznego pleneru artystycznego „Piękno powiatu 
krakowskiego 2021 – siła koloru”.

Od 10 lat nasz instruktor rysunku i malarstwa oraz nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Czernej, Barbara Dec, wysyła prace swoich podopiecz-
nych na konkurs w czeskich Lidicach. Na tegoroczną edycję, zorga-
nizowaną pod hasłem „Wszystko o robotach”, wpłynęło kilkadziesiąt 
tysięcy prac z całego świata. Jednym z laureatów został 10-letni miesz-
kaniec Tenczynka – Franciszek Lupa. 
Franek, na zajęciach indywidualnych u Barbary Dec, wykonał rzeźbę – ro-
bota o imieniu Robot Plant. Rzeźba zawierała w swoim wnętrzu żywego 
kaktusa, zasilanego wodą dostarczaną z instalacji specjalnie stworzonej 
na tę potrzebę. Pracę Frania można zobaczyć na imponującej rozmachem 
wystawie pokonkursowej, w pawilonie wystawienniczym w Lidicach pod 
Pragą, stworzonym na potrzeby tego konkursu, do 31 stycznia 2022 roku. 
Franek, oprócz nagrody, otrzyma także medal z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Czech. 

Konkurs plastyczny ogłoszono po raz pierwszy 49 lat temu w Lidicach, wio-
sce, która była świadkiem ogromnej tragedii w czasie II wojny światowej. 
Grupa dzieci w wieku od 2 do 16 lat została wywieziona przez Nazistów 
do obozu koncentracyjnego, gdzie następnie wszystkie dzieci zostały 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci 

śp. Elżbiety Nowak 
serdecznej koleżanki, wieloletniego członka Grupy Plastycznej „Zdrój”. 

Jej fascynacja malarstwem zaczęła się po przejściu na emeryturę – przez lata rozwijała swój talent. Malowała techniką olejną, głównie pejzaże, 
portrety, kwiaty, martwą naturę, sceny rodzajowe. Aktywnie uczestniczyła w działaniach Grupy, bardzo starannie prowadząc kronikę.

Zapamiętamy Ją jako osobę bardzo życzliwą, wrażliwą i emanującą wielką kulturą osobistą. Mimo różnych problemów, jakie ją dotykały, nigdy nie 
narzekała, a jeszcze z troską myślała o innych. 

Bardzo nam będzie Jej brakować. 

Rodzinie Elżbiety, wszystkim Bliskim i Przyjaciołom 

składamy słowa szczerych kondolencji i wyrazy głębokiego żalu. 

Członkowie Grupy Plastycznej „Zdrój”

zamordowane przez niemieckiego okupanta. Dzisiaj w Lidicach możemy 
poznać pełną historię tych niewyobrażalnych okrucieństw, w muzeum 
stworzonym dla upamiętnienia tych wydarzeń. 
Możemy zobaczyć też niezwykle przejmujący 
pomnik, przedstawiający wszystkie wymordo-
wane dzieci, stojące na łące przed muzeum. 
Aby oddać hołd nieludzko wymordowanym, 
powołano do życia konkurs plastyczny. 

Wygrana niezmiernie cieszy, ale sam udział 
w niej jest wyrazem hołdu i uczczenia pamięci 
tragicznie zmarłych rówieśników. Dodać na-
leży, że w konkursie wzięło udział kilkunastu 
podopiecznych Barbary Dec, także ze Szkoły 
Podstawowej w Czernej. Kilkoro z nich zakwali-
fikowało się do wystawy. Oprócz rzeźb, wysłano 
też krótkie etiudy filmowe. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy.

red.

MIĘDZYNARODOWY SUKCES FRANKA
FRANCISZEK LUPA ZOSTAŁ MEDALISTĄ PRESTIŻOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY



[ 30 ] – Magazyn Krzeszowicki 07-08/2021

CO SŁYCHAĆ W LEŚNYM 
OGRODZIE?
Z Sylwią Adamczak-Kucharską – właścicielką pasieki „Pszczeli Raj” 
w Paczółtowicach – rozmawia Maciej Liburski.

Maciej Liburski: Wiosna to czas wytężonej pracy w ogrodzie – widzę 
ule, pszczoły zbierające miód z różnokolorowych  kwiatów, podziwiam 
niezwykłej urody ogród. Skąd się wzięło u Pani zamiłowanie do pszczół 
i  kwiatów? 

Sylwia Adamczak-Kucharska: W naszej rodzinie pszczelarstwem zajmo-
wano się od pokoleń. Było to połączenie pasji i zamiłowania do przyrody 
i piękna. Obecnie pasiekę prowadzę wspólnie z córką Serafiną, co jest 
dowodem na to, że kobiety też mogą profesjonalnie zajmować się pszczo-
łami. Łamiemy stereotypy. Gospodarkę pasieczną prowadzimy w oparciu 
o pasiekę stacjonarną, ale mamy też i pasiekę wędrowną.

M.L.: A jak zrodził się pomysł na ten wspaniały ogród?

S.A-K.:  Z myślą o pszczołach stworzyliśmy niezwykłe ogrodowe 
kompozycje kwiatowe, podporządkowane zapewnieniu bazy pożytkowej 
dla pszczół przez cały sezon wegetacyjny. Wędrówkę z pszczołami rozpo-
czynamy wiosną, od rzepaku. Kolejnymi pożytkami są: akacja, lipa, facelia, 
gryka, spadź, nawłoć, wrzos i inne. Na potrzeby naszych pszczół siejemy 
liczne rośliny miododajne.

PODRÓŻE KINGI
Jestem z Rybnej. Często w swoich spacerach i krótkich wyprawach nie-
świadomie przekraczam granice, bo – czy linia na mapie jest ważna? 
Dla mnie ważne jest poznawanie nowego, odkrywanie miejsc, historii 
i ludzi. Jestem z Rybnej, a na północ od niej jest kusząca kraina, zwana 
Ziemią Krzeszowicką. Nabieram powietrza w płuca i wyruszam. Wy-
bierzecie się ze mną w tę podróż? Zapraszam do mojego – waszego 
świata!
A DIABEŁ TAM SIEDZI I GRZESZNIKÓW TOPI
Uch, aż czuć zapach piekielnej siarki, a z wody wystają głowy topielców. 
Podobno też pod tym stawem zakopany jest wielki skarb – złoto, srebro 
i drogocenne kamienie, a pilnuje go sam Lucyfer. Strach tam iść wieczorem. 
Ale w dzień, zwłaszcza słoneczny – czemu nie? Choć i tak dreszcz może 
przebiec po plecach. 

Czarny Staw w Tenczynku. Coś w legendzie z diabłami musi być, bo chy-
ba mi drogi plątały i z dystansu 500 metrów zrobiło mi się 2000 metrów. 
Zatoczyłam dość szerokie koło, a żeby tam dojść, przedzierałam się przez 
wysokie trawy i krzewy. A droga była tak prosta... I tabliczka „do punktu 
czerpania wody”. No kto mógłby przypuszczać...

Czarny Staw położony jest po prawej stronie drogi prowadzącej z Zalasu 
do Tenczynka. Auto najlepiej zostawić po lewej stronie drogi, na dużym 
parkingu. Urocze magiczne miejsce na spacery, jednak na jego dnie mogą 

znajdować się niewybuchy z czasów II wojny światowej, zatem kąpieli 
i brodzenia odradzam. Spacer dookoła, tylko spacer. Może wypatrzycie te 
skarby? Albo usłyszycie wołanie topielca o pomoc... No, ale jeśli sumienie 
macie nieczyste, to strzeżcie się!

kinGa kurLiT-heLLer
arTykuł Pochodzi z: WWW.ryBna-zdjeciaisPacery.com

M.L.: Paczółtowicka Pasieka znajduje się na terenie objętym programem 
NATURA 2000. W jaki sposób rzutuje to na jej działalność?

S.A-K.: Nasza pasieka stacjonarna „Pszczeli Raj” usytuowana jest na obsza-
rze NATURA 2000, między rezerwatami przyrody: Doliną Racławki a Doliną 
Eliaszówki. To ogromny atut naszych miodów, ale i wszystkich produktów 
pszczelich pochodzących z naszej pasieki. Miód pozyskiwany na tym 
terenie, zwłaszcza wielokwiatowy, ma unikalne właściwości zdrowotne 
i smakowe, niespotykane w żadnym innym regionie, zarówno Polski, jak 
i Europy. W naszej pasiece pozyskujemy między innymi pyłek pszczeli (tzw. 
bombę witaminową), pierzgę i inne produkty wytworzone przez pszczoły. 
Można u nas nabyć miody, m.in. wielokwiatowy, rzepakowy, faceliowy, li-
powy, akacjowy, gryczany, spadziowy, nawłociowy, wrzosowy. Te oraz inne, 
nabywane przez obcokrajowców, cenione są na całym świecie. Ponadto 
z pozyskanego wosku pszczelego wytwarzamy naturalne świece woskowe, 
w setkach wzorów. Świece te mają właściwości nie tylko lecznicze, ale i de-
koracyjne, dlatego nasi klienci chętnie je kupują.

M.L.: Co uznaje Pani za swój największy dotychczasowy sukces w zakre-
sie pszczelarstwa?

S. A-K.: Dzięki wysiłkowi i innowacyjnym metodom moja pasieka zdobyła II 
miejsce w Małopolskim Konkursie Pasiek. Pasieka „Pszczeli Raj” stała się wi-
zytówką zarówno gminy Krzeszowice, jak i Krzeszowickiego Towarzystwa 
Pszczelniczego „Barć” oraz całego powiatu krakowskiego.

M.L.: Gratulujemy sukcesu i wraz z Panią Sylwią Adamczak-Kucharską 
serdecznie zapraszamy do „Pszczelego Raju” w Paczółtowicach oraz na 
strony internetowe pasieki. Dziękuję za rozmowę.



www.ckiskrzeszowice.pl [ 31 ]

Był środek upalnego czerwca. Temperatury nie dawały wytchnienia 
nawet w nocy. Upał przeplatał się z gwałtownymi burzami – opowiada 
Paweł z Krzeszowic. – Wróciłem do domu z kilkudniowego wypadu. 
Otwieram lodówkę i… tu niemiłe zaskoczenie, zarówno wizualne, jak 
i zapachowe. Sprzęt nie działa, żywność zepsuta, a z zamrażarki leje się 
woda. Przypomniało mi się, że agent przy ubezpieczeniu mieszkania 
mówił coś o takich przypadkach, więc zadzwoniłem do Warty. Zgłosi-
łem szkodę, a po dwóch dniach wizyta rzeczoznawcy z serwisu, który 
stwierdził, że przyczyną uszkodzenia sprzętu było przepięcie. Po kolej-
nych dwóch dniach miałem na koncie odszkodowanie, które mogłem 
wydać wedle uznania na naprawę uszkodzonego sprzętu lub zakup 
nowego. Zwrócili mi też za zepsutą żywność! – dodaje zadowolony 
Paweł. 

NIE DAJ SIĘ LETNIM ŻYWIOŁOM
W okresie wakacyjnym do Warty zgłaszanych jest dwa razy więcej 
szkód, spowodowanych opadami deszczu, gradobiciem i hura-
ganem, niż w pozostałej części roku. Podobnie jest ze szkodami, 
których przyczyną jest burza. Najczęstszym skutkiem uderzenia 

UBEZPIECZENIE OD BURZY
Ostrzeżenia IMGW w sezonie letnim, o zagrożeniach związanych z pogodą, nikogo już nie dziwią. Co roku otrzymuje-
my w tym czasie jakieś alerty. Grad, wichury, gwałtowne burze mogą powodować różne szkody w naszych mieszka-
niach i domach. Czasami dość zaskakujące.

pioruna – aż 90% zgłoszeń – są tzw. szkody przepięciowe. W ich 
efekcie możemy stracić wszystkie sprzęty elektryczne czy elektro-
niczne – telewizor, komputer, lodówkę, kuchnię elektryczną itp., 
które w czasie burzy podłączone są do sieci. Aby wystąpiła szkoda 
przepięciowa, piorun nie musi trafić bezpośrednio w dom – wystar-
czy, że uderzy w okolicy. 

CO NA TO EKSPERT?
Znam mnóstwo przypadków szkód w domach moich klientów, wywo-
łanych zarówno pogodą, jak i zupełnie z nią niezwiązanych – mówi 
Tymoteusz Zaręba, agent Warty z Krzeszowic. – Wydawać by się mo-
gło, że wichury, deszcze i burze są groźne tylko dla właścicieli domów, 
którym te żywioły mogą zalać garaże, uszkodzić dachy czy meble na 
tarasach. Nic bardziej mylnego. Również w mieszkaniach zdarzają się 
szkody, których przyczyną jest uderzenie pioruna. A szkody często są 
znaczące. Kupujemy coraz większe telewizory, ze względu na zdalną 
pracę i naukę mamy podłączonych więcej komputerów, smartfonów 
itd., więc ochrona związana z przepięciami jest bardzo ważnym ele-
mentem ochrony.

Warto wiedzieć, że nie każde ubezpieczenie mieszkaniowe obej-
muje takie przypadki. Jest to często opcja dodatkowo płatna. Warto 
więc o to zapytać agenta. Dla przykładu w ubezpieczeniu Warta 
Dom Komfort ochrona na wypadek przepięć (czyli gdy np. przepię-
cie spowodowane uderzeniem pioruna uszkodzi nasz komputer, 
lodówkę czy telewizor) zawarta jest w podstawowym zakresie, więc 
nie trzeba za nią dopłacać.

Wspomniane ubezpieczenie Warty jest wyjątkowo szerokie i po-
zwala ubezpieczyć praktycznie wszystko – nie tylko to, co posia-
damy w domu, w garażu, czy w komórkach lokatorskich, ale też na 
tarasie, czy w ogrodzie (np. narzędzia, altany, drzewka). To ważne, 
bo dzisiaj coraz więcej mieszkań posiada zagospodarowane tarasy 
i ogródki. Polisą tą można również objąć sprzęty, które zabieramy ze 
sobą na wakacje – np. przenośny sprzęt komputerowy, fotograficz-
ny czy sprzęt sportowy!

SPECJALISTA W CENIE
Bardzo przydatną opcją jest możliwość korzystania z usług as-
sistance, dodawaną do ubezpieczeń mieszkaniowych. Dzięki niej, 
np. w przypadku zalania mieszkania, Warta zorganizuje i opłaci 
interwencję hydraulika, który naprawi np. pęknięty zawór, a jeśli 
szalejąca wichura zerwie rynnę, zorganizuje usługę dekarza, który 
ją zabezpieczy. 

Warto dodać, że Warta jest liderem w likwidacji szkód na rynku, więc 
o solidną pomoc nie musimy się martwić. Zakup ubezpieczenia to po 
prostu dobra decyzja – zapewnia agent Warty. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zapraszamy do naszej agencji Relax-Tourist Zaręba  

w Krzeszowicach ul. Rynek 25 
Naszych Klientów obsługujemy również zdalnie, 

 wystarczy do nas  
zadzwonić - tel. 530-530-640  

lub napisać mail: ubezpieczeniarelax@gmail.com
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Pięć odważnych kobiet oddało się w ręce ekspertów, po czym miało okazję 
sprawdzić się w rolach modelek! Komisja w składzie: Andrzej Wojciech 
Dworaczek, Agnieszka Malczyk oraz Anna Dijuk-Bujok przyznała nagrodę 
główną – tytuł „Metamorfoza 2021” oraz profesjonalną sesję zdjęciową – 

WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ METAMORFOZĘ
22 maja, w Kopalni Talentów, odbyły się METAMORFOZY, w których uczestniczyły mieszkanki Krzeszowic. 

pani Asi. Jury postanowiło również przyznać nagrodę publiczności, którą 
zdobyła pani Milena. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestniczkom 
metamorfoz, szczególnie Paniom, które zostały wyróżnione.

red.

Joanna Milena

SĄ TAKIE MIEJSCA
Ogłoszenie wyników gminnego konkursu „Są takie miejsca, gdzie ser-
ce mieszka – walory turystyczno-krajobrazowe mojej miejscowości”, 
organizowanego przez Szkołę Podstawową w Tenczynku, przy wspar-
ciu finansowym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
Założeniami konkursu, skierowanego do uczniów szkół podstawowych 
z gminy Krzeszowice, było przypomnienie przeszłości i ukazywanie te-
raźniejszości naszych rodzinnych stron, odkrywanie ukrytych skarbów, 
przypomnienie rzeczy ważnych: o tożsamości i Małej Ojczyźnie, aby młodzi 
ludzie lepiej poznali i może polubili swoją miejscowość taką, jaka ona jest. 
Konkurs polegał na nagraniu krótkiego filmiku (od 3-5 min), przygotowa-
niu prezentacji multimedialnej (maksymalnie 25 slajdów), reportażu lub 
opracowaniu przewodnika turystycznego w wybranej tematyce konkur-
sowej. W konkursie wzięło udział 23 uczestników ze szkół podstawowych 
z naszej gminy.

Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Ciepiela-Zborowska – na-
uczyciel historii, Aneta Karcz-Padula – nauczyciel plastyki, Marian Lewicki  
– redaktor naczelny „Magazynu Krzeszowickiego”, Kacper Ropka – Redakcja 
Krzeszowice, dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu. Pomysłowość 
uczestników, zaskakujące rozwiązania, dojrzałość i merytoryczne przygo-
towanie niektórych prac miło nas zaskoczyły. 

Po namyśle i wnikliwym obejrzeniu nadesłanych prac wybrano 6 laureatów 
i przyznano 5 wyróżnień. W kategorii filmik – „Piękne miejsca w naszej 

okolicy” – I miejsce zdobyły Małgorzata Gabryś i Małgorzata Wąsikiewicz  
– uczennice z klasy 3 a ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku.

W kategorii prezentacja –„Ciekawi ludzie mojej miejscowości” – Lena 
Fermentowicz – uczennica klasy 4 b ZPO w Woli Filipowskiej oraz „Skarby 
okolicy” – Agnieszka Odrzywolska – uczennica klasy 4 b ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Krzeszowicach – zdobyły I miejsce ex aequo. Prezentacja 
„Opowiedz mi babciu, opowiedz mi dziadku... O nieustraszonych miesz-
kańcach Sanki, lokalnych bohaterach II wojny światowej” – II miejsce  
– Milena Tekieli, uczennica klasy 8 w Szkole Podstawowej w Sance, „Nie-
zwykłe lokalne historie rodzinne” – III miejsce – Emilia Kuciel, uczennica 
klasy 8 w Szkole Podstawowej w Sance.

Wyróżnienia otrzymały Amelia Ślusarczyk – uczennica klasy 5 b w ZPO 
w Woli Filipowskiej, Natalia Owsiany – uczennica klasy 4 b w SP nr 2 
w Krzeszowicach, Gabriela Gargas – uczennica klasy 5 b w ZPO w Woli Fili-
powskiej, Barbara Miller – uczennica klasy 4 b w SP w Tenczynku, Wiktoria 
Chmura – uczennica klasy 4 c w SP nr 2 w Krzeszowicach. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opie-
kunom za trud włożony w przygotowanie prac. Ocenie podlegała dobra 
identyfikacja filmiku/prezentacji z tematem, a także czytelność i charakter 
promujący wybrane miejsce. 

orGanizaTorzy

Na konkurs wpłynęło 7 nagrań piosenek. Jury w składzie: przewodnicząca: 
Grażyna Palczewska – muzyk, Marzena Kubin – dyrektor przedszkola oraz 
nauczycielki: Anna Kubin i Patrycja Kikla – przyznało następujące miejsca:

I miejsce – Gabriela Sęk z Mamą i Tatą; piosenka pt. „Nie bój się chcieć”

I miejsce – Maria Woźnica z Mamą i Tatą; piosenka pt. „Kundel Bury”

II miejsce – Oskar Kawala z Bratem i Rodzicami; piosenka pt. „A ja wolę 
moją mamę”

III miejsce – Natalia i Julita Maj z Mamą i Tatą; piosenka pt. „W układzie 
słonecznym”

Wyróżnienia:

- Magdalena Kukla z Rodzeństwem i Mamą; piosenka pt. „Biedroneczko leć”

- Helena Łąka z Siostrą, Mamą i Tatą; piosenka pt. „Mama i tata to nie są 
roboty”

- Otylia Wiech; piosenka pt. „Prawa i lewa”

ŚPIEWAM RAZEM Z MAMĄ I TATĄ
Przedszkole Samorządowe w Tenczynku zorganizowało dla swoich podopiecznych Przedszkolny Konkurs Piosenki online „ŚPIEWAM RAZEM 
Z MAMĄ I TATĄ”. Celem konkursu było zaangażowanie całej rodziny w zabawę z muzyką i nagranie piosenki oraz przesłanie filmu z nagraniem 
na maila konkursowego. 
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Dokonując oceny, jury zwróciło uwagę na: poprawność muzyczną (wy-
korzystanie instrumentów, walory głosowe, intonacja i poczucie rytmu), 
dobór repertuaru dziecięcego, zaangażowanie całej Rodziny w myśl zało-
żenia konkursu tj. „Śpiewam razem z mamą i tatą”, kreatywność, stworzenie 
nastroju dobrej zabawy.

Dzieciom i Rodzicom serdecznie dziękujemy za udział, zaangażowanie i do-
brą zabawę. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe mikrofony, bajki muzyczne 
oraz słodkie upominki. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom 
nagród. Imprezę wsparli: Sklep ABC L.J. Mazur w Krzeszowicach oraz Firma 
Hap-Poll Bogdana Hapka. 

Linki do nagrań można znaleźć na naszej stronie www.przedszkoletenczy-
nek.com oraz na facebooku Przedszkola w Tenczynku.

orGanizaTorzy

NA BETONIE I PLASTIKU 
TRAWA NIE WYROŚNIE
1. Czwartek, 1 lipca 2021 r. W telewizyjnym programie (ogólnopolskim) 
ok. godz. 21.36 relacja z krzeszowickiego Rynku. Wszystko w kontekście 
trwającego w Polsce upału oraz wodnych kataklizmów. O tym, że centralna 
przestrzeń naszego miasta jest zabetonowana w ramach architektonicz-
nej nowoczesności – wiemy od lat. Tym razem autorzy małego reportażu 
prezentują sztukę smażenia trzech jajek na patelni, której źródłem gorąca 
jest beton Rynku. Tego krzeszowickiego cudu kulinarnego dokonał młody 
obywatel  naszej gminy. Wystąpili także mieszkańcy mówiący o przeszłości 
rynku przed rewitalizacją – drzewach, zieleni oraz krzewach, których już 
nie ma. Burmistrz zaś stwierdził (między innymi), że trawy w tym miejscu 
nie będzie. Podał racjonalne – dla władzy – przyczyny. Zdrowo myślący 
obywatele będą zapewne wdzięczni Losowi za możliwość wielogodzinne-
go, darmowego gotowania, smażenia, pieczenia czy duszenia potraw na 
wiekopomnych, betonowych płytach rynkowych. Co za oszczędność – nie 
tylko dla wieloosobowych rodzin. A jaka możliwość wzbogacenia życia to-
warzyskiego w godzinach południowych... Do upalnego uzdrowiska jeden 
krok... I pokojowy Nobel dla mieszkańca za odwagę i odkrycie, z którego 
mogą skorzystać mieszkańcy zabetonowanych rynków.  

2. Proszę podać swój pesel – to urzędnicza dociekliwość pani w rejestracji 
przychodni lekarskiej. – A jaki adres? Pani z okienka pocztowego: Numer 
telefonu? Głośniej proszę! W urzędzie, banku czy aptece. W innych kolejkach, 
miejscach pełnych ludzi, w sklepach proponujących klientom jakieś tam 
karty – wszędzie głośne pytania. Beż żenady, a odpowiedź traktowana 
jest jako obowiązek „przesłuchiwanej osoby”. Z takimi znerwicowanymi 
scenami mamy do czynienia codziennie. Żenujące i niezgodne z prawem 
ochrony danych osobowych jest głośne dopytywanie się o nasze dane pe-
selowe, adresowe, emailowe, telefoniczne… To naruszenie nie tylko naszej 
prywatności, ale i bezpieczeństwa. Czy obie strony mają świadomość, że 
nasze dane mogą zostać wykorzystane do nie zawsze zacnych celów?

3. Najczęściej zmuszani jesteśmy – nie tylko w sklepach – do płatnego 
nabywania reklamówek, gdy kupiliśmy więcej towaru, niż obejmował nasz 
plan. Płacimy i za darmo stajemy się chodzącymi słupami, beczkami, akwi-
zytorami, banerami, plakatami, żywymi modelami reklamującymi firmę, to-
war czy wydarzenie. Jaki to sprytny pomysł podwyższenia zarobków firmie 
bez jej większych starań. Jakie to proste. Klient płaci za tzw. reklamówkę, 
ładuje towar i wychodzi w przestrzeń poza sklepem z kolorową bombą, nie 
tylko ekologiczną. To problem niewygodny. Czas dyskusji już dawno minął. 

koLczasTy
krzeszoWice, 02.07.2021 r.

Maciej Liburski: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” to hasło spotkania 
zorganizowanego 26 czerwca br. przez Stowarzyszenie „NA WULKANIE”. 
Jaki był cel tego spotkania?

Mirosław Kłosowski:  Spotkanie, zorga-
nizowane pod patronatem honorowym 
rektora  Ak ademi i  G ór niczo -Hutniczej 
w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, 
było poświęcone historii dawnego budynku 
biurowo-administracyjnego kamieniołomu 
porfiru w Miękini, tzw. „SZTYGARÓWKI”, oraz 
działalności obecnej „SZTYGARKI” – siedziby 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Posza-
nowania Energii (CZRiPO) AGH w Krakowie. 
W ośrodku AGH w Miękini zebrało się ponad 
50 osób. Gośćmi honorowymi byli: dziekan 

Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ) – prof. Jacek 
Matyszkiewicz, prodziekan tego wydziału – prof. Ewa Kmiecik oraz kierow-
nik Katedry Surowców Energetycznych WGGi OŚ – prof. Henryk Sechman 
i kanclerz AGH – mgr inż. Henryk Zioło. Pośród zebranych byli również: 
pracownicy ośrodka AGH w Miękini, proboszcz parafii Nowa Góra ks. Józef 
Grzesiuła, z-ca burmistrza Gminy Krzeszowice Adam Godyń, naczelnik Wy-
działu Maciej Zieliński, radni Gminy Krzeszowice, władze samorządowe wsi 
Miękinia, przedstawiciele organizacji społecznych działających w Miękini, 
członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej oraz miesz-
kańcy Miękini i okolic.

Zebrani zapoznali z się informacjami organizatorów na temat historii tego 
niezwykłego, historycznego już miejsca oraz obecnego przeznaczenia bu-
dynku i działalności prowadzonej przez AGH w nieczynnym kamieniołomie 
porfiru w Miękini.

M.L.: Ciekawa jest historia budynku administracyjno-biurowego kamie-
niołomu porfiru w Miękini. Jako prezes Stowarzyszenia „NA WULKANIE” 
przedstawił ją Pan w formie prezentacji medialnej. Proszę przypomnieć 
ją naszym Czytelnikom w ogólnych zarysach.

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Z Mirosławem Kłosowskim – prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „NA WULKANIE” w Miękini rozmawia Maciej Liburski.
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M.K.: W 1948 zapadła decyzja o budowie nowego budynku administracyj-
nego kamieniołomu. Poprzedni, z roku 1855, był przestarzały, nie spełniał 
wymaganych warunków. W latach 1955-1975, w różnych okresach, działały 
tu: biura kamieniołomu, Wiejski Ośrodek Zdrowia, łaźnia, centrala telefo-
niczna. W roku 1989 Kopalnia Wapienia „Czatkowice” przekazała budynek, 
z częścią wschodnią kamieniołomu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie, która przekształcała go w ośrodek szkoleniowo-dydaktyczny, a na-
stępnie w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii. Od 
roku 2012, po gruntownej przebudowie i rozbudowie, w tym historycznym 
budynku kamieniołomu prowadzone są prace naukowo-badawcze nad 
odnawialnymi źródłami energii.

M.L.: Jakie były kolejne wystąpienia uczestników spotkania?

M.K.: Były to wystąpienia: kierownika Ośrodka AGH w Miękini J. Kotyzy, 
dziekana J. Matuszkiewicza, z-cy burmistrza Adama Godynia, radnego Je-
rzego Ciężkiego. Przedstawili oni swoje często osobiste wspomnienia zwią-
zane z Miękinią oraz zapoznali uczestników z planowanymi i już realizowa-
nymi przez Gminę Krzeszowice i Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie 
działaniami, prowadzonymi w nieczynnym kamieniołomie w Miękini.

Uczestnicy spotkania mogli też przekazać swoje uwagi i wymienić poglądy 
na interesujące ich tematy, poruszone w trakcie poszczególnych wystą-
pień, w czasie zorganizowanego poczęstunku. Wszyscy biorący udział 

w spotkaniu otrzymali od organizatorów okolicznościowe publikacje oraz 
drobne upominki, przygotowane przez Akademię Górniczo- Hutniczą 
w Krakowie i Gminę Krzeszowice.

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

SIEDLECKIE 
ŚWIĘTO
Jak prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, 
z przewodniczącą Anną Szlachtą, i Stowarzy-
szenie Społeczno-Kulturalne „Razem”, któremu 
przewodniczy Anna Wróbel, można się było 
przekonać w sobotnie popołudnie, 12 czerwca.
Tego dnia w Siedlcu, w remizie OSP u zaprzyjaźnio-
nych strażaków, w ramach realizacji projektu „Cy-
kliczne spotkania u siedleckich seniorów” swoje 
coroczne święto obchodzili seniorzy. Był to Dzień 
Matki i Ojca. Dzięki wsparciu Burmistrza i dotacji 
z Gminy święto z seniorami wypadło nadzwyczaj 
okazale. Program artystyczny przygotowały Panie 
z KGW. Elżbieta Molik recytowała wiersze dla ma-
tek i ojców oraz śpiewała piosenki dedykowane 
mamom, wspólnie z Joanną Pieniążek, Anną Wró-
bel, Anną Szlachtą. Towarzyszył im Senior Band, 
w składzie: Józef Grabowski, Jan Kulka i Ryszard 
Pieczyrak. Panowie koncertowali do wieczora. 
Spotkanie było zaplanowane, choć momentami 
urozmaicane spontanicznym oddaniem szacunku 
dla matek i ojców, dla których organizatorzy przy-
gotowali pamiątkowe upominki. 

O stronę kulinarną spotkania zadbał Paweł Szlach-
ta. W przygotowaniu serwowanych potraw nie-
zawodnemu kucharzowi pomagały Panie z KGW. 
W siedleckim święcie uczestniczyli m.in. radna 
Rady Miejskiej Stanisława Maciejowska i z-ca pre-
zesa OSP Siedlec Tomasz Nowak.

Kolejne spotkania, nie tylko dla seniorów, organi-
zatorzy planują w lipcu i sierpniu. A za wsparcie 
Siedleckiego Święta Stowarzyszenie Razem i KGW 
serdecznie dziękują: burmistrzowi Gminy Wacła-
wowi Gregorczykowi, Zarządowi OSP w Siedlcu, 
prezesowi Zbigniewowi Baranowi, z-cy prezesa 
Tomaszowi Nowakowi, komendantowi Markowi 
Małodobremu i małżonce Marcie, sponsorom 
Stanisławowi Pasternakowi, Marii Strączek, He-
lenie i Józefowi Szlachtom, Alinie Molik, Józefie 
Góreckiej, Beacie Kamysz oraz muzykom z zespołu 
Senior Band.

maciej LiBurski

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlcu serdecznie dziękuje  
Pani Zofii 

 za ofiarowanie chust ludowych.
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Wszystko zaczęło się w roku 1960. Inicjatorką, założycielką Koła i jego 
pierwszą przewodniczącą została Maria Mirek, z domu Wąsik, która pełniła 
tę funkcję do 1987 roku, kiedy przewodniczącą została już inna Maria Mi-
rek, która szefowała Kołu do końca 2007 roku. Na lata 2008-2009 szefostwo 
KGW objęła Danuta Matoga. Od roku 2009 KGW w Dubiu kieruje Maria Ce-
kiera. To właśnie jej oraz mężowi Krzysztofowi i niezawodnym koleżankom 
Małgorzacie Domagale, Janinie Mirek, Helenie Chechelskiej, Halinie Macie-
jowskiej, Teresie Kulce, Grażynie Hołojuch, Zofii Karcz, Marii Mirek przypadł 
zaszczyt zorganizowania tego jakże wspaniałego wydarzenia. 

Organizację jubileuszu wsparli: Urząd Marszałkowski – wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Kółka i Organizacje Rolnicze 
– prezes Andrzej Harężlak, Gmina Krzeszowice – burmistrz Wacław Gregor-
czyk. Podczas jubileuszu były gratulacje od prezesa Andrzeja Harężlaka, 
statuetki, dyplomy dla pań z KGW i pana Krzysztofa, a dla pani Zofii Karcz 
Order Matki Polki, a także kwiaty i słodycze od sołtysa Dubia Zbigniewa 
Wąsika i wspaniałe życzenia od: Stanisławy Cekiery – wieloletniej działaczki 
KGW, Andrzeja Krochmala – przedstawiciela KiOR, radnej Rady Miejskiej 
Stanisławy Maciejowskiej i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Czer-
nej, Frywałdu, Siedlca, Żar. Były występy artystyczne, żarty i dowcipy oraz 

60 LAT MINĘŁO
Koła Gospodyń Wiejskich zawsze były i są nadal ważnym elementem polskiej wsi. Takie jest również KGW w Dubiu, które świętowało ostatnio 
jubileusz 60-lecia. Koło co prawda powinno go obchodzić w roku ubiegłym, ale ze względu na obostrzenia sanitarne stało się to możliwe dopiero 
teraz. Spotkanie odbyło się w kameralnym gronie, co jednak w niczym nie umniejszyło rangi tego jakże ważnego dla Dubia wydarzenia. 

tańce – i tu, jak zawsze, niezawodni okazali się panowie z Senior Band. 
Wszyscy bawili się znakomicie. Imprezie towarzyszyła wystawa rękodzieła 
i prezentacje kulinarne. Jubileusz 60-lecia KGW to już historia, ale do historii 
KGW w Dubiu jeszcze wrócimy...

TeksT, zdjęcia: maciej LiBurski

GMINNE ŚWIĘTO LUDOWE
To, że skromniej to wcale nie znaczy, że mniej uroczyście. Tak w skrócie 
oceniła tegoroczne Gminne Święto Ludowe przewodnicząca Zarządu 
Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Ma-
ciejowska. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym  
pw. św. Marcina. Ciepłe słowa do ludowców skierował proboszcz parafii  
ks. dr Andrzej Szczotka. Kościelnej uroczystości towarzyszył poczet sztan-
darowy w składzie: Karol Piechota, Zbigniew Wójcik, Marian Chmura. Część 
druga uroczystości odbyła się na terenie obiektów sportowych „Świt”. Była 
dyskusja, rozmowy na różne tematy i tradycyjny domowy poczęstunek. 
Oprócz organizacji Święta Ludowego w ostatnim czasie przewodnicząca 
Stanisława Maciejowska i jej koledzy ze Stronnictwa aktywnie uczestniczyli 
w wydarzeniach związanych z kampanią prezydencką.

maciej LiBurski

KGW Siedlczanie składa serdeczne podziękowania firmie „Das Company”, z siedzibą w Trzebini, za nieodpłatne przekazanie namiotu. Namiot 6x10 
Winter Plus będzie wykorzystany na rzecz społeczności Siedlca przy organizacji wszelkich imprez na terenie Siedlca. W imieniu Zarządu Koła Gospodyń 
Wiejskich podziękowania składają: przewodnicząca Koła, zastępca oraz sołtys z Radą Sołecką.

sTanisłaW moLik
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Sesje tlenowe są bezpieczne, dlatego mogą z nich korzystać osoby w róż-
nym wieku – zarówno najmłodsi milusińscy, jak i dziadkowie – tlen jest 
potrzebny dla całej rodziny! Istnieje wiele wskazań do tlenoterapii, a przy-
padki, w jakich ma zastosowanie terapia tlenowa, to między innymi:

• trudno gojące się rany / stopa cukrzycowa

• popromienne uszkodzenie kości i tkanek miękkich

• przewlekłe zmęczenie 

• niedotlenienie tkanek i choroby z tym związane 

• choroby układu krążenia: miażdżyca, nadciśnienie itp.

• ogniska udarowe

• choroby układu nerwowego: ADHD, choroby 
Alzheimera, Parkinsona, SM itp. 

• autyzm – tlenoterapia hiperbaryczna powoduje 
dotlenienie tkanek mózgu, pobudzenie do pracy uśpionych 
komórek mózgowych oraz tworzenie się nowych

• obrzęki

• zaburzenia potencji 

• wspomaganie leczenia niepłodności 

• wspomaganie leczenia po zabiegach medycyny 
estetycznej i zabiegach chirurgicznych 

• infekcje bakteryjne

• anemia 

• depresje

• choroby autoagresywne

• przewlekłe stany zapalne

TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA – CO TO TAKIEGO?
Łagodne sesje hiperbaryczne to nowoczesna metoda wspomagająca regenerację i naturalne procesy fizjologiczne organizmu. Sesja przepro-
wadzana jest w łagodnej komorze hiperbarycznej i trwa od 60 do 90 minut – w zależności od potrzeb – podczas których oddychasz powietrzem 
o zwiększonej zawartości tlenu, w warunkach podwyższonego ciśnienia. Dzięki temu tlen rozpuszcza się w płynach ustrojowych organizmu, 
jest go wielokrotnie więcej i dociera do miejsc słabo ukrwionych, a co za tym idzie – słabo dotlenionych. Terapia hiperbaryczna jest pomocna 
w leczeniu wielu schorzeń ze względu na fakt, że jest to jedna z najbardziej skutecznych metod dostarczania tlenu do tkanek.

• niektóre zaburzenia immunologiczne

• przewlekłe choroby skóry: łuszczyca, trądzik, pokrzywka wysypka, 
rumień, AZS

• grzybice

• wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości 

• zaburzenia układu pokarmowego (w tym problemy z wchłanianiem)

• zatrucie tlenkiem węgla (zaczadzenie) / zator gazowy

• przeszczepy skórne

• nagła głuchota

• martwica główki kości udowej

• złamania / urazy stawów i tkanek miękkich

• owrzodzenia, odleżyny, oparzenia

• regeneracja po chemioterapii (min. 6 tygodni po jej zakończeniu)

• borelioza

• powikłania po przebytym Covid-19 i innych chorobach wirusowych

• spowalnia procesy starzenia, wpisuje się zatem jako 
metoda na zachowanie „wiecznej młodości”

Długo można byłoby omawiać wpływ tlenu w każdym z tych przypad-
ków, dlatego po szczegóły zapraszamy do gabinetu lub pod nr telefonu:  
600-190-604, 883-174-009. 

Nasz gabinet znajduje się przy ul. Rynek 27a w Krzeszowicach, gdzie za-
praszamy na konsultacje i tlenoterapię. Chętnie pokażemy, jak to wygląda 
w rzeczywistości, odpowiemy na pytanie i doradzimy. Mamy również gabi-
net w Chrzanowie.

WEŹ GŁĘBOKI ODDECH w środku miasta!!!
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ROBIĘ TO, CO LUBIĘ
Z Izabelą Gąsior rozmawia Maciej Liburski.

Maciej Liburski: Prowadzi Pani sklep z artykułami papierniczymi, biu-
rowymi, szkolnymi, wyrobami artystycznymi, zabawkami, książkami. 
Skąd zainteresowanie tą branżą?

Izabela Gąsior: Pomysł takiej działalności nurtował mnie przez wiele lat. 
Już jako dziecko moją uwagę przykuwały sklepy z artykułami szkolnymi. 
Dlaczego? Przyciągały wzrok, miały coś z magii, były interesujące, koloro-
we. Zajmuję się taką, a nie inną branżą, ponieważ taka właśnie praca spra-
wia mi przyjemność. Po prostu robię to, co lubię.

M.L.: Jak pandemia wpływa na Pani pracę?

I.G.: Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pandemii jest dużym 
wyzwaniem. Wszelkiego rodzaju obostrzenia oraz brak przewidywalności 
sprawiają, iż zainteresowanie klientów jest niewielkie. Sądzę, że zakupy 
produktów z mojej branży zostały mocno ograniczone poprzez zdalne 
nauczanie oraz pracę zdalną. Lekcje online, które okazały się ogromnym 
wyzwaniem dla uczniów, nauczycieli i rodziców, zmniejszyły zapotrze-
bowanie na artykuły szkolne, plastyczne i biurowe. Produkty te zostały 
w bardzo dużym stopniu wyparte przez komputery i ogólnie – elektronikę. 
Myślę, że mamy już ten trudny okres za sobą i wszystko zacznie wracać do 
normalności. Oczywiście, wszyscy cały czas dążymy do tego, aby nauka 
i praca była przyjemniejsza. Dlatego wprowadzamy do naszej oferty nowe, 
ciekawe rozwiązania, często pobudzające kreatywność i wyobraźnię oraz 
promujemy sposoby nauczania poprzez zabawę. Staramy się proponować 

szeroki, wzbogacany o nowości asortyment w zakresie przyborów do 
nauki, artykułów szkolnych, plastycznych, biurowych, wyrobów artystycz-
nych, książek oraz zabawek, co sprawia, że każdy w naszym sklepie znajdzie 
coś dla siebie.

M.L.: Życzymy miłych klientów i powrotu do czasów bez ograniczeń. 
Dziękuję za rozmowę.

Projekt dawał możliwość rozwoju wszystkim uczestnikom – nauczycielom 
i dzieciom, zaangażowanym rodzicom i społeczności lokalnej. Poprzez 
kontakt z partnerskimi placówkami nauczyliśmy się tolerancji i akceptacji 
względem innych narodowości. Mieliśmy szansę zauważyć, że mimo iż 
dzielą nas tysiące kilometrów, łączy nas wiele – wspólne korzenie, podobne 
doświadczenia wychowawcze, marzenia i cele.

„Moja kultura, twoja kultura, nasza kultura” – jak sam tytuł głosi – to 
odkrywanie tradycji i zwyczajów wszystkich krajów uczestniczących w pro-
jekcie, wprowadzenie dzieci w świat kultury i tradycji własnego kraju, które 
jest realizowane już w najmłodszych latach edukacji. Dzięki kooperacji 
i wymianie doświadczeń partnerów, spotkaniom online z rówieśnikami, 
wspólnym działaniom, nasze przedszkolaki wzbogacały swoją wiedzę 
o nowe treści, zarówno względem własnej ojczyzny, jak również krajów 
partnerskich. Dzieci potrafią przywitać się w pięciu językach, znają naj-
ważniejsze pomniki kultury i sztuki w regionie, polskie tańce narodowe, 
z których dwa od lat tańczą na swojej scenie. Wszystkie nasze grupy – od 
Pszczółek do Mądrych Sówek włącznie – znają barwy i symbole narodowe, 
tradycje świąteczne i polskie dania. Wiedzą, w jakie zabawy bawili się nasi 

MOJA, TWOJA, NASZA KULTURA
PROJEKT ERASMUS+ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ZPO W WOLI FILIPOWSKIEJ
Kolejny rok szkolny dobiega końca i, mimo iż nie należał on do najłatwiejszych, przyniósł nam i naszym przedszkolakom wiele pozytywnych 
wrażeń i nowych doświadczeń. Wszystko to za sprawą projektu Erasmus+ „My Cuture, Your Culture, Our Culture”, który wspólnie z partnerami 
z Portugalii, Włoch, Litwy i Grecji realizujemy od września 2018 roku.
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dziadkowie i pradziadkowie, jakich narzędzi używali, jak wyglądały dawne 
domy i ich wyposażenie.

Niestety ze względu na trwającą pandemię nie udało nam się zaprosić do 
naszej placówki przedstawicieli zagranicznych przedszkoli. Zainicjowa-
liśmy zatem wirtualne spotkanie, które miało charakter edukacyjno-kul-
turowy i odbyło się w dniach od 7 do 12 maja. Online, poprzez monitor 
komputera, prezentowaliśmy partnerom zwyczaje naszego regionu, 
polski system edukacyjny, stroje ludowe i tańce narodowe. Mieli również 
możliwość „zwiedzenia” naszego pięknego przedszkola dzięki nagraniom 
prezentującym wnętrze i otoczenie budynku. Najważniejsze wydarzenie 
miało miejsce 11 maja, kiedy to nasze przedszkolaki osobiście powitały 
gości, podczas tzw. „live meeting”, streamingowanego przez platformę 
TEAMS. Dzieci przywitały gości w pięciu językach, zaprezentowały mię-
dzynarodowe piosenki powitalne, a także zatańczyły krakowiaka – nasz 
taniec narodowy. Nasi z podziwem odnosili się do umiejętności polskich 
dzieci, cieszyli się także z oryginalnej organizacji spotkania. Nie zabrakło 
również warsztatów o obrzędach ludowych, takich jak obchody nocy świę-
tojańskiej, warsztatów plecenia wianków i wieńców dla panien do strojów 
krakowskich. Dużą część spotkania poświęciliśmy na przybliżenie zagra-
nicznym partnerom piękna naszego regionu, udostępniając prezentację 
najbliższej okolicy, Krakowa, Wieliczki oraz innych miejsc wpisanych na listę 
UNESCO. Spotkanie w ramach projektu Erasmus+ to również ciąg szkoleń 
i wykładów organizowanych przez partnerskie szkoły, służących dzieleniu 
się wiedzą i doświadczeniem.

Mimo iż pandemia zmusiła nas do modyfikacji planów szkoleniowych, 
udało nam się zrealizować wszystkie treści programowe. Czerpaliśmy przy 
tym wiele radości ze spotkania online. Dostrzegając ogromne możliwości 
rozwojowe, jakie daje uczestnictwo w projekcie Erasmus+, pragniemy kon-
tynuować współpracę z partnerami zagranicznymi, rozwijać nasze relacje 
poprzez realizację nowych przedsięwzięć międzynarodowych.

zPo

SERCE DLA MATEUSZA
Z inicjatywy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czernej zaku-
pione zostało Serce (pojemnik na nakrętki). Zakup został sfinansowa-
ny przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Czer-
nej. Celem zbiórki  jest pomoc 13-letniemu Mateuszowi Wójcikowi, 
mieszkańcowi Nawojowej Góry, chorującemu na rdzeniowy zanik 
mięśni. Mateusz jest podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
Małopolska. 
Zbiórkę oficjalnie rozpoczęto 23 czerwca. Dyrektor Domu Tomasz Smółka 
przywitał zaproszonych gości: Katarzynę Wójcik wraz z synem Mateuszem 
i jego dziadkiem, prezesa Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska 
Bohdana Piotrowicza, Marzenę Banaczyk-Niemiec – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Czernej, Joannę Smółkę – sołtys Wsi Czerna, mieszkańców 
i pracowników Domu. Po przywitaniu gości przez Dyrektora, Pani Katarzy-
na uroczyście przecięła wstęgę na Sercu i tym samym rozpoczęła zbiórkę, 
w którą chcemy zaangażować mieszkańców, a także społeczność lokalną 
z gminy Krzeszowice. Pojemnik w kształcie serca jest symboliczny. Przypo-
mina o sercu, które mamy i powinniśmy mieć dla najbardziej potrzebują-

cych. Niewiele jest trudniejszych w życiu sytuacji, niż nieuleczalna choroba 
dziecka, dlatego pomagamy i zachęcamy do pomagania mieszkańców 
naszej gminy – także w taki sposób. 

orGanizaTorzy

Atmosfera spotkania była znakomita. Z możliwości wspólnej zabawy 
cieszyli się zarówno podopieczni Stowarzyszenia, jak i ich opiekunowie. 
Pozostawanie w izolacji przez wiele miesięcy nie służy nikomu, a osobom, 
które są niesamodzielne – w szczególności. Na szczęście ten czas już minął. 
Spotkanie z okazji Dnia Dziecka było pełne atrakcji, tańców, uśmiechów 
i upominków. Najważniejsza jednak była możliwość bycia razem. Impreza 
odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Małopolskiego. Do tań-
ca i zabawy przygrywał znakomity muzyk Dariusz Konieczkiewicz z Rząski.

Z zaproszenia organizatorów skorzystali: wiceburmistrz Gminy Krzeszowi-
ce Adam Godyń, wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, członek Zarządu 
Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, wiceprzewodnicząca Rady Po-
wiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Narządu 
Ruchu w Krzeszowicach Karolina Wróblewska, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krzeszowicach Aneta Solarz, szefowa Biura Komuni-
kacji i Marketingu Kopalni Wapienia Czatkowice Agnieszka Cupiał, właści-

DŁUGO WYCZEKIWANE SPOTKANIE
Po długim okresie przerwy, związanej z pandemią, osoby niepełnosprawne mogły się wreszcie spotkać w swoim środowisku. 29 maja Stowa-
rzyszenie „Otwórzmy Przed Nimi Życie”, z siedzibą w Krzeszowicach, działające na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, 
zorganizowało w Kochanowie imprezę „Integracyjny Dzień Dziecka”.
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cielka firmy Baco Mariola Cichoń oraz Urszula i Piotr Brzózka, prowadzący 
firmę Usługi Transportowe.

Zaproszeni goście pokazali, że środowisko osób niepełnosprawnych jest 
dla nich ważne. Pokazali to nie tylko przychodząc na imprezę, ale też ba-
wiąc się znakomicie. Wiceburmistrz Adam Godyń oraz pozostali goście pro-
wadzili taneczny pociąg jak zawodowi wodzireje. Zarząd Stowarzyszenia 
„Otwórzmy Przed Nimi Życie” serdecznie dziękuje za pomoc w zorganizo-
waniu spotkania „Integracyjny Dzień Dziecka”. Podziękowania niech zechcą 
przyjąć: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, prezes Rejonowej Spółdzielni 
Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach Ryszard Rudzki, właściciel Kancelarii 
Doradztwa Podatkowego w Krzeszowicach Andrzej Bazarnik, właściciele 
Restauracji Kochanów Urszula i Janusz Szumiec, właściciele firmy Usługi 
Transportowe Urszula i Piotr Brzózka, właścicielka firmy Baco Mariola Ci-
choń oraz komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach Michał Godyń.

red.

DZIEŃ DZIECKA  
W DĘBNIKU
13 czerwca Stowarzyszenie Przyjaciół Dębnika przygotowało dla dzieci, 
z okazji ich święta, wiele fajnych atrakcji. Na początku, pod okiem Bożeny 
Stachowskiej – nauczycielki przyrody, była wędrówka po naszym pięknym 
lesie i rozpoznawanie gatunków drzew, ich liści i owoców. Później wszyscy 
bawili się w przeciąganie liny, biegi na czas, rzucanie piłki do kosza itp. 
W przerwach uczestnicy imprezy chłodzili się, jedząc lody, pijąc napoje 
i zajadając słodycze. Wszyscy bardzo ucieszyli się ze spotkania.

orGanizaTorzy
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DZIEŃ DZIECKA W SP 2
W związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach, zamiast tradycyjnych lekcji, mieli 
zajęcia ze swoimi wychowawcami. Nauczyciele zaplanowali różne for-
my aktywności, aby dzieci mogły się zintegrować po długim okresie 
nauki zdalnej.
Niektóre klasy wybrały się na wycieczki plenerowe po najbliższej okolicy, 
podczas których poznawały piękno otaczającej natury. Inni uczniowie 
uczestniczyli w grach i zabawach, które odbyły się na terenie naszej 
placówki. Wychowawcy klas czwartych przeprowadzili międzyklasowe 
zawody sportowe. Uczniowie rywalizowali między sobą w biegu waha-
dłowym i rzutach do kosza. Dużo emocji dostarczyły wyścigi w workach 
oraz konkurencja „Celny Strzelec”. O wygranej zdecydowała suma punktów 
uzyskanych we wszystkich konkurencjach. W rywalizacji dziewcząt najlep-
sze okazały się uczennice klasy IV b, natomiast wśród chłopców najwięcej 
punktów zdobyli uczniowie IV c. 

Był to niezwykły dzień, pełen radości i zabawy, dzięki czemu na twarzach 
dzieci znowu pojawiły się uśmiechy. 

aGnieszka WróBeL

Zostały zaproszone drużyny z Akademii Piłkarskiej Rudawa, Fabloku Chrza-
nów, Wiktorii Zalas, UKS Jedynka, Kmity Zabierzów, TS Skalanka, Wisły 
Rząska, JKS Zelków, a także dwie drużyny GKS Świt Krzeszowice. W sumie 
w imprezie wzięło udział ponad 100 dzieci.

DZIEŃ DZIECKA ZE ŚWITEM KRZESZOWICE
29 maja GKS Świt Krzeszowice zorganizował Dzień Dziecka na sportowo. Na obiektach klubowych, od wczesnych godzin porannych, swoje 
umiejętności prezentowali młodzi piłkarze z rocznika 2012.

Dla wszystkich uczestników turnieju, a także dla dzieci, które przyszły z ro-
dzicami na to święto, zorganizowano słodycze, napoje chłodzące, kiełbaski 
z grilla. Można też było wziąć udział w spotkaniu z policjantkami z Wy-
działu Prewencji Komendy Powiatowej w Krakowie, zapoznać się z pracą 
strażaków z krzeszowickiej OSP, przejechać się samochodem w stylu retro, 
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kierowanym przez pana Władysława Płaczka, czy też pojeździć na konikach 
pani Ani Pachli z Tenczynka. Tym, którzy chcieli zapoznać się z nowymi 
grami planszowymi, Marcin Ropka tłumaczył zasady rywalizacji. Obok, przy 
stoliku, pani Magdalena Skalny zmieniała wyglądy dziecięcych twarzy na 
pieski, kotki, małpki.

Na koniec wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale, 
a najlepsze 3 drużyny – puchary. Puchar otrzymał również najlepszy 
zawodnik, najlepszy strzelec i najlepszy bramkarz. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że impreza była objęta patronatem honorowym Burmistrza 
Gminy Krzeszowice.

red.

Ks. Włodzimierz Szumiec zwrócił uwagę na dwa aspekty tego radosnego 
święta – na rys historyczny oraz właściwy sens obchodzenia uroczystości 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To nie tylko tradycja, wiara ojców. Wy-
chodzimy z żywym Chrystusem na ulice, aby manifestować nasze prawo do 
wyznawania wiary katolickiej. Chrystus w Eucharystii, niesiony w procesji 
ulicami miast i wsi, staje się dziś sprawdzianem wiary na drodze realizacji 
naszego wspólnotowego powołania.

Nawojowa Góra, jak w roku poprzednim, nie zawiodła. Dopisała frekwen-
cja, a także pogoda. Uroczystości towarzyszyły: służba liturgiczna, poczty 
sztandarowe strażaków oraz druhny i druhowie OSP w Nawojowej Górze, 
delegacja Górników, Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego, 
przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w strojach ludowych. Procesja 
do czterech ołtarzy, ze sztandarami, feretronami, w asyście dzieci komu-
nijnych i dzieci w regionalnych strojach, sypiących kwiaty, zmieniła w tym 
roku trasę. Prawdopodobnie w kolejnych latach również będą zmiany.

BOŻE CIAŁO W NAWOJOWEJ GÓRZE
W tym roku mija 701 rocznica obchodzenia święta Bożego Ciała w Kościele Katolickim w Polsce. Po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała od-
były się w Krakowie w roku 1320. O tych faktach przypomniał ks. Włodzimierz Szumiec – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Nawojowej Górze.
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Jak co roku, ołtarze polowe przyozdobiono kwiatami i zielonymi gałązka-
mi. Ta symbolika jest czytelna dla wiernych i choć jak w dawnych czasach 
bywało, nie ma już zwyczaju, że gospodarze wychodzą z chlebem i solą 
witać Chrystusa, to jednak Chrystus wchodzi na nasze podwórka, na nasze 
posesje, zagląda do okien domostw. Dopisały dzieci, młodzież, rodzice 
z małymi dziećmi na ręku i w wózkach, a także starsi parafianie. Co prawda 
nie było tradycyjnego odpustu, jednak msza o godz. 10.00 oraz procesja 
zgromadziły wielu wiernych. Parafianie potrafili zachować reżim sanitarny.

W modlitewnej atmosferze spokoju i wyciszenia, przy oprawie muzycznej 
liturgii, przy śpiewie pieśni w wykonaniu Pani Beaty i Iwony oraz wtó-
rujących im uczestników procesji, łatwo było stwierdzić, że uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa daje doświadczenie jedności Boga, 
którą przeżywamy we wspólnocie. To święto, podobnie jak kolejne co-
dzienne procesje po mszy św. w oktawie Bożego Ciała, jest zaproszeniem 
do otwarcia na relację z drugim człowiekiem.

maciej LiBurski

11 sierpnia 1264 roku papież Urban ogłosił bullę Transiturus de hoc mundo, 
na mocy której Boże Ciało stało się świętem całego Kościoła. W październi-
ku tego samego roku papież zmarł, a o uroczystościach święta Bożego Ciała 
zapomniano. Przypomniał o nim dopiero w 1314 roku papież Klemens V. 
Ostatecznie jednak uroczystość zatwierdził Jan XXII, który włączając bullę 
z 1264 roku do zbioru praw kanonicznych, tzw. Klementyn, nadał postano-
wieniu Urbana IV moc obowiązującą. W 1389 roku papież Urban VI wliczył 
uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi w poczet głównych świąt Kościoła.

Boże Ciało przyjęło się wkrótce głównie na terenie Francji, Niemiec i Włoch. 
Tam też kształtowały się pierwsze tradycje związane z obchodzeniem tego 
dnia. W środowiskach niemieckich powstał m.in. zwyczaj procesji do czte-
rech ołtarzy i odczytywania przy nich ewangelii nawiązujących do tematyki 
święta. Stamtąd najpewniej obyczaj trafił na grunt polski.

W Polsce Boże Ciało obchodzone było od 1320 roku, kiedy biskup kra-
kowski Nankier ustanowił je dla diecezji krakowskiej. Jednakże za święto 
obowiązujące we wszystkich diecezjach polskich uznał je dopiero synod 
gnieźnieński z 1420 roku.

marian LeWicki

UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI  
CHRYSTUSA
Ulicami Krzeszowic i innych miejscowości gminy Krzeszowice przeszły w czwartek, 3 czerwca, procesje Bożego Ciała.
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25 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach uczniowie po raz 
ostatni w tym roku szkolnym spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy 
pogratulowali im osiągnięć w nauce oraz wręczyli świadectwa i nagrody. 

Szczególnie wyróżnieni zostali laureaci licznych konkursów oraz zwycięzcy 
zawodów sportowych, którzy w ciągu kilku lat odnotowali znaczące sukce-
sy. Dyrektor Dagmara Brela-Zając wraz z przewodniczącym Rady Rodziców 
Rafałem Lupą i wicedyrektor Adrianą Jaromin wręczyli statuetki HENRYK 
2021 ósmoklasistom: Piotrowi Bilskiemu, Wojciechowi Bilskiemu, Julii 
Ćwikle, Stanisławowi Dębickiemu, Oliwi Kasprzyk i Natalii Podgórni, która 
otrzymała również SUPERHENRYKA wraz z nagrodą indywidualną, ufundo-

ŻEGNAMY SZKOŁĘ, WITAMY WAKACJE
Zakończenie roku szkolnego to wyjątkowy dzień, na który uczniowie czekają z niecierpliwością. Tym bardziej, że dla wszystkich ten rok nie był 
łatwy, ze względu na trwającą wiele miesięcy zdalną formę nauczania. 

waną przez prezesa Kopalni Porfiru i Diabazu – pana Daniela Kłosowskiego. 
Natomiast HENRYCZKI 2021 za wybitne osiągnięcia w pierwszych latach 
nauki odebrali trzecioklasiści: Anna Chrzan i Bartosz Gaj.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych oraz 
bezpiecznych wakacji. 

aGnieszka WróBeL
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Pierwszy etap rozegrano w formie biegu sprinterskiego na terenie krze-
szowickich parków. Centrum zawodów zlokalizowano na obiektach GKS 
„Świt” Krzeszowice. Doświadczeni zawodnicy mieli okazję rywalizować na 
trasach sportowych. Dla początkujących przygotowano trasę szkoleniową 
oraz trasę rodzinną, na której dziecko wraz z dorosłym opiekunem mogło 
poznawać tajniki orientacji w terenie. 

Na trasach sportowych zwyciężali doświadczeni zawodnicy: Jowita, Mi-
chalina i Błażej Pudełkowie z Bolechowic, Zofia Moniak z Wadowic, Julia 
Rychłowska z Chrzanowa oraz Paweł Ślusarczyk i Piotr Stolarek z Krzeszo-
wic. W kategoriach weteranów najlepsze wyniki osiągnęli: Maria Marszałek 
z Jastrzębia Zdroju, Piotr Rusinek z Krzeszowic i Paweł Pudełek z Bolecho-
wic. Wśród najmłodszych najlepszymi okazali się: Kacper Styrylski i Marta 
Podgórni, a na trasie rodzinnej Aleksandra Podgórni razem ze swoją mamą 
Anną. Na zakończenie imprezy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki. 

PUCHAR POWIATU KRAKOWSKIEGO W BIEGU  
NA ORIENTACJĘ
W sobotę, 19 czerwca, rozegrano pierwszy etap z cyklu czterech zawodów organizowanych przez LKS „Górzanka”, w ramach wydarzenia  
pn. PUCHAR POWIATU KRAKOWSKIEGO 2021. Bieg na orientację polega na odnajdywaniu punktów kontrolnych umieszczonych w terenie przy 
użyciu mapy i kompasu. Projekt organizowany jest przy finansowym wsparciu Powiatu Krakowskiego.

Kolejne etapy cyklu zostaną przeprowadzone w formie biegu leśnego, 
w soboty, o godz. 10.00.

07.08.2021 Brzoskwinia (parking leśny przy autostradzie)

11.09.2021 Nielepice (parking leśny przy kamieniołomie)

Będą przygotowane również trasy dla początkujących i trasa rodzinna.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na 
stronach: gorzankaol.blogspot.com oraz www.lksgorzankabno.pl

jacek kreT
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dr n.med Marta Kurdziel

Toksyna botulinowa/Botoks
kwas hialuronowy

mezoterapia twarzy, skóry głowy
wspomaganie leczenia cellulitu

Leczenie nadpotliwości

MIEJSCE NA  
TWOJĄ REKLAMĘ

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



Specjalistyczny Gabinet 
Ginekologiczno-Położniczy

Dr n.med. Krzysztof Skotniczny
specjalista ginekolog-położnik

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

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

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

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

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

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

USG          -  stawów biodrowych u dzieci

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

PODOLOG– SPECJALISTA OD STÓP 

Stopy noszą ciężar naszego ciała przez całe życie. Dlatego w dbaniu o nie nie powinni-
śmy kierować się tylko względami estetycznymi. 
Podologia to dziedzina z zakresu kosmetologii i medycyny, a podolog to osoba, która 
przeprowadza zabiegi terapeutyczne w obrębie stóp.

Z jakimi dolegliwościami można przyjść do podologa?
Jeżeli borykasz się z bólem stóp, pieczeniem, bólem paznokci lub wystąpiły zmiany, któ-
re Cię niepokoją – wizyta u podologa pomoże rozwiązać te problemy. Podolog zajmuje 
się między innymi: wrastającymi paznokciami, usuwaniem odcisków i modzeli, terapią  
pękających pięt, brodawkami wirusowymi (kurzajki), grzybicami paznokci i skóry, obci-
naniem przerośniętych i pogrubionych paznokci.  

Jak wyglądają wizyty i kto może skorzystać z usług podologa?
Zabiegi podologiczne są przeprowadzane w komfortowych warunkach dla pacjenta(wygodny fotel); wszystkie narzędzia, które są uży-
wane są wysterylizowane. Sprzęt, który posiadam umożliwia przeprowadzenie zabiegów w bezbolesny dla klienta sposób. Bardzo często 
obawa przed bólem zniechęca pacjentów do wizyt. Bardzo ważna jest profilaktyka i odpowiednie dbanie o stopy, a także regularne wizyty 
w gabinecie, które podtrzymują efekty terapii. Z usług gabinetu mogą korzystać osoby w każdym wieku. Pomoc znajdą zarówno seniorzy 
jak i dzieci. Pomagamy także osobom leżącym, niepełnosprawnym czy mającym problemy z poruszaniem się. Dzięki profesjonalnemu 
sprzętowi usługi podologiczne mogą być świadczone w domu pacjenta z zachowaniem bezpieczeństwa.

W Krzeszowicach powstał pierwszy gabinet podologiczny „Zdrowe Stopy” przy ul. Wyki 2.  
Wizyty ustalane pod numerem tel. 604 873 753. Zapraszam serdecznie – podolog Nina Kłaput. 

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





Profesjonalna pomoc prawna m.in.:

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

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

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

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

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

 
Spotkania 

w Krakowie, Trzebini, Krzeszowicach po uprzednim umówieniu wizyty
 

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

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

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


