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Jesień blisko. Nieobliczalna. Groźna w zapowiedziach nie tylko meteorologicznych, ale społecznych, zdrowotnych... Tradycyjnie melancholijna 
w złotej polskiej aurze wrześniowej. Pora wyczekiwania, przygotowania zapasów na zimę. „Ilustrowany Kurier Codzienny” (1918 nr 163  
z 17.09. 1918) informuje o zmianie czasu: Na podstawie rozporządzenia ministerialnego, w dniu wczorajszym zakończono „czas letni”, który trwał od  
15 kwietnia do 15 września. Dziś o godzinie 3 rano przesunięto wskazówki na zegarach na godzinę 1. Pamiętajmy, że czas publikacji w gazecie 
codziennej był nieco spóźniony wobec daty druku informacji.

Cytowana historia może być pouczająca, komiczna, historyczna, nawet obyczajowa, gdyż dotyczy sfer nie niebieskich, ale społecznych. Ilekroć 
przechodzę obok kamienia „Nieznanemu Żołnierzowi”, tylekroć myślę o tym, jak słowo ubrane w pogardę, może ranić. Po niej – nawet po 
zagojeniu – zostaje blizna. „Magazyn Krzeszowicki” (1995 nr 84) przedrukował fragment Protokołu (str. 106-107) z posiedzenia krzeszowickiej 
Rady Miejskiej w dniu 26.09.1925 roku. Przytaczam fragmenty, ponieważ za kilka lat obchodzić będziemy (?) rocznicę wydarzeń wartych  
przypomnienia, a na pewno ostrzeżenia.  

W dniu 8 września 1925 nieznany ofiarodawca ufundował kamień pamiątkowy z napisem „Nieznanemu Żołnierzowi”. Skoro wieść o tym fakcie 
rozeszła się po mieście – odruchowo zelektryzowała mieszkańców – zgromadziła się około Kamienia, samorzutnie liczna publiczność, wyruszyła 
dziatwa szkolna z gronem nauczycielskim, liczni kuracjusze i miejscowa straż pożarna, która pełniła cały dzień straż honorową. Były przemówienia 
przedstawicieli władz, młodzież odśpiewała „Rotę”, orkiestra z Nawojowej Góry odegrała hymn, złożono wieńce i kwiaty. Tymczasem stała się 
rzecz niesłychana. Nazajutrz w dniu 9 września rano Andrzej Potocki - w obecności pełnomocnika - poprosił przez woźnego Administracji do biura 
swych dóbr Burmistrza Kulczyckiego. Zjawił się on z zastępcą Rybackim. Hrabia zadał pytanie: jak ma się zachować wobec faktu postawienia 
pamiątkowego kamienia na terenie (planty), który jest jego własnością? Burmistrz odpowiedział, że trudno udzielać rady. Andrzej Potocki 
podniesionym głosem począł wymyślać, że ludność Krzeszowic jest bolszewicka, bo gmina jest chamska, że gdyby mógł, to by całe Krzeszowice 
wytruł, i miałby spokój – a złożony zaś kamień wysadzi dynamitem w powietrze. Andrzej Potocki ubrany był w mundur oficera W.P. Oczywiście 
rozpętała się burza, nie tylko gminna, tym bardziej że właściciel dóbr magnackich jest synem Andrzeja – Namiestnika zamordowanego w kwietniu 
1908 roku, we Lwowie.

W dniu 17.10.1925 r. odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, w którym wziął udział hr. Andrzej Potocki. Podczas obrad wzywano do ugody, 
jedności porozumienia. Pan Hrabia powiedział, że rozumie, jakie go łączą interesy z gminą i pragnie dojść do porozumienia, a to leży w zrozumiałym 
poszanowaniu wspólnych interesów, a że tym bardziej pragnie tego i cofa słowa, które swego czasu wyrzekł w uniesieniu i przeprasza tych panów, 
którzy byli obrażeni. Komentarz jest zbędny.

„Z ostatniej chwili” „Magazyn Krzeszowicki” (1992 nr 15 i 16) rejestrował: Urząd Miejski w Krzeszowicach odwołał się do Państwowej Komisji 
Uwłaszczeniowej od decyzji Wojewody Krakowskiego odmawiającej przekazania na własność  Gminie hotelu Kopalni Wapienia Czatkowice. Hotel 
miał być przeznaczony na dom dla dzieci niepełnosprawnych. W tymże dziale „Magazynu Krzeszowickiego” (nr 17): Polskie Koleje Państwowe 
zwróciły się do władz Krzeszowic z wnioskiem o zwolnienie z podatku gruntowego w latach przyszłych `i zwrot już zapłaconych podatków. Zarząd 
Gminy odmówił. Krótko i węzłowato.       

Muzeum w Krzeszowicach? Sonda (pytałem 31 osób) przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia tego roku – pozbawia złudzeń. Ponoć jest 
– ale zamknięte. To częsta odpowiedź, jak i - W takiej sypialni Krakowa – po co ma istnieć? Większość odpowiedzi brzmiała – nie wiem. Nie 
pytałem o znaczenie słowa skansen, które w realnej postaci znakomicie funkcjonuje niedaleko nas – w Wygiełzowie – pod nazwą „Nadwiślański 
Park Etnograficzny”. Można tam obejrzeć dzwonnicę alarmową z Nowej Góry z 1778. Warto pamiętać, że to miejsce miało kiedyś status miasta. 
A na ekspozycję przypominającą piękno dawnej architektury oraz wnętrz sprzed lat spogląda majestatyczny, a kiedyś groźny zamek w Lipowcu. 
Kto wie, czy budowla nie będzie na nowo otwarta „dla pensjonariuszy”.

Otóż źródłem mych rozważań muzealno-skansenowych stała się notatka w dziale „Z ostatniej chwili” – „Magazynu Krzeszowickiego” (1996 
nr 110/111): Stojąca od kilku tygodni na bocznicy stacji kolejowej w Krzeszowicach lokomotywa oraz wagony są zalążkiem mającego powstać 
skansenu. Jak poinformował nas naczelnik stacji utworzeniem skansenu zainteresowane są wszystkie szczeble dyrekcji PKP, nie wyłączając Dyrekcji 
Generalnej, a także osoby prywatne. Placówka ta nigdy nie powstała. Zaistniały tylko piękne słowa zmienione w realne pocięcie niedoszłych 
eksponatów i wywiezienie do huty. Na tym miejscu powstaje parking... już nie skansen, chociaż kto wie, co z tego wyrośnie. Na pewno specyficzna 
przestrzeń dla nowoczesnej sztuki samochodowej pod niebem.

Dzisiaj w drodze do Zamku w Rudnie (właścicielami są potomkowie Potockich, linii krzeszowickiej) można odwiedzić – w tejże miejscowości 
– Muzeum Agatów powstałe dzięki pasji Witolda Kopruchy. Z Garbu Tenczyńskiego można zobaczyć – po przeciwległej stronie Rowu 
Krzeszowickiego – klasztor w Czernej. W nim czeka – nie tylko na turystów – Muzeum Karmelitańskie (Dom Pielgrzyma). Dla piechurów 
znakomita wycieczka. A jednak można nie tylko próbować, lecz i działać. Niestety różne bariery – od finansowych począwszy - nie pozwalają na 
funkcjonowanie, z prawdziwego zdarzenia placówki, chociażby o dawnej nazwie, czyli Muzeum Ziemi Krzeszowickiej lub innej... – oby twórczej!
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Realizowany przez trzy lata, od 2017 roku,  projekt  pilotażowy Lato 
w Krzeszowicach cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Bardzo dobrze skonstruowany i dobrany cykl imprez i wydarzeń 
sprawił, że latem Rynek w Krzeszowicach tętnił życiem. Dzięki zaan-
gażowaniu i pomysłowości pracowników Urzędu Miejskiego, Centrum 
Kultury i Sportu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Krze-
szowickiego Centrum Zdrowia, pokazaliśmy, przy stosunkowo nie-
wielkich środkach z budżetu gminy, że Krzeszowice mogą być pełne 
radości. 
Poszczególne imprezy były tak zaplanowane, żeby każda grupa wiekowa 
mogła wybrać coś dla siebie. Niedziele dla Seniora oraz dla Zdrowia skupia-
ły głównie naszych seniorów. Młodzież licznie uczestniczyła w Pożegnaniu 
Wakacji na placu targowym. Rodziny z dziećmi korzystały z lunaparku oraz 
brały udział w Niedzieli dla Rodziny. Osoby utalentowane występowały 
podczas Letniej Sceny Młodych Talentów, która przeniosła później swoją 
działalność do Kopalni Talentów. Prawdziwym przebojem okazało się 
Święto Pomidora, nawiązujące do tradycji Krzeszowic. Dla miłośników piłki 
nożnej była zorganizowana Strefa Kibica, odbył się również Festiwal Piw 
Regionalnych. Samorządowcy z naszej gminy wraz z sympatykami rywali-
zowali w Turniejach Sołectw i Osiedli. Jeśli do tego dodamy organizowane 
w wieczorne piątki Muzyczne Fontanny, koncerty muzyki poważnej i ple-
nerowe kino, to w mojej ocenie letnia oferta w Krzeszowicach była wyjąt-
kowo bogata. Dlatego, po rocznej przerwie, w 2021 roku postanowiliśmy 
projekt kontynuować w wersji okrojonej ze względu na pandemię. Okres 
przerwy to również czas na dokonanie analiz, podsumowań i przyjęcia 
nowych założeń na kolejne lata. Chciałbym, żeby w przyszłości cały cykl 
zaczynał się od Krzeszowickiej Majówki na Rynku, a kończył w sierpniu na 
placu targowym dwudniową imprezą, łączącą Pożegnanie Wakacji, Święto 
Pomidora z udziałem Pań z Kół Gospodyń Wiejskich,  z degustacją piwa 
z Tenczynka i finałem Turnieju Sołectw i Osiedli.  

WacłaW GreGorczyk, burmistrz Gminy krzeszoWice

Podczas wydarzeń, organizowanych w ramach Lata w Krzeszowicach, 
mieszkańcy gminy mieli okazję zaszczepić się przeciwko COVID-19 
i dokonać spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021. 
Dołożyliśmy starań, aby poszerzyć dostępność do szczepień i spisu, 
mając na uwadze osoby, które, z braku czasu lub możliwości, wolały 
skorzystać z punktów mobilnych.

Zaszczepić można się było jednodawkową szczepionką Johnson&John-
son, bez wcześniejszych zapisów. Urząd Miejski w Krzeszowicach wraz 
z Krzeszowickim Centrum Zdrowia zorganizowali punkty mobilne na 
krzeszowickim Rynku i w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krzeszowicach, a podczas Dni Krzeszowic szczepienia były wykonywane 
w przychodni KCZ, przy ulicy Legionów Polskich 30. Operatorem medycz-
nym szczepień było Krzeszowickie Centrum Zdrowia. Łącznie, podczas tych 
wydarzeń, zaszczepiło się ponad 300 osób. W tym czasie, w mobilnych 
punktach, dyżur pełnili też rachmistrze spisowi, przeprowadzając wywiady 
z osobami, które jeszcze nie dopełniły obowiązku spisu. 

małGorzata bojkoWska, sekretarz Gminy krzeszoWice 

Niedziela dla Rodziny
25 lipca krzeszowicki Rynek był niezwykle kolorowy i radosny, a to 
za sprawą mieszkańców, szczególnie rodziców wraz z dziećmi, którzy 
tłumnie przybyli na doroczną Niedzielę dla Rodziny. 
- Specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy, wspólnie z pracownikami 
Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury i Sportu, moc zabaw i atrakcji - były 
konkursy i gry prowadzone przez profesjonalnych animatorów, szczudlarz-
-cyrkowiec, zachęcający do udziału w zabawach, pokazy  iluzjonisty oraz spek-
takl Teatru Kalejdoskop.  W grach i zabawach uczestniczyły nie tylko dzieci, ale 
i ich rodzice oraz dziadkowie i opiekunowie – mówi Aneta Solarz, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niespodzianką dla wszystkich, a jednocześnie bardzo symbolicznym gestem 
było posadzenie na krzeszowickim Rynku nowego drzewa – katalpy, w miej-
sce tej, która została zniszczona przez nawałnicę. Dzieci posadziły i podlały 
drzewko (przy niewielkiej pomocy dorosłych), i mamy nadzieję, że przez 
kolejne lata będą  mogły obserwować, jak rośnie ono wraz z nimi.

Przy okazji tego wydarzenia można było odwiedzić punkt spisowy Naro-
dowego Spisu Powszechnego, była także możliwość skorzystania z mobil-
nego punktu szczepień, którego operatorem było Krzeszowickie Centrum 
Zdrowia. 

Dziękujemy mieszkańcom za tak liczny udział w imprezie,  
zapraszamy za rok!

tekst: GoPs krzeszoWice
zdjęcia: j. kaczoroWska, m. LeWicki

Lato w Krzeszowicach
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Tego lata atrakcji nie brakowało. Zależało nam, by letnia oferta była zróż-
nicowana i każdy mógł znaleźć w niej coś dla siebie. Bardzo cieszymy się, 
że mieszkańcy gminy tak chętnie brali udział w proponowanych przez nas 
wydarzeniach. 

Zorganizowanie tych przedsięwzięć nie było proste. My byliśmy przygotowani 
do realizacji każdej imprezy, ale firmy współpracujące, po okresie wymuszone-
go braku aktywności, albo jeszcze się nie zorganizowały, albo mają nadmiar 
zleceń. Oprócz imprez dużych i spektakularnych zrealizowaliśmy bardzo dużo 
mniejszych, ale bardzo ważnych przedsięwzięć dla lokalnej społeczności, 
o których można przeczytać na kartach „Magazynu Krzeszowickiego” czy na 
naszych portalach internetowych – mówi dyrektor CKiS Paweł Czyż

KINO PLENEROWE 
Na przełomie lipca i sierpnia Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
przygotowało nie lada ucztę dla miłośników kina. W trzy dni wyświetliliśmy 
w Parku im. Adama Bogackiego aż sześć znakomitych tytułów – filmy dla 
całej rodziny i najlepsze oscarowe produkcje – łącznie ponad 10 godzin se-
ansu. Na publiczność czekało 70 wygodnych leżaków, uczestnicy przynosili 
ze sobą także własne koce i karimaty. Widzowie mogli zakupić na pobliskim 
stoisku coś do picia, popcorn i poczuć się jak na sali kinowej. Każdego dnia 
seans rozpoczynaliśmy od kina familijnego. Na dużym ekranie można było 
zobaczyć filmy „Był sobie pies 2”, „Hugo i jego wynalazek” oraz „Sekretne 
życie zwierzaków domowych”. Nie zabrakło także propozycji dla miłośni-
ków sensacji – „Bodyguard zawodowiec”, czyli znakomita komedia akcji 
z rewelacyjnymi Rayanem Raynoldsem i Samuelem L. Jacksonem. Fani kina 
francuskiego z pewnością docenili pokaz filmu Philippe’a de Chauverona 
„I znów zgrzeszyliśmy dobry Boże”. Mocnym zakończeniem sobotniego se-
ansu był „Paraside” – koreański zdobywca 4 Oscarów, w tym dla najlepszego 
filmu 2019 roku. 

Chociaż zakończenie niedzielnych projekcji popsuła pogoda i nie udało 
nam się wyświetlić oscarowego „Greenbooka” z 2018 roku, mamy nadzieję, 
że film Petera Farrelly’ego obejrzymy wspólnie podczas  Plenerowego Kina 
w Krzeszowicach za rok. Frekwencja mieszkańców i niesamowita atmosfera 
panująca w parku Bogackiego przez cały lipcowo-sierpniowy weekend 
pokazują, że warto powrócić do tego pomysłu i znów cieszyć się świetnym 
kinem w pięknej scenerii krzeszowickiej zieleni.

Lato w gminie Krzeszowice 
Po ponad rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią, do kalendarza imprez gminy Krzeszowice powróciły wyda-
rzenia plenerowe, koncerty i imprezy, za którymi zarówno mieszkańcy, jak i my jako organizatorzy, bardzo tęskniliśmy. 

MUZYCZNA FONTANNA
Scena na Muzycznej Fontannie od kilku 
lat cieszy się niesłabnącą popularnością. 
Od początku funkcjonowania tego cyklu 
na scenie Fontanny zaprezentowało się 
blisko 30 artystów, solistów i zespołów. 
Publiczność polubiła tę ofertę kulturalną. 
Letnie, piątkowe koncerty systematycznie 
gromadzą wielu słuchaczy. W tym wypad-
ku krzeszowicki Rynek znakomicie spraw-
dza się, jako przestrzeń do grania muzyki 
na żywo. Kluczem do sukcesu Muzycznej 
Fontanny jest różnorodność prezentowa-
nej muzyki. Jedno jest stałe, a mianowicie 
poziom artystyczny.

W tym roku wysłuchaliśmy 4 koncertów: 
OLA NOWAK BAND, ELVIS’56, SARHA 
CREW oraz KLEZMORIM TRIO. Każdy z kon-
certów zabrał widownię w zupełnie inną, 
muzyczną podróż. Od muzyki amerykań-
skiej, przez piosenki autorskie po nastro-
jowe utwory związane z kulturą żydowską.

aGnieszka szczuka-ciaPała,  
marian LeWicki
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DNI KRZESZOWIC 
27 i 28 sierpnia na Placu Targowym w Krzeszowicach odbyły się DNI KRZE-
SZOWIC! Impreza ciesząca się w przeszłości dużą popularnością powróciła 
do naszego miasta po kilkuletniej przerwie. W piątek imprezę prowadził 
Norbi, który bawił publiczność swoimi monologami. Piątkową atrakcją 
było również disco laser party, na które zaprosił wszystkich DJ PITER. Pu-
bliczność znakomicie bawiła się na koncertach zespołów Dejw oraz MIG. 
W sobotę na scenie królowały kabarety – Stan Tutaj oraz kultowy Kabaret 
OTTO, a miłośnicy góralskich brzmień mogli bawić się przy muzyce zespołu 
Śpasy. W piątek i sobotę do późnych godzin nocnych można było bawić 
się na dyskotece przy dźwiękach największych światowych hitów. Przez 
cały weekend na Placu Targowym w Krzeszowicach odbywał się zlot food 
trucków. Można było też odwiedzić wesołe miasteczko. 

zdjęcia: orGanizatorzy
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Niedziela dla Seniora
W cyklu Lato w Krzeszowicach ważnym elementem była Niedziela dla 
Seniora, zorganizowana 8 sierpnia na krzeszowickim Rynku.

Informacje  o działalności Stowarzyszenia Manko, z którym Gmina Krze-
szowice współpracuje od kilku lat, przedstawił prezes Łukasz Salwarowski. 
Podczas prezentacji „Stop manipulacji. Nie daj się oszukać” wręczył burmi-
strzowi Wacławowi Gregorczykowi certyfikat udziału Gminy Krzeszowice 
w tej kampanii.

Do aktywności fizycznej i gimnastyki zachęcał seniorów Marek Pilch, czło-
nek stowarzyszenia, ambasador zdrowego stylu życia. 

Na stanowisku Krzeszowickiego Centrum Zdrowia wykonać było można 
bezpłatny pomiar ciśnienia, poziomu cukru i saturacji krwi, ocenę wydol-
ności płucnej i wieku serca. Wiele osób skorzystało z porad z dziedziny 
profilaktyki raka piersi oraz konsultacji gastrologicznych, koncentrujących 
się na prawidłowym żywieniu seniorów. W namiocie Gminy Krzeszowice 
otrzymać można było Koperty Życia i przystąpić do programu Ogólnopol-
ska Karta Seniora.

Panie z Krzeszowickiego Klubu Zdrowia zachęcały do zmiany codziennych 
nawyków i korzystania ze zdrowych produktów, a dietetyk Arkadiusz Ku-
charski udzielał seniorom konsultacji dietetycznych.

Nie zabrakło konkursów z nagrodami, a na finał wieczoru organizatorzy 
zaprosili na koncert  Śpiewające Fortepiany, prowadzony przez duet forte-
pianowy Janusz Tylman i Czesław Majewski. Największe przeboje operetki, 
musicalu i piosenki wykonali soliści Joanna Stefańska-Matraszek (sopran) 
i Ireneusz Miczka (baryton).

Ponadto na krzeszowickim Rynku podczas wydarzenia czynny był mobil-
ny punkt szczepień przeciwko COVID-19, pełnili także dyżur rachmistrze 
spisowi.

tekst: janina WaLkoWicz, rPW umk
zdjęcia: joanna kaczoroWska, rPW umk

Zgodnie z rozkładem autobus linii LR6 z 11 pasażerami o  wyjechał z pętli 
w Bronowicach Małych i przez Rondo Ofiar Katynia dotarł na Dworzec 
Autobusowy w Krzeszowicach, skąd bezpośrednio kontynuował kurs przez 
Tenczynek (obok Stawu Wrońskiego) do parkingu pod zamkiem w Rudnie. 
Następnie zawrócił na placu pod remizą OSP Rudno i tą samą trasą wrócił 
na krzeszowicki dworzec. Tutaj zaczekał na przyjazd pociągu z Krakowa  
(w składach spółki „Polregio” honorowane są bilety KMK) i rozpoczął kolejny 
kurs do Rudna. Łącznie wykonał 10 kursów, średnio co godzinę. Na koniec 
dnia wrócił na pętlę w Bronowicach Małych. Do 22 sierpnia linia ta przewio-
zła prawie 600 pasażerów.

Podobny schemat kursowania został zastosowany na linii LR9, dowożącej 
od 28 sierpnia drugim autobusem turystów z Bronowic Małych (start 8.18) 
via Dworzec Autobusowy w Krzeszowicach (8.50), pod klasztor oo. Karmeli-
tów Bosych w Czernej. Autobus zawraca na przystanku Czerna – Las i wraca 

do Dworca w Krzeszowicach. Tutaj, analogicznie jak w przypadku linii do 
Rudna, czeka na pasażerów pociągu przyjeżdżającego z Krakowa i o 10.22 
wyrusza w następny kurs pod klasztor. Również na tej linii przewidzianych 
jest 10 kursów w soboty oraz niedziele

- Jest to pilotażowe przedsięwzięcie, które w jakimś stopniu powinno dać od-
powiedź na pytanie o stopień zainteresowania wśród mieszkańców regionu, 
głównie krakowian, perełkami turystycznymi Gminy Krzeszowice. Jednocze-
śnie zwiększa ono możliwości dotarcia do nich w dni wolne od pracy naszym 
mieszkańcom. Istotnym także jest, iż działanie to nie wymaga (poza kosztem 
przystosowania placu przed remizą OSP w Rudnie do zawracania autobusu),  
asygnowania środków z budżetu gmin – informuje zastępca burmistrza 
Adam Godyń.  
Organizator zastrzegł sobie funkcjonowanie tych połączeń jedynie w dni pogodne, a informacje 
o ich kursowaniu można znaleźć na stronie www.kmkrakow.pl (aktualne komunikaty) i infolinii 
MPK S.A. w Krakowie tel. 19150. Linie mają działać do końca września.

W letnie weekendy Krzeszowice bliżej Krakowa!
Od soboty 31 lipca, na mocy porozumienia zawartego z inicjatywy Starosty Krakowskiego pomiędzy Gminą Kraków i Gminą Krzeszowice, uru-
chomiona została weekendowa linia rekreacyjna, łącząca Kraków z zamkiem w Rudnie. 



www.krzeszowice.pl [ 7 ]

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Termin Dzień tygodnia Godzina Sołectwo/osiedle Miejsce spotkania

7 września wtorek 17.00 Osiedle Jurajskie Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Krzeszowicach

8 września środa 18.00 Osiedle Nowy Świat Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Krzeszowicach

9 września czwartek 18.00 Osiedle Czatkowice Remiza OSP Czatkowice

10 września piątek 18.00 Sołectwo Nawojowa 
Góra

Dom Gromadzki                        
w Nawojowej Górze

12 września niedziela

10.00 Sołectwo  Żary Sołtysówka w Żarach

13.30 Sołectwo Sanka Remiza OSP Sanka

16.00 Sołectwo Łany Świetlica w Łanach

18.00 Sołectwo Dubie Sołtysówka w Dubiu

18 września sobota 18.00 Sołectwo Rudno Remiza OSP Rudno

19 września niedziela
14.00 Sołectwo Frywałd Świetlica wiejska  

we Frywałdzie

18.30 Sołectwo Czerna Remiza OSP Czerna

20 września poniedziałek 18.00 Osiedle Parkowe Sala Herbowa UM 
w Krzeszowicach

24 września piątek
17.00 Sołectwo Zalas Szkoła Podstawowa                 

w Zalasiu

19.00 Sołectwo Filipowice Dom Kultury w Filipowicach

25 września sobota
17.00 Sołectwo Nowa Góra Świetlica wiejska w Nowej 

Górze

19.00 Sołectwo Dębnik Remiza OSP Dębnik

26 września niedziela
15.00 Sołectwo Ostrężnica Remiza OSP Ostrężnica

17.00 Sołectwo Wola 
Filipowska

Dom Ludowy w Woli 
Filipowskiej

27 września poniedziałek 18.00 Sołectwo Miękinia Sołtysówka w Miękini

PLANOWANE TERMINY ZEBRAŃ  
SOŁECKICH I OSIEDLOWYCH

WRZESIEŃ 2021

W OSTATNIM TYGODNIU SIERPNIA ODBYŁY SIĘ ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW:
OSIEDLI CENTRUM I ŻBIK ORAZ TENCZYNKA, SIEDLCA I PACZÓŁTOWIC
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Gości powitali gospodarze święta plonów: burmistrz Wacław Gregorczyk 
i sołtys Czernej Joanna Smółka. Obrzęd dożynkowy rozpoczął się, gdy bo-
chen chleba, upieczony z ziarna z tegorocznych zbiorów przekazali gospo-
darzom dożynek starostowie Maria Ciombor i Jarosław Janik z Czernej, wy-
powiadając najważniejsze tego dnia słowa: gospodarze, przyjmijcie od nas 
ten bochen chleba upieczony ze zboża z tegorocznych zbiorów. Uszanujcie 
go i gospodarujcie tak, żeby go nikomu w naszej gminie nigdy nie zabrakło.

Kolejnym, ważnym punktem programu było wręczenie wieńców do-
żynkowych: kopkę dla ojców karmelitów przygotowało Koło Gospodyń 
Wiejskich z Czernej, a KGW Nawojowa Góra dla władz samorządowych, 
reprezentowanych przez burmistrza i przewodniczącego rady. Następnie 
gospodynie wręczały gościom chleby dożynkowe, które otrzymali: minister 
Andrzej Adamczyk od KGW Miękinia, wicemarszałek Łukasz Smółka od 
KGW Tenczynek, starosta Wojciech Pałka od KGW Dubie, radni powiatowi 
od  KGW Siedlec a sołtys Joanna Smółka od KGW Wola Filipowska. Andrzej 
Adamczyk, poseł Ziemi Krakowskiej, odebrał chleb, przygotowany przez 
KGW Ostrężnica - Łany dla parlamentarzystów, a Łukasz Smółka, w imieniu 
wojewody małopolskiego, przyjął chleb od KGW Rudno.

Upominkami książkowymi burmistrz i przewodniczący uhonorowali staro-
stów dożynek oraz Sylwię Kucharską z Paczółtowic, właścicielkę gospodar-
stwa agroturystycznego i pasieki oraz Magdalenę Zych z Rudna, również 
prowadzącą działalność agroturystyczną. Wacław Gregorczyk podkreślił, 
że w ten sposób pragnie docenić nie tylko tradycyjnych rolników, ale także 
osoby rozwijające inne formy gospodarstw, czy wytwarzające ekologiczną 
żywność.  

Na zakończenie uroczystości wicemarszałek Łukasz Smółka, a ze strony 
organizatorów burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Kazimierz 
Stryczek, wręczyli paniom z Kół Gospodyń Wiejskich okolicznościowe 
upominki. 

- Składam serdeczne podziękowania Klasztorowi Karmelitów Bosych w Czer-
nej, Sołectwu i KGW Czerna za przygotowanie Dożynek Gminy Krzeszowice 
– mówi Wacław Gregorczyk.

tekst: janina WaLkoWicz rPW umk
zdjęcia: marian LeWicki, maciej Liburski

Dożynki Gminy Krzeszowice 
Dożynki rozpoczęły się w niedzielę 29 sierpnia mszą świętą w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej, koncelebrowaną przez ojców Stanisława 
Fudalę, Pawła Hańczaka i Tomasza Maślankę.  Przed bramą klasztoru grała kapela KOPIENIOKI, a liturgii towarzyszyła orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czernej pod kierownictwem Józefa Smółki.
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Ścieżka edukacyjna w Dębniku 
Dzięki projektowi zrealizowanemu przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego powstała nowa ścieżka przyrodniczo - edu-
kacyjna w sołectwie Dębnik. Trasa ścieżki została wyznaczona w formie 
pętli, na terenie leśnym i łąkowym, wzdłuż istniejących dróg leśnych. Teren 
ten znajduje się na malowniczym obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie, w niedalekim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Dolina Racławki. 
Na terenie ścieżki ustawiono 11 kolorowych tablic informacyjno – eduka-
cyjnych. Na tablicach widnieje wiele ciekawych informacji na temat leśnych 
zwierząt, pełnych życia martwych drzew, piętrach lasu, rozmnażania się 
roślin czy naturalnych odnowień buka. Całość uzupełnia wiata edukacyjna 
wraz z małą architekturą wokół stawu, z której mogą korzystać mieszkańcy, 
turyści, a także zorganizowane wycieczki. 

Warto zobaczyć w Gminie Krzeszowice 
Dębnicki zegar Słoneczny
W 2017 roku w centrum Dębnika, przy byłym łomie czarnego marmuru 
Siwa Góra, stanęła kamienna replika zegara słonecznego. Oryginalny zegar 
powstał w 1787 roku na pamiątkę wizytacji wioski przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Obecny zegar wykonany jest z czarnego wapie-
nia dębnickiego, zwanego marmurem dębnickim. Zegar pokazuje praw-
dziwy, lokalny czas słoneczny i jest zaliczany do klasy zegarów naturalnych. 
Pozbawiony własnego napędu do działania, wykorzystuje obrotowy ruch 
Ziemi. Z atrakcji korzystają również najmłodsi, ucząc się odmierzać czas na 
podstawie zmiany pozycji Słońca. 

tekst: j. kaczoroWska, rPW umk
zdjęcia: j. kaczoroWska, a. jirak – Leszczyńska (zPkWm)
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Mieszkańcy oraz goście mieli okazję skorzystać z materiałów oraz pro-
duktów naturalnych i samemu zbudować hotele dla owadów oraz budki 
dla nietoperzy i ptaków, a także otrzymać nasiona łąkowych roślin mio-
dodajnych. Do mieszkańców i ich ogrodów trafiło: 30 hoteli dla owadów,  
17 budek lęgowych dla ptaków, 3 budki dla nietoperzy.

Urząd Miejski w Krzeszowicach przygotował stoisko edukacyjno-turystycz-
ne. Pracownicy Referatu Promocji i Współpracy zachęcali do zwiedzania 
gminy Krzeszowice oraz promowali jej walory turystyczne, organizując 
konkursy z nagrodami. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska informo-
wali uczestników o proekologicznych działaniach, realizowanych obecnie 
w naszej gminie. Dodatkowo na chętnych gości czekało ok. 80 gatunków 
roślin miododajnych, które można było wygrać w konkursie wiedzy ekolo-
gicznej, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Dziękujemy za liczny udział i kreatywnie spędzony czas. 
tekst, zdjęcia: j. kaczoroWska rPW umk

Termin składania wniosków:
od 15 sierpnia do 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kole-
giów pracowników służb społecznych od 15 września do 15 października 
2021 roku.
Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krze-
szowicach, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice – Sekcja Świadczeń Ro-
dzinnych.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej 
sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto 
na osobę nie może przekraczać kwoty: 528 zł.
Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca po-
przedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów 
z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Stypendium szkolne przyzna-
wane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym ist-
nieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych 
na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. 
Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu 
świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia 
i rozliczenia tych dokumentów w GOPS Krzeszowice.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane 
w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. 

Ogrody przyjazne naturze 
7 sierpnia gościliśmy w Dolinie Pstrąga w Dubiu Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, który promuje projekt „Ogrody 
przyjazne naturze”.  Pracownicy ZPKWM podczas warsztatów podpowiadali, jak zaprosić przyrodę do ogrodu i co zrobić, by był on przyjazny dla 
zapylaczy, płazów, ptaków, jeży i nietoperzy. 

W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium 
już od lipca 2021 roku. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium 
na okres krótszy, niż rok szkolny - uwzględnia się wtedy rachunki za okres 
przyznania świadczenia.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
• od września do grudnia 2021 roku - rozliczenie pomocy materialnej za 

ten okres powinno nastąpić do 10 grudnia 2021 roku, a wypłata (jedno-
razowo) do 30 grudnia 2021 roku.

• od stycznia do czerwca 2022 roku - rozliczenie pomocy materialnej za 
ten okres powinno nastąpić do 10 czerwca 2022 roku, a wypłata (jedno-
razowo) do 30 czerwca 2022 roku.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub 
zasiłku szkolnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszo-
wicach – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, tel: 12 258 30 92.

Formularz wniosku dostępny jest:
• w GOPS Krzeszowice, ul. Krakowska 11, parter - Sekcja Świadczeń Ro-

dzinnych

• do pobrania: na stronie internetowej GOPS: www.gopskrzeszowice.pl, 
w zakładce „stypendia” lub „aktualności”.

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także 
gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

https://www.facebook.com/zpkwm/?__cft__%5b0%5d=AZWFYVlVT6zH7dNyblbSMeaFIpEbjwWJl7AzyujxK727m8wm1JudpbCimIWNOWOzkTw3wRXJHXH9zYPKoPgSiTe-c1DP7G4CToW0-KsePLrpKLKwa-LzJ0BCw0AT43N3NQnVXahgZbF6oIC2wf1RUZg2ccs9M495PvYhgjA-ZB7-OgipYLatElj9Wo65w94fuG8&__tn__=kK-R
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25 sierpnia 2021 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krze-
szowicach odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowa-
nego.
Akty te odebrali z rąk Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka:

• Patrycja Bolek – nauczycielka wychowania przedszkolnego, zatrudniona 
w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach

• Magdalena Godyń – nauczycielka świetlicy i wychowania fizycznego, 
zatrudniona w Szkole Podstawowej w Nowej Górze

• Edyta Szymocha – nauczycielka wychowania przedszkolnego, zatrudnio-
na Szkole Podstawowej w Ostrężnicy

• Paulina Wójcik – nauczycielka wychowania przedszkolnego, zatrudniona 
w Niepublicznym Przedszkolu TUPTUSIE.

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego

Masz wiele możliwości zrealizowania obowiązku spisowego:
• najszybciej i najwygodniej zrobisz to przez Internet. Wypełnij formularz 

online na https://spis.gov.pl/, to zajmie tylko kilka minut.

• zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się telefonicznie – rachmistrz 
wprowadzi do formularza Twoje dane,

• odwiedź najbliższy urząd gminy i spisz się przez Internet na specjalnie 
utworzonym w tym celu stanowisku.

Pamiętaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą 
rachmistrz. Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpo-
średnie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą 
spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez 
Internet lub telefon na infolinii spisowej.

W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, 
rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rach-
mistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu prze-
prowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić prze-

Podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie według następującej 
roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opie-
kuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, 
kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, 
tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, 
potwierdzając podpisem na akcie ślubowania jego złożenie.

Burmistrz Wacław Gregorczyk pogratulował nauczycielom uzyskania 
wyższego stopnia awansu zawodowego, życząc wszystkim sukcesów za-
wodowych w pracy dydaktyczno - wychowawczej, pogody ducha, ludzkiej 
życzliwości, ciepła i spokoju w życiu osobistym.

tekst: Weo red umk
zdjęcia: j. kaczoroWska, rPW umk

Spisz się jak najszybciej samodzielnie! 
Czas na samodzielnie spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 masz do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą 
rachmistrz – nie czekaj do 30 września! Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek.

kazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi 
objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy 
skontaktuje się z nami rachmistrz.

WWW.sPis.Gov.PL
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OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI  
WOJSKOWEJ PRZEDSTAWIA:
1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamo-

ści,

• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji 
wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okre-
ślonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycz-

nych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki 
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2021 ROKU  
WZYWA SIĘ:
• mężczyzn urodzonych w 2002 roku,

• mężczyzn urodzonych w latach 1997– 2001, którzy nie posiadają okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

• osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:

 - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo nie-
zdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej,

 - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo nie-
zdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres ten niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, 
i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek 

Kwalifikacja wojskowa w roku 2021
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Kwalifikacja 
wojskowa dot. osób z terenu Gminy Krzeszowice trwać będzie od  18 do 29 października. 

o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed za-
kończeniem kwalifikacji wojskowej;

• kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przy-
datne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę 
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademic-
kim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące 
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których 
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017, poz. 944);

• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifi-
kacji wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 
lata życia,  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej, tzw. ochotnicy.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają stosowne we-
zwania z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w sprawie stawiennic-
twa do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krakowie, ul. Juliana Duna-
jewskiego  8,  z wyznaczonym terminem oraz godziną.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP 

(t.j. Dz.U.2021. poz. 372), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mi-
nistra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowa-
dzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 47),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 252 08 45.

barbara kurdzieL - GłóWny sPecjaLista Wydziału edukacji i sPraW  
obyWateLskich - zesPół ds. bezPieczeństWa  i ochrony  

PrzeciWPożaroWej urzędu miejskieGo  W krzeszoWicach.

Spotkanie było okazją dla sołtysów i przewodni-
czących zarządów osiedli do zasygnalizowania 
problemów, występujących na drogach powia-
towych, zlokalizowanych w poszczególnych 
częściach gminy. Przewodniczące osiedli w Krze-
szowicach zwróciły uwagę na konieczność roz-
wiązania kwestii odśnieżania chodników wzdłuż 
dróg powiatowych, bowiem zalegający śnieg 
zagraża bezpieczeństwu osób przemieszczają-
cych się po mieście w okresie zimowym. Starosta 
Wojciech Pałka i dyrektor Łukasz Wróblewski 
z uwagą wysłuchali zgłoszeń i wątpliwości. 
Starosta omówił realizowane na terenie gminy 
Krzeszowice inwestycje (m.in. remont ul. Żbickiej 
w Krzeszowicach) oraz przybliżył temat prac 
planowanych, czy też będących już w trakcie 
realizacji (m.in. przebudowa utwardzonego 
pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu 
drogi powiatowej nr 1033K w Tenczynku, prze-
budowa utwardzonego pobocza na chodnik 
z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 
1033K w Rudnie, przebudowa ul. Miękińskiej 
w Krzeszowicach). Poinformował, iż w najbliż-

szym czasie będzie zrealizowana budowa sali 
gimnastycznej przy liceum w Krzeszowicach, 
o którą to inwestycję zabiegano od wielu lat. Dy-
rektor ZDPK Łukasz Wróblewski poinformował 
o trwających pracach związanych z komplekso-
wym odnowieniem oznakowania poziomego 
dróg powiatowych na terenie gminy Krzeszowi-
ce, które są na ukończeniu. Podkreślił, że jedną 
z największych inwestycji, które czekają gminę 
Krzeszowice w najbliższym czasie, jest remont 
dróg powiatowych nr 1076K, 2188K oraz 2292K 
w Krzeszowicach (ul. Daszyńskiego, Rondo Jana 
Pawła II, ul. Ogrodowa oraz ul. Grunwaldzka). 
Inwestycja ta, niestety, spowoduje przejściowe 
utrudnienia komunikacyjne, ale efekt końcowy 
przyniesie wymierne rezultaty wizualne i orga-
nizacyjne. Na zakończenie spotkania burmistrz 
Wacław Gregorczyk  podziękował zebranym za 
rzetelne i konstruktywne uwagi, a zaproszonym 
gościom za przybycie i owocną współpracę.

tekst i zdjęcie: iLona WiśnieWska, WoG umk 

Spotkanie sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
16 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach odbyło się spotkanie sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Na spotkaniu, 
razem z burmistrzem gminy Krzeszowice Wacławem Gregorczykiem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Krzeszowicach  Kazimierzem Strycz-
kiem, byli obecni również zaproszeni goście: starosta krakowski Wojciech Pałka, radny Powiatu Krakowskiego Grzegorz Małodobry oraz dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski.
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Na początku obrad radna Anna Dudek złożyła uro-
czyste ślubowanie. Zgodnie z treścią Postanowienia 
Komisarza Wyborczego, objęła ona mandat po 
radnym Andrzeju Osiniaku, który złożył rezygnację. 

Rada dokonała zmian w uchwale budżetowej oraz 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Omawiając 
najważniejsze zmiany, przewodniczący Komisji 
Budżetu (…) Dariusz Kaczara poinformował o środ-
kach przeznaczonych na realizację następujących 
przedsięwzięć:

• 50 000,00 zł - remonty cząstkowe dróg gminnych,

• 80 000,00 zł - pokrycie kosztów opracowania 
dokumentacji w związku z realizacją zadania 
pn. „Renowacja elewacji wraz z wykonaniem 
podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku 
użyteczności publicznej Krzeszowickiego Cen-
trum Zdrowia”,

• 989 200,00 zł - dopłata w związku z zamianą 
gruntów między Gminą Krzeszowice a Parafią 
Rzymskokatolicką św. Marcina w Krzeszowicach 
- tj. gminnej działki nr 860/26 oraz części obecnej 
działki nr 860/27, obr. Krzeszowice na działkę 
parafii nr 951/11,

• 130 000,00 zł - zadanie pn. „Przebudowa budynku 
OSP w Czernej (modernizacja dachu)”,

• 60 000 zł - zadanie pn. „Modernizacja trybun 
na boisku Gminnego Klubu Sportowego ŚWIT 
w Krzeszowicach”.

W kolejnym punkcie porządku obrad radni podjęli 
uchwałę dotyczącą przyznania dotacji celowej dla 
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Jak poin-
formował przewodniczący Komisji Budżetu (…) 
Dariusz Kaczara, dotacja w wysokości 50 000,00 zł 
zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu 
systemu EKG. Podczas dyskusji w tym punkcie, 
radni zwrócili uwagę na konieczność podjęcia 
działań zmierzających w kierunku transportowania 
mieszkańców gminy Krzeszowice, wymagających 
hospitalizacji, do chrzanowskiego szpitala, zamiast 
do Olkusza. Dyrektor chrzanowskiego szpitala Ar-
tur Baranowski poinformował, że zwróci się w tej 

sprawie pisemnie do Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. 

W dalszej części obrad radni wyrazili zgodę na wy-
odrębnienie w budżecie gminy środków dla jedno-
stek pomocniczych, w formie funduszu drogowego 
i wiejskiego, a następnie określili wysokość stawki 
w kwocie 20 zł, wymaganej do obliczenia środków 
na ten cel. Podczas XXXVII sesji rada wyraziła rów-
nież zgodę na zawarcie porozumień ze Skarbem 
Państwa – Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie, 
określających zasady współpracy w zakresie reali-
zacji inwestycji, związanej z budową drogi gminnej, 
przebiegającej częściowo w pasie drogowym DK79. 

Następnie, w celu prawidłowego administrowania 
drogami, rada podjęła uchwałę zaliczającą do 
kategorii dróg publicznych gminnych odcinek 
o długości 551,76 m ul. Targowej oraz drogę bie-
gnącą po działce nr 1763/4 w Krzeszowicach na 
odcinku o długości 750,00 m. Podczas sesji radni 
wyrazili również zgodę na oddanie w dzierżawę na 
czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata, nieruchomości 
w Zalasiu w trybie bezprzetargowym. W kolejnych 
punktach porządku obrad rada dokonała zmian 
w Lokalnym programie wspierania uzdolnionych 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszowice, 
przyjęła także Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Krzeszowice na lata 2021-2026.  

Kontynuując, rada uchwaliła Regulamin udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszo-
wice. Jak poinformował przewodniczący Komisji 
Edukacji Robert Chochół, konieczność przyjęcia 
regulaminu związana jest między innymi z faktem, 
że od 1 września organem realizującym to zada-
nie będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krzeszowicach. 

W kolejnej części sesji uchwalone zostały 24 statuty 
sołectw i osiedli. Jak poinformował przewodniczą-
cy Komisji Bezpieczeństwa (…) Leszek Kramarz, 
najważniejsze zmiany dotyczą ujednolicenia ka-
dencyjności organów jednostek pomocniczych 

z organami jednostek samorządu terytorialnego, tj. 
wydłużenia obecnej kadencji do 5 lat. 

Następnie radni do składu Komisji Budżetu (…) oraz 
Komisji Ochrony Środowiska (…), w miejsce radne-
go Andrzeja Osiniaka, powołali radną Annę Dudek. 
Z kolei, w ramach uzupełnienia składu osobowego, 
do Rady Społecznej Zespołu Przychodni i Ośrodków 
Zdrowia „Krzeszowickie Centrum Zdrowia” powoła-
no radną Beatę Głąb. 

Podczas sesji rada uznała za bezzasadny wniosek 
o utworzenie młodzieżowej rady gminy, ze względu 
na fakt, że takie gremium w gminie już funkcjonuje. 
W trakcie obrad radni przyjęli szereg dokumen-
tów, takich jak: Problematyka szkód łowieckich, 
Informacja o stanie realizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 
2016 – 2023, Informacja nt. realizacji inwestycji za  
I półrocze 2021 roku. 

W końcowej części obrad, w związku z upływem 
połowy kadencji 2018 – 2023, burmistrz Wacław 
Gregorczyk, podczas wystąpienia połączonego 
z prezentacją multimedialną, podsumował działal-
ność samorządu w tym okresie. 

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazi-
mierz Stryczek zamknął obrady XXXVII sesji.  Nagra-
nia obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach 
dostępne są:
• na stronie internetowej https://esesja.tv/,

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

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

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

PrzeWodniczący rady miejskiej
kazimierz stryczek

Sesja Rady Miejskiej
29 lipca 2021 roku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach,  przeprowadzona w tzw. zdalnym trybie obradowania. W porządku 
obrad  znalazło się 50 punktów. 

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

Powstaje plac zabaw 
w Paczółtowicach
Na działce przy szkole w Paczółtowicach zo-
staną zamontowane urządzenia zabawowe: 
bujak, huśtawka, dwie wieże z mostem lino-
wym, huśtawka wagowa i piaskownica. 
Teren będzie ogrodzony oraz zostaną wykonane 
utwardzenia komunikacji wewnętrznej.

Wykonawcą prac jest firma P.U.H. R-BUD Robert 
Dudek z siedzibą w Filipowicach. Wartość inwe-
stycji to 63 000,00 zł. Plac budowy przekazany 
został 23 lipca, termin realizacji upływa 10 wrze-
śnia 2021 roku.

Wit umk

W ramach umowy zostanie doświetlonych 10 przejść dla pieszych 
w ciągu drogi krajowej DK79 oraz na wlotach podporządkowanych 
w miejscowościach Nawojowa Góra (w km: 365,507 – Matysik Ser-
wis), Krzeszowice (w km: 365,698 – 3 przejścia przy skręcie do spół-
ki WIK; 367,364 – przy stacji paliw Orlen; 367,798 – przy skręcie na 
ul. Ogrodową; 368,395 – 2 przejścia przy skręcie na ul. Sienkiewi-
cza) i Wola Filipowska (w km: 370,941 – przy szkole; 371,617 – przy 
skręcie w ul. Filipowicką). Wartość umowy wynosi 362 481,00 zł 
brutto i zostanie w całości sfinansowana przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

Wit umk

Doświetlenie istniejących przejść dla 
pieszych w ciągu drogi krajowej 
27 lipca 2021 roku została podpisana umowa ze spółką ELWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzo-
wie na realizację zadania „Wykonanie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych w ciągu 
drogi krajowej DK79” w formule zaprojektuj i wybuduj. 

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
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CIEKAWE CZASY 
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wy-
stawę okręgu krakowskiego Związku Polskich Artystów Fotografików 
– „Ciekawe czasy”.
Wystawa jest spojrzeniem osiemnastu uznanych krakowskich fotografików 
na temat aktualnych wydarzeń oraz stanowi osobistą refleksję artystów na 
zmieniającą się rzeczywistość. „Obyś żył w ciekawych czasach” – to znane, 
chińskie przekleństwo materializuje się dzisiaj w formie wszelakich nega-
tywnych zjawisk, które nas otaczają. W tym kontekście potrzeba twórczego 
wyrażania emocji przez artystów staje się silniejsza.

Czy różnorodność jednostkowych spojrzeń może przybrać formę spój-
nej narracji? Wśród prezentowanych na wystawie prac możemy wyłonić 
kilka zasadniczych tematów. Łączą się one w opowieść o człowieku 
poszukującym nieokreślonego novum, a także stanowią komentarz do 
bieżących wydarzeń – społecznych, politycznych, religijnych. Nie brakuje 
także projektów konceptualnych oraz fotografii naznaczonych symbo-
lizmem. Cechą wyróżniającą większość prac jest brak dosłowności. Umie-
jętne posługiwanie się przez autorów cytatem daje widzom możliwość 
reinterpretacji przedstawionych motywów. Mnogość sposobów widzenia 
rozszerza się na odbiorcę.

W wystawie udział biorą:
Anita Andrzejewska, Beata Długosz, Danuta Węgiel, Marek Gardulski, Sta-
nisław Jawor, Henryk Tomasz Kaiser, Wojciech Kobylański, Przemek Krza-
kiewicz, Wiktor Kubica, Marcin Limanowski, Grégory Michenaud, Wacław 
Nowacki, Andrzej Pilichowski-Ragno, Maciej Plewiński, Wojciech Plewiński, 
Konrad Pollesch, Jacek Maria Stokłosa, Grzegorz Zygier.

Wernisaż uświetni koncert Kuby Płużka Solo Piano, organizowany 
w ramach festiwalu Jazz z Wami.

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

Kurator wystawy: Kamil Kłeczek

Współpraca: Danuta Węgiel, Maciej Plewiński, Przemek Krzakiewicz

Partner: Okręg Krakowski Związku Polskich Artystów Fotografików

Patronat medialny: Radio Kraków

Wernisaż: 10 września 2021, godz. 19.00
Czas trwania: 12 września – 24 października 2021

Przemek Krzakiewicz, Portret Piotra „Jaszczura” Śnieguły wcielającego się w Stańczyka, 2021

Marek Gardulski, Czarna skrzynia, fotografia cyfrowa, 2020

FOTOKLUB ZAPRASZA
Od września rozpocznie się kolejny sezon funkcjonowania Fotoklubu 
Krzeszowice. Ta społeczność zrzesza ponad 30 miłośników i praktyków 
fotografii. Wszyscy członkowie grupy cały czas rozwijają swoje umie-
jętności i szukają nowych wyzwań. 
Zmienia się sposób funkcjonowania Fotoklubu – nie będzie już jednego 
instruktora. Przynajmniej raz w miesiącu będą zapraszani uznani fotograficy, 
którzy będą prowadzić wykłady czy warsztaty. Wrzesień to świetny czas, 
aby dołączyć do tej grupy i brać udział w warsztatach, dyskusjach z zakre-
su historii, teorii i krytyki fotografii, plenerach, wystawach, spotkaniach ze 
znanymi twórcami. Fotoklub dysponuje znakomicie wyposażonym studiem 
fotograficznym. Na inaugurację tegorocznego sezonu zaplanowano spo-
tkanie z Konradem Polleschem, członkiem krakowskiego ZPAF-u, wybitnym 
współczesnym fotografikiem i wykładowcą akademickim.

Spotkanie odbędzie się 11 września, o godzinie 10.00, w Galerii Sztuk Wizu-
alnych (1 piętro) w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach. Wstęp dla wszystkich 
chętnych jest wolny.

marian LeWicki 
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Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na spotkania, podczas 
których odkryjemy ciekawszą stronę nauki.  
Al(e)chemik to zajęcia z chemii w formie warsztatowej, pozwalającej na 
samodzielne wykonywanie doświadczeń, zadawanie pytań, wspólne po-
szukiwanie odpowiedzi. Poprowadzi je dr Marta Wróbel – Doktor Nauk 
o Ziemi, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej kierunków Ochrona 
Środowiska i Geologia, popularyzatorka nauki, edukatorka i nauczycielka 
akademicka.

Spotkania będą odbywały się cyklicznie, w piątki.  
I cykl : 24 września, 29 października, 26 listopada 

I gr - 15.30 - 17.00 

II gr - 17.30 - 19.00

Koszt warsztatów (3 spotkania w cyklu): 90 zł

Nie przyjmujemy zapisów na pojedyncze zajęcia.

Zapisy rozpoczniemy 6 września, o godz. 9.00, przez formularz zgłoszenio-
wy umieszczony na naszej stronie internetowej. 

Serdecznie zapraszamy! 

AL(E)CHEMIK 
DOŚWIADCZAMY, EKSPERYMENTUJEMY, ROZUMIEMY!

Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach za-
prasza dzieci w wieku 7-12 lat na nowy cykl 
zajęć. DUwK to zabawa w studiowanie, spo-
tkania z wykładowcami wyższych uczelni, po-
pularyzatorami nauki, pasjonatami. 

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, 
projekcji, pokazów eksperymentów, wykładów, 
a każde spotkanie to inny temat i nowa osoba 
prowadząca. Na pierwszych zajęciach studenci 
otrzymują indeksy, a dzięki obecnościom zdoby-
wają zaliczenia. Na zakończenie roku akademic-
kiego każdy otrzyma pamiątkowy dyplom.

Zajęcia trwają godzinę zegarową i odbywają się 
w soboty, od godz. 10.00, raz w miesiącu. Spoty-
kanie mają miejsce w Kopalni Talentów w Krze-
szowicach (ul. św. Floriana 3).

Koszt karnetu na pierwszy semestr zajęć  
to120 zł (4 spotkania), a na drugi – 150 zł  
(5 spotkań).

Na zajęcia obowiązują zapisy przez elektro-
niczny formularz zgłoszeniowy, dostępny na 
stronie www.ckiskrzeszowice.pl, który będzie 
aktywny od 6 września, od godz. 9.00.

Szczegółowych informacji udziela koordyna-
tor projektu,  Marta Smutek, pod numerem  
tel. 571-401-011.
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TERAZ MŁODZIEŻ
Z ogromną radością informujemy, że Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach pozyskało dotację w konkursie Programu Równać 
Szanse – Fora Lokalne. Przed nami kolejne duże wyzwanie, którego 
już teraz nie możemy się doczekać.
„Teraz Młodzież!” to projekt, którego celem jest określenie zainteresowań, 
potrzeb młodych ludzi, problemów, barier i sposobów ich niwelowania, 
a także stworzenie przestrzeni do dyskusji, która umożliwi poznanie 

możliwości lokalnego środowiska. To podjęcie efektywnych działań na 
rzecz młodych osób. Poza przedstawicielami samorządu, szkół i organizacji 
pozarządowych bardzo istotny będzie w nim głos młodzieży, którą chcemy 
szczególnie zaangażować w organizację forum. 

katarzyna niedoba

Końcem lipca zakończył się projekt realizowany przez młodzież 
w Klubie przy Rynku w Nowej Górze. Półroczny projekt realizowany 
był w ramach 20. edycji „Równać Szanse” – programu Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności. Główne działania krążyły wokół historii 
Nowej Góry, która niegdyś była miastem.
W projekcie wzięło udział 12 osób, w wieku 13-15 lat. Młodzież, oprócz 
współpracy w grupie projektowej, nawiązywała współpracę ze środowi-
skiem lokalnym. W naszym przypadku była to m.in. lekcja historii z preze-
sem Towarzystwa Przyjaciół Nowej Góry czy też warsztaty fotograficzne, 
przeprowadzone przez Redaktora Naczelnego „Magazynu Krzeszowickie-
go”. Młodzież, szukając zdjęć, zapraszała do współpracy osoby ze swojego 
otoczenia. Ponadto młodzi próbowali nowych rzeczy, takich jak zakupy do 
realizacji projektu, które opiewały na kwotę kilku tysięcy złotych. Program 
„Równać Szanse” pomaga w lepszym wejściu w dorosłe życie młodzieży 
z małych miejscowości. 

Zuzia, Gabrysia, Karolina, Maja, Patrycja Dawid, Zosia, Karolina, Martyna, 
Ala – mimo tak wielu przeciwności losu – daliście radę! Serdecznie gratu-
lujemy!

katarzyna niedoba

PODSUMOWANIE PROJEKTU  
„MIASTO Z PRZESZŁOŚCI”

https://www.facebook.com/programrownacszanse/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/programrownacszanse/?__tn__=kK*F
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WAKACJE Z PRZYGODĄ 
W tym roku Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach postanowiło 
zorganizować osiem tygodniowych turnusów półkolonii. Od wielu lat 
ta forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży cieszy się ogromną popu-
larnością wśród mieszkańców naszej gminy.
W każdym tygodniu funkcjonowały dwie grupy: dzieci młodszych od 7 do 
9 lat oraz starszych w wieku od 10 do 13 lat. Wszystkie zajęcia odbywały 
się w terenie. Dzieci pierwszego dnia integrowały się w swoich grupach 
na spacerze, orliku i placu zabaw, a w następnych dniach wyjeżdżały do 
okolicznych miejscowości. W programie były wymiennie: przejażdżki dre-
zynami w Regulicach, wizyta w Muzeum Agatów w Rudnie, zwiedzanie 
Zamkowej Zagrody, zwiedzanie gospodarstwa w Dębniku, wyjazd na 
basen do Chrzanowa, wizyta w Parku Linowym w Dubiu, zajęcia lekkoatle-
tyczne na hali sportowej.

Na początku każdego turnusu uczestnicy otrzymywali plecaczki i czapki 
z daszkiem z logo organizatora. Dzieci miały do dyspozycji nieograniczoną 
ilość wody mineralnej, codziennie pełnowartościowe posiłki w postaci bu-
łek, a na zakończenie ciepły poczęstunek w pstrągarni Rózin.

Opiekę sprawowały wychowawczynie, które całe serca włożyły w swą 
pracę: Karolina Bonarska, Antonina Guzik, Klaudia Kopta, Weronika Solarz, 
Barbara Śliwa. Nad bezpieczeństwem uczestników i realizacją założeń or-
ganizacyjnych czuwały wymiennie trzy panie kierownik: Antonina Guzik, 
Elżbieta Sarnek i Agnieszka Wołodko. Półkolonia zgłoszona była do Mało-
polskiego Kuratorium Oświaty i przeszła pozytywną kontrolę. 

Uśmiech na twarzach dzieci, radość wyrażana każdego dnia po zakończe-
niu zajęć, zawarte przez uczestników przyjaźnie oraz miłe wspomnienia 
są najlepszym podziękowaniem dla organizatora za trud podjęty w celu 
zorganizowania tegorocznej edycji „Wakacji z przygodą”.

red.
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AKTYWNE SOBOTY
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach przygotowało na minione 
wakacje bogaty program. Zwykle mówi się najwięcej o ofercie kul-
turalnej. W tym roku nie można pominąć projektu sportowego „Ak-
tywne soboty”, bo tak organizatorzy nazwali cykl spotkań w szeroko 
rozumianej formule sportowo-rekreacyjnej. 
W cztery kolejne soboty lipca odbywały się zajęcia skierowane przede 
wszystkim dla rodzin, ale osoby indywidualne także mogły wziąć w nich 
udział. Tematyka sobotnich spotkań była bardzo różnorodna. Zaczęło się 
od fitnessu i tańca, potem była wspinaczka skałkowa, następnie trening 
lekkoatletyczny, a na finał zajęcia akrobatyczno-gimnastyczne. Podczas 
ostatnich dwóch spotkań można było skorzystać z konsultacji dietetycznej. 
Wszystkie spotkania były bezpłatne.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi ilość uczestników 
musiała być ograniczona, a rekrutacja odbywała się na podstawie wcze-
śniejszych zgłoszeń. Partnerami wydarzenia byli: Harmonia Fitness, Klub 
Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice, Wioletta Frankiewicz, Polska Akade-
mia Gimnastyczna, Arkadiusz Kucharski DOBRY DIETETYK.

marian LeWicki

Są ludzie, których wrażliwość jest szczególna. Odbierają oni świat w sposób 
trudny do zrozumienia dla innych. Słyszą więcej, widzą więcej… Bywa, że 
nie są w stanie znieść dźwięku, który dla innych jest zwykłym brzmieniem. 
Albo mrużą oczy na światło, które większości nie przeszkadza. I cieszą się 
do własnych myśli, które w danej chwili dominują ich rzeczywistość.

Niestety, nie wszystko jest dla nich, bo nierzadko rzeczywistość 
ich pr z yt łacza,  a  z  kolei  ich szczere reakcje  potraf ią  zadziwić, 
a nawet szokować napotkanych ludzi. Jedną z płaszczyzn, do której 

dostęp dla osób ze spektrum autyzmu jest ograniczony, jest sztuka. 
No bo i głośne dźwięki mogą być nie do zniesienia, ale również nie 
zawsze można zachować oczekiwaną ciszę, jak na przykład w teatrze. 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w trakcie wakacyjnych miesięcy 
zrealizowało dwa projekty. Jeden, w ramach „Kultury dostępnej”, obejmo-
wał sześć spotkań, których uczestnikami były dzieci w wieku 7 – 13 lat wraz 
z rodzinami oraz drugi, finansowany przez TAURON w ramach programu 
„Dobry sąsiad”, dla starszych osób ze spektrum autyzmu. Ten realizowany 
był pod hasłem „Spectrum kultury”.

CKIS DLA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Powinniśmy wszyscy mówić, patrząc na świat szeroko otwartymi oczami, że to dobrze, że jesteśmy różni. Jedni wysocy, inni niskiego wzrostu. 
Bruneci i blondyni. Lubiący słodycze i smakosze słonych potraw. Dzięki temu świat jest piękny i zachowuje równowagę. I choć na co dzień ludzie 
nie zastanawiają się nad tym, dlaczego ktoś bije brawo, pomimo że nie jest na koncercie czy w teatrze lub skąd u kogoś napad śmiechu, kiedy 
nic wesołego się nie dzieje, to jednak wiedza na temat autyzmu jest coraz powszechniejsza.
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Nad całością czuwała opiekująca się uczestnikami pedagog Agnieszka 
Wołodko, a koordynacją zajęła się Katarzyna Niedoba z CKiS. Czy obie panie 
są zadowolone z przebiegu spotkań? Twierdzą, że tak, ponieważ radość na 
twarzach uczestników i ich najbliższych, była najlepszą odpowiedzią na to 
pytanie.

Kiedy dyrektor Paweł Czyż uroczyście otwierał pierwsze spotkanie, padły 
słowa: podczas naszych spotkań nie ma obawy, że zdarzą się zachowania czy 
reakcje niewłaściwe. Uczmy się od uczestników naszego projektu, że można 
niestandardowo odbierać świat!

Obydwa projekty dały biorącym w nich udział możliwość odbioru, jak rów-
nież czynnego udziału i tworzenia kultury. Było zwiedzanie studia nagrań 

i próby zarejestrowania własnej, spontanicznej twórczości, ale również 
namiastka kina oraz teatru (można było komentować i chodzić po sali 
widowiskowej dając upust emocjom). Było tworzenie różnych dzieł pla-
stycznych, do których inspirowała Barbara Dec, przygotowująca ciekawe 
propozycje. Odbył się też piknik na zamku w Rudnie, połączony z żywą 
lekcją historii, przeprowadzoną w formie pokazu przygotowanego przez 
grupę rekonstrukcyjną.

Trzy miesiące, kilka spotkań, a ileż radości i wzruszeń. Jednym słowem, 
udana inicjatywa Centrum dla osób ze spektrum autyzmu.

red.

KULTURA DOSTĘPNA
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zakończyło w sierpniu realizację projektu z programu Kultura Dostępna, którego organizatorem 
jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest 
wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. 

Nasz projekt został doceniony ze względu na swoją innowacyjność. CKiS, 
dzięki realizacji projektu „Spotkania dla rodzin z dziećmi ze spektrum 
autyzmu”, otworzyło się na potrzeby młodych osób, które mają poważne 
trudności w inicjowaniu i utrzymaniu relacji oraz w komunikacji społecznej. 

Dzieci ze spektrum autyzmu mogą być aktywnymi uczestnikami życia 
kulturalnego, jeżeli tylko stworzy się im odpowiednie warunki. Należy 
pamiętać, że z autyzmu się nie wyrasta. Towarzyszy on człowiekowi przez 
całe życie.

W trakcie trwania projektu odbyło się sześć spotkań tematycznych:
• pokaz rycerski na Zamku Tenczyn w Rudnie, a przy tym lekcja historii 

prowadzona przez Drużynę Najemną Rujewit; w ramach współpracy 
z zarządcą zamku rodziny miały możliwość zwiedzania obiektu w czasie 
pozbawionym tłoku i głośnych dźwięków,

• dwa spektakle Teatru Kalejdoskop, które zostały zmodyfikowane specjal-
nie dla naszych widzów,

• zwiedzanie Galerii Sztuk Wizualnych w Krzeszowicach,

• dwa warsztaty plastyczne prowadzone przez artystkę Barbarę Dec,

• mini kino, w którym dźwięk był dostosowany dla widzów o szczególnej 
wrażliwości, a światło nie było całkowicie zgaszone.

Przez ten czas, nad dobrym samopoczuciem dzieci czuwał pedagog 
z wieloletnim doświadczeniem – Agnieszka Wołodko. Dla dzieci przygo-
towaliśmy mapki obrazowe poszczególnych pomieszczeń, tak aby czuły 
się bezpiecznie. Dodatkowo zostały wprowadzone piktogramy. Podczas 
każdego spotkania na uczestników czekał przygotowany wcześniej kącik 
wyciszenia, tak, aby dziecko, które poczuło się źle, mogło odciąć się od 
zewnętrznych bodźców.

CKiS, dzięki realizacji projektu, starało się zwiększyć świadomość o tym za-
burzeniu w naszej lokalnej społeczności – mówi Dyrektor CKiS Paweł Czyż 
i dodaje - Mam nadzieję, że dzięki poznaniu oczekiwań rodziców na kolejne 
spotkania, nasza oferta zostanie niebawem rozszerzona pod kątem dzieci ze 
spektrum autyzmu. Przede wszystkim jest to okazja do wspólnego spędzania 
czasu poza domem.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

katarzyna niedoba
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W okresie wakacyjnym odbyły się trzy spotkania, dzięki którym stworzyli-
śmy odpowiednie warunku do obcowania ze sztuką (odpowiednio przygo-
towana ścieżka zwiedzania, brak nadmiernego hałasu, głośnych dźwięków, 
ostrego światła, dostosowana temperatura powietrza w pomieszczeniu). 
Jako realizatorzy pomysłu zdajemy sobie sprawę z tego, że źródłem stresu jest 
fakt spotkania się z nieprzychylnymi komentarzami na temat zachowania  
– mówi dyrektor Centrum Kultury i Sportu Paweł Czyż. Pierwszym wydarze-
niem była wycieczka pociągiem do Krakowa do studia nagrań, gdzie osoby 
ze spektrum mogły oswajać się z dźwiękiem. Ponadto, osoby te nagrywały 
własne ścieżki dźwiękowe. Drugim wydarzeniem była możliwość zwie-
dzenia Galerii Sztuk Wizualnych w Pałacu Vauxhall i udział w warsztatach 
plastycznych, prowadzonych przez Barbarę Dec. Na koniec zaprosiliśmy 
naszych uczestników do Kopalni Talentów w Krzeszowicach, gdzie uczest-
niczyli w spektaklu dostosowanym do ich potrzeb.

Tematyka w naszym projekcie budzi duże emo-
cje. Wspieranie grup defaworyzowanych jest 
działaniem zwracającym uwagę na potrzeby 
tych osób. Oba te czynniki wypełniają przestrzeń 
stworzoną przez ideę konkursu, a dla Centrum 
Kultury i Sportu stała się narzędziem do reali-
zacji zadań CSR (Społeczna Odpowiedzialność 
Biznesu). Pomysł był swego rodzaju kampanią 
społeczną, ukierunkowaną na zmianę postaw 
w stosunku do dorosłych osób ze spektrum autyzmu.

Projekt realizowany był w ramach Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad” 
organizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”.

katarzyna niedoba

„DOBRY SĄSIAD” BLISKO NAS
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” wsparła grantem w wysokości 5000 zł realizację projektu  „Spektrum Kultury”. Priorytetowym założeniem za-
dania było otwarcie się Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach na dorosłe grupy defaworyzowane. 

NASI NA SABAŁOWYCH BAJANIACH
Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią udało się zorganizować na żywo kolejny Festiwal Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania”. 
Konkurs zgromadził dużą liczbę uczestników, których prezentacje w więk-
szości stały na wysokim poziomie merytoryczno-artystycznym. Jury zwra-
cało też uwagę, by stroje tradycyjne były kompletne (dotyczy to zwłaszcza 
nakryć głowy u mężczyzn i właściwego wiązania chustek kobiecych). Te-
goroczne występy napawają optymizmem, jeśli chodzi o przyszłość ruchu 
folklorystycznego w regionach, zwłaszcza tam, gdzie lokalne instytucje 
kultury animują i otaczają opieką przedstawicieli kultury tradycyjnej. Or-
ganizatorem imprezy jest Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”.

Po raz kolejny, z sukcesami na tym prestiżowym festiwalu zaprezentowały 
się Panie z gminy Krzeszowice. W Konkursie Gawędziarzy wyróżnienie 
otrzymała Barbara Kosobucka z Zalasu. W Konkursie Śpiewu Solowego 
Maria Dębska z Rudna zajęła II miejsce, a Bronisława Augustynek, również 
mieszkanka Rudna, miejsce III.

marian LeWicki
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WOKALNE ŚWIĘTO
Pierwszy festiwal wokalny im. Moniki Swarowskiej-Walewskiej w gmi-
nie Krzeszowice – o śpiewie płynącym prosto z serca... Vissi d’arte, vissi 
d’amore.
20 lipca zakończyliśmy pierwszą edycję Międzynarodowego Festiwalu Wo-
kalnego im. Moniki Swarowskiej-Walawskiej. Wydarzenie było organizowa-
ne we współpracy ze Stowarzyszeniem Scena Kultury Wokalnej ŚPIEWANIE 
BEZ GRANIC z Tenczynka oraz stowarzyszeniem norweskim – Polsk-Norsk 
Kulturforening SAMHOLD z Oslo. Cieszymy się, że Konkurs i Festiwal będzie 
mógł na stałe wpisać się w życie kulturalne Krzeszowic, Tenczynka, Krako-
wa i okolic, a przede wszystkim, że będzie to wydarzenie oddające hołd tak 
wielkiej artystce, jaką była Monika Swarowska-Walawska. 

Tylko w tegorocznej edycji Festiwalu wzięli udział artyści tacy jak: prof. dr 
hab. Jadwiga Rappe, prof. dr hab. Agata Kobierska, Arnold Rutkowski, dr 
Miranda Exner, a także Julia Iwaszkiewicz, dr Monika Świostek, prof. Rafał 
Majzner, Dorota Dobrolińska-Struck, dr Katarzyna Haras, dr Jadwiga Po-
strożna, Dominik Czernik, Jakub Kołodziej, Joanna Petryka-Wawrowska, dr 
Karin Wiktor-Kałucka, Krzysztof Aureliusz Łuczyński oraz Hubert Walawski. 
Podczas koncertów występowali również najlepsi uczestnicy warsztatów, 
zespół integracji wokalnych oraz mini orkiestra festiwalowa pod dyrekcją 
Mieczysława Smydy. Nie sposób nie wspomnieć o naszych pianistach 
– Katarzynie Starzyckiej, Mateuszu Lasatowiczu oraz dyrygentach chóral-
nych – Małgorzacie Langer-Król i Maksymilianie Żelaznym. Bardzo miło 
było nam gościć uczestników będących członkami chóru Klaster z Zabrza  
– działającego pod przewodnictwem prezesa Marcina Łuczaka oraz Justy-
ny Dziumy – założycielki portalu chórtownia, skupiającego chóry z całej 
Polski, ale i zza granicy.

W ramach Festiwalu odbyło się 5 koncertów – w Auli Florianka, we współ-
pracy z Akademią Muzyczną w Krakowie, w Klasztorze w Alwerni – we 
współpracy z SOK Alwernia oraz oo. Bernardynami, w Kościele w Woli 
Filipowskiej – we współpracy z Zamkiem Tenczyn ( koncert przeniesiony 
ze względu na warunki atmosferyczne), w Bazylice św. Floriana w Krakowie 
oraz Filharmonii Krakowskiej im. K. Szymanowskiego. Nie zabrakło świet-
nych wykonań najpiękniejszych dzieł kompozytorów, takich jak Rachma-
ninov, Greig, Puccini, Verdi, Czajkowski, Morricone, Bizet, Gjeilo, Mascagni, 
Mozart czy Offenbach.

Do konkursu wokalnego zgłosiło się 170 osób z różnych krajów świata. 
Składał się on z 3 etapów, gdzie pierwszy był eliminacjami on-line. Kolejne 
przesłuchania odbywały się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Zyg-
munta Noskowskiego w Krzeszowicach. Także na terenie krzeszowickiej 
PSM odbywały się warsztaty i koncert laureatów. Wszystko to mogło mieć 
miejsce dzięki uprzejmości rady pedagogicznej, na czele z dyrektorem Je-
rzym Suruło. W tym miejscu pragniemy podziękować pracownikom szkoły, 

którzy wykazali ogromne zaangażowanie i pomoc. Osób wspierających 
Festiwal było wiele i nie sposób wszystkich wymienić z imienia i nazwiska, 
natomiast szczególne podziękowania należą się Krzysztofowi Nowakowi 
za pomoc logistyczną, Karin Kałuckiej oraz Mai Molczyk za prowadzenie 
koncertów, Joannie Grandys, Karinie Krychun, Aleksandrze Gorgoń za koor-
dynację biura konkursowego oraz ścisłemu zarządowi festiwalowemu – Ire-
nie Cieślak, Dorocie Danek oraz Krzysztofowi Aureliuszowi Łuczyńskiemu. 
Dziękujemy również Małgorzacie Winiarskiej, Marianowi Lewickiemu oraz 
Izabeli Kasprolewicz za fotorelację oraz Grzegorzowi Żbikowi i Torstenowi 
Struck za rejestrację video koncertów. 

Serdeczne gratulacje dla laureatów:
kat. 1

II miejsce – Gabriela Stolinska, Aleksandra Dziekańska

III miejsce – Julian Iwański

kat. 2

I miejsce – Szymon Raczkowski

II miejsce – Patrycja Kwiecień

III miejsce – Aleksandra Blanik

kat. 3

I miejsce – Paweł Trojak

II miejsce – Michał Janicki

III miejsce – Mika Marta

Gratulujemy również laureatom nagród specjalnych, do których należały 
m.in. udział w projekcie Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Warmińsko-
-Mazurskiej czy Opery Krakowskiej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Marszałka Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej prof. Tomasza Grodzkiego, Narodowego Centrum 
Kultury, Marszałka Małopolski – Witolda Kozłowskiego, Starosty Powiatu 
Krakowskiego – Wojciecha Pałki, Burmistrza Gminy Krzeszowice – Wacława 
Gregorczyka, Burmistrz Gminy Alwernia – Beaty Nadziei-Szpili, Filharmonii 
Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego, Rektora Akademii Muzycznej 
w Krakowie – prof. dr hab. Wojciecha Widłaka, Opery Krakowskiej, Filharmo-
nii Warmińsko-Mazurskiej, Fundacji im. Marii Fołtyn, a także Krakowskiego 
Towarzystwa Miłośników Opery Aria, Fundacji New Era Art. Wsparcia me-
dialnego udzielają nam: TVP KULTURA, TVP 3 KRAKÓW, RADIO KRAKÓW, 
„Gwarek Małopolski”, „Przełom”, „Magazyn Krzeszowicki”, „Życie Gminy 
Alwernia”, Fundacja Promocji Kultury, „Gazeta Jurajska”, „Dziennik Berliński”, 
portal chórtownia.pl. 

justyna skoWronek
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Nad wejściem do siedleckiego dworku wita licznie przybyłych miłośników 
sztuki – Ważka. To przecież droga do „Dziwnego ogrodu” Józefa Mehoffera. 
Tutaj jeden z najwybitniejszych malarzy i witrażystów okresu Młodej Polski 
malował na początku XX wieku swój słynny obraz z tajemniczą Ważką. 
Legendarny ogród, kształtowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku ręką i wyobraźnią twórczą wybitnego rzeźbiarza, Jana Sieka, za-
chwyca swą potęgą. Państwo Siekowie napisali kiedyś – Od czasu, kiedy tu 
zamieszkaliśmy, ten „dziwny ogród” tworzył wnętrze nasze i naszych dzieci. 
Był świadkiem naszych smutków i radości, przewijał się w naszych snach, ale 
co najważniejsze, zawsze na nas czekał i nadal czeka. Zawsze możemy liczyć 
na jego piękno i tajemniczy urok. Śladem po latach spędzonych tutaj jest wraż-
liwość na przyrodę, którą wyrażamy przez twórczość. Wprawdzie nasze drogi 
mogą się kiedyś rozejść, ale wspomnienie ogrodu, który wrósł w nas, zostanie 
z nami na zawsze. Na małym stawie kwitną nenufary… W tej scenerii praw-
dziwą rozkoszą jest słuchanie muzyki. Grają wnuczki Teresy i Jana Sieków, 
córki Wojciecha Sieka – Krystyna na fortepianie i harfie, Teresa na oboju, Zo-
fia na ksylofonie. A potem koncert wokalno-instrumentalny w wykonaniu 
Izabeli Kołodziej i Benjamina Cohena. „Grażka”, w rewelacyjnej interpretacji 
Izy, zbiera burzę oklasków zachwytu.

W niezwykłą „Podróż na liściu” zabiera nas Paweł Piotrowicz, autor no-
stalgicznych wierszy, poświęconych swej pierwszej miłości. Pragnieniem 
poety, szczęśliwie spełnionym, było, aby ich uzupełnieniem stały się grafiki 
Anny Siek, które kolekcjonuje od lat. Pięknie wydany tomik ukazał się pod 
redakcją Teresy Siek, żony Jana, znakomitej rzeźbiarki; projekt graficzny 
przygotowała Joanna Kozek.

Zachwyca wystawa fotografii artystycznej Państwa Kasi i Benjamina Cohe-
nów, zatytułowana „Podróż po cichej Europie 2016-2018”. Jej autorzy, we 
wspomnianym wyżej mailu, napisali: Zdjęcia te są zapisem naszej dwuletniej 

wyprawy po Europie i od Półwyspu Bałkańskiego po koło podbiegunowe 
w Skandynawii. Tematem i motywem przewodnim naszej włóczęgi stała się 
droga – cicha i bezludna, prowadząca nas w miejsca zachwytu i ukojenia. 
A odkrywanie i utrwalanie poruszających pejzaży, zagubionych bezdroży, było 
spełnieniem podróży. Fotografie wykonaliśmy techniką analogową, a odbitki 
powstały w zaciszu naszej domowej ciemni.

Pracownie Artystyczne goszczą też wystawę ilustracji Anny Krasińskiej 
i fotografii Kasi Cohen do ich wspólnego projektu „Opowieści rzeki Tarn”. 
Swoje prace rysunkowe i graficzne prezentują młodzi studenci ASP w Kra-
kowie, Wiktoria Mateja i Vladislav Shamela. Odbywa się również pierwsza 
projekcja filmu animowanego Wiktorii Matei.

W pracowniach i ogrodzie dominują rzeźby. W samym centrum legen-
darnego dworku – wystawa retrospektywna dzieł samego Mistrza, Jana 
Sieka. Można podziwiać Jego, wykonane w drewnie, kameralne prace, 
prezentujące świat ludzkich wzruszeń. Dzieła Mistrza i duchowego opie-
kuna Dni Otwartych. Twórca artystycznego Rodu Sieków urodził się, by być 
rzeźbiarzem.

I, na koniec, dzieła twórcy szczególnie mi od lat bliskiego, Andrzeja Sieka, 
syna Jana. W pracowni rzeźbiarskiej w rodzinnym domu podziwiamy wy-
stawę Jego niezwykłej rzeźby. Pozostałe prace Artysty, w drewnie i kamie-
niu, można oglądać w plenerze, na terenie ogrodu. Wieczór wernisażowy 
zamyka porywający performance Andrzeja Sieka, pod fascynującym ty-
tułem „Opowieści drzew”. Na to wydarzenie artystyczne czekamy z przeję-
ciem. Kiedyś tak pięknie opowiadał mi o swej twórczości: Świat rzeźby, który 
pragnę przybliżyć, jest opowieścią o drzewach, kamieniach, naturze i o świecie, 
który jest gdzieś wewnątrz mnie. To wszystko jest jakby zetknięciem się dwóch 
światów. Kiedy rzeźbię w kamieniu, zawsze ogarnia mnie uczucie podobne do 
zetknięcia się dwóch energii, mojej i energii kamienia. Jest to uczucie podobne 
do patrzenia w wodę lub ogień. Jestem pozbawiony myśli, po prostu patrzę, 
czuję i to mi wystarcza… Ukończył z wyróżnieniem Wydział Rzeźby ASP 
w Krakowie, jest zaliczany do grona najciekawszych indywidualności twór-
czych „roczników siedemdziesiątych”. Jego ulubionym tworzywem jest 
drewno – surowe, barwione, inkrustowane fragmentami lustra lub szkła 
witrażowego. W swych pracach opowiada o relacjach łączących człowieka 
z naturą, o „oswojonych” drzewach, kamieniach, o przemijaniu i ludzkiej 
kruchości wobec żywiołów przyrody. Świadomie nawiązuje do tradycji 
prastarych symboli, religii chrześcijańskiej, ikonografii odległych kultur 
i plemion, świata magii. Odbywa fascynujące, surrealistyczne podróże 
w krainę snów i marzeń sennych, odsłaniając w nich część siebie. Tworzy 
archetypiczne kręgi, w których monumentalne postacie odsyłają wyobraź-
nię do nieokreślonych prawieków, prawzorów… Marzy o ich uruchomieniu 
w teatralnej, przestrzennej realizacji. Mag, szaman, artysta niezwykły…

W ten sobotni wieczór Andrzej Siek zaprezentował swą artystyczną wizję 
w tajemniczej scenerii, przy płonącym ognisku. Było to przeżycie niezapo-
mniane. Jak całe spotkanie w magicznym Siedlcu, w Ogrodzie Sztuki.

maria ostroWska

W MAGICZNYM SIEDLCU
Ten tytuł podsunęli mi Państwo Kasia i Benjamin Cohenowie, wspominając w przesłanym mailu atmosferę słonecznej soboty, 19 czerwca. Prze-
miłe, polsko-francuskie małżeństwo mistrzów fotografii tak właśnie zapamiętało Dni Otwarte w Pracowniach Artystycznych Rodziny Sieków.
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LAUREACI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Kwartalny konkurs fotograficzny to kolejne przedsięwzięcie Fotoklubu Krzeszowice. W pierwszej edycji laureatami zostali: w kategorii Portret 
– Anna Lorenc, w kategorii Przyroda – Elżbieta Musialik, w kategorii Street – Bogdan Dyrbusz. Prace oceniał artysta plastyk, znakomity malarz 
Marcin Kołpanowicz.

Anna Lorenc 

Bogdan Dyrbusz 

Elżbieta Musialik 
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Album zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na walory estetyczne  
– piękno starej fotografii. Jest to wartościowe opracowanie w aspekcie po-
znawczym. W oparciu o zdjęcia archiwalne autorzy dokumentują historię 
miejscowości i los mieszkańców, z dużym powodzeniem próbują imple-
mentować dokumentację materiałową w dzieje Tenczynka, od daty lokacji 
wsi na prawie magdeburskim (17 maja 1319). Prezentowane fotografie 
stanowią egzemplifikację trzech podstawowych sfer działalności: życia 
codziennego, duchowości, materialnego dziedzictwo kulturowego; całość 
dopełniają impresje Uchwycone w kadrze. Życie codzienne to utrwalony na 
kliszy obraz pracy na roli bądź w kopalni – ciężki trud związany z funkcjono-
waniem ważnego ośrodka górniczego, jakim był Tenczynek do zamknięcia 
Kopalni „Krystyna”. Fotografie chłopów i robotników, kolejarzy, strażaków, 
nauczycieli, przedstawicieli władz wiejskich, czy pierwszego po wojnie li-
stonosza – odzwierciedlają procesy kształtowania się lokalnej społeczności. 

Album w sposób sugestywny przywołuje poprzez zdjęcia szeroko rozu-
mianą tradycję: polityczną, np. pamięć o „zwykłych ludziach”, bohaterach 
za wolność naszą i waszą – społeczną, wydarzenia związane z funkcją Ko-
ścioła (w tym udział mieszkańców w pielgrzymkach narodowych do Rzymu 
i ogólnopolskich), z rolą Szkoły, instytucji wiejskich, stowarzyszeń. Pre-
zentowane zdjęcia upamiętniają uroczystości oficjalne i rodzinne (chrzty, 
śluby, pogrzeby), imprezy sportowe i kulturalne oraz portrety wybitnych 
osobowości związanych z Tenczynkiem, jak Bogumił Kobiela – popularny 
aktor filmowy i teatralny. Pietyzm wobec ludzi i miejsc – urody krajobrazu 
Tenczynka, jego malowniczych okolic, zabytków dawnej architektury, sta-
rych zabudowań, co przetrwały jedynie na zdjęciach, oraz magia fotografii 
– wprowadzają czytelnika w rzeczywistość, w której istotne staje się pyta-
nie o przeszłość, ale i tożsamość. Bogaty i cenny materiał archiwalny oraz 
rzetelny komentarz, jakim każda fotografia została opatrzona, podnoszą 
znaczenie tej publikacji.

TENCZYNEK W STAREJ FOTOGRAFII
Na początku września ukaże się wydawnictwo „Tenczynek w starej fotografii”. Autorami i wydawcami publikacji są Anna Łukasik i Stowarzysze-
nie Nasz Tenczynek. 

Biblioteczny Rajd Rowerowy 
Biblioteka w Krzeszowicach zaprasza do udziału w Bibliotecznym Rajdzie 
Rowerowym, który odbędzie się w dniu 25 września 2021 roku (sobota). 
Start: skwer przy pl. Kulczyckiego 1, Krzeszowice 
09:15-10:00 rejestracja uczestników rajdu 
10:00 start rajdu 
Meta: Boisko LKS Górzanka Nawojowa Góra 
Trasa: 25 km 
Regulamin, informacje o zapisach: www.bibliotekakrzeszowice.pl, 
telefonicznie: 12 282 15 13, osobiście w godzinach pracy biblioteki:  
pl. Fr. Kulczyckiego 1. 
 
Bookcrossing u Wyki 
Podaruj drugie życie książce! 
Uwalniamy książki, dzielimy się z innymi radością czytania. Bookcrossing 
polega na pozostawieniu przeczytanych książek w miejscach publicznych 
po to, by znalazca mógł je przeczytać i znowu puścić w obieg. Niech takim 
miejscem w Krzeszowicach będzie ławeczka profesora Kazimierza Wyki, 
gdzie codziennie w godzinach pracy naszej Biblioteki w pogodne dni, 
będą dostępne książki. 
 
Kiermasz taniej książki 
We wrześniu w naszej bibliotece czeka na Was kiermasz taniej książki  
– nowej i używanej. Codziennie nowe tytuły po 1, 2 lub 5 zł. 
 
Spotkania autorskie 
9 września, o godz. 17:00, w czytelni biblioteki – z Janem Kantym 
Wójcikiem, autorem książki „125 lat OSP Nawojowa Góra”.

16 września, o godz. 17:00, w czytelni biblioteki – ze Zbigniewem 
Stanisławem Cyranem, autorem książki „W cienistym blasku krzyża”.

WRZEŚNIOWE IMPREZY 
MGBP W KRZESZOWICACH

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Prof. dr hab. Lidia Liburska
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Wydarzenie było w istocie zaledwie zapowiedzią właściwego święta  
– w drugiej połowie października odbędzie się konferencja literaturoznaw-
cza organizowana w Krakowie i Krzeszowicach przez Uniwersytet Peda-
gogiczny w Krakowie, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej 
oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. K. Wyki w Krzeszowicach. 
Program sesji przedstawimy w kolejnym numerze pisma.

Ćwierćwiecze śmierci pisarza jest dobrą okazją, by przypomnieć jego syl-
wetkę i dorobek twórczy. Stanisław Czycz (1929–1996) wdarł się do literatu-
ry przebojem, wywołując skandal. Aplikując do Związku Literatów Polskich, 
wśród swoich wierszy złożył utwory, będącego wówczas na indeksie, Cze-
sława Miłosza. Wykazał się przy tym dobrym gustem i oczytaniem. Własne 
debiutanckie teksty młodego adepta literatury znalazły pozytywny odzew 
w środowisku literackim – by wspomnieć tylko głośną przyjaźń z Andrze-
jem Bursą, opisaną w Andzie. 

Pierwsze wiersze drukował w 1955 r. Za jego oficjalny debiut poetycki 
uznaje się uczestnictwo w głośnej Prapremierze pięciu poetów, obok Mirona 
Białoszewskiego, Zbigniewa Herberta, Bohdana Drozdowskiego i Jerzego 
Harasymowicza. Jako prozaik debiutował opowiadaniem And w marco-
wym numerze „Twórczości” z 1961 r., które ukazało się z komentarzem 
redaktora naczelnego Jarosława Iwaszkiewicza. Dość wcześnie Czycza 
dopadły liczne kłopoty życiowe, może dlatego napisał niewiele. Jest au-
torem kilku książek poetyckich: Tła (1957), Berenais (1960), Białe południe 
(1972), Wybór wierszy (1979), kilku tomów prozy: Ajol (1967), Nim zajdzie 
księżyc (1968, 1970), Nie wiem, co ci powiedzieć (1983) oraz dwóch powieści: 
Pawana (1977), Nie wierz nikomu. Baza (1987). Pośmiertnie ukazały się: Arw 
(2007), Słowa do napisu na zegarze słonecznym V (2011), Wiersze wybrane 
(2014), Nie wierz nikomu. Baza wraz z fragmentami Nadbudowy (2016), Opo-
wiadania krzeszowickie (2016).

Jego twórczość do dziś wywołuje skrajne opinie. Dla jednych jest pisarzem 
wybitnym, dla innych – przykładem daleko posuniętej osobności. Jedni za-
rzucają mu hermetyzm, drudzy okrzykują autorem arcydzieł współczesnej 

STANISŁAW CZYCZ – W 25-LECIE ŚMIERCI PISARZA
Coraz mniej wśród krzeszowiczan tych, którzy pamiętają Stanisława Czycza jako jednego z mieszkańców miasteczka. W ostatnim czasie odszedł 
Włodzimierz Piechota „Pedit”, bliski kolega pisarza, jeden z „bohaterów” jego książek. Od śmierci samego Czycza minęło w tym roku 25 lat. 
Rocznica przypadła 29 czerwca i świętowana była – jak co roku – literackim spacerem po miejscach, które Czycz utrwalił w swoich utworach oraz 
ogniskiem na sztolni, którą literat upodobał sobie szczególnie, nazywając poetycko „Tarasem Księżycowym”. 

prozy polskiej. Podkreśla się, że twórca „nie kłaniał się” ani krytykom, ani 
czytelnikom. Pozostawał na uboczu środowiska literackiego, nie zabiegając 
o rozgłos. Mozolnie i konsekwentnie dopracowywał swoją technikę pisar-
ską, którą czasem nazywa się „życiopisaniem”, czyli „dążeniem do zrówna-
nia zapisu życia z życiem samym”. Wypracowane rozwiązania w zakresie 
technik poetyckich i narracyjnych, przełamujące linearność literatury, 
zapewniają mu w historii literatury polskiej poczesne miejsce w gronie 
awangardystów. Dla krzeszowiczan zapewne pozostanie ważny jako autor 
opowiadań, w których utrwalił przestrzeń miasteczka i jego mieszkańców 
pod postacią „smutnawego Sorrento”.

justyna urban

ROCZNICOWE  
CZYCZOWANIE
„…pewne koncerty zaczynają się, gdy instru-
menty są już odłożone” – cytatem z wiersza 
Jeszcze rozpoczęło się na cmentarzu przy 
grobie pisarza tegoroczne „Czytanie Czycza”. 

Jak co roku, 29 czerwca, ruszyliśmy na literacki 
spacer po miejscach sportretowanych przez 
autora Nim zajdzie księżyc i Nie wiem co ci powie-
dzieć. Odczytane zostały fragmenty opowiadań: 
Wróć do Sorrento, Gdy nocą pachnie kwiat ma-
gnolii, Myszka, I zerwę kwiat pełen rosy, a także 
wierszy Przesiąkania, Elington, Słowa do napisu 
na zegarze słonecznym cz. I. Byliśmy przy obu 
pałacach, w parku pod tulipanowcem, przy Ka-
pliczce Pod Twoją Obronę, przy dawnej Kawiarni 
Turystycznej oraz na Rynku. Czytali członkowie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, a także Dorota 
Strojnowska, prof. Jacek Rozmus, Tomasz Ryrych.

Ognisko Czyczowisko na Tarasie Księżycowym 
przygotowane zostało przez Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną im. Kazimierza Wyki. Pan 
Maciek Gregorski w kraciastej koszuli wcielał 
się w literata, czytając autobiograficzne frag-
menty wywiadu rzeki Krzysztofa Lisowskiego 

z Czyczem, podania do Komisji Stypendialnej 
Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich 
i wyimki z listów. Wspominano autora Anda i roz-
mawiano o przygotowywanej przez Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, wspólnie 

z Biblioteką i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi 
Krzeszowickiej, ogólnopolskiej konferencji, która 
odbędzie się w październiku.  

dorota niedziałkoWska
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POŻEGNANIE Z PEDITEM 
(1940 – 2021)
Tak Go nazwał przed laty profesor Stanisław Krwawicz, legendarny 
nauczyciel języka łacińskiego w krzeszowickim Liceum, nawiązując 
do słowa peditatus, w polskim tłumaczeniu – piechota. Przyjęła się 
skrótowa wersja – Pedit. I Peditem pozostał na zawsze – w życiu co-
dziennym i w literaturze, bo przecież to jeden z głównych bohaterów 
„Opowiadań krzeszowickich” Stanisława Czycza. 
Na zamieszczonym zdjęciu czyta fragment jednego z opowiadań… o so-
bie. Fotografia została zrobiona 29 czerwca 2016 roku na krzeszowickim 
Rynku, w pobliżu istniejącej przed laty, również utrwalonej w literaturze, 
„Kawiarni Turystycznej”. Patrzę na czarno-białe zdjęcie, zachowane w zbio-
rach Pedita, zrobione w tym legendarnym miejscu. Trzech chłopców, przy 
stoliku z samotną szklanką herbaty, za oknem zamglony Rynek Miasteczka. 
Kawiarnia, usytuowana na rogu Rynku, u wylotu ulicy prowadzącej do 
kościoła i kapliczki „Pod Twoją Obronę”, miejsce spotkań Primavery, Pedita, 
Gandhiego, Paganiniego, bo takie właśnie, niezwykłe, były pseudonimy 
„Chłopców z Miasteczka”, Tangowców, Twistowców, Sztyftów… Tu gadało 
się godzinami, piło wino „patykiem pisane”, zastawiało kolejne zegarki, bo 
przecież nikt nigdy nie miał pieniędzy. I wybierało się w drogę, czego nigdy 
nie zrealizowano, bo przecież nigdzie nie jest tak dobrze i pięknie, jak tu. 
Nie ma już „Turystycznej’, nie ma też „wielu chłopców z małego miasteczka, 
którzy mają więcej czasu na myślenie”. Niedawno odszedł Pedit, jeden 
z najprzystojniejszych. Celował w historiach dotyczących kultury antycz-
nej, cytował z pamięci Cycerona, słuchał wraz z kolegami, z przejęciem, po 
raz pierwszy poznawanych, utworów symbolistów francuskich, których 
doskonałym znawcą był Stanisław Czycz – Mikado, Admirał, bo takie były 
pseudonimy autora „Anda”. Kapliczka „Pod Twoją Obronę”, dworzec kolejo-
wy, ukwiecony Rynek – to były miejsca spotkań, stanowiły centrum świata. 
I to słynne „pulpitowanie”, o którym Pedit opowiadał z wrodzoną swadą. A, 

te powroty do domu – Paganiniego, Giocondy i Pedita, nazwane przez tego 
ostatniego „pulpitowaniem”, to był rodzaj „przystanków”. W opowiadaniu 
„Wróć do Sorrento” Czycz pisze – to od imienia tego żubra – samotnika, co to 
swego czasu wyszedł sobie z rezerwatu i szedł przez Polskę i o tym wędrowaniu 
nawet przez radio podawane były komunikaty – gdzie to ostatnio widziano 
tego Pulpita; „no to pulpitujemy?” –  zwracał się do mnie Pedit, wstając wieczo-
rem z ławki na rynku czy od stolika w „Turystycznej”, i pulpitowaliśmy.

Wspominamy to wszystko podczas pożegnania Włodzimierza Piechoty 
– niezapomnianego Pedita. Grób otaczają Jego Koleżanki i Koledzy z kla-
sy licealnej. Wzruszająco żegnają niezawodnego Przyjaciela, który od lat 
organizował spotkania klasowe w różnych, urokliwych zakątkach Polski. 
Mówią o tym Ewa Niemczyk i Leszek Konarski, ale wszyscy noszą w pamięci. 
Rozlega się dźwięk trąbki. Płynie ulubiona melodia Pedita – „Amazing 
Grace”… Autorka pracy doktorskiej o „Opowiadaniach krzeszowickich” 
Stanisława Czycza, Justyna Urban-Jędrzejewicz, napisała do mnie w poże-
gnalnym mailu: – Niech nasz bohater Czyczowej prozy spoczywa w pokoju. 
Niech razem z Czyczem i pozostałymi chłopakami odnajdą młodość i szczęście 
w niebieskim Sorrento.

tekst: maria ostroWska, zdjęcie: anna Paciorek

Dwadzieścia trz y lata później  to my – jej 
uczniowie, koledzy, współpracownicy – z żalem 
powtarzamy te słowa, zbierając nasze okruchy 
wspomnień. Niełatwo je uporządkować. Zaczęły 
się wakacje, a do nas dotarła smutna wiadomość 
o śmierci Elżbiety. Dzwonimy, spotykamy się, 
rozmawiamy…

Nauczycielka… Niektórzy pamiętają młodziutką, 
atrakcyjną nauczycielkę, która próbowała zarazić 
ich swoją miłością do muzyki. Muzyka… To wła-
śnie ona wielu z nas kojarzy się z dyrektor Nowak. 
Wyjazdy do filharmonii, koncerty, szkolny chór. 
Chór… Jej oczko w głowie. Przez lata prowadziła 
go, prezentowała podczas różnych uroczystości 
i konkursów, a po przekazaniu pod opiekę mgr 
A. Żak doglądała go i wspierała, jak tylko mo-
gła. Jakże była szczęśliwa i dumna, kiedy wydał 
płytę…

Duma… Kolejne wspomnienie. Jako dyrektorka 
Elżbieta Nowak bywała bardzo wymagająca 
i stanowcza. Zależało jej, żeby prowadzona przez 
nią placówka cieszyła się dobrą opinią, zaufa-
niem rodziców, żeby dobrze przygotowywała 
młodzież do dorosłego życia. Często przypo-
minała nam, że ,,nauczyciel to nie zawód – to 
powołanie”. Mamy różne wspomnienia, ale – jak 
się okazuje – jedno wspólne przekonanie – pani 
dyrektor była z nas dumna. Wielokrotnie słysze-
liśmy od niej, jak cieszy się, że tworzymy zgrane, 
odpowiedzialne, pracowite grono.

PAMIĘCI ELŻBIETY NOWAK
Bagaż wspomnień jest tak ogromny, że nie sposób wszystkiego przelać na papier. Niech więc to będą tylko okruchy wspomnień – takimi słowami 
w 1998 roku Elżbieta Nowak – ówczesna dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach – rozpoczęła swoją wypowiedź zamieszczoną w pu-
blikacji przygotowanej z okazji stulecia szkoły. Pisała o swojej ukochanej „Jedynce” – szkole, z którą nierozerwalnie związała całe swoje życie 
(jak wielu  z nas – obecnych nauczycieli – była jej absolwentką). 

Integracja… Zależało jej na tym, abyśmy spoty-
kali się nie tylko w pracy, abyśmy tworzyli więzi, 
rozmawiali, mieli wspólne zainteresowania. Ona 
sama miała ich wiele. Uzdolniona artystycznie 
kochała sztukę, pięknie śpiewała i malowała.

Estetka… Zawsze elegancka, ze starannym 
makijażem oraz fryzurą. Dbała o to, by w naszej 
szkole było nie tylko czysto i bezpiecznie, ale też 
pięknie – zielono i przytulnie. Odwiedzający nas 
goście nie mogli uwierzyć, że na szkolnych kory-
tarzach może być tyle kwiatów, firanki, dywan…

Szkoła… Jej Szkoła… Tradycje, o których kulty-
wowanie niezwykle zabiegała. Święto Patrona 
– dzień, do którego cała jedynkowa społeczność 
musiała się solidnie przygotować. Okazja do spo-
tkań z emerytowanymi nauczycielami, o których 
nie pozwalała zapomnieć…

W 2006 roku pożegnała się z nami, odchodząc 
na emeryturę. W szkole, o którą tak walczyła 
(w trakcie pełnienia przez nią funkcji dyrektora, 
po trudnych latach pracy w kilku budynkach, 
przenieśliśmy się do upragnionej nowej siedziby 
przy ul. Długiej 22) zostawiła ogromny bagaż. 
Wielokrotnie sięgaliśmy do niego i zapewne 
wielokrotnie jeszcze sięgniemy, pozwalając się 
wysypać okruchom wspomnień… Po przejściu 
na emeryturę rozwijała i realizowała swoją pasję 
malarską, będąc wieloletnim członkiem Grupy 
Plastycznej „Zdrój”.

koLeżanki i koLedzy ze szkoły PodstaWoWej 
nr 1 W krzeszoWicach
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UDAŁO SIĘ
15 sierpnia w Rudnie, jak każdego roku, 
w dniu Święta Matki Boskiej Zielnej, była cu-
downa pogoda, kościół wypełniony po brzegi 
oraz niesamowity zapach ziół i kwiatów, z po-
nad dwustu doniczek roślin i przyniesionych 
na konkurs bukietów.
90 bukietów zgłoszono w tym roku do konkursu 
na tradycyjne ziele. Wśród nich 38 w kategorii 
dorośli, 36 - dzieci, 7 - młodzież i 9 - grupy doro-
śli. Nagrodami były wiklinowe kosze i koszyczki, 
wypełnione roślinami, ziołami, kwiatami, wy-
dawnictwami, a dla najmłodszych słodyczami 
i upominkami, przekazanymi przez Urząd Miejski 
w Krzeszowicach oraz Starostwo Powiatowe 
w Krakowie. Wśród nagród znalazły się również 
wejściówki do Muzeum Agatów w Rudnie oraz 
na Zamek Tenczyn w Rudnie. Od właściciela 
portalu „Tenczynek – wczoraj i dziś” otrzymaliśmy 
oryginalne nagrody: obraz - reprodukcję starej 
pocztówki (powędrował do laureatki I miejsca), 
koszulki oraz magnesy. Każdy z uczestników 
miał możliwość wybrania zioła/kwiatu, spośród 
wszystkich wyeksponowanych wokół ołtarza. 
Oprawę mszy świętej zapewnił działający w Para-
fii Tenczynek Chór Cantate Anima - Stowarzysze-
nie Kultury Wokalnej Tryton. Wokaliści i muzycy 
przygotowali dla zebranych również koncert pie-
śni maryjnych. Brawom nie było końca i wszyscy 
zgodnie orzekli, że był to ich znakomity występ, 
pierwszy po długiej przerwie. Wszystkim chó-
rzystom, na czele z Edytą Skotnicką-Korbiel, raz 
jeszcze serdecznie dziękujemy.

Podczas święcenia bukietów, została poświęco-
na także, odnowiona w ostatnich dniach, grota 
Matki Boskiej znajdująca się w Ziołowym Zakąt-
ku, obok kościoła. Zachęcamy do odwiedzenia 
tego miejsca i obejrzenia groty, która dzięki 
staraniom ludzi dobrej woli, w tym państwa Mał-
gorzaty i Wojciecha Hanuszkiewiczów z Krakowa 
- nabrała niezwykłego wyglądu i blasku. Warto 
zajrzeć tam wieczorem. O nasadzenia i urodę 
Ziołowego Zakątka dbają z poświęceniem przez 
cały rok mieszkańcy Rudna.

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizatorzy 
tradycyjnie zaprosili na Biesiadę w Sadzie, w tym 
roku odbywającą się na terenie gościnnego Mu-
zeum Agatów w Rudnie. Było nam miło gościć 
w Rudnie Marcina Wójtowicza, dyrektora Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Wacła-
wa Gregorczyka, burmistrza gminy Krzeszowice. 
Wszystkim uczestnikom konkursu nisko się 
kłaniamy i dziękujemy za ich starania, włożone 
w przygotowanie bukietów, a wcześniej za ich 
uczestnictwo w warsztatach w terenie, w Ten-
czynku, Rybnej i Cianowicach. Przez cały dzień 
panował ogromny upał, dlatego tym bardziej 
doceniamy tych, którzy wytrwali z nami aż do 
późnych godzin popołudniowych, biesiadując 
w sadzie i smakując specjałów, przygotowanych 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno. Dzię-
kujemy za wsparcie finansowe projektu, udzie-
lone nam przez Powiat Krakowski oraz Gminę 
Krzeszowice.

tekst: monika dudek,  
zdjęcia: kinGa kurLit-heLLer
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15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) w Kaplicy w Dębniku. Tradycyjnie, jak co roku, podczas Mszy Św. 
święciliśmy bukiety ziela. Tę piękną tradycję chętnie kultywują również dzieci, otrzymując w nagrodę drobne upominki.

Pan Eugeniusz odebrał legitymację, kwiaty oraz słodki upominek, wyra-
żające wdzięczność za czterdziestoletnią pracę na rzecz ogrodu. Gromkie 
brawa i liczne gratulacje obecnych na zebraniu pokazały, jak bardzo trafna 
była decyzja Zarządu „Kolejarza”, który podjął Uchwałę i zawnioskował 
o odznaczenie pana Eugeniusza. Pan Skawiński jest skromnym człowie-
kiem, zawsze chętnym do pomocy, rzetelnie wypełniającym przez wiele 

ODZNACZENIE DLA DZIAŁKOWCA 
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się w sobotę, 14 sierpnia, pan Eugeniusz Skawiński z Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Kolejarz” w Krzeszowicach został odznaczony medalem Zasłużony dla Polskiego Związku Działkowców.

lat obowiązki gospodarza ogrodu. Wzorcowo uprawia swoją działkę, służy 
też zawsze pomocą swym sąsiadom i wszystkim działkowiczom. Fakt, że na 
swej działce wygospodarował miejsce i postawił huśtawkę, z której mogą 
korzystać wszystkie dzieci, świadczy o jego otwartości i życzliwości dla 
innych.

 inf. Własna rod „koLejarz”
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1. Co prawda nie mieszkamy nad morzem, ale 
blisko nam do Balatonu w Trzebini. Pozornie bra-
kuje jedynie oficjalnego kasyna, krytego basenu, 
także lądowiska dla helikopterów. Dlaczegoż to? 
Od wielu miesięcy w Internecie, na oficjalnych 
stronach, pojawiają się ogłoszenia typu – Koszt 
usług pogrzebowych w Krzeszowicach może Cię 
zaskoczyć. Zaś ceny rezydencji dla seniorów też 
są zaskakujące i tu pojawiają się zdjęcia owych 
oferowanych wygód. Częstym jest ogłoszenie 
o poszukiwaniu testerów nowego aparatu słucho-
wego w naszym byłym zdrojowisku. Dowodem 
zaufania do kulinarnego gustu gminy jest casting 
dietetyczny tak niewiele kosztujący połączony 
z wyjaśnieniem problemu – dlaczego mieszkańcy 
Krzeszowic proponują jeść codziennie imbir? Dzia-
ła – całodobowo – Internet w wymiarze urojonej, 
ale często skutecznej reklamy. Podejrzewam, że  
w innych częściach kraju pojawiają się owej tre-
ści kuszące rewelacje, w których zmienia się tylko 
nazwa w zależności od lokalizacji komputera. 
Wielki Brat i Wielka Siostra czuwają nad nami 
swym podsłuchem, podglądem, donosem...

KRZESZOWICE NICZYM MONTE CARLO
2. W piątek, 13 sierpnia – w krzeszowickiej Galerii 
Sztuk Wizualnych Vauxhall – odbył się finisaż wy-
stawy „Happeningi Tadeusza Kantora w fotogra-
fiach Eustachego Kossakowskiego”. Kurator wy-
stawy – Kamil Kłeczek – wykorzystał w ekspozycji 
negatywy ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowocze-
snej w Warszawie. Bohaterką spotkania była 
Anna Ptaszkowska – krytyk sztuki, współorgani-
zatorka i współpracowniczka realizacji pomysłu 
na symboliczną podróż w przeszłość. Wystąpie-
nie pani Anny było emocjonalnym wspomnie-
niem czasów jej znajomości oraz artystycznego 
współdziałania z Kantorem. Osobliwy był to 
wieczór nie tyle pożegnania, co uświadomienia 
sobie przemijania życia oraz świadkowania 
mitom, jakie pozostawił po sobie twórca Teatru 
Cricot 2. Ta nazwa – czytana wspak – daje nam 
wyraz Tocirc. Na tej krzeszowickiej arenie odbył 
się happening, w którym oprócz zaskoczenia, na-
wet zaszokowania, pewnej improwizacji (mimo 
scenariusza) zaistniała publiczność – ta milcząca, 
obserwująca, skupiona. Dla mnie była to – nie 
wiem, czy zamierzona – ekspresyjna wersja II cz. 

„Dziadów”. Pani Anna – niczym Guślarz – wywo-
ływała słowem świat artystycznych dusz, mód 
oraz czynów. Wszelakiej wagi i powagi.

3. Betonoza – słowo czyn, przebój nie tylko 
ekologów, choroba włodarzy oraz ich radnych 
w miastach i miasteczkach. To cierpienie wie-
lu mieszkańców. Termin ożywił Jan Mencwel 
w książce „Betonoza. Jak się niszczy polskie 
miasta”. Od lat zmieniano nam funkcję, szcze-
gólnie przestrzeni rynkowych, gdyż w filozofii 
rządzących reprezentacyjne części miasta muszą 
być gładkie, zabetonowane, bez zieleni, oszpe-
cone karykaturami fontann, „bujającymi się” 
kikutami zdrowych niegdyś drzew, nastrojowymi 
alejkami... Mamy za to betonoplaże, upałoławki 
dla wytrwałych, doborowe betonosmażalnie, 
punkt obserwacyjny, gladiatora z gestem histo-
rycznym. No i mamy półsen o Monte Carlo! Byle 
gorąco, byle światowo, byle...

krzeszoWice, 24.08.2021 
koLczasty

Krótsze dni, chłodniejsze poranki i wieczory 
oraz cudowna feeria barw liści w otaczającej 
Zamek Puszczy Dulowskiej jak co roku bez-
błędnie przypominają, że wakacje powoli 
dobiegają końca. Mimo że tegoroczna laba 
tak jak w roku poprzednim została nieco na-
znaczona piętnem „covidowych” obostrzeń, 
to – na całe szczęście – będziemy mieli co 
wspominać, gdyż atrakcji na zamkowym dzie-
dzińcu nie brakowało. 
Wieczorne koncerty, ekologiczne pikniki czy 
wreszcie to, co do zamku pasuje najbardziej  
– historyczne rekonstrukcje – nie opuszczały nas 
przez letnie miesiące. Z naszymi wydarzeniami 
przewędrowaliśmy od wczesnego średniowie-
cza, poprzez XVII wiek – czasy świetności Ten-
czyna i jego heroicznej obrony, aż do XX wieku. 
Podczas każdego z wydarzeń, poza historią i orę-
żem, towarzyszyły nam także smaki i zapachy, 
dzięki którym w pełni mogliśmy przemieścić się 
w czasie i poznać kontekst rekonstruowanych 
wydarzeń.

Złota polska jesień to idealny czas na rowerowe 
przejażdżki – będzie nam bardzo miło, jeśli za cel 
wycieczki obierzecie Zamkową Górę. Jeśli jednak 
nie jesteście entuzjastami „dwóch kółek” – przy-
pominamy, że od niedawna do Zamku kursuje 
„krakowski” autobus, który w ramach linii RL6 
dowozi turystów z krzeszowickiego dworca pod 
mury Tenczyna. Skoro już Zarząd Transportu Pu-
blicznego w Krakowie dostarczył Wam sposobu, 
my dostarczymy Wam powodów, i choć pewnie 
na termometrach nie zobaczymy już wskazań 
powyżej 30 stopni, zrobimy co w naszej mocy, 
by nadal było gorąco. We wrześniu (11-12.09) 
zapraszamy na Święto Kamieni – odbywającą się 
od 2018 roku, jedyną w Polsce giełdę minerałów 
zlokalizowaną w zamkowych murach. Tydzień 
później zapraszamy z kolei na Juromanię – Świę-
to Jury Krakowsko - Częstochowskiej. W Rudnie 
świętować będziemy pod hasłem „Zamek Ten-
czyn - naturalnie, że na Jurze!”. Zapraszamy!

robert szczuka

WAKACJE NA ZAMKU TENCZYN
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AFRYKANKA NA SPALISKU
Wywodzą się z tropikalnych regionów Senegalu i Kamerunu. W wieku 
XVI i XVII zostały sprowadzone do Ameryki Południowej, a dopiero 
na początku XX wieku zawitały do Europy. Jedna z nich postanowiła 
osiedlić się w Rudnie na Spalisku. A o kim mowa? O czarującej szatynce 
z Afryki – owcy kameruńskiej. 
Łatwo się aklimatyzują, są niewymagające i łatwe w utrzymaniu. To wyjąt-
kowo skoczny gatunek. Dlaczego akurat upodobała sobie to miejsce? Tam, 
skąd pochodzi, są… wulkany! A przecież Spalisko w Rudnie to prastary 
stożek wulkaniczny – być może z tego powodu czuje się tu „jak u siebie”. 
Nasza znajoma owca nie boi się ludzi, ale nie nadwyrężajmy jej zaufania. 
Myślimy już jednak z troską o zimie – czy aby na pewno sama sobie pora-
dzi? Nie wiemy, skąd się znalazła na tutejszych łąkach i do jakich warunków 
jest przyzwyczajona.

kinGa kurLit-heLLer

Marian Lewicki: To Pan jest 30-milionowym Po-
lakiem. To nieprawdopodobne. Proszę coś więcej 
na ten temat powiedzieć.

Krzysztof Pułczyński: To był rok 1961. Gazeta 
„Express Wieczorny” i Główny Urząd Statystyczny 
określili, że między godziną 21:30 a 22:30, 31 
lipca, urodzi się 30-milionowy Polak. Okazało się, 
że w ciągu tej godziny w Polsce urodziło się 36 
dzieci. Między innymi ja, na porodówce w Krze-
szowicach. Do mnie ta informacja jakoś bardziej 
dotarła w dniu moich 18 urodzin, po ukazaniu się 
artykułu w gazecie „Razem”.

M.L: Czyli tych 36 osób zostało odnalezionych 
i określonych jako 30-milionowy Polak.

K.P: Z tego co mi opowiadano, tak właśnie było. 
„Express Wieczorny” wszystkim tym dzieciom 
ufundował nagrodę. Matki otrzymały po 2000 zł.

M.L: I ta kwota wystarczyła by pokryć wszystkie 
koszty?

K.P: Sytuacja w 1961 roku nie była ciekawa 
pod względem materialnym, większość ludzi 
żyła skromnie. Mama mi opowiadała, że mając 
te 2000 zł poszła do sklepu i kupiła wszystko, 
co było potrzebne dla dziecka, więc myślę, że 
wystarczyło nawet z nawiązką. W porównaniu 
do współczesnych czasów, kiedyś czekało się na 
narodziny dziecka i dopiero wtedy kupowało się 
potrzebne rzeczy. Teraz jest inaczej.

M.L: Jak Pan wspomina dzieciństwo, lata 60. 
w Krzeszowicach?

K.P: Dla mnie to były bardzo szczęśliwe i cie-
kawe czasy. Chodziłem tu do przedszkola. Nie 
pamiętam pierwszej klasy. Do drugiej chodzi-
łem w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gagarina, 
uczęszczałem do niej razem z dziećmi z Zakładu 
Wychowawczo-Naukowego, który znajdował się 
w Pałacu Potockich. Utkwiło mi to w głowie, że 
ktoś mógł mieć inne warunki wychowania niż ja. 
Wychowałem się na Grunwaldzkiej i pamiętam, 
że babcia Marysia Mucha powiedziała mi kiedyś, 
że mogę jeździć na rowerze, tylko mam uwa-
żać i nie wpaść pod samochód. To było jedyne 
ostrzeżenie, jakie dostałem. Wszyscy ufali w in-
stynkt samozachowawczy dzieci i ich wyobraź-
nię. W Krzeszówce, na tak zwanych basenikach, 
nauczyłem się pływać, a na zboczach Bartlówki 
– zjeżdżać na drewnianych nartach.

M.L: Myślę, że ludzie tworzyli rodzaj wspólnoty, 
jeżeli coś by się stało, każdy zawsze był gotowy 
pomóc. A jeżeli chodzi o Pana rodziców i innych 
członków rodziny? 

K.P: Pamiętam z opowiadań, że rodzice poznali 
się w Krakowie. Tata po pracy odwoził mamę 
motocyklem na dworzec kolejowy w Krakowie, 
mama wsiadła do pociągu i jechała nim do 
Krzeszowic. W tym samym czasie tata jechał 
motocyklem do Krzeszowic, odbierał mamę 
z pociągu i zawoził ją do domu na Grunwaldz-
ką. Potem wracał do Krakowa, a działo się tak, 
bo mama nie chciała z nim jechać motocyklem 
z Krakowa do Krzeszowic. Natomiast 17 stycznia 
1945 roku, przed dom mojej babci spadła bom-
ba. W wyniku eksplozji zginęli mój dziadek i jego 
kuzyn. Babcia została z czwórką dzieci. Moja 
mama, najmłodsza z rodzeństwa, miała wtedy 
7 lat. Później babcia prowadziła Kółko Rolnicze, 
pracowało tam kilku traktorzystów. Pamiętam, 
jak jeden z nich przyjechał kiedyś na trzech ko-
łach. Praca w takim środowisku pewnie nie była 
łatwa dla kobiety, ale ona świetnie sobie radziła. 
Z jednej strony światem mojej babci była praca, 
a z drugiej – rodzina i wszystkie związane z tym 
obowiązki. Oprócz tego była też literatura. Bab-
cia była bardzo oczytana – przeczytała wszystkie 
książki z krzeszowickiej biblioteki.

M.L: Po drugiej klasie szkoły podstawowej wyje-
chał Pan do Krakowa?

K.P: Tak, tam skończyłem szkołę podstawową, 
średnią i studia. Cały czas jednak utrzymywałem 
kontakt z Krzeszowicami. Do 2006 roku nie był on 
bardzo intensywny. Wszystko zmieniło się odkąd 
kupiłem tutaj dom. Od kilkunastu lat spędzam 
w Krzeszowicach praktycznie wszystkie week-
endy i ciągle to miasto mnie cieszy i zaskakuje. 
Cieszą rzeczy, które znam, np. przyroda, krajo-
brazy, ale głównie ludzie. A zaskakuje chociażby 
oferta kulturalna, wyjątkowa i nieporównywalna 
z innymi tego rodzaju miasteczkami.

M.L: W Krakowie jest Pan związany ze szczegól-
nym miejscem.

K.P: Tak, jest takie miejsce – oryginalna „Szafiro-
wa Pracownia” Stanisława Wyspiańskiego, w któ-
rej skończył pisać „Wesele” i wykonał m.in. cykl 
widoków na Kopiec Kościuszki. Jeszcze prawie 20 
lat temu Pracownia była zwykłym mieszkaniem. 
Zaoferowałem jednak mieszkającej tam pani Ire-
nie Siwek nowe mieszkanie, do którego zgodziła 
się przeprowadzić. Remont Pracowni i odkryty 
w czasie jego trwania oryginalny szafirowy 
kolor został uwieczniony w filmie z 2000 roku 
pt. „Kraków Wyspiańskiego”. Otwarcie pracowni 
nastąpiło w 100. rocznicę premiery „Wesela”. 
Była wtedy z nami między innymi pani Leokadia 
Wyspiańska, żona Stasia juniora. Jej wystąpienie 
można zobaczyć na stronie FB Fundacji Dom 
Stanisława Wyspiańskiego. Natomiast w 120. 
rocznicę po raz pierwszy wręczyliśmy statuetkę 
„Gwiazda Szafirowej”. Otrzymały ją panie Maria 
Rydlowa i pani Monika Śliwińska. Pani Marii nie 
trzeba przedstawiać, natomiast pani Monika na-
pisała trzy książki, między innymi „Muzy Młodej 
Polski” o siostrach Pareńskich. I nic dziwnego, je-
żeli ktoś teraz pomyślał o Tenczynku. I choć sam 
Wyspiański nie miał bezpośrednich kontaktów 
z Krzeszowicami, to śladów działalności innych 
młodopolskich artystów w naszej gminie jest bez 
liku. A to z pewnością jest kolejna rzecz, dzięki 
której Krzeszowice są dla mnie tak bliskie.

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

30-MILIONOWY POLAK Z KRZESZOWIC
Z Krzysztofem Pułczyńskim – o dzieciństwie w Krzeszowicach i „Szafirowej Pracowni” Stanisława Wyspiańskiego – rozmawia Marian Lewicki. 
Tekst zredagowała Kamila Datoń.
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PIŁĄ I OGNIEM
Przejeżdżając przez granicę Woli Filipowskiej i Krzeszowic, można 
zauważyć spory ogród z wieloma rzeźbami. To ogród Pana Ryszarda 
Tokarczyka. Pan Ryszard jest góralem. Jako dziecko przeprowadził się 
z rodzicami do Filipowic, z niewielkiej miejscowość spod Limanowej.
Uczył się w technikum drzewnym w miejscowej budowlance, z zawodu 
jest stolarzem. Wyprowadził się za granicę do Wenecji i był tam ogrodni-
kiem. Dużo podróżował po świecie, w Londynie otworzył swoją włoską 
restaurację. Około 8 lat temu wrócił do Polski i wybudował dom właśnie 
w Krzeszowicach. Jego przygoda z rzeźbami zaczęła się przypadkiem, kie-
dy zauważył, że został mu klocek 20 × 20 po budowie domu. Pomyślał, że 
córka chciała karmnik, wziął piłę w dłoń i zaczął ciąć. Konstrukcję ozdabiała 
sowa, a karmnik stoi do dziś. 

Zobaczyłem, że to jest to i zamówiłem z Olkusza 10 kubików klocków lipo-
wych – wspomina. Mimo wielu wątpliwości, co zrobi z taką ilością drewna, 
w 3 miesiące nie miał już materiału. Jeżeli chodzi o przebieg powstawania 
konstrukcji, to Pan Ryszard używa tylko piły, a potem wypala rzeźbę, by 
była gładka, a następnie impregnuje ją. Przeglądając Internet i biorąc pod 
uwagę rady Chainsaw Carvers, kupił 6 pił, by jego prace były jeszcze lepsze. 
Jeżeli chodzi o rodzaj rzeźb, są to prace realistyczne, sceny ze świata zwie-
rząt w akcji, w ruchu.

Odwiedzam stronę National Geographic, drukuję jakieś zdjęcie i przenoszę 
to na pień – opowiada Pan Ryszard. Do tej pory zrobił już 200 rzeźb – ma-
łych, jak i dużych. Praktycznie wszystkie znajdują się u niego w ogrodzie, 
prócz tych, które rozdał znajomym. Dzięki niezależności finansowej, jaką 
osiągnął, pracując za granicą, nie sprzedaje swoich prac. Robi je tylko dla 
siebie i z tego czerpie największą przyjemność. Pieniądze i rozgłos nie są 
dla niego ważne, sam przyznaje, że gdyby miał to robić dla zysku, to ta pra-
ca nie przynosiłoby mu tyle radości. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to 
Pan Ryszard do końca roku chce wykorzystać 10 większych klocków, które 
mu zostały. Być może w przyszłości jakieś prace pojawią się w przestrzeni 
publicznej Krzeszowic lub innych miejscowości naszej gminy. 

kamiLa datoń

Uczestnicy mieli do dyspozycji baseny termalne na zewnątrz, jak i wewnątrz 
obiektu. Mogli skorzystać z komory solankowej, hydromasaży, sauny czy 
kąpieli solankowej. W przybasenowym bufecie na gości czekał gorący po-
siłek, a po nim słodki poczęstunek, lody, ciastka i różne desery. Oczywiście, 
jak przystało na to święto, nie obyło się bez prezentów, które dały dużo 
radości. Wszyscy podopieczni stowarzyszenia chętnie korzystają z takich 
wyjazdów. Zorganizowanie tej wycieczki było możliwe po kilku miesiącach 
oczekiwania na poluzowanie obostrzeń covidowych. Prezes Stowarzy-

DZIEŃ DZIECKA W CHOCHOŁOWSKICH TERMACH
Podopieczni Stowarzyszenia „Otwórzmy Przed Nimi Życie”, dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Krzeszowice, mogli wyjechać do Chocho-
łowskich Term. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji zadania publicznego „Integracyjny Dzień Dziecka”. 

szenia Janina Lasoń bardzo zabiega, aby podobnych wyjazdów było jak 
najwięcej, bo podopieczni już bardzo długo przebywali w zaciszach swoich 
domów, nie mogąc korzystać z zajęć na Warsztatach Terapii Zajęciowej czy 
ze świetlic terapeutycznych. Część osób była po przebytej chorobie CO-
VID-19 i dla nich każdy wyjazd to forma rehabilitacji społecznej. 

red. 
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Środki na to zadanie zabezpieczył PEFRON wo-
jewództwa małopolskiego. Projekt został dofi-
nansowany w ramach Konkursu Ofert z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych, zorganizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 
Stowarzyszenie „Otwórzmy przed Nimi Życie”, 
realizując projekt w okresie letnim, zorganizo-
wało dwa wyjazdy: do Buska-Zdroju w terminie 
od 2 do 4 lipca dla 20 osób w Ośrodku Terma 
Słowacki oraz do Mielna od 3 do 9 sierpnia dla 
15 osób w Ośrodku Wypoczynkowym Anastazja. 
W Ośrodku w Busku uczestnicy Projektu korzy-
stali z basenów termalnych, sauny, tężni solan-
kowej, sali gimnastycznej. W Ośrodku w Mielnie 
korzystano z basenu, sali gimnastycznej, placu 
zabaw. Pod okiem doświadczonej psycholog 
prowadzone były zajęcia integracyjno-terapeu-
tyczne z muzyką, tańcami, karaoke, degustacją 
potraw i licznymi konkursami. Najbardziej 
ulubione przez uczestników było jednak pla-
żowanie i kąpiele w Bałtyku. Organizowano 
też wycieczki piesze np. do portu rybackiego 

NASZE WSPÓLNE WYJAZDY
„Nasze wspólne wyjazdy integracyjno-terapeutyczne” to nazwa projektu zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Otwórz-
my przed Nimi Życie” w Krzeszowicach, którego prezesem jest Janina Lasoń, wspierana przez Annę Wróbel i innych szczerze zaangażowanych 
członków Zarządu Stowarzyszenia. 

w Unieściu, podróż elektryczną lokomotywą do 
Gąsek i rejs statkiem po jeziorze Jamno. Ponadto 
w obu miejscowościach odbywały się rozgrywki 
sportowe z nagrodami dla wszystkich niepełno-

sprawnych uczestników. Tu najważniejszy był 
sam udział w zawodach.

maciej Liburski

Spotkanie zorganizowano w Dolinie Pstrąga na terenie Smażalni Ryb „Pod 
Skałką”, gdzie osobiście podejmowali gości właściciele gospodarstwa 
Halina i Józef Maciejowscy. Na uczestników spotkania – podopiecznych 
Stowarzyszenia i gości – czekało wiele atrakcji. Skaczące po skałach kozy 
wyglądały zabawnie, biegające po łące kucyki przyciągały uwagę nie 
tylko najmłodszych i zachęcały do przejażdżki. Zespół Senior Band raz po 
raz zapraszał do tańca i wspólnego śpiewania. Toteż ochoczo tańczono 
i śpiewano. Wszyscy uczestnicy pikniku zostali czymś obdarowani, wspa-
niałe prezenty ufundowane przez Kopalnię Wapienia Czatkowice otrzymali 
podopieczni Stowarzyszenia, były też kwiaty dla darczyńców i sponso-
rów. Były podziękowania dla prezesa Zarządu i dyrektora KW Czatkowice 
Pawła Danka, z-cy burmistrza Adama Godynia, sołtysa Zbigniewa Wąsika, 
muzyka Janusza Blecharza, właścicielki firmy BACO Marioli Cichoń, Kance-
larii Doradztwa Podatkowego – Ryszarda Niemczyka i jego małżonki oraz 
podziękowania dla menadżer, szefowej Biura Promocji KW Czatkowice 
Agnieszki Cupiał i Redakcji „Magazynu Krzeszowickiego”. Był też regionalny 
poczęstunek. Taki Piknik na długo pozostanie w pamięci, przecież o to chodzi, 
by do przyszłego lata było co wspominać – podsumowała z zadowoleniem 
integracyjne spotkanie prezes Stowarzyszenia Janina Lasoń.

maciej Liburski

INTEGRACYJNY PIKNIK
Integracyjny Wakacyjny Piknik w Dubiu to zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Otwórzmy przed Nimi Życie” w ramach Projektu Autor-
skiej Akcji Społecznej Kopalni Wapienia Czatkowice „Dobry Sąsiad”. 
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POŻEGNANIE LATA
Zanim 21 sierpnia pożegnano Lato, to jeszcze w jego pełni, a do-
kładnie 17 lipca, mieszkańcy Siedlca bawili się w Dubiu wyśmienicie, 
zwłaszcza, że do ich zabawy dołączyło grono przyjezdnych gości. 

Tamtej soboty wiele osób odwiedziło Dubie. Skoro udało się w lipcu, to 
czemu nie powtórzyć tak dobrze zorganizowanego spotkania w sierpniu? 
Pomyśleli, postanowili i zrobili, bo Stowarzyszenia „Razem”, z przewodni-
czącą Anną Wróbel i Koło Gospodyń Wiejskich z Anną Szlachtą, do dobrej 
roboty zapraszać nie trzeba. I tak Stowarzyszenie i KGW z Siedlca żegnało 
lato w Dubiu. I znowu było fantastycznie. Na stole pstrągi i wiejskie wę-
dliny, sałatki i domowe ciasta. A do tego Józek Grabowski, Jasiek Kulka 
i Rysiek Pieczyrak, czyli zespół Senior Band, zasilany głosami pań z KGW 
i akompaniamentem akordeonisty Józka Maciejowskiego. Jednym słowem 
zabawa na całego, czyli biesiada wyjazdowa: III Edycja Projektu „Cykliczne 
Spotkania u Siedleckich Seniorów”. Wspaniała atmosfera towarzyszyła 
tej żegnającej lato siedleckiej biesiadzie w Dubiu, w której uczestniczyła 
między innymi Anna Gregorczyk – małżonka Burmistrza oraz Stanisława 
Maciejowska – radna Rady Miejskiej.

maciej Liburski

Do akcji przystąpiło 18 osób (w tym troje dzieci). Zebraliśmy ponad 20 wor-
ków odpadów. Śmieci zostały naniesione od strony Racławic przez „dużą 
wodę” spowodowaną ciągłymi odpadami deszczu. Podczas naszej akcji 
spotkaliśmy wielu turystów, którzy pozytywnie reagowali na nasze dzia-
łania. Zakończenie zbiórki odbyło się w Dubiu w Dolinie Pstrąga. Kiełbaski 
z ogniska i warzywa z rożna smakowały znakomicie. Później rozegraliśmy 
turniej gry w Bule – Petankę. Do gry dołączyli obserwujący naszą zabawę 
spacerowicze. Dziękujemy za pomoc w organizacji: Robertowi Walusowi 
z Nadleśnictwa Krzeszowice, Zbigniewowi Wąsikowi – sołtysowi wsi Dubie 
i Zbigniewowi Durczokowi, który był sędzią i uczył nas grać w Bule – Pe-
tankę.

Ta ostatnia akcja to jedna z wielu 
form działalności naszego Stowa-
rzyszenia. W tym roku planujemy 
jeszcze udział w konkursie na naj-
smaczniejszą babkę pieczonych 
z iemniaków w ramach Święta 

Pieczonego Ziemniaka w Miękini. Zorganizujemy też grzybobranie, sztan-
darową imprezę naszego Stowarzyszenia, która odbędzie się po raz trzeci, 
w niedzielę, 12 września, na terenie wybranego obszaru leśnego (tajemnica 
do momentu rozpoczęcia konkursu). Będziemy zbierać grzyby przez ok. 2,5 
godziny. Oceniana będzie nie tylko waga zebranych okazów, ale ich jakość 
i piękno. Późną jesienią zrealizujemy zadanie „Zachowaj ciepło w domu”. 

SPRZĄTANIE DOLINY RACŁAWKI  
I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Stowarzyszenie „Wspólna Gmina Krzeszowice” w sobotę 21 sierpnia zorganizowało akcję „Sprzątamy Dolinę Racławki”.

Jest to propozycja dla osób, które chcą sprawdzić stan izolacji swojego bu-
dynku. Za pomocą kamery termowizyjnej znajdowane będą miejsca, które 
trzeba ocieplić, by ciepło z domu nie uciekało.

Ograniczenia pandemiczne w latach 2019-2020 ograniczyły działania Sto-
warzyszenia, ale zachowując ostrożność i pandemiczny reżim, udało się 
bezpiecznie przeprowadzić te, wymienione już wyżej, zadania. Najważniej-
sze, że osoby związane z naszym Stowarzyszeniem chcą działać i robią to 
z pasją, za co im serdecznie dziękuję.

janusz mitka Prezes stoWarzyszenia WGk
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DRUŻYNY STRZELECKIE 
II Batalion Polskich Drużyn Strzeleckich pamiętał o rocznicy wymarszu 
pod dowództwem Józefa Piłsudskiego Drużyn Strzeleckich z Krzeszo-
wic. 
7 sierpnia pod pomnikiem Niepodległości w Nawojowej Górze, a następnie 
w Paczółtowicach, pod pomnikiem tych, co oddali życie za Ojczyznę, złożo-
no kwiaty, zapalono znicze. W Paczółtowicach została odprawiona polowa 
msza święta, której przewodniczył ks. kapelan pułkownik Stanisław Salawa.

W uroczystościach rocznicowych uczestniczył pułkownik Stanisław Ci-
sek z-ca Komendanta Naczelnego PDS. Prelegentka Dorota Strojnowska 
w krótkim rysie historycznym przedstawiła historię tamtych wydarzeń. Za 
zasługi dla Ojczyzny w podtrzymywaniu tradycji patriotycznych w regionie, 
zostali wyróżnieni przedstawiciele lokalnego środowiska, a wśród nich 
lekarz medycyny Wacława Kurek. Za organizację uroczystości odpowiadał 
Szef Sztabu II Batalionu PDS w Krzeszowicach ppłk Stanisław Miszuta.

red.

BITWA W DĘBNIKU

Uczczono kolejną rocznicę bitwy w Dębniku, która miała miejsce  
24 sierpnia 1944 roku pomiędzy spadochroniarzami radzieckimi, wspie-
ranymi przez polskich partyzantów, a niemieckimi wojskami okupacyjny-
mi. W miejscu pochówku poległych na polowym cmentarzyku w Dubiu 
złożono kwiaty. W uroczystości uczestniczyli członkowie wspierający ZKRP 
i Byłych Więźniów Politycznych, sołtys Zbigniew Wąsik oraz przedstawiciele 
lokalnej społeczności.

red.

BITWA WARSZAWSKA
Bitwa Warszawska ocaliła Rzeczpospolitą i państwa Europy przed 
inwazją bolszewików w roku 1920. Dziś Polska jest pełnoprawnym 
członkiem Unii Europejskiej. W 101. rocznicę tej bitwy Gmina Krze-
szowice uczciła pamięć bohaterskich obrońców Ojczyzny z 1920 roku. 
Główne uroczystości odbyły się w Nawojowej Górze przy pomniku Nie-
podległości i marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu kwiaty złożyli: burmistrz 
Gminy Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz 
Stryczek, dyrektor szkoły w Nawojowej Górze Agnieszka Mitka, przed-
stawicielki Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej – Dorota 
Strojnowska, Grażyna Palczewska, oraz członkowie wspierający Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych: Stanisław Łuczkoś, 
Kazimierz Cekiera, Zdzisław Jaros, Józef Skotniczny, Janusz Kuciel. Uro-
czystości towarzyszyły poczty sztandarowe Związku Kombatantów 
i Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego, które reprezento-
wały Alicja i Natalia Kasprzyk, Arkadiusz Kasprzyk, wraz z towarzyszą-
cymi osobami: Małgorzatą Kasprzyk i opiekunem Pocztu Anną Mirczak. 
Uroczystości rocznicowe odbyły się również w samych Krzeszowicach 
z udziałem Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej, przedstawicieli 
ZK RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz mieszkańców.

maciej Liburski
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Najpiękniejszym przykładem jest Kraina Otwar-
tych Okiennic, ale też zachwycające cerkwie, 
z których zachwyt wywołała niezwykle urocza, 
lśniąca w promieniach słonecznych, niebieska 
cerkiew we wsi Puchły. Jednak Podlasie to nie tyl-
ko cerkwie, to także okazały, męski, prawosławny 
monastyr w Supraślu, muzułmański meczet 
w Kruszynianach, Bazylika, Wielka Synagoga i Za-
mek Królewski w Tykocinie. Podlasie to również 
Święta Woda i Góra Krzyży, z oddali widocznym 
25-metrowym Krzyżem Roku Jubileuszowego 
i mnogością innych, wzorowana na Świętej 
Górze Grabarka z ponad dziesięcioma tysiącami 
krzyży, tych większych, mniejszych, leciwych 
i zupełnie nowych. To miejsca święte, cel piel-
grzymujących wiernych, ale i miejsce licznie od-
wiedzane przez turystów. Podlasie to parki, rzeki 
i puszcze pełne tajemnic, to podlaska szeptucha, 
to również święta sosna supraska, co prawda już 
martwa, leżąca dostojnie na skraju lasu, zabez-
pieczona daszkiem, ponad 20-letnia, ale wciąż 
intrygująca, stanowiąca kolejną atrakcję.

Nasze Podlasie to również Augustów, rejs stat-
kiem ze Sudzienicznej, Goła Zośka, spacer po 
Suwałkach, spływ kajakowy, wycieczka do Wilna 
i Trok i wiele innych atrakcji. Chociaż Podlasie nie 
jest równoznaczne z województwem podlaskim 
i nie wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy, 
można zaliczyć do krainy geograficznej Podlasie, 
to my naszą wakacyjną wyprawę jednogłośne 
będziemy określać mianem „Podlasie 2021”.

teresa śLusarczyk

WSPOMNIENIE KOLOROWEGO PODLASIA
Na długo w pamięci pozostaną nam piękne, zielone krajobrazy, dziewicze lasy, rzeki i chmary różnobarwnych ptaków szykujących się już do 
odlotu. Podlasie to ciekawa, barwna zabudowa, można by rzec – żywy skansen.
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Zajęcia odbywały się codziennie, w godzinach 
od 8.30 do 14.00, a działania i aktywności, któ-
re zorganizowano w ramach warsztatów, były 
ściśle powiązane ze sobą tematycznie. Celem 
tych zajęć było przybliżenie znajomości kultury, 
symboli oraz zwyczajów panujących w krajach 
i regionach angielskojęzycznych, takich jak Sta-
ny Zjednoczone Ameryki, Szkocja czy Irlandia. 
Każdego dnia uczestnicy poznawali inny kraj. 
Ostatniego dnia cały projekt zakończył się pod 
hasłem „Teddy Bear – Picnic Day”, na który zostali 
zaproszeni rodzice i dziadkowie uczestników 
letnich warsztatów, którzy oprócz poczęstunku 
przygotowanego przez swoje pociechy, mogli 
również zobaczyć efekty ich kilkudniowych dzia-
łań, realizowanych pod okiem trenerów i nauczy-
cieli prowadzących zajęcia.

Wszystkie zaproponowane aktywności skie-
rowane zostały na rozwijanie umiejętności 
językowych i komunikacyjnych. W programie 
nie zabrakło energizera w języku angielskim, 
w postaci tańców, zabaw i gier integracyjnych, 
pochodzących z omawianego w danym dniu 
kraju, ćwiczeń z zakresu rozwijania umiejętno-
ści komunikacyjnych, słuchania oraz pisania 
w oparciu o efektywną i zabawną metodę nauki 
języka pod nazwą GENKI ENGLISH. Nie zabrakło 
zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych 
metodą CLIL oraz wycieczki na pole golfowe, 
w celu zapoznania się z tradycją oraz zasadami 
gry w golfa.

Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę.

tekst i zdjęcia: aGnieszka mitka  
i renata Pędrys

OUR JOURNEY AROUND THE WORLD
Od 12 do 16 lipca 2021 roku w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze odbywały się letnie warsztaty Fun and Edu z językiem angielskim, w któ-
rych wzięło udział ponad 20 uczniów z klas I-VI.  Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki uzyskaniu grantu w ramach programu 
ENGLISH TEACHING, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji, którego realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
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„Dobry sąsiad” dba o postawę dzieci
W sobotę,  3 l ipca,  można było skorz ystać 
z konsultacji lekarskich oraz porad fizjoterapeu-
tycznych i uzyskać informacje, jak zapobiegać 
rozwojowi wady postawy dziecka. W ramach 
projektu „DOBRY SĄSIAD”, finansowanego przez 
Tauron – Kopalnia Wapienia Czatkowice, Ośro-
dek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” 
zorganizował akcję „Aktywny i zdrowy początek 
wakacji”. 

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej – Anna 
Strokowska – zbadała ok. 80 dzieci z terenu gmi-
ny Krzeszowice, w wieku przedszkolnym oraz 
szkolnym, pod kątem występowania wad posta-
wy ciała. Niestety, u większości z tych dzieci dało 
się zauważyć słabe napięcie mięśni posturalnych 
oraz początki zaburzeń w ustawieniu ciała. 

Nauka zdalna i jej konsekwencje
Okres nauki zdalnej mocno dał się we znaki nie 
tylko rodzicom i nauczycielom, ale zwłaszcza 
uczniom, którzy przez wiele miesięcy byli zmu-
szeni do długiego przebywania w pozycji siedzą-
cej, a co za tym idzie do obciążenia statecznego 
całego ciała. Organizm człowieka w takich przy-
padkach nabiera w młodym wieku wielu złych 
nawyków, mogących skutkować poważnymi 
schorzeniami w życiu dorosłym. Skutki mogą 
objawiać się dopiero po wielu latach, schorze-
niami w postaci np. zaburzeń krążeniowo-odde-
chowych, upośledzenia sprawności i wydolności 
ogólnej, zespołami bólowymi kręgosłupa i wie-
loma konsekwencjami, które mogą rzutować 
na jakość życia dorosłego człowieka. Dlatego 
tak ważną rzeczą jest profilaktyka wad postawy 
i uświadomienie powagi sytuacji. 

AKTYWNY I ZDROWY POCZĄTEK WAKACJI
Wady postawy ciała u dzieci uważane są za plagę XXI wieku, a ostatnie miesiące zdalnego nauczania, które zmusiły do biernego spędzania czasu 
przed komputerem, mogły jeszcze bardziej przyczynić się do ich rozwoju. Dlatego też, aby uaktywnić i poszerzyć świadomość dzieci i rodziców, 
lipiec na Krzeszowickim rynku rozpoczął się aktywnie.

Zbuduj zdrowe nawyki
Trzy fizjoterapeutki z Ośrodka Rehabilitacji  
– Aleksandra, Magdalena oraz Aldona – dora-
dzały, jak zapobiegać dalszemu rozwojowi wady. 
Dobierały ćwiczenia dla każdego dziecka indy-
widualnie i pokazywały, jak wykonywać dane 
ćwiczenia, instruując rodziców, aby mogli ćwi-
czyć razem z dziećmi w warunkach domowych. 
Na rozpoczynające się wakacje wskazywały, jaką 
aktywność zapewnić dziecku, aby była ona z ko-
rzyścią zdrowego rozwoju. Nie obyło się także 
bez zaleceń podjęcia przez dziecko koniecznej 
rehabilitacji.

Razem możemy więcej
W myśl „dzieci – przyszłością świata”, Tauron oraz 
Ośrodek Rehabilitacji postanowili poświęcić czas 

dla najmłodszych i pokazać im, że ruch to zdro-
wie. W trakcie akcji każde dziecko uczestniczące 
w konsultacjach otrzymało paczki z prezentami, 
ufundowanymi przez Kopalnię Wapienia „Czat-
kowice” oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, rozdawane przez uśmiechnię-
tych wolontariuszy. 

Czas wakacji, ciepłych i słonecznych dni, należy 
wykorzystywać w pełni, aktywnie całymi rodzi-
nami. Mamy nadzieję, że działanie zainspiruje 
dzieci i ich rodziców do aktywnego i zdrowego 
spędzenia wakacji. Każdemu wyjdzie to na 
zdrowie!

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honoro-
wym Wicemarszałka Województwa Małopolskie-
go Łukasza Smółki.

Organizatorami imprezy byli Sołtys, Stowarzy-
szenie Zielona Energia Miękini oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich Miękinia, we współpracy z CKiS 
Krzeszowice. XII Święto Pieczonego Ziemniaka to 
projekt realizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego, Powiatu Krakow-
skiego, Sołectwa Miękinia i Gminy Krzeszowice. 
Impreza została objęta honorowym patronatem 
Starosty Krakowskiego i Burmistrza Gminy Krze-
szowice.

W tym roku organizatorzy postanowili nie 
sprzedawać ziemniaków, ale poczęstować nimi 
wszystkich uczestników – 180 kg ziemniaków, 
10 kg marchwi, 10 kg cebuli, do tego kiełbasa, 
boczek, pietruszka i koper zostały obrane, pokro-
jone i przygotowane do pieczenia przez panie  
z KGW Miękinia oraz mieszkańców Miękini  
i okolic. 

Motywem przewodnim imprezy był powrót do 
korzeni – organizatorzy poprosili przybyłych  
o posiadanie na sobie chociaż małego elementu 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W sobotę, 28 sierpnia, obok remizy OSP w Miękini odbyła się cykliczna impreza, która wrosła już w lokalną tradycję – Święto Pieczonego Ziem-
niaka. W tym roku była to już jego XII edycja. Impreza w rzeczywistości rozpoczyna się już dzień wcześniej – w piątek. Tradycją jest bowiem nie 
tylko wspólne biesiadowanie przy pieczonych ziemniakach, ale też ich wspólne przygotowywanie.
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regionalnego stroju ludowego, a sami założyli 
pełne tradycyjne stroje krakowiaków zachodnich. 

Najważniejszym punktem imprezy były: konkurs 
na „Najsmaczniejszą babkę pieczonych ziem-
niaków” oraz prezentacja strojów regionalnych 
zakupionych przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Miękini, w ramach projektu „Czerwone korale 
na siedemdziesiątkę KGW Miękinia”, realizo-
wanym przy wsparciu finansowym Powiatu 
Krakowskiego. Na koniec odbyła się biesiada  
i zabawa taneczna. Dodatkowymi atrakcjami była 
degustacja pieczonych ziemniaków, ciast i po-
traw regionalnych przygotowanych przez KGW 
Miękinia. Organizatorom dopisała zarówno bar-
dzo dobra pogoda, jak i niesamowita ilość gości 
w wybornych humorach.

Największe zainteresowanie wśród zgromadzo-
nych wywołała żywiołowa prezentacja strojów 
regionalnych, zakupionych przez KGW Miękinia 
– wartość strojów to ponad 15 000. Źródła finan-
sowania projektu to 6 800 zł – Powiat Krakowski, 
pozostała kwota to środki własne członków koła 
KGW Miękinia. Panie, przez inscenizację, w cieka-
wy sposób przybliżyły widzom tradycję strojów 
regionalnych.

Do konkursu na „Najsmaczniejszą babkę pieczo-
nych ziemniaków” przystąpiło 8 drużyn. Zwycięz-
cy konkursu to: 5 m-ce: Drużyna Ziemniak Wege, 
4 m-ce: Osiedle Parkowe, 3 m-ce KGW Rudno, 
2 m-ce: Bobik i Spółka, 1 m-ce: Wspólna Gmina 
Krzeszowice. W 2 specjalnych kategoriach zwy-
ciężyły: „Sołectwa i osiedla” – Osiedle Parkowe, 
„Koła Gospodyń Wiejskich” – KGW Rudno.

tekst: red., zdjęcia: karoL szeWczyk
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PODOLOG– SPECJALISTA OD STÓP 

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

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

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

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

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

FRAKTALNY 
ŚWIAT
Fraktale? A cóż to takiego? Jeszcze 50 lat 
temu nikt nie używał tego słowa. Twórcą 
słowa fraktal (od słowa fractus – cząstkowy, 
złamany) jest urodzony w Warszawie Benoît 
B. Mandelbrot. Za jedną z cech charaktery-
stycznych fraktala uważa się samopodobień-
stwo, to znaczy podobieństwo całości do jego 
części. Fraktale to też obiekty o nieskończenie 
złożonej budowie, których brzegi są poszar-
pane, kłębiaste i rozbudowane. 
Twórcą jednego z najstarszych i najlepiej roz-
poznawalnych fraktali był polski matematyk 
Wacław Sierpiński. Nazwano go trójkątem Sier-
pińskiego i każdy może go narysować. Zaczyna-
my od trójkąta równobocznego, który dzielimy 
na cztery mniejsze trójkąty równoboczne przez 
połączenie środków jego boków. Następnie 
usuwamy środkowy trójkąt, a w każdym z trzech 
pozostałych trójkątów łączymy środki boków 
i usuwamy środkowy trójkąt, a w otrzymanych 
kolejnych trójkątach powtarzamy tę procedurę 
w nieskończoność... Taki fraktal został ułożony na 
Błoniach w 2019 r. przez ponad 6,5 tys. uczniów 
z 81 małopolskich szkół, którzy uczcili w ten 
sposób 100-lecie Polskiego Towarzystwa Mate-
matycznego.

Czy fraktale to tylko abstrakcyjny wytwór 
ludzkiego umysłu? Wydaje się, iż na co dzień 
nie mamy z nimi nic do czynienia. Jednak nic 
bardziej mylnego. Każdy widział struktury frak-
talne, lecz mógł nie zdawać sobie z tego sprawy. 

W przyrodzie nie ma przypadków i wszystko ma 
swój sens. Wzory fraktalne są znane, ponieważ 
przyroda pełna jest fraktali. Oto tylko kilka natu-
ralnych przyrodniczych struktur fraktalnych: bły-
skawice, łańcuchy górskie, płatki śniegu, fiordy, 
chmury, systemy wodne rzek, paprocie… Prze-
cież chmury nie są kulami, góry nie są stożkami, 
linie brzegowe nie są okręgami, kora nie jest 
gładka, a błyskawica nie przemieszcza się w linii 
prostej. A drzewa, konary, gałęzie, gałązki i dalej 
– budowa liści? Ciągle dalej, w coraz mniejsze 
obiekty. Pięknym przykładem czytelnej struktury 
fraktalnej jest kalafior rzymski (romanesco). Każ-
da z jego różyczek wygląda jak miniaturowe wa-
rzywo, które jest złożone z kolejnych mniejszych 
różyczek i tak dalej. Co ciekawe, różyczki tego 
warzywa tworzą spirale i układają się w ciąg Fi-
bonacciego (MK nr 6). A my, ludzie? Krew ma do-
trzeć wszędzie, zatem tętnice, tętniczki, naczynia 
włosowate… A krążenie małe i płuca czy układ 
nerwowy? To też struktury fraktalne. Na szczęście 
nie jesteśmy „workami z krwią”, jak to określili 
twórcy filmu „Mad Max: Na drodze gniewu”. 

Uważa się, że geometria fraktalna jest powszech-
na w afrykańskiej sztuce i architekturze. Okrągłe 
domy pojawiają się w kręgach kół, prostokątne 
domy w prostokątach prostokątów i tak dalej. Ta-
kie wzory można również znaleźć w afrykańskich 
tkaninach, rzeźbie, a nawet fryzurach. Prowa-
dzono badania, dowodzące, że niektóre wzory 
fraktalne są korzystne dla ludzi i redukują stres. 

W drugiej połowie lat 80. zeszłego stulecia po-
jawiła się sztuka fraktalna. Jest ona gatunkiem 
sztuki cyfrowej, która wykorzystuje komputery 
i wzory matematyczne do tworzenia unikalnych 
dzieł o nieskończonej różnorodności formy, de-
talu, koloru i światła.

W Internecie jest wiele generatorów fraktali 
i zachęcam Czytelników do skorzystania z ich 
niesamowitych możliwości. Wcale nie trzeba 
mieć pojęcia o matematyce, aby stworzyć swój 
własny, niepowtarzalny fraktal. Wystarczy podać 
zupełnie przypadkowe parametry, a program 
dokona reszty. Matematyczne piękno fraktali po-
lega na niekończącej się złożoności, stworzonej 
ze stosunkowo prostych wzorów.

Fraktale mają już wiele zastosowań – od anten 
fraktalnych w naszych telefonach komórkowych, 
poprzez mechanikę gruntów do generowania 
wzorów maskujących. To zapewne jeszcze nie 
wszystko. Fraktale są stosunkowo młodym dzia-
łem matematyki i mogą nas jeszcze wielokrotnie 
zadziwić. Otacza nas więc świat, który jest w du-
żym stopniu fraktalny. Spójrzmy na niego i po-
dziwiajmy, jak ciekawie jest skonstruowany – od 
całości do najdrobniejszych cząsteczek i w drugą 
stronę. Może Wojtek N. i inni amatorzy kalafio-
rów, patrząc na swój ulubiony przysmak, zoba-
czą w nim mini obraz całego fraktalnego świata?

matfan
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Plany żywieniowe

Analiza składu masy ciała

Gabinet:
Przychodnia Jurajska
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 11a
Wtorki g. 15:00 - 20:00

Rejestracja do gabinetu i na wizyty domowe:
tel: 791-350-577

www.annajurekdietetyk.pl
annajurekdietetyk@gmail.com



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

Za ok nami na dr zewach pr z yby wa 
kolorowych liści, co oznacza, że wiel-
kimi krokami zbliżają się chłodne dni 
i wieczory. Co za tym idzie — nasza od-
porność będzie musiała zdać egzamin 
z obrony organizmu przed zwiększoną 
ilością wirusów i bakterii chorobotwór-
czych wokół nas. Jak sobie poradzi? 
Czy możemy w jakiś sposób wspomóc 
naszą odporność niekoniecznie poprzez 
łykanie tabletek? TAK — zapraszamy na 
łagodne sesje hiperbaryczne, które są 
nowoczesną, bezbolesną i bezinwazyjną 
metodą dotlenienia całego organizmu. 
Poprzez dostarczenie większej ilości 
tlenu przyspieszamy reakcje chemiczne 
i wspieramy wrodzone możliwości rege-
neracji organizmu. Poprawia się krążenie 
i zwiększa się odporność organizmu. 
Tlenoterapia hiperbaryczna ma właści-
wości bakteriostatyczne, bakteriobójcze, 
a także intensyfikuje usuwanie tlenku 
węgla z organizmu. Ze względu na dzia-
łanie bakteriobójcze tlenu i poprawianie 
odporności organizmu wskazaniem do 
tlenoterapii hiperbarycznej jest wiele po-

ważnych schorzeń, jak choćby choroby 
krążenia, układu trawiennego, odde-
chowego czy choroby skórne. Kuracja 
w komorze hiperbarycznej prowadzi do 
zwalczania bakterii oraz innych szkodli-
wych dla zdrowia mikroorganizmów. 
Dzięki  dostarczaniu do organizmu 
odpowiedniej ilości tlenu skuteczniej 
przebiegają procesy regeneracji oraz li-
kwidujemy stany zapalne w organizmie. 
Sesja tlenowa trwa od 60 do 80 minut, 
w trakcie których można się dodatkowo 

TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA
CO NA NATURALNE WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI? POLECAMY — TLENOTERAPIA HIPERBARYCZA.

świetnie zrelaksować — posłuchać mu-
zyki, poczytać książkę, gazetę czy obej-
rzeć ulubiony program.

Pomyśl o swojej odporności już dziś 
— zadzwoń i zapytaj o szczegóły 

600190604, 884174146 lub przyjdź  
i porozmawiaj — Krzeszowice, Rynek 27 

A a także Chrzanów, Krakowska 17A. 
WEŹ GŁĘBOKI ODDECH  
W CENTRUM MIASTA.





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
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