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Jesienny czas można sobie urozmaicać w różny sposób, byle ciekawie. Pomagała w tym wyborze reklama prasowa. Na początku XX wieku 
powodzeniem cieszył się alkohol o nieco mylącej nazwie, ale ogromnej popularności dzięki medialnym ogłoszeniom. Za krakowskim „Czasem” 
przywołuję teksty, które i dzisiaj zdumiewają treścią, a przy okazji popularyzują miejscowość oraz wytwórnię, której losy współczesne mają 
w sobie coś z loterii procentowej. Wzmacnia i ułatwia trawienie Botanik, wódka zdrowotna z Parowej Wytwórni Wódek Polskich Leszka Prus 
Leśniowskiego i Spółki w Tenczynku, poczta i stacja Krzeszowice (nr 229 z 5.10.1901). W roku następnym trwała akcja i w takim kształcie  
– A. Szkowron Lwów poleca znakomite i wyborne nalewki owocowe, gdańskie wódki specjał Botanika z Parowej Wytwórni Wódek w Tenczynku. 
Poranne wydanie z 1.10.1902, nr 225, w dwa dni później na łamach tejże gazety pojawia się i taki anons – Botanika zdrowotnego z Tenczyńskiej 
Fabryki Wódek poleca Związek Handlowy Kółek Rolniczych Kraków, Lwów, Rzeszów, Wieliczka.
Naszym widokiem codziennym jest marnotrawienie żywności. Impulsem do przytoczenia notatki sprzed lat („Ilustrowany Kurier Codzienny”,  
nr 177, z 1.10.1918 r.) stały się – obserwowane kilogramy chleba poniewierające się obok kontenerów na śmieci. To wciąż aktualne widoki. Tekst 
ma nie tylko futurystyczny charakter. W czasie odzyskiwania niepodległości przez Polskę Krzeszowic dotyczył także taki tekst: Miasto nasze 
jest w przededniu katastrofy głodowej. Zakład obrotu zbożem, który ma obowiązek zaopatrywania Krakowa w artykuły zbożowe, nie nadesłał 
do tej chwili ani grama mąki do Krakowa na bieżący tydzień. Wobec tego, skoro istniejące rozporządzenia pod rygorem bezwzględnym konfiskat 
zaopatrywania się w mąkę w wolnym handlu, grozi mieszkańcom Krakowa śmierć... głodowa.
Czas jest nieubłagany nie tylko w peselowym wymiarze, ale i naszej pamięci. Wiele lat temu, aby otrzymać numer telefonu, trzeba było czekać 
nawet latami albo udać się z podarunkiem połowy cielaka do właściwej osoby. Telefon na korbkę, zamawianie rozmów międzymiastowych, 
czekanie dniami na połączenie zagraniczne. W październiku roku 1992 informowano w „Kronice Gminnej” („Magazyn Krzeszowicki” nr 18), iż 
w Sance zawiązał się Społeczny Komitet Telefonizacji Wsi. Natomiast w blokach przy ulicy Targowej planuje się instalację domofonów. Przy okazji 
zostaną wymienione drzwi wejściowe, co zostanie wliczone w koszt domofonów. Pukanie do drzwi zamieniało się w hałaśliwy dźwięk i rozmowę 
z właścicielem określonego numeru mieszkania. Jak życie – i dzisiaj opowiada – domofon stał się niezłym gniazdkiem dla niebieskich ptaków. Kto 
pamięta teren dzisiejszego dworca busikowego. Niwelowanie terenu, na którym będzie budowany nowy dworzec PKS (ul. 3 Maja), z powodu braku 
pieniędzy (potrzeba około 100 milionów), zostanie przełożona na 1993 rok. Szkoda, że dzisiaj tętniący życiem dworzec – nie ma bezpośredniego 
połączenia – także z nowym dworcem kolejowym. Pasażerowie muszą odbywać uciążliwe wędrówki szlakiem „wokół po dolinkach i pagórkach 
do cywilizacji dojazdowej”. 
Fantastyczna, z dreszczykiem, relacja z cyklu okoliczne, ale gminne opowieści niezwykłej treści („Magazyn Krzeszowicki”, nr 19, 1992): Pewnej 
październikowej nocy młodego mieszkańca gminy Jarzmanowice obudziło pukanie do drzwi. Pukających zdenerwowało widać to, że nikt im 
drzwi nie otwiera, bo po chwili oczekiwania wyrwali je z zawiasów i wtargnęli do środka. Wyrwany ze snu mężczyzna z zaskoczeniem stwierdził, 
że w towarzystwie dwóch nieznanych mu mężczyzn znajduje się jego... teściowa. Przy pomocy środka odurzającego – w aerozolu – napastnicy 
pozbawili mężczyznę przytomności na kilka godzin. „Dla utrwalenia” mężczyzna otrzymał także uderzenie w głowę. Kiedy po kilku godzinach 
odzyskał przytomność stwierdził, że z domu zniknęło wiele sprzętów gospodarstwa oraz paszport, na podstawie którego chciał właśnie wyjechać. 
Oprócz pralki, lodówki i paszportu „zginęła” również żona poszkodowanego. Policja prowadzi dochodzenie. O losach teściowej autor notatki 
w „Kronice policyjnej” nie wspomina. 
„Magazyn Krzeszowicki” (nr 91, 1995) publikuje klepsydry. Śp. hrabia Andrzej Potocki publicysta, tłumacz, prezes krakowskiego Klubu Inteligencji 
Katolickiej, wieloletni członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zmarł 22 X 1995 roku w Krakowie. Zmarły został pochowany 
w krypcie kościoła św. Marcina w rodzinnych Krzeszowicach w dniu 28 X 1995 roku. Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. 
Podobnej treści pożegnanie opublikowały ówczesne lokalne władze (Burmistrz Gminy i Rada Miejska Krzeszowic), składając Rodzinie zmarłego 
wyrazy głębokiego współczucia.
Gdy przytkniemy do ucha dużą muszlę morską, usłyszymy szum fal, dźwięki szybujący ptaków, a nawet gwar płynący z plaży. Gdy w numerze 
114/115 „Magazynu Krzeszowickiego” (z 15 X 1996) ujrzałem tytuł artykułu „Muszla”, zadrgało me skorodowane serce. Chłonąłem tekst 
i pomyślałem, ależ to realizm zamieniony – po ćwierć wieku – w gminną utopię. Zresztą krzeszowickie miejsce, opisane w artykule, naznaczone 
jest specyficznym piętnem. Ponad pół wieku temu miał tam zaistnieć otwarty basen, projektowano także średnią szkołę, a w konsekwencji przez 
lata mieliśmy tam teren przypominający tor crossowy. Dzisiaj śmigają tam sportowcy i przedszkolaki, a ogródki działkowe z altankami dopełniają 
krajobraz.
Zatem mała podróż w krainę radosnego planowania. W Krzeszowicach brakuje nam estrady koncertowej, co od wielu lat sygnalizują mieszkańcy, 
monitując Urząd o jej wybudowanie. Po konsultacjach oraz na podstawie opinii architektów powstał projekt lokalizacji estrady wraz z widownią 
na placu Kulczyckiego. Estrada wraz z widownią będzie wybudowana w północnej części placu („tyłem” do stadionu) – z otwarciem w kierunku 
południowym. Muszla koncertowa będzie wykonana z ażurowej konstrukcji stalowej, przykrytej lekkim, przezroczystym materiałem. Proponowane 
jest niskie reflektorowe oświetlenie konstrukcji estrady od strony wschodniej i zachodniej. Plac przed estradą będzie wyłożony promieniście 
dwukolorową kostką brukową, i w tej części będzie utworzonych około 300 miejsc siedzących. Widownia będzie oddzielona pasem zieleni od 
ciągu spacerowo-wypoczynkowego. (…) Proponowana jest zmiana lokalizacji także i kształtu fontanny oraz pomnika. Warto porównać planowane 
Krzeszowice ze współczesnością. Profesjonalnego miejsca na scenę artystyczną brak. Może poza poniedziałkowym jarmarkiem, „Muzyczną 
fontanną”, hałaśliwymi, a przywróconymi do życia – Dniami Krzeszowic – kwitnie sztuka...
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Od 2015 roku samorząd krzeszowicki rozpoczął prace nad przyśpieszeniem 
rozwoju miasta, poprzez wykorzystanie tradycji uzdrowiskowych i lokal-
nych bogactw naturalnych do rozwoju nowoczesnej gałęzi gospodarki 
o charakterze usługowym, która przyczyni się do powstania nowych miejsc 
pracy oraz spowoduje poprawę dostępności do naturalnych metod lecze-
nia, co również wzmocni potencjał gospodarczy Małopolski. 

- Od wielu lat ciągle słyszymy o atutach, jakie ma miasto i gmina Krzeszowi-
ce: bardzo dobre położenie, bliskość aglomeracji śląskiej i Krakowa, lotniska, 
autostrady A4, bogactwo zasobów przyrodniczych i naturalnych. Niestety, 
nie miało to przełożenia na intensywny rozwój miasta. Powodem takiego 
stanu rzeczy był brak odważnej wizji Krzeszowic w perspektywie wieloletniej. 
Na dodatek, podejmowane przez osoby rządzące decyzje, dotyczące lokali-
zacji przedsięwzięć gospodarczych, uniemożliwiały przyszły rozwój miasta.  
Powstanie „Witaminki” oraz kilku ogrodów działkowych w centrum miasta 
zablokowało budowę nowych mieszkań w obiektach wielorodzinnych. Takie 
inwestycje powinny być lokowane na obrzeżach Krzeszowic, np. przy ul. Da-
szyńskiego w pobliżu rzeki. Nie zabezpieczono nieruchomości pod obiekty 
publiczne. Z zazdrością słucham moich kolegów, wójtów i burmistrzów, którzy 
mają do dyspozycji duże powierzchnie gruntu komunalnego, które ich gminy 
nabyły w czasach PRL –u i obecnie zajmują się przede wszystkim odnawianiem 
parków miejskich, kąpielisk, rewitalizacją przestrzeni publicznej i jej unowo-
cześnianiem – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

ROZWÓJ KRZESZOWIC
KRZESZOWICKI KOMPLEKS REKREACYJNO – ZDROJOWY 
Krzeszowice słyną ze znakomitych wód mineralnych, wykorzystywanych w leczeniu chorób narządu ruchu. Szczególnie cenne są wody siarcz-
kowe, które już 250 lat temu były stosowane w terapii uzdrowiskowej. Pierwszych pacjentów zarejestrowano w Krzeszowicach już w 1779 roku. 
Przez kolejne lata miasto przyjmowało kuracjuszy, będąc jednym z pierwszych na ziemiach polskich uzdrowisk. Po utracie statusu uzdrowiska 
w 1967 roku, jedynym ośrodkiem, który kontynuuje te tradycje jest Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice – szpital, zwany potocz-
nie Balneologią. 

Intensywne prace, dotyczące poszukiwania nieruchomości, zakończyły 
się sukcesem. W roku 2016 burmistrz Wacław Gregorczyk zakupił na rzecz 
gminy ponad 76 ha gruntów w zachodniej części miasta, powyżej ul. Ban-
durskiego. Po zmianie pzp tereny te mogą być przedmiotem zabudowy 
jedno- i wielorodzinnej, usługowej i publicznej. W 2018 roku gmina nabyła 
Dzikie Planty, teren o powierzchni 1,6 ha wzdłuż Krzeszówki. Poprzez ko-
munalizację, w tym samym roku gmina stała się właścicielem 2,4 ha gruntu 
użytkowanego przez ROD Kolejarz. W 2019 roku burmistrz zawarł notarial-
nie przedwstępną umowę zakupu działki o pow. 1,07 ha za przedszkolem 
w Krzeszowicach u zbiegu ul. Batalionów Chłopskich i Al. Solidarności. 
W  grudniu 2020 roku, poprzez zamianę gruntów z parafią św. Marcina, 
gmina stała się właścicielem 1,6 ha wzdłuż Al. Solidarności. Zawarcie latem 
br. przez burmistrza notarialnej umowy przedwstępnej zamiany działek 
z parafią sprawiło, że gmina będzie właścicielem kolejnej działki przy Al. 
Solidarności o pow. 1,5 ha. 

- Zgromadzenie tak cennego zasobu gruntów w tak krótkim czasie to duży 
sukces. Wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego pokazaliśmy, że pomimo 
trudnej sytuacji finansowej gminy, dzięki umiejętności podejmowania od-
ważnych decyzji, współpracy i rozmów z właścicielami gruntów, było możliwe 
stworzenie podstaw do realizacji naszej wizji rozwoju Krzeszowic – mówi 
Wacław Gregorczyk. 

 

Wstępna koncepcja kompleksu rekreacyjno–uzdrowiskowo–leczniczego
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Planowany zakres zadań w ramach zagospodarowania terenów położo-
nych pomiędzy Al. Solidarności, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Legionów 
Polskich oraz placem targowym, zakłada budowę parku miejskiego z kom-
pleksem o charakterze rekreacyjno-uzdrowiskowo– leczniczym. Wody 
mineralne będą wykorzystywane do zabiegów fizjoterapeutycznych oraz 
leczenia schorzeń neurologicznych i narządu ruchu, a także do świadczenia 
usług rekreacyjnych i odnowy biologicznej. Z uwagi na potrzebę zacho-
wania spójności pomiędzy poszczególnymi zadaniami, wchodzącymi 
w skład kompleksu, latem br. została opracowana przykładowa koncepcja 
zagospodarowania dla tego obszaru. Znalazły się w niej wszystkie najistot-
niejsze dla mieszkańców funkcje. Kryta pływalnia, basen odkryty, baseny 
z wodami leczniczymi, tężnia, kawiarenka z pijalnią wód, ogrody familijne 
i parki miejskie. Całość uzupełnia układ komunikacyjny oraz strefa dla ludzi 
młodych, z lodowiskiem/wrotkowiskiem oraz małą gastronomią.

- Obecnie Gmina Krzeszowice przystąpiła do opracowania dokumentacji i uzy-
skania pozwolenia na budowę tężni oraz układu komunikacyjnego, łączącego 
skrzyżowanie ulic Batalionów Chłopskich i Legionów Polskich z tężnią i Orli-
kiem. Czekamy również na stanowisko zarządu, reprezentującego działkowi-
czów w sprawie przeniesienia ogródków na działkę gminną, położoną bliżej 
Czatkowic. Jeśli przystąpią do porozumienia, jakie im zaproponowałem, to bę-
dziemy mogli opracować dokumentację na realizację całego zakresu – mówi 
Wacław Gregorczyk. 

Na potrzeby kompleksu rozpoczęły się roboty wiertnicze przy Krzeszowic-
kim Centrum Zdrowia, prowadzone przez gminę. Firma Karpackie Przed-
siębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne Mariusz Liber  ma wykonać odwiert 
o głębokości do 200 m, celem zlokalizowania kolejnej wody leczniczej. 
Zakończenie prac przewidziane jest na koniec listopada br.

- Nasze działania mają charakter kompleksowy. Chcąc dać miastu nowe ob-
licze i szanse  na przyśpieszony rozwój,  stworzyliśmy koncepcję działań dla 
kilku obszarów wzajemnie się uzupełniających. Obecnie rozpoczynamy prace 
projektowe, dotyczące zagospodarowania brzegów Krzeszówki na odcinku od 
ul. Grunwaldzkiej do ul. Batalionów Chłopskich. W przyszłym roku planujemy 
opracować koncepcję architektoniczno – urbanistyczną dla terenów powyżej 
ul. Bandurskiego. Chciałbym, żeby powstało tam uzdrowisko  z prawdziwego 
zdarzenia. Stosunkowo duży obszar, w dodatku bez ograniczeń konserwa-

torskich, powinien wzbudzić zainteresowanie podmiotów komercyjnych.  
To one odpowiadałyby za budowę obiektów sanatoryjnych i leczniczych.  
Po stronie gminy byłoby uzbrojenie tego terenu i budowa parku zdrojowego 
połączonego np. z ogrodem botanicznym. Są to plany wieloletnie, długofa-
lowe, wykraczające swoim zasięgiem poza obecną kadencję. Ich realizacja 
będzie wymagała dużej skuteczności i determinacji w działaniu od nas wszyst-
kich – mówi na zakończenie Wacław Gregorczyk.

Mapy: J. Kościelny
ZdJęcia: J. KacZorowsKa, M. ZdechliK

Działki przy Al. Solidarności

Działki przy ul. Bandurskiego

Roboty wiertnicze



[ 6 ] – Magazyn Krzeszowicki 09/2021

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Droga Krakowska, położona w Lesie Zwierzynieckim, ciągnie się od Puszczy 
Dulowskiej do Kopców w sołectwie Frywałd. Jest to ulubiona trasa biega-
czy oraz osób uprawiających spacer z kijami - nordic walking. Utwardzone 
alejki pozwalają na przemieszczanie się rowerem, wózkiem dziecięcym 
oraz umożliwiają spacer osobom niepełnosprawnym. Obowiązuje tam 
zakaz ruchu samochodów oraz zakaz puszczania psów luzem. Jest to trasa, 
która pozwoli na aktywny wypoczynek w spokojnym leśnym klimacie peł-
nym paproci, skrzypu polnego, a także licznych torfowisk niskich, olszyn 
oraz miejscami występujących borów bagiennych. Podczas spaceru spo-
tkać można sarnę, jelenia, dzika, a przy dużym szczęściu, bobra czy łosia, 
który został niedawno udokumentowany na zdjęciu z foto pułapki przez 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Przy licz-

Warto zobaczyć w Gminie Krzeszowice  
LAS ZWIERZYNIECKI - DROGA KRAKOWSKA - CZARNY STAW 

nych szlakach, prowadzących przez Drogę Krakowską, znajdują się ławki 
i stoliki drewniane, umożliwiające odpoczynek, a także tablice informacyj-
ne. Przemieszczając się Drogą Krakowską, warto zatrzymać się przy uro-
kliwie położonym Czarnym Stawie, z którym związane jest wiele legend. 
Jedno z podań głosi, że pod Diabelskim Mostem w Czernej zakopany jest 
ogromny skarb, złożony ze złota, srebra i diamentów, którego pilnuje sam 
diabeł. Zły duch czyha też na moście na największych grzeszników, a gdy 
któregoś złapie – leci nad Czarny Staw i tam go topi. Staw, o charaktery-
stycznym kolorze wody, położony w cichym i spokojnym miejscu, obecnie 
jest wykorzystywany jako zbiornik przeciwpożarowy i retencyjny. 

TeKsT i ZdJęcia: J. KacZorowsKa, referaT proMocJi i współpracy UMK

Bór bagienny

Droga do Czarnego Stawu Droga Krakowska

Czarny Staw
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20 września, po zakończeniu postępowania przetargowego, dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski, podpisał  
z Michałem Kozłowskim, prezesem zarządu firmy Tranzit Sp. z o.o., 
umowę na generalny remont ulic w Krzeszowicach.  Obecni byli: sta-
rosta krakowski Wojciech Pałka, wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk 
oraz burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk.
W ramach inwestycji wykonany zostanie remont ul. Daszyńskiego na 
odcinku 380 m (wraz z rondem), ul. Ogrodowej na odcinku 280 m oraz 1 ki-
lometra ul. Grunwaldzkiej. Prace mają się zakończyć w czerwcu 2022 roku. 

- Realizacja kolejnego, dużego zadania drogowego w Krzeszowicach, to efekt 
bardzo dobrej współpracy burmistrza ze starostą Wojciechem Pałką oraz 
dyrektorem ZDPW w Krakowie Łukaszem Wróblewskim – mówi Wacław Gre-
gorczyk.

Odcinki ul. Daszyńskiego i Grunwaldzkiej są dofinansowane w 65% z Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota, w ramach Inicjatyw Samorządowych, po-
chodzi po połowie z budżetu Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Krzeszowice.

Łączna wartość zadania: 8 548 333,66 zł.

ZdJęcie: KrZysZTof KaMińsKi,sTarosTwo powiaTowe w KraKowie

Umowa na remont dróg powiatowych podpisana

Projekt Siła kompetencji
OBSZAR REALIZACJI: WOJ. MAŁOPOLSKIE.
Dla kogo: osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopol-
skiego, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
• pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,

• osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. do 6 m-cy od 
dnia przystąpienia do projektu) (w tym osoby, którym um. o pracę lub um. 
zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy),

• osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni 
w KRUS.

Nabór 8: 29.09.2021 - 12.10.2021 r.
Formy wsparcia: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, 
kurs przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne (przed i po otrzymaniu 
dotacji), bezzwrotne środki na utworzenie miejsca pracy w istniejącym 
przedsiębiorstwie społecznym oraz w podmiotach ekonomii społecznej 
(pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne), staże za-
wodowe (4 m-ce), poradnictwo zawodowe, indywidualne sesje z coachem, 
pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe, stypendia 
stażowe.

więceJ inforMacJi: www.iTK.KraKow.pl/sila-KoMpeTencJi-2021/

Informacje o programie HALO, 
DOPŁACAMY
Starosta Krakowski wraz z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego zapraszają do wzięcia 
udziału w projekcie  „HALO, DOPŁACAMY” w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego, 8 Oś Priorytetowa – Rynek Pracy, Działanie 8.2 
– Aktywizacja zawodowa. Projekt jest realizowany od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia  
31 grudnia 2022 roku.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia 290 osób bezrobotnych 
powyżej 30. roku życia, mieszkańców powiatu krakowskiego.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy będą objęci usługami pośrednictwa pracy oraz indywi-
dualnie dedykowanymi usługami poradnictwa zawodowego.

Założone w projekcie działania skierowane są przede wszystkim na uzyskanie trwałego zatrud-
nienia, poprzez subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne wraz ze zwrotem kosztów 
dojazdu). Ponadto zostanie wykorzystany potencjał osób w wieku powyżej 30. roku życia do 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Wartością dodaną projektu będzie wsparcie małopolskich przedsiębiorców w odbudowie 
małopolskiego rynku pracy, poprzez organizację subsydiowanego zatrudnienia (prac inter-
wencyjnych) i możliwość otrzymywania refundacji przez pierwsze 6 m-cy zatrudnienia w wy-
sokości ok. 1 400 zł miesięcznie.  Wartość pozyskanych środków w trybie konkursowym wynosi  
3 539 470,00 PLN (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 3 329 470,00 zł).

Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z drukami do pobrania znajdują się na 
stronie internetowej Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego pod bezpośrednim linkiem  
https://uppkrakow.praca.gov.pl/-/15692915-halo-doplacamy

W przypadku chęci udziału w projekcie prosimy o kontakt z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskie-
go: telefonicznie pod nr tel. 500 126 064 lub 12 299 74 86, emailem: hd@uppkrakow.praca.gov.pl, 
bądź osobiście w Biurze Projektu (ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, VIII p., pok. 801).
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Zarząd Powiatu Krakowskiego informuje, że 23 września rozpoczęła 
się procedura naboru wniosków w ramach programu „Powiat bez 
smogu”.
Jest to program dotacji do 3 000 zł dla właścicieli domów i mieszkań po-
łożonych na terenie powiatu krakowskiego, na zakup wraz z montażem 
nowego źródła ciepła: kotła gazowego, pieca elektrycznego, instalacji 
solarnej, pompy ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny 
do nieruchomości. Obejmuje budynki mieszkalne jedno lub wielorodzin-
ne. W budynku nie może być prowadzona i zarejestrowana działalność 
gospodarcza.

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy 
ePUAP, przy wykorzystaniu skrzynki podawczej Starostwa Powiato-
wego w Krakowie.

Dotacja do wymiany źródła ciepła z programu  
„Powiat bez smogu”

Załączniki niezbędne do złożenia wniosku:

• odpis księgi wieczystej i/lub tytuł prawny  
do nieruchomości,

• oświadczenie o zgodzie na realizację  
inwestycji i wypłatę dotacji, jeśli jest ustanowiona współwłasność,

• oświadczenie o zgodzie na realizację inwestycji i wypłatę dotacji, 
jeśli inwestycja jest własnością innych osób niż Wnioskodawca.

Faktury lub rachunki na zakup i montaż urządzenia nie mogą być wysta-
wione z datą wcześniejszą, niż data zawarcia umowy dotacji.

Informacje: 12 39 79 407, 12 39 79 408.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.powiat.krakow.pl

1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie 
wszystkich danych, dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który po-
siada źródło ciepła lub spalania paliw do mocy 1 MW, należy zgłosić, 
wypełniając odpowiednią deklarację. 

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, za po-
średnictwem systemu CEEB na stronie www.zone.gunb.gov.pl .

Żeby to zrobić, należy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo 
e-dowód. Deklarację można złożyć także w wersji papierowej, która jest 
dostępna na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków – FAQ, w urzędzie miasta/gminy właściwym dla 
posadowienia budynku.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło cie-
pła uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, na złożenie deklaracji masz 
12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 roku).

Złożenie deklaracji do CEEB od 1 lipca 2021 roku jest 
obowiązkowe dla wszystkich

Jeżeli źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku, dekla-
rację musisz złożyć w terminie 14 dni. 
W przypadku zmiany danych, czy założenia nowego źródła ciepła, wła-
ściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Udziela on informacji, w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe oraz 
pomaga:

• złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,

• złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,

• uzyskać doradztwo w sprawnym przeprowadzeniu procesu wykonania 
wewnętrznej instalacji gazowej i uruchomieniu dostaw paliwa gazowe-
go do budynku.

Dyżury odbywają się raz w miesiącu w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach

pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, w pokoju nr 2B. 

Najbliższy termin dyżuru przypada 26 października 2021 roku.
eKodoradca GMiny KrZesZowice

Punkt informacyjny PGNiG w Urzędzie Miejskim  
w Krzeszowicach
Zapraszamy na dyżury w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, które pełni Paweł Słapak - Specjalista ds. Koordynacji Obsługi Klienta (Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo).
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Będzie nowe boisko 
w Ostrężnicy
9 września nastąpiło przekazanie placu budowy w ramach zadania 
pn.: „Budowa boiska sportowego w Ostrężnicy w gminie Krzeszowice”. 

Burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał umowę  z firmą TOP SPORT Jan 
Pietraszko (ul. Górska 88, 43-318 Bielsko-Biała) na budowę nowego boiska 
do piłki nożnej  o nawierzchni sztucznej trawiastej. Obiekt powstanie obok 
remizy OSP w Ostrężnicy. Na placu obecny był także Kazimierz Stryczek, 
przewodniczący Rady Miejskiej i jdnocześnie sołtys Ostrężnicy.

Prace potrwają do grudnia 2021 roku. Wartość zadania wynosi 469 000,00 zł, 
w tym środki z budżetu Gminy Krzeszowice 344 340,00 zł oraz wsparcie 
finansowe Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska 
Infrastruktura Rekreacyjno Sportowa- MIRS” w wysokości 124 660,00 zł. 

wiT UMK

O G Ł O S Z E N I E   
 

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony  
bezpłatny odbiór zużytego sprzętu E L E K T R Y C Z N E G O  i  E L E K T R O N I C Z N E G O .   

 
ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI: 

12 październik 2021 r. 
- CZERNA, DĘBNIK, DUBIE, FILIPOWICE, MIĘKINIA, NOWA GÓRA, NOWA GÓRA - ŁANY, OSTRĘŻNICA, 
PACZÓŁTOWICE, SIEDLEC, ŻARY - DROGI GŁÓWNE 
- KRZESZOWICE: 
OS. CENTRUM - ulice: Szkolna, Krzywa, Krakowska, K. Wyki  
OS. CZATKOWICE - ulice: Czatkowice Dolne, Czatkowice Górne 
OS. NOWY ŚWIAT - ulice: Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Majowa, Słoneczna 
OS. ŻBIK - ulice: Żbicka, W. Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna 

13 październik 2021 r. 
- FRYWAŁD, RUDNO, SANKA, ZALAS, - DROGI GŁÓWNE   
- NAWOJOWA GÓRA - ulice: Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja, Gwoździec, Chrustówka, M. Pałasińskiej do 
skrzyżowania z ul. Zastudnie 
- TENCZYNEK - ulice: Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, ks. M. Mądrzyka, Szkolna,  
gen. J. Chłopickiego, H. Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna,  
ks. W. Smoczyńskiego, S. Pareńskiego 
- WOLA FILIPOWSKA - ulice: Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna, ks. 
M. Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina 
- KRZESZOWICE: 
OS. JURAJSKIE - ulice: Leśna, St. Czycza 
OS. PARKOWE - ulice: Parkowa, Nowa Wieś, W. Bandurskiego, Trzebińska, T. Kościuszki 

 

UWAGA!  Sprzęt należy wystawić DO GODZINY  8:00  RANO  w dniu zbiórki! 
W sołectwach trasy będą biegły GŁÓWNYMI DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach 
proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje. 
Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie sprzętów 
do dróg, którymi przebiega trasa lub o kontakt z firmą KOS Sp. z o.o. (od godz. 8.00 – 16.00) pod nr tel.  
12 292 66 66 lub Urzędem Miejskim 12 252 08 21 najpóźniej do dnia 11 października. 
 

 

ZBIÓRKA PUNKTOWA – Miasto KRZESZOWICE: 

12 październik 2021 r. 
 (samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)  
1. w godz.:   16:00 – 16:50  plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej. 
2. w godz.:  17:00 – 18:00  parking przy SP1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22. 

 
 
Zbiórka organizowana jest przy współpracy z firmą KOS Sp. z o.o. 
 

Do ELEKTROŚMIECI zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, 
komputery, telefony itp. 
Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części 
motoryzacyjnych – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!  

 
BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE 

(-) mgr inż. Wacław Gregorczyk 
 
www.gminakrzeszowice.pl – gospodarka i środowisko 

Zmiana siedziby Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kra-
kowie informuje o zmianie swojej siedziby.
Od poniedziałku, 20 września 2021 roku, wszystkie sprawy osób niepełno-
sprawnych związane z uzyskaniem: orzeczeń o niepełnosprawności, stop-
niu niepełnosprawności, legitymacji dokumentujących niepełnosprawno-
ści lub stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych załatwiane są 
w nowej siedzibie zespołu, mieszczącej się pod adresem:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Krakowie, ul. Cystersów 11, 31-553 Kraków
Tymczasowy kontakt telefoniczny pod numerem 504-100-328.

Nowe numery telefonów zostaną umieszczone na stronie internetowej: 
www.pcpr.powiat.krakow.pl

Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że:
15 października
• upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za październik 

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

• upływa termin zapłaty podatku leśnego za październik - dotyczy 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadają-
cych osobowości prawnej. 
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Spotkania  odbędą się w następujących terminach:
6.10.2021 r., miejscowość Wola Filipowska, godz. 900 - 1030

6.10.2021 r., miejscowość  Krzeszowice, ul. Miękińska, godz. 1300 - 1430

7.10.2021 r., miejscowość Rudno, godz. 1100 -1230 

7.10.2021r., miejscowość Tenczynek,  godz. 1300 -1430

Celem spotkań jest przedstawienie założeń oraz dyskusja nad obecnie tworzonym Planem Urządzenia 
Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Krzeszowice. Potrzeba  zorganizowania FORUM jest wynikiem realizacji prac 
nad nowym PUL, które  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zleciła firmie pod nazwą 
„Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie”. 

Mapy z zaznaczonymi punktami spotkań dostępne są na stronie: https://krzeszowice.krakow.lasy.gov.pl 

W razie pytań proszę kontaktować się z Nadleśnictwem Krzeszowice, tel. 12 285 11 80.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice zaprasza do udziału 
w cyklu spotkań mających formę forum społecznego

Powstał plac zabaw  
w Paczółtowicach
3 września 2021 roku odebrano prace związane z budową placu za-
baw przy Szkole Podstawowej w Paczółtowicach w ramach zadania  
pn. „Modernizacja obiektów szkolnych”.
Roboty wykonywane były od 23 lipca do 1 września Wykonano ni-
welację terenu, zamontowano urządzenia placu zabaw: bujak, huś-
tawkę – bocianie gniazdo, dwie wieże z mostem, huśtawkę wagową, 
piaskownicę oraz regulamin placu zabaw. Dodatkowo zamontowano 
ogrodzenie panelowe wraz z furtką oraz wykonano utwardzenie komu-
nikacji wewnętrznej: nawierzchnię z piasku i nawierzchnię trawiastą. 
Wykonawcą prac była firma P.U.H. R-BUD Robert Dudek z siedzibą w Filipo-
wicach. Wartość wyniosła 63 000,00 zł brutto.

wiT UMK

Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”, zawierają-
ce informację o nałożeniu na odbiorcę kwarantanny. Wiadomość zawiera 
także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej. Otwarcie linku 
może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o nieotwieranie 
linku i usunięcie wiadomości z telefonu.

Źródło: www.Gov.pl/web/Gis

Główny Inspektor Sanitarny 
ostrzega przed cyberatakiem

Trwa przebudowa  
pawilonu LKS Tęcza  
Zakres zadania obejmuje  przebudowę siedziby klubu 
w Tenczynku, wraz z termomodernizacją (docieplenie 
ścian, stropu), budową i rozbudowa instalacji wewnętrz-
nych w budynku oraz  instalacji kanalizacji opadowej  
i sanitarnej.
Wy k o n awc ą  ro b ó t  j e s t  Eu ro co m p l ex  S p.  z  o. o.  S p.  K .  
z siedzibą w Krzeszowicach. 

Wartość zadania: 1 470 137,63 zł. Wartość dofinansowania:  
576 419,15 zł.

Termin zakończenia: marzec 2022 roku.

wiT UMK
ZdJęcie:  J. KacZorowsKa, rpw UMK
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Zjazd Gminny otworzył prezes dh Łukasz Smółka, który powitał przybyłych 
delegatów i gości, wśród których znaleźli się: wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Leszek Zięba, starosta krakowski 
Wojciech Pałka, kierownik Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. 
małopolskiego dh Tomasz Nowak, zastępca komendanta miejskiego PSP 
w Krakowie bryg. Arkadiusz Kielin, burmistrz gminy Krzeszowice Wacław 
Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Kazimierz 
Stryczek, komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach nadkom. Michał 
Godyń oraz komendant Straży Miejskiej w Krzeszowicach Janusz Mitka.

Zjazd, któremu przewodniczył dh Leszek Zięba, zapoznał się ze wszystkimi 
sprawozdaniami, a na wniosek ustępującej Gminnej Komisji Rewizyjnej 
jednomyślnie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi.

Podczas zjazdu miało miejsce także uroczyste podziękowanie oraz wręcze-
nie listów gratulacyjnych wszystkim druhom, którzy zasiadali w gminnych 
strukturach Związku OSP RP w poprzedniej kadencji.

Zjazd zatwierdził skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego w Krzeszowi-
cach, którego prezydium ukonstytuowało się następująco:

Prezes – dh Łukasz Smółka

Wiceprezes – dh Tomasz Nowak

Wiceprezes – dh Rafał Piechota

Komendant gminny – dh Mieczysław Odrzywołek

Sekretarz – dh Bernadetta Wójcik

Skarbnik – dh Barbara Kurdziel

Członek prezydium – dh Katarzyna Kowal

Członek prezydium – dh Wiesław Mosur

Członek prezydium – dh Stanisław Mirek

Członek prezydium – dh Bolesław Kuciel

Obradował Zjazd Oddziału Gminnego Związku  
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krzeszowicach
W piątek 10 września 2021 roku w budynku Remizy OSP Wola Filipowska odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Krzeszo-
wice. Zjazd, który dokonał wyboru nowych władz, podsumował także ubiegłą kadencję. Prezesem zarządu na kolejne lata wybrano dh Łukasza 
Smółkę, zaś funkcję komendanta Gminnego Związku OSP RP po raz kolejny powierzono dh Mieczysławowi Odrzywołkowi.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krze-
szowicach wybrany został dh Janusz Żak.

Podczas zjazdu oraz pierwszego posiedzenia zarządu dokonano wyboru 
delegatów i przedstawicieli do struktur Powiatu Krakowskiego Ziemskiego.

Wszyscy zgromadzeni  goście, którzy przybyli na zjazd, w ciepłych słowach 
wyrazili podziękowania za ubiegłą kadencję.

TeKsT:  ToMasZ nowaK
ZdJęcia: daMian chroMy
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Organizatorem wydarzenia był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego. Konkurs przeprowadza-
ny jest w trzech kategoriach. Pierwszą z nich są kroniki Ochotniczych Straży 
Pożarnych, drugą kroniki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a trzecią 
monografie.

Powiat Krakowski, a zarazem Gminę Krzeszowice, w tym roku reprezento-
wały dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W kategorii „Kroniki 
OSP” zgłoszona została kronika OSP Żbik, której autorem jest druhna Alek-
sandra Górecka. W kategorii „Kroniki MDP” do konkursu została zgłoszona 
kronika Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Siedlcu, którą prowadzi 
16-letnia druhna Patrycja Małodobry.

Jury konkursowe, po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami, dokonało 
wyboru najlepszych kronik w Małopolsce. Laureatem II miejsca w kategorii 
„Kroniki OSP” została kronika OSP Żbik. W kategorii „Kronik MDP” woje-
wódzki konkurs zwyciężyła kronika Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w Siedlcu. Obydwie prace zakwalifikowały się do konkursu krajowego, 
który odbędzie się w Toruniu w dniach 17-19 września.

Laureaci Wojewódzkiego Przeglądu Kronik i Monografii:

KRONIKA MDP
I miejsce: MDP Siedlec – Powiat Krakowski

II miejsce: MDP Głębowice – Powiat Oświęcimski

III miejsce: MDP Malec – Powiat Oświęcimski

KRONIKA OSP
I miejsce: OSP Zakliczyn – Powiat Tarnowski

II miejsce: OSP Żbik – Powiat Krakowski

III miejsce: OSP Jadowniki – Powiat Brzeski

Wyróżnienie: OSP Szynwałd – Powiat Tarnowski

MONOGRAFIE
I miejsce: OSP Radziszów – Powiat Krakowski

II miejsce: OSP Stary Sącz – Powiat Nowosądecki

III miejsce: OSP Szczurowa – Powiat Brzeski

aUTor: ToMasZ nowaK, wicepreZes osp siedlec

Strażackie kroniki  
nagrodzone
21 sierpnia 2021 roku w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny 
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec odbył się Wojewódzki Przegląd Stra-
żackich Kronik i Monografii „Historia Zaklęta w Kronikach”.
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Partner 
Gmina Krzeszowice

RYNEK W KRZESZOWICACH

Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny programu 
Czyste Powietrze, Konsultacje z Ekodoradcą Gminy Krzeszowice
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INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

W sołectwie Miękinia powstało 
miejsce rekreacji i wypoczynku
Na terenie przysiółka Stawiska zamontowano obiekty małej archi-
tektury: stojak na rowery, 2 ławki, 2 kosze na śmieci, 2 tablice infor-
macyjne, hamak/leżankę i huśtawkę – bocianie gniazdo oraz ułożono  
3 głazy skalne. 
Wykonano również utwardzenia komunikacji wewnętrznej: nawierzchnie 
z kruszywa i piasku, nawierzchnię trawiastą wraz z budową zjazdu z drogi 
powiatowej. 

Wykonawcą prac była firma P.U.H. R-BUD Robert Dudek z siedzibą w Filipo-
wicach. Wartość prac wyniosła 74 114,28 zł. 

wiT UMK
ZdJęcie: J. KacZorowsKa, rpw UMK

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy 
podszywają się pod pracowników ZUS i oferują pomoc przy wypeł-
nieniu wniosku o czternastą emeryturę. Tzw. czternastkę ZUS wypłaci 
z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.
Zakład przypomina, że pracownicy ZUS nie dzwonią w sprawie czternastej 
emerytury i nie proponują pomocy przy wypełnianiu wniosku, ponieważ 
czternastą emeryturę ZUS wypłaci z urzędu wraz z listopadowym świad-
czeniem.

Oszuści, którzy podają się za pracowników ZUS, liczą na zaufanie seniorów 
i chcą w ten sposób wyłudzić ich dane osobowe.

Sesja rady
31 sierpnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krzeszo-
wicach. Została ona przeprowadzona w tzw. zdalnym trybie obrado-
wania. 
W porządku obrad znalazły się jedynie trzy merytoryczne punkty. Pierwszy 
z nich dotyczył zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Krzeszowice. Drugi - przedłużenia terminu rozpa-
trzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Krzeszowice. Trzeci - uzna-
nia Rady Miejskiej w Krzeszowicach za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 
skargi. 

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

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

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

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

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

prZewodnicZący rady MieJsKieJ
KaZiMierZ sTrycZeK

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

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

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości 
co do tożsamości osoby podającej 
się za pracownika ZUS, powinien 
skontaktować się z najbliższą pla-
cówką ZUS lub z Centrum Obsługi 
Telefonicznej ZUS pod nr tel. 22 560 
16 00. O każdej próbie oszustwa 
należy również niezwłocznie po-
wiadomić policję.

Źródło: www.ZUs.pl

14. emerytury – ZUS ostrzega przed oszustami

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego bądź 
akademickiego (12 miesięcy). Jego wysokość uzależniona jest od etapu 
edukacyjnego i wynosi odpowiednio:

• dla uczniów szkół podstawowych klas V – VIII – 4 tys. zł brutto,

•  dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wszystkich typów oraz studen-
tów pierwszego roku dowolnego kierunku – 5 tys. zł brutto,

• d la  s tu dentów lat  w yższ ych ,  po c ząws z y  o d I I  ro k u s tudiów  
– 6 tys. zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium 
można składać do 15 październi-
ka 2021 roku. 
Szczegółowe informacje, w tym 
niezbędne formularze oraz dane 
k o n t a k towe  d o  u b i e g a n i a  s i ę  
o stypendium dostępne są na stro-
nie internetowej: www.malopolska.pl.

Pierwsza edycja Małopolskiego Stypendium  
im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji.
Ruszył pierwszy nabór w Małopolskim Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – nowym programie stypendialnym Wojewódz-
twa Małopolskiego dla najzdolniejszych małopolskich uczniów oraz studentów.
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mają problemy z komunikacją, interakcjami społecznymi czy ograniczoną 
liczbą zainteresowań. 

Dzięki odpowiedniej diagnozie i poznaniu realnych potrzeb uczestników 
projektu Fundacja PZU zaufała nam i dzięki ich finansowaniu odbędzie się 
aż 11 spotkań dedykowanym tej grupie osób. Najważniejszym celem na-
szego projektu jest stworzenie przestrzeni do obcowania ze sztuką. Należy 
pamiętać, że z autyzmu się nie wyrasta – towarzyszy on człowiekowi przez 
całe życie. 

16 października o godz.10 zapraszamy na warsztaty plastyczne pod okiem 
malarki i plastyczki Barbary Dec.

red.

TERAZ MŁODZIEŻ
W Kopalni Talentów w Krzeszowicach odbyło się pierwsze forum lokal-
ne „Teraz Młodzież!”, realizowane w ramach programu Równać Szanse. 
Uczestnicy forum mieli okazję m.in. skonfrontować swoje wyobrażenia 
na temat potrzeb młodzieży z tym, o czym mówią i czego oczekują sami 
zainteresowani oraz ocenić potencjał gminy Krzeszowice w zakresie akty-

KULTURA DOSTĘPNA
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” i program MKDNiS „Kultura Dostęp-
na” otworzyły kolejne drzwi w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszo-
wicach. Podczas tegorocznych wakacji realizowano dwa pilotażowe 
projekty, dedykowane osobom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom. 

Spektrum autyzmu czy też spektrum 
zaburzeń autystycznych to wszelk ie 
zaburzenia polegające na odmiennych 
mechanizmach lub przyczynach, które 
powodują trudności rozwojowe. Osoby, 
które zmagają się ze spektrum autyzmu, 

Podczas koncertu zostaną wykonane 2 kompozycje organisty z kościoła  
św. Marcina w Krzeszowicach – Grzegorza Klimczaka: „O, cud!” i „Et in terra 
Pax”. Pierwszy z tych utworów powstał 2 lata temu z okazji Roku św. Jana 
Pawła II i towarzyszył wystawie malarskiej „Odblask Tajemnicy”, upamięt-
niającej 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka. Muzyka została skompo-
nowana w oparciu o fragmenty poematu Karola Wojtyły „Pieśń o Bogu 
ukrytym”. Druga kompozycja powstała do słów jednego z uczestników wy-
stawy „Odblask Tajemnicy”, malarza i poety Wacława Jagielskiego. Podczas 
koncertu będą wyświetlane reprodukcje obrazów z wystawy. Koncert ten 
jest także hołdem złożonym wielkiemu Polakowi, kardynałowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu, którego beatyfikację przeżywaliśmy tak niedawno. 

Wydarzenie będzie miało miejsce 17 października (niedziela) o godz. 18.45 
w kościele św. Marcina w Krzeszowicach. 

red.

wizowania młodzieży. W inauguracyjnym spotkaniu wzięli udział: przed-
stawiciele władz i instytucji gminnych, pedagodzy, nauczyciele, dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele instytucji kultury. Forum prowadzili: Iwona Kirstein 
i Paweł Walecki – przedstawiciele programu Równać Szanse. Mamy nadzie-
ję, że to spotkanie będzie początkiem pracy nad strategią działań, która 
spełni oczekiwania młodych mieszkańców Krzeszowic.

orGaniZaTorZy

ZAPROSZENIE NA KONCERT
Serdecznie zapraszamy na koncert wokalno-instrumentalny pt. „Obudźmy w sobie świętość”, w wykonaniu Lucyny Ordon-Klimczak – artystki 
Opery Krakowskiej i Grzegorza Klimczaka. 
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KONCERT ZESPOŁU VERSO
„Dla wszystkich złote słońce świeci” to koncert Zespołu Verso, w którym wystąpi 20 młodych wykonawców w wieku  
od 7 do 25 lat – uczestnicy zajęć zespołowych oraz warsztatów wokalnych, prowadzonych przez Annę Dijuk-Bujok.

W koncercie wykorzystane zostaną największe przeboje Piotra Rubika: „To cała prawda”, „Świat się nie kończy”, oraz wiele innych utwo-
rów, jak na przykład „Wszystkie dzieci nasze są”, „Jeszcze w zielone gramy” czy „Rzeka marzeń”. Będzie to koncert pełen optymizmu  
i wiary w lepszą przyszłość. Zapraszamy!

Sobota, 23 października, godz. 18.00 – koncert Zespołu Verso  
„Dla wszystkich złote słońce świeci”, Kopalnia Talentów w Krzeszowicach.  

Bilety: 10 zł – dorośli, 5 zł – dzieci

VIVA POLONIA 2021
Wydaje się, jakby to było wczoraj, kiedy miała miejsce 
pierwsza edycja wydarzenia VIVA POLONIA. To cyklicz-
ne wydarzenie zespół zainaugurował wtenczas kon-
certem w stolicy Małopolski – w Bazylice św. Floriana 
w Krakowie.

Edycja koncertów w 2019 roku była niezwykła, bo pozwo-
liła zespołowi na odbycie części koncertów VIVA POLONIA 
w Norwegii. Zarówno dla zespołu, jak i publiczności oraz 
dołączających do zespołu Norwegów, było to niezwykłe 
wydarzenie. W tym roku odbędzie się aż 7 koncertów, 
w dniach 14-17.10.2021, w tym jeden wyjazdowy z chó-
rem KLASTER z Zabrza. Odbędzie się również koncert 
kameralny w Domu Kultury w Podgórzu. W repertuarze 
znajdą się dzieła patriotyczne i sakralne, a szczególnie 
dzieła polskich i norweskich kompozytorów. Wystąpią 
m.in. Ewa Banaszak, Katarzyna Haras, Natalia Hydz, Moni-
ka Świostek, Anna Konik, Karin Kałucka, Michał Dziedzic, 
Marcin Gruba, Krzysztof Aureliusz Łuczyński, Jakub Koło-
dziej, Rafał Majzner oraz cały zespół integracji wokalnych. 
Zespół wystąpi pod dyrekcją Małgorzaty Langer-Król, 
Maksymiliana Żelaznego, Mieczysława Smydy. Zaakompa-
niuje Katarzyna Starzycka oraz Mateusz Lasatowicz. Kon-
certy zostały objęte patronatem honorowym Marszałka 
Małopolski oraz medialnym TVP 3 KRAKÓW, TVP 3 ŁÓDŹ, 
TVP POLONIA, „Magazynu Krzeszowickiego”, „Gwarka Ma-
łopolskiego”.
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W imieniu Stowarzyszenia Scena Kultury Wokalnej ŚPIEWANIE BEZ GRANIC 
oraz POLSK NORSK KULTURFORENING SAMHOLD serdecznie zapraszamy 
na koncerty:

14.10. ZABRZE
Kościół pw. św. Józefa w Zabrzu, ul. Roosevelta 102, godz. 19.00

15.10. KRAKÓW
Klasztor oo. Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18, godz. 19.30

16.10. KRAKÓW – KONCERT KAMERALNY
Centrum Kultury Podgórze, ul. Sokolska 13, godz. 14.00

16.10. KRAKÓW
Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Woli Duchackiej,  
ul. Szkolna 4, godz.16.00

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Pokochajmy muzykę” 
oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. No-
skowskiego w Krzeszowicach, zaprosili znakomitych ar-
tystów, którzy będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem 
z wszystkimi, którzy zechcą wziąć udział w zajęciach 
warsztatowych. Zapisy prowadzone są wyłącznie w for-
mie elektronicznej przez stronę www.psm-krzeszowice.pl 
(zakładka Integracje Jazzowe). Tam też znajduje się 
szczegółowy harmonogram oraz wszystkie niezbędne 
informacje. IX Integracje Jazzowe Krzeszowice 2021 to 
projekt nie tylko dla muzyków, lecz również dla meloma-
nów, miłośników bluesa, jazzu i szeroko pojętej muzyki 
improwizowanej. 

Bez zapisów można wziąć udział w koncercie finałowym, 
20 października, oraz wykładzie inauguracyjnym, ilustro-
wanym muzyką na żywo, pt. „Muzyka łączy pokolenia” 
(prowadzenie Jerzy Suruło i Magdalena Suruło, 6 paź-
dziernika), na który prowadzący serdecznie zapraszają 
szczególnie seniorów, gdyż krzeszowicka szkoła muzycz-
na jest „Szkołą przyjazną seniorom”. W kolejnych dniach/tygodniach będą 
odbywały się: warsztaty wokalne poprowadzone przez dr. hab. Janusza 
Szroma, znakomitego wokalistę, który na swoim koncie ma dwie złote płyty 
za projekt „Straszni Panowie Trzej” oraz „Pogadaj ze mną”, i który jest auto-
rem m.in. trzytomowej monografii Andrzeja Zauchy. Następną gwiazdą 
tegorocznych integracji będzie znany doskonale krzeszowickiej publicz-
ności trębacz z prawniczym wykształceniem, który koncertował w różnych, 
bardzo ciekawych miejscach, pod wieloma szerokościami geograficznymi. 
Artysta ten – dr hab. Maciej Fortuna – zagrał wyjątkowy koncert wewnątrz 
wulkanu. Ciekawe warsztaty przygotowuje dla gitarzystów dr Piotr Doma-
gała z Akademii Muzycznej w Katowicach. Warsztaty klawiszowe popro-
wadzi Piotr Kalicki – pianista, akordeonista, aranżer i pedagog, na co dzień 
występujący z zespołem Golec uOrkiestra. Z saksofonistami, klarnecistami 
i flecistami pracował będzie znany i ceniony krakowski jazzman Leszek No-

wotarski. Nauczyciel PSM w Krzeszowicach Ryszard Pałka, związany z grupą 
Bester Quartet, poprowadzi warsztaty perkusyjne, a Jerzy Suruło – dyrektor 
szkoły – warsztaty orkiestrowe oraz jam session. 

Wszystkie te działania zostaną zwieńczone koncertem, 20 października, 
o godz. 18.00. W otoczeniu pięknych prac plastycznych krakowskiej artystki 
Maggie PIU rozpocznie się wielki koncert finałowy, z udziałem wszystkich 
wykładowców oraz wybranych uczestników warsztatów. Udział w kon-
cercie będzie bezpłatny. Projekt IX Integracje Jazzowe Krzeszowice 2021 
został dofinansowany ze środków Gminy Krzeszowice oraz darczyńców 
z Krzeszowic i Trzebini.

red.

INTEGRACJE JAZZOWE 2021
6 października w Państwowej Szkole Muzycznej w Krzeszowicach rusza kolejna, IX edycja Integracji Jazzowych Krzeszowice 2021. Projekt ten 
skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, głównie z województwa małopolskiego i śląskiego. 

16.10 ALWERNIA
Klasztor oo. Bernardynów, ul. Klasztorna 1, godz. 20.00

17.10. TENCZYNEK
Kościół pw. św. Katarzyny w Tenczynku, ul. Mądrzyka 21A, godz. 17.00

17.10. MORAWICA
Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła, Morawica 5, godz. 20.00

Jeśli chciałbyś nas wesprzeć, masz jakieś pytania lub chciałbyś dołączyć 
do zespołu – napisz do nas! Próby odbywają się w każdą sobotę i niedzielę 
w Rudawie (koło Zabierzowa) – Rynek 2, w godz. 12.00-16.00. Zapraszamy! 
Kontakt : spiewaniebezgranic@gmail.com, tel. 888797929. 

TeKsT: JUsTyna sKowroneK, ZdJęcia: MałGorZaTa winiarsKa



[ 18 ] – Magazyn Krzeszowicki 10/2021

Wiele podróżował po świecie, starając się dotrzeć do najwybitniej-
szych przedstawicieli świata kultury, polityki, nauki, przeprowadzić 
z nimi wywiad, znakomity pod względem merytorycznym, równo-
cześnie dyskretnie osobisty, zawsze niezwykle fascynujący. Teksty 
Kazimierza Targosza czytało się przed laty – w rozchwytywanym 
„Przekroju”, „Panoramie”, miesięczniku „Kraków”, wreszcie w naszym 
„Magazynie Krzeszowickim”, którego był naczelnym redaktorem. 
Powrócił do korzeni, ale prawdę mówiąc, nigdy nie rozstał się na stałe 
z Krzeszowicami. Były Jego domem w sensie dosłownym i metaforycznym. 
Tu miał swoją Rodzinę, która była najważniejsza. Tu spotykał się z kolegami 
z krzeszowickiego Liceum, którego był znakomitym absolwentem. I z grupą 
„chłopców z Miasteczka”, tego „smutnawego Sorrento, ale w blaskach słoń-
ca”. Ich barwne portrety utrwalił w swych „Opowiadaniach krzeszowickich” 
Stanisław Czycz. Wśród nich był „Ostinato”, czyli Kazimierz Targosz, cieszący 
się sławą erudyty, władającego piękną polszczyzną, przyjaciel, na którego 
można było liczyć w każdej potrzebie. Takim pozostał na zawsze. Profesor 
Tomasz Burek, wybitny historyk literatury, napisał, że Czyczowe opowiada-
nia to najpiękniejszy w czasach powojennych obraz małego miasteczka. 
Jestem przekonana, że miał rację.

PAMIĘCI REDAKTORA KAZIMIERZA TARGOSZA
POŻEGNALIŚMY REDAKTORA KAZIMIERZA TARGOSZA – WYBITNEGO DZIENNIKARZA, KRZESZOWICZANINA

Potem były studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po dyplomie 
rozpoczął swą czterdziestoletnią pracę dziennikarską, do której był po 
prostu stworzony. Świetnie piszący, stale poszukujący ważnych tematów, 
oczytany, potrafił dotrzeć do Jerzego Giedroycia w redakcji paryskiej 
„Kultury”, do hrabiego Leona Habsburga w Wiedniu, do Normana Davisa 
w Oksfordzie. Gościła Go Maria Kuncewiczowa w Kazimierzu Dolnym  
nad Wisłą. Odbył piękne, długie spacery – po urokliwym Sandomierzu 
z Wiesławem Myśliwskim, autorem uhonorowanego Literacką Nagrodą 
Nike „Widnokręgu” i refleksyjną wędrówkę z samym Tadeuszem Różewi-
czem po Wrocławiu.

W Paryżu spotkał się z Wojciechem Pszoniakiem, w Katowicach z Wojcie-
chem Kilarem, w Stawiskach z Marią Iwaszkiewicz, w Łopusznej z ks. prof. 
Józefem Tischnerem, a z ks. biskupem Tadeuszem Pieronkiem w Jego ro-
dzinnych Radziechowach. Przyjaźnił się z Ludwikiem Jerzym Kernem.

To tylko wybrane przykłady. Pochylam się teraz nad obszernym wykazem 
tytułów pasjonujących wywiadów przeprowadzonych przez Pana Redak-
tora. Uświadamiam sobie, nie po raz pierwszy, że stanowią one wzorzec 
sztuki dziennikarskiej. Przypominam także, że je już przed laty z zachwytem 
czytałam, a powracam do nich z ogromną przyjemnością. To teksty Mistrza. 
W 2013 roku odebrał z rąk Jacka Majchrowskiego Nagrodę Zasłużony dla 
Miasta Krakowa Honoris Gratia.

Żegnając Pana Redaktora w krzeszowickim kościele i na cmentarzu, a także 
potem, przypominałam sobie, z ogromną wdzięcznością, moje pierwsze 
kontakty z „Magazynem Krzeszowickim”. Czytałam go od początku istnie-
nia, ale to było coś innego. Pan Redaktor wspomniał, że mogłabym od 
czasu do czasu coś napisać. Była druga połowa lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Po przejściu na emeryturę nie czułam się najlepiej. Wte-
dy właśnie pojawiła się ta propozycja. Nigdy nie pisałam „do gazety”, nie 
miałam jeszcze komputera… Ale spróbowałam. Pan Redaktor potraktował 
mnie bardzo życzliwie, lecz uświadomił, jak wiele muszę się nauczyć. Bar-
dzo doceniam fakt, że skreślał mi wszystkie obszerne wstępy, zachęcał do 
bardziej syntetycznego ujmowania tematu. Ogólnie jednak akceptował 
moje skromne pisanie. Wiele się od Niego nauczyłam. Dziękuję. I jeszcze 
piękna refleksja przesłana przez „Panią doktor od Czycza”, Justynę Urban-
-Jędrzejewicz:

Bardzo smutno. Niebieskie Sorrento coraz bardziej się zaludnia. Niech Ostinato 
znajdzie ukojenie wśród dawnych kolegów.

Maria osTrowsKa

Multimedialne spotkanie, znakomicie zaprojektowane przez Autora książ-
ki – Zbigniewa Stanisława Cyrana i wicedyrektorkę Biblioteki – Barbarę 
Grabowską, prowadzone przez Dorotę Strojnowską, wzbudziło żywe zain-
teresowanie swą różnorodnością syntetycznego przekazu merytorycznej, 
także emocjonalnej wartości wydawnictwa. Pięknie przeczytane jego 
fragmenty, z filmowym tłem, przemawiały do wyobraźni. Z dużym uzna-
niem i wzruszeniem został przyjęty koncert w wykonaniu Lucyny Ordon-
-Klimczak i Grzegorza Klimczaka. Zabrzmiały strofy „Tryptyku poetyckiego 
z dopowiedzeniem” autora książki, z muzyką jej wykonawców.

Obraz „Kwiaty w wazonie” Kingi Cyran stanowił dyskretny akcent sceno-
graficzny, odnoszący się do charytatywnej akcji przywołanej w książce. 
Towarzyszyły nam też inne obrazy znajdujące się w tej pozycji, a obecne 
w internetowej Galerii Jamontt.

W bardzo interesującej dyskusji poruszony został temat nawiązujący do 
szkiców „To moje pisanie” oraz „Wokół Ośrodka Chopinowskiego i Pałacu 
Potockich w Krzeszowicach”. Ten promujący Krzeszowice pomysł przedsta-
wił przed laty Profesor Wiktor Zin. Projekt zaprezentowany został w 2003 
roku w krzeszowickiej Galerii, jeszcze wtedy mieszczącej się w budynku 
Muzeum. Wydarzenie wspominali, obecni na spotkaniu – ówczesna dy-
rektor Galerii, Anna Miga i współautor projektu, dr Farid Rudolf Nassery, 
obecnie adiunkt na Politechnice Krakowskiej.

Cenną pamiątką będzie z pewnością przyniesiona do domu książka, którą 
można było nabyć, z dedykacją Autora. Podczas spotkania Zbigniew Stani-
sław Cyran złożył serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania wydawnictwa. Wyraził także swoją wdzięczność za uczest-
nictwo tak wielu osób w wieczorze autorskim.

TeKsT: Maria osTrowsKa, ZdJęcie: KinGa cyran

WIECZÓR AUTORSKI ZBIGNIEWA STANISŁAWA CYRANA
16 września w krzeszowickiej Bibliotece odbył się szczególnie ważny dla naszej społeczności wieczór autorski – promocja książki Zbigniewa Sta-
nisława Cyrana „W cienistym blasku Krzyża”. Uczestniczyłam w tym wydarzeniu. Wiele osób przyciągnął temat publikacji i osobowość Autora, 
mieszkańca Miękini, od lat pasjonata wszystkiego, co wiąże się z małą ojczyzną, której piękno, historię, aktualne problemy opisuje, skłaniając 
często do głębokiej refleksji. Taką właśnie funkcję pełnią publicystyczne szkice i literackie obrazki.
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Na drugiej stronie okładki – zdjęcie Autora, pochylonego nad tekstem. Jan 
Kanty Wójcik, rodowity góral żywiecki, mieszkaniec Nawojowej Góry od 
roku 1970. Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a także Wyższej Szkoły Oficerskiej. Pasjonat historii Ziemi Krzeszowickiej, 
zwłaszcza dziejów Nawojowej Góry. Autor książek: „Nawojowa Góra sie-
demsetlecie dziejów” oraz „Nawojowa Góra 200 lat szkolnictwa”. Jego 
ostatnia książka ukazała się z okazji Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej, 
125. rocznicy jej powstania w Nawojowej Górze. Wydana została przez Sto-
warzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry, pod redakcją Doroty 
Strojnowskiej.

To wydawnictwo ma wszelkie cechy pracy naukowej – z obszerną bi-
bliografią, indeksem nazwisk, przypisami. Zdaję sobie sprawę, ile godzin 
spędził jej Autor w archiwach i bibliotekach, poszukując, gromadząc 
i opracowując dokumenty, często sprzed wielu lat. Ale efekt jest znakomity. 
Książkę, bardzo wartościową pod względem merytorycznym, doskonale 
skomponowaną, napisaną piękną polszczyzną, czyta się znakomicie. Jej 
wartość podnoszą liczne zdjęcia, przedstawiające wydarzenia związane 
z niezwykle ofiarną działalnością statutową Druhów, uroczystościami, 
symboliką, potwierdzającą dumę z pełnionych zaszczytnych obowiązków. 
Praca przywołuje sylwetki członków OSP, wspomina o ich zasługach. Autor 
wprowadza do naszej zbiorowej pamięci postać wybitnego, światowej 
sławy naukowca, ojca polskiej fizjologii, współodkrywcę adrenaliny, rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. To Napoleon Cybulski, mieszkaniec Nawo-
jowej Góry, od 1911 roku bardzo zasłużony naczelnik OSP. Jego imię nosi 
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, zakupiony przez OSP w Nawojowej 
Górze w 2019 roku.

Na spotkaniu z Janem Kantym Wójcikiem, 9 września, podczas multime-
dialnego pokazu, powędrowaliśmy wraz z Autorem szlakiem historii – od 
zarysu dziejów pożarnictwa, poprzez powstanie i rozwój Ochotniczej 
Straży Pożarnej, od XIX wieku do czasów dzisiejszych. Jubileusz 125-lecia 
stał się zwieńczeniem, równocześnie hołdem dla wspaniałej organizacji 
pożytku publicznego, dla dzielnych, ofiarnych ludzi, niosących pomoc 
drugiemu człowiekowi w różnych, często dramatycznych sytuacjach 
życiowych. Organizacji, która poza swoimi podstawowymi zadaniami sta-
tutowymi spełnia ważną rolę kulturotwórczą, integrującą społeczeństwo 

NAD PUBLIKACJĄ JANA KANTEGO WÓJCIKA
„125 LAT OSP NAWOJOWA GÓRA” 
Przede mną pięknie wydana książka. Na okładce, według projektu artystki malarki, Dagmary Kwiatek – Kamińskiej, mieszkanki Nawojowej 
Góry, cenny relikt przeszłości, konny wóz strażacki. Teraz symbol Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej Górze. Zabytkowy pojazd z przeło-
mu XIX i XX wieku umieszczony został na placu alarmowym przy głównej ulicy Nawoja i stanowi wspaniałą ozdobę odremontowanej strażackiej 
siedziby.

lokalne. Trzeba podkreślić, że kolejne pokolenia mieszkańców Nawojowej 
Góry kontynuują tradycje rodzinne. Być strażakiem to zaszczyt. W takim 
właśnie nastroju odbywało się wrześniowe spotkanie w Bibliotece. Miło, że 
uczestniczył w nim jeden z kontynuatorów rodzinnej tradycji, wiceprezes 
i naczelnik OSP NG Sylwester Nawała. Książki z dedykacją od Autora są teraz 
naszą lekturą. Bardzo sympatyczne było spotkanie wszystkich uczestników 
promocyjnego wieczoru z członkami Stowarzyszenia Inicjatyw Społecz-
nych Nawojowej Góry. Dziękujemy za sąsiedzkie rozmowy przy kawie 
i znakomitych kanapkach.

Maria osTrowsKa

MUZYCZNE PODRÓŻE  
W KRZESZOWICACH
„Muzyczne podróże w Krzeszowicach” to nowe, ciekawe wydarzenie 
muzyczne na mapie Krzeszowic i najbliższej okolicy. W ramach tego-
rocznej, pierwszej edycji, w dwa pierwsze weekendy września odbyły 
się trzy koncerty w trzech urokliwych miejscach – festiwalowych sta-
cyjkach. 
Pierwsza z nich, zatytułowana „Perły z klasztornej szkatułki”, miała miejsce 
4 września w kościółku w Paczółtowicach, a wystąpiły Donne Armoniche, 
czyli trzy śpiewające panie: Adrianna Bujak-Cyran, Katarzyna Wiwer i Li-
liana Pociecha, którym na pozytywie towarzyszył Andrzej Zawisza. W tym 
pięknym, modrzewiowym, XVI-wiecznym kościółku wysłuchaliśmy muzyki 
będącej rzadkim muzycznym rarytasem, a mianowicie barokowych pieśni 
Panien Benedyktynek ze Staniątek. 

Kolejny koncert to zupełna odmiana nastroju i repertuaru: w niedzielne 
popołudnie, 5 września, w urokliwych ogrodach Willi Domańskich w Nawo-
jowej Górze wysłuchaliśmy programu „Z harfą w ogrodzie”, na który złożyły 
się romantyczne pieśni z polskich dworków, a wystąpiła sopranistka Kata-
rzyna Wiwer z towarzyszeniem harfistki Agnieszki Kaczmarek-Bialic. Pieśni 
Moniuszki, Chopina i Karłowicza pięknie zabrzmiały w otoczeniu zieleni 
i zachwyciły publiczność. 

Trzecia, finałowa stacyjka to „Muzyczny salon w Krzeszowicach”, który miał 
miejsce 11 września w Państwowej Szkole Muzycznej w Krzeszowicach. 

Wystąpili: Magdalena Pilch na flecie romantycznym oraz Marek Pilch na 
rzadko spotykanym instrumencie, jakim jest fortepian stołowy. Było to 
prawdziwie salonowe muzykowanie, a śpiewnie brzmiący fortepian sto-
łowy pięknie dialogował z melodiami fletu. Mamy nadzieję, że „Muzyczne 
podróże w Krzeszowicach” zagoszczą również w przyszłych latach. Festiwal 
zorganizowała fundacja „Kulturalny szlak”, patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, a projekt realizo-
wany był ze środków Powiatu Krakowskiego przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Krzeszowicach, Państwową Szkołą Muzyczną w Krzeszowicach, 
Willą Domańskich w Nawojowej Górze, Parafią Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny w Paczółtowicach oraz Oficyną Artystyczną Astraia.

red.
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SZUKAM W FOTOGRAFII 
SENSU I PRAWDY
Z fotografką Anną Tarko, o jej artystycznej drodze, rozmawia Marian 
Lewicki.

Marian Lewicki: Pretekstem do naszej rozmowy jest Twoja pierwsza 
autorska wystawa. Nie ukrywam, że odkąd się poznaliśmy, podziwiam 
Twoje zdjęcia, a wystawa nie jest dla mnie zaskoczeniem.
Anna Tarko: Bardzo mi miło to słyszeć. Wystawa miała miejsce w Pałacu 
pod Baranami w Krakowie. Ma to dla mnie wielkie znaczenie, bo od czasów 
licealnych fascynuje mnie Kraków i jego historia, a to na jego mapie miejsce 
wyjątkowe. Zaproszenie dostałam od Fundacji Jana Potockiego, a wyda-
rzenie odbywało się w ramach Festiwalu Cracow Art Week KRAKERS 2021.

M.L.: Prezentowane prace nie były przypadkowe, łączyła je jedna myśl, 
tworzyły swego rodzaju projekt.
A.T.: To była spójna całość, pokazująca, jak funkcjonuje dom i rodzina 
w czasie pandemii, bez pokazywania jej przy tym. Na zdjęciach pokazałam, 
jak ten szczególny czas można wykorzystać, jak go zagospodarować. Moż-
na powiedzieć, trochę przewrotnie, że jeśli ktoś miał determinację i pomysł, 
to mógł potraktować pandemię jako szansę na bycie razem, na budowanie 
i utrwalanie relacji, nadrabianie różnych zaległości, na które w normalnej 
rzeczywistości brakuje czasu. To wszystko starałam się pokazać na swoich 
zdjęciach, próbując równocześnie nieść nadzieję na lepsze jutro.

M.L.: A ja, z pełną odpowiedzialnością zapewniam, że udało się to znako-
micie. Porozmawiajmy o początkach Twojej przygody z fotografią.
A.T.: Pierwsze, świadome zdjęcia zaczęłam robić na studiach. To był oczy-
wiście czas fotografii analogowej, która zmuszała do myślenia i szanowania 
każdej klatki filmu. Myślę, że to procentuje także dzisiaj, kiedy mamy do 
czynienia ze sprzętem cyfrowym, gdzie praktycznie jedyną barierą jest po-
jemność karty pamięci. Bardzo ważnym momentem dla mnie jako mamy, 
ale też jako fotografki, były narodziny dzieci. Na początku utrwalałam każdą 
ważną chwilę, a tych było, z mojego punktu widzenia, bardzo wiele. Zawsze 
najistotniejsze były jednak emocje, które im towarzyszyły. To był też czas 
spotkań w Fotoklubie prowadzonym przez Wojtka Dworaczka i szukania 
inspiracji u innych fotografów. Zaczęła się fascynacja albumami fotogra-
ficznymi najlepszych z tej branży, szczególnie dokumentalistów. „Ładne 
obrazki” – to było już za mało, więc zaczęłam szukać w fotografii głębszego 
sensu, historii. Wydaje mi się, że przeszłam dość długą drogę, a z pewnością 
wiele ciekawych wyzwań i projektów jest jeszcze przede mną. 

M.L.: Prowadzisz także działalność komercyjną. Czy wszystkie zlecenia 
realizujesz tylko „po swojemu”, czy też gotowa jesteś na jakieś kompro-
misy?
A.T.: W działalności stricte autorskiej, jak i komercyjnej, stawiam sobie wy-
sokie standardy. Jeśli pojawia się klient, który ma wizję zupełnie odmienną 
od mojej, staram się znaleźć złoty środek tak, aby obydwie strony były 
zadowolone. Zdaję sobie sprawę, że w grę czasem wchodzi jakieś marzenie 
do spełnienia, np. przyszłej mamy, a brać udział w spełnianiu marzeń to 
przyjemność. Choć oczywiście może zdarzyć się tak, że pewnych zleceń 
nie przyjmę. Bardzo zależy mi na ciągłym widzeniu sensu tego, co robię. 
Dla mnie tym, co ma w fotografii znaczenie, jest tworzenie zapisu tego, kim 

naprawdę jesteśmy, jakie tworzymy relacje, co o nas stanowi. Oczywiście 
powinniśmy mieć piękne portrety rodzinne – to jest bardzo ważne. Jednak 
nabrałam przekonania, że to, do czego wracamy w naszych wspomnie-
niach, to raczej nasze relacje, specyfika funkcjonowania danej rodziny i jej 
codzienne nawyki. Na przykład to, że nasze dziecko nie może zasnąć bez 
drapania po pleckach, a tata zawsze w niedzielę rano piecze na śniadanie 
chleb. Kto nie chciałby mieć zapisu takich wspomnień?

Takie przebywanie z rodziną przez kilka godzin lub cały dzień wiąże się 
oczywiście z ogromnym zaufaniem, którym musi mnie ona obdarzyć. 
Być może mam szczęście do wyjątkowych klientów, ale bardzo szybko 
wpasowuję się w rytm życia rodziny, spędzamy miło czas. Bardzo często 
po skończonej sesji klienci twierdzą, że nawet nie wiedzą, kiedy powstały 
fotografie.

Moim najnowszym pomysłem jest opcja, w której będę towarzyszyła rodzi-
nie przez rok, spotykając się z nią raz w miesiącu, na co dzień lub od święta. 
Wiemy, jak bardzo w ciągu roku zmienia się malutkie dziecko, jak dojrzewa 
rodzina. Myślę, że to znakomity sposób, aby to uwiecznić.

Bardzo istotne jest dla mnie, aby efekty mojej pracy nie pozostały na za-
wsze plikami na komputerowych dyskach. Tak łatwo je bezpowrotnie utra-
cić. Dlatego drukuję fotografie, zarówno te wykonane dla siebie, jak i dla 
klientów. Ciekawym obszarem mojej działalności jest tworzenie książek 
fotograficznych. Dzisiaj jakość tych publikacji jest nieporównywalna z tymi 
sprzed np. 10 lat. Na kartach książek fotograficznych możemy na przykład 
pokazać rok z życia rodziny. Projektuję tego typu książki także ze zdjęć po-
wierzonych, które wybieram, kadruję, poprawiam, układam w odpowied-
niej kolejności. Dobrze wiemy, z jak zapełnionymi kartami pamięci ludzie 
wracają z wakacji. Najczęściej te fotografie lądują w komputerze i tyle. 
A przecież można z nich stworzyć piękną opowieść. Ja to robię, współpra-
cując na przykład z podróżnikiem, dla którego stworzyłam już ogromną 
kolekcję książek z jego wyjazdów. Przy tej okazji poznałam wiele wspania-
łych miejsc. Zachęcam wszystkich do drukowania zdjęć. Wspomnienia po-
kazywane na monitorze nigdy nie dorównają tym oglądanym na papierze. 
Moim zdaniem dopiero w takiej formie fotografia jest skończona. 

M.L.: Porozmawiajmy jeszcze o tym, czego ty szukasz w fotografii – 
o Twoim rozwoju.
A.T.: Szukam w fotografii sensu i prawdy. I choć znalezienie sensu zależy 
wyłącznie ode mnie, to prawda w fotografii wydaje mi się bardzo złudna. 
Nawet najbardziej naturalna, codzienna sytuacja zachowana na fotografii, 
będzie zawierała moje spojrzenie, moją wizję, ukształtowane przez moje 
doświadczenie. Dlatego postrzegam fotografię dokumentalną jako coś 
wyjątkowego – dającego absolutnie niepowtarzalne efekty. Z fotografiami 
uznawanymi za piękne jest tak, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi pięk-
niejsze. Dla mnie fotografia ma być nie tylko piękna, ale również ważna. 
Do obranej drogi fotograficznej podchodzę poważnie, dlatego ciągle się 
kształcę i rozwijam. W sierpniu zakończyłam naukę w dwuletniej szkole 
fotograficznej znakomitego nauczyciela Karola Krukowskiego. Finałem był 
projekt dyplomowy i wspólna wystawa. Teraz natomiast podjęłam roczny 
program mentorski u trzech uznanych fotografek ze Stanów Zjednoczo-
nych, specjalizujących się w dokumentalnej fotografii rodzinnej. Jest to dla 
mnie wspaniała okazja do czerpania wiedzy od najlepszych w branży. Fo-
tografia to wspaniała dziedzina, w której można nie tylko realizować siebie, 
ale także przynieść wiele dobrego innym. Taki jest mój plan.

M.L.: Dziękuję za rozmowę. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na 
stronę www.fotobiografie.pl oraz na Instagram @fotobiografie, gdzie 
można podziwiać Twoje piękne prace.
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Dębnik to magiczne miejsce, ciche i spokojne. 
Rezydencję otaczają ogródki skalne z kwitną-
cymi różami, malwami, bukszpanem i innym 
kwieciem. Koguty pieją, kury chwalą się zniesio-
nymi jajkami, a kaczuszki ciaptają się w stawie. 
Gospodarz wybudował piwniczkę na wino i na 
jesienne zbiory. Przed domem zostało zainstalo-
wane duże oczko wodne. Spotkanie zaczęliśmy 
wczesnym popołudniem. Pierwsze dotarły ekipy 
z Jaworzna i Krakowa. Wspólnie obraliśmy ziem-
niaki i pozostały „wsad” do garnka. Najważniejsze 
były rozmowy w podgrupach. Bardzo ucieszyli-
śmy się z przybycia naszej koleżanki Eli Augus-
tynek z mężem. Wspominaliśmy minione piękne 
chwile, kiedy jeszcze z nami byli: Agatka Macuga, 
Jan Widyna, Jan Rojkowski i Ci, co odeszli w roku 
2020 i 2021: Tadeusz Kowalik, Wiktoria Bartl, Ta-
deusz Gillert i Elżbieta Nowak. Mamy ich prace, 
fotografie i nagrane filmy. Czy nas widzą z góry? 
Gdy przybyli wszyscy zaproszeni, zaczęła się 
impreza – zgodnie z 9-punktowym programem. 
Narodziła się w tym roku nowa tradycja, aby 
nowych członków grupy i zaproszonych gości 
obdarowywać naszymi pracami. Loteryjka wska-
zała, co kto dostanie – wszystkich los zachwycił. 
Następnie, przy kawie i ciastach, omówiliśmy 
bieżące działania oraz plany na przyszłość. Naj-
ważniejsze, że w Galerii Pod 1edynką będziemy 
wystawiać swoje prace i robić tematyczne wysta-
wy. Liczymy, że powróci Majówka oraz tradycyj-
ne przedświąteczne jarmarki.

Pieczenie ziemniaków i kiełbasek nadzorowali 
Natalka, Damian i Zenon. Podczas pleneru Asia 
Partyka namalowała pejzaż z kaczkami, a Ewa 
Pochopień naszkicowała różne widoczki z ogro-
du. W międzyczasie zawitała ze śpiewem Grupa 
Zdrojanie, na czele z szefową Moniką Dudek. To 
była miła niespodzianka, grupa robiła w pobliżu 
zdjęcia, nawiązujące do żniw. Zaczęły się rozmo-
wy, śpiewy. Wszystko to zostało utrwalone na na-

MAGICZNE MIEJSCE U STASIA
W piękną, słoneczną sobotę, 4 września, przybyliśmy do Dębnika, do agroturystycznej zagrody naszego kolegi Stanisława Stachowskiego. 
Bardzo tęskniliśmy za spotkaniami w plenerze i za wystawami, które z powodu pandemii nie mogły zaistnieć. Nasz jubileusz – 35-lecie Grupy 
Plastycznej Zdrój – nie odbył się z powodu restrykcji pandemicznych, a scenariusz był perfekcyjnie dograny.

Stoją od lewej: Zenon Partyka, Danuta Jeziorna-Rzeszótko, Maciej Liburski, Dorota Grzegorska, Damian Piasek, 
Natalia Nowakowska; 2 rząd: Renata Wróbel, Joanna Partyka, Maria Wacławek, Elżbieta Augustynek, Ewa Po-
chopień, Cecylia Bielecka, Maria Laskowska, Stanisław Stachowski

strojowych zdjęciach. Przeprowadziłam 4 szalone 
konkursy, w których trzeba było podać autora 
i tytuł obrazu (metoda odkrywania po kawałku 
obrazu), odpowiedzieć na pytanie „od jakich pta-
ków są pióra?” (w moim kapeluszu), powiedzieć, 
do czego służy gruby pędzel (był fryzjerski). Na 
koniec była rywalizacja w „strzelające baloniki”. 

Marcin Białas akompaniował na gitarze, a my 
śpiewaliśmy stare, dobre rockowe i ogniskowe 
przeboje. Po tylu latach przyjacielskich spo-

tkań czujemy się jak jedna „wielka rodzina”, 
wiele o sobie wiemy i wspieramy się w różnych 
momentach. Zdjęcia z naszego spotkania są 
dostępne na FB Grupy Plastycznej Zdrój. Jeste-
śmy otwarci na nowych, nieprofesjonalnych 
twórców. Spotykamy się w każdy drugi piątek 
miesiąca w CKiS w Krzeszowicach, o godz. 
10.00. Serdecznie zapraszam ze swoimi pracami.  
Mój telefon: 600 127 511

renaTa wróbel
preZes GrUpy plasTycZneJ ZdróJ 

Maciej Liburski: Łacińskie homo viator ozna-
cza, że człowiek jest wędrowcem. Jego życie 
to droga – od narodzin do śmierci przemierza 
pielgrzymi szlak na ziemi. Polska tradycja 
wędrowania do miejsc kultu religijnego utrwa-
liła się od wczesnych wieków i jednocześnie 
dzięki tej tradycji ukształtowała się duchowa 
substancja tożsamości polskiej. A czym jest 
pielgrzymowanie dla współczesnego człowieka 
w XXI wieku?
Beata Idzik: Wspólne pielgrzymowanie przyczy-
nia się do przemiany naszego życia, umocnienia 
wiary, do spotkania z drugim człowiekiem, na-
wiązania nowych znajomości, ale również jest 
sposobem radosnego spędzania czasu. Natural-
ną sprawą na pielgrzymce staje się okazywanie 
sobie życzliwości i pomocy w trudach podróży. 
Czas podróży autokarem wypełnia serdeczna 
rozmowa, a przede wszystkim modlitwa oraz 

PIELGRZYMOWANIE
Pielgrzymowanie – antidotum na choroby, troski, smutki, samotność. Z Beatą Idzik z KGW Nawojowa Góra, uczestniczką licznych pielgrzymek 
organizowanych w gminie Krzeszowice – rozmawia Maciej Liburski.
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niezwykle radosny śpiew pieśni religijnych, patriotycznych, a nawet bie-
siadnych. Takie pielgrzymkowe wyjazdy są znakomite dla każdego, gdyż 
modlitwa i rekreacja są w dawkach przyswajalnych, zarówno dla zaawan-
sowanych, jak i początkujących pielgrzymów. Podróżowanie odbywa się 
zazwyczaj luksusowym autokarem z profesjonalną obsługą – życzliwym 
kierowcą i przewodnikiem, który wypełnia pozostały czas fachowymi infor-
macjami – o historii, infrastrukturze i gospodarce zwiedzanych miejscowo-
ściach, a również i tych, przez które prowadzi trasa podróży.

M.L.: Jakie są Pani doświadczenia pielgrzymkowe? W miesiącach letnich 
wzmogła się akcja pielgrzymowania, ale z racji pandemii nie miała tak 
masowego charakteru jak wcześniej, prawda?
B.I.: W gminie Krzeszowice tradycją od wielu lat stało się pielgrzymowanie 
mieszkańców Krzeszowic i okolic do Ziemi Świętej, pięknych sanktuariów 
w Europie oraz ciekawych miejsc w Polsce, organizowane przez parafię 
pw. św. Marcina. Również parafia pw. św. Jana Pawła II podjęła podobną 
inicjatywę organizacyjną. Przewodnikiem duchowym pielgrzymek jest  
ks. proboszcz Karol Szałas, a niezawodnym organizatorem – szafarz parafii 
Henryk Rozmus.

Na wyjazdach pielgrzymkowych zwiedzamy i podziwiamy sanktuaria, ko-
ścioły, cerkwie, ogrody biblijne, skanseny, parki narodowe i krajobrazowe. 
Odwiedziliśmy już wiele sanktuariów kultu Maryjnego, a także malownicze 

tereny na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Podhalu, w Bieszczadach i w innych 
zakątkach naszej Ojczyzny, jak np. Wadowice, Pola Lednickie, Gniezno. 
Częstym motywem do wyruszenia w drogę jest żywy kult świętych i błogo-
sławionych: Jana Pawła II, Michała Archanioła, Andrzeja Boboli, Jana z Dukli 
czy Karoliny Kózkówny.

M.L.: Proszę podzielić się swoimi wrażeniami z tegorocznej pielgrzymki 
szlakiem bieszczadzkich sanktuariów, która odbyła się w sierpniu.
B.I.: W tym roku szlak pielgrzymkowy zaprowadził nas aż do Komańczy, 
gdzie internowany był bł. kard. Stefan Wyszyński. Trasę pielgrzymowania 
rozpoczęliśmy w Sanoku, zwiedzając Skansen Budownictwa Ludowego. 
Zwiedzaliśmy też Zaporę w Solinie, a także Centrum Kultury Ekumenicznej 
i Ogrody Biblijne w Myczkowcach oraz Obwodnicę Bieszczadzką. W sank-
tuariach spoglądała na nas z cudownego wizerunku Matka Nowego Życia 
w Zagórzu, Matka Pięknej Miłości w Polańczyku i Saletyńska w Dębowcu, 
która płacze i prosi o pokutę i nawrócenie. Wiele, wiele wrażeń i refleksji.

M.L.: Tak, pielgrzymka ma wymiar religijny, lecz spełnia też ważną rolę 
społeczną.
B.I.: Oczywiście, pielgrzymka to najlepsze antidotum na choroby, troski, 
smutki i samotność. To dobrze wykorzystany w naszym życiu czas.

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

Mszy świętej, w asyście ks. proboszcza Włodzimierza Szumca, przewod-
niczył i homilię wygłosił zaproszony na uroczystość ks. Krzysztof Kopeć  
– proboszcz parafii pw. Świętej Anny w Zakrzowie. W homilii została podję-
ta problematyka krzyża w aspekcie historycznym i teologicznym, w kontek-
ście życia i nauczania papieża św. Jana Pawła II i błogosławionych: ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej. Na tle przedsta-
wionej, krótkiej historii krzyża Chrystusa z Golgoty, odnalezionego przez 
św. Helenę, i relacji pomiędzy papieżem i beatyfikowanymi, w szczególny 
sposób wybrzmiało pozdrowienie wiernych na zakończenie mszy świętej. 

Pozdrowienie propagowane w założonym przez Różę Czacką ośrodku dla 
niewidomych w Laskach zostało z radością przyjęte przez parafian. Na 
słowa księdza Krzysztofa: „Przez Krzyż” wierni odpowiedzieli zgodnym chó-
rem: „do nieba”. To zobowiązujące wyzwanie. 

Msza święta miała bogatą oprawę muzyczną, którą zapewniły Panie 
Agnieszka i Beata. Po mszy świętej odbyła się procesja wokół Kościoła. 
Wierni mogli zobaczyć nowe, artystycznie wykonane witraże: św. Michała 
Archanioła, św. Siostry Faustyny i bł. Stefana Wyszyńskiego. W procesji 
uczestniczyła służba liturgiczna, poczty sztandarowe OSP Nawojowa Góra, 
druhny i druhowie oraz Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa i członkinie KGW w pięknych strojach regionalnych, niosące wieniec, 
feretrony, a wśród nich – Matkę Boską Częstochowską, którą ufundowało 

ODPUST W NAWOJOWEJ GÓRZE
19 września parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nawojowej Górze obchodziła coroczną uroczystość odpustową. Suma odpustowa 
o godz. 11 była dobrą okazją do wzmocnienia więzi wiary i sprawdzianem solidarności tutejszej wspólnoty po doświadczeniach pandemii. 

to Koło. Służba liturgiczna niosła drugi nowy feretron – św. Jana Pawła 
II, poświęcony przez ks. Krzysztofa dar od parafian. Uroczysty charakter 
Eucharystii, skupienie wiernych i radosny nastrój pobudzały do refleksji. 
Atmosferę tego modlitewnego spotkania budowała też obecność dzieci, 
tych najmłodszych i starszych w strojach ludowych, oraz młodzieży. Po 
mszy świętej na parafian czekały odpustowe kramy, pełne słodyczy, zaba-
wek, maskotek, baloników (największym zainteresowaniem cieszyły się 
militaria). Smakowały też odpustowe słodycze (autor tekstu, po degustacji, 
stwierdza to z pełnym przekonaniem). 

MacieJ libUrsKi
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15 sierpnia – w Święto Matki Boskiej Zielnej – na rynku krakowskim Tenczy-
nianki wręczały 150 bukiecików z kwiatów i ziół, zebranych z łąk i pól naszej 
gminy, mieszkańcom Krakowa i turystom. Obdarowały kwiatami i ziołami 
włodarzy Krakowa i wielu zacnych gości biorących udział w uroczystej 
mszy św. w Bazylice Mariackiej. To już tradycja. Od kilku lat, na zaproszenie 
infułata Dariusza Rasia, gospodynie uświetniają tę uroczystość. Kraków 
zachwyca się „krakowiankami” z Tenczynka.

Koło gospodyń brało udział w dożynkach gminnych, ogólnopolskich, pa-
rafialnych. 29 sierpnia, podczas Dożynek Gminnych w Czernej, wręczało 
marszałkowi woj. małopolskiego Łukaszowi Smółce chleb wraz z przygoto-
waną ciekawą przyśpiewką.

5 września odbyły się Dożynki w Częstochowie. Tenczynianki, dzięki uprzej-
mości PSL w Krzeszowicach, wzięły udział w pięknej mszy wśród zacnych 
gości, na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Piękne, odświętne 
stroje wyróżniały się w tłumie, a tablica z napisem KGW Tenczynianki – Ten-
czynek Gmina Krzeszowice, zwracała uwagę zebranych, promując naszą 
gminę. Gospodynie zaniosły wiele próśb i podziękowań, składając je u stóp 
Matki Boskiej Częstochowskiej.

12 września odbyły się Dożynki Parafialne – to kolejna okazja do propago-
wania przez Koło piękna tradycji i zwyczajów ludowych. Wspólnie z Kołem 
z Rudna przyniosły do Kościoła w Tenczynku dary łąk i pól oraz wieniec do-
żynkowy i chleb. Podczas mszy św. ks. proboszcz Jan Kubiś poświęcił dary, 
a Koło zapewniło oprawę muzyczną.

Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało się do Gminnego Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej w Woli Filipowskiej – w tym roku w formie online. To kolejne 
zadanie dla Tenczynianek. Ich specjalizacją są muzykowanie i śpiew. Z po-

KGW TENCZYNIANKI NA RZECZ KULTURY LUDOWEJ
KGW Tenczynianki to Koło, które działa bardzo aktywnie, promując tradycje i  kulturę regionu krakowskiego, gminy Krzeszowice i samego Ten-
czynka. W okresie letnim Koło uczestniczyło w wielu przedsięwzięciach. 

zyskanych środków z ARIMR-u Koło zakupiło pianino elektroniczne do pre-
zentacji osiągnięć artystycznych i przyśpiewek nie tylko ludowych. Ubrane 
w nowe, odświętne stroje Tenczynianki nagrały utwory na festiwal. Teraz 
czekają na wyniki, ale tak naprawdę liczy się udział, wspólne śpiewanie 
i tradycje polskie. Wkrótce kolejne projekty i ciekawe wyzwania. Tenczy-
niankom nie brakuje zapału, więc jeszcze o nich usłyszymy.

MarZena KUbin, MacieJ libUrsKi

Ten, kto przeniósł górę,
zaczął od małych kamyków
       Mądrość chińska

W dniach od 13 do 17 września Interwencyjny Zespół Pomocy Między-
ludzkiej zakończył tegoroczną akcję pomocy żywnościowej, wydając 392 
osobom 15-kilogramowe paczki z artykułami spożywczymi. Duże liczby 
zawsze robią wrażenie – podsumujmy więc ten rok w liczbach: sprowadzili-
śmy do Krzeszowic niemal 23 tony żywności, przygotowaliśmy i rozdaliśmy 
1860 paczek w czterech transzach.

Powoli kończy się tzw. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  
2014- 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym, do którego akces zgłosiliśmy w 2017 roku. Miłą 
niespodzianką jest informacja otrzymana z Krakowskiego Banku Żywności, 
że rezerwy finansowe pozwalają na dwa dodatkowe transporty – w stycz-
niu i czerwcu przyszłego roku.

Nie wiemy, co będzie dalej. Czy ten program będzie kontynuowany przez 
instytucje unijne i polskie? To wyjaśni się najprawdopodobniej pod koniec 
2022 lub w 2023 roku. Wiemy jednak na pewno, że nie możemy pozostawić 
bez pomocy osób, dla których to wsparcie jest niezwykle ważne, czasem po 
prostu jest to kwestia życiowa. Świadczą o tym łzy wzruszenia, nieśmiałe, 
przeniknięte czasem zażenowaniem pytania, kiedy będzie następny raz… 
lub prawdziwie z serca płynące podziękowania i zapewnienia, że bez tego 
już nie sposób żyć. 

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, co to znaczy liczyć każdą złotówkę, 
a w sytuacji rosnących cen żywności, nie myślimy o tym, jakim ułatwieniem 
dla skromnego domowego budżetu mogą być otrzymywane za darmo ta-
kie podstawowe produkty jak: olej, cukier, ryż, kasza, makaron, mleko, kon-
serwy mięsne i warzywne, przecier pomidorowy, a nawet zbożowa kawa 
rozpuszczalna, nie mówiąc o luksusowym miodzie z ostatniej dostawy. 

Spotykamy się z naprawdę trudnymi sytuacjami i losami ludzi schorowa-
nych, starszych, samotnych, nawet bezdomnych; są też dużo młodsi, którzy 

NIKT NIE MOŻE BYĆ GŁODNY
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utracili pracę, dla których pandemia w sposób szczególny stała się czasem 
wykluczenia i zamknięcia niewielkich, ale jednak kiedyś istniejących moż-
liwości. 

W miarę więc naszych sił, jeśli program będzie kontynuowany, podej-
miemy go, szukając nowych wolontariuszy, którzy mogliby także nas 
wesprzeć. W tej chwili pod kierunkiem prezes Teresy Piekary i sekretarz 
Barbary Ochmańskiej – koordynatorki całej akcji żywnościowej – pracuje 
przy jej realizacji 10 osób z IZPM. Nasze siły są więc dosyć skromne, ale 
rzeczywiście wierzymy, że przenosząc małe kamyki, można usypać górę. 
Z radością powitamy wśród nas nowe osoby chętne do niesienia pomocy 
potrzebującym.

Na koniec, jak zawsze chcielibyśmy najserdeczniej podziękować właśnie 
tym, którzy z nami współpracują i od początku nam pomagają. Świetnie 
układa się współpraca z Krakowskim Bankiem Żywności i z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. Nieoceniona jest dla nas 

energia, gotowość i siła strażaków z OSP Żbik, rozładowujących wieloto-
nowe transporty oraz  harcerek i harcerzy z Hufca Szarych Szeregów, po-
magających w przygotowywaniu i wydawaniu paczek. Dziękujemy firmie 
PlantiCo za życzliwe, bezpłatne udostępnianie nam swojej hurtowni.

Naszych beneficjentów, a także osoby, które do tej pory nie zdecydo-
wały się zgłosić do udziału w programie, zachęcamy, by wykorzystały 
jeszcze te dwie przyszłoroczne szanse. Jedynym kryterium jest dochód 
– w przypadku osoby samotnej –  nie może przekraczać 1542,20 zł, 
a dla osoby w rodzinie 1161,60 zł (netto). Informację tę trzeba przedsta-
wić w siedzibie GOPS – ul. Krakowska 11; można to zrobić także mailowo  
– sekretariat@gopskrzeszowice.pl lub telefonicznie – 12 258 30 80 i po pro-
stu zapisać się do udziału w programie. Zachęcamy i zapraszamy! 

ZarZąd inTerwencyJneGo ZespołU poMocy MiędZylUdZKieJ

Ach co to był za obóz! – małe namiociki rozbite w ogrodzie u Państwa Jaż-
dżyńskich. Na polu namiotowym znajdował się jeden kran z zimną wodą, 
przeznaczony do toalety porannej i wieczornej oraz do mycia menażek, 
wcześniej wyszorowanych czarnym piachem. Na kuchnię polową składały 
się: skrzynka na chleb i kuchenka gazowa na małą butlę. Rolę lodówki na 
masło i wędlinę spełniał dołek wykopany w ziemi, przykryty deskami. Pani 

kucharka, Zofia Bartl, miała więc spartańskie warunki do przygotowywania 
posiłków. Rolę ubikacji pełniły popularne latryny, których myciem zajmo-
wali się niesforni obozowicze. 

Obiady jedliśmy w komfortowych warunkach, w barze „Słoneczko” w Łebie. 
Tak trudne warunki pobytu nie zrażały nikogo i w następnych latach nigdy 

PRZEKAZANIE PAŁECZKI
Pierwszy raz do Łeby zawitałem w 1965 roku, na rowerze, jako uczestnik obozu rowerowego na trasie Szczecin – Łeba. Trzydniowy pobyt w Łe-
bie zafascynował mnie do tego stopnia, że w roku 1977, wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 – Zbigniewem Bartlem, zorganizowaliśmy 
pierwszy obóz dla naszych 30 sportowców w Nowęcinie koło Łeby.
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21 września do naszej sołtysówki w Miękini zawitała telewizja. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich Miękinia uczestniczyły w warsztatach 
kuchni wegańskiej, które prowadziła Alicja Rokicka, autorka jednego 
z najstarszych i najpopularniejszych blogów o tematyce wegańskiej.
Dziewczyny wspólnie ugotowały flaczki z boczniaków oraz przygotowały 
smalec z fasoli. Gotowaniu towarzyszyły rozmowy o zwyczajach kulinar-
nych, przyzwyczajeniach, o tym, co gotowało się kiedyś i czy warto wpro-
wadzić do codziennej kuchni dania wegańskie. Flaczki były pyszne, smalec 

KGW Z ALICJĄ ROKICKĄ I TV ARTE

też, wszystkim bardzo smakowało, tylko operator trochę marudził. Cóż, 
miejmy nadzieję, że jest lepszym operatorem, niż smakoszem. 

Warsztaty były nagrywane dla niemiecko-francuskiej telewizji ARTE. Na re-
portaż trzeba będzie trochę poczekać. Tymczasem już wiemy, że przygoda 
naszego KGW z kuchnią wegańską dopiero się rozpoczęła.

MałGorZaTa KliMeK
TeKsT i ZdJęcia Ze sTrony: MieKinia.eU

nie mieliśmy problemu z naborem do wyjazdu na obóz. Obozy w Nowęci-
nie trwały, z małymi przerwami, do 2000 roku. Ostatnie obozy odbywały się 
już w komfortowych warunkach na posesji pana Żaka. Pomimo że obozy 
się już skończyły, ja – zakochany w Łebie – jeżdżę tam kilka razy w roku, aż 
do chwili obecnej. Raz nawet byłem tam w grudniu na obserwacji sztor-
mu, z krzeszowickimi „łowcami sztormów” – Jerzym Zawiszą i Leszkiem 
Wnukiem. Tak bardzo wtopiłem się w tamtejszą społeczność, że mam tam 
wielu przyjaciół, na czele z Jasiem Żakiem, i kolegów, którzy chętnie za-
praszają mnie na tamtejsze imprezy gminne. Cieszę się, że mój były uczeń 
i kilkukrotny kierownik obozów w Nowęcinie – Andrzej Machowski, „zarzu-
cił tam obecnie kotwicę”. Zaraziłem też Łebą mojego młodszego sąsiada 

i przyjaciela Tomka Szarowicza, który kilkukrotnie wyjeżdżał ze mną do 
Nowęcina i połknął bakcyla tej uroczej miejscowości, a teraz zaczyna już za-
chęcać do Łeby swoich dwóch synów, Borysa i Eryka. Cieszę się, że „pałecz-
kę nowęcińską” udało mi się przekazać moim uczniom, którzy po latach, już 
jako dorośli ludzie, chętnie wracają i odwiedzają miejsca, które kiedyś były 
ich areną sportową. W tym roku z moim młodym sąsiadem też byliśmy dwa 
razy w Łebie i pałeczka została przekazana następnemu pokoleniu. 

Fantastycznym moim przeżyciem w Nowęcinie była chwila, kiedy moje byłe 
uczennice przyjechały po latach i podstępem wsadziły mnie na motolotnię, 
żebym zobaczył Nowęcin i Łebę z lotu ptaka – przeżycie niesamowite!

ZyGMUnT nowaK
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Prezes Janusz Mitka, w obecności członków Zarządu Stowarzyszenia i ko-
mendanta Straży Leśnej Marka Packa, przedstawił regulamin „Grzybobra-
nia”. Miejsce rywalizacji wyznaczone zostało dopiero po kolejnej odprawie, 
przy boisku LKS Górzanka w Nawojowej Górze. Czas zbierania – od 7.40 
do 10.30 – oraz powrót do miejsca startu. Od uczestników konkursu jury 
odebrało grzyby, zebrane wcześniej do specjalnie oznaczonych, ekologicz-
nych torebek papierowych. Następnie wszyscy udali się do sołtysówki we 
Frywałdzie. Jury dokładnie, na elektronicznej wadze, zważyło przyniesione 
grzyby. Kiedy dorośli-grzybiarze odpoczywali, spożywając posiłek – wspa-
niałe wiejskie potrawy przygotowane przez miejscowe KGW, najmłodsi 
uczestnicy rywalizowali w specjalnym grzybobraniu grzybków wcześniej 
pochowanych w trawie. Po konkursie dzieci też dostały posiłek. W trakcie 
spotkania Komendant Straży Leśnej Marek Pacek przekazał wiele cennych 
informacji o tym, czym jest las i zbieranie grzybów, i nie tylko grzybów. 
Uczestnikom grzybobrania wręczano nagrody w atmosferze grzybiarskiej 
biesiady.

W kategorii dzieci nagrody otrzymali: III miejsce – Sandra Gąsior, II miejsce 
(ex aequo) – Lilia Mitka i Julia Gąsior, I miejsce – Mateusz Guz. W kategorii 
dorośli: wyróżnienie otrzymała Renata Synowiec, III miejsce – Zbigniew 
Pałka, II miejsce – Tomasz Synowiec, I miejsce – Aneta Zborowska.

Grzybobranie odbyło się dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia 
Wspólna Gmina Krzeszowice: Ewy Rogóż-Klocek, Zbigniewa Wąsika i Sta-
nisława Janusza Kaczora, sołtysa Frywałdu Beaty Chmielowskiej oraz Pań 
z KGW Frywałd: Bogusławy Soja, Anny Bojdy, Wiesławy Łydek i grających 
na akordeonach Panów – Ireneusza Młynarczyka, Stanisława Zbigniewa 
Cyganika.

Uczestnikom grzybobrania pozdrowienia przekazał burmistrz gminy Wa-
cław Gregorczyk. Wśród grzybiarzy spotkaliśmy radnego Powiatu Krakow-
skiego Grzegorza Małodobrego.

ZdJęcia, TeKsT: MacieJ libUrsKi

GRZYBOBRANIE 2021
Stowarzyszenie Wspólna Gmina Krzeszowice już po raz kolejny zorganizowało „Grzybobranie”. 12 września, między godziną 7.00 a 7.30, pod 
leśniczówkę we Frywałdzie zajechało kilkadziesiąt osobowych samochodów – uczestnicy grzybobrania. 

Ta impreza systematycznie i konsekwentnie promuje Dubie, wspinaczkę, 
różne formy aktywności, ale też integruje działania różnych grup, osób, 
firm i mieszkańców Dubia. Impreza zawsze cieszy się dużą popularnością. 
W tym roku, mimo niesprzyjającej pogody, organizatorzy zdecydowali, że 

RODZINNIE I AKTYWNIE W DUBIU
Dubie w ciągu ostatnich kilku lat stało się edukacyjno-rekreacyjnym centrum wspinaczkowym. Sprzyjają temu warunki naturalne, ale też zaan-
gażowanie grupy pasjonatów. W jednym z tegorocznych „Magazynów Krzeszowickich” publikowaliśmy wywiad z Joanną Brzezińską, jedną ze 
sprawczyń tej sytuacji. 18 września Klub Wspinaczkowy Trawers zorganizował V Rodzinny Piknik Wspinaczkowy. 

Piknik również się odbędzie. Chociaż było zimno, wietrznie i deszczowo, 
to odbyły się wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. W Dolinie Racławki 
w biegu rywalizowało blisko 20 osób. Centrum imprezy były skałki i teren 
boiska pod skałkami. Tu można było spróbować wspinaczki, jazdy na ty-
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rolce, obejrzeć spektakl Teatru Kamishibai, ale też skorzystać z konsultacji 
behawioralnych dla właścicieli psów czy podziwiać psi zaprzęg. Jak zawsze 
świetnie zaprezentowali się uczestnicy zajęć i zespoły z Harmonii Fitness 
i UKS Harmonia.

W tym roku bardzo aktywnie w organizację włączyła się też Pstrągarnia 
Rózin. Na jej terenie było zorganizowane biuro imprezy. Tam również od-
były się spotkania osób profesjonalnie zajmujących się wspinaczką z gminy 

Krzeszowice, ale również z Speleoklubu z Olkusza. Dodatkową atrakcją 
wszystkich wykładów była prezentacja zdjęć z różnego rodzaju wypraw 
i ekspedycji.

Organizatorzy dziękują wszystkim partnerom, sponsorom, firmom, instytu-
cjom i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zorganizowa-
nia i przeprowadzenia imprezy.

Marian lewicKi

PIECZONE
Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu, przy współpracy miejscowego 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Razem”, zorganizowało 
w Dubiu popularne „Pieczone”. 
W tym dniu, mimo że działo się to na terenie pstrągarni, najważniejszy był 
jednak ziemniak. Wszystko inne, tak jak i pstrąg, było dodatkiem. Kto nie 
był i nie smakował tak upieczonych ziemniaków, nigdy nie dowie się, jak 
smakuje prawdziwe „Pieczone”. Był i pstrąg, i wędliny, i domowe wiejskie 
ciasta. I oczywiście Senior Band, dzięki któremu wybrzmiały letnie przebo-
je. Były też tańce. Do zabawy przygotowanej przez siedlczan włączali się raz 
po raz goście, odwiedzający pstrągarnię „Pod Skałką”. To niezapomniane, 
letnie popołudnie i wieczór z pieczonym ziemniakiem zorganizowali: Anna 
Szlachta, Anna Wróbel, Marian Chmura i wielu przyjaciół KGW i Stowarzy-
szenia „Razem”.

MacieJ libUrsKi



[ 28 ] – Magazyn Krzeszowicki 10/2021

MAŁA KAMERKA  
PRAWDĘ CI POWIE
1. Wystarczy posiadać trochę złotówek, poczucie bezkarności, przebojo-
wość oraz ciekawość innego życia, w myśl zasady nam się należy i można 
już całodobowo rejestrować sąsiedzkie codzienności. Zakładając małą 
kamerkę na wysokości drzwi sąsiada (bez jego zgody), wszystko się już wie, 
kiedy i z czym lub kim wracają współlokatorzy zza ściany. Na monitorze 
prywatny serial z korytarza i spod obcych drzwi. Można sycić swe żądze 
podglądactwa w domowych przestrzeniach. Tak, tak! Mnożą się nam bez-
prawne instalowania kamer nad wejściem do prywatnego lokum. Przecież 
jest wiele przepisów prawnych regulujących zachowanie prywatności czło-
wieka. Owe zachowania, czyli podglądanie, są nowym typem bezczelności, 
bezkarności oraz siły ludzi skazujących na swoje chore sąsiedztwo innych 
mieszkańców. Ten stan dotyczy bloków, wspólnych budynków, wynaję-
tych mieszkań i tak dalej. Podglądaczom myli się monitoring budynków 
i przestrzeni publicznych z prywatą. To zrozumiałe, że trzeba kontrolować 
zachowania przechodniów, kupujących, osoby naruszające prawo. Właści-
ciele owej prywaty często twierdzą, że muszą wiedzieć, co się dzieje pod 
ich drzwiami, gdyż mają tam wyłożone brudne budy, które zdejmują przed 
wejściem do czystego mieszkania. Na korytarzu mieszkają tylko dwie albo 
trzy rodziny. Taka to nowa etyka oraz estetyka...

2. Poczta krzeszowicka służy ludziom, ale tylko sprawnym. Do dbałości 
o klienta dołącza się atmosfera związana z dostarczaniem przesyłek li-
stowych. Od wielu miesięcy nie trafiają do wielu adresatów listy zwykle 
i polecone. Nie dotarły do wielu osób rachunki za gaz oraz prąd. Nie lepiej 
jest z bankowymi wykazami. Przecież ktoś te koperty otwiera i tym samym 
upublicznia tajemnicę korespondencji. Niedobrze się dzieje w państwie 
pocztowym z kabaretowym logo plastycznym. Zamiast trąbki warto wsa-
dzić kolorową fujarkę z gołębiami, których coraz więcej w Krzeszowicach, 
i hymnem Ludzie wchodźcie na drogi, bo list i tak dojść nie może! 

3. Czy Krzeszowicom potrzebne jest stworzenie możliwości wyprzedaży 
zbędnych rzeczy z mieszkania przy ulicy, na chodniku, pod domem czy 
blokiem, na skwerze? W innych krajach taki zwyczaj jest formą kulturowego 
kontaktu między ludźmi, szansą dla kolekcjonerów czy szukających cie-
kawych książek, płyt, wyposażenia wnętrz, po prostu wszystkiego, co jest 
zbędne aktualnemu właścicielowi. Określone i stałe miejsce, gdzie za sym-
boliczne kwoty można dokonać zakupów. Dzięki takim sąsiedzkim wyprze-
dażom przeszłość na nowo odżywa, upiększa życie nowym właścicielom, 
by nie pozwolić na śmierć fizyczną cennym kiedyś pamiątkom rodzinnym 
czy kolekcjonerskim zbiorom.

KrZesZowice, 24 wrZeśnia 2021 r.
KolcZasTy

Krótką modlitwę za poległych na frontach II wojny światowej poprowadził 
ksiądz Janusz Pasternak z parafii św. Marcina w Krzeszowicach. Zastępca 
burmistrza Adam Godyń mówił o wybuchu, przebiegu wojny, rozstrzy-
gnięciach politycznych i ich wpływie na powojenne losy Polski. Wiązanki 
kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożyli: zastępcy burmi-
strza Adam Godyń i Witold Kulczycki, sekretarz UM Małgorzata Bojkowska, 
przewodniczący i radni Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek, Wojciech Sty-
rylski, Jerzy Ciężki, delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, reprezentacja Straży Miejskiej, krzeszowiccy Seniorzy, Polskie 
Stronnictwo Ludowe, ZHP Hufiec Krzeszowice, Spółka Wodociągi i Kanali-
zacja, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcące 
w Krzeszowicach, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krzeszowi-
cach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

Marian lewicKi

1 WRZEŚNIA  
W ramach krzeszowickich obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczystość upa-
miętniająca bohaterskich obrońców Ojczyzny. 
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31 sierpnia, przy obelisku upamiętniającym 35. rocznicę powstania Solidar-
ności złożono kwiaty. W uroczystości uczestniczyli: przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krzeszowicach Kazimierz Stryczek, zastępca burmistrza Witold 
Kulczycki, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Klaudia Węgrzyn, 
przedstawiciel Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Maciej Liburski, 
delegacja Straży Miejskiej z komendantem Januszem Mitką, dyrektor Przed-
szkola Samorządowego w Tenczynku Marzena Kubin, działacze Solidarności 
z tamtych lat: Stanisław Ligas, Leszek Więcek, Józef Patyna z żoną Krystyną 
– członek Zarządu Komisji Krajowej NSZZ Solidarności w Gdańsku z roku 
1980-81, internowany 13 grudnia, od 1983 mieszkający w Stanach Zjedno-
czonych. Organizatorem uroczystości był działacz Solidarności, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej, sołtys Zalasu – Henryk Woszczyna.

Marian lewicKi

W 41. ROCZNICĘ PODPISANIA POROZUMIEŃ  
SIERPNIOWYCH

17 WRZEŚNIA
17 września 1939 roku Związek Radziecki zajął wschodnie tereny Rze-
czypospolitej. W rocznicę tej tragedii, w Krzeszowicach przy Krzyżu 
Katyńskim i na Mogile Żołnierzy I i II wojny światowej, oddano hołd 
Rodakom, którzy stracili życie w łagrach i na polach bitew. 
Kwiaty złożyli: burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady 
Miejskiej Kazimierz Stryczek, przedstawiciele Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, dyrektor Cen-
trum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Paweł Czyż, prokurent Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, 
Szkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza. W uroczystości wzięli udział 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież szkolna. Uroczystości towarzyszyły 
poczty sztandarowe.

red.

W komisji oceniającej egzamin testowy pracowali: Mieczysław Odrzywołek 
– komendant Gminny ZOSP RP w Krzeszowicach, Barbara Kurdziel – głów-
ny specjalista ds. bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, Katarzyna 
Kowal – prezes OSP w Tenczynku, Bernadetta Wójcik – sekretarz Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach. W kategorii Szkoła Podsta-
wowa klasy 1-6 miejsca zajęli kolejno: 1. Jakub Zwoliński – SP Nowa Góra, 2. 
Kacper Klocek – SP Nowa Góra, 3. Adrian Piórko – SP Nowa Góra.

W kategorii Szkoła Podstawowa klasy 7-8 – 1. Karolina Hudyga – SP Nowa 
Góra, 2. Natalia Zajega – SP Nowa Góra, 3. Dawid Łuczkoś – SP Filipowice. 
W kategorii Szkoły Średnie: 1. Miłosz Godyń – ZSP Krzeszowice, 2. Nela 
Zaporowicz – ZSP Krzeszowice. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców wręczał 
z-ca burmistrza Adam Godyń. Uczniom towarzyszyli nauczyciele.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym odbył się 20 września w remizie OSP w Tenczynku. 
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W sobotę, 25 września, na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 
w Krakowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, w którym naszą gminę reprezentowali zwycięzcy 
eliminacji gminnych.  Poziom konkursu był bardzo wysoki, a rywalizacja 
niezwykle wyrównana. Nasi uczestnicy zdobyli czołowe miejsca. W grupie 

szkół ponadpodstawowych Miłosz Godyń zajął miejsce II, w grupie wieko-
wej od 14 do 16 lat Karolina Hudyga zajęła IV miejsce oraz w grupie od 10 
do 13 lat Jakub Zwoliński zajął również IV miejsce. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy.

red.

Strażacy wykonali pokaz sprawności bojowej. Ewakuacja przebiegła spraw-
nie i bez zakłóceń. Dzieci i nauczyciele opuścili przedszkole trzema wyjścia-
mi, w tym ewakuacyjnymi. Przedszkolaki zostały dobrze przygotowane do 
tego wydarzenia. W ogrodzie przedszkolnym, w reżimie sanitarnym, odbyły 
się pokazy samochodów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Gminny Mieczysław Odrzywołek, 
Prezes OSP Tenczynek Katarzyna Kowal. To oni prowadzili z maluchami 
pogadanki. Niezwykłą atrakcją dla dzieci był samochód z podnośnikiem, 
który podjechał blisko przedszkola i polewał wodą. Po takim spotkaniu 
większość dzieci (nawet dziewczynki) zapragnęła być strażakami. Dyrektor 
Przedszkola w Tenczynku serdecznie dziękuje strażakom OSP Tenczynek za 
wspaniałe podejście do dzieci i propagowanie wśród nich bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Ewakuacja, zgodnie z przepisami, została zgłoszona 
do Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

MarZena KUbin

PRÓBNA EWAKUACJA W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU
13 września Strażacy OSP Tenczynek odwiedzili Przedszkolaków z Tenczynka. Powodem spotkania była próbna ewakuacja, a jej celem – naucze-
nie dzieci i pracowników, jak zachować się podczas nagłego zdarzenia.
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Patrząc na radosne buzie przedszkolaków, można się zastanawiać, czy za 
dwadzieścia, trzydzieści lat powiedzą innym, że wszystko, czego się na-
uczyli i co dla nich jest ważne, miało początek w przedszkolu. Czy dzieci są 
tu szczęśliwe? Jakie mają marzenia? Właśnie dziś, w ten wyjątkowy dzień, 
wypowiedziały jedno ze swoich marzeń i wypuściły go razem z balonami  
– wysoko, „do nieba”. Na twarzach dzieci radość mieszała się z niepewno-
ścią – „czy teraz spełni się moje marzenie?”. 

W ten szczególny dzień należy wspomnieć, że współczesne przedszkole to 
środowisko edukacyjne, które ma za zadanie rozwijać możliwości wycho-
wanków, zapewniając im lepsze przygotowanie do nauki w szkole. Jednym 
z najważniejszych zadań przedszkolaka jest właściwe stymulowanie roz-
woju dziecka. Wielka część możliwości intelektualnej człowieka kształtuje 
się w pierwszych latach jego życia. Nie chodzi tu o wiedzę i o bogaty zbiór 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W krzeszowickim przedszkolu dzieci także uczciły ten wyjątkowy dla nich dzień. 
Wspólnie zaśpiewały piosenkę „Życie Przedszkolaka”, a przy gorących rytmach muzycznych bawiły się wspaniale. 

różnych umiejętności, ale przede wszystkim o ciekawość świata i kompe-
tencje poznawcze, takie jak twórcze myślenie, gotowość do podejmowania 
problemów i wytrwałość w ich rozwiązywaniu. Od tego będą zależały ich 
sukcesy w szkole, a potem w życiu. Czyż nie o tym marzy każdy z nas dla 
swoich pociech? Jak mówią Rodzice: Przedszkole to radość poznawania, na-
uka przez zabawę. Przedszkole to drugi dom dla przedszkolaka! 

Za przygotowanie tego szczególnego dnia dla dzieci były odpowiedzialne 
Nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach – Joanna 
Smółka i Aneta Kobiela. Impreza wymagała zezwolenia stosownych służb, 
a w górę poleciały balony ekologiczne, które nie niszczą środowiska natu-
ralnego. 

anna oleKsy

NASI NA SPINCE
W minioną sobotę, 25 września, odbyła się w Mogilanach pierwsza 
edycja SPINKI KRAKOWSKIEJ – Przeglądu Folklorystycznego adreso-
wanego do Krakowiaków Zachodnich.

To wydarzenie pozwoliło na spotkanie się tych wszystkich, którzy na co 
dzień zajmują się kultywowaniem tradycji krakowskich. Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach reprezentowała grupa śpiewacza ZDROJANKI, 
która w konkursie śpiewu zdobyła wyróżnienie.

Do udziału w przeglądzie Centrum zgłosiło również znakomite śpiewaczki 
z terenu naszej gminy. I tak, pani Maria Dębska z Rudna zdobyła I miejsce 
i statuetkę Spinki Krakowskiej, a pani Barbara Kosobucka – III miejsce. 
W Mogilanach zaprezentowały się również: pani Bronisława Augustynek 
z Rudna, która zdobyła III miejsce w konkursie śpiewu solowego, panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich Ostrężnica i Łany, zdobywając wyróżnienie, oraz 
Grupa Śpiewacza Rudnianie.

Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i cie-
szymy się, że pośród dziewiętnastu podmiotów zgłoszonych do przeglądu 
z obszaru powiatu krakowskiego, sześć pochodziło z gminy Krzeszowice!

red.
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PIKNIK SZKOLNY NA  
ZAKOŃCZENIE LATA
W piątek, 10 września 2021 r., Szkolna Rada Rodziców, działająca przy 
Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze, zorganizowała dla wszyst-
kich uczniów szkoły piknik na zakończenie lata. 
Uczniowie z oddziału przedszkolnego i klas I-IV mieli do dyspozycji dmu-
chańce, przejażdżkę konną pod opieką instruktora, poczęstunek oraz 
udział w biegu na orientację, który specjalnie na ten dzień przygotowała 
Sekcja Orientacji Sportowej LKS „Górzanka”. Dla uczniów z klas V-VIII Rada 
Rodziców przygotowała dyskotekę, którą poprowadził DJ, karaoke i po-
częstunek. Pogoda sprzyjała aktywności na świeżym powietrzu i wspólnej 
integracji, a wszystko pod czujnym okiem wychowawców i nauczycieli, 
z zachowaniem bezpieczeństwa i obostrzeń w związku z cały czas panującą 
epidemią.

info orGaniZaTorZy

DOBRY SĄSIAD  
– SPOTKANIE POKOLEŃ
28 sierpnia, na obiektach Gminnego Klubu Sportowego Świt Krzeszo-
wice, spotkali się młodzi piłkarze, którzy dopiero stawiają pierwsze 
kroki w piłce nożnej z GKS Świt Krzeszowice, a także dobrzy sąsiedzi, 
piłkarze UKS Jedynka i Fablok Chrzanów. 

Po dwugodzinnej walce został wyłoniony zwycięzca, którym została dru-
żyna Fabloku Chrzanów. Następnie na boisko wyszli zawodnicy rocznika 
2014, reprezentujący drużyny GKS Świt Krzeszowice i Świt Krzeszowice II, 
Akademii Piłkarskiej Rudawa, Fabloku Chrzanów i Kaszowianki Kaszów. 
Zwycięzcą tego turnieju została drużyna z Zelkowa. Drużyny zostały uho-
norowane pamiątkowymi dyplomami, a pierwsze trzy otrzymały puchary. 

Później na boisko wyszły drużyny rocznika 2010. Drużyna Świtu zagrała 
z Bronowianką Kraków. Po bardzo zaciętej walce mecz zakończył się re-
misem 3:3. Skoro imprezę nazwano spotkaniem pokoleń, to na boisku 
zobaczyliśmy dawne sławy GKS Świt Krzeszowice. Na prośbę tych ostatnich 
mecz został rozegrany na boisku Orlika. Pomimo że niektóre sławy osiągnę-
ły już przysłowiową siedemdziesiątkę, to w dalszym ciągu pokazywali oni 
wspaniałe techniczne zagrania, a rajdy Stanisława Karcza, Wojciecha Kar-
dasa, Jana Łoboza i innych przypominały dawne, wspaniałe chwile, kiedy 
przechylali oni szale zwycięstwa na stronę GKS Świt Krzeszowice.

Na koniec, na murawę weszli zawodnicy-seniorzy naszego Klubu, podej-
mując drużynę ze Skawiny. Po bardzo zaciętej grze, obfitującej w wiele 
akcji podbramkowych, parad bramkarzy, uderzeń w słupki i poprzeczki, 
z boiska – jako zwycięzca – zeszła drużyna GKS Świt Krzeszowice. Wynik 3:1 
mówi wszystko. Zarząd Klubu zadbał również o to, by wszyscy zawodnicy 
i uczestnicy tego święta nie odeszli głodni. Pod tzw. wiatą można było 
zjeść pyszne pierogi, przygotowane przez firmę U Jędrusia. Gorące posiłki 
i słodycze ufundowała firma Koko i Koko Bis, a lody – cukiernia Melba. Nie 
zabrakło również innych atrakcji. Dzieci mogły odbyć przejażdżkę na koni-
kach, które przyprowadziła Anna Pachla. Można było zwiedzić zamek, który 
powstał obok piłkarskiego boiska. Madzia Skalna zmieniała twarze dzieci, 
malując je w taki sposób, że przypominały śliczne kotki, lwiątka i inne zwie-
rzaki. Wszyscy bawili się wspaniale. Można było porównać umiejętności 
piłkarskie najmłodszych i seniorów. Można było powspominać stare czasy 
i pomarzyć o tym, co nadejdzie. A wszystko to pod patronatem Tauron 
Czatkowice, który był głównym inicjatorem i sponsorem tego wspaniałego 
spotkania pod nazwą „Dobry sąsiad – spotkanie pokoleń”.

orGaniZaTorZy
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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 

Konsultacje indywidualne
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





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

WSTĘP WOLNY

w galerii Kamienny Kwiatek w Nawojowej Górze

KKoommeeddiioowwaa  FFoottooggrraaffiiaa  
DDzziikkiieejj  PPrrzzyyrrooddyy

ul. Gwoździec 35 · Nawojowa Góra · tel: 608373807 · www.kamiennykwiatek.eu

wystawa czynna codziennie (z wyjątkiem piątku!) w godz. od 16.00 do 19.00 
lub w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

od 3 do 17 października! 

organizatorzy

fundacja per artem

patron medialnyprzyjaciel galerii sponsor

Projekt realizowany 
przy wsparciu finansowym 

Gminy Krzeszowice


