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Mocą swej młodzieńczej wyobraźni wielokrotnie tworzyłem – teoretycznie – realizację „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego 
(przynajmniej fragmentów) w krzeszowickich realiach. Pałac i jego wnętrza, staw, przy którym kwitły magnolie, aleje zmuszające podczas 
spaceru do skupienia i refleksji, amfiteatralne położenie parku. Przy odpowiednim nagłośnieniu, oświetleniu oraz reklamie przywołany zostałby 
czas tragicznego powstania zwanego listopadowym. A Krzeszowice miałyby szczególne prawo do przywołania atmosfery tamtej historii.  
30.11.1893 roku ogłoszono w mieście, iż odbędzie się „wieczorek listopadowy”. Miejscowe kasyno urządza wieczorek muzyczno-wokalny 
poświęcony uroczystości Listopadowej. W wieczorku tym, oprócz sił miejscowych, weźmie udział artysta teatru Jejde oraz członkowie chóru 
„Lutnia”. Ze względu na cenzurę nie wolno było użyć prawdziwej nazwy wydarzenia. Józef Chłopicki pochowany jest w kaplicy cmentarnej 
w Krzeszowicach. Wiele dziesiątków lat temu widziałem wnętrze krypty, ale czas zaciemnił i to wspomnienie. Naczelnik wojskowy powstania 
1830 roku, także dyktator. Jego sławę roznieciła bitwa pod Grochowem, którą dowodził, odnosząc ciężkie rany. Rada Przyboczna w Krzeszowicach 
podjęła decyzję, że w dniu 25 lutego 1931 przypada setna rocznica bitwy pod Grochowem, którą obok stolicy winny uroczyście uczcić i Krzeszowice 
(...), gdy zapomniał o tym Kraków. Są bowiem dwa miasta w Polsce, mające szczególny tytuł do tego obchodu. Warszawa ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo pobojowiska grochowskiego, Krzeszowice zaś ze względu na wzgórze cmentarne, na którym legło kilkunastu, a może i kilkudziesięciu 
oficerów i żołnierzy powstania listopadowego i bohaterów bitwy pod Grochowem. Tak mało znany fakt opisał „Magazyn Krzeszowicki”  
(1995, nr 93), przytaczając obszerne fragmenty protokołu w rubryce „Z historii Krzeszowic”. Bez względu na ocenę historyczną tej postaci warto 
o niej pamiętać.

Jest w Krzeszowicach ulica biskupa Władysława Bandurskiego. Pięknie położona, sąsiadująca z parkiem Potockich, spoglądająca na pełen 
samochodowego ruchu trakt Kościuszki. Kiedyś spacerowano po niej, a widoki Garbu Tęczyńskiego zapierały dech w piersiach. Dzisiaj wchłonęła 
ją współczesność. Patron ulicy (1865-1932) to nietuzinkowa postać naszej historii. Związany z Wilnem, Krakowem, Lwowem nie tylko w posłudze 
religijnej i politycznej. To on 19 sierpnia 1901 roku poświęcił Krzyż na Giewoncie. „IKC” (16.11.1918 ) poinformował, iż ksiądz biskup Bandurski 
wystosował odezwę do wszystkich żołnierzy – Polaków na całym terytorium b. państwa austro-węgierskiego, w której w gorących słowach wzywa 
żołnierzy polskich, aby wrócili do własnego, swojego państwa polskiego, pod polski, demokratyczny rząd. Nie ma już w Polsce Moskala, nie będzie 
wkrótce Niemca. Nie ma słupów granicznych pomiędzy Krakowem a Warszawą. Jest zjednoczona, niepodległa, demokratyczna Polska. 

W wielu miejscach pojawiają się ogłoszenia ostrzegające przed złodziejami, także kieszonkowymi, naciągaczami na zakup drogiego sprzętu, 
chociażby podczas prezentacji handlowych, wpuszczaniu do klatek schodowych – w blokach – osób podających się za pracowników spółdzielni. 
Repertuar podszywania się pod kogoś lub firmę z roku na rok jest wszechstronniejszy. Ostrzeżenia nie zawsze są traktowane poważnie. Naiwność 
ludzka rośnie. Na strych domu Franciszka Godynia w Miękini zakradli się złodzieje, a następnie – po zaśnięciu domowników – weszli do mieszkania, 
skąd skradli różnie przedmioty (ubrania, garderobę, biżuterię) wartości 760 złotych. „Przy okazji” okradli służącą. Dochodzenia ustaliły, iż 
kradzieży tej dopuściła się kilkukrotnie już karana Anna Nowak, którą widziano koło domu poszkodowanego. Przetrzymano ją i odstawiono do 
aresztu w Krzeszowicach. Bez komentarza relację opublikował „IKC”  w 1934, nr 306. Warto zaznaczyć, że i dzisiaj sposób uśpienia gazem jest 
często stosowany. Sprawcy z pewnością wcześniej rozpracowują plan mieszkania, nawyki mieszkańców oraz dobowy harmonogram ich życia.

Okropna katastrofa w Chabówce. Cztery osoby zabite, 11 rannych w zdruzgotanym starym wagonie. Tak szokował tytułem „Ilustrowany Kurier 
Codzienny” 21 listopada (sobota) 1936 roku, w numerze 324. Otóż w czwartek, o godz. 17.40, w znanej i dzisiaj stacji Chabówka, z toru IV 
wyruszył pociąg (nr 522) łączony do Krakowa – z Zakopanego i Rabki. Na zwrotnicach wydarzyła się straszliwa katastrofa. Pociąg ruszył 
punktualnie i po przejechaniu 1000 metrów, naoczni świadkowie, którzy żegnali odjeżdżających, usłyszeli głośny trzask i huk zgruchotanych 
wagonów. W jednej chwili rozległy się rozpaczliwe jęki rannych, którym pospieszono natychmiast z pomocą. A dlaczego przywołuję tę notatkę? 
Otóż wśród ciężko rannych wymieniono konduktora o nazwisku Kasperek z Krzeszowic.

W listopadzie 1996 w numerze 114/115 redakcja „Magazynu Krzeszowickiego” rozpoczęła konkurs, któremu nadaliśmy tytuł „Mój region”. 
Kierujemy pytania w nim zawarte przede wszystkim do młodzieży, ale jeśli zainteresują one starszych Czytelników, nic nie stoi na przeszkodzie, by 
włączyli się do wspólnej zabawy. Konkurs miał trwać do czerwca 1997 roku, a zwycięzcy otrzymają nagrody podczas Dni Krzeszowic. Rozpoczynamy 
poszukiwanie sponsorów i obiecujemy, że nagrody będą bardzo atrakcyjne! Odpowiedzi należało nadsyłać na adres Krzeszowickiego Ośrodka 
Kultury przy Placu Fr. Kulczyckiego 1. Oto lista konkursowa, w której należało odpowiedzieć jednym zdaniem, kim była każda z wymienionych 
poniżej osób: 1) Wincenty Danek, 2) Stanisław Domański, 3) Olga Drahonowska, 4) Stanisław Pareński, 5) Stanisław Polaczek, 6) Józef Ryłko, 
7) Kazimierz Siemaszko, 8) Stanisław Smolka, 9) Andrzej Stopka, 10) Kazimierz Wyka. A moje pytanie współczesne brzmi: Komu z wyżej 
wymienionych osób radni miasta i gminy Krzeszowice odebrali prawo do patronatu nad ulicą, ze względu na jego przeszłość? Dla ułatwienia 
dodam, że powstała o nim praca doktorska... Pochowany jest na naszym cmentarzu. Nagród – ze smutkiem – nie przewiduję.

Listopadowe anonse w „Magazynie Krzeszowickim” (nr 116/117, 1996 r.): Poszukuję garażu w Krzeszowicach; technik mechanik budowy 
maszyn, lat 38, język niemiecki, komputer, samochód, 3 lata na stanowisku kierowniczym, odpowiedzialny, solidny, dyspozycyjny szuka pracy. Tu 
autor podaje numer telefonu, ale nie krzeszowicki. Uczeń Marek M(...) zgubił legitymację szkolną wydaną przez LO w Krzeszowicach. Wynajmę  
3 pokoje umeblowane, superkomfortowe z telefonem, wiadomość od 8 do 17 i tu numer. Sprzedam tanio ladę chłodniczą. Kupię parcelę budowlaną 
w Krzeszowicach (może być nieuzbrojona). Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. I (autobus). Może być rencista.
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Marian Lewicki: Obiekt z zewnątrz prezentuje się imponująco. Można się 
domyślać, że również wnętrze jest nowoczesne i funkcjonalne. 
Klaudia Węgrzyn: Nowa biblioteka ma trzy kondygnacje. Na najniż-
szej znajdziemy kącik czytelniczy z zapleczem gastronomicznym, gdzie 
przy codziennej prasie będzie możliwość pogrążenia się w lekturze przy 
aromatycznej kawie i ciastku. Czytelnicy będą mogli również skorzystać 
z wygodnych stanowisk komputerowych oraz odpłatnie wydrukować, 
zeskanować czy wykonać ksero.

Sercem biblioteki jest wypożyczalnia, gdzie na czytelników czekają zbiory 
w postaci tradycyjnej książki, ale także filmy i audiobooki. 

Idąc na kolejną kondygnację, znajdziemy się w strefie czytelni, idealnej dla 
tych, którzy cenią sobie lekturę w ciszy.

Obok jest miejsce  dla małych czytelników, z księgozbiorem przeznaczo-
nym dla dzieci, gdzie oprócz książek, audiobooków, gier planszowych, czy 
strefy artystycznej  z kolorowymi siedziskami i stolikami - znajdą miejsce 
do zabaw na  nowoczesnej podłodze  interaktywnej. Na tym poziomie są 
pomieszczenia socjalne, magazyn dubletów oraz małe sale, w których będą 
m.in. organizowane spotkania tematyczne. Na najwyższej kondygnacji 
znajduje się strefa administracyjna: gabinet dyrektora, księgowość i kadry 
oraz sala wystawowa i sala konferencyjno-kinowa.

M.L.: Kiedy mówimy o nowoczesności, mamy również na myśli rozwią-
zania technologiczne, które decydują o energooszczędności, przystoso-
waniu obiektu dla osób niepełnosprawnych. Krótko mówiąc, czy nowa 
biblioteka jest przyjazna dla odwiedzających i dla środowiska?
K.W.: Budynek biblioteki jest w pełni przystosowany dla osób niepeł-
nosprawnych: posiada windę, toalety dostosowane do ich potrzeb, a na 
zewnątrz dwa oznakowane stanowiska do parkowania. Na drzwiach wej-
ściowych dodatkowo został zainstalowany dzwonek, którym można przy-
wołać  asystenta. Nowy budynek biblioteki jest budynkiem nowoczesnym, 
posiada wysokie parametry szczelności, a co za tym idzie, jest budynkiem 
energooszczędnym z elementami budynku pasywnego. Termin pasywny 
w najprostszy sposób można wytłumaczyć jako standard obiektów, które 
charakteryzują się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię. Biblio-
teka zaprojektowana jest tak, aby   maksymalne wykorzystywać energię 
słoneczną, która ogrzewa wnętrza budynku. Wszystkie wewnętrzne oszkle-
nia znajdują się po stronie południowej, tj. najbardziej nasłonecznionej. 
Dlatego działka od tej strony nie może być zacieniona, więc niestety przed 
budynkiem nie możemy nasadzić dużych drzew. Biblioteka wyposażona 
jest w nowoczesny system automatycznego zarzadzania budynkiem,  
tzw. BMS, którego zadaniem jest efektywne i oszczędne  zarządzanie całym 
obiektem. System BMS kontroluje parametry pracy poszczególnych urzą-
dzeń. Biblioteka zasilana jest pompą ciepła, a na dachu zamontowana jest 
fotowoltaika. Co ciekawe, posiadamy również zbiornik retencyjny na wody 
opadowe, które będziemy wykorzystywać do podlewania roślinności.

M.L.: Biblioteka główna w Krzeszowicach jest bazą dla filii. Czy zatem 
zmiana siedziby będzie miała jakiś wpływ na biblioteki rozsiane po całej 
gminie?

K.W.: Na pewno przeniesienie się do nowego budynku stwarza ogromne 
możliwości rozwoju, przede wszystkim otrzymujemy przestrzeń, która 
zachęca do przebywania w niej, m.in. sala konferencyjno- kinowa  będzie 
miejscem, które na pewno przyciągnie mieszkańców. Biblioteki filialne 
będą również korzystać z nowej siedziby, będzie możliwość organizacji 
szkoleń i podnoszenia  kwalifikacji.  Nie przewiduje się zmian w lokalizacji 
filii. W ciągu ostatnich dwóch lat zostały udostępnione online wszystkie 
katalogi bibliotek filialnych, więc każdy może z każdego miejsca sprawdzić, 
w jakim konkretnym miejscu zlokalizowana jest pozycją, której  poszukuje. 
Cały czas wprowadzamy nowe usługi i dostosowujemy się do potrzeb 
mieszkańców. 

M.L.: Każdy miłośnik książek będzie chciał osobiście odwiedzić nową sie-
dzibę biblioteki, ale nie zawsze jest to możliwe. Coraz częściej przy korzy-
staniu z różnego rodzaju usług posiłkujemy się Internetem, specjalnymi 
aplikacjami i programami. 
K.W.: Już teraz czytelnicy mogą wypożyczyć na miesiąc czytnik PocketBo-
ok. Kolejną usługą, która także cieszy się dużą popularnością, są darmowe 
kody Legimi, dzięki którym użytkownik ma dostęp do ponad 60 tysięcy 
nowości książkowych na platformie Legimi. Mamy także ofertę skierowaną 
do czytelników szukających książek naukowych, mowa tutaj o darmowych 
kodach do czytelni IBUK, gdzie znajdziemy ponad 50 tysięcy publikacji 
akademickich  i czasopism branżowych. 

M.L.: Co obecnie dzieje się w nowej bibliotece?
K.W.: W tej chwili jesteśmy na etapie wyposażania wnętrza budynku 
w meble oraz niezbędne sprzęty. Kolejnym etapem, który będzie nie lada 
wyzwaniem, będzie proces przenoszenia naszego ponad 50-tysięcznego 
księgozbioru. Następnie najprzyjemniejsza część, czyli zaproszenie czytel-
ników do odwiedzenia naszego nowego budynku. 

M.L.: Dziękuję za rozmowę.
Zdjęcia: M. Lewicki

O nowej siedzibie biblioteki
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach to jedna z najpopularniejszych instytucji w naszej gminie. Od kilkunastu miesięcy mo-
żemy obserwować, jak przy ulicy Szkolnej powstaje nowa siedziba biblioteki. O budynku, z dyrektor Klaudią Węgrzyn, rozmawia Marian Lewicki.
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- To moment historyczny dla mieszkańców Krze-
szowic. Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Reha-
bilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” zwiększy 
dostępność i jakość usług medycznych dla Mało-
polan. Ośrodek jest jedną z najlepszych placówek 
tego typu, a projekt modernizacji został dofinanso-
wany z Funduszy Europejskich. Dzięki tej inwestycji 
placówka ma teraz ogromną szansę na poprawę 
warunków pracy dla swoich wybitnych specjali-
stów. Ośrodek w Krzeszowicach cieszy się dużym 
zainteresowaniem i zaufaniem pacjentów z nasze-
go regionu, a rolą samorządu jest jego wspieranie 
w procesie skutecznego i nowoczesnego leczenia. 
Zdrowie Małopolan jest dla nas najważniejsze, 
stąd ciągłe inwestycje w placówkach służby zdro-
wia - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Modernizacja polega na wybudowaniu nowego 
obiektu, w miejsce wyburzanych obiektów szpi-
talnych z lat 60. i 70. XX w. Zostanie on funkcjo-
nalnie, komunikacyjnie i kubaturowo połączony 
z pozostałymi obiektami szpitalnymi. Będą do 
niego przeniesione w całości oddział szpitalny 
rehabilitacji neurologicznej oraz częściowo reha-
bilitacji ogólnoustrojowej. Znajdzie się tu także 
dzienny ośrodek opieki geriatrycznej, ośrodek 
rehabilitacji dziennej dla dzieci oraz część zabie-
gowa dla pacjentów szpitalnych, ambulatoryj-
nych i oddziałów dziennych. 

Powstanie także wejście główne do szpitala 
z podjazdem dla karetek, rejestracja, szatnia 

MODERNIZACJA OŚRODKA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE”
Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich nasz region zmienia się szybciej i efektywniej, dając przy tym bezpieczne i nowoczesne miejsce do 
życia, nauki, czy ewolucji wielu przedsiębiorstw. Rozwija się infrastruktura drogowa i kolejowa, modernizowane są placówki oświatowe oraz 
służby zdrowia.  Przykładem na inwestycję w zdrowie Małopolan jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ru-
chu „Krzeszowice”. To pierwsze uzdrowisko na ziemiach polskich, mające znakomitą opinię i przez stulecia pomagające chorym. 

dla pacjentów, dział przyjęć, specjalistyczne 
gabinety lekarskie dla ośrodków dziennych oraz 
pomieszczenie pro-morte. 

Wartość projektu to blisko 16 mln zł, z czego do-
finansowanie z Funduszy Europejskich to prawie 
12 mln zł.

18 października odbył się briefing prasowy, na 
którym zaprezentowano planowane prace mo-

dernizacyjne w tym miejscu. W wydarzeniu wziął 
udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, 
wicemarszałek Łukasz Smółka, Starosta Krakow-
ski Wojciech Pałka, Burmistrz Gminy Krzeszowice 
Wacław Gregorczyk i samorządowcy, a uroczy-
stość poprowadził Dawid Gleń, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego.

TeksT i Zdjęcie: biuro prasowe uMwM

– Plany budowy sali gimnastycznej dla krzeszo-
wickiego Liceum Ogólnokształcącego mają swoją 
wieloletnią historię. Pomysły, żeby kupić działkę 
o powierzchni 0,3030 ha przylegającą do terenu 
liceum samorządowcy powiatu mieli od niemal 
dwudziestu lat. Końcem minionego roku udało 
się te plany zrealizować i przystąpić do realizacji 
budynku sali. Powiat zakupił działkę oraz pozyskał 
dotację w wysokości 4,5 mln zł z Rządowego Fun-

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA LO
Krzeszowickie liceum dotychczas miało najgorszą - ze wszystkich szkół powiatowych - sytuację z bazą sportową. To jedyna szkoła średnia, która 
pozostawała bez własnego obiektu do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Dotychczas na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie 
chodzili m.in. do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, jednak przemierzanie miasta na zajęcia wf było uciążliwe dla uczniów i nauczycieli. Już 
wkrótce, na początku 2022 roku, spodziewane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac na budowie budynku sali gimnastycznej 
przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach. 

duszu Inwestycji Lokalnych na budowę sali gimna-
stycznej - mówi starosta krakowski Wojciech Pał-
ka. - Dla tej placówki oświatowej budowa oznacza 
perspektywę znacznej poprawy jakości nauczania. 
Żeby maksymalnie skrócić czas realizacji budynku 
zdecydowaliśmy się na formułę w trybie „zaprojek-
tuj i wybuduj” – dzięki temu uczniowie będą mogli 
skorzystać z nowej sportowej sali już po 548 dniach 
od podpisania umowy z wykonawcą.

Planowane przedsięwzięcie zakłada budowę 
sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Budynek 
będzie wolnostojący z projektowaną przełączką 
na poziomie 1 piętra, łączącą salę z istniejącym 
głównym budynkiem oświatowo-dydaktycznym 
liceum. Obiekt, zgodnie z aktualnymi trendami 
proekologicznymi, będzie niskoenergetyczny 
oraz w pełni dostosowany dla osób niepełno-
sprawnych.

Ważny obszar miasta będzie zrewitalizowany
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Dane techniczne budynku:  
Pow. zabudowy:  950,50 m2

Pow. użytkowa budynków  
(bez tarasu): 1 128,42 m2

Pow. całkowita budynków: 1 330,90 m2

Kubatura budynków: 9 586 m3

Wysokość całkowita budynku: 11,83 m n.p.t.

Wartość projektu: 8 878 759,43 zł brutto

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane  
„DOMBUD” S.A., ul. Michała Drzymały 15, 
 40-059 Katowice.

- Łączna wartość zadania wynosi 8 548 333,66 zł.  
Na odcinki ul. Daszyńskiego i Grunwaldzkiej 
udało się pozyskać dofinansowane 65% wartości 
inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Pozostała kwota, w ramach Inicjatyw Samorzą-
dowych, pochodzi po połowie z budżetu Powiatu 
Krakowskiego oraz Gminy Krzeszowice. To inwesty-
cje o dużym znaczeniu, zarówno dla układu dro-
gowego powiatu, jak i dla komunikacji w ramach 
gminy Krzeszowice – mówi starosta krakowski 
Wojciech Pałka.

Jak informuje Łukasz Wróblewski, dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatu Krakowskiego, bezpośred-
nio koordynujący realizację projektu: - Komplek-
sowy remont trzech ulic obejmuje m. in. wymianę 
części podbudowy układu drogowego, remont 
obustronny chodników z nowymi krawężnikami 
z granitu i kostką antysmogową, wykonanie nowej 
nawierzchni, montaż urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, remont elementów małej in-
frastruktury zlokalizowanych w pasie drogowym, 
wykonanie oświetlania przejść dla pieszych, bu-
dowę sygnalizacji świetlnej, wiat przystankowych 
z funkcją doładowania smartfonów, itd.

- Zadanie jest trudne i będzie wiązało się z szere-
giem uciążliwości, które jednak chcemy ograniczyć 
do minimum – dodaje starosta Pałka, – dlatego 
w siedzibie ZDPK zorganizowano trzy spotkania 
koordynacyjne, dotyczące inwestycji realizowa-
nych lub rozpoczynających się w najbliższym cza-
sie w Krzeszowicach.

Zespół roboczy podczas spotkań omawiał 
harmonogram i terminy realizacji: remontów 
powiatowych dróg, przebudowy powiatowego 
układu komunikacyjnego prowadzącego do te-
renów SAG w Miękini, przebudowy i rozbudowy 
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszo-
wice oraz budowy sali gimnastycznej przy LO 
w Krzeszowicach.

Harmonogram remontów dróg zakłada rozpo-
częcie prac początkiem listopada 2021 od ul. 
Grunwaldzkiej w rejonie skrzyżowania z ul. Ba-
talionów Chłopskich. W dalszej kolejności, wio-
sną 2022 planowane jest rozpoczęcie remontu  
ul. Ogrodowej oraz ul. Daszyńskiego.

Realizacja programów, wpływających po-
zytywnie na rozwój Krzeszowic, wymaga 
zaangażowania wielu podmiotów, zarówno 
prowadzących działalność gospodarczą, jak 
i reprezentujących samorządy. Szczególnie 
ważne są działania w obszarze objętym gmin-
nym programem rewitalizacji miasta.
W ostatnich latach Gmina Krzeszowice rozbu-
dowała obiekty Szkoły Podstawowej Nr 2 przy  
ul. Szkolnej. Zakończona została budowa no-
woczesnej siedziby biblioteki oraz przebudowa 
układu komunikacyjnego na osiedlu „Targowa”. 
Dobiegają również końca prace, prowadzo-
ne przez gminę przy budowie parkingu przy 

REMONT DRÓG POWIATOWYCH W KRZESZOWICACH
Już w listopadzie tego roku rozpocznie się kompleksowy remont trzech ulic w gminie Krzeszowice. W ramach inwestycji wykonany zostanie 
remont ul. Daszyńskiego na odcinku 380 m od drogi krajowej nr 79 do ronda (i wraz z rondem), Ogrodowej na odcinku 280 m oraz jednego 
kilometra ul. Grunwaldzkiej. 

Zakończenie robót, związanych z remontem 
infrastruktury drogowej ulic Grunwaldzkiej, 
Ogrodowej i Daszyńskiego, planowane jest w III 
kwartale 2022 roku.

- Z racji znaczenia zadania dla rozwoju miasta, 
Gmina Krzeszowice przeznaczyła na ten cel kwotę 
1 657 134,83 zł – dodaje Wacław Gregorczyk, bur-
mistrz gminy Krzeszowice.

TeksT: sTarosTwo powiaTowe w krakowie
Zdjęcia: krZysZTof kaMiński

dworcu PKP. – Zaplanowane do realizacji w ciągu 
najbliższych dwóch lat przez Urząd Marszałkowski 
w Krakowie oraz Powiat Krakowski zadania spra-
wią, że kolejna, ważna część Krzeszowic zmieni 
swoje oblicze. Dzięki modernizacji ulic Daszyń-
skiego, Ogrodowej, Grunwaldzkiej i Miękińskiej 
przez ZDPK przy wsparciu finansowym Gminy 
Krzeszowice, znacznie poprawi się bezpieczeństwo 
kierowców i pieszych. Budowa sali gimnastycznej 
przy liceum przez Starostwo Powiatowe polepszy 
warunki nauki dla młodzieży uczęszczającej do 
naszego „ogólniaka”. Realizacja kolejnego etapu 
przebudowy ORNR w Krzeszowicach unowocześni 
sale, w jakich są leczeni pacjenci tego szpitala 

oraz wykonują swoją pracę pracownicy. Nasza 
„Balneologia” znów będzie wizytówką Krzeszowic. 
Chciałbym serdecznie podziękować władzom 
Województwa Małopolskiego i Marszałkowi Łuka-
szowi Smółce oraz Staroście Wojciechowi Pałce za 
zrozumienie potrzeb rozwojowych miasta i wzo-
rową współpracę  – mówi burmistrz Wacław Gre-
gorczyk, będący jednocześnie Przewodniczącym 
Rady Społecznej ORNR.

TeksT: sTarosTwo powiaTowe w krakowie
rysunek eLewacji: MZ sTudio, Zdjęcie Z drona: pioTr kosTer MorTgage crediTs

WSPÓŁPRACA WAŻNA DLA ROZWOJU GMINY



[ 6 ] – Magazyn Krzeszowicki 11/2021

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Wśród gości znaleźli się m.in.: Marian Mikołajski, konsul honorowy Króle-
stwa Norwegii; Arild Skaaland, prezes zarządu Fundacji Polsko-Norweskiej; 
Peter Grumlik, prezes GBC Solino i Rafał Szopiński, prezes zarządu Łąckiego 
Banku Spółdzielczego.

Głównymi organizatorami imprezy byli dr inż. Piotr Olczak i Radosław Ru-
siński, a ze strony gminy Witold Kulczycki i Janina Walkowicz.

Na ustawionych na Rynku stoiskach można było zasięgnąć informacji o naj-
nowocześniejszych, najbardziej wydajnych i bezpiecznych instalacjach fo-
towoltaicznych i pompach ciepła oraz jak skutecznie używać magazynów 
energii.

Duże zainteresowanie budziły elektryczne pojazdy Renault ZOE, Kangoo 
i Dacia Spring oraz hulajnogi elektryczne.

Dla uczestników konkursów organizatorzy przygotowali cenne nagrody: 
m.in. vouchery na montaż instalacji fotowoltaicznych i zestawy norwe-
sko-szwedzkich przysmaków. Jeden z mieszkańców Krzeszowic wygrał 
w konkursie możliwość testowania przez 2 dni hybrydowego samochodu 
Renault Arkana.

Urząd Miejski w Krzeszowicach zorganizował w tym dniu, dla gości i przed-
siębiorców obecnych w Krzeszowicach, wyjazd studyjny do powstającej 
w Miękini Strefy Aktywności Gospodarczej. Gości oprowadzali burmistrz 
Wacław Gregorczyk, naczelnik Maciej Zieliński oraz pracownicy AGH.

Na Rynku w Krzeszowicach działał także gminny punkt informacyjno-kon-
sultacyjny programu Czyste Powietrze, gdzie konsultacji udzielali pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Muzycznie imprezę wzbogaciły koncerty zespołów Tarohoro i Wawele.

TeksT: j. waLkowicZ, rpw uMk
Zdjęcia: M. Lewicki

Promocja nowych technologii
3 października na Rynku w Krzeszowicach Fundacja Polsko-Norweska zainaugurowała program From Field to Energy, propagujący ideę domu 
samowystarczalnego energetycznie oraz zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej w domach na terenie Gminy Krzeszowice. 
Gmina, na mocy podpisanego porozumienia o współpracy, którego trzecim uczestnikiem jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk, była partnerem tego wydarzenia.
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Przedstawiciele urzędu uczestniczyli w wykładach m.in. o tematyce: „Zrów-
noważone miasto - zrównoważony rozwój”, „Made in Poland”, „Perspektywy 
rozwoju samorządu”. Burmistrz Wacław Gregorczyk wziął udział w dyskusji 
panelowej, podczas której miał okazję przedstawić kierunki rozwoju Gmi-
ny Krzeszowice, promować budowaną Strefę Aktywności Gospodarczej 
w Miękini oraz park naukowo-technologiczny, jaki powstaje przy współpra-
cy z Akademią Górniczo-Hutniczą.

Gmina Krzeszowice została wyróżniona tytułem Lidera Rozwoju Regio-
nalnego 2021 za działania na rzecz poprawy jakości życia w gminie oraz 
przywrócenia Krzeszowicom statusu uzdrowiska.

TeksT: j. kacZorowska, rpw uMk

Gmina Krzeszowice  
na VIII Polskim Kongresie  
Przedsiębiorczości 
W czasie trwania trzydniowego kongresu (5-7 października 2021 
roku) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach promo-
wali Gminę Krzeszowice na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości 
w Krakowie. 

Aplikacja umożliwi przeglądanie ofert pracy 
pochodzących z:

• powiatowych urzędów pracy,

• wojewódzkich urzędów pracy,

• Ochotniczych Hufców Pracy.

Każdego dnia w ePracy dostępnych będą dzie-
siątki tysięcy ofert pracy oraz setki wydarzeń 
(targów pracy, giełd pracy, szkoleń, grupowych 
porad zawodowych itd.).

Więcej na stronie www.gov.pl/web/rodzina/apli-
kacja-epraca--nowoczesne-narzedzie-dla-tych-
-ktorzy-szukaja-pracy

Źródło: MinisTersTwo rodZiny i poLiTyki 
społecZnej

Aplikacja ePraca 
Szukasz pracy? Dzięki aplikacji ePraca znaj-
dziesz ją szybciej i łatwiej! Uzyskasz bezpłat-
ny dostęp do informacji o tysiącach ofert 
z całej Polski, targach i giełdach pracy oraz 
innych wydarzeniach organizowanych przez 
urzędy pracy.

Plac zabaw w Woli Filipowskiej
Wykonawcą prac jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa EPX Architektura Ogrodowa 
Paweł Matera z siedzibą w Pustkowie.
W ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie działki nr 1239/9 w Woli Filipowskiej” są montowane 
urządzenia zabawowe: 2 huśtawki sprężynowe, urządzenie zabawowe wielofunkcyjne, huśtawka – 
bocianie gniazdo, huśtawka – ważka. Całość uzupełnią obiekty małej architektury: ławki, hamak, kosze 
na śmieci, pergola z ławkami i donicami, tablice informacyjne, ogrodzenie placu zabaw oraz zostaną 
wykonane utwardzenia komunikacji wewnętrznej.

wiT uMk

Wyniki badania kontrolnego, które zostanie 
przeprowadzone na losowo wybranej próbie 
100 tys. mieszkań spisanych w NSP 2021 przez 
pracowników urzędów statystycznych, umoż-
liwią udoskonalenie metodologii przyszłych 
spisów i badań reprezentacyjnych. 

Badanie będzie miało formę wywiadów telefo-
nicznych wyłącznie z pełnoletnimi osobami, któ-
re jako pierwsze z danego mieszkania udzieliły 
wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi re-
spondenci). Wywiady w województwie małopol-

skim przeprowadzą wyłącznie pracownicy Urzę-
du Statystycznego w Krakowie. Ich tożsamość 
będzie można potwierdzić na stronie spis.gov.pl 
lub na infolinii pod numerem 22 279 99 99 (koszt 
połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy 
(na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.  
o narodowym spisie powszechnym ludności  
i mieszkań w 2021 r.), a pozyskane w nim dane 
podlegają ochronie prawnej i są objęte tajemni-
cą statystyczną.

Narodowy Spis Powszechny 2021 – badanie kontrolne
12 do 24 listopada 2021 roku w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie kontrolne, mające na celu oszacowanie błędu pokrycia i ocenę 
jakości danych, pozyskanych w niedawno zakończonym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
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NAGRODY I STOPNIA OTRZYMALI:
1. Małgorzata Mastalerz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalasiu
2. Marzena Kubin, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynku
3. Teresa Gorczyńska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli 
Filipowskiej
4. Elżbieta Sarnek, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole 
Podstawowej w Nowej Górze
5. Dorota Giszczyńska, nauczyciel wychowania przedszkolnego 
w Przedszkolu Samorządowym  w Tenczynku
6. Ewa Michalska, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Sance
7. Anna Bielewicz, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Placówek 
Oświatowych w Woli Filipowskiej
8. Renata Brzózka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole 
Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej

Nagrody dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Gminy Krzeszowice przyznał dyrektorom i nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej.

NAGRODY II STOPNIA OTRZYMALI:
1. Tomasz Paluch, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej 
w Nawojowej Górze
2. Justyna Kisielewska, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej 
w Nawojowej Górze
3. Bożena Bednarczyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego 
w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku
4. Wioletta Kucia, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole 
Podstawowej w Ostrężnicy
5. Marta Kaim, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 
Samorządowym w Krzeszowicach
6. Paulina Witkowska, nauczyciel języka angielskiego w Szkole 
Podstawowej w Miękini
7. Małgorzata Ślęzak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Filipowicach

TeksT: weo-red, Zdjęcie: j. kacZorowska, rpw uMk

Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców
oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.

Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

Okres ważności
nowych dowodów osobistych:

14
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Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że 15 listopada:
• Upływa termin zapłaty IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolne-

go, podatku leśnego – dotyczy osób fizycznych

• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za listopad - dotyczy 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających 
osobowości prawnej  

• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za listopad - dotyczy osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości 
prawnej  

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

Jeże zapadają w zimowy sen na ok 
5 miesięcy. Rozpoczyna się jesień, 
a to oznacza, że będą poszuki-
wały wygodnego i bezpiecznego 
miejsca do hibernacji. Specjalne 
domki dla jeży mogą pełnić funkcję 
takiego schronienia. Zgromadzone 
liście, w których się chowają w na-
turze, bywają bardzo często rozko-
pywane przez psy biegające luzem. 
Jeż może już nie znaleźć nowego 
miejsca, żeby przetrwać zimę, traci 
energię i ginie z zimna. 

Otrzymali je:

1. Jan Jędor, w roku szkolnym 2020/2021 uczeń kl. VI  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia

2. Wojciech Bilski, w roku szkolnym 2020/2021 uczeń kl. VIII  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia

3. Olga Kurek, w roku szkolnym 2020/2021 uczennica kl. VII  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia

4. Piotr Rabijasz, w roku szkolnym 2020/2021 uczeń kl. V  
Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia

5. Natalia Bury, w roku szkolnym 2020/2021 uczennica kl. VII  
zkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia

6. Maciej Rabijasz, w roku szkolnym 2020/2021 uczeń kl. VI  
Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia

7. Mateusz Deptała, w roku szkolnym 2020/2021 uczeń kl. VI  
Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia

8. Zofia Sajna, w roku szkolnym 2020/2021 uczennica kl. VIII 
Szkoły Podstawowej w Tenczynku – stypendium II stopnia

9. Natalia Podgórni, w roku szkolnym 2020/2021 uczennica kl. VIII  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia

10. Otylia Pyrdek, w roku szkolnym 2020/2021 uczennica kl. VIII  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – stypendium II stopnia

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 11 października w Sali Herbowej 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

TeksT: weo-red

Zdjęcie: j. kacZorowska, rpw uMk

Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Burmistrz Wacław Gregorczyk przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021.

Domek dla jeża w krzeszowickim parku 
18 października 2021 roku pracownicy Urzędu Miejskiego wspólnie z Ze-
społem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego umieścili 
na terenie parku Dzikie Planty w Krzeszowicach domek dla jeża.

Zachęcamy również mieszkańców 
do pozostawiania zgrabionych liści 
na zimę lub stworzenia podobnych 
schronień dla tych pożytecznych 
zwierząt. 

 TeksT i Zdjęcie: j. kacZorowska, 
rpw uMk
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22 października 2021 roku w Miękini odbyła się konferencja, dotycząca 
HUB-u Naukowo-Techniczno-Biznesowego na terenie Gminy Krzeszo-
wice.
Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Akademią Górniczo-Hut-
nicza w Krakowie oraz Gminą Krzeszowice zorganizowano konferencję, 
podczas której podpisano dokumenty mające na celu włączenie Polskiej 
Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC do współpracy na 
rzecz utworzenia Hub-u Naukowo – Techniczno – Biznesowego w Miękini, 
jako przestrzeni dla realizacji zadań z zakresu promocji, badań i rozwo-
ju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu 
o pompy ciepła. Podczas konferencji pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach brali udział w panelach dyskusyjnych. Jednym z elemen-
tów spotkania była też promocja gminy Krzeszowice, w tym budowanej 
Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini.

TeksT i Zdjęcie: j. kacZorowska, rpw uMk

HUB Naukowo-Techniczno-Biznesowy na terenie  
Gminy Krzeszowice

Podsumowanie działania 
linii rekreacyjnych 
W sierpniu i wrześniu 2021 roku miało miejsce pilotażowe przed-
sięwzięcie, polegające na uruchomieniu dwóch weekendowych linii  
rekreacyjnych, łączących Kraków z zamkiem w Rudnie (linia LR-6) oraz 
klasztorem oo. Karmelitów Bosych w Czernej (LR – 9). 
Inicjatorem  projektu był Starosta Krakowski, a stosowne porozumienie, 
umożliwiające przewóz pasażerów na tych trasach, zawarli Prezydent 
Miasta Krakowa i Burmistrz Gminy Krzeszowice. Jego celem było wzbu-
dzenie zainteresowania wśród mieszkańców regionu, głównie Krakowian, 
perełkami turystycznymi naszej gminy. Jednocześnie zwiększyła się przez 
to możliwość dotarcia do nich, w dni wolne od pracy, także przez naszych 
mieszkańców. 

Autobusy wyjeżdżały z Bronowic Małych i przez Rondo Ofiar Katynia przy-
jeżdżały po 40 minutach na Dworzec Autobusowy w Krzeszowicach. Tutaj 
mogli dosiadać się do nich turyści, jadący z innych rejonów Krakowa po-
ciągami spółki „Polregio”, gdzie honorowane są bilety KMK (rozkłady jazdy 
były odpowiednio zsynchronizowane). Następnie obierały kurs na zamek 

i klasztor, robiąc dziesięć „pętli”, średnio co godzinę. Na koniec dnia auto-
busy wracały na przystanek końcowy w Bronowicach.  W bardzo krótkim 
czasie funkcjonowania tych połączeń  autobusy linii LR-6 przewiozły 867 
pasażerów  (15 dni kursowania), zaś  LR-9 295 osób (7 dni).

- Ten swoisty eksperyment, wprowadzony ad hoc, w trakcie sezonu, bez wcze-
śniejszej promocji i reklamy pokazał, iż nasze obiekty i ich otoczenie są miejsca-
mi atrakcyjnymi dla Krakowian i ogólnie mieszkańców większych skupisk miej-
skich. Znaleźć tu mogą, obok cennych  zabytków, także ciszę, piękno przyrody 
i przy dobrej pogodzie, niezapomniane widoki. Trwający przez kilka tygodni 
projekt pokazał, które założenia są słuszne, a które należałoby zmodyfikować. 
Słabą stroną przedsięwzięcia była jego „tymczasowość”, gdyż organizator 
(Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie) zastrzegł sobie funkcjonowanie 
tych połączeń jedynie w dni pogodne, a informacji o ich kursowaniu należało 
szukać na stronie www.kmkrakow.pl w aktualnych komunikatach i infolinii 
MPK S.A. Frekwencję z pewnością poprawiłaby możliwość dosiadania się 
mieszkańców Zabierzowa, Rudawy w tracie przejazdu z Krakowa. Natomiast, 
z pewnością wartością dodaną tego przedsięwzięcia jest realizacja idei po-
łączenia dwu środków komunikacyjnych – pociągu i autobusu, co w naszym 
przypadku, przy bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i autobusowe-
go oraz zmodernizowanej linii kolejowej, jest szansą na wprowadzenie zinte-
growanego transportu publicznego i to nie tylko w weekendy – podsumowuje 
zastępca burmistrza Adam Godyń.

Konserwacja urządzeń  
melioracji wodnej na  
gruntach komunalnych 
Gmina Krzeszowice corocznie, w ramach swoich obowiązków, kon-
serwuje urządzenia melioracji wodnych, zlokalizowane na gruntach 
komunalnych. W roku 2021 prace objęły rowy melioracyjne w miej-
scowości: Nawojowa Góra, Siedlec, Zalas, Filipowice, Wola Filipowska 
i Tenczynek.
Łączna długość konserwowanych rowów to 2 880 m. Koszt wykonanych 
prac wyniósł 57 949,42 zł brutto. Prace wykonywane były od 12 sierpnia do 
30 września. 

Przeprowadzona konserwacja stabilizuje przepływ wody w rowach, a  tym 
samym poprawia bezpieczeństwo pobliskich zabudowań i infrastruktury 
drogowej oraz estetykę przyległego terenu. 

roŚ uMk
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Małe jest Piękne 
WARTO ZOBACZYĆ  
W GMINIE KRZESZOWICE  

Edukacyjna ścieżka geologiczna 
Geologiczna ścieżka edukacyjno-turystyczna na 
terenie gminy Krzeszowice, to ścieżka o typowo 
geologicznym charakterze. Łączy ona najcie-
kawsze obiekty, związane z historią eksploatacji 
węgla kamiennego w rejonie Tenczynka, Rudna, 
Nawojowej Góry i Frywałdu.

Na trasie, na podstawie niektórych odsłonięć, 
można zapoznać się z niezwykle ciekawą i skom-
plikowaną budową geologiczną tego rejonu oraz 
występującymi tu skałami. Prowadzi ona przez 
teren Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego 
i jego rozległego kompleksu leśnego - Puszczy 
Dulowskiej. 

We wrześniu b.r. ścieżka została odnowiona przez 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego. Trasa ścieżki jest najdłuższa ze 
wszystkich ścieżek edukacyjnych, powstałych 
w ramach projektu „Parki Krajobrazowe na TAK”, 
„Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodno-
ści na terenie Parków Krajobrazowych Małopol-
ski”. Na ścieżkę składa się 10 tablic edukacyjnych, 
których lokalizację przedstawia mapa.

Warto wybrać się na spacer ścieżką geologiczną 
szczególnie jesienią, gdzie jest wyjątkowo pięk-
nie.

TeksT: j. kacZorowska, rpw uMk
Zdjęcia: j. kacZorowska

Zdjęcia i grafika: ZpkwM
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Największym wrogiem czystego powietrza jest smog. Główną przyczyną jego powstawania jest niska emisja, 
czyli m.in. spaliny i pyły wydobywające się z kominów. Teraz zdecydowanie łatwiej jest wymienić piec, czy 
zadbać o ocieplenie domu, dzięki funkcjonującemu od września 2018 roku programowi Czyste Powietrze. 
W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie kompleksowego docieple-
nia budynku, wymiany stolarki okiennej i kotła na piec nowej generacji. Ocieplanie naszych domów dobrym 
materiałem izolacyjnym to nie tylko spore oszczędności w domowym budżecie, ale i gwarancja zdrowia nie 
tylko dla nas, ale i przyszłych pokoleń.

Zdecydowanie najwięcej wniosków, składanych przez naszych mieszkańców, dotyczy wymiany źródła 
ciepła. Kolejną grupę, pod względem ilości, stanowią wnioski kompleksowe, tj. obejmujące swym zakresem 
zarówno montaż źródła ciepła, jak i termomodernizację budynków.

Gmina Krzeszowice, w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie, pełni doradztwo i za-
chęca do korzystania z oferty finansowej w ramach Czystego Powietrza. W naszej gminie  zainteresowanie 
programem jest niezmiennie duże. 

Obecnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Krakowie wpłynęło 
ponad 707 wniosków z naszej gminy. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku mieszkańcy Małopolski 
złożyli 8691 wniosków o dofinansowanie z Czystego Powietrza. Nasza gmina, z 221 wnioskami, uplasowała 
się, ex aequo wraz z Myślenicami, na drugim miejscu w regionie.

Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 12 252 08 05.

Dzień Czystego Powietrza – 14 listopada
O tym, że oddychanie czystym powietrzem jest ważne dla funkcjonowania naszego organizmu, nie trzeba nikogo przekonywać. Na istotę tego 
problemu wskazuje chociażby fakt, iż ustanowiony został Dzień Czystego Powietrza, który obchodzony jest każdego roku 14 listopada. Dlatego 
warto zastanowić się, co możemy zrobić dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, ponieważ czyste powietrze to podstawowe dobro, które 
powinniśmy chronić. 

Aplikacja przypomni o terminie wywozu 
odpadów oraz poinformuje o zmianie 
harmonogramu.

Posiada szereg funkcji, takich jak szcze-
gółowe opisy co wrzucać, a czego nie do 
poszczególnych pojemników/worków, 
wskazówki dotyczące Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krze-
szowicach oraz co zrobić z odpadami 
niebezpiecznymi. Dzięki wyszukiwarce 
odpadów mieszkaniec ma pod ręką od-
powiedzi, gdzie powinien wyrzucić kon-
kretny odpad.

EcoHarmonogram jest aplikacją do-
stępną na wszystkie 3 systemy opera-
cyjne smartfonów.
Wystarczy wejść na swoim urządzeniu do 
sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację 
„EcoHarmonogram”, zainstalować, a na-
stępnie wpisać miejsce zamieszkania. 

Szczegółowe informacje można znaleźć 
również na stronie internetowej gminy 
www.gminakrzeszowice.pl/gospodarka 
i środowisko/odpady/odpady komunal-
ne/Aplikacja EcoHarmonogram

rgk uMk

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej 
aplikacji EcoHarmonogram
Jest to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom gminy łatwy dostęp do ak-
tualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji 
i powiadomień, związanych z odpadami. EcoHarmonogram jest nieocenionym pomocnikiem 
przy codziennym, domowym gospodarowaniu odpadami. 

Punkt informacyjny 
PGNiG w UM 
w Krzeszowicach
Zapraszamy na dyżury PGNiG w Urzędzie 
Miejskim w Krzeszowicach, w ramach których 
Paweł Słapak - specjalista ds. koordynacji 
Obsługi Klienta - udziela 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 przepro-
wadzeniu procesu wykonania wewnętrznej 
instalacji gazowej i uruchomieniu dostaw 
paliwa gazowego do budynku.

Dyżury odbywają się raz w miesiącu w Urzędzie 
Miejskim w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, 
Segment B, w biurze nr 2B. Najbliższy termin dy-
żuru to 23 listopada 2021 roku w godzinach 
8:30 - 13:30.

ekodoradca gMiny krZesZowice
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Z uwagi na to, że w roku ubiegłym, ze względu 
na epidemię COVID-19, nie odbyła się większość 
zaplanowanych uroczystości, podczas tej sesji 
uhonorowano 5 sołtysów i 1 przewodniczącą 
zarządu osiedla.

Nagrody otrzymali:
- za 2019 rok
• Helena Cekiera – sołtys Dębnika

• Zbigniew Wąsik – sołtys Dubia

- za 2020 rok
• Irena Godyń – przewodnicząca Zarządu 

Osiedla Parkowego w Krzeszowicach

• Kazimierz Stryczek – sołtys Ostrężnicy

- za 2021 rok
• Beata Chmielowska – sołtys Frywałdu

• Henryk Woszczyna – sołtys Zalasu.

Zostali oni nominowani decyzją Gminnego Koła 
Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Zdjęcie: Marian Lewicki

Nagrody dla najlepszych szefów jednostek pomocniczych
Podczas sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach, która odbyła się 28 października 2021 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, 
wręczone zostały nagrody dla najlepszych szefów jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice. 

Z n a l a z ł y  s i ę  w  n i e j 
najistotniejsze i naj-
bardziej aktualne za-
gadnienia, dotyczące 
problematyki ochrony 
środowiska naturalne-
go. Została przedsta-
wiona podjęta przez 
Sejmik Województwa 
Małopolsk iego tz w. 
uchwała antysmogo-
wa, wprowadzająca, 
t a k ż e  n a  o b s z a r z e 
gminy Krzeszowice, 
ograniczenia w zakre-
sie eksploatacji insta-
lacji spalających paliwa 
stałe. Podane zostały 
terminy, po upływie 
których źródła ciepła 
(piece, kotły), zakwali-
fikowane do poszcze-
gólnych klas spalania, 
będą musiały być wymienione.  Znalazły się 
także informacje o działaniu gminnego punktu 
konsultacyjnego, obsługującego wnioski skła-
dane do programu Czyste Powietrze. Ponadto 
Czytelnik może się dowiedzieć o możliwości odli-
czenia kosztów poniesionych na wydatki, popra-
wiające efektywność energetyczną budynków 
przy rozliczaniu podatku dochodowego (ulga 
termomodernizacyjna w PIT), dopuszczalności 
łączenia dotacji w ramach różnych programów, 
a także o uruchomieniu gminnego programu do-
tacyjnego dla tych mieszkańców gminy, którzy 
ponoszą zwiększone koszty grzewcze w związku 
z trwałym przejściem na proekologiczne systemy 
grzewcze (gazowe, olejowe, elektryczne). 

Gazetka ekologiczna w Twoim domu!
Do mieszkańców naszej gminy dociera, wydana przez Urząd Miejski w Krzeszowicach, bezpłatna 
broszura informacyjna, realizująca Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.

W  g a z e t c e  z o s t a ł a 
przedstawiona infor-
macja  o  obowiązk u 
złożenia do lipca 2022 
roku przez k ażdego 
właściciela/zarządcę 
obiektu, deklaracji do 
Centralnej Ewidencji 
Emisyjności  Budyn-
k ó w.  J e s t  r ó w n i e ż 
kalendarium działań, 
p o d e j m o w a n y c h 
przez nasz samorząd 
w celu poprawy stanu 
powietrza oraz wska-
zane najważ niejsze 
uregulowania prawne 
,mające wpływać na 
jakość powietrza. Prze-
cz ytać należ y także 
bardzo ciekawy tekst 
o ruchu zero waste, tj. 
propagowaniu działań, 

ograniczających powstawanie niepotrzebnych 
odpadów, zwłaszcza jednorazowych z tworzyw 
sztucznych. Z „Poradnika dobrego sąsiada“ do-
wiedzieć się można, między innymi o tym, jak 
sadzić rośliny, aby w przyszłości ich rozrośnięte 
korzenie i gałęzie nie były problemem. Podane 
są najbardziej użyteczne lokalne adresy kon-
taktowe i numery telefonów do instytucji i firm 
użyteczności publicznej. Wszystko to podane 
w prostej, przystępnej formie, wydrukowane na 
papierze ekologicznym. Zapraszamy do lektury!            

adaM godyń, ZasTępca burMisTrZa

Umowa  
na budowę drogi 
do terenów  
inwestycyjnych
Po zakończonym postępowaniu przetargowym 
burmistrz Wacław Gregorczyk 27 października 
2021 roku zawarł umowę z firmą TRANZIT na 
budowę drogi gminnej, łączącej DK79 z terenami 
inwestycyjnymi, położonymi powyżej ul. Ban-
durskiego w Krzeszowicach. Realizacja umowy 
odbędzie się w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wartość zadania: 24 538 500 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji:  
kwiecień 2024 roku.

Lokalna uchwa a antysmogowa 
dla naszej gminy

Zosta  zerowasterem 
A mo e ju  nim jeste ?

Czyste powietrze 
Skorzystaj z dofinansowania

CEEB 
Co to takiego i kto musi z o y  deklaracj ?

Termomodernizacja 
To si  op aca!

Zielone Krzeszowice

Gmina 

Krzeszowice
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Sesja Rady Miejskiej
30 września 2021 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego odbyła 
się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Była to pierwsza od 
wielu miesięcy sesja, zorganizowana w formie stacjonarnej. 
Na początku obrad rada dokonała zmiany w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, obejmującej obszar w zachodniej części 
sołectwa Filipowice. Następnie radni zatwierdzili zmiany w Uchwale Bu-
dżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice 
na lata 2021-2029. Przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara 
poinformował, że w budżecie na 2021 rok zarówno dochody, jak i wydatki 
zmieniły się o taką samą kwotę, tj. 578 019,20 zł, a zatem deficyt budżetowy 
nie uległ zmianie. 

W kolejnym punkcie porządku obrad rada podjęła uchwałę, dotyczącą 
udzielenia w roku 2021 pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, 
Powiatowi Krakowskiemu. Jak wyjaśnili przewodniczący Komisji Budżetu 
(…) Dariusz Kaczara oraz przewodniczący Komisji Rozwoju (…) Leszek 
Słota, zwiększenie dotacji o niżej wymienione kwoty umożliwi realizację 
następujących zadań:

• 17 200,00 zł - remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 2127K 
w miejscowości Krzeszowice, os. Żbik (rozszerzenie zakresu zadania o od-
cinek o długości 190,00 mb), 

• 77 400,00 zł - przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki 
brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Tenczynek 
(ul. Chrzanowska, zabezpieczenie dodatkowych środków w wyniku prze-
prowadzonego postępowania przetargowego),

• 214 400,00 zł - na nowe zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1034K 
w miejscowości Zalas – Frywałd o długości ok. 1 340 mb.

Kontynuując obrady, radni dokonali zmiany uchwały, dotyczącej udzielenia 
pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Powiatowi Krakowskiemu 
w roku 2022. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, w budżecie Gminy Krze-
szowice na rok 2022 zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 
2 333 572,00 zł w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Remont dróg powiato-
wych nr 1076K, 2188K oraz 2292K w miejscowości Krzeszowice (ul. Daszyń-
skiego, Rondo Jana Pawła II, ul. Ogrodowa oraz ul. Grunwaldzka).

W dalszej części obrad rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Skarbem Państwa – 
Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział 
w Krakowie, a także uchwałę w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg 
gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych (ul. 
Wincentego Wcisły oraz ul. Dębowa w miejscowości Tenczynek). 

Podczas obrad radni udzieli dotacji celowej dla dziesięciu jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych w terenu gminy Krzeszowice w kwocie 31 500 zł, 
jako dofinansowanie do zakupu umundurowania. Podjęli również uchwałę 
dotyczącą zmiany Lokalnego Programu wspierania uzdolnionych dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice, a także uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały, dotyczącej ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, ma-
jących siedzibę na terenie gminy Krzeszowice. 

W porządku obrad XXXIX sesji znalazła się również uchwała w sprawie 
podziału obszaru gminy Krzeszowice na sektory, w celu zorganizowania 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie 
z informacjami, przedstawionymi przez przewodniczącego Komisji Budże-
tu (…) Dariusza Kaczarę, podział umożliwi większej liczbie firm wzięcie 
udziału w przetargach, a zwiększenie konkurencji może wpłynąć pozytyw-
nie na oferty cenowe przedłożone przez potencjalnych wykonawców.

Jeden z kolejnych punktów porządku obrad dotyczył zmiany nazw ulic na 
terenie miejscowości Nowa Góra. Jak poinformował przewodniczący Komi-
sji Bezpieczeństwa (…) Leszek Kramarz, nazwa ul. Jana Grota zmienia się na 
ul. Brzozową, natomiast ul. Krzyku zmienia się na ul. Prostą. Zmiana została 
wprowadzona na wniosek mieszkańców. 

Podczas XXXIX sesji rada negatywnie zaopiniowała wniosek mieszkańca, 
dotyczący wystąpienia przez Radę Miejską w Krzeszowicach z apelem do 
Burmistrza Gminy Krzeszowice o przygotowanie kolejnej koncepcji prze-
budowy ulic: Majowej, Działkowej i Polnej w Krzeszowicach oraz o rozsze-
rzenie projektu o drogi boczne.

Kontynuując obrady, radni przyjęli do wiadomości informację o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Krzeszowice oraz kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku, a także informację 
na temat projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych 
w 2021 roku. 

W końcowej części sesji burmistrz Wacław Gregorczyk poinformował 
o planach związanych z budową Krzeszowickiego Kompleksu Rekreacyjno-
-Zdrojowego. Koncepcja zakłada zagospodarowanie terenów położonych 
pomiędzy rzeką Krzeszówką oraz ulicami:  Batalionów Chłopskich, Szkolną 
oraz Legionów Polskich w Krzeszowicach. Odnosząc się do wypowiedzi 
burmistrza, w imieniu działkowiczów ROD „Kolejarz” głos zabrała miesz-
kanka, która wyraziła sprzeciw wobec propozycji przeniesienia ogródków 
działkowych na osiedle Czatkowice. Argumentowała swój postulat przede 
wszystkim tym, że zaproponowana przez burmistrza działka jest nieatrak-
cyjna, zlokalizowana pod liniami wysokiego napięcia. W ocenie działkowi-
czów zasadnym jest wkomponowanie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
w planowany kompleks rekreacyjno-zdrojowy.

Z kolei w punkcie wolne wnioski i informacje miała miejsce dyskusja na 
temat orientacyjnych planów sytuacyjnych, dotyczących przebiegu propo-

nowanych wariantów obwodnic Krzeszowic. 
Obecni na sesji mieszkańcy wyrazili sprzeciw 
wobec budowy obwodnicy Krzeszowic przez 
osiedle Żbik.

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Ka-
zimierz Stryczek zamknął obrady XXXIX sesji.  
Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszo-
wicach dostępne są:

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

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

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

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

prZewodnicZący rady Miejskiej
kaZiMierZ sTrycZek
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Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach III kadencji  (2022-2024)
W związku z upływem II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Bur-
mistrz Gminy Krzeszowice informuje, że 1 grudnia 2021 roku odbędą 
się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji. 

Radnym może zostać uczeń w wieku od 13 do 18 lat, który w momencie 
wyborów posiada status ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodsta-
wowej, mającej siedzibę na terenie gminy Krzeszowice, lub uczeń szkoły 
podstawowej lub ponadpodstawowej, zamieszkały na terenie gminy Krze-
szowice, ale uczący się w szkole poza terenem gminy Krzeszowice.

Okręgami wyborczymi w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej są 
szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, mające siedzibę na terenie 
gminy Krzeszowice. Wykaz okręgów oraz liczbę mandatów określa załącz-
nik do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach, dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krzeszowice w zakładce Młodzie-
żowej Rady Miejskiej.  

Radni z wizytą w Olkuszu
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
miało miejsce 21 października w Olkuszu, a poświęcone było współ-
pracy pomiędzy gminami i powiatami w dziedzinie turystyki. 
Organizatorami spotkania tym razem byli radni z Olkusza, a uczestniczyli 
radni gminni i powiatowi z Trzebini, Bukowna, Klucz, Krzeszowic i Wolbro-
mia. Gościem spotkania był także Łukasz Rychlewski, wiceburmistrz Ol-
kusza. Urząd Miejski w Krzeszowicach reprezentował zastępca burmistrza 
Adam Godyń.

Rozmowy dotyczyły opracowania tras turystycznych, wiodących przez 
tereny naszych gmin i powiatów, pokazujących atrakcje turystyczne Ma-
łopolski Zachodniej. Było to drugie spotkanie robocze. Pierwsze miało 
miejsce w Krzeszowicach w 2019 roku, a uczestniczyli w nim radni z Olku-
sza i Zabierzowa. Planowane są kolejne spotkania, których celem będzie 
rozwój współpracy sąsiedzkiej w dziedzinie turystyki i promocji. 

TeksT: anna łukasik, prZewodnicZąca koMisji
Zdjęcie: ewa wołosZyn

Zgłoszenia kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej należy do-
konać na formularzu zgłoszeniowym określonym przez Burmistrza Gminy 
Krzeszowice. Termin zgłaszania kandydatów upływa 24 listopada 2021 roku  
o godz. 14.00. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmować Okręgowe Ko-
misje Wyborcze, mające siedzibę w szkołach, będących okręgami wybor-
czymi. 

Zgłoszenia kandydata na radnego spośród uczniów zamieszkałych 
w gminie Krzeszowice, ale uczących się poza jej granicami, można 
dokonywać osobiście w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, ul. Grun-
waldzka 4 – dziennik podawczy, lub za pomocą poczty elektronicznej:  
dziennik.podawczy@um.krzeszowice.pl w terminie do 24 listopada 
2021 roku. do godz. 14.00. 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie zarządzenia wybo-
rów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach wraz z wzorami nie-
zbędnych dokumentów zostały podane do publicznej wiadomości w Biu-
letynie Informacji Publicznej gminy Krzeszowice w zakładce Młodzieżowej 
Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej gminy Krzeszowice. 

KALENDARZ WYBORCZY  
W WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

Termin Działanie Podmiot odpowiedzialny

Do 2.11.2021 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie wyborów i kalendarzu 
wyborczym Burmistrz Gminy Krzeszowice

Do 8.11.2021 r. Powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych i przekazanie do Burmistrza Gminy 
Krzeszowice zarządzenia w tej sprawie Dyrektorzy szkół

Do  24.11.2021 r.
godz. 14.00

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Krzeszowicach Okręgowe Komisje Wyborcze

Do 24.11.2021
godz. 14.00

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach uczących się poza terenem Gminy Krzeszowice

Burmistrz Gminy Krzeszowice - dziennik podawczy Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4,  

dziennik.podawczy@um.krzeszowice.pl

Do 25.11.2021 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji o liście kandydatów na radnych w danym 
okręgu wyborczym i przesłanie jej kopii do Burmistrza Gminy Krzeszowice

Okręgowe Komisje Wyborcze 
Burmistrz Gminy Krzeszowice

Do 25.11.2021r. Sporządzenie spisów wyborców Dyrektorzy szkół oraz Okręgowe Komisje Wyborcze

Do 25.11.2021 r.
podczas sesji Rady Miejskiej  

w Krzeszowicach

Losowanie kandydata, będącego reprezentantem młodzieży uczącej się poza terenem 
Gminy Krzeszowice – w przypadku zgłoszenia więcej niż 1 kandydata

Rada Miejska  
w Krzeszowicach

Do 30.11.2021 r. Przygotowanie kart do głosowania Dyrektorzy szkół

Do 30.11.2021 r.
godz. 14.00 Zakończenie kampanii wyborczej

Do 1.12.2021 r.
godz. 8.30

Przekazanie kart do głosowania oraz spisów wyborców Okręgowym Komisjom 
Wyborczym

Dyrektorzy szkół 
Okręgowe Komisje Wyborcze

1.12.2021 r.
od 9.00 do 14.00 Przeprowadzenie wyborów w okręgach Okręgowe Komisje Wyborcze

1.12.2021 r.
Obliczenie wyników głosowana, sporządzenie protokołu oraz podanie wyników 

głosowania do wiadomości wyborców poprzez wywieszenie kopii protokołu w lokalu 
Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowe Komisje Wyborcze

Do 3.12.2021 r. Przekazanie oryginału protokołu i kart do głosowania do Burmistrza Gminy Krzeszowice 
– biuro Rady Miejskiej pok. 101 Okręgowe Komisje Wyborcze

Do 9.12.2021 r. Ogłoszenie zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej  
w Krzeszowicach Burmistrz Gminy Krzeszowice

Do 30.12.2021 r. Zatwierdzenie zbiorczego wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej  
w Krzeszowicach

Rada Miejska  
w Krzeszowicach
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Sądzę, że większość z nas podzieli przekonanie, że był to człowiek uczciwy, 
rzetelny i szlachetny. Zgodzimy się zapewne i z tym, że był człowiekiem 
fundamentalnych zasad, którymi kierował się w życiu i w podejmowanych 
działaniach. Zasady te były wyniesione z rodzinnego domu, w którym ko-
chający go bardzo rodzice, wychowywali go jednak bez taryfy ulgowej dla 
jedynaka. Nasz Kolega, Wiesław, kierował się zasadami życiowymi opartymi 
o zdolność rozróżniania: dobra od zła, prawdy od fałszu. Miał dobrze roz-
winiętą umiejętność dostrzegania i różnicowania podstawowych wartości, 
które przyjął za swoje i starał się konsekwentnie je realizować w swoich 
działaniach: zawodowych, społecznych, w relacjach koleżeńskich, towarzy-
skich, sąsiedzkich. Jako człowiek jasnych zasad, realizując podjęte zobowią-
zania, dotrzymywał umów, terminów i danego słowa. Był bardzo pracowity.

Kolega Wiesław dysponował szerokim wachlarzem doświadczeń profesjo-
nalnych: bezpośrednio po studiach, jako inżynier, podjął pracę w jednej 
z kopalni Rybnickiego Okręgu Węglowego, następnie pracował w Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a w 1994 roku objął stanowisko 
burmistrza gminy Krzeszowice. Funkcję tę - jak wiemy - pełnił przez trzy 
kadencje, co wskazuje na dobre jej realizowanie. Jako burmistrz podej-
mował liczne i efektywne działania na rzecz lokalnej społeczności. Gmina 
Krzeszowice, a w ostatnich latach w sposób szczególny ukochany Jego 
Tenczynek, wiele mu zawdzięczają. Popierał bardzo aktywnie różnorod-
ne społeczne inicjatywy, sam zaś spieszył zawsze i chętnie z pomocą 
wszędzie tam, gdzie ta pomoc była potrzebna, a on mógł jej udzielić. 
Wiesław Jagiełło był człowiekiem spokojnym i opanowanym, mówił 
cichym, zrównoważonym głosem i nigdy tego głosu niepotrzebnie nie 
podnosił, uśmiechał się dyskretnie, trochę nieodgadnionym, tajemniczym 
uśmiechem. Był szarmancki wobec pań. Zarazem był człowiekiem skrom-
nym, nigdy nad nikogo się nie wywyższał, chociaż jego osiągnięciami 
zawodowymi i działalnością społeczną można by było obdzielić kilka osób. 
Lubił wypoczywać we własnym ogrodzie, w którym hobbistycznie pielę-
gnował piękne rośliny.

Miał szeroką wiedzę nie tylko inżynieryjną, ale także z zakresu historii Polski 
i świata. Wiele czytał na ten temat. (Nie odebrał już, niestety, obiecanej Mu 
przez jedną z koleżanek książki z tego zakresu). Z uwagą śledził współcze-
sną historię i miał swoje zdanie w odniesieniu do wielu rozgrywających się 
obecnie zdarzeń. Chętnie dyskutował na tematy społeczne i polityczne. 
W dyskusji wysłuchiwał spokojnie opinii swego rozmówcy, lecz jeśli nie 
został przekonany logicznymi argumentami, pozostawał przy swoich prze-
świadczeniach.

Wiesław Jagiełło był człowiekiem prawym, lubianym Kolegą, szanowanym 
sąsiadem. Żegnanie takich osób napawa głębokim smutkiem i żalem oraz 
poczuciem głębokiej straty. I my z wielkim smutkiem i z żalem żegnamy 
naszego lojalnego Kolegę, dobrego Przyjaciela i Kumpla (Cyprysa), Towa-
rzysza koleżeńskich spotkań. Ufamy jednak, że wspomniane przymioty 
Jego charakteru oraz zrealizowane przez niego dzieła, otwierają mu sze-

roko drzwi niebiańskiego mieszkania, do którego właśnie zmierza, a nam 
owe przymioty Jego charakteru i dzieła Jego życia pozostaną na długo 
w serdecznej pamięci.

Żegnaj Kolego Wiesławie! Czy nie za wcześnie wybrałeś się na niebiańskie 
szlaki? Wierzymy, że kiedyś się na nich spotkamy.

koLeżanki i koLedZy Z LiceuM ogóLnoksZTałcącego w krZesZowicach

Nasz Kolega, prawy, szlachetny człowiek 
16 października tego roku, w nostalgiczny, jesienny dzień, na cmentarzu w Tenczynku licznie zgromadzona krzeszowicka społeczność żegnała 
mgr inż. Wiesława Jagiełłę. Żegnali Go także koleżanki i koledzy z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach, do którego uczęszczaliśmy. 
Wiemy, że nasz Kolega licealny piastował przez trzy kadencje urząd burmistrza Gminy Krzeszowice, że był radnym Rady Miejskiej w czasie czte-
rech kadencji, łącznie z obecnie trwającą, a także, że był długoletnim, aktywnym członkiem kilku lokalnych zespołów niosących różnorodną 
pomoc mieszkańcom gminy. To wiemy…, ale pytamy, kim był, jakim człowiekiem był Wiesław Jagiełło, którego pożegnaliśmy.

Chociażbym chodził ciemną doliną,

 zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną (Ps 23)

Ś.P.
WIESŁAW JAGIEŁŁO 

Ur. 1.06.1946 roku,
Zm. 12.10.2021 roku

Mój Jedyny 
– byłeś dla mnie silnym ramieniem, wsparciem i opoką, na której budowaliśmy naszą wspólną  

wędrówkę przez 47 lat ziemskiego życia. Żegnaj i do zobaczenia.
Twoja Alusia
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Burmistrza Wiesława Jagiełło zapamiętam jako 
oddanego społecznika. Od 1990 roku wspólnie 
działaliśmy na rzecz rozwoju naszego Tenczynka. 
Zakładaliśmy komitety społeczne, które zbudo-
wały ośrodek zdrowia czy też opracowywały pro-
jekty budowy kanalizacji. Od Niego uczyłem się 
podstaw samorządu. Spędziliśmy wiele godzin 
razem, przyjmując mieszkańców w niedziele, 
w dawnym budynku klubu przy browarze, oraz 
organizując pierwsze spotkania opłatkowe 
w szkole. Dzisiaj, z perspektywy minionych lat, 
mogę z dumą potwierdzić, że  te kilkanaście lat 
intensywnej współpracy przyniosło znakomite 
efekty. Tenczynek, z miejscowości wyjątkowo za-
niedbanej na początku lat dziewięćdziesiątych, 
jest obecnie wizytówką naszej gminy. 

wacław gregorcZyk,  
burMisTrZ gMiny krZesZowice

Burmistrza Wiesława Jagiełłę poznałem dokład-
nie w okresie, gdy pełniłem funkcję Jego zastęp-
cy. Utkwiło mi w pamięci kilka Jego niezwykłych 
cech. Po pierwsze, działanie w samorządzie było 
Jego pasją. Z Gminą Krzeszowice związany był 
od 1990 roku, aż do śmierci. Po drugie, rzadko 
można spotkać tak pracowitego człowieka. Do 
pracy przychodził pierwszy, a wychodził z niej 
ostatni, często późnym wieczorem. Na dodatek 
miał zajętych wiele dni świątecznych, uczest-
nicząc osobiście w zebraniach wiejskich, czy 
też innych  wydarzeniach społecznych. Takie 
zaangażowanie powodowało, że znał dokład-
nie wszelkie sprawy, dotyczące gminy i mógł 
skutecznie zarządzać wszystkimi wydziałami 
Urzędu Miejskiego. Burmistrz W. Jagieło za jed-
no z najważniejszych zadań uznawał budowę 
infrastruktury komunalnej gminy (wodociągi, 
gazyfikacją, kanalizacja). Były to inwestycje bar-
dzo potrzebne, chociaż mało spektakularne. Miał 
w tej dziedzinie niewątpliwe sukcesy.

sTefan kucia, ZasTępca burMisTrZa  
w kadencji 2002-2006

Z głębokim żalem, smutkiem i w poczuciu straty 
żegnamy św. pamięci Wiesława Jagiełłę, Burmi-
strza Miasta i Gminy trzech kadencji, oddanego 
społecznika, samorządowca, który przez wiele 
lat pracował dla dobra Ziemi Krzeszowickiej i jej 
mieszkańców. 

W osobie Zmarłego żegnamy też członka nasze-
go stowarzyszenia – Interwencyjnego Zespołu 
Pomocy Międzyludzkiej, człowieka wrażliwego 
na los najuboższych, szczególnie dzieci. Jeste-
śmy wdzięczni za współpracę, zrozumienie, 
dzielenie się radą i doświadczeniem; za udział 
w kwestach, aukcjach i spotkaniach na rzecz 
potrzebujących, za okazywaną nam życzliwość 
i wrażliwość serca.

Małżonce św. pamięci Wiesława Jagiełły składa-
my najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

ZarZąd inTerwencyjnego Zespołu poMocy 
MiędZyLudZkiej 

Pana Wiesława Jagiełłę poznałem w 2002 roku, 
gdy zaczynałem pracę w samorządzie gminnym 
jako sołtys. Był On wtedy burmistrzem Gminy 
Krzeszowice.

Zaskoczyło mnie wówczas to, że bardzo dobrze 
orientował się we wszystkich sprawach doty-
czących gminy, nawet w tych najmniejszych. 
Był bardzo pracowity, do wszystkich zagadnień 
podchodził niezwykle sumiennie. Do pracy za-
wsze przychodził długo przed otwarciem urzędu 
i pozostawał w nim długo po jego zamknięciu. 
W Radzie Miejskiej, jako radny pracował przez 
cztery kadencje. Poznałem go wtedy jako czło-

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach  
i pamięci naszej”.

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy 

śp. Wiesława Jagiełło 
byłego Burmistrza Gminy Krzeszowice, Wspa-
niałego Człowieka i Wielkiego Przyjaciela Przed-
szkola w Tenczynku 

Panie Burmistrzu – Drogi Przyjacielu

Dziękujemy za wielkie serce, którym obdarzałeś 
nas przez długie lata. Zawsze mogliśmy na Cie-
bie liczyć.  Na co dzień troszczyłeś się o sprawy 
przedszkola. Wspierałeś nas swoją wiedzą i do-
świadczeniem. Nigdy nie odmówiłeś pomocy.  
Dziękujemy, że byłeś z nami w chwilach rado-
snych, ale też trudnych.

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach 
i w naszej pamięci jako Człowiek niezwykle 
skromny i szlachetny, bezinteresownie oddany 
sprawom innych.

Pani Alicji oraz Bliskim składamy wyrazy wielkie-
go współczucia i żalu.

dyrekTor, naucZycieLe i pracownicy  
prZedsZkoLa saMorZądowego w TencZynku
 oraZ ZarZąd i cZłonkowie sTowarZysZenia 

prZyjaciół prZedsZkoLa w TencZynku 
„TęcZa MarZeń”.

„Prawdziwi Przyjaciele są jak Anioły – 

gdy odchodzą, nikt nie jest w stanie 
 zapełnić pustki po nich”.

Panie Burmistrzu, Drogi Przyjacielu
Prawdziwym zaszczytem było spotkać na tej 
ziemskiej drodze tak Wspaniałego i Szlachetne-
go Człowieka. Dziękuję za danie mi kiedyś szan-
sy, za pomoc i serce, zawsze  w każdej chwili. Za 
pokazanie, jak ważny jest szacunek do drugiego 
człowieka. 

Za prawdziwą przyjaźń i wsparcie, gdy tego po-
trzebowałam. Za wspólną walkę o nowe, piękne 
przedszkole i radość, gdy nam się udało. 

ZA TAK WIELE, ŻE TRUDNO WYLICZYĆ.

Dziękuję. Dziś czas się zatrzymał…

Trudno zrozumieć, co się stało. Panie Burmistrzu 
- co my teraz bez Pana zrobimy?

Jednak są ludzie niezastąpieni. Trudno przestać 
płakać i trudno się z tym pogodzić.

Wiem, że będziesz się troszczył tam o nas z góry. 
Śpij w pokoju.

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, lecz 

W NASZYCH SERCACH  
– ZOSTANIESZ NA ZAWSZE.

MarZena kubin 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci 

Druha Wiesława Antoniego Jagiełły
długoletniego Członka Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego i Powiatowego ZOSP RP w Krakowie 
oraz byłego Prezesa Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Krzeszowicach,  Członka Honoro-
wego  Ochotniczej Straży Pożarnej w Tenczynku. 

Brać strażacka żegna zasłużonego i cenionego 
Kolegę.  Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie Zmarłego  składamy wyrazy najgłęb-
szego współczucia.

ZarZąd oddZiału gMinnego Zosp rp 
w krZesZowicach 

sTrażacy – ochoTnicy    
gMiny krZesZowice

wieka i samorządowca bardzo dobrze, ponieważ 
działaliśmy razem w trzech komisjach przez dwie 
kadencje. Zaimponował nam wszystkim niesa-
mowitą wiedzą i niezwykłą pamięcią. Jego wy-
powiedzi były zawsze spokojne i merytoryczne. 
Do wszystkich odnosił się w sposób kulturalny, 
był zawsze gotowy do pomocy, skrupulatny 
w każdym calu. Pozostanie w mojej pamięci jako 
niezwykły człowiek, bardzo ceniony samorzą-
dowiec.

Pan Wiesław Jagiełło był wieloletnim burmi-
strzem Gminy Krzeszowice. Pełnił tę funkcję 
podczas trzech kadencji, w latach 1994 – 2006. 

Był również radnym Rady Miejskiej w Krzeszo-
wicach aż czterech kadencji (1990-1994, 1994-
1998, 2010-2014 oraz bieżącej, która rozpoczęła 
się w 2018 roku). Do ostatnich miesięcy życia 
aktywnie uczestniczył w pracy Rady Miejskiej, był 
członkiem Komisji Budżetu, Mienia i Finansów 
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W 2019 
roku uhonorowany został  medalem „Zasłużony 
dla Gminy Krzeszowice”. 

kaZiMierZ sTrycZek,
prZewodnicZący rady Miejskiej  

w krZesZowicach 

Pamięci Wiesława Jagiełły
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OBRAZY ZE SKŁADU
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na 
zbiorową wystawę artystów rezydujących w dawnym Składzie Solnym 
w Krakowie pt. „Obrazy ze Składu”. Wystawa została przygotowana 
przez Bartolomeo Koczenasza, współzałożyciela Centrum Sztuki 
Współczesnej WIEWIÓRKA.
O kulisach powstawania wystawy mówi jej kurator – Bartolomeo Koczenasz:

„13 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, nasz 
pędzący świat się zatrzymał, drzwi do instytucji kultury zamknięto do 
odwołania. Otoczenie dawnego Składu Solnego ogarnęła niespotykana 
wcześniej cisza i spokój. 

Wokół zapanowała pustka. Na ulicy, w kulturze i życiu. Hasztag #zostań-
wdomu i wozy policyjne nawołujące do pozostania w zamknięciu spra-
wiały, że człowiek bał się wyjść na ulicę. Idąc do sklepu po chleb, czuł się 
nieswojo. Większość projektów i prac, w które każdy z nas był zaangażowa-
ny, została z dnia na dzień odwołana lub przesunięta w czasie. Tymczasem 
pojawił się też oddech, którego żyjąc w mieście często brakowało, do swo-
bodnego zanurzenia się w tworzeniu. Dla wielu z nas był to czas z jednej 
strony biedny, ale z drugiej wyjątkowy i pełen swoistego piękna, właśnie 
dlatego, że nic się nie działo… 

Po tygodniu od ogłoszenia stanu epidemii postanowiłem tę pustkę w prze-
strzeni miejskiej i działalności kulturalnej nieco zagospodarować i oswoić, 
gdyż życie w pracowniach dawnego Składu Solnego toczyło się dalej.

Mając na wyciagnięcie ręki obrazy najbliższych sąsiadów, plac przed 
budynkiem niebędący już samochodową dżunglą i okno Wiewiórki, 
zainicjowałem cykl tygodniowych wystaw jednego obrazu kolejnych ar-
tystów z dawnego Składu Solnego. Z Piotrem Bogatką zaadaptowaliśmy 
przestrzeń przy wejściu do budynku. Wycięta krata i odmalowane okno, 
oświetlenie schowane za kartonową chmurką, schody z palet do okna 
(skradzione nam 2-krotnie), złoty stojak – to była nasza nowa galeria. Pro-
ste i niskobudżetowe rozwiązania stworzyły sytuacje do jednoosobowego 
obcowania ze sztuką, zgodnego z wytycznymi sanitarnymi czasu pande-
mii. Bez większego planu, z tygodnia na tydzień, docierałem do następnej 
sąsiedzkiej pracowni, by pozyskać kolejny obraz do ekspozycji w oknie. 
Dzieła były dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Finalnie, od marca 
do czerwca 2020 roku, powstało 13 tygodniowych wystaw, w których wzięli 
udział artyści wizualni rezydujący w dawnym Składzie Solnym. Wystawy, 
prezentujące publiczności prace kolejnych rezydentów Składu, są nadal 
kontynuowane w oknie Wiewiórki”.

Artyści biorący udział w wystawie:
Piotr Bogatka, Basia Budniak, Justyna Gryglewicz, JadziaOne, Piotr 
Jakubowicz, Mateusz Jarecki, Stanisław Koba, Bartolomeo Koczenasz, 
Bogumił Książek, Cecylia Malik, Maruna/Dawid Polony, Mikołaj 
Rejs, Maria Wasilewska, Agnieszka Wozowicz, Jakub Wozowicz

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

Partner: CSW Wiewiórka

Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Krzeszowice

Patronat medialny: Radio Kraków

Wernisaż: 5 listopada 2021, godz. 19.00

Wystawa czynna do: 19 grudnia 2021

Godziny otwarcia Galerii: wt.-czw. 9.00-16.00, pt. 9.00-18.00,  
nd. 9.00-14.00

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Krzeszowice.

TAKI CZAS
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na  
wystawę fotografii Anny Tarko „Taki czas”.
Autorka fotografuje swoją rodzinę od wielu już lat. Przez ostatni rok z jesz-
cze większym zapałem. Na wystawie zobaczymy kilkanaście czarno-białych 
zdjęć, przedstawiających fragmenty zapisu minionych miesięcy. Jak ostatni 
rok wpłynął na rodzinne archiwum fotografii? Czy zobaczymy maseczki 
i lekcje on-line? A może raczej nadzieję, pragnienia i wspomnienia tego, za 
czym tęsknimy i o czym marzymy? Pomimo tego, że autorka fotografuje 
swoją rodzinę, każdy będzie miał możliwość odnalezienia w tych fotogra-
fiach siebie lub swego dzieciństwa.

Wystawa brała udział w tegorocznej edycji Cracow Art Week KRAKERS 2021.

Kurator: Karol Krukowski

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

Wernisaż: 14 listopada 2021, godz. 12.00

Wystawa czynna do: 19 grudnia 2021

Godziny otwarcia Galerii: wt.-czw. 9.00-16.00, pt. 9.00-18.00,  
nd. 9.00-14.00



www.ckiskrzeszowice.pl [ 19 ]

JAZZ W GALERII
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na kon-
cert „Mateusz Pałka – Solo Piano”, organizowany w ramach Festiwalu 
Jazz z Wami. Koncert promuje najnowszy, solowy album Artysty „Blur”.
Mateusz Pałka – polski pianista, kompozytor, improwizator. Twórca, który 
dobrze czuje się w stylistyce jazzowej, jak i modern classical. Artysta eks-
plorujący obszary muzyki ilustracyjnej i kontemplacyjnej. Zachwyca doj-
rzałą grą, subtelnością, profesjonalnym warsztatem oraz dbałością o każdy 
dźwięk. W jego pianistyce drzemie duch impresjonizmu i romantyzmu, 
a jego twórczość wyraźnie podąża w kierunku poszukiwania koloru i bar-
wy. Artysta jest jednym z najciekawszych pianistów jazzowych młodego 
pokolenia.

Zaczął grać na fortepianie i akordeonie w wieku lat pięciu. Edukację mu-
zyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta 
Noskowskiego w Krzeszowicach, którą ukończył z wyróżnieniem w 2008 
roku, w klasie akordeonu Jerzego Suruło oraz w klasie fortepianu Izabeli 
Kochańskiej. Muzyką improwizowaną i jazzową zainteresował się w szkole 
średniej. W 2011 roku z wynikiem celującym ukończył Krakowską Szkołę 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia w klasie fortepianu jazzowego Piotra 
Kalickiego. W 2018 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 
w Krakowie w klasie fortepianu jazzowego dr. Piotra Wyleżoła.

O ALBUMIE „BLUR”
Muzyka jest uniwersalnym językiem wyrażania własnych emocji. To sztuka 
kreowania dźwięku i ciszy, w której każda historia ma swoje odzwierciedlenie 
w dźwiękach. Tak czuję. Zawsze marzyłem o nagraniu solowej płyty fortepia-
nowej, która pokazałaby szlachetność brzmienia, przestrzeni i mistycznego 
dotyku jednocześnie. Solo to wyjątkowa formuła, urzekająca brzmieniem, 

intymnością i ekspresją. „Blur” to dla mnie niezwykle ważny i osobisty album, 
gdzie improwizacje przeplatają się z kilkoma ukończonymi kompozycjami. Od 
początku przyświecała mi idea, aby stworzyć pewną sonorystyczną bliskość 
w całości brzmienia, tak, by można było namacalnie dotknąć aktu tworzenia 
od samej kuchni. Chciałem ukazać grę nastrojami, kolorami, skupiłem się rów-
nież na tworzeniu improwizacji z określoną tonalnością, subtelnością, czułym 
dotykiem, oddechem i przestrzenią. Wszystko po to, aby stworzyć spójną całość 
dla wyrazu mojej wrażliwości, ekspresji i zmysłowości – mówi Mateusz Pałka

Koncert odbędzie się 19 listopada 2021, o godz. 19.00,  
w Galerii Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach.

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasie CKiS 
lub poprzez serwis kupbilecik.pl.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno

serdecznie zapraszają do udziału w

 XII Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego
KRZESZOWICE 2021

sobota, 18 grudnia, od godz. 10.00 
Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1, Krzeszowice

Celem Przeglądu jest przypomnienie pastorałek i kolęd ludowych, charakterystycznych dla naszego regionu, w tym także okolędowań i kolęd życzących, 
wykonywanych w tradycji przez grupy męskie. Przegląd daje możliwość konfrontacji i promocji dorobku artystycznego grup śpiewaczych z całego regionu 
krakowskiego.

Do udziału w konkursie zapraszamy grupy dziecięce i młodzieżowe oraz – w kategorii dorosłych – solistów i grupy śpiewacze. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2021.
Informacje pod numerem telefonu 571 401 057 lub 690 012 613.
Regulamin i karty zgłoszeń na stronie www.ckiskrzeszowice.pl oraz www.pastoralki.pl
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Zmagania festiwalowe chórów oceniało znakomite jury, w skład którego 
wchodzili wybitni chórmistrzowie: rektor Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy prof. Elżbieta Wtorkowska, dr hab. prof. AM Jan Borowski z Akademii 
Muzycznej w Poznaniu oraz Silvia Castilo z Argentyny, lecz od lat działająca 
w Hiszpanii. Akcentów polskich na festiwalu było mnóstwo, nie tylko jeśli 
chodzi o skład jury, gdyż główny organizator festiwalu, przewodniczący 
Associacio Aplec Cultural Polones-Catala, p. Jaromir Pyzia, jest Polakiem, od 
kilkunastu lat mieszkającym na stałe w Lloret de Mar.

Chórzyści przywieźli z festiwalu wiele niezapomnianych przeżyć i pra-
gnienie, żeby w przyszłym roku pojechać na podobny festiwal, jako Chór 
Allegria z Krzeszowic!

Chóru Allegria zaprasza nowe osoby w wieku 16 – 60 lat.
Liczy się zaangażowanie, chęć do pracy i dobry głos! Zapraszamy oso-
by, które nie boją się wyzwań i chcą z nami występować na koncertach 
i festiwalach, także zagranicznych! Próby odbywają się w każdy czwartek, 
w godz. 19.00-21.00, w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach (siedziba CKiS). 
Szczegóły pod numerem telefonu: 692 485 457.

red.

CHÓR ALLEGRIA 
PODRÓŻUJEMY I ZAPRASZAMY

W dniach 20-26 września 2021 r. w turystycznej stolicy wybrzeża 
Costa Brava, Lloret de Mar, w Hiszpanii, odbył się X Międzynarodowy 
Konkurs Chóralny „Canco Mediterrania” i Międzynarodowy Konkurs 
Chóralny im. Pau Casalsa. W konkursie tym wziął udział Chór Żeński 
Enigma z Klucz, który znacznie zasilili członkowie Chóru Allegria 
z Krzeszowic. Chór wystąpił pod dyrekcją Anny Gertner i zdobył za-
szczytny Srebrny Dyplom. 

Zaproszeni na spotkanie Naukowcy z Laboratorium Pana Korka postano-
wili przyjrzeć się nieco bliżej prawom mechaniki klasycznej. Ten dział fizyki 
zajmuje się ruchem, równowagą i oddziaływaniem ciał w naszym otocze-
niu. Interaktywny wykład pt. „Dalej, szybciej, mocniej. Akcja? Reakcja!” był 
niezwykle widowiskowy, a trzy zasady dynamiki Newtona nasi studenci 
przyswoili z łatwością, biorąc udział w licznych doświadczeniach na scenie. 
Zamiast punktów materialnych, sztywnych brył, układów odniesienia, wek-
torów czy równań, pojawiły się gwoździe, ciężkie młoty, cegły, balony, pół-
miski, kieliszki. Ze swojego laboratorium szaleni naukowcy przywieźli także 
ogromną drabinę, palety, poduszki, stół laboratoryjny oraz wielki materac. 

Finałowy eksperyment – z udziałem taty jednego ze studentów – wzbudził 
szczególne emocje. Dlaczego zgodził się położyć na łożu z 4 tysięcy gwoź-
dzi i bez wahania poddał się rozbijaniu cegieł ułożonych na nim? Bo z fizyki 
miał same piątki! Gratulujemy odwagi!

MarTa sMuTek
koordynaTor duwk

AKCJA? REAKCJA!
Na tego typu „akcje”, organizowane przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, dzieci od lat ochoczo reagują! Nabór na zajęcia w nowym 
roku szkolnym Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach przebiegł błyskawicznie. „Szczęśliwa trzydziestka” – studenci w wieku 7-12 lat, któ-
rym udało się zakwalifikować na zajęcia – spotkała się w Kopalni Talentów 6 października. 
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Kino to miejsce, które jest w stanie przenieść nas do świata wyobraźni. 
Duży ekran i specyficzny klimat spotkań sprawiają, że seans na długo 
pozostaje w pamięci – skłania do przemyśleń i wyciągania wniosków. 
Prezentowany zestaw filmów stanowi idealny punkt wyjścia do tworzenia 
sytuacji wychowawczych, rozwoju kompetencji społecznych oraz rozmów 
o uczuciach i emocjach. 

Czego możemy się nauczyć?

Dzięki „Filmowym podróżom” uczniowie poznają różne kraje, kultury i reli-
gie, uczą się otwartości, szacunku i tolerancji. Filmy pokazują codzienność 
dzieci z różnych stron świata, uświadamiają, że niezależnie od szerokości 
geograficznej, odmiennych tradycji i zwyczajów, mają one podobne ma-
rzenia, troski i przeżycia – często stają przed podobnymi wyzwaniami. 
Zaproponowane obrazy filmowe dowodzą, że w różnorodności tkwi siła 
i piękno. Tak też było w przypadku filmu „Jakub, Mimmi i gadające psy”, 
wyświetlonego dla dzieci z klas 1-3.

Bohaterowie cyklu „Młodzi w obiektywie” to z kolei rówieśnicy uczniów 
klas 4-6. Dzieci, które wchodzą w nastoletniość, z natury rzeczy z oporem 
podchodzą do racji przedstawianych przez dorosłych. Towarzysząc rówie-
śnikom w ich filmowych przygodach, łatwiej przyswajają istotę budowania 

WIĘCEJ NIŻ KINO, WIĘCEJ NIŻ LEKCJA
Pierwsze projekcje filmowe, realizowane w ramach ogólnopolskiego programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, już za nami. Do udziału 
w projekcie zakwalifikowało się sześć klas z gminy Krzeszowice – uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, Szkoły 
Podstawowej im. W. Jagiełły w Tenczynku oraz Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Sance – w sumie 140 uczniów. Seanse odbyły się w Kopalni 
Talentów w Krzeszowicach.

relacji, zdobywania autonomii, podążania za swoimi marzeniami i aspira-
cjami, stawiania sobie celów oraz ponoszenia konsekwencji swoich działań. 
Film „Łowcy czarownic”, mówiący o chłopcu z niepełnosprawnością, sta-
nowi doskonały punkt wyjścia do dyskusji na temat własnych ograniczeń 
i prób przezwyciężania ich, uczy empatii i podmiotowego traktowania 
drugiego człowieka.

Cykl „Dojrzewanie w kinie” stawia na bohatera poszukującego, który 
przekracza granicę dziecko-dorosły. To trudne, ale zarazem fascynujące 
wyzwanie. Prezentowane obrazy stanowią źródło analogii do rzeczywiste-
go świata nastolatków, pomagają zdefiniować oraz rozwiązać nurtujące 
ich problemy. Film „Żałuję” porusza trudny temat przemocy rówieśniczej 
– bullyingu. Nic dziwnego, że po skończonej projekcji z niejednego oka 
popłynęła łza. Ten temat dotyczy nas wszystkich – zarówno młodszych, jak 
i starszych.

Z niecierpliwością czekam na kolejne projekcje. Wierzę, że wspólnie wiele 
możemy się jeszcze nauczyć. Nasze spotkania to coś więcej niż kino i więcej 
niż lekcja.

MarTa sMuTek 
 preLegenT, koordynaTor projekTu 
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Bookcrossing
Jak co roku, w okresie od sierpnia do października, udało nam się przepro-
wadzić „Bookcrossing u Wyki”. Akcja cieszyła się bardzo dużym zaintereso-
waniem. W ciągu tych paru miesięcy drugie życie otrzymało aż 516 książek. 

Noc Bibliotek 08.10.2021
Tegoroczna edycja Nocy Bibliotek pod hasłem „Czytanie Wzmacnia” była 
skierowana do najmłodszych, na których po zamknięciu biblioteki czekało 
moc niespodzianek. Mali uczestnicy wzięli udział w zajęciach plastycznych 
z Grafit Warsztaty Plastyczne. Później czekał na nich popcorn i film, który 
każdy oglądał w swoim wygodnym śpiworze. Akcja cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem, więc planujemy kolejne odsłony. 

Biblioteczny Rajd Rowerowy 25.09.2021
W ramach projektu grantowego DOBRY SĄSIAD, organizowanego przez 
Kopalnię Wapienia „Czatkowice”, przeprowadziliśmy Biblioteczny Rajd 
Rowerowy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem – w przejażdżce 
wzięło udział ponad 70 osób. Wyruszyliśmy wspólnie z pl. Kulczyckiego, 
aby przez Tenczynek, Puszczę Dulowską, Czarny Staw zawitać na boisko 
LKS Górzanka w Nawojowe Górze, gdzie na uczestników czekał poczęstu-
nek, nagrody oraz atrakcje: zajęcia plastyczne z Grafit Warsztaty Plastyczne, 
pokaz pierwszej pomocy przeprowadzony przez strażaków OSP Nawojowa 
Góra. Podczas postojów na trasie na uczestników także czekały małe atrak-
cje, takie jak: teatrzyk Kamishibai przeprowadzony przez Bibliotekę w Ten-
czynku oraz quiz przyrodniczy z nagrodami od Nadleśnictwa Krzeszowice. 
Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas, a za pomoc przy orga-
nizacji: Gminie Krzeszowice, Cukierni Melba, Restauracji Warszawianka, Red 
Bowling Club, LKS „Górzanka” Nawojowa Góra, OSP Czerna, OSP Nawojowa 
Góra, Nadleśnictwu Krzeszowice, Policji.

Spotkania autorskie
We wrześniu oraz październiku odbyły się spotkania autorskie z:

Janem Kantym Wójcikiem – promującym swoją nową książkę „125 lat OSP 
Nawojowa Góra”,

Zbigniewem Stanisławem Cyranem – autorem książki „W ciernistym blasku 
krzyża”,

Anną Łukasik – promującą drugą część albumu „Tenczynek na starej foto-
grafii”,

Katarzyną Tkaczyk – autorką książek fantasy, promującą swoją najnowszą 
powieść „Iskra”.

AKTYWNE MIESIĄCE W KRZESZOWICKIEJ BIBLIOTECE

Równo z wybiciem godziny 17:00 spotkaliśmy się z dziećmi i młodzieżą 
w filipowickiej bibliotece. Po przedstawieniu programu wieczoru Nocy 
Bibliotek i wstępnej integracji przybyłych uczestników przyszedł czas na 
oczekiwaną projekcję filmu „Operacja Człowiek w Czerni”. Ten kryminał fa-
milijny o parze młodych detektywów to ekranizacja popularnej serii książek 
dla dzieci „Biuro detektywistyczne nr 2”. Projekcja wzbudziła ogromne emo-
cje wśród uczestników. Na podstawie scenariusza zabaw „Seria Operacja”, 
przygotowanego przez organizatorów i niezastąpione wolontariuszki ze 
Szkoły Podstawowej w Filipowicach, dzieci odkrywały w sobie detektywa 
i utożsamiły się z Tiril i Oliverem – głównymi bohaterami filmu. „Operacja 
Kalambury Książkowe”, „Operacja Zmysły”, „Operacja Wąż Książkowy”, 
„Operacja Legitymacja Detektywa” – to kolejne atrakcje, które towarzyszyły 
nam w tę cudowną i niezapomnianą noc, pełną dobrej zabawy, gwaru 
i śmiechu. Detektyw powinien mieć bardzo dobrze rozwinięte zmysły. Dzie-
ci sprawdziły swoją wiedzę w tej dziedzinie i spisały się na medal! Można 
wspomnieć, że istnieją osoby, które posiadają tzw. szósty zmysł. To są ludzie 
obdarzeni niezwykłą intuicją, przeczuciem, wrażliwością i umiejętnością 
przewidywania sytuacji – to właśnie jesteśmy MY! 

Wszystkim uczestnikom wręczono, przygotowane specjalnie w tym celu, 
Legitymacje Detektywa oraz mnóstwo gadżetów i łakoci. Wyróżniono 

i nagrodzono brawami Lilę Woźniak – uczennicę klasy 4 – najlepszą czytel-
niczkę biblioteki w Filipowicach. W podzięce za niespotykaną hojność dla 
naszych młodych amatorów Nocy Bibliotek pragniemy uczcić Panią Moni-
kę Stojak honorowym tytułem „SERCA SERC”, za okazane bezinteresowne 
wsparcie. W imieniu własnym, a także uczestników serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy także wszystkim uczestnikom – to dzięki Wam to święto biblio-
tek ma tak niesamowitą atmosferę. Do zobaczenia za rok!

ewa Lis i joanna hrabia – pracownicy bibLioTek

NOC BIBLIOTEK W FILIPOWICACH
W ubiegły piątek, 8 października, obchodziliśmy kolejną ogólnopolską akcję promującą moc literatury i siłę lokalnej społeczności. To już kolejne 
wydarzenie zorganizowane we współpracy dwóch bibliotek – Biblioteki Publicznej w Filipowicach i Biblioteki Publicznej w Nawojowej Górze. 



[ 24 ] – Magazyn Krzeszowicki 11/2021

Festiwal, realizowany co roku w Święto Niepodległości przez Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej, odbył się w tym 
roku wcześniej niż zazwyczaj, bo 3 października. Wynikało to z obawy 
przed zaostrzeniem restrykcji covidowych.
Fakt przyśpieszenia terminu odbił się na mniejszej niż w poprzednich la-
tach liczbie uczestników. Wpływ na to miał zapewne bardzo krótki czas na 
przygotowanie repertuaru oraz zastosowanie nowej metody przesłucha-
nia uczestników (online). Mimo to, podczas koncertu finałowego, kościół 
parafialny w Woli Filipowskiej był wypełniony widzami, którzy nagrodzili 
laureatów gromkimi brawami. Powołane wcześniej jury, na podstawie 
przesłanych materiałów audio-video, ustaliło następujące wyniki:

Kategoria Soliści Przedszkolni:
I miejsce – Marysia Woźnica (Przedszkole Samorządowe w Tenczynku)

Kategoria Soliści ze Szkół Podstawowych:
I miejsce – Dorota Marciszewska (SP nr 2 w Krzeszowicach)

Wyróżnienia: Kornelia Kuczara (SP nr 2 w Krzeszowicach), Maciej Ryś  
(SP nr 2 w Krzeszowicach), Scarlett Stanach (SP nr 2 w Krzeszowicach) 

Kategoria Soliści – dorośli:
I miejsce – Bronisława Augustynek (KGW Rudno)

Kategoria Zespoły ze Szkół Podstawowych: 
I miejsce – Elektro&Muza (SP w Nawojowej Górze)

II miejsce – Klasa 3b (SP nr 2 w Krzeszowicach)

III miejsce – Zespół wokalno-instrumentalny (SP w Nowej Górze)

NIECH SIĘ GMINA ROZŚPIEWA
KONCERT LAUREATÓW XVI GMINNEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W WOLI FILIPOWSKIEJ 

Kategoria Zespoły – osoby dorosłe:
I miejsce – „Tenczynianki” (KGW w Tenczynku) 

Wyróżnienia: „Wolanie” (KGW w Woli Filipowskiej),  „Filipowianki”  
(KGW Filipowice), KGW Zalas

Kategoria Chóry:
I miejsce – Chór Państwowej Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego 
w Krzeszowicach

Po zakończeniu koncertu część publiczności przeszła do Wiejskiego Domu 
Kultury, gdzie przy skromnym poczęstunku przez dwie godziny śpiewano 
polskie pieśni patriotyczne. Patronat nad Festiwalem objęli: starosta kra-
kowski Wojciech Pałka i burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk. 
Organizatorami festiwalu byli: Roman Żbik i Renata Brzózka, którzy ser-
decznie dziękują: Agnieszce Sobczyńskiej – menadżer Restauracji „Tiffany” 
i Gabrieli Grondal–Kucia z piekarni „Gronpiek”, za udzielenie w ramach 
sponsoringu znacznej pomocy w organizacji imprezy. 

Patriotyczny charakter imprezy połączono z celem charytatywnym, prze-
prowadzając zbiórkę na pomoc rodzicom w leczeniu ciężko chorego chłop-
ca, 14-letniego Artura Papieża z Krzeszowic. W ramach zbiórki uzyskano 
1051,00 złotych. Organizatorzy zwracają się do wszystkich organizacji 
posiadających w swoich statutach działalność charytatywną i wszystkich 
ludzi dobrej woli o pomoc rodzicom w leczeniu śmiertelnie chorego syna,  
14-letniego Artura Papieża, ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowi-
cach.

red.

Koncerty w miały odbywać się zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, 
z udziałem mieszkającej tam Polonii. Zawirowania pandemiczne sprawiły, 
że udało się to tylko podczas pierwszej edycji. Mamy jednak nadzieję, że 
sytuacja na świecie pozwoli nam na kontynuowanie tej zacnej inicjatywy. 
Tegoroczna edycja odbywała się z udziałem chórów gościnnych. Chór KLA-
STER z Zabrza wystąpił w koncercie inaugurującym cyklu VIVA POLONIA. 
Kolejnym zespołem, który dołączył do naszej wokalnej integracji, jest chór 
DOMINANTA, prowadzony przez Małgorzatę Langer-Król, która to wraz 
z Maksymilianem Żelaznym podjęła się przygotowania zespołu do koncer-
tów. Jednym z dyrygentów był Łukasz Łoboda z chóru KLASTER. 

Koncerty odbyły się w Klasztorze oo. Karmelitów Bosych w Krakowie, 
Centrum Kultury Podgórza, Kościele w Woli Duchackiej, Klasztorze oo. 
Bernardynów w Alwerni, Kościele w Morawicy oraz Tenczynku, który ma 
dla nas szczególne znaczenie. Nasz zespół, jak i Stowarzyszenie oraz sam 

MUZYKA PROSTO Z SERCA 
Kolejne wydarzenia projektu „Śpiewanie bez Granic” miały miejsce na terenie gminy Krzeszowice i okolic. VIVA POLONIA – to już trzecia edycja 
cyklu koncertów, zapoczątkowanego w 2019 roku. 
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inicjator i pomysłodawca projektu – pochodzą 
z Tenczynka. 

Oprócz zespołów gościnnych zaśpiewał oczy-
wiście Międzynarodowy Zespół Integracji 
Wokalnych ŚPIEWANIE BEZ GRANIC oraz soli-
ści: Ewa Banasiak, Marcin Gruba, Magdalena 
Halaba, Katarzyna Haras, Natalia Hydz, Jakub 
Kołodziej, Anna Konik, Małgorzata Langer-Król, 
Krzysztof Aureliusz Łuczyński, Adela Łukjan, 
Rafał Majzner, Łukasz Mirek, Maria Molczyk, 
Hanna Szostak, Monika Świostek, Karin Wik-
tor-Kałucka, Tomasz Wnuk, Mariusz Zarzycki. 
Akompaniowali: Katarzyna Starzycka oraz Ma-
teusz Lasatowicz wraz z zespołem instrumen-
talnym koordynowanym przez Mieczysława 
Smydę. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu obo-
ista – Emil Trepka, mistrzowsko prezentujący 
temat Nella Fanstasia. W repertuarze koncer-
tów nie zabrakło dzieł sakralnych, takich jak 
Kyrie Moniuszki z Mszy Es-dur, Requiem – 
Pucciniego czy pieśni patriotycznych, takich 
jak: „O mój rozmarynie”, „Legiony”, „Modlitwa Obozowa” czy „O, ziemio 
polska”. Koncerty przeplatane były przepięknymi interpretacjami solowymi 
w wykonaniu śpiewaków scen operowych. Mogliśmy usłyszeć m.in. dzieła 
kompozytorów, takich jak: Chopin, Nowowiejski, Niewiadomski, Lorenc, 
Żeleński, Karłowicz, Moniuszko, Łuciuk, Borkowski, Pomarański, Raczyński, 
Maklakiewicz czy Pałłasz. Promocja polskiego dziedzictwa muzycznego 
była dla nas priorytetem. Nie zabrakło również akcentu norweskiego, w po-
staci dzieła Ola Gjeilo.

Koncerty odbyły się w partnerstwie z Urzędem Województwa Małopolskie-
go, pod patronatem honorowym: marszałka Województwa Małopolskie-
go – Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka – Łukasza Smółki, burmistrza 

Gminy Krzeszowice – Wacława Gregorczyka oraz burmistrz Gminy Alwernia 
– Beaty Nadziei-Szpili. Koncerty zostały objęte patronatem medialnym: TVP 
KULTURA, TVP POLONIA, TVP 3 KRAKÓW, TVP ŁÓDŹ, RADIO KRAKÓW, „Ma-
gazynu Krzeszowickiego”, „Gwarka Małopolskiego”, „Życia Gminy Alwernia”, 
portalu chórtownia.pl. 

Jeśli chciałbyś nas wesprzeć, masz  pytanie lub chciałbyś dołączyć do ze-
społu – napisz do nas! Kontakt: spiewaniebezgranic@gmail.com

TeksT: jusTyna skowronek
 Zdjęcia: grZegorZ żbik

W kategorii organizacji pozarządowych wyróżniających się w działa-
niach na rzecz społeczności lokalnej:
Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej „Śpiewanie bez granic”
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 2017 r., a formalnie istnieje od 2019 
roku. Celem tej organizacji jest wspieranie działalności artystycznej i organi-
zacyjnej śpiewaków, muzyków, chórów, zespołów wokalnych i orkiestr oraz 
kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej. Koncerty „Viva Polonia” 
podtrzymują tradycje narodowe. Międzynarodowe projekty wokalne pro-
mują muzykę wokalną i wokalno-instrumentalną, w szczególności muzykę 
operową, oratoryjną i sakralną. W 2020 r. stowarzyszenie zrealizowało wiele 
projektów: koncert w radio, międzynarodowy projekt NABUCCO z udziałem 
artystów i amatorów śpiewania z ponad 30 krajów świata. 

NAGRODY STAROSTY
13 października w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach odbyła się ósma Gala Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakow-
skiego. Znaleźć się wśród laureatów tej prestiżowej nagrody to zaszczyt. Z wielką przyjemnością informujemy, że wśród laureatów nagrody 
znaleźli się także reprezentanci gminy Krzeszowice.

W kategorii kultura:
Krzysztof Aureliusz Łuczyński – śpiewak operowy, organizator licznych 
warsztatów i koncertów o tematyce patriotycznej, pomysłodawca i twórca 
idei międzynarodowych integracji wokalnych „Śpiewanie bez granic”, która 
doprowadziła do zorganizowania ponad 30 koncertów, trzech wyjazdów 
zespołu do Norwegii w celu promowania polskiej kultury, pięć edycji warsz-
tatów międzynarodowych integracji wokalnych w Krzeszowicach, dwóch 
edycji cyklu koncertów patriotycznych Viva Polonia.

TeksT: red., Zdjęcia: k. kaMiński
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PAMIĘCI ZOFII STOPKI
16 października w Żarach odsłonięto obelisk upamiętniający Zofię 
Stopkę, pedagoga, nauczycielkę, a przede wszystkim przyjaciółkę 
dzieci, która w tej niewielkiej miejscowości prowadziła szkołę, ucząc 
dzieci w klasach 1-3. Pracowała tam w latach 1946 – 1978. 
Panią Zofię z wielkim szacunkiem, ale też z sentymentem, wspominają 
praktycznie wszyscy dorośli mieszkańcy Żar. Podczas uroczystości odczy-
tano wspomnienie jednej z uczennic, Genowefy Armatys. Pani Genowefa 
pisze tak: 

W 1946 roku do naszej miejscowości przybyła nauczycielka, Pani Zofia Stop-
ka. Zamieszkała w budynku po starej karczmie, miała do dyspozycji pokój, 
kuchnię, pomieszczenie gospodarcze, a za ścianą była sala lekcyjna. Nasza 
nauczycielka była młoda, ładna, energiczna i życzliwa. Po wojnie trudno było 
dostać jakieś pomoce naukowe, więc robiła je we własnym zakresie. Od brata 
Andrzeja Stopki, wybitnego artysty plastyka, dostawała różne przybory rysun-
kowe, kredki, ołówki czy plastelinę.

Pani uczyła nas szacunku dla starszych, rodziców, ojczyzny i siebie nawzajem. 
Dzięki niej, podczas wycieczek poznawaliśmy otaczającą nas przyrodę. Pro-
wadziła też bibliotekę dla dzieci i dla dorosłych. Wypożyczała swoje własne 
książki. Miała duszę i wrażliwość artystki. Pisała wiersze, pamiętniki, modlitwy. 

W latach 60. szkołę przeniesiono do nowego budynku, w którym aktualnie 
jest sołtysówka. Pani Zofia mieszkała tam do 1987 roku. Przez 32 lata, nie-
przerwanie, Zofia Stopka uczyła i wychowywała najmłodszych mieszkań-
ców Żar. Trudnym dla niej momentem był rok 1978, kiedy dzieci z Żar zaczę-
ły uczyć się w Paczółtowicach. Pani Zofia pozostała bez pracy. Jaką i kiedy 
dostała emeryturę nikt nie wiedział, bo nigdy się nie żaliła. Mieszkańcy Żar 
widzieli jednak, że nie jest jej lekko i starali się pomagać, pracą, opieką, ofiaro-
wując żywność, owoce czy warzywa – wspomina pani Genowefa Armatys.

Wiele osób pamięta ją, spacerującą po wsi i okolicach z psem Tobiaszem, 
w kolejnych latach z Pablo, a później z Laurą. Pod koniec życia poważnie 
zachorowała i zamieszkała z siostrą w Chrzanowie. Tam zmarła w 1989 roku, 
tam też została pochowana. 

16 października, uroczystość upamiętniającą Zofię Stopkę rozpoczęła msza 
święta, którą w zastępstwie proboszcza ks. Ryszarda Pałki poprowadził ks. 
Andrzej Susuła –  proboszcz z Radwanowic. Po mszy odsłonięto obelisk 
usytuowany przy sołtysówce. Pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów od 
mieszkańców Żar, władz samorządowych i nauczycieli.

W uroczystości udział wzięli: wiceburmistrz Adam Godyń, radna Ewa Ro-
góż-Klocek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach Teresa Miko-
łajska, emerytowani dyrektorzy SP w Paczółtowicach Aulalia Galan-Marzec 
i Adam Dźwigaj, emerytowane nauczycielki SP w Paczółtowicach Irena Gój, 
Halina Grzybowska oraz Maria Ostrowska – emerytowana nauczycielka 
z krzeszowickiego Liceum Ogólnokształcącego. Po uroczystościach goście 
zostali zaproszeni do sołtysówki na poczęstunek przygotowany przez Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żarach.

Marian Lewicki

Marian Lewicki: Z tego, co wiem, nie pochodzi Pan z Krzeszowic.
Andrzej Kurowski: Pochodzę z Tolkmicka, małego portowego miasteczka nad Zalewem Wiślanym. W wieku 
15 lat kolega zaprowadził mnie do pracowni artysty rzeźbiarza Floriana Retkowskiego. Zajmował się on rzeźbą 
w glinie, tworząc piękną ceramikę. Wraz z grupą kolegów przychodziliśmy do tej pracowni niemal codziennie, 
przez 8 lat. Tam podpatrywaliśmy tajniki pracy artysty, poznawaliśmy cały proces twórczy i braliśmy czynny udział 
w życiu pracowni. Nauczyłem się wtedy nie tylko jak patrzeć na sztukę i jak tworzyć, ale przede wszystkim, jak 
odbierać trudną rzeczywistość. W tym czasie interesował mnie głównie rysunek i grafika, ale oczywiście zaczą-
łem też rzeźbić w glinie. By pójść na studia artystyczne, zabrakło mi motywacji, nie potrzebowałem tego. Nastał 
ciekawy czas przemian roku 1990 i wtedy to Florian Retkowski wyjechał, jak się okazało na stałe, do Stanów Zjed-
noczonych. Pracownia była dla nas wszystkim azylem, domem. Zabrakło naszego mentora i przyjaciela, wszystko 
runęło. Obrałem swoją drogę, jakże różną od tego, co tyle lat mnie pochłaniało, zawsze jednak gdzieś w pobliżu 
miałem swój szkicownik. Ten czas ukształtował mój charakter, a emocje, jakich doświadczyłem, stały się punktem 
wyjściowym do mojej twórczości. Po 20 latach wróciłem do tworzenia. Tym razem na materiał twórczy wybrałem 
drewno – i tak jest do dziś. 

ANDRZEJ KUROWSKI – RZEŹBIARZ
Dwa lata temu, podczas Majówki Hrabiny Zofii, miałem przyjemność poznać Andrzeja Kurowskiego. W Parku im. A. Bogackiego przy Pałacu 
Vauxhall prezentował swoje rzeźby. Wtedy porozmawialiśmy tylko krótką chwilę. Potem kontakt się urwał, ale jakiś czas temu Pan Andrzej 
odezwał się do mnie, opowiadał o swoich projektach. Pomyślałem, że nie tylko ja, ale też nasi czytelnicy chcieliby poznać bliżej tego ciekawego 
artystę.
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M.L.: A skąd wzięła się decyzja, aby przeprowadzić się właśnie tutaj?
A.K.: To była decyzja całej rodziny. Przez wiele lat, wraz z żoną i trójką 
naszych dzieci, przyjeżdżaliśmy na wakacje do Krakowa. Zakochaliśmy się 
w tym mieście, oczarował nas klimat Małopolski. Postanowiliśmy odwrócić 
sytuację i zamieszkać pod Krakowem, a na wakacje jeździć nad morze. 
Krzeszowice zauroczyły nas optymizmem, jaki widzieliśmy w ludziach. To 
miasto jest twórcze, pełne życia, ma duszę. 

W Filipowicach mamy dom. Jestem ciągle na etapie tworzenia pracowni, 
ale już teraz chętnie przyjmuję osoby chcące obejrzeć moje rzeźby. Rzeź-
bię, poznaję ludzi i miejsca. Rodzina czuje się tu dobrze. Po 4 latach wiemy, 
że przeprowadzka była słuszną decyzją. Za dobrą wróżbę uważam fakt, że 
właśnie tu, po 30 latach milczenia, skontaktował się ze mną Florian Retkow-
ski. Mieszka i tworzy w Chicago, nadal zajmuje się ceramiką. Utrzymujemy 
z sobą kontakt. 

M.L.: A gdyby miał Pan powiedzieć o swojej twórczości to...?
A.K.: W Tolkmicku pozostawiłem wiele rzeźb plenerowych, które z tego, 
co wiem, cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak 
i turystów. Tu również spotkałem ludzi, którzy pozytywnie odnoszą się 
do mojej twórczości. Inspiruje mnie świat przyrody, kultura ludowa z ele-
mentami sztuki prawosławia. Duża część moich rzeźb to właśnie motywy 
religijne i kapliczki. Moje rzeźby są wyraziste i niekiedy surowe w formie. 
Obrabiając klocek drewna, nie pozbawiam go pierwotnego charakteru. To 
nadal drewno, które przy pomocy dłuta wplotłem w jakąś historię, dałem 
mu tożsamość. Drewniane rzeźby zawsze nadają otoczeniu szczególny kli-
mat, miejsce staje się ciepłe i przyjazne. Oczywiście nie dotyczy to wszyst-
kich moich prac. Idę ciągle naprzód, poszukuję nowego. Tworząc, realizuję 
tylko własne projekty. Klient rzuca mi luźny temat, a reszta należy do mnie. 
To kwestia zaufania. Kompromis w sztuce to porażka. Niestety, by funkcjo-
nować, trzeba niekiedy iść na małe ustępstwa. 

M.L.: Proszę opowiedzieć o swojej, a właściwie waszej inicjatywie.
A.K.: Nie siedzę tylko w swojej pracowni. W maju tego roku, wraz z 4 ko-
leżankami, powołaliśmy do życia Grupę Dziełotwórczą MoonArt. Celem 
grupy jest zaprezentowanie różnych dziedzin sztuki na wspólnych wy-

stawach i twórczych prezentacjach. Nie ograniczamy się tylko do sztuk 
plastycznych. Rozszerzamy krąg twórców do innych dziedzin sztuki. 
Chcemy tworzyć sztukę bezpieczną w odbiorze, a jednocześnie porusza-
jącą zmysły. Nieważne, jaką przyjmiemy formę tworzenia. W naszej twór-
czości musimy być autentyczni i otwarci. Nie uciekamy w kopiowanie, 
lecz tworzymy własną sztukę, może prostą i niedoskonałą, ale wyraźnie 
nas określającą i rozpoznawalną. Nasze spotkania mają być spotkaniami 
z inną wrażliwością artystyczną, odmiennym sposobem postrzegania 
sztuki, mają inspirować i prowokować, lecz przede wszystkim dać wy-
tchnienie i przyjemność. Wspólnie możemy tworzyć nowe przestrzenie 
spotkania ze sztuką. Zapraszam do współpracy i kontaktu mailowego:  
kurowski-rzezba@tolkmicko.net

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

Z zachwytem zwiedzamy całą Japonkę, po latach przepięknie odrestauro-
waną. Wiemy, że w 2020 roku, jako jedyny obiekt w Małopolsce, otrzymała 
nagrodę w ogólnopolskim konkursie Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków „Zabytek Zadbany”. W nowej szacie, służy uczniom krzeszowickiego 
Liceum. Otwiera także swe drzwi dla absolwentów tej szkoły, przede 
wszystkim na jubileuszowe spotkania. Wielkie dzięki krakowskiemu Urzę-
dowi Marszałkowskiemu oraz Ministerstwu Dziedzictwa Narodowego za 
dotacje zewnętrzne. Koszt remontu to przecież 1,2 mln zł. Cieszymy się, że 
nasz Zjazd zaszczyciła obecna Pani Dyrektor Liceum, Alicja Milczarek.

Spotkanie zaczynamy „od trzeciego zdania” – tak to określam, gdy spoty-

kam się po latach z kimś bardzo bliskim, a tak jest właśnie w tej sytuacji. 
Jesteśmy ciekawi swoich losów, ale w tradycji naszych kontaktów jest 
bezwzględne szanowanie prywatności, nie dopytywanie się „na siłę”. Każdy 
mówi o tych pięćdziesięciu latach to, co chce powiedzieć lub „co mu w du-
szy gra”. To też mój prywatny zwyczaj, dyskretnie przekazywany uczniom. 
Tak jest dobrze. I dobrze też, że w naszych wspomnieniach jest wiele 
arkadyjskich wątków, nie ma natomiast utyskiwania na szkolne rygory, 
na jakieś niefortunnie wypowiedziane słowo przez nauczyciela, doznaną 
przykrość. Jesteśmy dorośli, staramy się zrozumieć… To spotkanie takie 
właśnie jest – pogodne, radosne, opromienione słońcem w dosłownym 

ZŁOTY JUBILEUSZ MATURZYSTÓW 1971
9 października 2021 roku, godzina 17.00. Gromadzimy się przed legendarną „Japonką”, cackiem architektury drewnianej, w pobliżu budynku 
Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. My, to znaczy uczestnicy szczególnego spotkania – Złotego Jubileuszu Maturzystów 1971. Naj-
pierw więc okrzyki radości, przecież po tylu latach znów razem. I to w jakiej kondycji! Moja ukochana klasa wychowawcza sprzed pół wieku 
wygląda, jak wyjęta ze szkolnej ławki. 
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i metaforycznym tego słowa znaczeniu. Wspominamy obozy wędrowne, 
rajdy – dzienne i nocne, bo i o takiej porze wędrowaliśmy po górach. A te 
comiesięczne wyjazdy do teatru, a filmy oglądane wspólnie w istniejącym 
wtedy krzeszowickim kinie. Klasa była wszechstronnie utalentowana, 
zdolna, zainteresowana coraz szerzej poznawanym światem. Miała duże 
osiągnięcia sportowe. A Janusz Blecharz, współorganizator Zjazdu, wraz 
z projektodawczynią, Ewą Dużmańską-Kulec, znakomitym psychologiem, 
rozbudził w szkole pasje muzyczne. Uznany dzisiaj kompozytor wiedział, 
jak się do tego zabrać.

Minutą ciszy przywołujemy pamięć tych, którzy odeszli na zawsze – dyrek-
torów szkoły z czasu nauki Jubilatów – Almę Trzebicką i Stanisława Tobołę, 
nauczycieli i uczniów. Przesuwają się przed naszymi oczami ich sylwetki, 
kochane twarze. Przede wszystkim dziękujemy za wiedzę, mądrość życio-

wą, okazywane serce. Piszę „My”, bo to podziękowanie od uczniów i dwu 
wtedy młodych nauczycielek, które uczestniczą w spotkaniu po pół wieku 
– Alicji Tobołowej i Marii Ostrowskiej.

Krzesła ustawione, jakoś spontanicznie, w krąg, na środku pięknego salo-
nu, są symbolicznym wyrazem poczucia wspólnoty z całą społecznością 
szkolną Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. A chwila jest 
osobliwa, bo to przecież swój Złoty Jubileusz obchodzi klasa, która jako 
pierwsza doszła do matury po reformie szkolnictwa, z dodaną ósmą klasą 
szkoły podstawowej.

Powodzenia w dalszym życiu, zawsze młodzi Maturzyści 1971! 

wasZa wychowawcZyni
Maria osTrowska

JUBILEUSZ „OBUZKÓW”
23 października w Parafii św. Marcina w Krzeszowicach świętowaliśmy 
30-lecie „Obuzków”. ,,Obuzki” to wspólnota osób niepełnosprawnych, 
którą w 1991 roku założył ksiądz Mieczysław Szlaga. Później, przez 
wiele lat, opiekunem Wspólnoty był ks. Jan Leśniak, a teraz jest nim ks. 
Łukasz Jachymiak.
Do grupy należą osoby niepełnosprawne i ich przyjaciele. Zwieńczeniem 
całorocznej działalności Wspólnoty jest wakacyjny obóz. Jest to czas, by 
lepiej się poznać i jeszcze bardziej zaprzyjaźnić. Pomoc osobom niepeł-
nosprawnym to nie tylko przyprowadzenie podopiecznego do salki przy 
kościele czy też odprowadzenie do rodziców, ale również spędzenie czasu 
z tymi osobami na zabawach, spacerach czy śpiewaniu.

Warto swój cenny czas poświęcić na pomaganie osobom z różnymi schorze-
niami. Kiedy widzisz uśmiech i szczęście, słyszysz dobre słowa od ich rodziców, 
zdajesz sobie sprawę, że trochę dzięki tobie świat staje się lepszy. Zapraszamy 
do współpracy. Wchodząc w świat opiekunów czy też podopiecznych, za-
czniesz obracać się wokół pozytywnych ludzi, którzy pokażą ci, że warto nieść 
pomoc, nie brać nic w zamian, a na pewno zostanie to docenione prędzej czy 
później – mówi Danuta Sekuła – organizator jubileuszu.

Wspólnota „Obuzki” zaprasza w soboty, w godzinach od 15.00 do 17.00, do 
salki na plebanii parafii św. Marcina w Krzeszowicach.

Marian Lewicki

Poruszeni nagłą śmiercią
Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Krzeszowicach

z żalem żegnamy 

śp. Jerzego Tarkowskiego
oddanego sprawom działkowców.

Żonie Czesławie, Córce Agnieszce oraz Rodzinie,
w imieniu całej społeczności „Kolejarza”,
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Członkowie Zarządu
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Pierwszy z nich to kontynuacja cyklicznej imprezy Piknik Integracyjny. 
Tegoroczny odbył się 12 września, w niedzielę, na Ranczu Artemidy 
w Nowej Górze. Na uczestników czekał słodki poczęstunek oraz kiełbaski 
z grilla. Dzieci miały możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu, 
w bezpiecznym otoczeniu i bliskości natury. Niezwykłą radość sprawiały 
uczestnikom przejażdżki konne. Dorośli chętnie rozmawiali w gronie zna-
jomych i przyjaciół oraz poznawali nowe osoby, z którymi łączy ich wspól-
nota doświadczeń w opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na 
imprezę zaproszono osoby skupione wokół nieformalnej Grupy Supporto 
oraz Wspólnoty Obuzki. 

Stowarzyszenie co roku stara się zapewnić jakąś szczególną atrakcję 
pikniku. Tym razem były to warsztaty promujące jego tegoroczne hasło 
przewodnie „Żyjmy zdrowiej”. Poprowadziła je Jolanta Jabłońska – zielarka, 
fitoterapeutka, pasjonatka natury. Przedstawiła rośliny doniczkowe, które 
mają szczególnie korzystny wpływ na otoczenie. Gatunki wybrane do pre-
zentacji, oprócz dobroczynnego wpływu na zdrowie, cechowała łatwość 
w uprawie. Czas minął wyjątkowo szybko, dopisała pogoda, humory i fre-
kwencja. Prezentowane rośliny uczestnicy zabrali do swych domów.

Drugim projektem było „Spotkanie z poezją Marty Dąbkowskiej”, niepełno-
sprawnej poetki. Marty nie ma już wśród nas, zmarła w 2019 roku, w wieku 
36 lat, lecz pozostała w słowach, dzięki którym możemy z pogodą ducha 
patrzeć na świat wokół nas, zauważać to, co umyka w codziennym pośpie-
chu i cieszyć się chwilą. W ciepłe, jesienne, niedzielne popołudnie, 3 paź-
dziernika, w Ośrodku Rekolekcyjnym Vincentinum na Nowej Wsi w Krzeszo-
wicach spotkali się bliscy Marty, Jej znajomi i Ci, dla których ta poezja jest 

źródłem ciepła, mądrości i nadziei. Po Mszy Świętej, odprawionej w intencji 
Marty przez ks. Jerzego Górnego, rozpoczęło się magiczne spotkanie, pod-
czas którego aktorzy – Jolanta Kasprzyk i Jacek Lecznar – ożywili twórczość 
młodej poetki. Wiersze przeplatane były dźwiękami gitary i pięknym śpie-
wem Marii Krawczyk-Ziółkowskiej. Widownia trwała w całkowitej ciszy, 
a wyobraźnia słuchających wędrowała po miejscach kreowanych niezwy-
kłymi słowami. Po zakończeniu spotkania z poezją uczestnicy mogli usiąść 
w kafejce z tomikami wierszy Marty w dłoniach i powspominać nieobecną 
poetkę. Niespodzianką był czekający na wychodzących, ukryty na stoliku 
wśród jesiennych liści tekst napisanej przez Martę bajki, który można było 
zabrać ze sobą. Ten niezwykły wieczór udało się zrealizować dzięki rodzi-
com zmarłej poetki, którzy udostępnili nieznane dotąd utwory. Wspaniały 
fotoreportaż ze spotkania zawdzięczamy Pani Dorocie Bylinie.

Podczas realizacji „Pikniku integracyjnego – żyjmy zdrowiej” oraz „Spotka-
nia z poezją Marty Dąbkowskiej” Stowarzyszenie współpracowało z Gminą 
Krzeszowice, której dziękujemy za współfinansowanie projektów.

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (AIC) powstało we 
Francji ponad 4 wieki temu. W Polsce działa od ponad 350 lat. Jest świecką 
częścią Rodziny Wincentyńskiej, do której należą również Siostry Miłosier-
dzia i Księża Misjonarze Św. Wincentego a Paulo, mający swoje siedziby 
w Krzeszowicach, przy ulicy Nowa Wieś. Siostry prowadzą przedszkole, 
a księża Ośrodek Rekolekcyjny Vincentinum. Stowarzyszenie organizuje 
wyjazdy wakacyjne dla młodzieży oraz objęło swą opieką członków działa-
jącej w Krzeszowicach Grupy Supporto. Jest to grupa nieformalna, skupia-
jąca rodziny opiekujące się osobami niepełnosprawnymi. W ramach współ-
pracy podejmowane są różne inicjatywy na rzecz jej członków. Obecnie 
prowadzona jest zbiórka funduszy na budowę łazienki dla niepełnospraw-
nej, 42-letniej Małgorzaty, która mieszka wraz z rodzicami w małym, prawie 
100-letnim domku. Budowę rozpoczęto od fundamentów, postępy inwe-
stycji można śledzić na profilu facebookowym Grupy Supporto. 

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć zbiórkę, może to zrobić, dokonując wpłaty:
Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo

ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków

Konto bankowe: Bank PKO BP, 5 Oddział Kraków 

Nr 33 1020 2906 0000 1702 0129 7597

Tytuł przelewu: pomoc dla Małgosi

Kontakt: telefon 660 056 562

STOWARZYSZENIE ŚW. WINCENTEGO A PAULO  
W SŁUŻBIE NIEPEŁNOSPRAWNYM
Ostatnie półtora roku to wyjątkowo trudny i niepewny czas dla nas wszystkich. Pandemia, obawa o zdrowie własne i najbliższych, zamknięcie 
oraz ograniczony dostęp do wszelkich dziedzin życia powodowały kumulację negatywnych doświadczeń u niejednej osoby. Pomimo tego, Sto-
warzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo wraz z grupą wolontariuszy postanowiło, wzorem lat ubiegłych, przygotować kilka projektów 
dedykowanych osobom niepełnosprawnym.



[ 30 ] – Magazyn Krzeszowicki 11/2021

POMOC MALTAŃSKA
Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna to organizacja, która 
zgodnie z mottem Zakonu – Tuitio fidei et obseqium pauperum – nie-
sie pomoc ubogim i potrzebującym. Prowadzi działalność wychowaw-
czą wśród młodzieży, tworząc grupy kadetów, oraz kursy pierwszej 
pomocy, w których uczestniczą zarówno potencjalni wolontariusze 
organizacji, jak i osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na ten temat.
Działalność medyczna skupiona jest w Podmiocie Leczniczym: Maltańskiej 
Służbie Medycznej (MSM). Podstawowymi zadaniami MSM jest medyczne 
zabezpieczenie pielgrzymek i uroczystości religijnych, imprez masowych, 
w tym: zawodów sportowych, koncertów, kongresów, jak również innych 
imprez kulturalnych. W razie potrzeby Maltańska Służba Medyczna ma 
możliwość transportowania chorych i poszkodowanych ambulansami 
i pojazdami sanitarnymi, tak w kraju, jak i za granicą. Organizacja działa 
w oparciu o wolontariat, a uzyskane kwoty z działalności w całości są inwe-
stowane w działalność statutową, a w tym: w sprzęt medyczny, szkolenia 
oraz działalność socjalną. Pomoc Maltańska jest obecna w 17 miastach.

W Krzeszowicach oddział fundacji rozpoczął działalność w 2016 roku. 
Aktualnie grupę wolontariuszy tworzy blisko 20 osób, w wieku od 13 
do ponad 50 lat. Krzeszowicki oddział dysponuje jednym ambulansem 
transportowym. Wolontariuszy możemy spotkać na wszystkich większych 
i niektórych mniejszych wydarzeniach organizowanych na terenie gminy 
Krzeszowice. Dzięki swojej aktywności krzeszowicka Maltańska Służba Me-
dyczna jest bardzo rozpoznawalna na terenie swojej działalności.

Teraz przyszedł czas na kolejną aktywność. Maltańczycy z Krzeszowic po-
stanowili rozpocząć działalność społeczną. W tej sferze jest i zawsze będą 
potrzeby. Aby te potrzeby zaspakajać, potrzebni są przede wszystkim wraż-
liwi i otwarci na innych ludzie. Wolontariuszami mogą zostać osoby w każ-
dym wieku, młodzież i dorośli. 18 grudnia, w restauracji Frykas, zostanie 
zorganizowany Opłatek Maltański. To ogólnopolska akcja charytatywna, 
której organizator – Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, przy współ-
pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, co roku zaprasza do świątecznego 

stołu setki osób: ubogie rodziny wielodzietne, osoby samotne i niepeł-
nosprawne. Dla wielu z tych osób możliwość wzięcia udziału w Opłatku 
Maltańskim jest jedyną szansą na poczucie świątecznej atmosfery Bożego 
Narodzenia.

Dlatego kierunek charytatywnych działań Opłatka Maltańskiego skupia się 
wokół pomocy potrzebującym w sposób dwutorowy: poprzez wsparcie 
materialne (każda osoba otrzymuje żywność, słodycze i kosmetyki, dzieci 
otrzymują prezenty dopasowane do płci i wieku: kosmetyki, zabawki, 
przybory szkolne, książki, ubrania). Koszt jednej paczki to min. 100 złotych. 
Drugi kierunek to wsparcie duchowe, zaproszenie do wspólnoty stołu 
wigilijnego, do dzielenia się opłatkiem, wspólnej modlitwy, rozmów oraz 
wspaniałego posiłku.

Kontakt dla osób zainteresowanych współpracą: Grzegorz Rozmus  
– tel.  602 430 831 lub Bar tosz Pogan – tel.  510 362 420, e -mail :  
grzegorz.rozmus@zakonmaltanski.pl

Marian Lewicki

DZIEŃ SENIORA W DUBIU
25 września seniorzy z Dubia po raz kolejny obchodzili swoje święto – tradycyjny Dzień Seniora. Była piosenka biesiadna, anegdoty, dowcipy i tańce.

Bogaty repertuar prezentowali muzycy popularnego Senior Bad: Józek, 
Jasiek i Rysiek. A na stole oczywiście pstrąg – wizytówka Smażalni Ryb „Pod 
Skałką”, domowe ciasta i wiele innych specjałów, przygotowanych przez 
panie ze Stowarzyszenia Doliny Pstrąga. Do wspólnej zabawy dołączali 
się przypadkowi goście, no i oczywiście goście zaproszeni, m.in. burmistrz 
Wacław Gregorczyk z małżonką Anną. To było niezapomniane popołudnie 
i wieczór. A wszystko dzięki zaangażowaniu organizatorów i samych se-
niorów, którzy, jak mało kto, potrafią świętować swój Dzień. W spotkaniu 
uczestniczyło 32 seniorów i wielu, dziś jeszcze w dalekiej perspektywie, 
przyszłych seniorów. 

Organizatorami Dnia Seniora byli: sołtys Zbigniew Wąsik i lokalne Stowa-
rzyszenie Doliny Pstrąga, gdzie szczególnie wyróżniali się Marta Więcław, 
Anna Klocek, Monika Zwolińska, Małgorzata Maciejowska, Jacek Zwoliński, 
Mateusz Grzędzielewski, Mariusz Hrabia. Pstrągi i inne atrakcje zapewnili 
właściciele Smażalni Ryb „Pod Skałką” – Halina i Józef Maciejowscy. Warto 
być z seniorami w Dubiu.

Maciej Liburski
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1. Listopad to dla Polski niebezpieczna pora? – słynne zdanie Wyspiańskiego 
z „Nocy listopadowej” zakończone jest znakiem zapytania, funkcjonując 
w świadomości społecznej jako miesiąc pełen nadziei i goryczy. Rozpoczy-
na się Wszystkimi Świętymi, kończy kolejną rocznicą wybuchu Powstania 
Listopadowego, by niejako po drodze przypomnieć odzyskanie niepod-
ległości przez Polskę. Ten miesiąc jest niezwykle pojemny w pamięć oraz 
zapomnienie. Ból oraz radość, a nade wszystko w osobistą refleksję.

2. Odeszli z naszych krzeszowickich przestrzeni na cmentarz oraz do do-
mów starości znajomi i nieznajomi. Ci pierwsi żyją w pamięci, ci drudzy 
gdzieś chyłkiem przemknęli do krajobrazów zamkniętych pomieszczeń, 
skazani na łaskę czy niełaskę nie tylko swego wieku, ale opiekunów. Żyją 
fizycznie nie w rajskich warunkach, bo na to trzeba się pomęczyć, ale w pie-
kle starości, zapomnienia, choroby, czekania na finał życia. Jeszcze się ich 

ODCHODZIMY, ZAPOMINAMY, PRZYCHODZIMY...
pamięta w sile aktywności, a tu nagle – bez klepsydry – gdzieś wywiezieni, 
często psychicznie wegetujący, zniknęli. Sąsiad z klatki schodowej, pani 
nauczycielka, uśmiechnięta ekspedientka, pan tak dzielnie jeżdżący na 
rowerze... A przecież jeszcze żyją.

3. Jednak niepamięć staje się wyróżnikiem naszych czasów. Pamiętamy 
tylko to, co było lub jest naszym udziałem. Nie było wcześniej, przed nami, 
znakomitych czy wyrazistych burmistrzów, dyrektorów, naczelników, kie-
rowników, komendantów, sekretarzy, asystentów. To znaczy byli, lecz woli-
my – dla dobra naszej teraźniejszości czy chwały – już ich pochować. Sym-
bolicznie, aby jednak pomniejszyć ich zasługi, czyny, dokonania. Zawsze 
wyręczą nas chryzantemy, znicze, wieńce, modlitwa, medalion na płycie. 

krZesZowice, 25.10.2021
koLcZasTy

Partnerami wydarzenia było Sołectwo Dubie, Stowarzyszenie „Doliny Pstrą-
ga”, Stowarzyszenie „TRAWERS” oraz KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
w Rudawie/Dubiu. Patronat Honorowy nad Złazem objęli Łukasz Smółka 
– wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Wacław Gregorczyk  
– burmistrz Gminy Krzeszowice. W przedsięwzięciu, które na celu miało 
sportową integracje młodzieży wzięło udział ponad 30 drużyn z całego 
powiatu. 

Złaz rozpoczął się od powitania zaproszonych gości, którego dokonał 
dh Tomasz Nowak – wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Krzeszowicach. Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in. Łukasz Smółka  
– wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Leszek Zięba – wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, Jerzy Stopa 
– wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskie-
go, Wacław Gregorczyk – burmistrz Gminy Krzeszowice, Maciej Piszczyński 
– dyrektor ds. Produkcji KOSD przedsiębiorstwo produkcyjne w Rudawie. 
Złaz otworzył wicemarszałek Łukasz Smółka, składając podziękowania za 
tak liczne przybycie wszystkim obecnym Jednostkom OSP oraz Młodzieży, 
a przede wszystkim Opiekunom – za ciężką pracę włożoną w wychowanie 
nowego pokolenia. 

Po rozpoczęciu wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze rozeszły się 
po całej miejscowości. Do pokonania na prawie 3-kilometrowej trasie było  
19 różnych konkurencji. Podczas zmagań młodzież musiała przejść między 
innymi takie konkurencje, jak Strażacka Siatkówka, w której drużyna musiała 
piłką siatkową zbijać pachołki strażackie ustawione na boisku do siatkówki. 
W Strażackim Hydrauliku młodzież musiała napełnić wodą dziurawą rurę, 
a w Strażackich Nartach drużyna 4-osobowa musiała wspólnie przejść kilka 
metrów. Dodatkową atrakcją były konkurencje przeprowadzone w Parku 
Linowym oraz Kopalni w Dubiu. Na koniec Złazu każda drużyna otrzymała 
wspaniałe upominki, a Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy wraz 
ze swoją Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą zrobiła wspaniały pokaz z Psami 
Ratownikami. Na zakończenie młodzież zatańczyła popularną „belgijkę”.

ZŁAZ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
9 października w malowniczej „Dolinie Pstrąga” w Dubiu odbył się II Powiatowy Złaz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Krakow-
skiego. Organizatorem zlotu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Krakowskiego oraz Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krzeszowicach.

Powiatowy Złaz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zapoczątkowany 
został w 2019 roku. W pierwszej edycji udział wzięły 3 jednostki OSP. Dzisiaj 
łączna ilość młodzieży przekroczyła 300 osób. To pokazuje skale potencjału 
Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie krakowskim. 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP składa serdeczne podzię-
kowania Wszystkim Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Krzeszowice, Kopalni w Rudawie oraz Dubiu, Sołectwu Dubie oraz 
lokalnym stowarzyszeniom, które były zaangażowane w organizację II Po-
wiatowego Złazu MDP.

ToMasZ nowak
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DWA ŹRÓDŁA
Wypływają po przeciwnych stronach miejscowości Rudno. Spod 
jednego wielkiego wzgórza, ale z różnych miejsc. Oba źródła dzieli  
ok. 1000 metrów odległości.
Potok Rudno – sama nazwa wskazuje, skąd bierze swój początek. Woda 
wybija się ze stoku, z mieszaniny wapiennych skał i ziemi gęsto porośniętej 
trawą – na zachód od Zamku Tenczyn – i wartko biegnie niemal wprost na 
południe; wpada do Wisły. Sama musiałam kiedyś mierzyć jego długość, 
bo nie potrafiłam znaleźć nigdzie na ten temat informacji. Ma ok. 15 km 
długości, złocisty piasek i jurajski rodowód. Płynie malowniczo – czasem 
żywo, a czasem leniwie, pod drogą. Znika, wypływa, wije się przez lasy, pod 
jaskiniami, meandruje. Daje schronienie bobrom i gasi pragnienie jeleni 
i łosi. Czym mnie zaskoczył? Nieprzewidywalnością. Nieraz przeszłam przez 
niego spokojnie, by za 100 metrów płakać z bezsilności, że jest wodną pu-
łapką niedającą mi wrócić do domu.

Rzeka Chechło – swój żywot zaczyna od studzienki, ale pod nieczynnym 
kamieniołomem melafirów. To źródło ma zatem rodowód permski, a ta 
studzienka jest wyjątkowo piękna, zakuta w żelazny czerpak. I Chechło 
chowa się na chwilę pod ziemię, by przeciąć drogę od północy, a później 
zatoczyć jakiś nieprawdopodobny krąg i też zasilić Wisłę. Nie mierzyłam, 
ufam informacjom w sieci, że ma ok. 26 km. Czym mnie zaskoczyło 
Chechło? Wszystkim – że jest, że wypływa spod skał permskich, że tak opla-
ta Chrzanów i Trzebinię, i tym, że swój początek ma w Rudnie.

Jedno wielkie wzgórze Rudno – dające życie dwóm źródłom. Każde inne, 
osobliwe i urokliwe. Każde podąża do Wisły, choć różnymi ścieżkami.

kinga kurLiT-heLLer

WYKOPKI W RUDNIE
Z czym Wam się kojarzy wrzesień? Z początkiem jesieni, mglistymi po-
rankami, snującym się babim latem, dymem z ognisk i… wykopkami?
11 września, w Rudnie, też odbyły się wykopki. Cóż to były za wykopki! Zje-
chało się na nie mnóstwo gości, którzy w garściach mieli łopatki lub zwykłe 
młotki. Wszyscy ochoczo ruszyli w pole. Nawet dzieci garnęły się do tej „pra-
cy”. Jesienne Wykopki Agatowe u Witolda to przecież czysta przyjemność. 
Może nie czysta, ale... Świetna zabawa jest gwarantowana, bo w Rudnie 
mamy przecież skarby schowane w ziemi.

Na fali zainteresowania pięknymi kamieniami pochodzenia wulkanicznego, 
Muzeum Agatów w Rudnie było organizatorem zabawy, która skupiła 

ponad 100 osób na polach agatowych na Spalisku. Jesteśmy pewni, że nikt 
nie wrócił do domu bez wydobytego własnoręcznie agatu. Byli tacy, którzy 
dzięki wprawnemu oku wydobyli ich sporo. Fachowa pomoc jak zawsze 
była pod ręką. Organizatorzy zadbali nie tylko o ducha swoich uczestników, 
ale również o ciało. Przygotowali poczęstunek z całą pewnością kojarzony 
z jesienią i wrześniem – ziemniaczaną pieczonkę z kociołka oraz kiełbaski 
z ogniska. Musiało być pysznie, bo szybko znikało. Ale agaty wciąż jeszcze 
są na polu przy Muzeum! Do zobaczenia za rok!

Jesienne Wykopki u Witolda były wydarzeniem towarzyszącym w ramach 
Święta Kamieni na Zamku Tenczyn w Rudnie.

kinga kurLiT-heLLer
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POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI  
– POSADŹ DRZEWO! 
14 października, w pięciu miejscach na terenie powiatu krakowskiego 
została przeprowadzona akcja „Sadzimy drzewa i krzewy – walczymy 
o czyste powietrze”. 
W punktach zorganizowanych przy szkołach, zarządzanych przez Powiat 
Krakowski, można było odebrać bezpłatne sadzonki popularnych i lubia-
nych drzew owocowych i krzewów ozdobnych, takich jak jabłonie, grusze, 
śliwy, czereśnie, jarzębina i dereń. Dobór odmian relatywnie łatwych 
w uprawie ma zapewnić odporność na choroby i szkodniki. Siła wzrostu 
drzewek jest dostosowana do niewielkich działek charakterystycznych dla 
powiatu krakowskiego. Celem akcji jest wzmocnienie bioróżnorodności 
przydomowych ogrodów i stworzenie zakątków przyjaznych zapylaczom. 
Rozdano w sumie 1000 drzewek.

W wydarzeniu brali udział członkowie Zarządu Powiatu w Krakowie i Prze-
wodniczący Rady Powiatu oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Podob-
nie, jak w innych miejscowościach, również w Krzeszowicach akcja cieszyła 
się dużym powodzeniem. Po odbiór sadzonek przyszło kilkadziesiąt osób. 
Uczestniczący w akcji starosta krakowski Wojciech Pałka, wspólnie z dyrek-
tor Alicją Milczarek, posadzili obok Willi Japonka przy LO w Krzeszowicach 
jabłoń rajską odmiany „Ola”. 

red.

W CZERNEJ PIEKLI ZIEMNIAKI I…
Słonecznie i kolorowo było 2 października, w sobotę, w naszej pięknej wiosce Czernej. Po raz 12 w Szkole Podstawowej w Czernej zorganizowany 
został „Dzień Pieczonego Ziemniaka”, połączony w tym roku z 10-leciem założenia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych miejscowości Czerna.
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Głównym celem konkursu było promowanie wspólnego, rodzinnego spę-
dzania czasu na łonie jesiennej przyrody i dostrzeganie jej piękna. Komisja 
w składzie: przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Baran, członek Rady Ro-
dziców Paulina Wojtas oraz dyrektor przedszkola Marzena Kubin, spośród 
22 zdjęć przesłanych online przez rodziców, dokonała wyboru. Choć nie był 
on łatwy, Komisja była prawie zgodna, co do laureatów, biorąc pod uwagę 
nadrzędne cele konkursu. 

Laureaci Konkursu:

Miejsce I – Jakub Grodecki, lat 4

Miejsce II – Gabrysia Sęk, lat 5

Miejsce III – Alicja Indyka, lat 5

Wyróżnienia: Julia Bator, Karol Tataruch, Natalia i Julita Maj, Oskar Kawala

JESIENNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
Jesienny Przedszkolny Konkurs Fotograficzny „RODZINNY SPACER W POSZUKIWANIU POLSKIEJ, ZŁOTEJ JESIENI”, adresowany do rodziców 
i dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku, został rozstrzygnięty. 

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody książkowe. Także 
wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki i pamiątkowe 
dyplomy za udział. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i serdecznie gra-
tulujemy laureatom. Po wcześniejszym konkursie wiosennym i obecnym 
jesiennym już teraz zapraszamy do udziału w konkursie zimowym.

MarZena kubin
 dyrekTor prZedsZkoLa w TencZynku

I miejsce – Jakub Grodecki, lat 4

III miejsce – Alicja Indyka, lat 4

II miejsce – Gabrysia Sęk, lat 5

Wydarzenie zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska na sportowo” oraz 
objęte zostało Patronatem Honorowym Starosty Krakowskiego. Imprezę 
uświetnił taniec dzieci oraz przedstawienie „Sport to zdrowie” w wykonaniu 
Amatorskiego Teatrzyku. Odbył się bieg „Czerneńska mila” oraz mecz Ojco-
wie kontra ojcowie. Dzieci, młodzież i dorośli mogli sprawdzić się również 
w licznych konkurencjach sportowych, a puchary i upominki sprawiły wiel-

ką radość zwycięzcom i wszystkim biorącym udział w pikniku. Dla najmłod-
szych zorganizowano warsztaty plastyczne i przejażdżki na kucykach, a dla 
starszych strefę militarną. Wata cukrowa, popcorn, słodka kawiarenka oraz 
pyszne ziemniaki dziadka Czesia to było to, na co wszyscy czekali.

Pokolorowaliśmy również naszą piękną wioskę kolorami KarmeLOVE Koro-
LOVE FestivaLOVE. Dzień uważamy za bardzo udany i kolorowy.

organiZaTorZy
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Wśród zaproszonych gości byli Piotr Siegoczyński – prezes Polskiego 
Związku Kickboxingu i Jerzy Bassa – wiceprezes Polskiego Związku Kick-
boxingu i sędzia główny zawodów. Rywalizację w Krzeszowicach obserwo-
wali szkoleniowcy kadry narodowej: Leszek Jobs i Henryk Piwowar.

– Prezes Fundacji im. Rodziny Domańskich Łukasz Skalny poprosił mnie 
o pomoc w przygotowaniu pucharu i razem z zawodnikami zaangażowałem 
się w przygotowania. Klub Sportowy C.S.E. Sparta ma swoją siedzibę w Trze-
bini, a treningi są prowadzone w Krzeszowicach i w Chrzanowie. Od kilku lat 
dominują w klubie zawodnicy z Krzeszowic i już wcześniej były rozmowy, że 
chcą reprezentować swoje miasto. Organizacja Pucharu Polski w Krzeszowi-
cach była dobrym momentem, żeby mogli to zrobić. Natomiast kadrowicze 
Adrian Durma i Piotr Kołakowski pokazali, że są w bardzo dobrej formie. Obaj 
zdobyli puchary w dwóch kategoriach wagowych. Ich dyspozycja wróży dobre 
wyniki na Mistrzostwach Świata – przyznał Henryk Piwowar. W klasyfika-
cji klubowej zwyciężyli jego podopieczni z KS C.S.E Sparta Krzeszowice,  
2 miejsce zajął LUKS Zamek Expom Kurzętnik, a 3 pozycję Beskid Dragon 
Bielsko-Biała. – Moi zawodnicy spisali się bardzo dobrze, zdobywając 1 mie-
jsce w klasyfikacji drużynowej. Stoczyli bardzo dobre pojedynki. W przebojowy 

PIERWSZE TAKIE ZAWODY W KRZESZOWICACH
W dniach 10-20 października odbywał się w Krzeszowicach Puchar Polski juniorów i seniorów w kickboxingu w formule light contact. Organi-
zatorami zawodów byli Fundacja im. Rodziny Domańskich i Klub Sportowy C.S.E. Sparta Krzeszowice, a patronat honorowy objęli: marszałek 
Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Polski 
Związek Kickboxingu. 

sposób zaprezentowali swoje miasto w kickboxerskim środowisku – dodał 
Henryk Piwowar. 

W Pucharze Polski tytuły najlepszego zawodnika i zawodniczki otrzymali: 
seniorzy – Aleksandra Ciężka i Adrian Durma, juniorzy – Wiktoria Ziober 
i Mieszko Siemiątkowski.

Szerszy materiał i komplet wyników można znaleźć na naszej stronie inter-
netowej. Korzystaliśmy z materiałów ze strony www.pzkickboxing.pl

red. „Mk”

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego „Świt” Krzeszowice składa serdeczne podziękowania wszystkim  
osobom, które przekazały na rzecz naszego Klubu 1% kwoty ze swojego podatku.

Przekazana kwota zostanie wykorzystana w ramach działalności statutowej ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży trenującej w naszym Klubie.
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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 
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MIEJSCE NA  
TWOJĄ 

REKLAMĘ
tel. 571 401 052, 12 282 14 

65, wew. 5

WYŚLIJ MISTRZA
Paweł Głuch, niedawny absolwent Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, od 
samego początku stawiał swoje kroki w sporcie. Z początku była to piłka nożna. Jednak po 
latach ukochaną dyscypliną Pawła stało się dźwiganie ciężarów.
Do ostatnich sukcesów Pawła Głucha należy zdobycie I miejsca podczas rozgrywanych w Kielcach 
zawodów – Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznie. W ostatni weekend paź-
dziernika, na Litwie odbywały się Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie. Paweł wywalczył tam tytuł 
wicemistrza. Wycisnął sztangę z ciężarem 202,5 kg.

Pod koniec listopada w Jekaterynburgu w Rosji odbywać się będą Mistrzostwa Europy, w których Pa-
weł będzie rywalizować z najlepszymi sztangistami. Szanse na sukces w tej imprezie ma duże, ale żeby 
mógł tam pojechać, potrzebuje wsparcia finansowego. Na ten cel została zorganizowana zbiórka. 

My także możemy go wesprzeć, wysyłając pieniądze na: https://pomagam.pl/wyslijmistrza
Marian Lewicki
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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

Diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego
Specjalistyczne  porady kardiologiczne

Badanie ECHO serca

dr n. med. Marta Kurdziel
KARDIOLOG

Certyfikat Europejskiego Towarzystwa 
Obrazowania Sercowo-Naczyniowego 

w echokardiografii dorosłych

Starszy asystent w Oddziale Kardiologii i Angiologii
Śląskie Chorób Serca w Zabrzu

Rejestracja telefoniczna:
12 282 89 82 

508138898
AIMED, ul. Żbicka 13, Krzeszowice

Profesjonalna pomoc prawna m.in.:

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

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

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

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

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

 
Spotkania 

w Krakowie, Trzebini, Krzeszowicach po uprzednim umówieniu wizyty
 

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

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

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



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
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