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Przecięcia wstęgi dokonali: Tomasz Tomala - szef gabinetu politycznego 
ministra infrastruktury;  Łukasz Smółka  –  wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego; Adam Ślusarczyk - radny Rady Powiatu Krakowskiego; 
burmistrz Wacław Gregorczyk; Kazimierz Stryczek - przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krzeszowicach; Bogusława Strzelichowska - zastępca dyrektora 
Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krako-
wie; Klaudia Węgrzyn - dyrektor biblioteki; Beata Banach – skarbnik gminy 
i Teresa Nowak, reprezentująca grono czytelników i sympatyków biblioteki.

Budynek poświęcił ksiądz dziekan doktor Andrzej Szczotka. Uczestnicy 
spotkania, oglądając po drodze pomieszczenia biblioteki, przeszli do sali 
kinowo-konferencyjnej, gdzie gości oficjalnie powitali Wacław Gregorczyk 
oraz Klaudia Węgrzyn. Burmistrz przedstawił, w formie prezentacji multi-
medialnej, prowadzone od kilku lat działania gminy  na rzecz rewitalizacji 
miasta Krzeszowice, w której nowy obiekt biblioteki pełnił będzie bardzo 
ważną rolę.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz budowa nowej siedziby biblioteki 
w centrum  Krzeszowic to przykłady bardzo udanej rewitalizacji społecznej. 
Ważny fragment miasta zyskał nowe oblicze. W miejsce targowiska, które 
z czasem utraciło swoją pierwotną funkcję, dajemy mieszkańcom nowoczesny, 
wielofunkcyjny obiekt. Będzie możliwe prowadzenie tu działalności wykracza-
jącej poza samo wypożyczanie książek - mówił burmistrz Wacław Gregorczyk.

- Nie bez powodu na portalu wejściowym budynku umieściliśmy słowa naszej 
Noblistki Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach 
w nowej siedzibie
17 stycznia odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach. Gospodarzami byli bur-
mistrz Wacław Gregorczyk oraz Klaudia Węgrzyn - dyrektor biblioteki.

jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Cieszę się, że stworzyliśmy miejsce, które będzie 
stało otworem dla każdego czytelnika, chcącego uczestniczyć w tej zabawie – 
powiedziała dyrektor Klaudia Węgrzyn.

Następnie przyszedł czas na krótkie wystąpienia zaproszonych gości, 
którzy na ręce gospodarzy uroczystości przekazali symboliczne upominki 
dla biblioteki i skierowali do całego grona bibliotekarzy życzenia twórczej 
pracy w nowej i bardzo inspirującej przestrzeni.

Krzeszowickich bibliotekarzy wspierali swoją obecnością: Jerzy Woźnia-
kiewicz - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Dorota 
Furman - dyrektor Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerz-
manowicach i Anna Siewiorek – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Chrzanowie. Obecni byli także radni, zastępcy burmistrza i sekretarz 
gminy, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych oraz jednostek 
organizacyjnych gminy.

Uroczystości otwarcia nowego obiektu towarzyszyła wystawa prac Grupy 
Dziełotwórczej MoonArt, którą tworzą: Andrzej Kurowski, Elżbieta Kraw-
czyk, Dorota Bylina, Joanna Grabowska i Ewa Dudek. Jest to kolejna grupa 
artystyczna, która prowadzi swoją działalność na terenie naszej gminy 
i skupia twórców z zakresu malarstwa i rzeźby. 

TeksT: Janina WalkoWicz, RPW UMk
Zdjęcia: joanna KacZorowsKa, Marian LewicKi
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KALENDARIUM:
2015 rok – burmistrz Wacław Gregorczyk występuje z inicja-
tywą budowy nowej siedziby biblioteki miejsko – gminnej 
na działce przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach. Wizyty stu-
dyjne burmistrza wraz z dyrektor biblioteki Danutą Hubisz  
– Rudel oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Krzeszo-
wicach.

2017 rok – zakończenie działań finansowo – prawnych, do-
tyczących działek nr 1250/4 i 1244/3 przez Wydział Gospoda-
rowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, które 
pozwalają na dysponowanie nieruchomością na cele inwe-
stycyjne. Burmistrz Wacław Gregorczyk nawiązuje współ-
pracę z architektem Tomaszem Pyszczkiem, specjalizującym 
się w budownictwie energooszczędnym, który opracowuje 
program funkcjonalno – użytkowy dla przyszłego budynku 
biblioteki we współpracy z dyrektor Danutą Hubisz – Rudel. 
Burmistrz Wacław Gregorczyk podejmuje decyzję, że do  
RPO Działanie 11 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Re-
witalizacja miast średnich i małych Gmina Krzeszowice złoży 
wniosek na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krze-
szowicach, a Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna złoży 
wniosek na budowę siedziby biblioteki. Dyrektor biblioteki 
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
opracowują wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwesty-
cji środkami unijnymi.

2018 rok – wnioski z Gminy Krzeszowice zostają bardzo 
dobrze ocenione przez zespoły ekspertów  w ramach zakoń-
czonego naboru, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski 
w Krakowie i zajmują miejsca 4 i 5 na liście rezerwowej.   
Po uruchomieniu środków unijnych z rezerwy, dyrektor 
MGBP Klaudia Węgrzyn podpisuje umowę o dofinansowa-
niu inwestycji środkami unijnymi z Zarządem Województwa 
Małopolskiego. Dyrektor biblioteki tworzy zespół zadaniowy 
ds. realizacji inwestycji, złożony z pracowników biblioteki, 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach oraz inspektorów ze-
wnętrznych.

2019 rok – po zakończonym postępowaniu przetargowym 
dyrektor MGBP Klaudia Węgrzyn podpisuje umowę z firmą 
ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz 
Adamczyk na budowę siedziby biblioteki w trybie zaprojek-
tuj – wybuduj.

2020 rok – po zakończeniu prac projektowych rozpoczyna 
się realizacja robót budowlanych.

2021 rok – prace budowlane są oficjalnie zakończone  
we wrześniu. Rozpoczyna się zakup i montaż wyposażenia 
biblioteki.

2022 rok (styczeń) oficjalne otwarcie nowej siedziby MGBP 
w Krzeszowicach dla mieszkańców.

FINANSOWANIE:
Regulacja stanu formalno – prawnego działek  nr1250/4 
i 1244/3  przy ul. Szkolnej – 0,5mln zł, budżet Gminy Krze-
szowice.

Wartość  inwestycji wyniosła prawie 7,7 mln zł, w tym: środki 
unijne 3,1 mln zł; rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
0,9 mln zł; budżet Gminy Krzeszowice –  ponad 3,6 mln zł 
(w tym zakup wyposażenia – 0,3 mln zł).

Wykonawcą inwestycji było  Konsorcjum firm w składzie: 
Lider Konsorcjum -  ATB Przedsiębiorstwo Budowlano  
Inżynieryjne Tomasz Adamczyk, Partner Konsorcjum -  Firma 
Budowlana JARKOP.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

Nowa biblioteka
Powierzchnia użytkowa nowej biblioteki to  974 m2. Budynek wraz z jego oto-
czeniem jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia 
z wyposażeniem do pracy dla różnych grup odbiorców pozwalają na realizację 
zadań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki, a także na prowadzenie 
działań w ramach nowej oferty dla dzieci i młodzieży. Dla czytelników urucho-
miono całodobowy zwrot książek poprzez zainstalowanie przed wejściem do 
biblioteki  wrzutni do książek. Biblioteka ma tzw. „czytelnię letnią” - tarasy na po-
wietrzu, z dostępem do Wi-Fi.  Na parterze znajduje się wypożyczalnia z wolnym 
dostępem do półek oraz kafejka literacka. Na pierwszym piętrze jest Strefa Dzieci 
z miejscem do działań edukacyjnych i zabawy wśród książek, którą wyposażono 
w podłogę interaktywną z pakietem gier stanowiącym pomoc dydaktyczną, 
przeznaczoną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Ponadto znajdziemy tam 
salę do kameralnych spotkań i Strefę Ciszy, którą jest czytelnia z księgozbiorem 
podręcznym i regionalnym oraz miejscami do pracy indywidualnej.  Na ostatniej 
kondygnacji znajduje się sala konferencyjno-kinowa na 60 osób, sala wystawowa 
oraz pomieszczenia biurowe.
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Styczeń
• Na terenie gminy ruszyły kursy BUS z dopłatami z Funduszu Przewozów 

Autobusowych

• Gmina Krzeszowice na 6 miejscu w Małopolsce pod względem ilości 
złożonych wniosków do programu Czyste Powietrze (422 wnioski)

Luty
• Burmistrz zawarł umowę na przebudowę ul. Świerkowej w Tenczynku  

– 5 lutego

• Promesa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości  
5,5 mln złotych na rozbudowę szkół w Filipowicach, Zalasie i Sance

Marzec
• Wielkanocna zbiórka żywności – 27 marca

• Burmistrz podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę ul. Armii Krajowej – 29 marca

• Gmina Krzeszowice otrzymała z MKiDN 1 230 000,00 zł na XII etap prac 
konserwatorskich i robót budowlanych w celu zabezpieczenia zamku 
Tenczyn

Kwiecień 
• Rozpoczęcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

2021 – 1 kwietnia

• Promesa na 25 599 178,83 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
na drogi w Krzeszowicach i Dubiu – 26 kwietnia

• Hotele dla owadów stanęły w Parku Bogackiego i na placu F. Kulczyckiego 
w Krzeszowicach

• Wiosenne akcje Sprzątanie Świata

Maj
• Ruszył Punkt Szczepień Powszechnych, zlokalizowany w  SP nr 2  

w Krzeszowicach - 12 maja

• W Czernej oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o nawierzchni  
poliuretanowej – 12 maja

• Dzięki dotacji z projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet  
Edukacyjny, 31 laptopów trafiło do uczniów szkół podstawowych

Działo się w Gminie Krzeszowice w 2021 roku

Marzec

Luty

KwiecieńMaj

Maj Kwiecień
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Czerwiec
• Bajkowy Dzień Dziecka na krzeszowickim Rynku – 1 czerwca

• Park Linowy w Dubiu otwarty – 5 czerwca

• Burmistrz zawarł umowę z firmą Eurocomplex Sp. z o.o. Sp. k. na 
przebudowę i termomodernizację budynku LKS „Tęcza” w Tenczynku  
– 7 czerwca

• IV Krzeszowickie Targi Grzewcze – 12 czerwca

• Zakończona przebudowa ul. Długiej – 24 czerwca 

• Burmistrz podpisał umowę z Karpackim Przedsiębiorstwem Wiertniczo 
– Geologicznym M. Liber na wykonanie otworu poszukiwawczo – 
rozpoznawczego za wodą leczniczą  w Krzeszowicach, dla potrzeb 
projektowanego kompleksu basenowego - 24 czerwca

Lipiec
• Zakończył się remont dróg gminnych w Miękini, Nawojowej Górze  

i Rudnie – 8 lipca

• Niedziela dla Rodziny na Rynku w Krzeszowicach – 25 lipca

• Na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Kraków i Gminą Krzeszowice, 
uruchomiona została weekendowa linia rekreacyjna, łącząca Kraków  
z zamkiem w Rudnie – 31 lipca

Sierpień
• Rozpoczęcie budowy placu zabaw w Woli Filipowskiej – 3 sierpnia

• Ogrody przyjazne naturze – impreza ekologiczna w Dubiu – 7 sierpnia

• Niedziela dla Seniora na Rynku w Krzeszowicach – 8 sierpnia

• Dni Krzeszowic – 27 – 28 sierpnia

• Dożynki gminne w klasztorze karmelitów bosych w Czernej – 29 sierpnia

Wrzesień
• Odebrano prace związane z budową placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Paczółtowicach – 3 września

• Rozpoczęcie budowy boiska sportowego o nawierzchni sztucznej 
trawiastej w Ostrężnicy – 9 września

• W remizie OSP Wola Filipowska odbył się Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP Gminy Krzeszowice – 10 września

• Zarząd Dróg Powiatu Krakowsk iego podpisał  z  f i rmą Tranzit  
Sp. z o.o. umowę na generalny remont ulic: Daszyńskiego wraz  
z rondem, Ogrodowej oraz Grunwaldzkiej – 20 września 

• W sołectwie Miękinia powstało miejsce rekreacji i wypoczynku

Czerwiec

Czerwiec

Sierpień
Wrzesień

Czerwiec

Lipiec

SierpieńWrzesień
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Październik
• Na Rynku w Krzeszowicach Fundacja Polsko-Norweska zainaugurowała 

program From Field to Energy – 3 października

• Podczas VIII Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie Gmina Krzeszowice 
została wyróżniona tytułem Lidera Rozwoju Regionalnego 2021  
za działania na rzecz poprawy jakości życia w gminie oraz przywrócenia 
Krzeszowicom statusu uzdrowiska – 5 - 7 października

• Nowy budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach  
otrzymał pozwolenie na użytkowanie – 8 października

• W Krzeszowicach odbyły się zawody Pucharu Polski w Kickboxingu Light 
Contact – 8 – 9 października

• Rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu 
Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ – 18 października

• W Miękini odbyła się konferencja dotycząca HUB-u Naukowo-Techniczno-
Biznesowego na terenie Gminy Krzeszowice – 22 października

• Burmistrz zawarł umowę z firmą TRANZIT na budowę drogi gminnej, 
łączącej DK79 z terenami inwestycyjnymi, położonymi powyżej  
ul. Bandurskiego w Krzeszowicach - 27 października

Listopad
• Przy Szkole Podstawowej w Zalasie zakończyła się budowa boiska  

do koszykówki, bieżni czterotorowej oraz skoczni – 3 listopada

• Burmistrz Wacław Gregorczyk zawarł umowę z firmą Eurocomplex 
Sp. z o.o. na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz  
z przebudową boiska wielofunkcyjnego – 9 listopada

• Zakończenie budowy chodnika w Dubiu – 9 listopada

• Strażacy z Nowej Góry powitali średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
Renault D15 4x4 – 10 listopada

• Burmistrz zawarł umowę na termomodernizację budynku OSP Zalas  
– 23 listopada

• Forum Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim - 24 listopada 

• Zakończył się XII etap prac na zamku Tenczyn w Rudnie – 29 listopada

• Ukazała się książka pt. Działalność sportowa w Tenczynku w latach  
1922-2021

Grudzień
• Zakończenie remontu kapliczki w Siedlcu – 6 grudnia

• Gmina Krzeszowice została właścicielem działki o pow. 1,51 ha przy 
ul. Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach (na potrzeby budowy 
kompleksu rekreacyjno – zdrojowego)  – 9 grudnia

• Świąteczny Kiermasz Rodzinny i zbiórka żywności - 19 grudnia

oPRacoWanie: Janina WalkoWicz, RPW UMk
Zdjęcia: archiwa UMK oraZ cKis

Październik

Październik

Październik

ListopadListopad

Październik

ListopadGrudzień
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Przedmiotem umowy jest dotacja do zadania realizowanego przez orga-
nizatora (gminę), polegającego na prowadzeniu 10 linii komunikacyjnych 
o łącznej długości 298 km, na których zostanie wykonana łączna praca eks-
ploatacyjna 320808,8 wozokilometrów z częstotliwością 12628 połączeń 
w ciągu roku. Dotacja będzie wykorzystana na zrekompensowanie ope-
ratorom kosztów usługi po każdorazowym wykazaniu przez nich deficytu 
w comiesięcznym bilansie zysków i strat funkcjonowania danej linii. 

Trasy objęte rekompensatą w dni robocze (od poniedziałku do piątku):
• Krzeszowice – Tenczynek – Rudno – Krzeszowice (6/dzień)

• Krzeszowice – Nawojowa Góra – Frywałd – Krzeszowice (6/dzień)

• Krzeszowice – Żary – Krzeszowice (6/dzień)

• Krzeszowice – Filipowice – Miękinia Stawiska – Krzeszowice (6/dzień)

• Krzeszowice – Zalas – Sanka – Krzeszowice (6/dzień)

• Krzeszowice – Ostrężnica – Krzeszowice (6/dzień

• Krzeszowice – Czerna – Paczółtowice – Krzeszowice (6/dzień)

• Wola Filipowska – Krzeszowice – Dębnik – Krzeszowice (4/dzień)

Trasy objęte rekompensatą w soboty (częstotliwość  –  4 kursy/dzień)
• Krzeszowice – Żary – Krzeszowice – Rudno – Krzeszowice – Nawojowa 

Góra –Frywałd – Zalas – Sanka – Krzeszowice 

• Krzeszowice – Wola Filipowska  –  Filipowice – Ostrężnica  –  Nowa Góra  
– Miękinia – Krzeszowice – Czerna –Paczółtowice – Dębnik – Krzeszowice

Całkowita wartość zadania wynosi 856 437,84 zł, z czego uzyskane dofi-
nansowanie to 770 794,06 zł.
- Już po raz trzeci nasz samorząd zaaplikował o dotację z „funduszu peka-
esowego”, pozyskując środki, które pozwolą na funkcjonowanie transportu 
wewnątrzgminnego w niezbędnym zakresie. W ubiegłym roku uruchomiliśmy 
linię do Dębnika - jedynej miejscowości, która dotąd była pozbawiona trans-
portu publicznego oraz 2 linie sobotnie. Obecnie, pomimo ciągłego spadku 
liczby pasażerów, utrzymujemy ten stan, a nawet rozważymy możliwość 
zorganizowania w sezonie letnim kursów niedzielnych, zwłaszcza w miejsca 
atrakcyjne turystycznie. Jednocześnie należy podkreślić, że Urząd Miejski 
w Krzeszowicach nie ma wpływu na działanie połączeń ponadlokalnych  – 
do Krakowa i Chrzanowa. Linie te są obsługiwane przez firmy wykonujące 
przewóz osób na podstawie zezwoleń wydawanych przez Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa - informuje zastępca 
burmistrza Adam Godyń.

Środki z „funduszu pekaesowego”  
po raz kolejny pozyskane
30 grudnia 2021 roku Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał z Wojewodą Małopolskim umowę o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności publicznej.

Statystyka mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2021r.

Miejscowość
Liczba mieszkańców pobyt 

stały 31.12.2021
Liczba mieszkańców pobyt 
stały i czasowy 31.12.2021

KRZESZOWICE–PARKOWE 2445 2478
KRZESZOWICE–CENTRUM 1980 2014
KRZESZOWICE–JURAJSKIE 2175 2203
KRZESZOWICE–NOWYŚWIAT 1025 1031
KRZESZOWICE–CZATKOWICE 1078 1083
KRZESZOWICE–ŻBIK 651 658

RAZEM 9354 9 467
CZERNA 1126 1143
DĘBNIK 102 105
DUBIE 194 194
FRYWAŁD 253 256
FILIPOWICE 1982 1990
NOWA GÓRA ŁANY 388 388
MIĘKINIA 1217 1234
NOWA GÓRA 1205 1211
NAWOJOWA GÓRA 1903 1911
OSTRĘŻNICA 1041 1049
PACZÓŁTOWICE 741 747
RUDNO 748 751
SANKA 1303 1319
SIEDLEC 708 716
TENCZYNEK 3760 3806
WOLA FILIPOWSKA 2736 2769
ZALAS 2259 2274
ŻARY 136 137

OGÓŁEM 31156 31467

Statystyka mieszkańców wg. wieku i płci wg. stanu na dzień 31.12.2021r. 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem

0-2 426 414 840

3 186 159 345

4-5 319 324 643

6 151 140 291

7 151 140 291

8-12 914 808 1722

13-15 512 492 1004

16-17 309 315 624

18 125 136 261

19-65 9472 0 9472

19-60 0 8692 8692

>65 2358 0 2358

>60 0 4613 4613

ogółem 14923 16233 31156
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Dochody gminy Krzeszowice na rok 2022 zostały zaplanowane w wyso-
kości 137,0 mln zł. 
Dochody bieżące stanowią 130,4 mln zł, a dochody majątkowe nieco po-
nad 6,6 mln zł. Tak jak w każdej gminie, dochody podatkowe i z opłat sta-
nowią podstawę finansów naszego samorządu. Na 60,7 mln zł w tej grupie 
najwięcej środków pochodzi z udziału gminy w podatku od osób fizycz-
nych (PIT) – 32,6 mln zł; 16,7 mln zł stanowią podatki od nieruchomości; 
a 2,4 mln zł opłaty eksploatacyjne. Podatek rolny w 2022 roku przyniesie  
1,1 mln zł. Drugą pozycję dochodową zajmują subwencje z budżetu pań-
stwa – w częściach oświatowej, wyrównawczej i równoważącej – łącznie 
30,1 mln zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami od 
mieszkańców planuje się w wysokości 10,7 mln zł.

Wydatki gminy Krzeszowice na rok 2022 zostały zaplanowane w wysoko-
ści 165,2 mln zł,  
z czego na wydatki bieżące 133,7 mln zł, a na majątkowe 31,5 mln zł. Na-
kłady na oświatę i wychowanie to 39 proc. całego budżetu, czyli 65,2 mln 
zł, więc różnica między wydatkami na oświatę i wychowanie, a częścią 
oświatową subwencji z budżetu państwa wyniesie blisko 38,6 mln zł. 
Kolejne większe wydatki zaplanowane na 2022 rok to działy: gospodarka 
odpadami komunalnymi (10,7 mln zł), gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska (0,9 mln zł), administracja publiczna (14,5 mln zł), pomoc 
społeczna (8,7 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (5,1 mln zł), bezpieczeń-
stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,9 mln zł), kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego (3,8 mln zł), kultura fizyczna (2,6 mln zł). Ponad 
4,4 mln zł gmina przeznacza na spłatę zobowiązań finansowych, kredytów 
i pożyczek.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt 
w kwocie 28 mln zł, który zostanie pokryty przychodem, pochodzącym 
z zaciągniętego kredytu - 8,5 mln zł, przychodami z lat ubiegłych (wolne 
środki) - 19,5 mln zł. 
Na dzień 31.12.2022 roku zaplanowana kwota długu gminy wyniesie  
55,3 mln zł, co stanowi 40,36% planowanych dochodów. 

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w 2021 roku wynosi 5,53%, przy 
dopuszczalnym poziomie 12,84 %, przez co spełnione zostały wymogi opi-
sane w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

INWESTYCJE
Na zadania inwestycyjne  w roku 2022 planujemy wydatkować  
ok. 31,5 mln zł.
Wspólnie z Powiatem Krakowskim jest planowana realizacja wielu zadań 
drogowych. W ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych zaplanowano 
wstępnie 14 zadań inwestycyjnych na kwotę około 3,6 mln zł. Przebudo-
wana zostanie droga układu komunikacyjnego, prowadzącego do SAG 
w Miękini za środki pochodzące z budżetów Gminy Krzeszowice i Powiatu 
Krakowskiego, oraz z dotacji rządowej z Funduszu Rozwoju Dróg Lokal-
nych. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu na zadanie 
„Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 2188K w km 0+000,00 - 0+380 

w miejscowości Krzeszowice (ul. Daszyńskiego oraz Rondo św. Jana Pawła 
II) to  kwota 0,6 mln zł; dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla 
powiatu na zadanie „Modernizacja- remont drogi powiatowej nr1076Kw 
km0+000,00 - 1+000,00 w miejscowości Krzeszowice (ul. Grunwaldzka) to 
0,9 mln zł. 

Łączna kwota inwestycji na drogach gminnych wyniesie wstępnie  
ok. 8,1 mln zł.  Główne zadania: 

• budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt 
mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą 
gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 
(przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 
0+413,12) w miejscowości Krzeszowice - w 2022 roku 2,3 mln zł,

• budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 
0+035,00 do km 0+200,00 (w tym przejście dla pieszych w km 0+105,81) 
w miejscowości Tenczynek - 0,42 mln zł,

•  budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, dokończenie zada-
nia - 1,4 mln zł, 

• budowa parkingu przesiadkowego w formule „PARKUJ I JEDŹ” przy linii 
kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice - Rewitalizacja terenów są-
siadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach, dokończenie zadania 
- 1,89 mln zł,

• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową 
boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Za-
lasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji (w tym odwodnienie)  
- 6,8 mln, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5,4  mln zł, 

• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową 
wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia - 2 mln zł z RFIL,

• budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek przy Szko-
le Podstawowej - 0,76 mln zł,  w tym 0,235 mln zł z programu PROW,

• przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „TĘ-
CZA” Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami - 1,5 mln zł, w tym 
z programu RPO 0,5 mln zł.

- Ten budżet to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy. Pomimo 
panującej pandemii, na zadania inwestycyjne przeznaczamy ponad 30 mln zł. 
To oznacza realizację bardzo wielu zadań, które mają pozytywny wpływ na ja-
kość życia i rozwój gminy. Zakończona będzie budowa parkingu na około 140 
miejsc przy dworcu PKP w Krzeszowicach oraz Strefy Aktywności Gospodarczej 
w Miękini. Rozbudowa szkół w Filipowicach i Zalasie, nowe boiska wielofunk-
cyjne przy szkołach w Tenczynku i Miękini to wyraz troski o dobry poziom 
zaplecza obiektów oświatowych. Bardzo dobra współpraca burmistrza ze 
starostą Wojciechem Pałką przekłada się na realizację istotnych zadań dro-
gowych w ramach Inicjatyw Samorządowych. Po zakończeniu modernizacji 
ulic Daszyńskiego, Ogrodowej, Grunwaldzkiej i  Miękińskiej poprawie ulegnie 
bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Są w budżecie także środki na działania 
proekologiczne, związane z wymianą kotłów, oraz na realizację gminnego 
programu osłonowego - mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

Budżet Gminy Krzeszowice  na 2022 rok
Podstawę gospodarki finansowej gminy stanowi plan dochodów i wydatków, uchwalany w formie uchwały budżetowej. Tegoroczny budżet 
Rada Miejska przyjęła 30 grudnia 2021 roku. Plan  dochodów i wydatków przygotowany został z uwzględnieniem innych ważnych dla gminy 
dokumentów, m.in. uchwał określających strategię rozwoju gminy i Wieloletnią Prognozę Finansową oraz uchwał stanowiących o wysokości 
stawek podatków lokalnych, a także umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i przewidywanych umów (na podstawie zło-
żonych wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej). 

SAG SP Zalas
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11 stycznia 2022 roku burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał umowę 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zalasie.
Wykonawcą robót jest JANEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. F. Wężyka w Kra-
kowie.

Wartość inwestycji to 3 196 989,98 zł. 

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa 
wschodniego skrzydła szkoły o dwukondygnacyjny budynek przedszkola, 
w którym zaprojektowano: trzy oddziały przedszkolne, szatnię, węzły sani-
tarne, pokój nauczycielski, zmywalnię, rozdzielnię posiłków i pomieszcze-
nia magazynowe.

Termin zakończenia robót budowlanych do 11 miesięcy od daty podpisa-
nia umowy. 

Podczas podpisania umowy w Sali Herbowej obecni byli: radny Leszek  
Słota oraz radny i sołtys Henryk Woszczyna.

Rusza rozbudowa szkoły w Zalasie

Złote Gody
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowicach zaprasza pary 
małżeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1972, zaintere-
sowane uroczystą formą obchodu jubileuszu 50-tej rocznicy zawar-
cia małżeństwa o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 - w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 29 kwietnia 2022 roku. 

Wnioski do pobrania ze strony internetowej www.krzeszowice.pl oraz 
w siedzibie urzędu. Dokonane zgłoszenia zostaną przekazane do Urzędu 
Wojewody, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odzna-
czeń za długoletnie pożycie małżeńskie.  Dokonanie zgłoszeń jest warun-
kiem niezbędnym do podjęcia przez kierownika USC procedury.

Przekazując 1% podatku dla uprawnionych podmiotów, wspieramy dzia-
łalność organizacji pozarządowych, które podejmują inicjatywy w sferze 
zadań publicznych. Informacje na temat zasad, sposobu dokonywania 
odpisów oraz wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do 
otrzymywania 1% podatku znajdują się na stronie internetowej https://
www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/. 

Wśród organizacji pożytku publicznego, działających na terenie  
gminy Krzeszowice znajdują się:
 
Numer KRS Nazwa organizacji pożytku publicznego 
0000049063 STOWARZYSZENIE „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE”  
 Krzeszowice 
0000088123 INTERWENCYJNY ZESPÓŁ POMOCY MIĘDZYLUDZKIEJ  
 Krzeszowice 
0000217432 GMINNY KLUB SPORTOWY ŚWIT W KRZESZOWICACH  
 Krzeszowice 
0000301283 STOWARZYSZENIE KOBIET Z PROBLEMAMI  
 ONKOLOGICZNYMI AMAZONKA  Krzeszowice 
0000332177 STOWARZYSZENIE „RATUJ TENCZYN” Krzeszowice 
0000271315 STOWARZYSZENIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY  
 „ALF” Dubie 
0000175353 STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO  
 À PAULO Kraków 
0000124261 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH WOLI  
 FILIPOWSKIEJ Wola Filipowska 
0000132381 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZESZOWICACH  
 Krzeszowice 

0000768231 STOWARZYSZENIE „ZIELONA ENERGIA MIĘKINI” Miękinia 
0000773516 FUNDACJA GLIOMA-CENTER IM. HANI MAGIERY  
 Wola Filipowska 
0000270261 FUNDACJA STUDENCKA MŁODZI-MŁODYM  
 (w formularzu PIT) Cel szczegółowy: Fundacja Wyłącz  
 Telewizor 8129 
0000273492 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW  
 KRAKOWSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  
 Hufiec ZHP Krzeszowice 
0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA  
 (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  
 Szkoła Podstawowa w Czernej 
0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA  
 (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  
 Przedszkole Krzeszowice 
0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA  
 (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach 
0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA  
 (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach 
0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA  
 (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  
 Szkoła Podstawowa w Sance

Przekaż 1% dla OPP
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego, 
działających na terenie Gminy Krzeszowice, przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym za rok 2021. 



[ 10 ] – Magazyn Krzeszowicki 2/2022

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Gminny program osłonowy
Od stycznia mieszkańcy Gminy Krzeszowice, którzy dokonali wymiany 
ogrzewania na proekologiczne po 2017 roku, a ich dochody nie prze-
kraczają 200% kryterium z ustawy o pomocy społecznej (tj. 1 200 zł 
dla osoby w rodzinie i 1 552 zł dla osoby samotnie gospodarującej), 
mogą ubiegać się o pomoc finansową w związku ze zwiększonymi 
kosztami ogrzewania.
Pomoc przysługuje raz na kwartał grzewczy (czyli dwa razy do roku  
- za okres I-III i X-XII), w kwocie max. 1 000 zł (wysokość pomocy uzależnio-
na jest od zajmowanego metrażu).

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach,  
nr tel. 12 258 30 80.

Wzór wniosku dostępny jest  na stronach internetowych GOPS:  
www.gopskrzeszowice.pl i Urzędu Miejskiego: www.krzeszowice.pl, oraz 
w siedzibie GOPS.

Komu przysługuje dodatek:
• o dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy 

mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy 
nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. 

• Wniosek o dodatek można złożyć od 4 stycznia 2022 r. do 31 paździer-
nika 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez 
rozpoznania.

• o dodatek mogą ubiegać się osoby prowadzące  gospodarstwa do-
mowe: jednoosobowe (samotnie zamieszkujące i gospodarujące) oraz 
wieloosobowe (osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłono-
wego  oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

• w przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek 
osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, 
kto pierwszy złoży wniosek.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego:
Dodatek przysługuje gospodarstwom:

• jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekra-
cza 2 100 zł netto,

• wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekra-
cza 1 500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy 
przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą prze-
kroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, 
ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten 
nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  
przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

• od 1 stycznia do 31 lipca br. – uwzględnia się dochód z 2020 roku

• od 1 sierpnia do 31 października br.– uwzględnia się dochód z 2021 roku.

Wysokość dodatku osłonowego:
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospo-
darstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewa-
nia.

Dodatek osłonowy wyniesie ROCZNIE:

• gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*

• gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*

• gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła 
ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, za-
silane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisanym do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.

Informacje dodatkowe
• do wniosku nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o rocznych dochodach 

podlegających opodatkowaniu, ponieważ te informacje zostaną po-
zyskane poprzez system teleinformatyczny. Należy natomiast (w treści 
wniosku oraz oświadczeń dołączonych do wniosku)  poinformować 
o dochodach niepodlegających opodatkowaniu ( źródle tych dochodów 
oraz ich wysokości) oraz o wielkości gospodarstwa rolnego (ha  przeli-
czeniowe). Informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są 
oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

• Uwaga! Informacje dotyczącą źródeł ogrzewania (część I pkt 3 wniosku) 
wypełniają osoby, które  lokale mieszkalne/ domy ogrzewają kotłem 
na paliwo stałe, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, 
piecokuchnią, kuchnią węglową, piecem kaflowym na paliwo stałe, 
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisanym do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków. Jeżeli ktoś ogrzewa mieszkanie 
w w/w sposób, ale nie dokonał wpis udo centralnej ewidencji emisyj-

ności budynków, nie zaznaczają części dotyczącej głównego źródła 
ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy.  Osoby, które 
zaznaczają tą część i ubiegają się o podwyższoną kwotę dodatku osło-
nowego prosimy o przedstawienie dokumentu informującego o doko-
nanym wpisie (może to być kopia dokonanego wpisu lub oświadczenie). 
W przypadku gdy wpis nie został dokonany, dodatek będzie wypłacony 
w podstawowej wysokości.

• Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przekazana na 
wskazany adres poczty elektronicznej. Jeśli  nie został wskazany adres 
poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku należy odebrać 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Krakowska 11. 
W przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego wydana zosta-
nie decyzja administracyjna.

• dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 
2022 r. jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 
marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. 

• wypłata dodatku osłonowego odbędzie się przelewem na rachunek 
bankowy wskazany we wniosku. W przypadku niewskazania numeru ra-
chunku bankowego, wypłata dodatku nastąpi w kasie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Krakowska 11 .

• do dochodu NIE WLICZA się świadczenia wychowawczego (500+), ani 
zasiłków rodzinnych, natomiast dolicza się (na podstawie oświadczenia 
Strony) dochody niepodlegające opodatkowaniu (np. alimenty),

• nie ma znaczenia rodzaj ogrzewania, nie trzeba dostarczać żadnych ra-
chunków za prąd, gaz, opał itp.,

• wniosek może złożyć osoba niebędąca właścicielem domu\mieszkania, 
przykładowo: jeśli w jednym domu zamieszkuje kilka osób, prowa-
dzących odrębne gospodarstwa domowe, każde gospodarstwo może 
złożyć ODRĘBNY wniosek i otrzymać wsparcie (oczywiście ta sama 
osoba nie może równocześnie wchodzić w skład różnych gospodarstw). 
PRZYKŁAD: w jednym domu zamieszkuje dwóch dorosłych braci z matką  
- każda z tych osób (o ile osobno gospodarują) może złożyć odrębny 
wniosek, niezależnie od tego, która z tych osób jest właścicielem domu 
i „na kogo” wystawiane są rachunki za prąd/gaz; osoby te mogą również 
złożyć wniosek jako jedno wspólne gospodarstwo domowe (jeśli taki 
jest stan faktyczny),

• dofinansowanie przysługuje ROCZNIE, w przypadku wniosków złożo-
nych w styczniu wypłacane będzie w 2 ratach, w przypadku wniosków 
złożonych w lutym i później - jako jednorazowa wypłata,

• wnioski o dodatek można składać również elektronicznie za pomocą 
platformy EPUAP.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,  
ul. Krakowska 11 w Krzeszowicach, tel. 12 258 30 92/93.

Rządowy dodatek osłonowy - element tarczy antyinflacyjnej
Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności.
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Jubilatka urodziła się w rodzinie wielodzietnej, była najstarsza z siedmiorga 
braci i sióstr. Podczas wojny przebywała w obozie pracy w Pławnej koło 
Tarnowa.

Siostra przez całe swoje życie pomagała ubogim i potrzebującym. Praco-
wała m.in. w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie jako pielęgniarka.

Siostra Helena służy Bogu już od 78 lat, zakonnicą została w wieku 22 lat. 
Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Tenczynku 
przybyła w 1975 roku i przez 9 lat pełniła funkcję przełożonej. Za jej kaden-
cji rozbudowano obiekt – podniesiono o piętro budynek oraz przebudowa-
no grotę przy wejściu.

Jubilatka uwielbia pielęgnować ogród. Nie przepada za śledziami, słody-
czami ani mięsem. Ciekawostką jest, że przy czytaniu nadal nie korzysta 
z okularów. Zapytana o receptę na długowieczność, uśmiechnięta odpo-
wiada, że zawsze trzeba być pogodnym i życzliwym dla innych ludzi.

TeksT: Usc UMk
Zdjęcie: j. KacZorowsKa, rPw UMK

Siostra zakonna Helena Potok 24 grudnia  
skończyła 100 lat
27 grudnia 2021 roku w domu Sióstr Miłosierdzia w Tenczynku życzenia Jubilatce złożyli: Wacław Gregorczyk - burmistrz Gminy Krzeszowice, 
Kazimierz Stryczek - przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Marzena Zakrzewska-Szpak - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz 
Jerzy Wnęk – sołtys Tenczynka.

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 24 stycznia 2022 
roku do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie  
za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:

• zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217, lub

• zarejestrować się elektronicznie pod adresem:  
https://np.ms.gov.pl/zapisy

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadcze-
nia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 
a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o nie-
zatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Badanie OCT, czyli optyczna koherentna tomografia, to najnowocześniej-
sze i najbardziej wszechstronne w okulistyce badanie, które zrewolucjoni-
zowało obrazowanie struktur gałki ocznej.

W OCT wykorzystywane jest światło rozproszone na poszczególnych war-
stwach tkanki, które pozwala uwidocznić najmniejsze zaistniałe zmiany 
w siatkówce oka i tarczy nerwu wzrokowego, z rozdzielczością wyższą niż 
10µm.

To badanie nieinwazyjne, trwające kilkadziesiąt sekund do kilku minut, 
często nazywane również biopsją optyczną, ponieważ udostępnia bezkon-
taktowe wniknięcie w głąb tkanki.

Dzięki swojej nieinwazyjności może być powtarzane tak często, jak jest to 
konieczne, a jego precyzyjność pozwala  dokładnie śledzić chorobę i do-
brać skuteczną formę leczenia.

OCT  jest badaniem wykorzystywanym w okulistyce od ponad 20 lat, ale 
dopiero po wprowadzeniu aktualnej, nowoczesnej technologii, stało się 
ono możliwe do wykorzystania na szeroką skalę, nie tylko w dużych ośrod-
kach okulistycznych, ale także w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. 
Jest uważane obecnie za badanie niezbędne w poradni okulistycznej.

 - Mając do dyspozycji badanie OCT  jesteśmy w stanie kompleksowo dia-
gnozować pacjenta, a do innych ośrodków kierować go tylko w przypadku 
konieczności wykonania procedur zabiegowych – mówi Natalia Soroka, spe-
cjalista okulista, która udziela świadczenia w krzeszowickiej poradni.

Zakup aparatu nie byłby możliwy tak szybko  bez finansowego wsparcia 
Gminy Krzeszowice, która jest podmiotem tworzącym Krzeszowickie Cen-
trum Zdrowia.

- Dzięki wsparciu Pana Burmistrza i Radnych, przekazane dofinansowanie 
w wysokości 60 000 zł umożliwiło szybką realizację zakupu już w grudniu 
2021 roku. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili 
się do dokonania zakupu tak potrzebnego dla naszych pacjentów urządzenia 
diagnostycznego – mówi dyrektor KCZ Michał Matysik. - To już drugi aparat, 
który w 2021 roku uzupełnił bazę sprzętową KCZ. W styczniu w naszej pracow-
ni stanął nowoczesny aparat do badania USG. Zarówno na aparacie USG, jak 
i OCT wykonywane są badanie finansowane w ramach kontraktów zawartych 
pomiędzy KCZ a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Krzeszowickie Centrum Zdrowia wzbogaca bazę  
sprzętową
Od stycznia 2022 roku pacjenci, korzystający ze świadczeń poradni okulistycznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w budynku przy ul. Kra-
kowskiej 8 w Krzeszowicach, badania OCT mogą wykonać bezpośrednio w poradni. Wszystko dzięki uzupełnieniu bazy sprzętowej o nowocze-
sny aparat do wykonywania  badania tomografii koherentnej OCT.

Mamy nadzieję, że rok 2022 przyniesie nowe możliwości dalszego działania 
w kierunku modernizacji bazy sprzętowej i tworzenia nowoczesnych moż-
liwości diagnostycznych dla pacjentów Krzeszowickiego Centrum Zdrowia.

TeKsT i Zdjęcie: KcZ
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Wyżej wymieniony projekt jest podzielony na 3 
moduły, które obejmują następujące czynności:

1. Moduł I - Analiza materiałów źródłowych. 
Pozyskanie danych dotyczących granic działek, 
użytków gruntowych i budynków z materiałów 
archiwalnych. Porównanie danych z ortofoto-
mapą, aktualizacja sposobu użytkowania na 
działkach (użytków gruntowych)

2.  Moduł I I  -  Wykonanie prac terenowych 
i pomiarów geodezyjnych budynków, użytków 
gruntowych. Usunięcie rozbieżności stwierdzo-
nych w ramach analiz w Module 1, w tym ustaleń 
granic działek ewidencyjnych (sporadycznie).

3. Moduł III – Przygotowanie i przeprowadzenie 
wyłożenia projektu operatu opisowo kartogra-
ficznego do wglądu osób zainteresowanych, 
rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń wniesionych na 
wyłożeniu, wprowadzenie danych i dokumen-
tacji geodezyjnej do bazy ewidencji gruntów 
Starostwa Powiatowego w Krakowie

W ramach wyżej wymienionego projektu są 
wykonywane lub zakończone prace moderniza-
cyjne EGIB  dla następujących jednostek ewiden-
cyjnych w powiecie krakowskim:

- zakończone:  miasto Świątniki Górne, Liszki, 
Mogilany, Czernichów,

- realizowane: Wielka Wieś, Jerzmanowice-Prze-
ginia, Zabierzów, Krzeszowice , Kocmyrzów-Lu-
borzyca.

Zakres prac obejmuje weryfikację użytków grun-
towych, pomiar budynków oraz zebranie infor-
macji o budynkach, takich m.in. jak ilość kondy-
gnacji, funkcja, rok budowy, materiał ścian.

Na terenie gminy Krzeszowice prace w terenie 
rozpoczęły się w styczniu od sołectwa Filipowice.

W przypadku, kiedy właściciela nie będzie 
w domu geodeci, postarają się przyjść o innej 
porze dnia lub w inny dzień. W sytuacjach braku 
kontaktu z właścicielem pozostawią zawiado-
mienie z podanym numerem telefonu, pod który 
można dzwonić i umówić się na oględziny i po-
miar w dogodnym terminie.

Przykłady korzyści z modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków (EGiB):

 - w  ramach modernizacji EGiB zostaną wykryte 
i poprawione błędy i rozbieżności wdanych EGiB, 
o których właściciel może nawet nie wiedzieć 
oraz których usunięcie w innym trybie jest trud-
ne, czasochłonne i kosztowne,

- do sporządzenia aktów notarialnych, operatów 
szacunkowych, m.in. dla zabezpieczenia wierzy-
telności kredytowych, wymagane są, nie tylko 
jak dotychczas, wypisy z rejestru gruntów, ale 
również wypisy z kartoteki budynków lub od-
powiednio wypisy i wyrysy z rejestru budynków, 

- zgodnie z art. 22  Ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  właściciele 

nieruchomości są obowiązani zgłaszać właściwe-
mu staroście wszelkie zmiany danych objętych 
ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 
dni liczą cod dnia powstania tych zmian.

- poprawność danych EGiB wymagana jest 
m.in. przez bankiw trakcie udzielana przez nich 
kredytów oraz sprawdzania realizacji inwestycji 
objętych kredytowaniem. Brak na przykład wy-
kazania w EGiB aktualnego użytku gruntowego 
dotyczącego terenów mieszkaniowych może 
być przyczyną kwestionowania rozliczeń z ban-
kiem. 

- przy szacowaniu ewentualnych strat powsta-
łych w wyniku klęsk żywiołowych (np. osuwiska) 
jednym z dokumentów branym pod uwagę jest 
operat EGiB. Jeżeli dane w nim zapisane są nieak-
tualne lub niepełne, to konsekwencje obciążają 
właściciela nieruchomości.

- rolnik deklarujący w oparciu o zapisy EGiB po-
wierzchnie działek do ARiMR celem uzyskania 
dopłat obszarowych może mieć problemy ze 
względu na ograniczoną dokładność danych wy-
kazanych w EGiB, wynikającą jeszcze ze starych 
dokumentów EGiB, sporządzanych w latach 60. 
i 70. XX w.

Wykonawca modernizacji: Przedsiębiorstwo 
Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch, 
Sławomir Zając, 31-315 Kraków, ul. Radzi-
kowskiego 65K/12, e-mail: biuro@geoprof.pl,  
www.geoprof.pl, tel. 12 661 39 31. Kierow-
nik prac geodezyjnych: Jarosław Kożuch,  
tel. 604 266 012.
Informacje o wykonywanych pracach oraz stoso-
wanych technologiach zawarte są w prezentacji, 
przygotowanej przez GEOPROF s.c., dostępnej 
na stronie www.krzeszowice.pl.

Informacje o terminach prac w kolejnych so-
łectwach będą sukcesywnie zamieszczane na 
stronie www.krzeszowice.pl.

Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany 
terminów z uwagi na bieżącą sytuację epide-
miczną. 

Wszelkie informacje dotyczące w/w prac geo-
dezyjnych, otrzymywane od firmy GEOPROF 
s.c., będą na bieżąco udostępniane na stronie  
www.krzeszowice.pl.

oPracowanie na PodsTawie MaTeriałów  
PrZeKaZanych PrZeZ GeoProF s.c.  

– Janina WalkoWicz

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki 
ewidencyjnej Krzeszowice obszar wiejski
Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch Sławomir Zając z siedzibą w Krakowie ul. Radzikowskiego 65K/12 informuje, że 
realizuje na zlecenie Powiatu Krakowskiego (umowa nr ORB.II.032.329.2021 z dnia 13.07.2021 r.) projekt pod nazwą „ Digitalizacja, weryfikacja, 
poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej Krzeszowice obszar wiejski, przewidzianych 
w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020””.

Obręb Planowany termin pomiaru

Dębnik od 26.01.2022 do 28.01.2022

Dubie od 31.01.2022 do 04.02.2022

Filipowice od 17.01.2022 do 11.02.2022

Nawojowa Góra od 24.01.2022 do 25.02.2022

Paczółtowice od 25.01.2022 do 18.02.2022

Rudno od 25.01.2022 do 25.02.2022

Siedlec od 04.02.2022 do 25.02.2022

Żary od 07.02.2022 do 10.02.2022
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XIV EDYCJA  
KONKURSU 'POLSKA 
WIEŚ - DZIEDZICTWO 
I PRZYSZŁOŚĆ' 
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO 
ROLNICTWA WE WSPÓŁPRACY Z 
WYDAWNICTWEM NAUKOWYM SCHOLAR 
OGŁOSIŁA XIV EDYCJĘ KONKURSU „POLSKA 
WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”.  
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki 
związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz 
wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. 

KATEGORIE:  
1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie, 

magisterskie), popularno-naukowe i inne 
nienależące do tych dwóch kategorii, ale 
prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne 
spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; 

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i 
regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo 
historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory 
zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) 
oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju 
polskiej wsi.  

 

 

NAGRODY: 
 
NAGRODA 
PIENIĘŻNA W 
WYSOKOŚCI 5 
TYSIĘCY ZŁOTYCH 
 
WYDANIE PRACY W 
FORMIE KSIĄŻKI W 
WYDAWNICTWIE 
NAUKOWYM 
SCHOLAR  

 

TERMIN 
SKŁADANIA PRAC: 
31 lipca 2022 

 

WIĘCEJ 
INFORMACJI:  
https://www.fdpa.org.pl/ 
22 864 03 90 

 
 

Badania ankietowe
W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na 
terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Pod-
stawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 
z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. 
Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicz-
nego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankie-
terów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach 
rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicz-
nych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada 
legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz 
i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej 
województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania 
strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. 
Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe 
są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpie-
czone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę 
publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych 
zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka pu-
bliczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać 
z konkretnymi osobami. 

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe 
informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza 
autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, 
w przypadku badań ankietowych, można uzyskać u kierownika Wydziału 
Badań Ankietowych, Joanny Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281,  
e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl lub sprawdzenie tożsamości ankietera po-
przez aplikację na stronie https://sa.stat.gov.pl/formularz/. 

Ministerstwo Finansów 
- Krajowa Administracja 
Skarbowa ostrzega
Ostrzegamy przed telefonami od nieznanych osób, które podają się za 
pracowników urzędów skarbowych lub Ministerstwa Finansów (MF). 
To próby wyłudzenia danych podatników.
Przypominamy: resort finansów nie prowadzi telefonicznej weryfikacji 
prowadzonych spraw, ani nie zbiera w ten sposób informacji o podatni-
kach. Osoby podające się za pracowników urzędów skarbowych lub MF 
telefonują przykładowo w sprawach dodatków do PIT-u lub podejrzanych 
przelewów.

Przypominamy, że urzędy skarbowe i MF nie prowadzą telefonicznej we-
ryfikacji prowadzonych spraw, ani nie zbierają w ten sposób informacji 
o podatnikach.

Podobne próby wyłudzeń mogą pojawić się w wiadomościach wysyłanych 
przez oszustów, którzy próbują uzyskać od nas pieniądze lub informacje.

Co warto zrobić
W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu i próby wyłudzenia da-
nych, użyj w swoim telefonie funkcji „przekaż” albo „udostępnij” i przekaż 
treść otrzymanej wiadomości na numer 799-448-084.

Zgłoszenie zostanie przekazane do analityków CERT Polska.

Każde zgłoszenie może pomóc ochronić tysiące innych użytkowników!

W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu lub próby wyłudzenia 
danych, które dotyczą Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji 
Podatkowej, prosimy o przekazanie zgłoszenia na incydent@mf.gov.pl.

Źródło: www.gov.pl/web/kas

Doręczamy decyzje  
podatkowe
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w lutym bieżącego roku na 
terenie gminy Krzeszowice będą doręczane decyzje, ustalające wysokość 
zobowiązania z tytułu podatków lokalnych na rok 2022. Doręczeń będą 
dokonywać sołtysi lub pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że:  
15 lutego:
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za luty - dotyczy 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek  nieposiadających  
osobowości prawnej  

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

• Upływa termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych

• Upływa termin zapłaty I raty podatku od środków transportowych

28 lutego:
• Upływa termin złożenia przez producentów rolnych wniosku o zwrot 

podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej  (faktury za okres 6 miesięcy, tj. od sierpnia 
2021 do stycznia 2022) 
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Do tej pory w Czystym Powietrzu obowiązywały 
dwie części programu. 

Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinanso-
wania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym docho-
dem do 100 tys. zł,  oraz druga – podwyższony 
poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc 
przeciętny miesięczny dochód na osobę do  
1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do  
2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 progra-
mu?
Beneficjentem Części 3 programu może zostać 
osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące 
warunki:

• jest właścicielem/współwłaścicielem bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą,

• przeciętny miesięczny dochód na jednego 
członka jej gospodarstwa domowego wskaza-
ny w zaświadczeniu wydawanym przez Gminę, 
nie przekracza kwoty:

• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

• 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

• ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku 
stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzin-
nego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na 
wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, zawierającym wskaza-
nie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został 

Trzecia część programu Czyste Powietrze 
 – wsparcie nawet do 69 tys. zł.
Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub  
1 260 zł na osobę oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku. Nowe zasady programu zaczęły obowiązywać od 25 stycznia 2022 roku. 

przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każ-
dym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do 
dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można składać 
poprzez:
serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma 
elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwali-
fikowanym), lub aplikację internetową, tj. Portal 

Beneficjenta dostępny na stronie internetowej 
właściwego WFOŚiGW – konieczne dostarczenie 
również wersji papierowej wniosku z wymagany-
mi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie 
można dostarczać za pośrednictwem gminy.

Zapraszamy do Gminnego Punktu Konsul-
tacyjno-Informacyjnego. Świadczymy kom-
pleksowe doradztwo w zakresie wypełnienia 
i rozliczenia wniosków do Programu Czyste 
Powietrze. Zadzwoń i wymień piec! 
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W porządku obrad znalazło się omówienie za-
wartości informacyjnego bezpłatnego Biuletynu 
Seniora, który zostanie wydany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach 
w ramach programu Rozwój Pomocy Społecznej, 
finansowanego ze środków budżetu państwa. 
Dyrektor GOPS Aneta Solarz poinformowała, że 
w biuletynie znajdą się między innymi: infor-
macje na temat form pomocy społecznej, oferty 
skierowanej dla seniorów, bezpieczeństwa, a tak-
że profilaktyki zdrowotnej. 

W kolejnym punkcie porządku obrad radni omó-
wili problemy samotnych seniorów, natomiast   
Aneta Solarz poinformowała o możliwościach 
wsparcia udzielanego przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Krzeszowicach. Wśród form 
pomocy wymieniła pomoc pieniężną, tj. zasiłki 
stałe, okresowe, celowe, dodatek mieszkaniowy 
oraz zasiłek pielęgnacyjny. Niepieniężne formy 
to: usługi opiekuńcze, możliwość skierowania do 
Środowiskowego Domu Samopomocy, porad-
nictwo specjalistyczne, czy pomoc żywnościowa. 
Podkreśliła popularną w czasie pandemii wśród 
seniorów pomoc w dostarczeniu zakupów. 
Nadmieniła także o projekcie „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”.

Kontynuując obrady, radni dyskutowali na temat 
dostępu seniorów do profilaktyki chorób, dia-
gnostyki, leczenia i rehabilitacji w placówkach 

Sesja Miejskiej Rady Seniorów
8 grudnia 2021 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyła się VII sesja Miejskiej Rady Seniorów, którą prowadziła prze-
wodnicząca Helena Latawiec. 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w gminie Krze-
szowice, w świetle obowiązujących przepisów. 
W tym punkcie odpowiedzi na pytania radnych 
udzielił dyrektor Krzeszowickiego Centrum 
Zdrowia Michał Matysik. Przedstawił on także 
obowiązujące zasady funkcjonowania placówki 
oraz problemy, z jakimi się zmaga. 

W kolejnej części sesji radni poruszyli temat 
związany z tematyką szczepień przeciwko 
COVID-19 w gminie Krzeszowice, możliwości 

utworzenia Uniwersytetu III wieku oraz Domu 
Seniora. Na zakończenie obrad przewodnicząca 
zwróciła się do radnych o przesyłanie propozycji 
do planu pracy rady na 2022 rok. Po wyczerpa-
niu porządku, obrad przewodnicząca zamknęła 
posiedzenie. 

PrZewodnicZąca MiejsKiej rady seniorów
 heLena LaTawiec 

Na wstępie rada dokonała zmian w uchwale, 
dotyczącej ustalenia stawek dotacji przedmio-
towej dla Zakładu Administracji Budynków 
Komunalnych na 2022 rok. Jak poinformowała 
dyrektor Luiza Cholewa, podjęcie uchwały miało 
charakter formalny, było związane z wejściem 
w życie nowych przepisów, kwota dotacji nie 
uległa zmianie. 

Kontynuując obrady, radni podjęli uchwałę 
dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krzeszowice na lata 2022 - 2031. Na-
stępnie przystąpili do procedowania Uchwały 
Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2022 rok. 
Po przedstawieniu przez skarbnik Beatę Banach 
najważniejszych zmian, wprowadzonych od 
czasu pierwszego czytania projektu budżetu, 

głos zabrał burmistrz Wacław Gregorczyk, który 
poinformował, że projekt zakłada utrzymanie 
wysokiego tempa rozwoju, przeznacza około  
30 milionów złotych na inwestycje. Wśród naj-
ważniejszych zadań, zaplanowanych na 2022 
rok wymienił zakończenie budowy nowego 
budynku biblioteki wraz z wyposażeniem, za-
kończenie budowy parkingu przy dworcu, ode-
branie Strefy Aktywności Gospodarczej, a także 
szereg nowych zadań, takich jak: rozbudowa 
szkół podstawowych w Zalasie oraz Filipowicach, 
budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Ten-
czynku, wsparcie zadań realizowanych wspólnie 
z Powiatem Krakowskim, tj. przebudowy ul. Mię-
kińskiej oraz przebudowy ulic w centrum miasta, 
kontynuacja zadań realizowanych w ranach 
tzw. „IS-ów”, a także zabezpieczenie środków na 
program osłonowy, związany z wymianą źródeł 
ogrzewania.  Po przedstawieniu pozytywnych 
opinii komisji, głos zabrał radny Kamil Kłosow-
ski, który wyraził dezaprobatę dla propozycji 
przekazania w formie darowizny działki przy  
ul. Ogrodowej w Krzeszowicach na rzecz Skarbu 
Państwa, tj. Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, z przeznaczeniem na budowę sali kon-
certowej z salami dydaktycznymi i infrastrukturą 
towarzyszącą, na potrzeby szkoły muzycznej. 
Radny wskazał na możliwość rozbudowy szkoły 
w oparciu o działkę znajdującą się na terenie 
parku Potockich. W ocenie radnego działka, 

Sesja Rady Miejskiej
30 grudnia 2021 roku odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Została przeprowadzona w tzw. zdalnym trybie obradowania. Była 
to jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku, z uwagi na konieczność uchwalenia budżetu gminy na kolejny rok. 
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którą burmistrz proponuje przekazać w formie darowizny na budowę 
sali koncertowej, ma znaczenie strategiczne dla gminy. Burmistrz Wacław 
Gregorczyk, odnosząc się do wypowiedzi radnego poinformował, między 
innymi, że koszt, jaki poniesie gmina w związku z budową sali koncerto-
wej (150 000 zł na projekt oraz działka w formie darowizny) jest niewielki 
w porównaniu do wartości inwestycji, szacowanej na około 20 milionów 
złotych, jak i korzyści dla mieszkańców, jakie będą w przyszłości z budowy 
sali koncertowej. Dodał również, że rozmowy z przedstawicielami rodziny 
Potockich nie przyniosły efektu. Na zakończenie dyskusji radny Kamil Kło-
sowski zawnioskował o przeniesienie kwoty 150 000 zł z zadania, dotyczą-
cego projektu rozbudowy szkoły muzycznej, celem zwiększenia środków 
na projekt basenu. Ostatecznie, wniosek został odrzucony przez radnych, 
a budżet na przyszły rok przyjęty. 

W kolejnym punkcie porządku obrad radni dokonali zmian w uchwale, 
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Po-
wiatowi Krakowskiemu w latach 2020-2022. Burmistrz Wacław Gregorczyk 
poinformował, że zmiana uchwały jest związana z przesunięciem kwoty 
250 000 zł na przyszły rok z powodu niewykorzystania dotacji w 2021 
roku w związku z realizacją zadania na ul. Miękińskiej. Następna uchwała 
dotyczyła podziału obszaru gminy Krzeszowice na sektory, w celu zorgani-
zowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Katarzyna Soska-Więcek po-
informowała, że zmiana ma na celu przesuniecie w czasie wejścia w życie 
przedmiotowej uchwały, tj. od dnia 1 lipca 2022 roku. Dodała również, 
że planuje się skorzystać z zamówienia uzupełniającego, które będzie re-
alizowane przez trzy miesiące przyszłego roku (kwiecień, maj, czerwiec), 
po zakończeniu zamówienia podstawowego – planowo z końcem marca 
2022 roku.

Kontynuując obrady, radni wyrazili zgodę na przekazanie w formie daro-
wizny działki przy ul. Ogrodowej, o której była mowa podczas omawiania 
uchwały budżetowej. Następnie wprowadzili zmiany w Statucie Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej. Jak poinformował przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa (…) Leszek Kramarz, konieczność podjęcia uchwały wy-
nikła ze zmiany adresu siedziby biblioteki w Krzeszowicach oraz nadania 
nazw ulic w miejscowościach Zalas i Nowa Góra, w których znajdują się filie 
biblioteki. 

W dalszej części obrad rada zatwierdziła zbiorczy wynik wyborów do Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Przewodniczący rady Kazimierz 
Stryczek poinformował, że celem przeprowadzenia wyborów w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych utworzone zostały okręgi wybor-
cze, w każdym z nich przypadał 1 mandat. Ponadto 1 mandat przypadał dla 
radnego, reprezentującego młodzież uczącą się poza terenem gminy Krze-

Rok 2021 był trzecim pełnym rokiem działania Rady Miejskiej VIII 
kadencji. We wskazanym okresie Rada Miejska w Krzeszowicach obra-
dowała na 11 sesjach zwyczajnych oraz 2 nadzwyczajnych. W związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującym sta-
nem epidemii, większość obrad, zarówno rady, jak i komisji problemo-
wych, odbyło się za pomocą środków porozumiewania na odległość. 
Z 13 sesji, które odbyły się 2021 roku, 11 to sesje przeprowadzone w tzw. 
zdalnym trybie obradowania. Podjętych zostało 189 uchwał, 2 opinie, 2 
stanowiska oraz 2 apele. Jedenastokrotnie zmieniana była Uchwała Budże-
towa Gminy Krzeszowice na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Krzeszowice. 

W 2021 roku doszło do istotnych zmian w składzie Rady Miejskiej. W maju 
z mandatu zrezygnował radny Andrzej Osiniak. Wobec zrzeczenia się 
pierwszeństwa do obsadzenia mandatu przez kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów w wyborach przeprowadzonych 
21.10.2018 roku, Komisarz Wyborczy postanowił o wstąpieniu w jego 
miejsce Anny Dudek, która uzyskała kolejno największą liczbą głosów. 
Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej nowa radna złożyła ślubowanie oraz 
została członkiem Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Uzupełniony został również skład 
Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. W tej komisji 

miejsce radnego Andrzeja Osiniaka zajęła radna Dorota Marek. To nie był 
jednak koniec zmian w składzie rady. W październiku zmarł radny Wiesław 
Jagiełło. Wobec zrzeczenia się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu 
przez kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, Komisarz 
Wyborczy postanowił o wstąpieniu na jego miejsce Grzegorza Sikory, który 
w wyborach w dniu 21.10.2018 roku uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów. Podczas listopadowej sesji radny złożył ślubowanie, a następnie, 
zgodnie z treścią podjętych przez radę uchwał, został członkiem Komisji 
Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z kolei 
członkiem, a następnie przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej, została 
radna Beata Głąb.

Wśród ważnych kwestii, którymi zajmowała się rada w 2021 roku, było 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Frywałd dla złoża Zalas, 
a także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
13 sołectw, w tym również zmiana obejmująca obszar w zachodniej części 
sołectwa Filipowice. 

Na uwagę zasługuje fakt przyjęcia przez radę, podczas majowej sesji, 
apelu w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zakazu 
spalania paliw stałych, niestanowiących biomasy, w budynkach na terenie 

szowice. W Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach oraz w Szkole Pod-
stawowej w Ostrężnicy, z uwagi na brak kandydatów, wybory nie odbyły 
się. Nieobsadzony został również mandat radnego, zamieszkałego w gmi-
nie Krzeszowice, ale uczącego się poza jej granicami. Wpłynęło 1 zgłoszenie 
kandydata, które nie spełniło wymogów formalno-prawnych. Reasumując, 
w wyniku przeprowadzonych wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach III kadencji, obsadzonych zostało 12 mandatów. 

Przedmiotem obrad XLIII sesji było również zatwierdzenie programu na-
prawczego Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia na lata 2021 - 2022. 
Projekt uchwały szczegółowo omówił dyrektor Michał Matysik. Podczas 
swojej wypowiedzi poinformował między innymi, że zgodnie z ustawą 
o działalności leczniczej kierownik samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, w przypadku, gdy w sprawozdaniu finansowym wystą-
piła strata netto, sporządza program naprawczy, na okres nie dłuższy niż 
3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. 
Strata wniosła niecałe 130 000 zł, została pokryta w całości ze środków 
własnych podmiotu. Dyrektor omówił sytuację ekonomiczno-finansową 
jednostki, wskazując przyczyny powstania straty. Powodem była głównie 
sytuacją epidemiczną. 

Kolejna uchwała dotyczyła powierzenia Gminie Zabierzów realizacji zada-
nia publicznego w zakresie utworzenia i prowadzenia, w tym kierowania 
do Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego na terenie gminy 
Zabierzów, uczestników z terenu gminy Krzeszowice w roku 2022.  Dyrek-
tor  GOPS Aneta Solarz poinformowała, że Gmina Krzeszowice zamierza 
kontynuować współpracę z Gminą Zabierzów przy kierowaniu naszych 
mieszkańców do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowi-
cach. 

Podczas sesji rada przyjęła również plan pracy rady, plan kontroli Komisji 
Rewizyjnej oraz plany pracy komisji problemowych na rok 2022. Po wyczer-
paniu porządku, przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął obrady XLIII 
sesji. Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach dostępne są:

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

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

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

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

PrZewodnicZący rady MiejsKiej
kaziMieRz sTRyczek  

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej  
w Krzeszowicach w 2021 roku
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gminy Krzeszowice od 1 stycznia 2030 roku, a także uchwalenia programu 
osłonowego pn. „Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Gminy 
Krzeszowice, którzy ponoszą koszty grzewcze związane z trwałą zmianą 
systemu ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne systemy grzewcze, 
na lata 2022 – 2025”. 

W czerwcu, podczas XXXVI sesji, po pozytywnej rekomendacji Komisji 
Rewizyjnej, rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2020, następnie rozpatrzyła raport o stanie 
Gminy Krzeszowice. Konsekwencją tego było podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Krzeszowice za rok 2020 
oraz jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Gminy Krzeszowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 

Jedną z najważniejszych spraw w 2021 roku była procedura, związana 
z uchwaleniem budżetu na 2022 rok. Od listopada komisje problemowe 
rady, a w szczególności Komisja Budżetu (…), analizowały projekt uchwały 
budżetowej, wypracowując opinie i wnioski. W konsekwencji Komisja Bu-
dżetu (…) wydała opinię wstępną, a następnie opinię końcową. 13 grudnia 
odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu, a podczas grudniowej sesji, 
procedura zakończyła się podjęciem uchwały przez radę.   

Szczególną grupą uchwał, były te rozpatrywane i opiniowane przez Komi-
sję Skarg, Wniosków i Petycji. W 2021 roku Rada Miejska rozpatrzyła 8 skarg, 
z czego 5 dotyczyło działalności Burmistrza Gminy Krzeszowice. Ponadto, 
we wskazanym okresie rada rozpatrzyła 5 wniosków, odniosła się również 
do 6 petycji, natomiast w 6 sprawach (2 dotyczących wniosków, 4 doty-
czących skarg) uznała się za organ niewłaściwy. Zgodnie z uchwalonym 
przez radę planem kontroli, Komisja Rewizyjna przeprowadziła „Kontrolę 
wydatkowania środków sołeckich w zakresie bieżącego utrzymania dróg 
gminnych w roku 2020”.

Działalność Rady Miejskiej opierała się przede wszystkim na pracach 
radnych w ramach komisji. W roku 2021 odbyła się następująca liczba ich 
posiedzeń:

• Komisja Rewizyjna: 12

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 10

• Komisja Budżetu Mienia i Finansów: 18

• Komisja Rozwoju i Infrastruktury: 20

• Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa: 13

• Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji: 12

• Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów Zdrowia i Polityki  
Społecznej: 15

• Komisja Edukacji: 15

• Komisja Inwentaryzacyjna: 0

• Komisja ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego: 5

Wypracowane podczas posiedzeń komisji opinie, wnioski i stanowiska 
kierowane były na sesje pod obrady całej rady lub do realizacji przez Bur-
mistrza Gminy Krzeszowice. 

W pierwszych 3 kwartałach roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, 
mieszkańcy z radnymi mogli się kontaktować telefonicznie lub za pośred-
nictwem poczty elektronicznej. W ostatnim kwartale zostały wznowione 
cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej, zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną kontakt telefo-
niczny oraz e-mailowy wciąż jest zalecany. 

PrZewodnicZący rady MiejsKiej 
kaziMieRz sTRyczek
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WYSTAWA  
FOTOKLUBU
22 stycznia, w sobotę, o godz. 13.00  
odbył się wernisaż wystawy po-
konkursowej Fotoklubu Krzeszo-
wice. 
Na wystawie w holu Galerii Sztuk 
Wi z u a l nyc h  w  Pa ł a c u  Va u x h a l l 
w Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach prezentowane są zdjęcia 
autorstwa członków Fotoklubu Krze-
szowice, które wykonano w ramach 
trzech edycji konkursu fotograficzne-
go, zorganizowanego w 2021 roku. 
Zdjęcia oceniali: Danuta Węgiel, Dag-
mara Kwiatek, Krzysztof Kamiński, 
Marcin Kołpanowicz.

W w ystawie udzia ł  b iorą :  Anna 
Lorenc, Elżbieta Musialik, Barbara 
Krzętowska, Marian Lewicki, Tadeusz 
Strama, Karol Szewczyk. Ekspozycja 
będzie czynna do 20 lutego 2022 
roku.

red. Autorzy zdjęć z jurorką Danutą Węgiel

Ela Musialik - Przyroda

Barbara Krzętowska - Street Tadeusz Strama - Człowiek i jego pasje 
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Dzięki pilotażowym programom, realizowanym w czasie wakacji, Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach pozyskało z Fundacji PZU wsparcie finan-
sowe, dzięki któremu może zapewnić comiesięczne spotkania dla rodzin 
z dziećmi ze spektrum autyzmu. Projekt „Spektrum Kultury – spotkania dla 
rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu” ma na celu stworzenie przestrzeni 
do korzystania z kultury na poziomie Europy Zachodniej. Określenie „spek-
trum autyzmu” pojawia się często i ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak 
różne są osoby z autyzmem: osoby porozumiewające się niewerbalnie, 
mające problemy z samodzielnością, ale także wysoko funkcjonujące, które 
zakładają własne rodziny. 

Dla CKiS – autora projektu – najważniejsze są potrzeby uczestników. Obec-
ność pedagoga podczas spotkań umożliwia indywidualne podejście do 
każdego. Zajęcia są atrakcyjne, a plan został opracowany przy współpracy 
z rodzicami dzieci, które brały udział w projektach pilotażowych. W ramach 
partnerstwa z Fundacją PZU mamy zapewniony harmonogram na najbliż-
sze kilka miesięcy. Zależy nam, aby dzieci lubiły do nas przychodzić i atrak-
cyjnie spędzały czas z rodzicami. 

kaTaRzyna niedoba
kooRdynaToR PRoJekTU

KOLEJNY WAŻNY PROJEKT 
W CKIS
Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, a jego przyczyny nie są 
w pełni znane. Znane są natomiast potrzeby osób nim dotkniętych. 
Przede wszystkim potrzebują one dodatkowego wsparcia i większej 
uwagi w kształtowaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych 
i poznawczych. Jeśli spotkałeś jedną osobę z autyzmem, spotkałeś jedną 
osobę z autyzmem – brzmi zdanie Stephena Shore’a, doktora w dzie-
dzinie pedagogiki specjalnej, dotkniętego zespołem Aspergera – za-
burzeniem rozwoju, które mieści się w spektrum autyzmu.

DZIECIĘCY UNIWERSYTET 
Za nami pierwszy semestr zajęć Dziecięcego Uniwersytetu w Krze-
szowicach. Warsztaty grudniowe nawiązywały tematycznie do nad-
chodzących Świąt Bożego Narodzenia. W styczniu z kolei każdy mógł 
poczuć w sobie żyłkę aptekarza, kosmetologa, a nawet ciekawskiego 
chemika.

Opłatek, symbolizujący chleb, dzielony wraz z najlepszymi, serdecznymi 
życzeniami, to nieodzowna cześć wigilijnej wieczerzy. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że w naszej tradycji był również powszechnie wykorzystywany do 
tworzenia świątecznych ozdób, tzw. światów. Wykonywano je z białych 
i kolorowych opłatków, z których wykrawano cienkim nożykiem krążki, 
gwiazdki, trójkąty czy krzyżyki. Połączone ze sobą za pomocą śliny, mogły 
przybierać przeróżne, fantastyczne kształty, choć oczywiście najpopular-
niejszy był ten w kształcie kuli ziemskiej, od której pochodzi nazwa „świat”. 
O tej i o innych tradycjach bożonarodzeniowych opowiadała Monika 
Dudek – etnolożka. W kruchy świat dawnego rękodzieła młodych studen-
tów wprowadziła również Anna Koblak – rękodzielniczka. Każdy wrócił do 

domu z własnoręcznie wykonaną, oryginalną ozdobą, która mogła zawi-
snąć na choince.

Na ostatnim spotkaniu w semestrze zimowym zaprosiliśmy dzieci do 
laboratorium biokosmetyków. W czasach, gdy w każdej drogerii można 
kupić dziesiątki preparatów na wszelkie dolegliwości – szampony, kremy 
i odżywki – łatwo pogubić się w składzie i przeznaczeniu kosmetyków.  
Dr inż. Marta Wróbel z wielką pasją opowiedziała o dobrodziejstwach 
składników naturalnych, o chemicznej naturze wyciągów wodnych i alko-
holowych, maceratów, a także o znaczeniu olejków eterycznych. Przepisy 
na kosmetyki z produktów roślinnych i mineralnych ułatwiły stworzenie 
leczniczych mikstur mineralno-roślinnych. Studenci wyszli z zajęć z przygo-
towanymi przez siebie: tymiankową solą do kąpieli, zmiękczająco-regene-
rującą maścią z nagietkiem, maceratem z kwiatów rumianku oraz bombą 
do kąpieli z suszonymi kwiatami. Zapach, wygląd i właściwości produktów 
z pewnością zachwyciły wszystkich domowników.

MaRTa sMUTek
kooRdynaToR dUWk
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MUZO OPŁACZ NAS  
I TEN OKRUCH RZEKI
„ODLOT” ZENONA FAJFERA  
W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM W SZCZECINIE

Teatr książki i wyobraźni

Pierwsza inscenizacja „Odlotu” Zenona Fajfera – poematu dramatycznego, 
który powstawał w latach 2015-2016 i został wydany z niewielkimi zmia-
nami w 2019 roku, dokonuje się już na kartach tej niezwykłej pod każdym 
względem książki. Nietypowe didaskalia, rozbudowane, błyskotliwe i bar-
dzo obrazowe, pozwalają uruchomić teatr wyobraźni, w którym równole-
gle – po lewej, na stronach parzystych i po prawej – istnieją dwa zupełnie 
nieprzystające światy. 

Po lewej stronie toczy się historia, współczesność i przyszłość, jesteśmy na 
ziemi i na księżycu, na pustyni, przez którą ciągnie karawana, w przestwo-
rzach, nad wieżowcami Manhattanu, w chmurach, w gęstniejącej mgle, 
także w „mgle umysłu”… Jesteśmy w samolocie „Sławnych Linii Lotniczych 
Dawne Bohatery / A rozmach skrzydeł jego czterdzieści i cztery”. Są tu 
z nami owi dawni wielcy i przegrani bohaterowie, nasze kompleksy, mity, 
lęki, tęsknoty, nasza śmieszność i mania wielkości, traumy przeszłości i du-
chy zbiorowej wyobraźni, przywołane w cytatach, aluzjach, parafrazach 
wplątanych w nieoczekiwane konteksty i cudzysłowy. To wszystko zabra-
liśmy w ów lot – po trosze lot smoleński (lecz nie tylko), bo on tak bardzo 
nas podzielił, choć mógł zjednoczyć w poczuciu straty, bólu i poszukiwaniu 
wsparcia. Po tej stronie są słowa nienawiści, wzajemnych oskarżeń, pogar-
dy dla inaczej myślących, mających inny kolor skóry, inną religię i płeć. Ale 
jest też ból niesiony przez doświadczenia historyczne – wojnę, Holokaust, 
zbrodnię katyńską, która zresztą cały czas dokonuje się gdzieś w tle, są 
prawdziwe listy i konspiracyjne słowa dziadka: „nikomu nie mów, że wiesz”. 

Dokąd lecimy? Czy katastrofa jest nieunikniona? Jeszcze większa  
katastrofa?

Wszystko, o czym opowiadam, brzmi poważnie, dramatycznie. Oto zno-
wu jakieś rozliczenia przeszłości, polityka, historia, „Polska właśnie”. Ale 
„Odlot” to dużo, dużo więcej, to feeria tematów, nastrojów, barw, postaci 
niesionych przez skrzący się humorem język pełen nieprawdopodobnych 
metafor, skojarzeń, fajerwerków słownych i poetyckich (np. Wielka Pream-
buła – napisana błyskotliwym 13-zgłoskowcem instrukcja bezpiecznego 
lotu, dowcipnie parodiująca styl „Pana Tadeusza”). Tuż obok usłyszymy po-
dejrzane i podsłuchane rozmowy, wyzwiska kibiców, oniryczne marzenia 
wyrażone czułym wierszem, frazy z pieśni i piosenek, wierszyki i wyliczanki 
z dzieciństwa… 

Mniej więcej tyle samo miejsca na kartach książki zajmuje strona druga 
– prawa. A tam, na białej, czystej kartce, pojawiają się tylko dwa słowa: 
„całują się”. On i Ona, trwający w rozpaczliwym, namiętnym, niekończącym 
się pocałunku. Byli tu, zanim przyszliśmy i będą, kiedy już odejdziemy. I to 
jest kontrapunkt dla całej wielkiej – czasem tragicznej, czasem groteskowej 
i śmiesznej – wizji Polski współczesnej. Ale nim zamkniemy książkę, z jej 
paginacją dokona się coś magicznego – końcowa liczba 154 (po lewej) zo-
stanie wprawiona w ruch i dosłownie „przeleci” na drugą stronę. 

W miłości nadzieja? 

Premiera teatralna 

Prapremiera „Odlotu” odbyła się 13 grudnia 2021 roku w Teatrze Współcze-
snym w Szczecinie. Inscenizacji podjęła się Anna Augustynowicz – wybitna, 
charyzmatyczna reżyserka, laureatka najbardziej prestiżowych nagród, od 
trzydziestu lat dyrektor artystyczna szczecińskiej sceny. Wybrała „Odlot” 
Zenona Fajfera na pożegnanie z tą funkcją, którą objęła po wystawieniu 13 
grudnia 1991 roku „Klątwy” Stanisława Wyspiańskiego.

Wchodzimy na widownię, zajmujemy miejsca; naprzeciwko nas już są 
aktorzy, siedzą na takich samych fotelach. Czy to wnętrze samolotu? My 
też w nim jesteśmy, jak w lustrze odbijamy się wzajemnie. I jest On – Poeta 
– Konrad (kolejna wielka rola Grzegorza Falkowskiego, grającego Konrada 
w „Wyzwoleniu” Anny Augustynowicz), a zarazem Pierwszy Pilot – Inspi-
cjent Lotu – Dyrygent chóru aktorów. Dociera do nas, że mówi teksty ze 
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sztuk Wyspiańskiego. Pozostał przecież „sam na pustej scenie”, wciąż wadzi 
się z Maskami, z romantyczną martyrologią i stereotypami polskości. Zajęci 
szukaniem swoich foteli nie słyszymy dokładnie, co mówi – przedstawienie 
jeszcze się nie zaczęło – poza tym nigdy nie wysłuchaliśmy Wyspiańskiego 
uważnie, Mickiewicza i Norwida zresztą też. Słychać szum silników, za chwi-
lę odlatujemy! 

Aktorzy ubrani są na czarno, mają białe twarze (to znak charakterystyczny 
teatru A.A. – ascetyzm, skupienie na słowie, jego muzycznym brzmieniu 
i sensie). Są postaciami trochę nie z tego świata, mieszają się z widmami, 
które wraz ze słowami: „Muzo opłacz nas i ten okruch rzeki”, za chwilę ich 
nawiedzą. 

Konrad–Nauczyciel sprawdza listę obecności. Zamiast oczekiwanego: 
„obecny”, słyszymy: „zabity” – oto Zamarła Klasa i swoisty cichy apel dla 
ofiar wojny, Holokaustu, prześladowań różnych czasów. Zostanie powtó-
rzony pod koniec spektaklu, żeby nie zapomnieć ich imion. 

Zaczyna się historia życia, śmierci, zdrady, przemocy, bezradności, zagu-
bienia, ale też codziennych rozmów o rzeczach ważnych i trywialnych. Nikt 
tak naprawdę nie słucha partnera, ważne, co Ja mam do powiedzenia lub 
wykrzyczenia. „Jak ja ich nienawidzę!” – z furią powtarza jeden z bohaterów 
spektaklu, podczas gdy cierpiąca na demencję Staruszka, dziergając bere-
cik, wspomina czasy przedwojennego dzieciństwa. W pewnym momencie 
staje się przedmiotem drwin – nie ona jedna. Nie ma empatii, poczucie 
wspólnoty okazuje się iluzją. Na zewnątrz gęstniejąca mgła, wielu pasaże-
rów odczuwa niepokój.

W sercu i pamięci pozostają chwile szczególnego wzruszenia. Oto postać 
grana przez Bogusława Kierca wspomina przyjaciela, który „przeprowadził 
się na ulicę Smoleńsk” i dawno już ze sobą nie rozmawiali. Cudowne są 
chwile z Ireną Jun, która na ekranie z tyłu sceny, w dużym zbliżeniu, czyta 
autentyczny list więźnia z Kozielska. Ta relacja ściska za gardło, podobnie 
jak mówiony przez nią wiersz Norwida „Do kraju tego…” i nucona z tęsk-
nym uśmiechem piosenka. W tej tęsknocie i w wizji świata, którego już 
nie ma, jest coś czystego, szlachetnego. Może właśnie owe wspomnienia 
i towarzyszący im uśmiech są jakąś nadzieją dla świata – szansą na zrozu-
mienie, wybaczenie, czułość. 

Szczególnym momentem jest wejście na pokład lecącego samolotu Barda 
Najbardziejszego (w roli Jacka Kaczmarskiego świetny Wojciech Brzeziń-
ski). Czy jeszcze raz rozpali emocje, jak wtedy gdy „tysiące świec palili mu”, 
gdy śpiewał o burzeniu murów i wyrywaniu krat? Ale przecież już wtedy 
wiedział, że śpiewak zawsze jest sam, „a mury rosną, rosną, rosną…”. Nie 
chcą tego słuchać, ale on i tak zaśpiewa, po to przyszedł z zaświatów, by 
„przestrzec, gdy ktoś żył nagannie”. By opowiedzieć o hipokryzji i kłam-
stwie, o instrumentalnym traktowaniu historii i o tym, co nie pozwala dziś 
spokojnie spać – o płaczu dzieci i śmierci w zimnym lesie na granicy… 
Zawsze budził sumienia, nie upraszczał historii. Teraz też, nawet jeśli go 
przegonią.

Wszyscy aktorzy, cały wspaniały Zespół zasługuje na najwyższy szacunek 
i podziw. Na pewno w pamięci zostanie rytm tego przedstawienia, skom-
ponowanego jak symfonia, nucone i śpiewane pieśni, taniec przypomina-
jący te z „Wesela” w reżyserii Anny Augustynowicz, wyraziste gesty, często 
gwałtowne i rozpaczliwe, a czasem groteskowe i zabawne.

„I tak dalej, dalej…”. Nie sposób napisać o wszystkim, co wywołało wstrząs, 
wzruszyło czy wprawiło w zachwyt. Trudno oddać słowami bogactwo i bra-
wurę „Odlotu” – tak odważnie i dojmująco przeniesionego na scenę. Nie 
mogę jednak nie wspomnieć o Nich – całujących się. Poeta chętnie odrywa 
się od ponurych obrazów i myśli, żeby zwrócić uwagę publiczności na sie-
dzących w jednym z pierwszych rzędów młodych ludzi (w tych rolach Zofia 
Walich i Mateusz Wiśniewski), zastygających co jakiś czas w pocałunku – 
kruchym schronieniu przed pędzącym ku katastrofie światem. 

Więc może jednak Miłość?

Brawa po spektaklu trwały bardzo długo. Wybitny tekst, wielkie przedsta-
wienie.

TeResa noWak

Zenon Faj fer  „O dlot ”,  reż .  Anna August ynowicz ,  prapremiera :  
13 grudnia 2021 roku w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.
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To bardzo radosny i budujący moment w historii naszego miasta – naj-
nowocześniejszy, reprezentacyjny obiekt przeznaczony został dla książek 
i szeroko pojętej kultury. Od nas, czytelników i przyjaciół Biblioteki, chciała-
bym przekazać podziękowania wszystkim, którzy patronowali, projektowa-
li, finansowali, realizowali to wielkie przedsięwzięcie: urzędom centralnym, 
wojewódzkim, powiatowym i miejskim, wielu ludziom rozumiejącym 
znaczenie tej instytucji dla mieszkańców miasta i gminy. Znane jest nam 
zaangażowanie i determinacja Burmistrza Wacława Gregorczyka, Urzędu 
i Rady Miejskiej oraz oczywiście Pani Dyrektor Klaudii Węgrzyn i całego 
zespołu pracowników Biblioteki. 

Od dawna krzeszowicka biblioteka nie była tylko wypożyczalnią książek. 
Mimo trudnych warunków lokalowych organizowała spotkania z pisarza-
mi, ludźmi rozmaitych pasji, talentów i zainteresowań, koncerty, wystawy, 
warsztaty dla dzieci i seniorów, Dyskusyjny Klub Książki, noce bibliotecz-
ne… Lubiliśmy tę „starą” czytelnię z antresolą. Drewno i kameralność (ktoś 
mógłby powiedzieć nawet – ciasnota) tworzyły szczególną atmosferę cie-
pła, serdeczności, przytulności.

Jestem pewna, że Dobry Duch tamtych spotkań zagości teraz w nowym 
budynku, bo atmosferę i tak zawsze kształtują ludzie, ich zaangażowanie, 
oddanie swej pracy, empatia i serce, a to wszystko jest udziałem całego ze-
społu Pań i Panów Bibliotekarzy. Teraz będzie łatwiej rozwinąć skrzydła. Nie 
trzeba już się martwić, że nie wszyscy chętni do udziału w imprezie znajdą 
miejsce na widowni. 

Życzę więc Pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom Biblioteki sukcesów 
i radości z pracy w tak pięknych wnętrzach i coraz liczniejszego grona czy-
telników. Niech Biblioteka tętni życiem, niech będzie miejscem ciekawych 
spotkań, twórczych myśli, ważnych dyskusji o kulturze i świecie. Niech 
dzieci, które pokochają swoją kolorową czytelnię z mnóstwem puszystych 
zabawek i nowiutkich książeczek, wyrosną na mądrych odbiorców, a może 
twórców kultury.

W fasadzie budynku zwracają uwagę kamienne drzwi przypominające 
otwarte karty książki. Zachęcają, więc wchodźmy tam jak najczęściej. Warto 
wejść w strefę ciszy, skupienia, mądrości, ale też w strefę przygody, rozryw-
ki i spotkania. 

TeResa noWak

NOWOCZESNE KRÓLESTWO KSIĄŻEK
Biel, duże, przeszklone przestrzenie, nowoczesny design, ogromna wypożyczalnia główna, kolorowe królestwo baśni i zabawy dla dzieci, strefa 
ciszy, sala przeznaczona na niewielkie wystawy plastyczne – już zaludniona ciekawymi, ekspresyjnymi rzeźbami w drzewie, grafikami i obraza-
mi, wymarzona przez wielu z nas kameralna sala kinowa i miejsce na literacką kawiarenkę. Oto nowy budynek Biblioteki w Krzeszowicach! Już 
otwarty! 

POETYCKIE ZAMYŚLENIA
Tak właśnie określiłabym nowy zbiór wierszy doktora Stanisława Ma-
czugi, genialnego chirurga i urokliwego poety, niezwykle wrażliwego 
człowieka. To ósmy już tomik Jego utworów, które przyjmowane są 
przez czytelników z wielką sympatią, zasługują na to. Są bliskie, bo 
dotyczą każdego z nas, z jego sferą emocjonalną, szarą codziennością 
i odświętnymi okruchami radości. Takie właśnie klimaty zapowiada 
ilustracja Kazimierza Wiśniaka „W lasku” na okładce „Wyboru wierszy”.

Poetyckie zamyślenia… Zaczynają się od refleksji na temat dzisiejszych 
czasów, którym daleko do doskonałości. I nad rolą pisania w tym niełatwym 
czasie. Pojawia się pytanie, po co i dla kogo. Próbę odpowiedzi znajdujemy 
w wierszach poety. Jak żyć, by zachować najważniejsze wartości, te uniwer-
salne, zawsze cenione najwyżej. To miłość, przyjaźń, cieszenie się urokami 
świata, empatia w kontaktach z drugim człowiekiem. To z ogromną czuło-
ścią wspominani rodzice, zawsze obecni w świadomości, w przywoływaniu 
czasu przeszłego, zawsze z poczuciem braku najbliższych.

Strofy poświęcone wspaniałej małżonce, wspomnienia ze wspólnie 
zwiedzanego Korfu, greckiej wyspy, jej rajskich krajobrazów, nasyconych 
intensywnością kolorów, zapachów…Te obrazy zatrzymane w pamięci, 
w kadrach fotografii, pozwalają często przetrwać trudniejsze chwile, które 
przecież są udziałem każdego człowieka.

Wiersze pana Doktora emanują optymizmem, radością z każdego kolej-
nego wschodu słońca i śpiewu ptaka. Są też zamyślenia smutne. Do nich 
należy konieczna przecież świadomość, że trzeba kiedyś spotkać się z pro-
blemami, jakie niesie z sobą upływający czas, konieczność pogodzenia 
się z tym faktem. Ale i to jest źródłem dojrzałej refleksji o roli życiowego 
doświadczenia, przekazywanego młodym.

Piękne są utwory związane tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia, 
których ciepło rodzi radość z Dobrej Nowiny. Dobrze jest pobyć w świecie 
wykreowanym przez poetę. To oaza harmonii życia człowieka dobrego 
i pięknego. O takich ludziach mawiali starożytni Grecy – Kalos Kai Agathos. 
Właśnie tak.

MaRia osTRoWska
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POWOLI ODCHODZI  
PEWNE POKOLENIE
Powoli odchodzi pewne pokolenie – takie zdanie usłyszałam od mo-
jej mamy po tym, jak powiedziałam Jej, że zmarł pan Józef Żbik. 
Zadumała się, bo to także Jej pokolenie. Pan Józef był od niej tylko 
dwa lata starszy. Odchodzi pokolenie ludzi urodzonych przed II wojną 
światową, ludzi, którzy wiele w życiu przeszli i to, do czego w życiu 
doszli – osiągnęli własnymi siłami i pracą. Jakże ich młode życie było 
inne i dużo trudniejsze od życia współczesnych dzieci, nastolatków czy 
osób obecnie startujących w dorosłe życie. To był zupełnie inny świat. 
A pan Józef? 

Był, jak to w rodzinie się mówi-
ło – „wymodlonym” dzieckiem. 
Miał dużo starszą siostrę, później 
umarło kilkoro narodzonych dzieci 
i urodził się Józio, który przeżył. Ale 
rodzice niezbyt długo cieszyli się 
zdrowiem dwójki swoich dzieci, bo 
Ziutek w wieku 15 lat uszkodził so-
bie prawe kolano. Po 5 tygodniach 
leczenia okazało się, że noga jest 
sztywna i  opuchnięta. I  wtedy 
poproszono o konsultację samego 
doktora Wincentego Wcisłę – sław-
nego lekarza rodem z Tenczynka. 
Diagnoza była krótka – gruźlica 
kości. Na szczęście terapia zalecona 
przez doktora była skuteczna, zaży-
wanie tabletek na poprawę zwap-
nienia kości oraz okłady ze skórek 
ze świeżo zabitych królików były 

na tyle skuteczne, że chorobę zażegnano. Ponadto doktor Wcisło młodemu 
pacjentowi wręcz nakazał dalszą edukację. Tradycyjnie, lecząc tenczynian, 
nie brał za to opłaty.  Tym razem też tak uczynił, dodając następujące zda-
nie: A ty młody pamiętaj, że też masz w życiu robić dobre uczynki! 

Pan Józef po latach napisał następującą refleksję: Słowa doktora Wcisły 
utkwiły mi w pamięci na całe życie i starałem się, jak tylko mogłem, robić te do-
bre uczynki, tym bardziej że dalsze leczenie przyniosło zdecydowaną poprawę 
i nowy rok szkolny rozpocząłem tylko z jednomiesięcznym opóźnieniem. Po pół 
roku noga była już na tyle sprawna, że mogłem biegać. Po zakończeniu nauki 
w Technikum i odbyciu nakazu pracy w PGR Koźmice koło Ząbkowic Śląskich 
zaliczyłem służbę wojskową i wykazałem się dobrą sprawnością fizyczną, przy 

czym wyleczona przez doktora Wincentego Wcisło noga była i jest w dobrym 
stanie. W dowód wdzięczności, z dużym udziałem mojego syna Grzego-
rza, zorganizowałem spotkanie wspomnieniowe o doc. Wincentym Wcisło  
w 25. rocznicę Jego śmierci. Pierwsza część miała miejsce w Kościele parafial-
nym w Tenczynku, a później w restauracji „Warszawianka” w Krzeszowicach. 
Spotkali się współpracownicy i studenci doktora Wincentego Wcisło, a dziś 
znani lekarze.

Znając pana Józefa Żbika, uważam, że i bez słów doktora Wincentego ro-
biłby w swoim życiu dobre uczynki, bo tak był wychowany. Rodzice jego: 
Stanisława i Ludwik pochodzili z Rudna, ciężko pracowali, aby ich syn mógł 
się kształcić. Wpajali mu pracowitość, prawdomówność, uczciwość oraz 
troskę o drugiego człowieka. 

Ważną datą w życiu Józefa był dzień 1 maja 1962 roku, gdy od uśmiechnię-
tej dziewczyny otrzymał pierwszomajowy kotylion. To był „strzał Amora” 
– miłość od pierwszego wejrzenia. Niedługo później Krysia została żoną 
Ziutka, urodzili im się dwaj synowie, a małżonkowie czas dzielili między 
obowiązki domowe a pracę. Niestety, życie nie zawsze jest usłane różami, 
ale zawsze razem pokonywali przeciwności losu, dzięki czemu stawali się 
silniejsi i odporniejsi na przeżywanie każdego następnego dnia. Ziutek 
zmieniał pracę zawodową, ale podejmował się też innych zajęć, nigdy nie 
siedział z założonymi rękami, czekając, że coś samo wpadnie mu do garści. 
Działał ponadto w komitecie rodzicielskim przedszkola i szkół, do których 
uczęszczali jego synowie oraz służył mądrą radą, działając w Radzie Para-
fialnej przy tenczyńskiej parafii. 

Lata płynęły, można było pomyśleć o przejściu na emeryturę, ale bezczyn-
ność nie była mocną stroną Józefa i Krystyny. Postanowili założyć zakład 
pogrzebowy, którego istnienie w obecnych czasach jest rzeczą oczywistą. 
Dawniej w Tenczynku zmarłego od momentu śmierci do dnia pogrzebu 
trzymano w domu. Często obok musieli spać jego najbliżsi. Ponadto, jeśli 
nie było chętnych z rodziny, to do niesienia trumny najmowano przygodne 
osoby. Zwłaszcza cudzoziemcy dziwili się takiej organizacji żegnania zmar-
łych. Jak godnie i z szacunkiem należy zaopiekować się ciałem i zorganizo-
wać smutną uroczystość pokazali założyciele „Kalii” – Krystyna i Józef, a pan 
Józef z racji doświadczenia zawodowego potrafił doradzić i załatwić wiele 
urzędowych spraw dla rodzin zmarłej osoby. 

Należy pamiętać, że wielką zasługą państwa Żbików było wspieranie lokal-
nych organizacji, np.: Zespołu Pomocy Dzieciom, Zespołu Charytatywnego, 
LKS Tęcza Tenczynek, Stowarzyszenia Nasz Tenczynek i wielu innych, co 
złotymi zgłoskami zapisało się w historii naszej Małej Ojczyzny – Tenczynka.

Pożegnaliśmy nietuzinkowego człowieka o wielkim sercu. Cześć Jego pa-
mięci.

Żonie, synom i rodzinie składam wyrazy współczucia, z podziękowaniem, 

że dane mi było spotkać pana Józefa na mojej drodze.

anna łUKasiK

Pytał, co potrzeba, jak może pomóc – i nigdy nie odmówił. Wtedy były 
trudne czasy, więc Jego pomoc była dla organizatorów bardzo ważna. 
Gdy rozpoczęliśmy działania na rzecz budowy nowego Przedszkola w Ten-
czynku, Pan Józef służył swoją pomocą i przez kilka lat wspierał finansowo 
realizację projektu. Nigdy nie oczekiwał specjalnych podziękowań, lecz 
przy powitaniu przedszkola otrzymał wspólnie z żoną specjalną statuetkę 
za dar serca i znalazł się w szerokim gronie nagrodzonych darczyńców. Był 
niezwykle skromnym Człowiekiem. Gdy zaczęło działać Stowarzyszenie 
Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń”, od początku zaanga-
żował się i dofinansowywał jego projekty edukacyjne dla dzieci. Bardzo 
oddany sprawom dzieci wspierał wielokrotnie dzieci chore. Smutny to czas 
i tak trudno się pogodzić z odejściem bliskiej osoby, bo taką „Pan Ziutek” był 
dla całej społeczności Przedszkola. Był naszym prawdziwym Przyjacielem. 
Panie Ziutku, dziękujemy z całego serca. Będziemy pamiętać. 

Wyrazy współczucia dla żony, drogiej Pani Krysi.

MaRzena kUbin
dyRekToR PRzedszkola W TenczynkU

ODSZEDŁ NASZ PRZYJACIEL
Z wielkim żalem pożegnaliśmy Pana Józefa Żbika. Wspaniałego Człowieka, który troszczył się o sprawy Tenczynka. Wspólnie z żoną, Panią Kry-
styną Żbik, wspierał wiele jego inicjatyw. Przez długi okres pomagał Fundacji Pomocy Dzieciom w Tenczynku, podczas organizowanych przez 
wiele lat, dla ponad 100 dzieci, akcji letnich pod nazwą „Tęczowe Wakacje”. 
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Najstarszy wnuk Państwa Andrzeja i Marii z Gołkowskich-Bajdów, rocznik 
1922, imiennik wspaniałego Dziadka – prof. dr hab. Andrzej Pomianowski, 
wybitny naukowiec, fizyko-chemik. Siedzimy w jednym z pokoi „Bajdówki”, 
w otoczeniu obrazów, zdjęć, książek, pamiątkowych drobiazgów, zachowa-
nych pomimo dziejowych burz.

Historia zaczyna się w Tenczynku. Tutaj, w 1921 roku, w kościele pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej, ksiądz proboszcz Wojciech Kamusiński udzielił 
ślubu przyszłym rodzicom pana Profesora, Józefowi Pomianowskiemu 
i Janinie z Bajdów. Wesele odbyło się „na Bajdówce”. Państwo Pomianowscy 
zamieszkali po ślubie we Lwowie, w pięknej kamienicy w narożniku Rynku 
Głównego, z wejściem od dawnej ulicy Grodzickich 1. Tam Józef Pomia-
nowski, prawnik, miał swą kancelarię. Po kilku latach zmienia się krajobraz 
wczesnego dzieciństwa Andrzeja. W 1929 roku ojciec, potrójny doktor pra-
wa, przenosi się z rodziną do Katowic. Obejmuje tam posadę dyrektora Ślą-
skiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pięć lat później otrzymuje nominację 
na sędziego Najwyższego Trybunału Administracyjnego w Warszawie, co 
równało się randze ministra. W Warszawie przychodzi na świat najmłodsza 
córka Państwa Pomianowskich, Barbara. Po latach zostanie żoną światowej 
sławy kompozytora, Wojciecha Kilara.

I zawsze był wakacyjny Tenczynek. Tam ojciec Andrzeja oddawał się swojej 
największej pasji – botanice i ogrodnictwu. Sprowadzał z Francji najpięk-
niejsze odmiany róż, założył czterohektarowy ogród z dziesiątkami drzew 
różnych gatunków. Spędzał w tym ogrodzie każdą wolną chwilę. Zacho-
wane zdjęcia utrwalają beztroskie lipcowe i sierpniowe chwile. Andrzeja 
odwiedzają koledzy szkolni. Młodych ludzi cieszy cały otaczający świat 
przyrody. 

Profesor opowiada: - Dotarłem wreszcie do wspomnień dotyczących naszej 
nauki szkolnej w okresie okupacji. Przed wojną osiągnąłem tzw. małą maturę 
i przed studiami, jak planowałem, na Wydziale Elektrotechniki Politechniki 
Warszawskiej, udałem się na wakacje do Tenczynka. Zaskoczył nas wybuch 
wojny oraz rozporządzenie okupacyjne, pozwalające na uruchomienie dla 
Polaków jedynie szkolnictwa zawodowego. Korzystając ze znajomości mamy, 
udało się mnie i Janie dostać do Szkoły Handlowej Wroniewicza, a Koli – do 
Szkoły Kupieckiej. Nauka okazała się pożyteczna, szczególnie z uwagi na fakt, 
że nauczycielami byli często profesorowie wyższych uczelni. Matematyki uczył 
mnie na przykład światowej sławy profesor Wilkosz.

Handlówka była jedynie rocznym epizodem. Zaraz po jej ukończeniu 
zaczęła się „przygoda z chemią”. - Zajęcia „Szkoły techników chemicznych” 
odbywały się na tyłach Collegium Novum, przy ulicy Olszewskiego. Podczas 
okupacji produkty do sklepów spożywczych dowozili do miasta chłopi z pod-
krakowskich wsi. Kilku ich synów było naszymi kolegami na chemii. Wyko-
rzystywaliśmy to do wynoszenia z budynków uniwersyteckich ukrytych na 
strychu aparatów i innych sprzętów, i przewożenia, w celu ukrycia, na strychy 
pobliskich budynków – wspomina Profesor. Mówi z podziwem o znako-
mitych wykładowcach, szczególnie o ulubionym profesorze, Bogdanie 
Kamieńskim.

Wdzięczny uczeń opowiada po latach: - W niewiele dni po wojnie mój pro-
fesor zaprosił mnie na rozmowę do swego gabinetu przy ulicy Grodzkiej. Za-
skoczył mnie, proponując „od zaraz”, asystenturę w Zakładzie Chemii Fizycznej 
i Elektrochemii UJ. Od jutra mam się zająć przygotowaniem ćwiczeń doświad-
czalnych z chemii fizycznej... dla trzeciego roku studiów chemicznych. Mam 
ściągnąć ze strychu „tablice” objaśniające ćwiczenia i całą aparaturę, jaka się 
tam zachowała i zmontować „zestawy”. Muszę też od razu zapisać się na uni-
wersytet. Nieśmiało wtrąciłem, że nie mam matury. Powiedział, że to formal-
ność, bo on wie, co ja umiem i zdam jako eksternista. Tak się też stało. Andrzej 
Pomianowski w latach 1945-1948 zdał maturę i uzyskał dyplom magistra 
filozofii w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Równocześnie od 1945 roku pełnił funkcję asystenta ZCHFIE UJ.

Przebieg błyskotliwej kariery naukowej Andrzeja Pomianowskiego jest 
imponujący. W 1954 roku rozpoczął pracę w Polskiej Akademii Nauk, w Za-
kładzie Fizykochemii Zjawisk Powierzchniowych w Krakowie. W roku 1957, 
po wzięciu udziału w Międzynarodowym Kongresie Zjawisk Powierzchnio-
wych w Londynie, został zaproszony przez jego organizatorów, profesorów 
Schulmana i Leję, na stypendium, na uniwersytet w Cambridge. 

ZMARŁ PROF. DR HAB. ANDRZEJ POMIANOWSKI 
Na cmentarzu w Tenczynku pożegnali profesora: rodzina, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi i przedstawiciele środowiska naukowego. Chcemy 
przypomnieć Państwu fragmenty tekstu poświęconego Andrzejowi Pomianowskiemu, opublikowanego kilka lat temu w „Magazynie Krzeszo-
wickim”.

W 1958 roku obronił pracę doktorską na temat „Elektrometryczne obserwa-
cje flotacji w aparatach laboratoryjnych”. W 1962 roku przebywał na stypen-
dium w Edmonton w Kanadzie. W 1968 roku obronił pracę habilitacyjną na 
temat „Elektryczne i powierzchniowe własności układu rtęć – roztwór wod-
ny ksantogenianów i czwartorzędowej soli amoniowej”. W 1972 roku znów 
pojechał na stypendium do Kanady, tym razem do Vancouver. A w 1978 
roku uzyskał tytuł profesora w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzch-
ni PAN. W latach 1978-1990 prof. dr hab. Andrzej Pomianowski pełnił funk-
cję dyrektora ds. naukowych w Instytucie Katalizy i Fizykochemii PAN.

MaRia osTRoWska, MaRian leWicki

Podczas uroczystości pogrzebowej prof. dr hab. inż. Kazimiera A. Wilk  
z Politechniki Wrocławskiej mówiła między innymi: - W zmarłym tracimy 
wieloletniego Przyjaciela i wspaniałego, pełnego pomysłów człowieka, z któ-
rym spędziliśmy wiele twórczych chwil na płaszczyźnie zawodowej i prywat-
nej; człowieka o rozległej wiedzy, który dogłębnie i uparcie uczył wszystkich 
rozważać każdy problem naukowy. 

W liście kondolencyjnym, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki 
Wrocławskiej, prof. dr hab. Piotr Młynarz, napisał: Z głębokim żalem przy-
jęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Andrzeja Pomianowskiego, 
wieloletniego przyjaciela Wydziału Chemicznego, znakomitego nauczyciela 
i pełnego pasji naukowca, który wniósł nieoceniony wkład w zakresie fizyko-
chemii powierzchni. To ogromna strata dla tych, którzy znali Pana Profesora 
osobiście, ale również dla rzeszy osób, które znały Pana Profesora z licznych, 
wysoko cenionych publikacji. W pamięci pozostanie nie tylko jako wybitny 
uczony i oddany nauczyciel, ale również wspaniały człowiek, pełen pasji i nie-
spożytej energii życiowej.
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Pomagamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Będąc pierwszymi na 
miejscu zdarzenia, reagujemy natychmiast, gdy  trzeba wykonać masaż ser-
ca, opatrzyć ranę i wezwać pogotowie. Pomagamy najmłodszym dotrzeć 
bezpiecznie do szkoły i zdać na kartę rowerową. Bezdomnym w okresie 
niskich temperatur dostarczamy ciepłą herbatę i posiłek; współpracując 
z GOPS, zawozimy ich do szpitala lub przytuliska. Pomagamy, gdy: inter-
wencyjnie trzeba wejść do mieszkania, bo coś złego się w nim dzieje, ktoś 
zasłabnął lub ma awarię pieca. Pomagamy, gdy wystraszony zwierzak 
ucieka i błąka się po mieście, gdy ktoś w samym środku upalnego dnia 
zamknie psa w aucie i uda się na długie zakupy, gdy kot lub sarna zaplącze 
się w siatce ogrodzeniowej, lub gdy osoba bez serca przywiąże do drzewa 
bezbronnego szczeniaka, żeby się go pozbyć.

Bywamy też surowi, ale czasem po prostu nie ma innego wyjścia. Dzieje się 
tak na przykład wtedy, gdy kierowca zaparkuje pojazd na pasach albo na 
chodniku tak, że nie można przejść lub przejechać z wózkiem, gdy dewa-
stowane jest mienie publiczne, zaśmiecany park, pompowane ścieki, albo 
gdy świadomie zatruwane jest powietrze, którym oddychamy. Nie prze-
praszamy za to, że egzekwujemy prawo – to nasz obowiązek. Dzięki temu 
chronimy innych mieszkańców. Z drugiej strony Straż Miejska to nie tylko 
mandaty czy wnioski do Sądu. To przede wszystkim ludzie, dla których 
liczy się drugi człowiek, to umundurowani urzędnicy – strażnicy z dużym, 
praktycznym doświadczeniem zawodowym i świetną znajomością terenu 
gminy, w której pracują.

Nie zliczymy, ilu osobom uratowaliśmy mienie, zdrowie i życie. Takich przy-
kładów jest sporo. To właśnie w tym miejscu miło nam przypomnieć, że 
właśnie mija 30 lat, od kiedy służymy społeczności Krzeszowic. Z tej okazji, 
Drodzy Mieszkańcy, deklarujemy, że możecie na nas liczyć. Tysiące podję-
tych działań, przechodzonych i przejechanych w patrolu kilometrów. Cza-
sem nieprzeciętny wysiłek, by ujawnić sprawcę, zmienić nawyki, utrzymać 
porządek publiczny, uratować mienie i pomóc rozwiązać problem. Każde-
go roku strażnicy SM interweniują, w odpowiedzi na wezwania mieszkań-
ców, od 600 do 800 razy. Zgłoszenia wpływają przez telefon, mailem lub 
bezpośrednio do patroli. Wszystko musi działać sprawnie, szybko i płynnie. 
Aby ujednolicić system przekazywania informacji, a tym samym skrócić 
czas dotarcia na miejsce zdarzenia, brakuje nam nowoczesnej platformy 
wymiany danych. Dzięki temu odpadłoby wiele spraw „papierkowych”, któ-
re zapewniłaby elektronika. Posiadamy nowoczesny radiowóz, zakupiony 
w 2019 roku, uniwersalny i spełniający nasze wymagania, podobnie jak 
sprawnie działający system monitoringu miejskiego. To nasze atuty! 

Ponad rok temu musieliśmy zacząć mierzyć się też z nowymi wyzwaniami, 
które przyniosła pandemia Covid-19. Bez względu na okoliczności pan-
demiczne strażnicy cały czas pomagają sprawdzać, czy osoby spełniają 

30 LAT W SŁUŻBIE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Straż Miejską Gminy Krzeszowice powołano do życia 1 lutego 1992 roku. Nasze statutowe motto – służyć i chronić. Nic nie zmieniło się od tam-
tego momentu. Jesteśmy po to, by pomagać mieszkańcom gminy. Rozwiązujemy problemy społeczne całkowicie lub skuteczne je ograniczamy. 
W uzasadnieniu do MSW ówczesny Burmistrz napisał: Utworzenie Straży Miejskiej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
jak również wspieranie czynności administracyjno-porządkowych Urzędu Miejskiego, co jest bardzo istotne ze względu na walory uzdrowiskowo-tu-
rystyczne naszej gminy i związany z tym ruch ludności. To uzasadnienie naszej roli jest aktualne i wyznacza miejsce Straży w społeczności naszej 
gminy. 

wymogi kwarantanny lub dostarczają potrzebującym lekarstwa i zakupy. 
We współpracy z organizacjami społecznymi, rozdawaliśmy maseczki 
ochronne bezdomnym i ubogim, starając się, by skutki zagrożenia były dla 
nich jak najmniej dotkliwe. Informowaliśmy na bieżąco o zmieniających się 
obostrzeniach, gdzie można się zaszczepić lub zrobić test. Tej pracy na co 
dzień z pozoru nie widać. Zazwyczaj dzieje się ona w cieniu pustostanów, 
altan czy zarośli, pośród których osoby ubogie i bezdomni zbudowali swoje 
schronienia.

Cały czas pamiętamy też o działaniach profilaktycznych – w myśl zasady, 
że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Strażnicy wielokrotnie odwiedzili szkoły 
i przedszkola, edukując dzieci i młodzież na wolnej przestrzeni z szerokiego 
zakresu zagadnień dotyczących bezpiecznych zachowań, tj. o potrzebie 
ostrożności przy kontaktach z nieznajomymi, podczas surfowania w inter-
necie, poruszania się pieszo i rowerem po mieście, na skate parku lub placu 
zabaw. Nasz coroczny turniej „Rowerowy tor przeszkód” wyłania najspraw-
niejszych rowerzystów klas IV-V. Uczymy też prawidłowych zachowań 
ekologicznych, w tym segregacji odpadów komunalnych. Nie zapominamy 
o Seniorach. Często zapraszani do ich klubu, działającym przy Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach, dzielimy się naszą wiedzą, by chronić 
ich przed coraz to nowymi sposobami wyłudzania pieniędzy, utrwalać 
bezpieczne zachowania, zachęcać do noszenia elementów odblaskowych 
i dbania o kondycję fizyczną i odporność.

O tym, jak bardzo jesteśmy potrzebni mieszkańcom, świadczą twarde 
liczby. Tylko w minionym, 2021 roku, proszono nas o pomoc w różnego 
rodzaju sprawach: telefonicznie – 671 razy, przez e-mail – 452 i pisma –184, 
tj. łącznie 1307 razy. Statystycznie, najwięcej telefonów było do nas w na-
stępujących sprawach: awarie i dewastacje mienia, pomoc bezpańskim 
i dzikim zwierzętom, zatruwanie powietrza, wycieki nieczystości na nieska-
nalizowanym terenie, nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, zagrażające 
bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.

Drodzy Mieszkańcy i Goście gminy Krzeszowice, 
dziękujemy Wam za zaufanie i za to, że często jesteśmy pierwszą służ-
bą, która przychodzi Wam na myśl, gdy szukacie pomocy, kiedy dzieje 
się coś złego. Zapewniamy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, by 
nie zawieść Waszego zaufania. Nie oceniajcie pochopnie, gdy musimy 
być surowi – czasem tak po prostu trzeba. Już od 30 lat jesteśmy po to, 
by służyć, chronić i pomagać.

JanUsz MiTka
KoMendanT sTraży MiejsKiej
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RATUJMY DĘBNIK
Piszę w imieniu seniorów z Krzeszowic i okolic. Żyjemy w pięknie 
uformowanym, naturalnym środowisku. Krzeszowice otaczają zale-
sione wzgórza, doliny i kotliny. Naszym marzeniem jest, by na herbie 
Krzeszowic był napis Krzeszowice-Zdrój, ale teraz myślę, że jest to 
nieosiągalne. 
W okresie grzewczym nasze miasto tonie w zanieczyszczonym powietrzu, 
ale z biegiem czasu można to zmienić. Mamy też inne zagrożenie. Ale po 
kolei. Klub Seniora „Radość Życia” poznał prawie wszystkie naturalne walo-
ry Krzeszowic i okolic, ale pokochał szczególnie Dolinę Racławki (na szczę-
ście rezerwat). Drugim takim miejscem spotkań seniorów jest najmniejsza 
wioska w Małopolsce, Dębnik. Miejscowość jest znana w wielu miastach 
Europy ze swojego skarbu, a mianowicie z czarnego marmuru. Wieś jest 
pięknie położona, w leśnym trójkącie. Jest zadbana, czysta, z małym ry-
neczkiem, remizą, z placem do odpoczynku. Są tam też stawy z kwitnącymi 
przez kilka miesięcy w roku grzybieniami i grążelami. Żyją w nich gady 
i płazy. Wszystko to jest pięknie opisane na tablicach przy ścieżkach dy-
daktyczno-przyrodniczych. Dębnik to mały Eden dla ludzi, zwierząt i roślin. 
Tu wiele rodzin pieszo, na rowerach, a nawet konno korzysta ze świeżego 
powietrza. Jeszcze niedawno, w czasach PRL-u, przyroda ginęła tu wskutek 
kwaśnych deszczy. Trujące zakłady zamknięto, a natura sama się oczyściła. 
Wróciły ptaki, różne zwierzęta. Na fotopułapkach można zobaczyć jenoty 
pijące wodę ze stawu w kamieniołomie.

W Dębniku są dwa nieczynne kamieniołomy. W pierwszym z nich, eksplo-
atowany był tzw. czarny marmur, a w drugim kruszywo do budowy dróg. 
Od kilku lat, z tego, co wiem, oba kamieniołomy mają nowego właściciela. 
Mieszkańcy, ale też miłośnicy Dębnika obawiają się rozpoczęcia ponownej 
eksploatacji w drugim z kamieniołomów. Cały ten teren otacza park krajo-
brazowy. Można mieć obawy, że Dębnik i jego przepiękne okolice czeka los 
podobny do Dubia. Jak wiadomo, od wielu lat usytuowany jest tam czynny 

kamieniołom, w konsekwencji czego wycinane są całe połacie lasów buko-
wych, wysychają źródła, niszczone są zielone płuca naszej gminy. 

Co, z mojego punktu widzenia, da nam uruchomienie kamieniołomu 
w Dębniku? Pracę dla ludzi, zyski dla właściciela, ale też hałas, wstrząsy, 
zapylenie, ucieczkę ptaków i zwierząt. Wioska zostanie „rozjechana” samo-
chodami ciężarowymi. Martwią się też mieszkańcy pobliskich Paczółtowic. 
Nie ma wątpliwości, że ucierpią okoliczne parki krajobrazowe i rezerwaty. 
Dębnik, mały Eden, zamieni się w piekiełko. Również Krzeszowice jeszcze 
bardziej odczują wzmożony ruch ciężarowy na ulicy Legionów Polskich.

W imieniu seniorów biję na alarm. Chrońmy to, co nam daje przyroda. 
Cieszmy się jej pięknem. Gorąco prosimy nasz władze – ratujmy Dębnik, 
mając na uwadze zdrojowe ambicje Krzeszowic.

w iMieniU seniorów
 sTanisława PyrdeK

W dniach 14-16 stycznia 2022 r. na terenie 
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP 
„Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim od-
był się biwak zimowy Hufca ZHP Krzeszowice. 
W biwaku wzięło udział aż osiemdziesięcioro 
zuchów, harcerzy, wędrowników i instrukto-
rów harcerskich z terenu gminy Krzeszowice. 
W trakcie wyjazdu dzieci i młodzież miały 
okazję poznać walory Załęczańskiego Parku 
Krajobrazowego, położonego nad malow-
niczym brzegiem rzeki Warty, oraz przede 
wszystkim aktywnie odpocząć na świeżym 
powietrzu.
W trakcie biwaku uczestnicy nie mogli narzekać 
na nudę – czas wypełniały im wędrówki, ogniska, 
kominki, gry i zabawy organizowane przez ka-
drę instruktorską. Największą atrakcją wyjazdu 
okazały się jednak biegi na orientację, przygo-
towane i przeprowadzone przez instruktorów 
z Sekcji BnO LKS Górzanka z Nawojowej Góry, 
którym składamy za to ogromne podziękowania. 
W trakcie biegów harcerze i zuchy poznali lepiej 
teren wokół ośrodka, rozwinęli swoje umiejęt-
ności z zakresu orientacji, korzystania z mapy 
i kompasu, a także wzmocnili swoją kondycję. 
Uczestnicy najmilej wspominają bieg nocny, 
który dla zdecydowanej większości był zupełnie 
nowym, ekscytującym doświadczeniem. Jak za-
wsze przy dobrej zabawie, biwak zimowy minął 
zbyt szybko, ale już po feriach wracamy do pracy 
śródrocznej gromad i drużyn, w trakcie której na 
co dzień staramy się zaszczepiać w zuchach i har-
cerzach pozytywne wzorce i nawyki, promując 
aktywne działania w zgodzie z naturą.

Niezależnie od wieku, serdecznie zapraszamy do 
dołączenia do jednostek harcerskich działają-
cych na terenie gminy Krzeszowice – informacje 
o godzinach i miejscach zbiórek znajdują się 
na stronie https://krzeszowice.zhp.pl/ (w razie 
pytań zachęcamy również do kontaktu przez 
fanpage’a Hufca ZHP Krzeszowice). W imieniu 

BIWAK ZIMOWY HUFCA ZHP KRZESZOWICE 

Sekcji BnO LKS Górzanka zapraszamy również 
na Górski Bieg Nawoja, który odbędzie się w Na-
wojowej Górze w trzech terminach – 30 stycznia,  
20 lutego oraz 20 marca (więcej informacji na 
stronie: https://lksgorzankabno.pl/). Do zobacze-
nia na szlaku! 

anTonina GUZiK
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Zazwyczaj ubrani jesteśmy na sportowo – 
w traperach, z kijkami i czapkami chroniącymi 
od chłodu i słońca. Na grudniowym spotkaniu 
każdy wyróżniał się odświętnym strojem. Dobry 
nastrój, wzajemna życzliwość i wspólna pasja 
to wyznaczniki wszystkich naszych spotkań. Tak 
było i tym razem. Spotkanie to podsumowanie 
dwóch sezonów, a wspomnień z dwóch lat 
zebrało się niemało. Z rozrzewnieniem i uśmie-
chem oglądaliśmy profesjonalnie przygotowany 
przez naszych klubowych kolegów – Andrzeja 
Rokickiego i Andrzeja Bulicza – materiał zdję-
ciowy. Wyświetlanym slajdom uroku dodała 
gustownie dobrana oprawa muzyczna. Przy każ-
dym slajdzie małe omówienie. Nie obyło się bez 
chwili refleksji przy zdjęciach naszych podróżni-
ków, którzy już niestety odeszli.

Przedstawiony program wycieczek na rok 2022 
wzbudził zainteresowanie. Ze względu na 
pandemię najprawdopodobniej nie wszystkie 
wycieczki uda się zrealizować w pierwotnym 
kształcie, ale uwzględniliśmy również plan B. 
Ufamy, że nadejdzie taki czas, w którym będzie 
bezpiecznie i będzie można realizować wszystkie 
nasze plany. Podczas spotkania, na podstawie 
statystyk, wytypowaliśmy najaktywniejszych 
spośród nas, czyli tych, którzy najczęściej z nami 
jeździli. Na pierwszym miejscu – za uczestnictwo 
w 15 wycieczkach – nagrodzeni zostali: Barbara 
Kłeczek, Bogusław Kłeczek i Marek Maciejowski, 
na drugim miejscu – za udział w 14 wycieczkach 
– nagrodzona została Anna Tokarek, a na trzecim 
miejscu – za uczestnictwo w 13 wycieczkach 
– Marek Tokarek i Dorota Maciejowska. Nagro-
dy są oczywiście turystyczne, czyli bezpłatne 
uczestnictwo w trzech, dwóch i jednej wyciecz-
ce. Niewielkie, ale jakże przyjemne wyróżnienie.

Bardzo szybko i miło upłynął nam czas, przy 
wspólnym oglądaniu, wspominaniu, przy suto 
zastawionym stole, z symboliczną lampką wina, 
w iście przyjacielskiej atmosferze. Wszyscy cze-
kamy na kolejne wycieczki.

Teresa ŚLUsarcZyK

PODSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 2021
Oficjalnie imprezą kończącą wyjazdy Krzeszowickiego Klubu Podróżnika był październikowy wyjazd do Kudowy-Zdroju. Później zorganizowa-
no jeszcze kilka wycieczek, a podsumowaniem sezonu było grudniowe slajdowisko.

Od końca listopada ubiegłego roku, średnio dwa 
razy w tygodniu, młodzież spotykała się na plat-
formie Teams i przepracowała ponad 30 godzin. 
Dzięki udziałowi w szkoleniu osoby w wieku 
10-14 lat poznały takie zagadnienia, jak clicbait, 
netykieta, trollowanie. Nauczyły się również, jak 
korzystać z usług Google’a, pakietu Microsoft 
Office, a zwłaszcza – jak bezpiecznie poruszać się 
w Internecie. Zdobyta wiedza z pewnością przyda 

HASZTAG, SPAM, TROLLOWANIE
5 stycznia zakończyło się szkolenie online pod tajemniczo brzmiącą nazwą „Kompetencje medialne”. Dziewięcioro uczestników ze szkół z Mię-
kini i Ostrężnicy zgłębiało zagadki wszechobecnego Internetu oraz dowiedziało się, jak wykorzystywać niektóre programy komputerowe czy 
też aplikacje. 

się podczas nauki w szkole, jak też przy korzysta-
niu z nowoczesnych technologii dla własnego 
użytku. Szkolenie odbyło się w ramach projektu 
„Sieć na kulturę w podregionie krakowskim”, przy 
współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważo-
nego Rozwoju. 

MaTeUsZ Godyń
kooRdynaToR szkolenia



[ 28 ] – Magazyn Krzeszowicki 2/2022

Przyjmuje się, że Pitagoras urodził się ok. 569 r. p.n.e. jako syn Mnesarchusa, 
grawera klejnotów na wyspie Samos. Prawdopodobnie dużo podróżował, 
zdobywając wiedzę w Egipcie, Babilonie i Persji. Mówiono, że był pierw-
szym człowiekiem, który nazwał siebie filozofem. Twierdził, że prawdziwi 
mędrcy są w Egipcie i Babilonie, a on jest tylko filozofem, czyli miłośnikiem 
mądrości. Około roku 530 p.n.e. udał się do Krotonu w południowych Wło-
szech. Założył tam słynną szkołę zwaną też związkiem pitagorejskim, która 
przyjmowała również kobiety. Pitagorejczycy zajmowali się kwestiami 
etycznymi, filozofią, matematyką i brali też czynny udział w polityce. Przy-
jęcie do związku pitagorejskiego poprzedzone było pięcioletnim okresem 
próby. Jego członków obowiązywał niezwykle rygorystyczny tryb życia 
oraz wspólnota mienia. Pitagorejczycy związani byli więzami dozgonnej 
przyjaźni i lojalności. Nie składali przysiąg, ponieważ mówili tylko prawdę, 
mieli być skromni i żyć ascetycznie. Prace pitagorejczyków były objęte 
tajemnicą, a większą część wiedzy przekazywano sobie z ust do ust. Do 
rozwoju wszystkich teorii przyczyniła się przede wszystkim świadomość 
pitagorejczyków, że świat jest harmonią i przeświadczenie, że liczba jest 
podstawą tej harmonii. 

Pitagorejczycy wierzyli, że wszystkim we wszechświecie rządzą matema-
tyczne zasady i rozumowanie. Uważali, że świat to liczba, a zrozumienie 
relacji matematycznych umożliwi poznanie struktury wszechświata. 
Nadawali określonym liczbom mistyczne właściwości. Liczba 1 symboli-
zowała jedność i pochodzenie wszystkich rzeczy, liczba 2 symbolizowała 
kobiety, 3 – mężczyzn, a 5 = 2 +3 to małżeństwo. Wszystkie liczby parzyste 
były żeńskie, wszystkie nieparzyste męskie. Cyfra 4 oznaczała sprawiedli-
wość. 10 była najdoskonalszą liczbą, ponieważ 10 = 1 + 2 + 3 + 4. Liczba 
ta symbolizowała jedność wynikającą z wielości. Twierdzenie o trójkącie 
prostokątnym przyczyniło się też do wykrycia liczb niewymiernych. Ze 
szkołą Pitagorasa związana jest też metempsychoza, czyli wiara w wędrów-
kę dusz. Pitagorejczycy uważali, że każda dusza jest nieśmiertelna i po 
śmierci wchodzi w nowe ciało. Pitagoras jest uważany przez wielu za ojca 
współczesnego wegetarianizmu. Dopóki ludzie masakrują zwierzęta, będą 
zabijać się nawzajem – to jedno z jego powiedzeń. W 1847 roku, w czasie 
pierwszego spotkania Stowarzyszenia Wegetarian w Anglii ustalono, że we-
getarianin to osoba, która odmawia jedzenia jakiegokolwiek rodzaju mięsa. 
Wcześniej wegetarianie byli często nazywani pitagorejczykami, ponieważ 
ci także nie spożywali mięsa. Uważa się, że pitagorejczycy byli pierwszym 
ruchem stawiającym nacisk na etyczne wartości wegetarianizmu. 

Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów – to mająca ponad 2500 
lat pierwotna wersja znanego nam powiedzenia Waldorffa: Muzyka łagodzi 
obyczaje. Pitagoras był pionierem matematycznych i eksperymentalnych 
studiów nad muzyką, odkrył, iż interwały muzyczne można wyrazić za po-
mocą odpowiednich proporcji liczbowych. Podobno odkrył te zależności, 
kiedy przechodząc obok kuźni, zaobserwował, że pewne współbrzmienia 
wywołane poprzez uderzenia młota kowalskiego brzmią zgodnie, inne zaś 
nie. Zauważył on, że najdoskonalsze interwały (odległości między dźwię-
kami) odzwierciedlają proste proporcje liczbowe. Proporcje te badano za 
pomocą instrumentu zwanego monochordem. Instrument ten zbudowany 
był z pudła rezonansowego, jednej struny oraz podstawka, który przesuwa-
no pod struną, dzięki czemu można było dokonywać podziału jej długości. 
Stosunek długości struny 2:1 dawał interwał oktawy, a 3:2 kwinty. 

Kylon, jeden z mieszkańców Krotonu, którego nie przyjęto do związku, 
powodowany złością i zazdrością podburzył ludzi przeciwko pitagorejczy-
kom. Około 509 r. p.n.e. szkołę zaatakowano, wywiązała się potyczka, w któ-
rej wielu towarzyszy Pitagorasa zginęło, a budynek został podpalony. Pozo-
stali rozjechali się po całym ówczesnym świecie antycznym, kontynuując 
swoją działalność w rozproszeniu. Pitagoras, którego nie było wtedy w Kro-
tonie, zmarł ok. 495 r. p.n.e. w Metaponcie. Szkoła pitagorejska przetrwała 
około 150 lat i liczyła według Iamblicha (filozofa z III/IV w. n.e.) w sumie 235 
pitagorejczyków, w tym 17 kobiet. Nie wszyscy jednak byli matematykami. 
Idee pitagorejskie wywarły wyraźny wpływ na matematykę, astronomię, 
filozofię i muzykę w obszarze kultury europejskiej. 

Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia – to powiedze-
nie Pitagorasa dedykuję wszystkim, a zwłaszcza politykom.

MaTFan

SERCA SWOJEGO NIE ZJADAJ
Nie sądzę, żeby ktoś z Czytelników „Magazynu Krzeszowickiego” wiedział, komu należałoby przypisać te słowa. Wszyscy za to wiedzą, kogo 
uważa się za autora słynnego twierdzenia, które wyraża wzór a2 + b2 = c2 . To ta sama osoba – Pitagoras, który był matematykiem, filozofem, 
mistykiem, ale zajmował się też m.in. muzyką i astronomią. Nie zachowały się niestety żadne pisma Pitagorasa i niewiele wiadomo o jego życiu. 
Najwcześniejsze źródła o życiu Pitagorasa są krótkie i niejednoznaczne. Pierwsze z nich to poemat napisany prawdopodobnie po jego śmierci 
przez jednego z jemu współczesnych, Ksenofanesa z Kolofonu. W wierszu Ksenofanes opisuje Pitagorasa wstawiającego się za bitym psem, 
twierdząc, że w jego jęku rozpoznaje głos zmarłego przyjaciela. 

BRAWA DLA  
NASZYCH
W okresie świątecznym, ale też 
podczas różnego rodzaju imprez 
wiejskich mamy okazje oglądać, 
słuchać i podziwiać zespoły, które 
przygotowują spektakle i koncerty. 
Czasem na poważnie, a czasem na 
wesoło, ale zawsze z wielkim zaan-
gażowaniem. W zespołach tych wy-
stępują mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości, którzy identyfikują 
się ze swoją lokalną społecznością. 
Artyści amatorzy poświęcają swój 
wolny czas, a tych kilkadziesiąt se-
kund oklasków jest dla nich jedyną 
gratyfikacją. Dlatego doceniajmy ich 
aktywność.

MaRian leWicki

UWIERZ W ŚWIĘTA
16 stycznia, w Klasztorze Karmelitów Bosych 
w Czernej, Amatorska Grupa Teatralna zaprezen-
towała Jasełka „Uwierz w święta”. Jak zwykle było 
pięknie, dowcipnie i wzruszająco. Ta ekipa od lat 
potrafi zaskakiwać i bawić. 
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RADUJ SIĘ ŚWIECIE 
6 stycznia, w kościele w Tenczynku, w koncercie 
kolęd „Raduj się świecie, przyszedł Pan” zapre-
zentował się chór Cantate Anima, wspólnie z za-
przyjaźnionymi muzykami. Jeszcze tego samego 
wieczoru zespół wystąpił w kaplicy pw. św. Jana 
Pawła II w Krakowie na Nowym Ruczaju. Przy-
gotowanie takich koncertów wymaga dużego 
nakładu pracy, zaangażowania, talentu, ale też 
pomysłu. Tego wszystkiego Cantate Anima nigdy 
nie brakowało. 

DAWNE BRZMIENIA
W kościele w Filipowicach, w Święto Trzech Króli, 
odbyło się niezwykłe wydarzenie muzyczne. 
Bożonarodzeniowa historia zilustrowana została 
utworami barokowymi oraz tradycyjnymi kolę-
dami przez zespół Baroque Collective z Krakowa, 
we współpracy z lokalnym chórem Ave Regina. 
Podczas koncertu można było usłyszeć instru-
menty, takie jak obój barokowy, viola da gamba 
czy teorba.

chór ave reGina

POMOC DLA  
ZWIERZĄT
22-23 stycznia Stowarzyszenie Rzetelna 
Gmina Krzeszowice zorganizowało zbiórkę 
darów dla Schroniska Psie Pole. W Krze-
szowicach, Tenczynku, Zalasiu i Czernej 
zebrano: 
• karmę suchą: 534,6 kg,

• karmę mokrą: 193,1 kg,

• artykuły dla zwierząt: 79 sztuk (zabawki, mi-
ski, legowiska dla zwierząt, inne akcesoria),

• koce, ręczniki, kołdry, podkłady, inne teksty-
lia: 110 sztuk,

• środki czystości: 22 sztuki,

• gotówka w puszce: 1592,50 złotych.

Za gotówkę zostaną zakupione specjalistyczne, 
dietetyczne karmy dla młodych psów i kotów. 
Dary zostały przekazane dla Schroniska Psie 
Pole w Racławicach.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy 
w miniony weekend wsparli naszą akcję. To nie 
pierwszy raz, kiedy mieszkańcy gminy Krzeszowi-
ce pokazali wielkie serca i pomogli bezdomnym 
zwierzakom – mówi Kamil Kłosowski – członek 
Zarządu Stowarzyszenia.

red.
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Pandemia Covid-19 sprawiła, że organizując bal dla dzieci, należało dobrze 
przemyśleć zabawę, aby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia dla zdro-
wia dzieci. Bal w dużej mierze poprowadziła panie Ewa i Ewelina ze Szkoły 
Tańca DanceArt. Główna część zabawy odbyła się w dużej sali, z podziałem 
na mniejsze grupy dzieci tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt po-
między oddziałami i samymi dziećmi. W swoich salach zajęć, obok zabaw 
prowadzonych przez nauczycieli, przedszkolaki miały przygotowany przez 
rodziców poczęstunek i każdy otrzymał kolorowy balonik. Dzięki Mamie 
6-letniego Oskara wielką atrakcją stały się zdrowe soki, ofiarowane dla całe-
go przedszkola przez Firmę FOOTCARE sp. z o.o. 

Na wysokości zadania stanął cały zespół nauczycieli i pracowników, do-
stosowując się do okoliczności. Pandemia trwa, a przedszkole pracuje bez 
przerwy. Staramy się, aby mimo obostrzeń tak organizować pracę, by dzieci 
czuły się w przedszkolu bezpieczne i szczęśliwe. Rodzice, ze względu na 
ograniczony bezpośredni kontakt, drogą mailową otrzymują szczegółowe 
informacje o zamierzeniach i proponowanych formach realizacji podjętych 
działań. Przesyłamy także na grupach facebookowych zdjęcia z codzien-
nych wydarzeń w każdej grupie, także z balu karnawałowego. Staramy się, 
aby w naszym Przedszkolu panowała dobra atmosfera. Nie bez znaczenia 
jest zrozumienie i wsparcie ze strony rodziców naszych podopiecznych, za 
co serdecznie dziękujemy.

MaRzena kUbin

KARNAWAŁ W DOBIE PANDEMII 
Okres karnawału to zwykle czas dobrej zabawy. Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku z utęsknieniem czekały na bal i możliwość 
przebrania się w wymarzony strój swojego idola z bajek. W takich właśnie strojach, 14 stycznia, zjawiły się szczęśliwe w progach przedszkola.

NAUKA  
WRAŻLIWOŚCI
Dzieci i uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Woli 
Filipowskiej wspierają potrzebujących. Odpowiadając na 
apel Fundacji Małych Stópek, włączyli się w grudniu do 
akcji Paczuszka dla Maluszka. 
Przedszkolaki, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i klasy 
piątej przynosili artykuły higieniczne dla małych dzieci. 
Kremy, szampony, oliwki, mydła, płyny do kąpieli, pamper-
sy, chusteczki nawilżające, płyny do prania – to wszystko 
składane było pod choinką. Spakowane artykuły utworzyły 
kilkadziesiąt paczek, które 23 grudnia zostały dostarczone 
do Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera w Krako-
wie. Dzieci, rodzice i nauczyciele z dużym zaangażowaniem 
włączyli się w przedsięwzięcie. Był to nasz dar serca dla tych 
najmniejszych i najbardziej potrzebujących.

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc Pani Katarzynie 
Matyjek – właścicielce sklepu BUDka DOM I OGRÓD za prze-
kazanie choinki, pod którą składane były dary oraz Państwu 
Agnieszce i Pawłowi Starzykiewiczom i Panu Łukaszowi Tyra-
kowi – właścicielom firmy Tipper Trans sp. z o.o. za przewóz 
darów.

inFo ZPo 
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12 grudnia w restauracji Zamkowa w Ten-
czynku spotkali się członkowie II Batalionu 
Polskich Drużyn Strzeleckich. 
Ten przedświąteczny czas był okazją do składa-
nia sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem. Przy 
tej okazji nie mogło zabraknąć kolęd i pastora-
łek. Te, przy akompaniamencie pianina, na któ-
rym grał major PDS Wiesław Gertner, śpiewała 
wspólnie z uczestnikami spotkania major PDS 
Beata Zacharko. Organizatorem przedświątecz-
nej uroczystości był szef Sztabu II Batalionu PDS 
w Krzeszowicach – podpułkownik Stanisław 
Miszuta.

red.

KOLĘDY W MUNDURACH

WIECZÓR  
OPŁATKOWY
15 stycznia na opłatkowym wieczorze spotka-
ły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sie-
dlcu. Sytuacja covidowa spowodowała, że spo-
tkanie miało bardzo kameralny charakter. 
Blisko 20 osób nie mogło przybyć do siedziby 
KGW. Najważniejsze jednak, że impreza się 
odbyła, a wieczór przebiegał w znakomitej 
atmosferze. Anna Szlachta – przewodnicząca sie-
dleckiego Koła – złożyła wszystkim uczestnikom 
życzenia noworoczne. Pomyślności, zdrowia 
i wszystkiego co najlepsze życzyli paniom z KGW: 
zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Hen-
ryk Woszczyna i radna Stanisława Maciejowska. 
Obecnych na spotkaniu pobłogosławił ks. Jacek 
Szydło. Wśród zaproszonych gości były siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy 
Chrystusa Pana, panie z Klubu Seniora z Rudawy, 
redaktor Maciej Liburski z gazety „Nad Rudawą” 
oraz jeden ze sponsorów spotkania – Stanisław 
Pasternak. O oprawę muzyczną zadbali nieza-
wodni panowie z zespołu Senior Band.

red.

ORSZAKI TRZECH KRÓLI
Orszak, a właściwie Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami Krzeszowic 6 stycznia. Każdy z nich wyruszył z innego miejsca. Jeden z Ośrodka Vicentinum, drugi 
z parafii pw. św. Jana Pawła II, a trzeci z kościoła św. Marcina. Wszyscy spotkali się na krzeszowickim Rynku. Tu królowie złożyli symboliczny hołd nowona-
rodzonemu Jezusowi, a ze sceny popłynęły dźwięki najpiękniejszych polskich kolęd.

red.
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MIEJSCE NA  
TWOJĄ 

REKLAMĘ
tel. 571 401 052, 12 282 14 

65, wew. 5

Droga Kingo, chcemy Ci serdecznie podziękować za zaangażowanie i Twoją pracę.
Bez Ciebie, Twojej aktywności i kreatywności, muzeum nie mogłoby się tak świetnie rozwijać. Dziękujemy Ci za 

wszystko, życzymy zdrowia i wielu pomysłów w tym roku i w kolejnych latach.

Maria i Witold Kopruchowie 
Muzeum Agatów w Rudnie

OJ, BĘDZIE CO WSPOMINAĆ
W święto Trzech Króli wolontariusze z Fundacji Z Miłości Do 
Zwierząt oraz przyjaciele Radosnego Tenczynka ruszyli kolorowym 
i rozśpiewanym korowodem z tradycyjną kolędą. Organizatorzy ser-
decznie dziękują wszystkim, którzy otworzyli swe domy, serca i spra-
wili, że piękna tradycja wspólnego śpiewania kolęd jeszcze raz ożyła.
Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok! 

Żebyście byli weseli jako w niebie anieli.

Żeby wam się darzyło w komorze, w oborze, wszędzie daj Boże. W woreczku 
i na kołeczku, w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje za to winszowa-
nie moje.

Żebyście w tym roku jeszcze lepiej mieli, żeby to, co siali, to w spokoju wzięli.

Żebyście jak pączki w maśle się pławili, nic się nie kłócili, dobrze jedli, pili.

Tego wam życzymy, na to przychodzimy i kolędę swoją dla was przynosimy.

Strudzonych kolędników ciepłą herbatą podjęli wspaniali strażacy z OSP 
Tenczynek, ludowymi strojami wsparła ich nieoceniona Monika Dudek, 
a oprawę fotograficzną zapewniła niezawodna Agata Tynka.

red.



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

Zakładanie kont na portalach państwowych 
typu: epua, pueZUS, e-KRS, itp.

Opracowywanie dokumentacji przetargowej
Pomoc w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków 

do ZUS, Gmin, Urzędu Pracy, 
wnioski typu np. Czyste Powietrze, Moja Woda itp.

Pisanie Biznes Planów
Pisanie i redagowanie pism

Wyszukiwanie i pozyskanie dotacji
Działalność usługowa związana z administracyjną

obsługą biura,  możliwość stałej współpracy

Rudno 285, 32-067 Tenczynek
E-mail: betix.krzeszowice@gmail.com 

tel: 507 423 743



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 - specjalista ginekolog-położnik
przyjmuje:  wtorki 15ºº - 17ºº

 USG PRENATALNE – 3D/4D  
aparatem GE VOLUSON E 6

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

Specjalistyczny Gabinet 
Ginekologiczno-Położniczy






