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Powiat Krakowski, Wielkanoc 2022 

Wojciech Pałka

Starosta Krakowski

Niech Zmartwychwstanie, 

które niesie odrodzenie

napełni Was pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
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Zdrowych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych, 

spędzonych w gronie najbliższych,
obfitości na świątecznym stole 

oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu rodzinnym i zawodowym
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INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

WACŁAW GREGORCZYK, BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE
Ostatnie tygodnie pokazały, jak bardzo wiele dobrego można osiągnąć, wspólnie działając na rzecz wspierania rodzin ukraińskich, które prze-
bywają na terenie naszej gminy. Zaangażowanie wolontariuszy, przedsiębiorców, samorządu oraz organizacji pozarządowych pozwoliło na 
zapewnienie godnych warunków pobytu bardzo wielu osób, które musiały opuścić swoje domy z powodu agresji rosyjskiej. Bardzo cenne były 
w początkowym okresie zbiórki darów dla uchodźców, organizowane spontanicznie przez wiele środowisk lokalnych. Wielu mieszkańców udo-
stępniło swoje mieszkania dla osób z Ukrainy. Tak samo zrobili właściciele obiektów noclegowych. Na pobyt czasowy zostały przeznaczone dla 
uchodźców obiekty gminne. Później przyszedł czas na działania długofalowe, przemyślane i dobrze skoordynowane. Bardzo sprawna organiza-
cja i załatwianie spraw związanych z pomocą dla osób z Ukrainy w sposób merytoryczny to efekt działania zespołu do spraw kryzysowych, który 
na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy i bardzo szybko podejmuje niezbędne  decyzje. Tak jak w przypadku pandemii koronawirusa, 
niezwykle pomocny okazał się sprawnie działający Urząd Miejski i udział gminnych jednostek organizacyjnych. Dzięki wspólnemu działaniu 
i współpracy wszystkich ludzi dobrej woli sprawiliśmy, że pomoc potrzebującym uchodźcom jest u nas świadczona na wysokim poziomie. 
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Krzeszowice, zaangażowanym w pomoc osobom z Ukrainy z całego serca dziękuję. 

WITOLD KULCZYCKI, ZASTĘPCA BURMISTRZA
Końcem lutego, gdy cała Polska spontanicznie zaangażowała się w organizowanie pomocy dla uchodźców z Ukrainy, również w naszej gminie 
ruszyła fala życzliwości, współczucia i darów. Służby gminne, lokalni koordynatorzy pomocy, strażacy i wolontariusze rozpoczęli przygotowy-
wanie obiektów do zakwaterowania oraz innych form wsparcia. Do pomocy włączyli się  m.in.: ksiądz dziekan dr Andrzej Szczotka z parafii  
św. Marcina w Krzeszowicach, Józef Wróbel – prezes Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach i Henryk Skotniczny – prezes 
spółki Wodociągi i Kanalizacja oraz jednostki OSP. Dużą pomocą, zwłaszcza w kwestiach transportowych, służył Zakład Administracji Budynków 
Komunalnych. Pośród wielu problemów, które na bieżąco staramy się rozwiązywać, ważne okazały się na przykład kwestie prawne. Przy współ-
pracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie uruchomiony został punkt porad prawnych dla obywateli Ukrainy przy pl. Kulczyckiego 1. 
To tylko kilka przykładów instytucji zaangażowanych w pomoc. Wszystkim mieszkańcom, organizacjom i przedsiębiorcom serdecznie dziękuję.

Pomagamy Ukrainie
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Luty 2022 roku 

1. Przeprowadzono w dniach 26 i 27 lute-
go w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach 
zbiórkę żywności, odzieży i artykułów che-
micznych. Dary przekazano do Zespołu 
Szkół w Krzeszowicach na potrzeby pierw-
szych osób z Ukrainy, które zamieszkały 
w internacie.

2. Powołano koordynatorów ds. zakwatero-
wania i wyżywienia uchodźców na terenie 
Gminy Krzeszowice: Witold Kulczycki – Z-ca 
Burmistrza Gminy, Maciej Nowak – Główny 
Specjalista. Kontakt ze służbami Wojewody 
Małopolskiego – Sekretarz Małgorzata Boj-
kowska.

3. Dokonano analizy możliwości zakwatero-
wania uchodźców z Ukrainy w obiektach 
zakwaterowania zbiorowego na terenie 
Gminy Krzeszowice.

4. Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń od 
osób prywatnych, które wyraziły chęć przy-
jęcia uchodźców.

5. Nawiązano współpracę ze służbami Woje-
wody Małopolskiego oraz Starosty Krakow-
skiego.

Marzec 2022 roku

1. Dokonywano na bieżąco aktualizacji obiek-
tów zbiorowego zakwaterowania, które wy-
raziły zgodę na przyjmowanie uchodźców. 
Początkowo chęć przyjęcia około 120 osób  
zgłosiły: Dom Wycieczkowy Świt w Krzeszo-
wicach, BAKO2/ MOTEL w Woli Filipowskiej, 
Agroturystyka Przy Leśniczówce w Czer-
nej, Agroturystyka Pensjonat przy Dolinie 
w Paczółtowicach, Dom Pielgrzyma w Czer-
nej, OSP w Czernej, Dom Rekolekcyjny Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej, 
Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze.

2. Zorganizowano i uruchomiono kolejny 
gminny punkt zakwaterowania w OSP San-
ka na 35 osób wyposażając go w zakupio-
ne przez gminę 25 łóżek (pozostałe łóżka 
i pościel zapewniła OSP oraz mieszkańcy). 
W obiekcie jest dostęp do sanitariatów 
i kuchni.

3. Do wykazu dołączono punkt zakwatero-
wania zgłoszony przez Świecki Instytut 
Karmelitański ELIANUM w Czernej, na 6 
miejsc.

4. Uruchomiono gminny punkt pomocy w bu-
dynku Urzędu Miejskiego przy pl. Kulczyc-
kiego 1 w Krzeszowicach (pomieszczenia po 
bibliotece). Koordynatorem punktu została 
Dyrektor GOPS Aneta Solarz. Czynny jest 
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00   
w sobotę i niedzielę od 9.00 do 13.00.

5. Nawiązano kontakt z mec. Justyną Bazar-
nik-Tórz w sprawie powołania zespołu rad-

ców prawnych i adwokatów deklarujących 
pomoc prawną   pro bono, skierowaną do 
uchodźców z Ukrainy oraz osób prywat-
nych, przyjmujących uchodźców   w swo-
ich domach. W wyniku tego uruchomiono 
porady prawne w punkcie pomocy przy 
pl. Kulczyckiego 1. Pomoc psychologiczną, 
świadczy Poradnia Psychologiczno – Peda-
gogiczna w Krzeszowicach.

6. Zorganizowano spotkanie informacyjne 
z osobami przybyłymi z Ukrainy,  właści-
cielami domów przyjmujących uchodźców 
oraz wolontariuszami im pomagającymi 
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzeszowi-
cach. W spotkaniu uczestniczyło około 100 
osób.

7. Zorganizowano i uruchomiono kolejny 
gminny punkt zakwaterowania w OSP 
Krzeszowice na 29 osób, wyposażając go 
w 20 łóżek wraz z pościelą, znajdujących się                   
w magazynie przeciwpowodziowym oraz 
3 pokoje 3-osobowe będące, w dyspozycji 
OSP, z dostępem do sanitariatów i kuchni.

8. Każdy gminny punkt zakwaterowania po-
siada wyznaczonych koordynatorów,  którzy 
na bieżąco opiekują się osobami z Ukrainy, 
współpracują z pomagającymi mieszkańca-
mi i firmami oraz Urzędem Miejskim w Krze-
szowicach. 

9. Do wykazu dołączono punkt zakwaterowa-
nia zgłoszony przez Agroturystykę Podzam-
cze Rudno w ilości 11 miejsc.

10. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz sołtysi 
i przewodniczący zarządów osiedli prze-
kazali środki pieniężne na zakup leków dla 
osób z Ukrainy. 

11. W związku z koniecznością nadawania oby-
watelom Ukrainy numerów PESEL od 16 
marca uruchomiono w Urzędzie Miejskim 3 
stanowiska do realizacji zadania. Do 7 kwiet-
nia nadano około 805 numerów PESEL.

12. Szkoły i przedszkola z Gminy Krzeszowice 
przyjęły do tej pory około 210 dzieci i mło-
dzieży (40 do przedszkoli, 170 do szkół).

13. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Krzeszowi-
ce nr 112/2022 z dnia 18 marca 2022 r. został 
powołany, z pracowników Urzędu Miejskie-
go w Krzeszowicach, zespół zadaniowy do 
realizacji zadań, wynikających ustawy z dnia 
12  marca 2022  r. o  pomocy obywatelom 
Ukrainy w  związku z  konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa, polegających 
na przyjmowaniu i realizacji wniosków dot. 
wypłaty świadczeń za zakwaterowanie                          
i wyżywienie dla osób fizycznych i przed-
siębiorców z terenu gminy. Do 7 kwietnia 
do Urzędu Miejskiego wpłynęły 62 wnioski 
od osób fizycznych. 5 kwietnia wypłacono 
pierwsze świadczenia.

14. W porozumieniu ze środowiskiem lokal-
nym, burmistrz podjął decyzję o utworzeniu 

kolejnego punktu gminnego zakwaterowa-
nia w budynku sołtysówki w Łanach.

15. Nawiązano współpracę z gminą partnerską 
z Francji, koordynacja wiceburmistrz Adam 
Godyń. 

Od 28 lutego cyklicznie w każdy poniedziałek 
odbywały się posiedzenia Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, na których analizowano bieżącą 
sytuację i podejmowano decyzje, stosownie do 
potrzeb i rozwoju sytuacji.

Przez okres od 28 lutego do 23 marca na podsta-
wie zgłoszeń koordynatorzy ds. zakwaterowania 
i wyżywienia umieszczali osoby potrzebujące 
schronienia w obiektach prywatnych i zakwa-
terowania zbiorowego. Koordynatorzy gmin-
ni służyli na bieżąco pomocą, doradzali, byli 
w stałym, dwudziestoczterogodzinnym kontak-
cie z osobami odpowiedzialnymi za ośrodki oraz 
koordynatorami powiatowymi i wojewódzkimi. 
Sytuacja z zajętością miejsc w obiektach zmienia 
się w zasadzie codziennie. Wg stanu na 23 marca 
w obiektach zbiorowego zakwaterowania znaj-
dują się 172 osoby na 242 zadeklarowane miej-
sca, w tym w gminnych zakwaterowano 67 osób 
na 112 zadeklarowanych miejsc. Do tego należy 
doliczyć osoby przebywające w obiektach uży-
czonych na potrzeby CARITAS oraz w obiekcie 
Starosty Krakowskiego – internat przy Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach 
w ilości 53 miejsc. 

Przyjmowanie uchodźców w domach prywat-
nych następowało sukcesywnie, (wg zgłoszeń do 
tut. Urzędu średnio około 50 osób dziennie). Na 
23 marca w obiektach prywatnych przebywało 
około 480 obywateli Ukrainy. Są to w większości 
kobiety z dziećmi i osoby starsze.

Koordynatorzy na bieżąco   monitorują funkcjo-
nowanie wszystkich punktów zakwaterowania, 
są całą dobę do dyspozycji w sytuacjach wyma-
gających natychmiastowego działania, współ-
działają z koordynatorami powiatowymi i wo-
jewódzkimi, udzielają również całodobowych, 
telefonicznych porad i informacji dzwoniącym 
z całej Polski i zagranicy (głównie Ukrainy).

Pracownicy Urzędu Miejskiego na bieżąco 
uczestniczą w spotkaniach i konferencjach or-
ganizowanych przez Wojewodę Małopolskiego 
i Starostę Krakowskiego. W sytuacji wzmożonego 
napływu uchodźców Urząd Miejski w Krzeszowi-
cach jest w stanie przygotować kolejne gminne 
obiekty do ich zakwaterowania.

Na stronie internetowej gminy oraz na portalu 
społecznościowym umieszczane są niezbędne 
informatory, poradniki, druki i linki do przydat-
nych serwisów.

OpracOwał: Maciej NOwak - GłówNy 
 SpecjaliSta, ZeSpół dS. BeZpiecZeńStwa 

i OchrONy prZeciwpOżarOwej

INFORMACJA 
O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY KRZESZOWICE W ZWIĄZKU Z NAPŁYWEM UCHODŹCÓW  

Z TERENU UKRAINY – WEDŁUG STANU NA 7 KWIETNIA 2022 ROKU
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MAŁGORZATA BOJKOWSKA, SEKRETARZ GMINY
Zaraz po wybuchu wojny, w dniach 26 – 27 lutego Urząd Miejski w Krze-
szowicach zorganizował zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy. W akcję 
zaangażowało się wielu mieszkańców gminy, harcerzy, pracowników 
urzędu, wolontariuszy i druhów OSP. Do urzędu napłynęła duża ilość da-
rów, wśród których najwięcej było żywności, artykułów higieny osobistej 
i środków czystości, artykułów dla dzieci i niemowląt, koców i pościeli. 
Samych ubrań zebraliśmy ok. 90 worków 250-litrowych. Część z tych da-
rów trafiła do obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie gminy Krze-
szowice, a pozostała część do magazynu powiatowego w Sieborowicach, 
skąd zostały przekazane potrzebującym w Ukrainie. 

Wobec napływu różnych informacji, dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
i dla wyjaśnienia najbardziej palących kwestii, 8 marca zorganizowaliśmy 
w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 7 spotkanie dla mieszkańców Ukrainy, 
którzy byli zmuszeni opuścić swój kraj oraz mieszkańców gminy Krzeszo-
wice, którzy przyjęli ich pod swój dach. Zostały przekazane najważniejsze 
informacje m.in.: przez radcę prawnego o kwestiach pobytowych, dyrek-
tor GOPS przedstawiła projekt ustawy dotyczący pomocy finansowej, 
naczelnik WEO sprawy oświatowe, a dyrektor KCZ omówił kwestie opieki 
medycznej. 

Kolejne dni przynosiły nowe wyzwania, również dla administracji sa-
morządowej, w tym wdrożenie procedury nadawania numeru PESEL 
obywatelom Ukrainy oraz wypłaty świadczeń dla Polaków, przyjmujących 
uchodźców z Ukrainy.

Wszystkie informacje, dotyczące pomocy uchodźcom, które oferuje na-
sza gmina, znajdują się na naszej stronie internetowej oraz na gminnym 
facebooku. 

Z początkiem marca br. w naszej gminie 
został utworzony Gminny Punkt Pomocy 
Uchodźcom, zlokalizowany w budynku po 
„starej” bibliotece w Krzeszowicach, przy pl. 
Kulczyckiego 1. Znalazły się w nim artykuły 
żywnościowe, środki czystości i ubrania, 
zebrane w czasie pierwszej, weekendowej 
gminnej zbiórki na rzecz uchodźców z Ukra-
iny. Obecnie mamy także: wózki dziecięce, 
foteliki, wanienki, pościel i ręczniki.

Punkt jest czynny codziennie, do późnych 
godzin popołudniowych, również w week-
endy.  Ze wsparcia może skorzystać każda 
osoba z Ukrainy, niezależnie od tego, czy 
zakwaterowana jest w prywatnym domu, czy 
w obiektach tzw. bazy gminnej. Zdarza się, że 
z punktu korzystają również obywatele Ukra-

ANETA SOLARZ, DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWICACH
iny z gmin ościennych – Zabierzowa, Alwerni czy 
Chrzanowa. 

Podkreślić należy, że punkt funkcjonuje dzięki 
wsparciu mieszkańców – każdorazowo nasz apel  
i prośba o wsparcie spotyka się z pozytywnym 
odzewem. Pierwsza wielka zbiórka weekendowa 
nie była jednorazowym zrywem – mieszkań-
cy naszej gminy przez cały czas wykazują się 
wielkim sercem i hojnością – każdego dnia do 
punktu przynoszą żywność i inne rzeczy, dzięki 
czemu nadal spełnia on swoją rolę. Dzięki współ-
pracy z lokalnymi wolontariuszami i  koordyna-
torami do punktu pozyskano również wsparcie 
zza granicy, z Banku Żywności i z lokalnych firm. 
Zbiórki organizowane są również w sołectwach, 
szkołach oraz lokalnych sklepach.  

Codziennie do punktu dostarczane jest nie-
odpłatnie świeże pieczywo z RSZiZ w Krze-
szowicach i Piekarni Atu, obiady zapewnia 
Browar Tenczynek, a świeże warzywa Marek 
Nowakowski FHU Owocowy Raj. Lodówka 
zaopatrywana jest na bieżąco przez mieszkań-
ców – najbardziej rozchwytywanym towarem 
są parówki.  Obecnie, największe zapotrzebo-
wanie jest na takie artykuły, jak:

• kasza gryczana (ten rodzaj kaszy szczególnie 
upodobali sobie nasi goście z Ukrainy)

• oleje, mleko,

• odzież wiosenna dla kobiet i obuwie ( w do-
brym stanie).

Obsługę zapewniają pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, 
w weekendy dyżurują pracownicy Urzędu 
Miejskiego, bardzo dużym wsparciem jest 
również pomoc wolontariuszy. W obecnej 
formie punkt będzie działał najprawdopodob-
niej do końca kwietnia. O tym, jak ważna jest 
rola punktu, przekonujemy się każdego dnia 
– otrzymujemy wiele ciepłych słów i podzięko-
wań od naszych gości z Ukrainy, które z tego 
miejsca przekazujemy Wam, Drodzy Mieszkań-
cy Gminy Krzeszowice.  Nie sposób wymienić 
wszystkich zaangażowanych w pomoc, tak 
aby nikogo nie pominąć. Dlatego składamy 
ogromne podziękowania wszystkim miesz-
kańcom, lokalnym przedsiębiorcom, organiza-
cjom pozarządowym, wolontariuszom, każdej 
osobie zaangażowanej w pomoc – za każdy 
gest dobroci, dobre słowo i chęć pomocy – 
DZIĘKUJEMY!

Pomagamy Ukrainie
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„Jesteście nasz ymi aniołami. Niech Was Bóg 
błogosławi!” – usłyszeliśmy na pożegnanie od 
Valentiny, mamy czwórki dzieci, pochodzącej 
z Brovar pod Kijowem. Jednej z wielu matek, 
które opuszczając swoje rodzinne strony, zabie-
rając z walizką jarzmo wojny i nadzieję na szybki 
powrót do domu, znalazła schronienie w Polsce, 
w Nawojowej Górze.

Trudy przeprawy przez granicę odbiły się najbar-
dziej na Valentinie i jej ośmiomiesięcznym synku 
Saszy. Obydwoje wymagali natychmiastowej 
opieki lekarskiej.

Takich historii nie ma końca.  Pierwsza grupa 
uchodźców przyjechała do Nawojowej Góry 

AGNIESZKA MITKA, DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWOJOWEJ GÓRZE
w nocy z 4 na 5 marca. W ciągu kolejnego tygo-
dnia schronienie w szkole znalazło ok. 30 osób. 
Były to głównie kobiety i dzieci, kilku studentów 
oraz starsi mężczyźni. 

Wszystkim zapewniono noclegi, ciepłe posiłki, 
napoje, żywność, środki higieny i ubrania. Miesz-
kańcy Nawojowej Góry, wolontariusze, sołectwo, 
strażacy, uczniowie, rada rodziców, ksiądz, na-
uczyciele i pracownicy szkoły przez całą dobę 
zajmowali się obywatelami Ukrainy.

Dzięki wspaniałym darczyńcom mogliśmy na 
bieżąco zapewnić najpotrzebniejszy sprzęt 
i niezbędne produkty. Wsparcie ze strony sztabu 
kryzysowego Gminy Krzeszowice również okaza-

ło się istotne. Szkoła Podstawowa w Nawojowej 
Górze jest przygotowana na ewentualne przyję-
cie kolejnej grupy uchodźców. Dysponujemy 20 
miejscami noclegowymi z dostępem do węzła 
sanitarnego, możliwością zapewnienia wyżywie-
nia i opieki lekarskiej – zaangażowanie dyrektora 
ośrodka zdrowia w Krzeszowicach nieocenione.

„Nasi” Ukraińcy rozjechali się w różne strony. Do 
Niemiec, Wielkiej Brytanii. Spora grupa 11 osób 
trafiła do zgorzeleckiego Domu Samotnej Matki.

Pozostajemy w kontakcie z Valentiną. I czekamy, 
co dalej przyniesie nam los.

Ogromnym zaangażowaniem strażaków, rad-
nych, sołtysa, KGW, SIS oraz mieszkańców, ludzi 
dobrego serca i przyjaciół jednostki, udało 
się bardzo szybko przygotować w budynku 
OSP miejsca zakwaterowania dla uchodźców 
z Ukrainy. Do ich dyspozycji przygotowaliśmy 
pokoje, toalety, natryski, pralnię, magazyn środ-
ków chemicznych i środków higieny osobistej. 
Na sali widowiskowej znajduje się miejsce do 
spożywania posiłków, a pozostała przestrzeń 
wykorzystywana jest do organizowanych zajęć 
edukacyjnych oraz porannych ćwiczeń. Również 
zaplecze kuchenne jest w pełni i wyłącznie do 
dyspozycji naszych gości.

Pierwszych mieszkańców przywitaliśmy na po-
czątku marca, a dokładnie w Dzień Kobiet. Nasi 

ROBERT GÓRECKI, PREZES OSP CZERNA

druhowie wręczyli wszystkim dziewczynom 
żółte tulipany, które symbolizowały wsparcie 
i  jedność z narodem ukraińskim.  Obecnie 
w budynku swoje schronienie ma 26 osób. Są 
to wyłącznie kobiety z dziećmi, w przeważającej 
większości pochodzące z okolic Charkowa. Są 
zakwaterowani w czteroosobowych i trzyoso-
bowych pokojach gościnnych. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdują się świetlica z placem 
zabaw dla najmłodszych i miejscem z grami 
stacjonarnymi. Cały budynek – z wyłączeniem 
sekcji bojowej – jest udostępniony uchodźcom 
z Ukrainy. Każdego dnia organizowane są cie-
płe posiłki, napoje oraz artykuły spożywcze do 
przygotowywania śniadań i kolacji. Spośród nas 
wyznaczone są osoby dyżurne, które pomagają 

nie tylko we wszystkich bieżących sprawach, 
ale również wspierają uchodźców w wypełnia-
niu dokumentów, wyrabianiu numerów PESEL, 
kont bankowych a także w zorganizowaniu 
pracy. Każdego dnia spotykamy się w remizie 
i rozmawiamy wspólnie o bieżących potrzebach. 
Słuchamy niekiedy trudnych historii związanych 
z ucieczką z Ukrainy, pozostawionych tam bli-
skich, zagubionych kontaktach …. Poprzez różne 
inicjatywy i angażowanie uchodźców w lokalne 
działania włączamy ich w naszą społeczność. 
Stają się naszymi znajomymi z sąsiedztwa. To 
wszystko sprawia, że czują się u nas dobrze 
i bezpiecznie. Odwzajemniają się zatem wielkim 
szacunkiem, uśmiechem i dobrym słowem … no 
i może jeszcze czasem  pierogami i barszczem 
ukraińskim. 

Miejsce przyjęcia uchodźców z Ukrainy w remi-
zie w Sance powstało po decyzji burmistrza z  1 
marca o jego uruchomieniu. Gmina dostarczyła 
25 łóżek, opał i pościel. Zmobilizowałem druhów, 
panią sołtys i Radę Sołecką do wspólnego przy-
gotowania obiektu do przyjęcia gości z ogarnię-
tej wojną Ukrainy. Dzięki Szymonowi Godyniowi, 
który kupił kabinę prysznicową, powiększyliśmy 
łazienkę. Zamontowaliśmy także telewizor i 2 
pralki. Pierwsi uchodźcy przyjechali 5 marca (6 

BOLESŁAW KUCIEL, PREZES OSP SANKA

osób), następni 6 marca (5 osób). W dniach 8 – 10 
marca w remizie przebywało 36 osób – kobiety 
i malutkie dzieci, wtedy dostawiliśmy kolejne 
łóżka w dolnej sali. Zaczęło się organizowanie 
posiłków, dzięki mieszkańcom Sanki i okolic, 
który w odpowiedzi na prośbę pani sołtys i moją 
dostarczyli zapas żywności na te pierwsze dni. 
Obecnie w naszym punkcie przebywa 29 osób, 
posiłki dostarczane są m.in. z Browaru z Ten-
czynka.

Przy okazji tego krótkiego podsumowana, skła-
dam wielkie podziękowania za bezinteresowną 
pomoc sponsorom, darczyńcom, szefom firm 
przewozowych, właścicielom firm mięsnych 
z okolic Krzeszowic i Rybnej, mieszkańcom Sanki, 
Rybnej i sąsiednich miejscowości i wszystkim 
ludziom o wielkich sercach.
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KOMU PRZYSŁUGUJE?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej 
gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie oby-
watelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi 
na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę 
Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych 
przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

• za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już 
świadczenia,

•  za ok res,  którego dotycz y wniosek podmiot,  o  któr ym mowa  
w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,

• warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,

• we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

NA JAKI OKRES?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwate-
rowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. 
Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach, za zgodą wojewody.

W remizie OSP Krzeszowice decyzją burmistrza powstało 30 miejsc nocle-
gowych dla uchodźców z Ukrainy: 18 łóżek w dużej sali i 12 łóżek w 3 poko-
jach. Gmina dostarczyła brakującą pościel i poduszki. Z pomocą strażaków, 
wolontariuszy, przewodniczącej osiedla Centrum oraz naszych rodzin 
przygotowaliśmy miejsca noclegowe, łazienki, jedzenie i środki czystości. 
Dzięki dobroczyńcom z Krzeszowic i Krakowa zamontowano dodatko-
wą lodówkę, piecyk elektryczny, pralkę. Jedno z dzieci otrzymało  nowe 
okulary, gdyż jego własne zostały zniszczone w podróży. 18 marca panie 
z Caritasu przywiozły nam 28 osób z Ukrainy, które odpoczęły i odświeżyły 
się przed dalszą drogą. Na dłużej pozostało 12 osób. Obecnie w remizie 
przebywa 19 osób, w tym 9-osobowa drużyna sportowa. Każdego dnia są 
organizowane ciepłe posiłki, dostarczane z Browaru Tenczynek oraz arty-
kuły spożywcze z Caritasu oraz Gminnego Punktu Pomocy Uchodźcom. 

BOŻENA KLATECKA (OSP KRZESZOWICE), NORBERT LIPTAK (UM W KRZESZOWICACH)
Pomagamy naszym gościom w bieżących sprawach,  znalezieniu pracy 
i wyrabianiu numeru PESEL i innej dokumentacji.  Organizujemy dla dzieci 
zajęcia sportowe, plastyczne i ogólnorozwojowe. Dbamy o to, by nic im nie 
brakowało i by czuli się bezpiecznie. Rozmawiamy i pocieszamy naszych 
gości. W razie konieczności organizujemy pomoc medyczną oraz wsparcie 
psychologiczne. Korzystając z okazji, chcielibyśmy gorąco podziękować 
każdej osobie, która w jakikolwiek sposób dołożyła swoją bezinteresowną 
pomoc. Organizatorom zajęć, w tym m.in Klubowi Harmonia, który od 
dłuższego czasu prowadzi zajęcia dla wszystkich dzieci z Ukrainy, które za-
mieszkują naszą gminę i Browarowi Tenczynek za codzienne posiłki. Warto 
podkreślić, że nasi goście, pomimo trudnej sytuacji życiowej, dobrze odnaj-
dują się w nowym miejscu, są w dużej mierze samowystarczalni i bardzo 
dbają o czystość i stan obiektu, w którym mieszkają. 

Wypłata świadczeń dla Polaków (osób fizycznych), 
przyjmujących uchodźców z Ukrainy
Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku  z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy po-
siadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne  z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 60 dni.

WERYFIKACJA DANYCH PRZEZ GMINĘ
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji 
warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W JAKIEJ KWOCIE?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

SPOSÓB WYPŁATY
Świadczenie wypłacane jest z dołu.

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

• w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 – Dziennik Po-
dawczy,

• elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. 
Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego,

• drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres: Urząd 
Miejski w Krzeszowicach, 32-065 Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwo-
ści danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań.

Wzór wniosku można pobrać ze strony www.krzeszowice.pl

W Gminie Krzeszowice wnioski o nadanie numeru PESEL można składać 
w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, I piętro – pokój nr 108.  Obywatele, 
którzy będą się ubiegać o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem 
na Ukrainie mogą załatwić sprawę po ustaleniu wizyty – tel.: 12 252 08 40, 
w godzinach pracy Urzędu.
Procedura składania wniosków o nadanie numeru PESEL:
• Wniosek składa się osobiście, po ustaleniu wizyty;
• Wniosek wypełnia osoba ubiegająca się o nadanie numeru PESEL;
• Wniosek jest bezpłatny;
• Wniosek musi być czytelnie wypełniony drukowanymi literami w alfabe-

cie łacińskim oraz podpisany;
• Należy posiadać ze sobą dokument, na podstawie którego została prze-

kroczona granica;
• Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to 

dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków pal-
ców jest fizycznie niemożliwe;

• Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie (35x45mm). Istnieje możliwość 
nieodpłatnego wykonania fotografii w Krzeszowicach przy ul. Rynek 7, 
„Foto-Smereka”, po wcześniejszym odebraniu zaświadczenia z Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach (pok. nr 108 ).

Nadanie numeru PESEL dla dziecka:
• Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub 

osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę;
• Potrzebne jest 1 zdjęcie (35x45mm);
• W przypadku osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski 

palców.
Wniosek: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-nu-
meru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
Wszystkie osoby, które przekroczyły granicę Polsko-Ukraińską po 24.02.2022 roku, mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL  
w związku z konfliktem na Ukrainie.

Pomagamy Ukrainie
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Zakres prac w pawilonie sportowym obejmował: 
docieplenie ścian i stropu, budowę i rozbudowę 
instalacji wewnętrznych w budynku (wod-kan, c.o., 
gazowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, kli-
matyzacji, fotowoltaicznej) oraz instalacji w terenie: 
instalacji kanalizacji opadowej i sanitarnej. 

Wykonawcą była firma Eurocomplex Sp. z o.o.  
Sp. k. z siedzibą w Krzeszowicach.

Realizacja inwestycji w ramach projektu  „Przebudo-
wa i termomodernizacja budynku klubu sportowego 
LKS Tęcza Tenczynek wraz z wewnętrznymi instala-
cjami”, dofinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 1 548 945,91 zł

Wydatki kwalifikowalne - 960 698,61 zł

Dofinansowanie - 576 419,15 zł

Wkład własny Gminy Krzeszowice - 972 526,76 zł

Z kolei przy szkole powstanie boisko wielofunkcyj-
ne wraz z wyposażeniem, obejmujące boisko do 
siatkówki i koszykówki o wym. 19,5 x 32, 6 m oraz 
boisko do piłki ręcznej/nożnej o wym. 44,5 x 25,00 
m. Zbudowana będzie bieżnia o wymiarach 60 m 
x 3,86 m o nawierzchni poliuretanowej i skocznia, 
a także siłownia plenerowa z 8 urządzeń na pylonach  
(twister, stepper, prasa nożna, motyl, rower i jeździec, 
biegacz, narty i orbitrek).  Uzupełnieniem będzie plac 
street workout, składający się z drabinek pionowych, 
drabinki poziomej, drążków z uchwytami, 11 drąż-
ków o zróżnicowanej wysokości, zestawu 4 poręczy 
wysokich i 3 niskich, dwóch ławek, liny do wspinania 
i rury pionowej. Zakres obejmuje również budowę 
instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego 
i odwodnienia oraz chodnika. 

Termin realizacji: do września 2022r.

Wartość robót: 1 249 541,43 zł, w tym środki sołeckie 
ok. 300 tys. zł i dofinansowanie unijne z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 -2020, przyznane przez 
Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą"  prawie  
235 tys. zł.  Burmistrz złożył również wniosek o środki 
w wysokości 250 tys. zł do programu Małopolska 
Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa. Pozostałe 
środki: budżet Gminy Krzeszowice.

Wykonawca: EVERSPORT Sp. z o.o. z  siedzibą w War-
szawie.

- To bardzo ważne dla mieszkańców Tenczynka inwe-
stycje sportowe. Mają dla mnie szczególne znaczenie. 
Będąc zawodnikiem i trenerem w klubie LKS Tęcza 
nauczyłem się, jak ważna jest umiejętność współpracy 
i wspólnego działania, żeby odnosić sukcesy. Komplek-
sowo zmodernizowany obiekt będzie służył wszystkim 
mieszkańcom i powinien przyciągnąć młodzież. Jako 
uczeń szkoły w Tenczynku odebrałem solidne wykształ-
cenie, które jest podstawą moich sukcesów w życiu 
zawodowym i społecznym. Będąc radnym, walnie 
przyczyniłem się do powstania sali gimnastycznej przy 
szkole. Obiecałem, że młodzież będzie miała nowocze-
sne boisko. W tym celu kupiłem działkę i zapewniłem 
środki finansowe na zadanie. Teraz przyszedł czas na 
budowę – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk. 

Zdjęcia: rpw UMk

Inwestycje sportowe w sołectwie Tenczynek
22 marca odebrane zostały prace, związane z przebudową i termomodernizacją budynku LKS Tęcza, a 28 marca burmistrz zawarł umowę na 
budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Tenczynku.
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Atmosferę tego świątecznego spotkania tworzył kiermasz ozdób, pro-
duktów regionalnych i wiosennych kwiatów, degustacja żurku, warsztaty 
plastyczne i zabawy dla dzieci. Tradycyjnie zbierana była żywność dla naj-
bardziej j potrzebujących pomocy mieszkańców gminy, nie zabrakło także 
stoiska charytatywnego na rzecz operacji Leny Malatyńskiej. Wśród gości 
był minister Andrzej Adamczyk.

- Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego 
wydarzenia składam: proboszczom krzeszowickich parafii, Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – mówi 
burmistrz Wacław Gregorczyk.

Wyniki konkursu
Kategoria palma największa:
I m. – Schola z parafii św. Marcina w Krzeszowicach – 6,85 m

II m. – KGW Filipowianki – 2,80 m

III m. – Filip Pacut – 1,98 m

IV m. – Zuzia Kobiela – 1,92 m

V m. – Teresa Styrylska – 1,91 m

VI m. –  Kinga Bury i Klara Grzyb – 1, 82 m

Kategoria palma najmniejsza tradycyjna:
I m – Wiktoria Chmura

II m. – Joanna Konieczna

III m. – Justyna Ryszka

IV m. – Marcelina Ryszka

V m. – Swietłana Korolczuk

VI m. – Józefa Niemiec

Kategoria palma najpiękniejsza:
I m. – Barbara Skrobiszewska 

II m. – Natalia Florek

III m. – Janek Izdebski

IV m. – Renata Łydek i Swietłana Korolczuk

V m. – Filip Pacut

VI m. – przedszkolaki i rodzice z Punktu Przedszkolnego w Rudnie.

tekSt: jaNiNa walkOwicZ
Zdjęcia: MałGOrZata BOjkOwSka, MariaN lewicki

Krzeszowicki Koszyk Wielkanocny wrócił na Rynek
10 kwietnia, po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, odbyła się, w pełnej formie, przedświąteczna impreza w Krzeszowi-
cach. Kulminacyjnym punktem był konkurs palm wielkanocnych. Największa miała prawie 7 metrów.
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Inwestycja poprawiająca warunki nauki w szkole 
jest bardzo wyczekiwana.

- Pomysły, żeby kupić działkę o powierzchni 0,3030 ha, 
przylegającą do terenu Liceum, samorządowcy po-
wiatu mieli od niemal dwudziestu lat. Końcem roku 
2020 udało się te plany zrealizować i przystąpić do 
budowy. Powiat zakupił działkę oraz pozyskał dota-
cję w wysokości 4,5 mln zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na ten cel - mówi starosta kra-
kowski Wojciech Pałka. 

W przetargu wyłoniono firmę Przedsiębiorstwo 
Budowlane „DOMBUD” S.A., która realizuje zadanie 
kompleksowo, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 
- czyli od przygotowania projektu do oddania 
budynku do użytkowania. Proces projektowania 
i uzyskiwania niezbędnych zgód zakończył się pra-
womocnym pozwoleniem na budowę wydanym 
końcem lutego. 

Kilka dni po rozpoczęciu budowy na działce 
odkryto pozostałości obiektów wówczas jeszcze 
nieznanego pochodzenia. Bezzwłocznie do prac 
przystąpił architekt badacz we współpracy z Mało-
polskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, 
że odkryty relikt to korony ław fundamentowych 
budynku zespołu uzdrowiska - prawdopodobnie 
były to domki dla gości z połowy XIX wieku. Funda-
menty są inwentaryzowane, a następnie zostaną 
rozebrane lub częściowo zachowane – jeśli nie 
będzie stało to w konflikcie z inwestycją.

W planowanym budynku o powierzchni użytkowej 
ponad 1 100 m2 mieścić się będzie boisko wraz 
z pomieszczeniami pomocniczymi (szatnie, maga-
zyny, sanitariaty). Wymiary boiska dostosowane są 
do przepisów FIBA (28 x 15 m), a jego układ daje 
możliwość rozgrywania meczy koszykówki, siat-
kówki, tenisa, piłki ręcznej. Ponadto, boisko będzie 
można podzielić kurtynami na trzy części i prowa-
dzić niezależne zajęcia dla kilku grup młodzieży. 
Jednocześnie w całym budynku będą mogły ćwi-
czyć cztery grupy uczniów.

Budynek będzie dostosowany wyglądem do strefy 
ochrony konserwatorskiej, w której się znajduje, 
będzie niskoenergetyczny, a także w pełni dosto-
sowany dla osób niepełnosprawnych.

Koszt budynku to 9 203 000,00 zł.

tekSt i Zdjęcie: krZySZtOf kaMińSki/StarOStwO 
pOwiatOwe w krakOwie

Przy Liceum w Krzeszowicach powstaje nowoczesna 
sala sportowa
Początkiem marca br. na działce przylegającej do Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach wbito pierwszą łopatę pod budowę sali gimnastycznej. 
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Jubilaci  otrzymali gratulacje i najserdeczniejsze życzenia na dalszą wspól-
ną przyszłość od burmistrza gminy Wacława Gregorczyka oraz kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeny Zakrzewskiej-Szpak.

Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnego toastu, a w części artystycz-
nej dla gości wystąpiła wokalistka Anna Dijuk-Bujok wraz z akompaniują-
cym jej Jarosławem Olszewskim.

Szanownym Jubilatom, z okazji Diamentowych, Żelaznych i Złotych 
Godów, składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia długich 
i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu.

Pary małżeńskie świętowały Złote, Diamentowe  
i Żelazne Gody
Uroczystość odbyła się 19 marca w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. 50-lecie pożycia małżeńskiego, przypadające jeszcze 
w 2021 roku, obchodziło w gminie Krzeszowice 27 par. Dwie pary małżeńskie, Zofia i Augustyn Korbielowie oraz Eugenia i Kazimierz Katarzyń-
scy, świętowały Diamentowe Gody, mając za sobą już sześćdziesiąt wspólnie przeżytych lat. Natomiast  Anna i Tadeusz Ziąbkowie świętowali, 
jakże piękną i długoletnią, bo aż 65. rocznicę ślubu - Żelazne Gody! Z rąk burmistrza Wacława Gregorczyka Jubilaci odebrali nadane im przez 
Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubilaci Złotych Godów:
Celina i Józef Bodzętowie

Mieczysława i Ludwik Bodzętowie

Teresa i Zbigniew Buzukowie

Barbara i Jerzy Chałupowie

Barbara i Edward Ćwilągowie

Stanisława i Antoni Faberowie

Danuta i Maksymilian Feliksiakowie

Teofila i Antoni Godyniowie

Michalina i Józef Godyniowie

Maria i Józef Janikowie

Zofia i Jan Kuciowie

Janina i Wiesław Malczykowie

Danuta i Kazimierz Miasowie

Elżbieta i Józef Odrzywołkowie

Teresa i Tadeusz Płatkowie

Janina i Zygmunt Pytlikowie

Lilia i Jan Redelscy

Danuta i Ryszard Rysiowie

Maria i Stanisław Skowronowie

Maria i Józef Suscy

Jadwiga i Tadeusz Szostakowie

Alina i Jan Urbanikowie

Krystyna i Stanisław Widynowie

Jadwiga i Jan Woźniakowie

Józefa i Zbigniew Zakrzewscy

Zofia i Eugeniusz Zielińscy

Stanisława i Jerzy Kuczarowie

Jubilaci Diamentowych Godów:
Eugenia i Kazimierz Katarzyńscy

Zofia i Augustyn Korbielowie

Jubilaci Żelaznych Godów:
Anna i Tadeusz Ziąbkowie

tekSt: USc UMk,  
Zdjęcia. M. lewicki
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Bezpłatny odbiór elektrośmieci 
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że na terenie gminy zostanie przeprowadzony 
bezpłatny odbiór zużytego sprzętu ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

ZBIÓRKA OBJAZDOWA (W FORMIE TZW. WYSTAWKI):
19 kwietnia 2022 r.

CZERNA, DĘBNIK, DUBIE, FILIPOWICE, MIĘKINIA, NOWA GÓRA, NOWA GÓRA - ŁANY, 
OSTRĘŻNICA, PACZÓŁTOWICE, SIEDLEC, ŻARY oraz KRZESZOWICE, OS. CENTRUM, OS.
CZATKOWICE, OS. NOWY ŚWIAT, OS. ŻBIK.
20 kwietnia 2022 r.

FRYWAŁD, RUDNO, SANKA, ZALAS, NAWOJOWA GÓRA, TENCZYNEK, WOLA FILIPOW-
SKA, KRZESZOWICE, OS. JURAJSKIE, OS. PARKOWE.
Adresy nieruchomości, z których istnieje konieczność odbioru elektrośmieci, należy zgłosić 
do Urzędu Miejskiego, Referat Gospodarki Komunalnej, nr tel. 12 252 08 21, najpóźniej do 
dnia 15 kwietnia.

ZBIÓRKA PUNKTOWA – Miasto KRZESZOWICE:
19 kwietnia 2022 r.

(samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)

1. w godz.: 16:00 – 16:50 plac omłotowy - skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej.

2. w godz.: 17:00 – 18:00 parking przy SP 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

Do ELEKTROŚMIECI zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia, 
pralki, lodówki, komputery, telefony, odkurzacze, itp.

Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sani-
tarnych, części motoryzacyjnych – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!

Wprowadzone zmiany dotyczą pacjentów, korzystających ze świadczeń 
ośrodka zdrowia w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 30. Zamó-
wienie na leki w ramach kontynuacji leczenia można składać w formie 
pisemnej na specjalnie przygotowanych drukach, które są dostępne w reje-
stracji oraz na stronie internetowej www.kczkrzeszowice.pl w zakładce „za-
mawianie leków”. Mając na uwadze poprawę obsługi pacjenta pracownicy 
rejestracji przy okienku nie będą już przyjmować zamówień „ustnych” na 
leki (co zajmowało dużo czasu i piętrzyło kolejkę oczekujących pacjentów). 
Obecnie, wypełniony druk z zamówieniem należy wrzucić do zamykanej, 
specjalnie oznaczonej skrzynki, znajdującej się przy rejestracji na parterze, 
w budynku przy ul. Legionów Polskich 30.

Aby ułatwić rejestrację do lekarza POZ i nie blokować dodatkowo linii 
telefonicznej (zamówienie leków zajmowało zazwyczaj kilkanaście mi-
nut jednej osobie), nie będzie możliwości zamawiania recept, dzwoniąc 
pod dotychczasowy numer 12 282 02 87, do tego celu został utworzony 
specjalny numer telefonu 664 999 852, czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00 – 16:00.  

Nadal istnieje również możliwość zamówienia leków drogą elektroniczną 
pod adresem: recepty@kczkrzeszowice.pl.

Zamówienie na leki warto złożyć odpowiednio wcześniej, gdyż ze względu 
na dużą liczbę pacjentów i znaczną ilość zamówień, czas oczekiwania na 
wystawienie recepty może wynieść nawet do 5 dni roboczych.

-Pacjent, znając dawkowanie leków, w łatwy sposób może policzyć, na jak dłu-
gi czas wystarczy mu posiadana ilość i z wyprzedzeniem złożyć zamówienie, 
przygotowane na  spokojnie w domowym zaciszu. Potem wystarczy wrzucić 
go do specjalnej skrzynki lub poprosić kogoś, by nas w tym wyręczył. Dbając 
o dobro naszych pacjentów i jakość świadczonych usług, mam nadzieję, że 
wprowadzone zmiany ułatwią kontakt z rejestracją wszystkim, którzy będą 
chcieli umówić się na konsultację lekarską, a specjalny numer, służący tylko do 
zamawiania recept, odciąży linię telefoniczną do rejestracji POZ i skróci czas 
oczekiwania na połączenie – podkreśla dyrektor Krzeszowickiego Centrum 
Zdrowia.

Zachęcamy również do korzystania z rejestracji elektronicznej do lekarzy 
POZ, dostępnej na stronie www.kczkrzeszowice.pl.

Przypominamy, iż w ramach kon-
tynuacji leczenia można złożyć 
zapotrzebowanie jedynie na leki 
stale przyjmowane. W przypadku 
zmiany leczenia (np. zmiana leku, 
w tym zmiany dawki leku), nale-
ży skonsultować się z lekarzem 
prowadzącym. Każde zapotrze-
bowanie jest weryfikowane przez 
lekarza, do którego ostatecznie 
należy decyzja o ordynacji leków 
i ich ilości.

MGr eMilia Mitka,  
kOOrdyNatOr pOZ

Nowe zasady zamawiania leków w Krzeszowickim  
Centrum Zdrowia
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, od 1 kwietnia 2022 roku Krzeszowickie Centrum Zdrowia zmieniło sposób zamawiania leków 
w ramach kontynuacji leczenia.

Portal Agro-Market24.pl
Portal Agro-Market24.pl został stworzony, aby pomóc producentom 
rolnym w znalezieniu odbiorców na swoje produkty.

W Agro-Market24.pl rolnicy mogą dodawać bezpłatnie ogłoszenia 
rolnicze, przeglądać listę ogłoszeń, a w szczególności znaleźć poten-
cjalnych kupców produktów rolnych oraz sadowniczych na rynku 
krajowym i międzynarodowym. Zachęcamy również do kupowania 
przez osoby fizyczne bezpośrednio od rolników. W ten sposób 
wspólnie wspieramy polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest 
bezpłatne.

Więcej informacji na stronie www.agro-market24.pl
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Obecny czas jest szczególny dla wszystkich. 
W dobie rozwoju chorób cywilizacyjnych, wszy-
scy nagle zatrzymujemy się i zaczynamy szukać  
spokoju, prawdziwych wartości, stabilizacji 
i przede wszystkim zaczynamy dbać o swoje 
zdrowie, bo co jak nie ono jest najpewniejszą 
inwestycją w tym czasie. Przechodziliśmy epi-
demię, teraz przyszła wojna  - nie wiadomo, co 
będzie dalej. Można jednak zauważyć, że cięż-
kie czasy zmieniły mentalność ludzi i te dobre 
zmiany, miejmy nadzieję, pozostaną już z nami. 
Zaczęliśmy dbać o higienę, nagle okazuje się, 
że można myć i regularnie dezynfekować ręce, 
zasłaniać twarz przy kichaniu i kaszlu. Trzeba 
było epidemii żeby zrozumieć, że nie  wszyscy 
muszą naraz wejść do sklepu, czy na siłownię, że 
można też po skończeniu ćwiczeń zdezynfeko-
wać sprzęt. Tu można by wiele takich przykładów 
przytoczyć. Jedno w tym czasie można uznać za 
pewne - to jak śp. prof. A. Szczeklik mówił: bę-
dziemy mieli eksplozję medycyny. Zapewne bę-
dziemy obecnie mieli zwrot w kierunku dbałości 
o zdrowie i ku profilaktyce zdrowotnej. 

„Szczęśliwy! Kogo widok tych wdzięków zachwyca, 
z których słynie Krzeszowic pyszna okolica” (Fran-
ciszek Wężyk, poemat „Okolice Krakowa”, 1920 r.)

Do Krzeszowic po zdrowie
„Cała okolica krzeszowicka jest w najwyższym 
stopniu romansowa, jak tylko oko ludzkie ujrzeć 
może. Ponieważ jest złożona z najpiękniejszych 
uprawnych pól, gór drzewami okrytych, skał i opok 
gołych, toż z dolin, pagórków i płaszczyzn, w któ-
rych rodzajne pola, obfite niwy i łąki od krętych 
z gór płynących strumyków oblane są.“ (Leopold 
de Lafontaine, lekarz zdrojowy w Krzeszowicach, 
późniejszy lekarz nadworny króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego)

Dawna opinia o nadzwyczajnych urokach krze-
szowickiej ziemi nie utraciła swej aktualności 
do dziś, o czym przekonać się może każdy, kto 
zapragnie odwiedzić „podkrakowskie bady”- 
utworzone przez ród Potockich zdrojowisko. 
Malownicze skały, wąwozy i lasy przywodzą 
na myśl dawne wieki, kiedy to wokół Krakowa 

Zdrojowe tradycje krzeszowickiej Balneologii – część I

rozciągały się nieprzebyte knieje. Stworzone zaś 
ręką człowieka zabytki nie pozwalają zapomnieć 
o czasach, kiedy zapełniały się karty historii. 
Wszystko to sprawia, że okolice Krzeszowic 
oferują chwilę wytchnienia i refleksji, a towar to 
dziś poszukiwany i nieodzowny dla zagubione-
go w coraz większym tempie życia człowieka. 
W dodatku w tak niewielkiej odległości od 
Krakowa! W obecnych czasach, przepełnionych 
pośpiechem i natłokiem informacji, takie miejsca 
stają się fenomenalnym odkryciem zapomnianej 
historii i mogą być niezwykle cennym połącze-
niem tradycji z nowoczesnością, co staje się nie-
ocenione w procesie leczenia. Takie miejsca dają 
wyjątkową możliwość stworzenia bazy leczniczej 
w dobie chorób cywilizacyjnych.

Wójt Freton z Bytomia, który w XIII wieku zakła-
dał w istniejącej już wcześniej wsi Cressouicy 
sołectwo na prawie niemieckim, mógł czuć się 
najprawdziwszym szczęściarzem. To, że okoli-
ce tu wyjątkowej urody - widać gołym okiem. 
Jednak było jeszcze coś, co odległą jakieś 30 
km od Wawelu wieś czyniło absolutnie godną 
pożądania. Od najdawniejszych czasów nie było 
bowiem tajemnicą, a wiedzę takową przekazy-
wano sobie z ust do ust, że tutejsza ziemia kryła 
bogactwo cenniejsze niż złoto, znaczniejsze 
nawet niż poszukiwana w średniowieczu sól. 
Otóż wypływająca z wnętrza ziemi tajemnicza 
woda, którą zdradzała charakterystyczna woń 
siarki, była lekarstwem na najrozmaitsze dolegli-
wości nękające ludzi, a nawet bydło.  Powyższy 
fakt nie uszedł uwagi ówczesnego proboszcza 
krzeszowickiego, Bernarda Bocheńskiego, który 
odnotował go w 1625 roku w księdze parafialnej. 
Dopiero jednak, kiedy swe problemy zdrowot-
ne powierzył z powodzeniem krzeszowickim 
źródłom książę Anhalt Plesse z Górnego Śląska 
(1733), fama o cudownych uzdrowieniach za-
częła się rozchodzić lotem błyskawicy. Na jakie 
dolegliwości skarżył się książę? Tego nie wiemy. 
Źródła pisane zdradzają jedynie, że były wyjąt-
kowo przykre; wieść gminna natomiast niesie, że 
w przypadku ówczesnego VIP-a chodziło o prze-
wlekłą obstrukcję. 

Nic zatem dziwnego, że kolejni krzeszowiccy 
włodarze, od najznakomitszych rodów szlachec-

ko-magnackich po dzisiejszy Urząd Miejski, nie 
szczędzili trudu, by nadać ziemi krzeszowickiej 
charakter kurortu z prawdziwego zdarzenia. 

Miejscowość kąpielowa
Za oficjalny początek krzeszowickiego uzdrowi-
ska przyjmuje się rok 1779, kiedy to zarejestro-
wano pierwszych pacjentów. Dla ich wygody, rok 
wcześniej ocembrowano źródło wody siarczanej 
(Zdrój Główny, dziś w pobliżu kościoła św. Mar-
cina). Stanęły też pierwsze łazienki. Organizacją 
uzdrowiska zajął się książę August Czartoryski, 
zaś leczeniem młody lekarz Jan Gotfryd Leonhar-
di, który ordynował swym pacjentom siarczaną 
wodę, upewniwszy się uprzednio co do jej wła-
ściwości. 

Krzeszowice miały szczęście do przedsiębior-
czych kobiet i im właśnie zawdzięczają swój roz-
wój. Rozpoczęte przez ojca dzieło kontynuowała 
z wielkim rozmachem Izabela z Czartoryskich 
Lubomirska. Jedna z najbogatszych dam w Pol-
sce była częstym gościem w najsławniejszych 
europejskich kurortach w Austrii, Francji i we 
Włoszech. Sama cierpiała na nerki, w zdrowot-
nych wyjazdach towarzyszyła też choremu na 
płuca mężowi. Z Krzeszowic, które za jej czasów 
przeżywały swój złoty wiek, uczyniłaby pewnie 
drugi Karlsbad albo słynne Spa, gdyby jej planów 
nie pokrzyżowały rozbiory i wojny napoleońskie. 

Jak na prawdziwą i modną damę przystało, 
utworzyła w swych włościach nie tylko ośrodek 
leczniczy, ale również, znacznie wyprzedzając 
epokę, centrum towarzyskie. O potrzebach du-
szy, rozrywkach i przyjemnościach w wolnym od 
troski o ciało czasie zaczynano bowiem myśleć 
w kurortach znacznie później, bo dopiero w II 
połowie XIX wieku. Za jej sprawą to właśnie Krze-
szowice stały się już w XVIII wieku pierwszym 
w Polsce uzdrowiskiem o charakterze leczni-
czo-rozrywkowym. Potrzeby ciała zaspokajały 
świeżo wybudowane łazienki. Potrzeby duszy 
klasycystyczny pałacyk Vauxhall, zwany też Sa-
lonem (dziś siedziba Centrum Kultury i Sportu), 
dokąd krakowska śmietanka towarzyska przyjeż-
dżała w każdą niedzielę sezonu na słynne bale. 
Na rozbawionych gości spoglądały surowe oczy 
sławnych Polaków (królów, hetmanów, przedsta-
wicieli możnych rodów) z portretów zdobiących 
pałacowe ściany. 

Jedźmy do wód!
Pierwszy w Polsce dom zdrojowy gościł w swych 
murach króla Stanisława Poniatowskiego, który 
odwiedził Krzeszowice w 1787 roku. Byli tu poeta 
Adam Naruszewicz i Zygmunt Vogel, najwybit-
niejszy rysownik tamtych czasów, autor znanych 
wizerunków miasta. Kurortu nie omijali artyści, 
literaci i inni, z tych czy innych powodów sławni. 
Jesienią 1790 roku odwiedził miasto Johann 
Wolfgang Goethe, a w 1809 roku generał Jan 
Henryk Dąbrowski. Swoje wrażenia z pobytu 
w Krzeszowicach opisał w „Podróżach historycz-
nych po ziemiach polskich” Julian Ursyn Niem-
cewicz. Wiele dni kwaterował w Krzeszowicach 
książę Józef Poniatowski podczas odwrotu spod 
Moskwy w 1813 roku. Spędził tu jakiś czas hrabia 
Zygmunt Krasiński, który wierzył, że źródło św. 
Eliasza w Czernej uleczy jego chore oczy. Autor 
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„Nie-Boskiej Komedii” był przyjacielem Adama 
Potockiego (zostali nawet dla siebie szwagrami). 
Przyjeżdżali tu Artur Grottger, Juliusz Kossak, Jan 
Matejko, Wincenty Pol, Michał Bałucki, Stanisław 
Wyspiański, Maria Konopnicka. Mile swój pobyt 
wspomina w listach Eliza Orzeszkowa. Niewyklu-
czone, że Krzeszowice znalazły się też na trasie 
Cypriana Kamila Norwida, również zaprzyjaźnio-
nego z hrabią Adamem Potockim, który jakże 
chętnie bywał mecenasem uzdolnionych arty-
stów. W cmentarnej kaplicy spoczywa przyjaciel 
domu Potockich, generał Józef Chłopicki, który 
wielokrotnie właśnie w  Krzeszowicach regene-
rował swe siły, a pod koniec życia wyraził wolę, 
by pochowano go tam „na wzgórzu, na środku 
cmentarza”. 

Z dobrodziejstw z coraz większym rozmachem 
prowadzonego uzdrowiska korzystali nie tylko 
ludzie dobrze urodzeni i z pełną kiesą. Na kil-
kudziesięciu kuracjuszy, pięć albo sześć osób 
leczono na koszt właścicieli Krzeszowic, którzy 
to, dla wygody ubogich podopiecznych, polecili 
wybudować lazaret i skromne mieszkania. Ci, 
którzy zamierzali skorzystać z hojności gospoda-
rzy, winni byli przedstawić administracji ośrodka 
świadectwo ubóstwa.

Po śmierci Izabeli Czartoryskiej (1816) uzdro-
wisko trafiło pod opiekę jej wnuka, Artura Po-
tockiego, założyciela krzeszowickiej linii rodu. 
Właśnie wtedy w historii miasta pojawiła się 
kolejna przedsiębiorcza niewiasta, żona Artura - 
Zofia z Branickich. W niedługim czasie, w miejscu 
starej łaźni powstały Łazienki Zielone, zwane 
też Zielonymi Kąpielami, które ojciec polskiej 
balneologii Józef Dietl, w dowód uznania dla 
sędziwej już fundatorki, przemianował w 1858 
roku na łazienki „Zofia”. Dzisiaj budynek, przez 
mieszkańców Krzeszowic zwany potocznie „Pe-
rełką”, to główna siedziba Ośrodka Rehabilitacji 
Narządu Ruchu. 

Zanim sławę Krzeszowic przyćmiły bliższe Kra-
kowowi Swoszowice, miasto w I połowie XIX 
wieku ponownie przeżywało swoje pięć minut. 
W okresie największej popularności, powtarzano 
sobie czterowiersz:

„Niech sobie inni jadą za granicę,

skutkiem uprzedzeń albo cudzej rady,

dla nas, krakowian, lepsze Krzeszowice

niż Akwizgrany, Trenczyny, Karlsbady.”

Rekordową liczbę kuracjuszy odnotowano 
w 1835 roku, a już wcześniej, w 1822 roku,   
z powodu ogromnego napływu gości zabrakło 
w łazienkach wody. Zofia Potocka potraktowa-
ła sprawę poważnie i zakupiła na peryferiach 
Krzeszowic pole z kolejnym bijącym źródłem 
siarczanym. Szpital dla pracowników hrabstwa 
tęczyńskiego, który tam niebawem stanął, ode-
grał znakomitą rolę podczas powstania listopa-
dowego, kiedy to       z woli Artura Potockiego stał 
się schronieniem dla rannych powstańców. 

Zapomniany kurort
Niewiele pomogło Krzeszowicom otwarcie 
w 1847 roku linii kolejowej, łączącej Kraków 
z Mysłowicami. Cóż z tego, że kolej żelazna 
docierała do miasta aż sześć razy dziennie! Że 
ówczesne gazety często opisywały uroki Krze-
szowic, że na równi ze zdrojowymi wodami wy-
chwalały wyśmienite piwo tenczyńskie. Kurort 
podupadał, a sam dr Józef Dietl, wielki entuzjasta 
wodolecznictwa, miał za złe Potockim, że chcąc 
nie chcąc, w swych dobrach postawili w końcu 
na górnictwo i przemysł. 

O tym, że utworzone przez rodzinę Potockich 
krzeszowickie uzdrowisko stawało się już tylko 
wspomnieniem, przesądziły lata II wojny świato-
wej, kiedy to w dawnych łazienkach zainstalowa-
no warsztaty wojskowe, a położony w przepięk-
nym parku pałac, siedziba sławnego w Polsce 
rodu stał się letnią rezydencją Hansa Franka.

Przebudzenie z długiego okresu smutnego letar-
gu zawdzięczają Krzeszowice górnikom, którym 
siarkowe źródła pomagały ratować nadwątlone 
pracą w kopalni zdrowie. Od 1964 roku ośro-
dek podlegał Jaworznicko-Mikołowskiemu 
Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, a w 1969 
roku, pod nazwą Górniczy Oddział Rehabilitacji 

Narządu Ruchu, oddano go w użytkowanie Ko-
palni Węgla Kamiennego w Sierszy. Pierwszym 
ordynatorem ośrodka został ratownik górniczy, 
dr Adam Kulig, który kierował “balneologią” nie-
mal 22 lata. 

O poziomie rehabilitacji  w Krzeszowicach 
w tamtych czasach niech  świadczy fakt, że efek-
ty swych kontuzji leczył tu nie byle kto, bo sami 
wicemistrzowie świata w piłce nożnej (tak, tak! 
Kiedyś – w latach 70-tych, „nasi” grali jak złoto!). 
Piłkarze z narodowej kadry trenera Górskiego tak 
dalece upodobali sobie krzeszowicką balneolo-
gię, że jeden z reprezentantów Polski ożenił się 
nawet z jedną z rehabilitantek. 

Znakomity, wyspecjalizowany w leczeniu górni-
ków ośrodek odwiedzili  w tamtych latach sami 
wielcy pionierzy polskiej rehabilitacji, profeso-
rowie Wiktor Dega z Poznania oraz Marian Weiss 
z Warszawy. Ci autorzy ciągle aktualnych pod-
ręczników akademickich wyrazili swój zachwyt 
i zdumienie, że oto – dzięki grupie zapaleńców 
-  przy zakładzie pracy powstał tak wysokiej klasy 
ośrodek. 

Kiedy wiatr historii powiał na tyle mocno, że los 
niejednej kopalni stanął pod znakiem zapytania, 
ważył się również los krzeszowickich źródeł. Nad-
wiślańska Spółka Węglowa, do której wówczas 
należał ośrodek, próbowała sprzedać cały mają-
tek. Mówiło się nawet o ulokowaniu w dawnych 
łazienkach prywatnej kliniki kosmetycznej. Na 
szczęście, sprawę uratowała Fundacja Jolanty 
Kwaśniewskiej, do której po pomoc zwróciła się 
kierująca wówczas krzeszowicką balneologią dr 
Bogumiła Ciesielska. Cel był wspólny: fundacja 
pani prezydentowej pomagała niepełnospraw-
nym, a krzeszowicki ośrodek od wielu lat prze-
cież walczył, by do trwałego kalectwa u swoich 
pacjentów nie dopuścić. Węglowa Spółka, za 
swoje długi, przekazała balneologię Skarbowi 
Państwa. Z początkiem 1999 roku zaczął działać 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Krzeszowice”. 

Niełatwe były początki samodzielności. Na kon-
cie nie było ani złotówki, w kuchni nawet worka 
ziemniaków. Spółka węglowa zabrała swoich: 
kucharki, sprzątaczki i personel pomocniczy. 
Udało się przetrwać tylko dzięki ofiarności miesz-
kańców Krzeszowic, którzy spontanicznie znosili 
do ośrodka co tylko mogli: garnki kuchenne, 
kubki, sztućce, lekarstwa. Nie pozwolili zginąć 
swojej „Perełce”. 

Myśl o reaktywacji tradycji zdrojowej balneo-
logii i Krzeszowic jest z nami od lat. Posiada-
nie naturalnych zasobów leczniczych obliguje 
nas, by pomimo wszelkich trudności podej-
mować wszelkie działania wspierające rozbu-
dowę ośrodka, tak by  pokazać, że możliwe 
jest połączenie tradycji z nowoczesnością. 

dr n.med. GrZeGOrZ MańkO
mgr karOliNa wróBlewSka

Ciąg dalszy w kolejnym numerze gazety 
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Strażacy przedstawili sprawozdanie za rok 2021 oraz plany na doposażenie 
jednostki w niezbędny sprzęt i umundurowanie. Druhowie jednogłośnie 
udzielili absolutorium dla Zarządu za rok ubiegły. Mieli również okazję, aby 
pochwalić się nowym nabytkiem, jakim jest przyczepa do transportu sprzę-
tu pożarniczego. Jej zakup był współfinansowany ze środków własnych 
jednostki i Fundacji Orlen.

Podczas zebrania burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk po-
dziękował wszystkim druhom za odwagę, wysiłek i zaangażowanie, a także 

Ostatnie zebranie strażackie odbyło się 27 marca w Siedlcu
Walnym zebraniem sprawozdawczym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu zakończyły się podsumowania zeszłego roku w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Krzeszowice.

Konkurs, organizowany corocznie, cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci i młodzieży. W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół pod-
stawowych z: Krzeszowic, Filipowic, Czernej, Miękini, Nowej Góry, Ostrężni-
cy, Tenczynka i Woli Filipowskiej oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych i Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach.

Organizatorem konkursu byli burmistrz gminy Krzeszowice oraz Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach.

Pierwsze eliminacje, z których wyłoniono po trzech uczestników z każdej 
grupy wiekowej, przeprowadzone były w szkołach. Przygotowanie zajmuje 
sporo czasu, ale daje za to dużo satysfakcji. Uczniowie poznają zagadnienia 
ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa oraz zasad udzielania pierwszej 
pomocy. Konkurs jest okazją do zainteresowania młodzieży problematyką 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

W wyniku etapu gminnego wyłoniono następujących zwycięzców:

Szkoły średnie:
I miejsce – Karolina Kramarz – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krze-
szowicach

II miejsce – Kamila Wójcik – Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

III miejsce – Miłosz Godyń – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszo-
wicach

Szkoły podstawowe, klasy V - VIII:
I miejsce – Zuzanna Smółka – Szkoła Podstawowa w Czernej

II miejsce – Daria Grabowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

III miejsce – Gabriela Chojnacka – Szkoła Podstawowa w Nowej Górze

Szkoły podstawowe, klasy I - IV
I miejsce – Emilia Godyń – Szkoła Podstawowa w Nowej Górze

II miejsce – Martyna Wartalska – Szkoła Podstawowa w Czernej

III miejsce – Justyna Kot – Szkoła Podstawowa w Miękini

różne formy wspierania uchodźców. W dowód uznania i wdzięczności, 
wspólnie z Komendantem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach 
Mieczysławem Odrzywołkiem, wręczyli trzem druhnomm i czterem dru-
hom medale okolicznościowe z okazji 100-lecia Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

tekSt: BarBara kUrdZiel
Zdjęcia: OSp Siedlec

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  
- Młodzież zapobiega pożarom
23 marca 2022 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrężnicy odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci akcesoriów komputerowych oraz 
pamiątkowych dyplomów. Nagrody ufundowali Urząd Miejski w Krzeszo-
wicach oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie. Podziękowania 
należą się także właścicielowi piekarni Pawlak, który ufundował słodki 
poczęstunek dla wszystkich uczestników, a także druhom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ostrężnicy za przygotowanie i pomoc w eliminacjach 
gminnych.

Remizę odwiedziły także, podczas spaceru, dzieci z przedszkola w Ostręż-
nicy, które zobaczyły samochody pożarnicze i sprzęt. Przy pomocy druhów 
strażaków dzieci siadały za kierownicę wozów strażackich, przechodziły 
przez kabinę i podziwiały sprzęt strażacki. Było to pełne wrażeń i miłe 
spotkanie.

tekSt: BarBara kUrdZiel
Zdjęcie: Strażacy Z OSp
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Odnowiona  
remiza w Zalasiu
6 kwietnia 2022 roku odebrane zostały roboty budow-
lane, związane z termomodernizacją budynku OSP 
Zalas.

Zakres prac obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych 
z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, ocieplenie stropu 
wełną mineralną, częściową wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi.

Zadanie wykonała firma EUROCOMPLEX Sp. z o.o.  
Sp. K z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Rynek 10.

Wartość robót wyniosła 340 tys. zł.  Projekt współfinanso-
wany ze środków Województwa Małopolskiego w wyso-
kości 80 tys zł.

wit UMk

W uroczystości w Warszawie wzięli także udział: wiceminister Wanda Zwi-
nogrodzka, dyrektor Katarzyna Pałubska, skarbnik Beata Banach i naczelnik 
Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Maciej Zieliński.

Gmina Krzeszowice  przeznaczyła na ten cel swoją działkę przy ul. Ogrodo-
wej oraz sfinansuje i opracuje projekt budowlany i wykonawczy dla inwe-
stycji. Koszty budowy będą pokryte ze środków rządowych.

- To bardzo ważna dla rozwoju Krzeszowic inwestycja. Młodzi, uzdolnieni 
mieszkańcy, będą mieli możliwość kształcenia i rozwijania swoich umiejęt-
ności w nowoczesnym obiekcie. Nowa sala koncertowa z widownią na 300 
osób pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej w gminie. Dla małych społecz-
ności lokalnych, takich jak gmina Krzeszowice, Szkoła Muzyczna jest  bardzo 
ważnym ośrodkiem, integrującym środowiska artystyczne. Dlatego dziękuję 

Nowa sala koncertowa w Krzeszowicach coraz bliżej
8 kwietnia wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i burmistrz Wacław Gregorczyk, w obecności ministra 
Andrzeja Adamczyka oraz dyrektora Jerzego Suruło, podpisali porozumienie w sprawie budowy nowych obiektów dydaktycznych wraz z salą 
koncertową na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach.

przedstawicielom rządu RP: wicepremierowi prof. Piotrowi Glińskiemu i mini-
strowi Andrzejowi Adamczykowi za przychylność dla tego zadania – mówi 
burmistrz Wacław Gregorczyk. 

- Szkoła wzbogaci się o nową część dydaktyczną. w której będą się mieścić 
dodatkowe sale lekcyjne: trzy klasy przeznaczone do realizacji przedmiotów 
zbiorowych, siedem - do przedmiotów indywidualnych i zespołów kameral-
nych, a także cztery ćwiczeniówki. W nowym budynku będzie także miejsce 
na bibliotekę z czytelnią oraz pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, 
techniczne i socjalne. W ramach rozbudowy zaplanowano stworzenie miejsc 
parkingowych, niezbędnych do obsługi nowo powstałego budynku – podsu-
mowuje dyrektor Jerzy Suruło.  
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Mój Prąd
15 kwietnia 2022 roku Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
uruchomi IV nabór wniosków dla osób fizycz-
nych w programie Mój Prąd. Nabór będzie 
prowadzony w trybie ciągłym do 2023 roku.
Wsparcie dotyczyć będzie mikroinstalacji foto-
woltaicznych oraz magazynów energii i ciepła, 
które zwiększają autokonsumpcję energii 
elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. 
Dofinansowanie będzie można także uzyskać na 
zintegrowane z urządzeniami inteligentne syste-
my zarządzania energią. 

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji 
może sięgnąć ponad 20 tys. złotych. 

Okres kwalifikowalności kosztów liczony jest od 
1 lutego 2020 roku. 

O dofinansowanie nowych, dodatkowych kom-
ponentów (magazynów energii/ciepła i syste-
mów zarządzania energią) będą mogli ubiegać 
się również dotychczasowi beneficjenci, którzy 
skorzystali 

z dotacji we wcześniejszych odsłonach progra-
mu.

IV edycja programu będzie przeznaczona dla 
osób fizycznych, których mikroinstalacja fo-
towoltaiczna zostanie podłączona do nowe-
go systemu rozliczeń net-billing, a także dla 
prosumentów w dotychczasowym systemie 
opustów (tzw. net metering) – jednak pod wa-
runkiem przejścia na nowy system rozliczeń. 

Dokumentacja programu dostępna jest na stro-
nie internetowej mojprad.gov.pl oraz na witrynie 
NFOŚiGW.

Kluczowym celem programu jest zwiększenie 
w Polsce produkcji energii elektrycznej z mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokon-
sumpcji wytworzonej energii poprzez jej maga-
zynowanie, a także zwiększenie efektywności 
zarządzania energią elektryczną.

Nabór wniosków na dofinansowanie  
studiów podyplomowych

Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w imieniu Starosty Krakowskiego zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie 
kosztów studiów podyplomowych.
Obecnie rynek pracy wymaga ciągłego doskonalenia i kształtowania praktycznych umiejętności. Każdy pracownik czy osoba ubiegająca się o pracę 
musi być elastyczną i zaoferować to czego oczekuje pracodawca.

Studia podyplomowe cieszą się niezmierną popularnością wśród kandydatów na studia dzięki temu, iż łączą wiedzę akademicką z wiedzą praktycz-
ną dotyczącą konkretnego kierunku studiów.

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymaga-
ne we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

Jeśli jesteś bezrobotnym i zainteresowany rozwojem swojej kariery, szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem tel.: 12 299 74 73.

Współpraca z KGW
W poniedziałek 4 kwietnia, w Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach, odbyło się pierwsze po wielomiesięcznej 
przerwie spotkanie z reprezentantkami Kół Gospodyń 
Wiejskich.
Z paniami spotkali się Paweł Czyż, dyrektor Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach, i Janina Walkowicz z Urzędu Miej-
skiego, współpracująca z KGW.

– Rozmawialiśmy o sytuacji w poszczególnych kołach po spo-
wolnieniu ich działalności z powodu pandemii koronawirusa. 
Każde koło radziło sobie z tym na swój sposób, dostosowując tryb 
spotkań do obostrzeń sanitarnych. Okazuje się na przykład, że 
w niektórych miejscowościach powstały inicjatywy ekologiczne, 
do których panie chętnie sie włączają, korzystając ze swojego 
doświadczenia w zakładaniu ogródków przydomowych – mówi 
Janina Walkowicz.

Tematem był także kalendarz imprez na ten rok, projekty pla-
nowane przez KGW i bieżąca sytuacja w gminie, związana z po-
mocą dla uchodźców z Ukrainy. Kolejne spotkanie już w maju.

Zdjęcie: MariaN lewicki
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4 kwietnia w Jerzmanowicach zostało założo-
ne stowarzyszenie jednostek samorządu te-
rytorialnego „Otulina Podkrakowska”. Tworzy 
je 10 gmin: Myślenice, Siepraw, Kłaj, Koniu-
sza, Słomniki, Iwanowice, Skała, Sułoszowa, 
Jerzmanowice – Przeginia i Krzeszowice.
Na zebraniu założycielskim naszą gminę repre-
zentowali burmistrz Wacław Gregorczyk oraz 
wiceburmistrz Adam Godyń. 

- Ponieważ „Metropolia Krakowska” nie zgodziła 
się na przyjęcie kolejnych gmin do swojego sto-
warzyszenia, postanowiliśmy razem z 9 gminami 
założyć własne. To umożliwi nam pozyskanie 
środków unijnych na kluczowe projekty infrastruk-
turalne w kolejnych  latach i rozwój naszych gmin 
na takich samych warunkach, jakie mają gminy 
obwarzanka wokół Krakowa – mówi burmistrz 
Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk.

Dzięki „Otulinie Podkrakowskiej” będziemy mogli 
pozyskać fundusze unijne w kolejnych latach

W ramach realizacji zadania powstało ponad 
300 mb chodnika wraz z kanalizacją opado-
wą. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  
573 701,06 zł , z czego 344 220,63 zł  stanowi kwo-
ta przekazanej przez Gminę Krzeszowice dotacji.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetar-
gowym został wybrany wykonawca budowy 
chodnika przy drodze powiatowej nr w Rudnie.  
W ramach zadania pn. Przebudowa utwardzo-
nego pobocza na chodnik z kostki brukowej w 
ciągu drogi powiatowej nr 1033K,  zaplanowano 
budowę chodnika wraz z kanalizacją opadową 
oraz dwoma przejściami dla pieszych na odcinku 
ok. 480 mb.

Planowany koszt realizacji zadania to 584 000,00 zł, 
z czego udział finansowy Gminy Krzeszowice to 
350 400,00 zł. 

wit UMk

Powiat Krakowski i Gmina Krzeszowice razem  
remontują drogi w ramach Inicjatyw Samorządowych
W marcu zakończył się kolejny etap  budowy  chodnika  przy drodze powiatowej, ul. Chrzanowskiej w Tenczynku.  

Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozli-
czenia rocznego można sprawdzić w serwisie 
e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzę-
dzie skarbowym.

Resort finansów nie jest nadawcą wiadomości 
SMS, które trafiają do podatników, a w treści wia-
domości znajduje się link prowadzący rzekomo 
do konta urzędu skarbowego lub numer tele-
fonu komórkowego, pod którym będzie można 
skontaktować się z (fałszywym) pracownikiem 
skarbówki.

Wiadomości są próbą wyłudzenia danych. 

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność.

ŹródłO: www.GOv.pl

Uwaga na fałszywe SMS-y dot. nadpłaty lub niedopłaty PIT
Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła do podatników żadnych wiadomości SMS ws. nadpłaty lub niedopłaty w podatku.



[ 20 ] – Magazyn Krzeszowicki 3-4/2022

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

Sesje Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach
24 lutego 2022 roku, za pośrednictwem środków porozumiewania się 
na odległość, odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach. 

Na wstępie obrad z udziałem starosty 
krakowskiego Wojciecha Pałki oraz p.o. 
dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakow-
skiego Jacka Grygi omówiono plany i kie-
runki inwestycji drogowych, realizowa-
nych z udziałem Powiatu Krakowskiego na 
terminie gminy Krzeszowice. Głos zabrał 
również burmistrz Wacław Gregorczyk, 
który przede wszystkim podziękował za 
dotychczasową współpracę z przedstawi-
cielami Powiatu Krakowskiego. Podczas 
jego wypowiedzi wyświetlona została 
multimedialna prezentacja, obrazująca 
inwestycje samorządowe w gminie Krze-
szowice w latach 2015 - 2022. Korzystając 
z możliwości zabrania głosu, starosta 
Wojciech Pałka poinformował, że w dniu 
sesji zostało wydane pozwolenie na budo-

wę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach. 
W marcu rozpocznie się inwestycja. Podczas swojej wypowiedzi starosta 
zaprezentował wizualizację budynku. Dodał również, że całkowity koszt 
inwestycji opiewa na kwotę 9 mln 200 tys. zł i zostanie pokryty ze środków 
zewnętrznych. 

Kontynuując obrady, radni zatwierdzili zmiany w uchwale budżetowej na 
rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przewodniczący Komi-
sji Budżetu (…) Dariusz Kaczara poinformował, że zmiana w WPF związana 
jest z dodaniem przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystują-
ce paliwa gazowe lub spalające biomasę - etap II”. 

W dalszej części sesji radni przeszli do punktu związanego z wyrażeniem 
bądź niewyrażeniem zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krze-
szowice na rok 2023 środków, stanowiących fundusz sołecki. Burmistrz 
Wacław Gregorczyk, rekomendując wprowadzenie funduszu sołeckiego 
poinformował, że decydując się na to rozwiązanie, gmina mogłaby uzyskać  
ok. 170 000,00 zł z budżetu centralnego, ponadto musiałaby zwiększyć 
wkład własny o ok. 60 000,00 zł. W sumie sołectwa zyskałyby ok. 230 000 zł. 
 Jak poinformował, większość sołtysów i przewodniczących zarządów 
osiedli opowiedziało się za wprowadzeniem funduszu. Zgodnie z przed-
stawioną propozycją, burmistrz przekazał, że osiedla będą miały swoje 
budżety na dotychczasowych zasadach. Jeśli chodzi natomiast o sołectwa, 
to zamiast funduszu wiejskiego, proponuje się wprowadzenie funduszu 
sołeckiego, natomiast środki drogowe byłyby wydzielane na dotychcza-
sowych zasadach. Na tym rozwiązaniu zyskałyby sołectwa małe i średnie. 
Trzy duże, tj.: Tenczynek, Wola Filipowska i Zalas, byłyby stratne, dlatego 
przewidziane są rekompensaty dla tych miejscowości.  Po przedstawieniu 
dodatkowych wyjaśnień i udzieleniu odpowiedzi na pytania przez skarbnik 
Beatę Banach oraz burmistrza Wacława Gregorczyka, radni wyrazili zgodę 
na wyodrębnienie w budżecie funduszu sołeckiego. 

W kolejnym puncie rada udzieliła dotacji celowej dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego umun-
durowania specjalnego dla jednostek OSP w Krzeszowicach (6 000,00 zł), 
Nawojowej Górze (6 000,00 zł), Miękini (6 000,00 zł), Paczółtowicach  
(3 000,00 zł) oraz Tenczynku (10 000,00 zł). 

Podczas sesji radni podjęli również uchwałę, dotyczącą wprowadzenia 
i określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym w Krzeszo-
wicach. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Katarzyna Soska-
-Więcek, omawiając projekt uchwały poinformowała, że proponowane, 
nowe stawki opłaty targowej, będą, prócz rozmiaru stanowiska, zależeć 
także od np. możliwości wjazdu samochodem i uwzględniać lokalizację 
stanowiska handlowego (lokalizacja przy głównych ciągach komunikacyj-
nych). Wprowadzenie stawek wyższych w miejscach atrakcyjnych (wzdłuż 
głównych i utwardzonych ciągów komunikacyjnych) oraz niższych w miej-

scach mniej uczęszczanych (np. przy nieutwardzonych szlakach), może 
zachęcić handlujących do zajmowania stanowisk tańszych, a tym samym 
pozwoli uatrakcyjnić stanowiska handlowe w części zachodniej sektora C, 
w których tworzą się martwe strefy handlu. Stwierdziła również, że zmiana 
wysokości opłaty targowej podyktowana jest także rosnącymi kosztami 
utrzymania targowiska.

W następnym punkcie radni wyrazili zgodę na przyjęcie zadania publiczne-
go Powiatu Krakowskiego. Z wyjaśnień, przedstawionych przez kierownik 
Katarzynę Soskę-Więcek wynika, że Rada Powiatu w Krakowie podjęła 
uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Krzeszowice prowadzenia zadania 
publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie oczyszczania dróg i chodni-
ków powiatowych, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu 
dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg 
powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2022 roku. Po podjęciu 
przez Radę Miejską uchwały, zostanie zawarte stosowne porozumienie 
w przedmiotowym zakresie, regulujące warunki wzajemnej współpracy 
Gminy Krzeszowice z Powiatem Krakowskim. Na terenie miasta Krzeszowi-
ce, usługi, związane z oczyszczaniem dróg, świadczy spółka Usługi Komu-
nalne Krzeszowice Sp. z o.o.

Kolejna uchwała dotyczyła wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników i związana była z wej-
ściem w życie nowych przepisów. Następna, związana była z odstąpieniem 
od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
położonej w obrębie Zalas, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2460/3. 
Naczelnik Maciej Zieliński poinformował, że intencją uchwały jest sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej działki, która była w wieloletniej dzierżawie. 
Działka jest zabudowana budynkami gospodarczymi wnioskodawcy. Ze-
branie wiejskie w Zalasiu poparło tę inicjatywę.  

Kontynuując obrady, radni przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krze-
szowice w 2022 roku”. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Agnieszka 
Tekieli, omawiając projekt uchwały poinformowała, że zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 
gminy. Przekazała również, że program został pozytywnie zaopiniowany 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, Krakowskie Towa-
rzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz dzierżawców obwodów łowieckich, 
działających na obszarze gminy Krzeszowice. W uzupełnieniu, przewodni-
czący Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara poinformował, że na realizację 
przedmiotowego zadania w budżecie gminy na ten rok zabezpieczono 
kwotę 240 500,00 zł. 

Na zakończenie obrad radni zapoznali się z kalendarzem imprez sporto-
wych i kulturalnych na 2022 rok. Sekretarz Małgorzata Bojkowska poinfor-
mowała, że Urząd Miejski opracował kalendarz wspólnie z Centrum Kultury 
i Sportu oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną. Przedmiotowe zesta-
wienie będzie jeszcze rozbudowane o wydarzenia organizowane przez 
sołtysów oraz organizacje pozarządowe. 

Po wyczerpaniu porządku, przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął 
obrady XLV sesji.

17 marca, w tzw. zdalnym trybie obradowania, odbyła się nadzwyczaj-
na sesja Rady Miejskiej. 
W porządku obrad znalazły się dwa merytoryczne punkty. 

Pierwszy z nich dotyczył wyrażenia przez radę zgody na utworzenie oraz 
przystąpienie Gminy Krzeszowice do stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego pod nazwą „Otulina Podkrakowska”. Omawiając projekt 
uchwały, burmistrz Wacław Gregorczyk poinformował, że gminy znajdują-
ce się w miejskim obszarze funkcjonalnym Krakowa, które nie zostały przy-
jęte do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w wyniku ustaleń z przed-
stawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego, podjęły działania dla 
utworzenia Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska. Jego celem będzie 
wypracowanie wspólnej strategii i realizacja zadań, zapisanych w Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego, poprzez współpracę oraz integra-
cję podejmowanych przez gminy członkowskie inicjatyw w celu dynamicz-
nego i skoordynowanego rozwoju obszaru funkcjonalnego Krakowa przy 
jednoczesnej współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, re-
alizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Krakowskiej. 
Stowarzyszenie tworzone będzie wspólnie z Gminą Myślenice, Gminą Sie-
praw, Gminą Kłaj, Gminą Nowe Brzesko, Gminą Koniusza, Gminą Słomniki, 
Gminą Iwanowice, Gminą Skała, Gminą Sułoszowa i Gminą Jerzmanowice 
– Przeginia. 
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Drugi z punktów dotyczył wyrażenia przez radę 
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Skarbem Państwa – Ministrem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego a Gminą Krzeszowice, 
określającego zasady współpracy przy realizacji 
projektu pn. „Rozbudowa Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskie-
go w Krzeszowicach”, w zakresie wykonania pro-
jektu budowlanego i wykonawczego.

Po wyczerpaniu porządku, przewodniczący za-
mknął obrady. 

31 marca 2022 roku w Sali Herbowej Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach odbyła się XLVII 
sesja Rady Miejskiej. 
Na wstępie obrad radni zatwierdzili zmiany 
w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na 
lata 2022 - 2031 (WPF). Przewodniczący Komisji 
Budżetu (…) Dariusz Kaczara poinformował, że 
do WPF-u dodano następujące przedsięwzięcia:

• projekt budowlany i decyzja o pozwoleniu na 
budowę inwestycji „Rozbudowa Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta No-
skowskiego w Krzeszowicach” - wprowadzono 
zadanie dwuletnie, zwiększono wartość zada-
nia o kwotę 350 000,00 zł w 2023 roku,

• „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000,00 
do km 0+351,29 w miejscowości Krzeszowi-
ce”- wprowadzono zadanie w związku z przy-
znaniem środków z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na realizację ul. Armii Krajowej 
w Krzeszowicach. Wartość zadania: 623 739,00 
zł, w tym środki z RFRD - 327 680,00 zł,

• modernizacja ul. Zielonej / przebudowa istnie-
jącej ul. Długiej, w związku z budową wiaduktu 
nad linią kolejową nr 133 w Woli Filipowskiej - 
wprowadzono zadanie, realizacja w 2023 roku, 
wartość zadania 1 000 000,00 zł,

• remont drogi powiatowej nr 2124K w km od 
0+010,20 do km 8+083,90 w miejscowościach 
Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa 
Góra, Ostrężnica. Wprowadzono zadanie 
w związku z przekazaną informacją przez 
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego o przyzna-
niu dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (RFRD). Szacunkowa całkowita 

wartość zadania wynosi 11 644 770,00 zł. 
Montaż finansowy zadania przedstawia się 
w następujący sposób: RFRD - 7 968 450,00 zł, 
Gmina Krzeszowice - 1 838 160,00 zł (łącznie 
dotacja w latach 2022 i 2023), Powiat Krakow-
ski - 1 838 160,00 zł,

• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance 
o halę widowiskowo-sportową wraz z zaple-
czem i zakupem wyposażenia, wprowadzono 
zadanie dwuletnie - wartość zadania 4 500 
000,00 zł (w 2022 roku kwota 3 500 000,00 zł, 
w 2023 roku 1 000 000,00 zł).

Kontynuując obrady, rada podjęła zmieniającą 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej, w formie dotacji celowej, Powiatowi Kra-
kowskiemu w roku 2022 w związku z realizacją 
zadań w ramach tzw. IS-ów. Zgodnie z informa-
cjami, przedstawionymi przez  naczelnik Wy-
działu Inwestycji (…) Ewę Baranowską, zmiany 
dotyczyły:

• zabezpieczenia środków finansowych w wyso-
kości 20 000,00 zł na realizację inwestycji pn. 
„Opracowanie koncepcji przebudowy utwar-
dzonego pobocza na chodnik z kostki bruko-
wej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miej-
scowości Miękinia” na odcinku ok. 2 300 mb,

• zabezpieczenia środków finansowych w wy-
sokości 16 800,00 zł na realizację inwestycji 
pn. „Przebudowa utwardzonego pobocza na 
chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi po-
wiatowej nr 1033K w miejscowości Tenczynek” 
- kontynuacja na położenie kostki brukowej na 
odcinku ok. 110 mb,

• z większenia  zabezpieczonej  k wot y  do 
70 000,00 zł (zwiększenie kwoty dotacji  
o 1 840,00 zł) na wykonanie zadania pn. „Re-
mont drogi powiatowej nr 2123K w miejsco-
wości Nawojowa Góra” - w zakresie remontu 
nawierzchni jezdni na odcinku ok. 450 mb,

• zabezpieczenie dodatkowych środków finan-
sowych w wysokości 150 400,00 zł w związku 
z otwarciem przetargu dla zadania pn. „Prze-
budowa utwardzonego pobocza na chodnik 
z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w cią-
gu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości 
Rudno”. 

W dalszej części obrad radni przekazali środki 
finansowe w wysokości 25 000,00 zł na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przezna-
czeniem m.in. na bieżące utrzymanie sprzętu 
ratowniczego, kontrolę aparatów oddechowych, 
czy przegląd masek. Podejmując kolejną uchwa-
łę, rada udzieliła dotacji celowej dla jednostek 
Ochotniczych Staży Pożarnych w łącznej wy-
sokości 76 000,00 zł jako dofinansowanie do 
zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania 
specjalnego. 

Podczas XLVII sesji rada wprowadziła również 
zmiany w uchwale określającej zasady udzielania 
osobom fizycznym dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. 
Jak poinformowała kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska Agnieszka Tekieli, od 1 stycznia 2022 
roku na terenie gminy Krzeszowice obowiązuje 
uchwała Nr XLV/621/21 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 września 2021 roku, 
tzw. lokalna uchwała antysmogowa. W związku 
z tym, koniecznym stało się zaktualizowanie 
zapisów uchwały dotyczącej gminnego progra-
mu dotacji do wymiany źródeł ciepła. Ponadto, 
z uwagi na ograniczone możliwości pozyskania 
dofinansowania z programu Czyste Powietrze na 
kotły na biomasę, w uchwale zaproponowano 
zwiększenie maksymalnej kwoty dotacji, udzie-
lanej na kotły jednopaliwowe na pelet lub kotły 
zgazowujące drewno do kwoty 6 000,00 zł.

W kolejnym punkcie porządku obrad radni 
podjęli uchwałę, określającą zakres udzielania 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze 
środków własnych Gminy Krzeszowice. Zgodnie 
z treścią uchwały, rada wyraziła wolę  pomocy, 
polegającej na: zapewnieniu całodziennego wy-
żywienia zbiorowego, w tym zakupie żywności, 
a także zapewnieniu środków czystości i higieny 
osobistej oraz innych produktów, w tym pomocy 
naukowych, dydaktycznych, artykułów medycz-
nych i lekarstw. W punkcie specjalnie poświęco-
nym temu tematowi, główny specjalista Maciej 
Nowak wraz z zastępcą burmistrza Witoldem 
Kulczyckim przedstawili informacje na temat 
działań podejmowanych przez samorząd Gminy 
Krzeszowice w związku z napływem uchodźców 
z terenu Ukrainy. Wraz z dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Anetą Solarz 
udzielili również wyczerpujących odpowiedzi na 
pytania radnych. Ponadto, w trosce o poprawę 
stanu bezpieczeństwa, zabezpieczenia spokoju 
i porządku publicznego na terenie gminy Krze-
szowice oraz ochronę obiektów użyteczności pu-
blicznej, w których przebywają uchodźcy z Ukra-
iny, radni podjęli uchwałę w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Policji w wysokości  
9 000,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty 
pieniężne za czas służby przekraczającej normę 
dla policjantów, na zadanie „Wspólne patrole Po-
licji i Straży Miejskiej Gminy Krzeszowice”.

W dalszej części obrad rada zajęła stanowisko 
w sprawie remontu drogi w tzw. Wąwozie w Fi-
lipowicach, stwierdzając zasadność przeprowa-
dzenia remontu oraz odwodnienia drogi, a także 
konieczność podjęcia działań, mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa w tej okolicy.

Podczas sesji rada podjęła uchwałę w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii dla Gminy Krzeszowice na lata 
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INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

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

Obszary, którymi zamierza się zajmować rada w 2022 roku, to m. in.:

• współpraca z samorządem Gminy Krzeszowice w sprawach dotyczących 
seniorów,

• udział w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach i innych przedsięwzię-
ciach podmiotów zajmujących się problematyką seniorów oraz inicjowa-
nie takich spotkań,

• nawiązanie współpracy z nowo wybraną Młodzieżową Radą Miejską,

• współpraca z Centrum Kultury i Sportu w zakresie utworzenia z inicjaty-
wy Rady Seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

• aktywizacja i edukacja seniorów – współpraca z Policją, Strażą Miejską, 
Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, Centrum Kultury i Sportu, sołty-
sami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli, Kołami Gospodyń Wiejskich, 
mediami i innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów,

• podjęcie działań, mających na celu powstanie Klubu Sportowego Senio-
ra, skupiającego seniorów zawodników i trenerów z gminy Krzeszowice. 
Popularyzacja uprawiania różnych dyscyplin sportu wśród seniorów, 
adekwatnie do ich możliwości fizycznych i zdrowotnych,

• w ramach działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia seniorów 
organizowanie prelekcji i porad dla seniorów w zakresie kardiologii, 
gastrologii, dietetyki i rehabilitacji narządu ruchu, a także współudział 

II sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej 
17 marca 2022 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego odbyła się II 
sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Podczas obrad radni przyjęli spra-
wozdanie z działalności rady w roku poprzednim, a także określili plan 
pracy na bieżący rok.
Przedsięwzięcia, które planujemy zrealizować, to przede wszystkim: 

• organizacja akcji mającej na celu sprzątanie świata, 

• pomoc w organizacji wydarzenia patriotycznego z okazji Dnia Flagi 
Narodowej oraz w imprezie z okazji Dnia Dziecka na Rynku w Krzeszo-
wicach,

• współorganizacja biegu charytatywnego bądź zawodów sportowych, 

• opracowanie ankiety, mającej na celu poznanie potrzeb młodzieży 
w Gminie Krzeszowice, 

• organizacja konkursu pod patronatem Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Do realizacji naszych założeń powołane zostały dwa 6- osobowe zespoły 
problemowe. Pierwszy z nich, na czele z przewodniczącym Filipem Galą, 
będzie zajmował się sprawami dotyczącymi promocji gminy i współ-
pracy z młodzieżą Gminy Krzeszowice; drugi, na czele z przewodniczącą 

Magdaleną Matysik, współpracą przy organizacji wydarzeń kulturalnych 
i sportowych. Podczas obrad radni uzgodnili, że w kwietniu zorganizowana 
zostanie akcja sprzątania w Nawojowej Górze. 

prZewOdNicZąca MłOdZieżOwej rady MiejSkiej  
Oliwia łUSZcZ  

w organizacji marszu nordic walking dla seniorów o puchar Burmistrza 
Gminy Krzeszowice,

• współudział w organizacji Niedzieli dla Seniora.

W punkcie sprawy bieżące i wolne wnioski poruszono temat związany 
z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie gminy Krzeszowice. Wyja-
śnienia w tym zakresie przedstawiła dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Aneta Solarz. Następnie głos zabrała Stanisława Pyrdek, która 
przedstawiła problemy związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Ra-
dość życia”, spowodowane przede wszystkim pandemią. Obecny podczas 
sesji dyrektor Centrum Kultury i Sportu Paweł Czyż zadeklarował wsparcie 
związane z funkcjonowaniem klubu. Podczas obrad zastępca burmistrza 
Adam Godyń wyjaśnił seniorom kwestie związane z transportem pu-
blicznym, natomiast kierownik Referatu Biura Rady i Archiwum Joanna 
Blecharz wskazała obszary w Statucie Rady Seniorów, które wymagają 
zmian. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca zamknęła obrady 
VIII sesji MRS.

prZewOdNicZąca MiejSkiej rady SeNiOrów   
heleNa latawiec

VIII sesja Miejskiej Rady Seniorów
21 marca 2022 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyła się VIII sesja Miejskiej Rady Seniorów. Podczas obrad radni 
przyjęli sprawozdanie ze swojej działalności w 2021 roku, a następnie zatwierdzili plan pracy na rok bieżący.

2022 – 2025, rozpatrzyła skargę na działalność Burmistrza Gminy Krzeszo-
wice, a także podjęła uchwałę, uznając się za organ niewłaściwy do rozpa-
trzenia skargi. Radni przyjęli  również szereg różnych dokumentów i infor-
macji, m. in. sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzeszowice za 2021 
rok, raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
i Efektów jego realizacji w Gminie Krzeszowice za 2021 rok, sprawozdanie 
z działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, informację dotyczącą 
stanu ochrony przeciwpowodziowej, informację o działalności Straży Miej-
skiej Gminy Krzeszowice w 2021 roku, a także informację dotycząca stanu 
bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Krzeszowicach 
za 2021 rok.

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął 
obrady XLVII 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  
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„NĘDZNICY”
reż. Ladj Ly

projekcja filmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego  
„Siódmy Kontynent”

29 kwietnia, piątek, godz. 18.00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Wyki  

w Krzeszowicach, ul. Szkolna 6

wstęp wolny
Rezerwacja miejsc: www.ckiskrzeszowice.pl

„Nędznicy” w reżyserii Ladja Ly’ego to najważniejsze wydarzenie 
w świecie francuskiego kina ostatnich lat. Rewelacyjny debiut, który 
podbił świat. Nominowany do Oscara i Złotego Globu, zwycięzca Na-
grody Jury w Cannes i laureat Europejskiej Nagrody Filmowej w katego-
rii Odkrycie Roku, zdobywca czterech Cezarów, w tym dla Najlepszego 
Filmu, i trzech statuetek Lumières Awards; laureat dziesiątek nagród na 
festiwalach na całym świecie i wielki hit francuskich kin. 

Historia rozgrywa się w podparyskim Montfermei, przedmieściu za-
mieszkanym głównie przez rodziny imigrantów. To tutaj półtora wieku 
temu Victor Hugo osadził akcję „Nędzników”. Współcześnie jest to miej-
sce, które pulsuje od napięć, gniewu i niepewności. Nawet niewinny 
psikus grupy dzieciaków, które kradną małe lwiątko z miejscowego 
cyrku, może okazać się początkiem rewolucji.

Dyskusję po filmie poprowadzi Urszula Honek.

DKF W NOWEJ ODSŁONIE
25 marca odbył się pierwszy, po dość długiej przerwie, seans w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Siódmy Kontynent”.
Wydarzenie to było w dwójnasób ważne, bo DKF powrócił, i co istotne 
odbywa się w sali kinowej. W poprzednim „Magazynie Krzeszowickim” 
pisaliśmy o porozumieniu zawartym pomiędzy Centrum Kultury i Spor-
tu  w Krzeszowicach a Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. K. Wyki  
w Krzeszowicach, dzięki któremu CKiS może organizować przedsięwzięcia 
filmowe w nowej siedzibie MGBP. Miłośnicy ambitnego kina swoją obecno-
ścią pozytywnie zagłosowali na te zmiany. Na seans przyszło około 50 osób. 
Aby uczestniczyć w projekcjach organizowanych w ramach DKF, trzeba 
zapisać się przez formularz zgłoszeniowy na stronie CKiS. Procedura ta jest 
prosta i gwarantuje, że nie zabraknie dla nas miejsca w sali kinowej.

Podczas spotkania wyświetlono film „Nomadland” w reżyserii Chloe Zheo, 
zdobywcę 3 Oscarów, w tym dla najlepszego filmu i najlepszej aktorki 
pierwszoplanowej w 2020 roku. 

Wprowadzenie do filmu i dyskusję po nim poprowadziła Urszula Honek, 
która sprawuje pieczę merytoryczną nad DKF-em. Od strony organizacyj-
nej opiekunem Dyskusyjnego Klubu Filmowego jest Marta Smutek. Ten 
duet zawsze gwarantuje kinomanom filmy na najwyższym poziomie, które 
przy okazji są świetną okazją do wymiany myśli i poglądów na tematy pre-
zentowane podczas projekcji.

MariaN lewicki
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RADOŚĆ SPOTKANIA
ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE 67. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO

Lasy płonęły – 

a oni 

na szyjach splatali ręce

jak bukiety róż

Z. Herbert „Dwie krople”

Czy potrzebne jest nam piękno, gdy blisko, za naszą granicą spadają bom-
by? Czy potrzebna jest poezja, gdy jacyś ludzie uciekają przed jakimiś ludźmi, 
w jakimś kraju pod słońcem? Czy ma sens mówienie o miłości, przyjaźni, 
codzienności, gdy słyszymy płacz dzieci i ich matek? To chyba jednak są py-
tania retoryczne… Oczywiście musimy wierzyć, że to, co ludzkie, ma sens, 
może właśnie w takim świecie szczególnie potrzebna jest sztuka, muzyka, 
poezja, aby nie zwątpić w człowieka i w to, że ludzi dobrej woli jest więcej, że 
z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie – poezja i dobroć – i więcej nic.

Cieszymy się więc, że odbywa się kolejna, 67. edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego. Jest to najstarszy, najbardziej prestiżowy konkurs 
recytatorski, który mimo różnych zawirowań, kryzysów, przepowiedni, że 
wkrótce już nikt w ogóle z własnej i nieprzymuszonej woli nie będzie czytał 
poezji, że jej mówienie, czy śpiewanie jest niemodne… trwa i zachowuje 
wysoki poziom.

28 marca to był pierwszy dzień, w którym po niemal dwóch latach można 
było spotkać się w „pomieszczeniach zamkniętych” bez maseczek. Mo-
gliśmy więc odbyć eliminacje miejsko-gminne OKR nareszcie „na żywo”; 
dwa poprzednie konkursy były troszkę „na niby” – występy, nagrywane 
telefonami komórkowymi, jury oglądało na ekranie, a więc pozbawieni 
byliśmy tego, co istotne dla teatru i żywego słowa – rzeczywistego, praw-
dziwego spotkania człowieka z człowiekiem. Myślę, że bardzo tęskniliśmy 
za tym, żeby popatrzeć sobie prosto w oczy, zobaczyć uśmiech, wzruszenie, 
a nawet stres i tremę, bo w tym wszystkim jest prawda rzeczywistego spo-
tkania. Towarzyszyła nam wprawdzie świadomość innego, jeszcze bardziej 
dojmującego dramatu, ale byliśmy razem w poszukiwaniu nadziei, małych 
chwil radości i piękna.

Dziękujemy przede wszystkim recytatorom, ale także nauczycielom, in-
struktorom, rodzicom, wszystkim, którzy pomogli młodym wykonawcom 
w przygotowaniu ich prezentacji. Uczestnicy mają 10 minut, by zaistnieć, 
zainteresować, wzruszyć, rozbawić, powiedzieć coś ważnego od siebie, na-
wiązać kontakt ze słuchaczami, opanować tremę. Wiem, że to nie jest łatwe, 
ale w wielu przypadkach udało się znakomicie. 

Oczywiście ważny jest dobór repertuaru. Proszę potraktować te uwagi 
jako pomoc, propozycję, sugestię przed kolejnymi etapami tegorocznego 
konkursu oraz rady na przyszłość. Warto szukać tekstów, które w jakiś spo-
sób wykonawca mógłby nazwać swoimi, wyrażają jego poczucie humoru, 
fascynacje, osobowość. Warto szukać wśród utworów innych niż te, które 
pojawiają się co roku, choć i tu oczywiście można zabłysnąć nową, własną 
interpretacją. Ważne też, by wybierany utwór mógł przez swoją treść czy 
ładunek emocjonalny zainteresować słuchacza, aby był w jakiś sposób 
współbrzmiący z pulsem czasu, w którym żyjemy. Nie myślę oczywiście 
o doraźnej aktualności, ale (szczególnie w repertuarze starszych uczniów) 
o istotności i uniwersalności podejmowanych tematów. Sądzę, że nie do 
końca wykorzystane zostały możliwości, jakie dawał ogłoszony przez Sejm 
RP „Rok Romantyzmu Polskiego”, na który powołuje się Towarzystwo Kultu-
ry Teatralnej, zachęcając uczestników tegorocznego konkursu, by sięgali do 
tej wielkiej, bogatej ideowo i artystycznie tradycji.

W konkursie recytatorskim oceniana jest także kultura słowa, szacunek dla 
jego znaczenia i brzmienia, muzyczności i barwności, dykcja, umiejętność 
operowania ciszą, milczeniem. Przede wszystkim jednak trzeba myśleć 
o tym, co się mówi, doskonale rozumieć i znać tekst na pamięć (!). Nie 
spieszyć się (częsty niestety grzech recytatorów), nawiązywać kontakt ze 
słuchaczem, nie mówimy przecież dla siebie. 

A teraz to, co najważniejsze: kto poradził sobie najpiękniej z tak dużymi 
wyzwaniami i kto zachwycił jurorów, czyli: Rafała Sadowskiego – aktora, 
Martę Smutek – krytyka teatralnego i Teresę Nowak – polonistkę (autorkę 
tego tekstu)?

Adam Tarko (kl. I-III) oczarował nas prościutką, ale fascynującą interpreta-
cją opowieści o dzieciństwie i młodości Alberta Einsteina. Tu wszystko było 
idealne: wybór tekstu, subtelne poczucie humoru, tempo, umiejętność 
stopniowania napięcia i budzenia ciekawości słuchacza, znakomita dykcja 
i kultura słowa, pełne uroku ogólne wrażenie artystyczne.

Adam Tarko Maksymilian Liptak
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Maksymilian Liptak (kl. IV-VI) zagrał nam szum dwóch wiatrów z wiersza 
Juliana Tuwima, szczególnie zachwycający był jako delikatny zefirek. Cieka-
wie i z dużym poczuciem humoru powiedział także mniej znany fragment 
„Małego księcia”.

Emilia Kramarz z Liceum Ogólnokształcącego opowiedziała o roman-
tycznej miłości słowami „Niepewności” Adama Mickiewicza i „Cierpień 
młodego Wertera” J.W. Goethego i odnalazła w tych tekstach osobisty, 
refleksyjny, subtelny, ale też namiętny ton. To była ciekawa, przemyślana, 
starannie opracowana pod względem językowym, oryginalna i współcze-
sna interpretacja. 

Dużą kulturą słowa, wrażliwością, skupieniem wykazały się także: Gabriela 
Chojnacka, Maja Wasiak, Zofia Plago, Milena Radwańska, Hanna Gó-
ralska, Piotr i Maciej Rabijaszowie, Dawid Rojek.

W turnieju poezji śpiewanej ujęła nas muzykalnością, wdziękiem i dojrzało-
ścią, mimo bardzo młodziutkiego wieku (V klasa), Zuzanna Kramarz, która 
bardzo ładnie zaśpiewała dziecięcą piosenkę do wiersza M. Konopnickiej 
„Patataj”, z muzyką i akompaniamentem Jerzego Suruło, ale też znakomicie 
zinterpretowała trudną, poważną i przejmującą pieśń A. Osieckiej „Niech 
żyje bal”. To był świetny występ.

Wszystkim laureatom życzymy dalszych sukcesów w kolejnych elimina-
cjach. Tym, którzy mieli mniej szczęścia, chcę powiedzieć, że za rok kon-
kurs będzie na was czekał. Postarajcie się wybrać ważne i piękne teksty, 
doskonale je zrozumieć, opanować pamięciowo, popracować nad inter-
pretacją i dykcją, przeniknąć własną osobowością i wrażliwością. I wtedy 
przyjdźcie! Zapraszamy! Do zobaczenia!

tereSa NOwak

Poniżej lista laureatów eliminacji miejsko-gminnych 67. Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego.
Kategoria „Turniej recytatorski”:
Klasa I-III:
I miejsce – Adam Tarko – Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza  
w Krzeszowicach

Wyróżnienie:

Lena Osuszek – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Nowej Górze

Klasa IV-VI:
I miejsce – Maksymilian Liptak – Szkoła Podstawowa im. mjra J. Ryłko  
w Czernej

I miejsce – Maja Wasiak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza  
w Krzeszowicach

II miejsce – Piotr Rabijasz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza  
w Krzeszowicach

III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie:

Maja Talaga – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Nowej Górze

Inka Warchoł – Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza  
w Krzeszowicach

Emilia Godyń – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Nowej Górze 

Klasa VII-VIII:
I miejsce – Gabriela Chojnacka – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej  
w Nowej Górze 

II miejsce – Zofia Plago – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej  
w Nowej Górze

II miejsce – Milena Radwańska – Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. A. Mickiewicza  w Krzeszowicach

III miejsce – Maciej Rabijasz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza  
w Krzeszowicach

III miejsce – Dawid Rojek – Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza  
w Krzeszowicach

Wyróżnienie:

Miłosz Korbiel – Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza  
w Krzeszowicach

Hanna Góralska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza  
w Krzeszowicach

Piotr Słowik – Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza  
w Krzeszowicach

Szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Emilia Kramarz – Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  
w Krzeszowicach

III miejsce – nie przyznano

Kategoria „Turniej poezji śpiewanej” 
I miejsce – Zuzanna Kramarz – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej  
w Nowej Górze

Wyróżnienie:

Kornelia Kuczara – Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza  
w Krzeszowicach

Emilia Kramarz Zuzanna Kramarz
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MAJÓWKA POWRACA
Po dwóch latach pandemicznej przerwy powraca do kalendarza 
krzeszowickich imprez Majówka w Krzeszowicach. I właśnie pod taką 
nazwą będzie funkcjonowała impreza, która odbywać się będzie 
w dniach 28 i 29 maja. 
Postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian do naszej sztandarowej imprezy. 
Chcemy, aby jej charakter był bardziej uniwersalny i otwarty. Pozostawiamy 
przy tym kilka elementów historyczno-folkowych. Mam tutaj na myśli takie 
wydarzenia, jak Jarmark, Śniadanie na Trawie czy niedzielny polonez – mówi 
dyrektor Centrum Kultury i Sportu Paweł Czyż.

Organizatorzy podają sporo szczegółów, zastrzegając, że precyzyjny pro-
gram będzie podany na początku maja. Podajemy zatem elementy progra-
mu, które już są znane. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę odbywać się 
będą różnego rodzaju warsztaty i animacje, skierowane przede wszystkim 
do dzieci. Koncerty na scenie, usytuowanej na rynku, rozpoczynać się będą 
od godziny 17.00. Wśród artystów zobaczymy i usłyszymy między innymi 
jedną z najciekawszych formacji grających muzykę klezmerską – Madame 
Dufrače oraz zespół, którego charakterystyczną cechą jest wykonawstwo 
muzyki o szerokim przekroju stylistycznym – Jarosław Bester Quartet. Miło-
śnicy legendarnej grupy Pink Floyd będą mieli okazję usłyszeć ich utwory 
w wykonaniu zespołu Polish Floyd. Nie zabraknie akcentów lokalnych. Na 
scenie zaprezentuje się zespół Verso, w specjalnie przygotowanym progra-
mem, czy młodzi artyści z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krzeszo-
wicach. Planowany jest też koncert Helaine Vis, z którą wywiad niedawno 
publikowaliśmy na stronach naszej gazety. Pochodząca z Krzeszowic, 
a aktualnie mieszkająca w Berlinie artystka w ubiegłym roku wydała swoją 
debiutancką płytę „Pretty Cliche”. Gwiazdą Majówki będzie zespół LemON.

LemON to grupa założona w 2011 roku przez wokalistę i kompozytora 
Igora Herbuta. Zespół ma na koncie 4 albumy studyjne, które pokryły się 
złotem, platyną i podwójną platyną, a dwa z nich były nominowane do 
Fryderyków. Utwory takie jak ,,Napraw”, ,,Nice”, ,,Jutro”, ,,Scarlett” znalazły 
się na pierwszych miejscach list przebojów.

Wymienione w tekście zespoły potwierdziły swój udział. Organizatorzy pro-
wadzą jeszcze kilka rozmów z innymi, popularnymi  artystami.  

MariaN lewicki

JAZZ Z WAMI
Na kolejnym koncercie zorganizowanym przez Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach, z cyklu „Jazz z Wami”, wystąpił zespół Miłosz 
Bazarnik Trio&Stanisław Słowiński w składzie: Stanisław Słowiński 
– skrzypce, Miłosz Bazarnik – fortepian, Marek Dufek – kontrabas, 
Łukasz Giergiel – perkusja. 
Krzeszowice okazują się przyjazną przestrzenią dla jazzu. Pokazują to Inte-
gracje Jazzowe w krzeszowickiej Szkole Muzycznej i koncerty organizowa-
ne przez CKiS. Wszystkie te wydarzenia gromadzą komplety publiczności, 
co udowadnia, że ambitna kultura ma się w naszym miasteczku dobrze.

1 kwietnia mieliśmy okazję uczestniczyć w znakomitym koncercie mło-
dych, ale artystycznie dojrzałych twórców. Jeśli ktoś przyszedł do Galerii 
Sztuk Wizualnych dla ciekawych tematów muzycznych i efektownych 
improwizacji, to dostał to wszystko w najwyższej jakości. Obaj frontmani  
– Jan Słowiński i Miłosz Bazarnik – czarowali, budując za pomocą dźwięków 
całą gamę nastrojów, od melancholii, przez niepokój, po euforię. Natomiast 
Marek Dufek i Łukasz Giergiel byli jak muzyczny silnik tego artystycznego 
pojazdu. Wszystko odbywało się jakby poza czasem i dopiero po kilku bi-
sach okazało się, że minęło już półtorej godziny. Czekamy na kolejne tego 
rodzaju propozycje ze strony CKiS, bo chcemy, aby jazz był z nami.

MariaN lewicki
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APOKALIPSY NIE BYŁO 
W niedzielę, 13 marca, w Kopalni Talentów odbył się pierwszy w Krze-
szowicach wieczór ze stand-upem. Ta popularna w ostatnich latach 
forma występów komediowych przyciągnęła do filii Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach sporo mieszkańców. 
Na „rozgrzewkę” przed publicznością wystąpił Mateusz Marek – komik, 
autor tekstów i wykonawca związany z Sekcją Muzyczną Kołłątajowskiej 
Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Jako że okazją do zorganizowania spo-
tkania był Dzień Kobiet, a któż może powiedzieć o kobietach więcej, niż 
one same, do występu zaprosiliśmy Ewę Błachnio – artystkę kabaretową,  
stand-uperkę, aktorkę dramatyczną – wulkan pozytywnej energii! W pro-
gramie „Apokalipsy nie będzie” nie zabrakło tematów związanych z aktu-
alnymi wydarzeniami, polityką i związkami. Nie zawsze było grzecznie, ale 
zawsze ze smakiem. Po owacjach na stojąco publiczności udało się namó-
wić artystkę na krótki bis.

Znakomity kontakt z widownią, błyskotliwość i poczucie humoru Ewy 
sprawiły, że zgromadzeni goście przez prawie dwie godziny zanosili się ze 
śmiechu. Mamy nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy stand-up zagościł na 
krzeszowickiej scenie. 

aGNieSZka SZcZUka-ciapała 

To właśnie mrówki odgrywają kluczową rolę w niemal każdym miejscu na 
Ziemi. Wbrew pozorom, w obrębie jednej kolonii, nie są one takie same. 
Od czego zależy ich funkcja? Od wielkości, wieku, a być może od decyzji 
królowej? Jak porozumiewają się z innymi mrówkami? Czy mają dni wolne 
od pracy? W jaki sposób radzą sobie z epidemiami? Na jakie niebezpieczeń-
stwa mogą napotkać podczas swoich podróży oraz jak odnajdują drogę do 
domu? Na postawione pytania studenci poznali odpowiedzi oraz z bliska 
przyjrzeli się żywym koloniom różnych gatunków mrówek. W trakcie de-
baty uczestnicy mieli okazję opracować model mrowiska, z przyporządko-
waniem poznanych funkcji mrówek. Ponadto zajęcia wzbogacone zostały 
o zdjęcia i ciekawostki na temat mrówek z ostatniej wyprawy prowadzące-
go, który odbył niezapomnianą podróż na tropikalną wyspę Borneo. 

To udane spotkanie w Kopalni Talentów poprowadził Filip Turza – dok-
torant Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, myr-
mekolog (badacz mrówek), podróżnik, autor strony popularyzującej naukę 
o mrówkach w Polsce: www.myrmeblog.pl.

Marta SMUtek
kOOrdyNatOr dUwk

PODRÓŻ DO WNĘTRZA MROWISKA 
Na świecie znanych jest ponad 15 tysięcy gatunków mrówek. Według szacunków naukowców drugie tyle czeka na odkrycie. Może w przyszłości 
stanie się to udziałem uczestników zajęć Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach? 
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Aby wypełnić tę lukę, CKiS w Krzeszowicach podjęło się niełatwej roli orga-
nizatora i gospodarza spotkań z kulturą dla dzieci z autyzmem i ich rodzin. 
W projekcie, realizowanym we współpracy z Fundacją PZU, finansującą całe 
przedsięwzięcie, od stycznia 2022 roku przygotowywane są comiesięczne 
spotkania. Dzięki pomysłowości i kreatywności koordynatora projektu, 
pedagoga oraz wolontariusza, stworzony został harmonogram obejmujący 
wyjątkowe działania. Dziesiątka uczestników wraz z rodzeństwem i rodzi-
cami miała już okazję oglądnąć seans iluzjonisty, tworzyć ciekawe prace 
nowo poznanymi technikami plastycznymi, przeprowadzać doświadczenia 
chemiczne, a także ozdabiać lukrem piernikowe kurczaki i jajka wielka-
nocne. W planach jest jeszcze piknik połączony z warsztatami plecenia 
wianków, spektakl teatralny oraz kolejne twórcze spotkania z plastykiem.

Nie bez znaczenia jest fakt, że za każdym razem w spotkaniach uczestni-
czą całe rodziny, dzięki czemu istnieje możliwość wymiany doświadczeń 
między rodzicami, a także jest czas i przestrzeń do nawiązywania przyjaźni 
przez dzieci. Nad wszystkim czuwa pedagog. Podczas każdego spotkania 
pada zapewnienie o rozumieniu indywidualnych potrzeb uczestników 
i okazuje się ono cenne, szczególnie że rodzice dzieci ze spektrum autyzmu 
nierzadko doświadczali sytuacji, kiedy to zachowania i emocjonalne reak-
cje ich pociech wywoływały zdziwienie czy zaskoczenie wśród ludzi. Świad-
czy to o wciąż niewielkiej świadomości naszego społeczeństwa w zakresie 
zaburzenia, jakim jest autyzm.

OrGaNiZatOrZy

Na co dzień, niestety, pojawia się wiele przeciwności, które powodują 
ograniczony dostęp osób z autyzmem do tego, co dzieje się wokół nas 
na płaszczyźnie obcowania ze sztuką. Często zbyt głośne dźwięki, duża 
liczba uczestników wydarzeń kulturalnych czy panujący tam szczególnie 
podniosły charakter powodują, że nie ma miejsca na spontaniczne reak-
cje uczestników. Uniemożliwiają one tym samym, osobom szczególnie 
wrażliwym, na pełne uczestnictwo i korzystanie z dóbr kultury, nie mówiąc 
o możliwości jej współtworzenia.

SPEKTRUM KULTURY
Od stycznia tego roku jedno sobotnie przedpołudnie w miesiącu jest czasem spotkań rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu. Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach, po pilotażowym programie realizowanym pod nazwą „Spektrum kultury” w okresie od czerwca do sierpnia 2021 
roku, postanowiło kontynuować zajęcia przybliżające młodym mieszkańcom naszej gminy, dotkniętym zaburzeniami takimi jak autyzm i Ze-
spół Aspergera, poznawanie, przeżywanie i współtworzenie szeroko rozumianej kultury.
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WIEŚCI BIBLIOTECZNE
Kochani Czytelnicy!

W związku z dużym zainteresowaniem literaturą w języku ukraińskim, 
trwają prace nad gromadzeniem księgozbioru w tym języku dla dzieci 
i dorosłych. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć tę inicjatywę, do naszej biblio-
teki chętnie przyjmiemy używane książki oraz podpowiemy, gdzie można 
zakupić nowe. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu. W wypoży-
czalni główniej znajdziecie Państwo listę tytułów, które mamy już w swoim 
księgozbiorze.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:
Sobotnie kino dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji oraz rezerwacja 
biletów na stronie www.bibliotekakrzeszowice.pl w zakładce wydarzenia. 

23.04.2022 godz. 10:00

Piątkowy pokaz filmu w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Siódmy 
Kontynent”, działającego w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. 

29.04.2022, godz.18:00

Promocja książki „Jak dobrze nam zdobywać góry” autorstwa Ludwika 
Wilczyńskiego, alpinisty i himalaisty. 

21.04.2022, godz. 18:00

CO NOWEGO U NAS?:
Czytelnia prasy
Od 1 marca działa czytelnia prasy, oferująca bezpłatny dostęp do ponad 20 
tytułów gazet i czasopism. Ponadto dostęp do stanowisk komputerowych, 
wi-fi oraz możliwość drukowania, skanowania, laminowania i kserowania 
materiałów.

Wystawa pokonkursowa
W holu wystawienniczym na II piętrze biblioteki do końca kwietnia można 
oglądać prace nadesłane na organizowany przez bibliotekę konkurs „Ma-
skotka biblioteki”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, 
a zwycięzcom gratulujemy.

W MINIONYM MIESIĄCU:
Pomóż nam pomagać, czyli zbiórka karmy dla zwierząt
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą zbiórkę na potrze-
by Schroniska Psie Pole w Racławicach. Zebraliśmy prawie 140 kg suchej 
i mokrej karmy dla psów, 47 kg karmy dla kotów, przysmaki, koce, posłania, 
legowiska, zabawki, obroże, łopatki do żwirku, ubranka, ręczniki, żwirek 
oraz podkłady higieniczne, ręczniki papierowe, rękawiczki nitrylowe. Pra-
cownicy schroniska dziękują za zebrane dary, które już trafiły do zwierząt.

Lekcje biblioteczne
Od czasu otwarcia biblioteki prężnie działa dział dziecięco-młodzieżowy, 
organizując lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli. Łącznie od lutego 
w zajęciach wzięło udział pond 300 dzieci. Ponadto 250 uczniów wzięło 
udział w projekcie „Kino z lekturą”. Nauczycieli zainteresowanych lekcjami 
zapraszamy do kontaktu z działem dziecięco-młodzieżowym.

pOZdrawiaMy SerdecZNie
BiBliOtekarki ewa i aNia

Z WIZYTĄ  
W BIBLIOTECE
29 i 30 marca Bibliotekę Publiczną w Filipowicach 
odwiedziły przedszkolaki z grupy 0 A i 0 B przy 
Szkole Podstawowej w Filipowicach. Celem Nasze-
go spotkania była edukacja biblioteczna i promo-
cja czytelnictwa.
Dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki, 
jej zbiorami, a w szczególności z literaturą dla dzieci. 
Przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały kolorowe 
książeczki, uczyły się starannie układać je na pół-
eczkach, a co najważniejsze, poznały zasady dbania 
o czysty i estetyczny wygląd książek. Dzieci z wielką 
uwagą wysłuchały, przeczytanego przez pracownika 
biblioteki, Ewę Lis, opowiadania Karoliny Górskiej pt. 
„Wiosna”. Historia ta stała się inspiracją do wyczarowa-
nia z materiałów plastycznych cudownej postaci Pani 
Wiosny, która zagościła na stałe w naszej bibliotece. 
Ponieważ w naszym gronie były dzieciaczki z Ukrainy, 
postanowiliśmy w ramach solidarności, by suknia 
Pani Wiosny powiewała barwami narodowymi tego 
kraju.

Biblioteka w Filipowicach bardzo dziękuje Paniom 
wychowawczyniom za cudowne spotkanie, zaan-
gażowanie, a nade wszystko za wysoką kulturę, jaką 
zaprezentowały dzieci. 

OrGaNiZatOrZy
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NOWE WŁADZE SMZK
Z dr. inż. Wojciechem Góreckim – nowym prezesem Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Krzeszowickiej – rozmawia Marian Lewicki.
Marian Lewicki: Jakiś czas temu odbyły się wybory nowego Zarządu 
w SMZK. Z tego, co wiem, to zmiany są dość duże. Czy mogę prosić 
o przedstawienie aktualnych władz SMZK?
Wojciech Górecki: Zmiany rzeczywiście były duże, ponieważ zmienił się 
pełny skład Zarządu, którego zostałem prezesem. Mieszkam w Krzeszowi-
cach, od lat aktywnie działam w różnych organizacjach pozarządowych, 
jestem przedsiębiorcą. Wiceprezesem jest dr Marcin Konik, absolwent 
filozofii oraz historyk sztuki (w specjalności muzykologia), pracownik Na-
rodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Skarbnikiem jest pani Renata Wa-
cławik-Wróbel – absolwentka AGH, osoba znana wielu krzeszowiczanom, 
aktywnie działająca od lat w SMZK, a także na polu działań kulturalnych 
w Krzeszowicach. Pani Katarzyna Bachowska, lokalna działaczka samo-
rządowa, została sekretarzem SMZK. Pan Wiesław Gertner, artysta muzyk, 
stroiciel, wieloletni działacz Stowarzyszenia, został członkiem Zarządu. 
Powołano także nowy skład Komisji Rewizyjnej, czyli organu kontrolnego 
względem Zarządu.

M.L.: Minęło już trochę czasu. Czy nowe władze zdążyły już podjąć jakieś 
decyzje?
W.G.: Oczywiście, choć należy podkreślić, że z uwagi na różnego rodzaju 
opóźnienia formalne, obecny Zarząd może działać w normalnym trybie 
dopiero od początku marca. Obecny czas to przede wszystkim decyzje 
i działania dotyczące uporządkowania wielu spraw Stowarzyszenia, w tym 
przede wszystkim finansowych i organizacyjnych. Niestety sytuacja fi-
nansowa to nie jedyny z problemów Stowarzyszenia i aktualne działania 
Zarządu skupiają się głównie na rozwiązaniu tych trudności. Prowadzimy 
bardzo aktywne działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków 
finansowych dla SMZK, które pozwolą z większym optymizmem patrzeć 
w przyszłość, a także zrealizować plany, w tym te, na których realizację od 
lat czekają mieszkańcy Krzeszowic.

M.L.: Co jakiś czas pojawia się w przestrzeni medialnej, ale też wśród 
mieszkańców, pytanie: co z muzeum? Czy i ewentualnie w jakim zakresie 
będzie udostępnione odwiedzającym? Jaki jest stan eksponatów i pa-
miątek przekazywanych przez krzeszowiczan? Czy to wszystko jest jakoś 
skatalogowane?
W.G.: Muzeum oraz jego uporządkowanie i udostępnienie to jeden 
z absolutnych priorytetów dla obecnego Zarządu. Chcielibyśmy stworzyć 
nowoczesną i przyjazną mieszkańcom placówkę, w możliwie nieodległej 
przyszłości. Wymaga to jednak sporych nakładów finansowych, a także 
pracy. Liczymy jednak na pozyskanie środków zewnętrznych, ponieważ 
obecni członkowie Zarządu mają spore doświadczenie w pozyskiwaniu 
takich funduszy i realizowaniu różnych projektów z zakresu działalności 
kulturalnej. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku Muzeum będzie mogło 
być udostępnione w szerszym zakresie, ale oczywiście zależy to od bardzo 
wielu czynników. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że odpowiednie 
przygotowanie obiektu oraz zabezpieczenie eksponatów to praca, która 
może potrwać nawet kilka lat. Zamierzamy natomiast, w miarę możliwo-
ści, utrzymać dotychczasowy sposób udostępniania Muzeum dla małych 
grup, po umówieniu terminu. Aktualnie stan obiektów znajdujących się 
w Muzeum nie budzi większych wątpliwości, choć niestety nie są one 

przechowywane w optymalnych warunkach, a część z nich wymaga pilnej 
konserwacji. Oczywiście istnieją spisy kolekcji Muzeum, niemniej jednym 
z pierwszych celów, jaki zamierzamy zrealizować, jest dokładna inwentary-
zacja i stworzenie katalogu muzealiów. Będziemy się także starać o środki 
na rozpoczęcie prac digitalizacyjnych i udostępnienie materiałów SMZK 
online. To jeden z tych aspektów działalności Stowarzyszenia, który został 
niemal zupełnie zaniedbany. Tymczasem SMZK posiada w swoich zbiorach 
wiele dokumentów, fotografii czy innych obiektów, które mają ogromne 
znaczenie dla naszej lokalnej historii i jesteśmy przekonani, że ich udo-
stępnienie w formie cyfrowej będzie dobrze przyjęte przez mieszkańców 
Krzeszowic i okolic.

M.L.: Jakie plany ma SMZK z nowym Zarządem? Domyślam się, że ambit-
ne, ale chodzi mi o te najbardziej realistyczne.
W.G.: Mamy bardzo dużo różnorakich planów, z których pewne mogą 
wydać się rzeczywiście bardzo ambitne, jednak z naszej perspektywy 
wydają się dość oczywiste i stanowią realizację zadań, które powinny być 
wykonane już dawno temu. Przykładem może być wspomniana już digi-
talizacja zbiorów. Jeśli jednak skupić się na tych najbardziej realistycznych 
i najbliższych, to należy do nich uporządkowanie terenu wokół Muzeum, 
przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych wokół i wewnątrz bu-
dynku, rozpoczęcie inwentaryzacji zbiorów oraz wypracowanie pewnej 
infrastruktury informatycznej, która pozwoli na udostępnianie efektów 
digitalizacji, a także na lepsze komunikowanie działalności SMZK. Rozpo-
częliśmy już prace nad stworzeniem nowej strony internetowej (obecna 
jest zupełnie archaiczna i nieaktualna), a także nad uruchomieniem profili 
SMZK w mediach społecznościowych. Chcielibyśmy także zaangażować 
większą liczbę mieszkańców Krzeszowic w działalność Stowarzyszenia 
(zwłaszcza ludzi młodych, ale także seniorów), co będzie wymagało jednak 
sporych nakładów pracy. Mamy zamiar skupić się także na takich aspek-
tach działalności Stowarzyszenia, jak turystyka, w tym rozwijanie szlaków 
edukacyjnych na terenie gminy, czy aktywizacja młodzieży w zakresie po-
znawania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Bardzo liczymy na życzliwe 
wsparcie i zainteresowanie krzeszowiczan i mieszkańców okolic. Proszę 
pamiętać, że w przyszłym roku SMZK obchodzi 45. rocznicę swojego zało-
żenia. Mamy nadzieję, że będziemy mogli wspólnie świętować tę rocznicę, 
patrząc w przyszłość z dużym optymizmem.

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

12 kwietnia w Kościele Parafialnym w Tenczynku została  
odprawiona Msza Święta w intencji śp. Wiesława Jagiełły.

Sprawiedliwość i dobro nie umierają.
Pójdą za nami na drugą stronę.

ks. prof. Michał Heller

Kiedy 12 października 2021 r. moje życie, wraz z niespodziewa-
nym odejściem Wiesia, stało się kupą gruzu i kiedy trudno było 
się stamtąd wydostać, doświadczyłam pomocnej dłoni od naszych 
Przyjaciół, lecz także od znajomych i nieznajomych mi Osób, za co 
im dzisiaj wszystkim serdecznie dziękuję. 

Wierzę też, że Wiesiek swoim postępowaniem, tu na ziemi, wypraco-
wał sobie ludzką życzliwość i zaskarbił sobie ludzkie poszanowanie. 
To dobro nie umarło i wróciło do mnie, ofiarując pomocnych ludzi. 
Dziękuję Mu za to, jaki był, dziękuję Mu za wspólne życie, dziękuję 
za Jego silne ramię, które zawsze mnie otaczało i chroniło, a którego 
mi dzisiaj tak bardzo brakuje.
Dziękuję wszystkim za pomoc i otuchę. Nadchodzi Wielkanoc  
– symbol zwycięstwa życia nad śmiercią – przynosząc Wiarę, Nadzie-
ję i Miłość. Niech staną się one naszym udziałem, naszą siłą i mocą, by 
nigdy nikomu nie zabrakło ich w potrzebie i w całym życiu.

Alicja Jagiełło
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Usłyszałam, podczas tej pierwszej rozmowy z Księdzem, o Dzieciach z Pa-
hiatua, których były wychowawczyniami. W 1992 roku, rozsiane po całym 
świecie „dzieci”, przybyły do Polski. Ksiądz Krzysztof Strzelczyk dowiedział 
się o Ich pobycie w Krakowie i zaprosił do Tenczynka. Tam odwiedziły grób 
swych ukochanych Wychowawczyń. Wpisały też swe nazwiska do księgi 
parafialnej. Wśród nich znalazłam zapis – Wisia Schwieters Nowa Zelandia, 
Auckland. Dokładnego adresu nie było. Ale czekała mnie podróż życia, do 
Kraju Długiej Białej Chmury. Postanowiłam odnaleźć Wisię. I odnalazłam…

Wisia wraz z rodzicami i młodszym bratem została wywieziona ze Lwowa 
w kwietniu 1940 roku. Z transportem zesłańców dotarła do „pasiołka” 
w Republice Maryjskiej, 700 kilometrów od Moskwy. Przed siedmioma 
laty opisywałam Jej losy w „Magazynie Krzeszowickim”, którego redaktor 
naczelny, Marian Lewicki, zawsze sprzyjał popularyzacji tematyki związanej 
z losami małych wojennych tułaczy. W historii Wisi znalazł się motyw ocale-
nia, możliwości opuszczenia „nieludzkiej ziemi” i dotarcia, z Armią Andersa, 
do Isfahanu, w ówczesnej Persji (obecnie Iranie).

Tam powstała szkoła polska, której dyrektorką była Maria Krzyżanowska. 
Wisia Rubisz, bo takie było panieńskie nazwisko dwunastoletniej wtedy 
dziewczynki, była Jej uczennicą. Zaczęła wtedy pisać swój pamiętnik i naj-
pierw dziecięce, potem coraz dojrzalsze wiersze. Tam odnalazła Polskę, 
z której Ją przemocą wyrwano, gdy miała dziewięć lat. W 1944 roku stał się 
kolejny cud. Rząd Nowej Zelandii, wyspiarskiego kraju „na końcu świata”, 
liczącego zaledwie pięć milionów mieszkańców, zaprosił do siebie 733 
polskich sierot oraz 105 ich opiekunów. Wyruszyli w daleką podroż, by 
31 października zobaczyć prawdziwe „Oko Boga”, dla mnie najpiękniejszy 
kraj na świecie – Nową Zelandię. Dotarli do Wellington, stolicy kraju, skąd 
przewieziono przybyszów z drugiego końca świata do „Malej Polski Małych 
Polaków”, jak nazwano, przygotowany mistrzowsko, obiekt mieszkalny 
i szkolny w Pahiatua na Wyspie Północnej. Tam zapewniono im edukację, 
naukę w języku polskim, intensywne poznawanie języka angielskiego, 
opiekę duszpasterską, rozrywki kulturalne, działalność harcerską. Także 
przygotowanie do wyboru dalszego kierunku kształcenia, zawodu. I oczy-
wiście możliwość podjęcia decyzji – co dalej, po zakończeniu wojny – pozo-
stanie w Nowej Zelandii czy wyjazd do kraju. Dzieci były przecież sierotami, 
pochodziły z Kresów, z terenów nienależących już do Polski. Wisia była 
w sytuacji wyjątkowej. Jej Matka należała do opiekunów dzieci, pełniła 
funkcję bibliotekarki. Ojciec, żołnierz Armii Andersa, uczestnik bitwy pod 
Monte Cassino, po wojnie dołączył do rodziny w Nowej Zelandii.

„Mała Polska” funkcjonowała w Pahiatua do 1949 roku. Historię tego nie-
zwykłego miejsca, prawdziwej przystani dla polskich tułaczy, przedstawił 
w swej znakomitej książce „Pahiatua” dr Dariusz Zdziech, pracownik nauko-
wy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku zostały wydane wspomnie-
nia dzieci sprzed lat. Polska premiera „Dwóch Ojczyzn” odbyła się w Pałacu 
Vauxhall w Krzeszowicach. Gościem honorowym był ówczesny ambasador 
Nowej Zelandii w Polsce, Philip Griffis.

Wracamy jednak do historii Wisi. Po kilkuletnim pobycie w Pahiatua konty-
nuowała naukę w Napier na Wyspie Północnej, potem studiowała na Uni-
wersytecie w Auckland. Wybrała kierunek humanistyczny, ze specjalnością 
– język włoski. Na zajęciach kółka filozoficznego poznała Patricka Schwie-
tersa, wielką, wzajemną miłość życia. Pobrali się w 1958 roku, razem prze-
żyli sześćdziesiąt lat. Pat odszedł w 2018 roku, Wisia 6 lutego 2022 roku…

Patrick był z zawodu geografem, specjalizował się w klimatologii. Podjął 
pracę w stacji meteorologicznej na lotnisku w Auckland. Wisia była bardzo 
cenionym doradcą zawodowym. Pracowała z młodzieżą szkolną i w ramach 
obowiązków jeździła do szkół w całej prowincji Auckland. 

Z ogromną pasją poświęcała się działalności społecznej. Przejście na eme-
ryturę pozwoliło Jej skierować niemal całą swą uwagę na sprawy polonijne. 
Od dziecka interesowała się polską historią i literaturą. Sama pisała wiersze, 
w których wyrażała tęsknotę za Ojczyzną, jej krajobrazem, utrwalonymi 
w pamięci świątecznymi zwyczajami, za bliskimi, którzy odeszli w Lesie 
Katyńskim. To był temat szczególnie bolesny. To dzięki Jej inicjatywie 
w Katedrze św. Patricka w Auckland wmurowana została Tablica Katyńska, 
w języku polskim i angielskim.

WISIA SCHWIETERS – DZIECKO Z PAHIATUA
Z tym nazwiskiem spotkałam się po raz pierwszy w kancelarii parafialnej w Tenczynku, jesienią 2002 roku. Wiedziałam już wtedy, że ksiądz 
kanonik Krzysztof Strzelczyk, ówczesny proboszcz kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, zna historię czterech Pań Krzyżanowskich, spo-
czywających na tenczyńskim cmentarzu. Nad Ich grobem, z tabliczką „Wychowawczynie młodzieży polskiej na Wschodzie”, zatrzymywałam się 
wielokrotnie. Chciałam koniecznie poznać Ich losy. I poznałam. A raczej poznawałam sukcesywnie, przez cale lata.

Pani Wisia uczestniczyła w niemal wszystkich uroczystościach patriotycz-
nych Polonii, nie tylko w Auckland, ale w całej Nowej Zelandii. Służyła 
pomocą nowo przybyłym Polakom, jako tłumacz. Wielu gościła u siebie. 
Była członkiem fundatorem Domu Polskiego w Auckland. Tam właśnie 
organizowane były obchody rocznic narodowych, przy ogromnym zaanga-
żowaniu wspaniałej Wisi. Jej twórczość publicystyczna, poświęcona historii 
Polski, ma wartość ponadczasową.

Mówiła i pisała po angielsku, równocześnie jednak posługiwała się pięk-
ną polszczyzną, dbała o jej idealną poprawność, starała się przekazać jej 
piękno młodym pokoleniom Polaków, osiadłych w Nowe Zelandii. Za swą 
działalność została uhonorowana przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt z Wisią nawiązałam podczas mojego pobytu w Nowej Zelandii 
w 2002 roku. Pomógł mi w tym obecny konsul honorowy RP w tym dale-
kim, a jakże bliskim memu sercu kraju, Bogusław Nowak. Przez kilkanaście 
lat korespondowałam z Malwiną Zofią Schwieters. Jej piękne, głęboko 
poruszające listy zostały w mojej wdzięcznej pamięci i skarbcu najcenniej-
szych pamiątek. Wśród nich jest też zbiór wierszy Pani Wisi, z Jej osobistą 
dla mnie dedykacją, wyrazami wdzięczności za pamięć i przyjaźń.

Dzięki kontaktom z konsulem Bogusławem Nowakiem oraz Państwem 
Marianem i Danutą Sosnami, niezwykle aktywnymi członkami Związku Po-
laków w Aukland, mogłam być z Wsią, przynajmniej duchowo, w Jej ostat-
nich miesiącach życia. A z całą nowozelandzką Polonią uczestniczyłam, 
przez Internet, w pożegnaniu Pani Wisi w Katedrze św. Patricka w Auckland. 
Dla mnie była to godzina 2.30 w nocy. Wszyscy uczestnicy uroczystości 
otrzymali, opracowane przez Pana Jacka Dreckiego, piękne, okolicznościo-
we foldery. Do mnie też dotarły, pocztą, dzięki Państwu Marianowi i Danusi 
Sosnom. Wielkie dzięki!

W Katedrze w Ackland rozległy się dźwięki Hymnu Polskiego, „Czarnej 
Madonny”, „Barki”, „Boże, coś Polskę”. Słuchałam z obecnymi w Katedrze, 
wzruszonymi „Dziećmi z Pahiatua”. Przypomniałam sobie słowa Wisi z jed-
nego z listów – Nowej Zelandii wdzięczni za ocalenie, Polsce na zawsze wierni.

Maria OStrOwSka
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Spotykamy się z ogromnym entuzjazmem i chęcią pomocy na każdym 
niemal kroku. Prywatne osoby nieodpłatnie użyczają nam samochodów; 
krzeszowiccy notariusze wystawiają „na już” dokumenty upoważniające do 
poruszania się na terenie Ukrainy; odzew na ogłoszenie o zbiórce darów 
jest natychmiastowy i ogromny. 

Pierwszy wyjazd przygotowaliśmy na 5 marca – pojechały dwa busy, pełne 
rzeczy zebranych w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach. Czas wariac-
ko przyśpieszał: prowadzenie pierwszego w gminie, opartego wyłącznie na 
wolontariacie punktu zbiórki w szkole przy ul. Długiej, pomoc w wyszu-
kiwaniu mieszkań dla pojawiających się niemal bez przerwy uchodźców, 
plus organizowanie transportu humanitarnego – wszystko to staraliśmy 
się łączyć z codzienną pracą. Niby nie powinno się udać, a jednak się udało. 
Naszym punktem docelowym był Dworzec Główny we Lwowie. Działa tam 
ekipa Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Wydają ciepłe posiłki, zaopatrują 
wojennych uciekinierów w koce i podstawowy prowiant, zapewniają moż-
liwość ogrzania się w namiocie, czyli pomagają, jak tylko się da. W pierw-
szych dniach marca lwowski dworzec oblegały tłumy. Pomimo mrozu, 
w dzień i w nocy, koczowało na nim tysiące ludzi, stojąc, siedząc, leżąc, 
czekając na możliwość wyjazdu za granicę. Te obrazy na zawsze pozostaną 
nam w pamięci. Auta, którymi przyjechaliśmy, rozładowano błyskawicznie. 
I równie szybko zapełniły się pasażerami. Była kobieta w ciąży, z dwoma 
córkami, od 9 dni uciekająca z Charkowa. Były dwie nastolatki, które podró-
żowały na Śląsk same, bo ich mama po przejechaniu granicy wysiadła i po-

JAK TO SIĘ STAŁO?
Jak to się stało, że zaczęliśmy jeździć do Lwowa? Sam się zastanawiam. Niewątpliwą inspiracją był pierwszy wyjazd naszego przyjaciela, Piotrka, 
który wybrał się z Mielca na granicę polsko-ukraińską. Kiedy zorientował się, że jest tam już sporo wolontariuszy, postanowił przejechać granicę 
i dostarczyć prowiant do najbliższego punktu pomocowego. Ale ostatecznie wylądował... we Lwowie. Pierwsza myśl – jedziemy, skoro się da 
i jest w miarę bezpiecznie. Tylko jak? Czym? Kto? I nagle się okazało, że na wszystkie te pytania bardzo szybko znaleźliśmy odpowiedzi. 

wróciła do Lwowa, żeby nadal pomagać. Takich historii i ludzkich dramatów 
poznaliśmy niestety wiele. Zbyt wiele. To jednak działa dopingująco i już  
4 dni później byliśmy gotowi do kolejnego wyjazdu. 

W ciągu miesiąca udało nam się zorganizować 7 transportów z pomocą hu-
manitarną dla ogarniętej wojną Ukrainy. Czasem brały w nich udział dwa, 
czasem trzy samochody z Krzeszowic. Dary woziliśmy do lwowskiego Czer-
wonego Krzyża lub do polskich salezjanów w Bóbrce (kilkadziesiąt kilome-
trów od Lwowa). Stamtąd przekazywane były dalej – do Kijowa, Charkowa, 
Chersonia. Jak to się przekłada na liczby? Około 15 ton darów dostarczo-
nych do Ukrainy, o szacunkowej wartości ponad 375 000 zł, co najmniej 110 
osób przywiezionych do Polski (i jeszcze kilkanaście podrzuconych tylko do 
ukraińsko-polskiej granicy), prawie 9 000 zł wydanych na paliwo.

Na koniec muszę podkreślić, że wszystkie te działania mają charakter cał-
kowicie charytatywny i stały się możliwe wyłącznie dzięki zbiórkom darów 
oraz internetowym wpłatom, przeznaczonym na paliwo. Gdyby nie ofiarna 
praca osób związanych z Radą Rodziców przy SP nr 1 w Krzeszowicach, 
gdyby nie pomoc dyrekcji i pracowników szkoły, pracowników Gminnego 
Punktu Pomocy, prowadzonego przez krzeszowicki GOPS, wolontariuszy 
i wielu anonimowych darczyńców – nasze wyjazdy nie mogłyby dojść do 
skutku. Wzajemne wspieranie się, pomoc i wspólna praca napędzały nas 
do działania. Mam nadzieję, że to „pozytywne paliwo” pozwoli nam nadal 
kontynuować pomoc na rzecz Ukrainy.

Maciej klUBa

MAŁA WIOSKA,  
A SERCA  
OGROMNE
W związku z ostatnimi wydarzeniami 
w Ukrainie mieszkańcy Dubia nie pozo-
stali obojętni na cierpienia mieszkańców 
tego państwa. 
W dniach 9-13 marca 2022 r. członkowie Sto-
warzyszenia Dolina Pstrąga wraz z Sołtysem 
Dubia zorganizowali zbiórkę darów. Zebrane 
środki zostały przekazane bezpośrednio 
organizacji zajmującej się pomocą humani-
tarną w Ukrainie. Organizatorzy serdecznie 
dziękują mieszkańcom Dubia za okazaną 
ofiarność.

red.
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W IMIĘ DOBRA I NADZIEI 
DZIAŁANIA I PLANY IZPM

W 2022 roku mija 30 lat od powstania Interwen-
cyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej. Na razie, 
w związku z tak napiętą i bolesną sytuacją tuż za naszą 
granicą, trudno dokładnie coś zaplanować. Wierzymy 
jednak, że uda się tę rocznicę uczcić atrakcyjnie i z po-
żytkiem dla tych, którym poświęciliśmy te 30 lat.

Za nami trudny okres pandemii, w czasie którego nie opuściliśmy naszych 
podopiecznych. Przyznawaliśmy zapomogi, odwiedzaliśmy ciężko cho-
rych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, staraliśmy się zaradzić 
w najcięższych sytuacjach losowych. Przede wszystkim kontynuowaliśmy 
przez cały czas duży program pomocy żywnościowej, współfinansowany 
z Unii Europejskiej, który na bieżąco relacjonowaliśmy.

W marcu br. sprowadziliśmy kolejny transport – niemal 5 ton artykułów 
żywnościowych dla 372 osób; każdy beneficjent otrzymał 13-kilogramo-
wą paczkę. Jesteśmy wdzięczni za pomoc strażakom z OSP Żbik, harce-
rzom z Hufca Szarych Szeregów oraz pracownikom Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. To właśnie we współpracy z krzeszowickim 
GOPS i Bankiem Żywności w Krakowie udało się także w ostatnich dniach 
przywieźć do Krzeszowic pierwszą partię artykułów spożywczych i higie-
nicznych dla wojennych uchodźców z Ukrainy, mieszkających w naszym 
mieście i okolicy. 

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Wszystkim naszym Podopiecznym, Darczyń-
com, Zaprzyjaźnionym Ludziom i Instytucjom życzymy, by w tym trudnym 
czasie Zmartwychwstały Chrystus pobłogosławił światu, przywrócił nadzieję, 
ukoił ból i cierpienie, przyniósł prawdziwy pokój, dobro, radość i miłość, która 
otwiera drzwi i serca dla potrzebujących, dla uciekających przed zagrożeniem, 
dla chorych, ubogich i samotnych. 

ZarZąd iNterweNcyjNeGO ZeSpOłU pOMOcy MiędZylUdZkiej

OD SZYBIKU DO SKLEPIKU
Szybików było (a właściwie jest) kilka, może nawet kilkanaście. Są na 
Wrzosach i w okolicy Głuchówek. Mówimy o Rybnej. O Zalasiu też. 
Sklepik był (niestety nieodwołalnie „był”) w Krzeszowicach. Sklepik 
u Ciupka – z barwnikami i pigmentami. Zaopatrywała się w nim cała 
okolica. I zaopatrywała go cala okolica...
Chatka pana Jana – pijemy kawę i rozmawiamy o Wrzosach, Orleju, kolejce, 
kopalni, wykopywaniu, wydobyciu, dołkach – że wydobywano w Rybnej, że 
mało kto o tym wie. Wydobywano glinkę – piękną, białą glinkę. Szybiki (jak 
to ładnie brzmi) były na tyle głębokie, że kopaliny wyciągano z nich wiadra-
mi opuszczanymi na sznurach. Na tyle głębokie, że zakładano drewniany 
szalunek, by je wzmocnić. Na tyle głębokie, że ktoś się w jednym z nich 
utopił... Glinkę wydobywano jeszcze stosunkowo niedawno, bo pan Jan 
podał mi nazwiska osób, które się tym trudniły.

Glinka ogniotrwała – ilasta skała osadowa o barwie od jasnoszarej do bru-
natnoczarnej, niekiedy czerwonawa. Jej głównym składnikiem jest kaolinit, 
prócz tego zawiera illit, kwarc, rutyl i zwęglone szczątki roślinne. Dobrej 
jakości glinkę ogniotrwałą cechuje plastyczność. Poprzez ciśnienie warstw 
nadległych skała ta twardnieje i przechodzi w łupki ogniotrwałe. W Polsce 
występuje w Górach Świętokrzyskich, na Dolnym Śląsku i w okolicach 
Krakowa. Używana jako surowiec w produkcji materiałów ogniotrwałych 
w przemyśle ceramicznym, w przemyśle chemicznym, papierniczym 
i gumowym. Wykorzystuje się ją także jako środek oczyszczający, np. do 
oczyszczania wody, olei. Cegły z glinki ogniotrwałej służą do wyrobu cegieł 
lub płytek umieszczanych np. we wnętrzu pieców, kominków, kominów. 
Zwykle wytworzone materiały wytrzymują temperaturą do 1650°C, przy 
wysokiej odporności do 1775°C.

Białe glinki wykorzystywano jako materiał do produkcji cegieł ogniotrwa-
łych oraz barwnika do zdobienia naczyń glinianych. Naczynia gliniane? 
Nie ma w okolicy lepszego w tym specjalisty niż pan Stanisław Matyjasik. 
Zaglądam do niego i podpytuję. Z Rybnej nie zdobywał materiału do zdo-
bienia, jeździł do Brodeł. Z całą pewnością jednak chodzi o tę właśnie glin-
kę. Pan Stanisław pokazuje mi kawałek zaschniętej. Łatwo zasycha, łatwo 
rozpuszcza się w wodzie i znowu zasycha. Materiał doskonały. Oglądam 

zdobione nią naczynia. Na brązowej ceramice białe maźnięcia wyglądają 
bardzo naturalnie.

Na Wrzosy, w miejsca gdzie wydobywano glinę, wracam kilkukrotnie, po-
dobnie jak do pana Janka, który opowiada o życiu tego przysiółka, o jego 
tajemnicach i urokach. Nie udaje mi się dociec, jaką drogę glinki pokony-
wały, zanim z Rybnej docierały na półki sklepu państwa Ciupków w Krze-
szowicach, ale prawdopodobnie w formie proszków do rozpuszczania 
w wodzie. Udało mi się za to dotrzeć do zdjęć, gdzie znajdował się ów sklep 
w Rynku. Dzięki uprzejmości pana Andrzeja, prowadzącego stronę www.
facebook.com/Krzeszowice-i-okolice-Moja-kolekcja-Andrzej-Niezabo, mo-
żemy zobaczyć miejsce, gdzie stał sklep. Na czarno-białym zdjęciu jest to 
kamienica z lewej strony na dalszym planie.

Wydobywanie białej glinki z Rybnej, Wrzosów i Orleja mocno już się zatarło 
w pamięci. Sklepu z barwnikami w kamienicy na krzeszowickim rynku nie 
ma już od dawna. Pozostały dołki – są głębokie i trudno je przeoczyć. 

kiNGa kUrlit-heller
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KGW w Rudnie przygotowało kilka tradycyjnych potraw i wypieków wiel-
kanocnych – na stole nie zabrakło zatem m.in. krakowioka, pasty jajecznej 
z chrzanem, świynconki, baby z masłem, obwarzanków półpostnych. Do-
datkowo reprezentantki Koła częstowały odwiedzających stoisko wędzoną 
szynką i boczkiem, tradycyjnie wyrabianą kiełbasą, domowym chlebem, 
mazurkiem i innymi pysznościami. Jednocześnie Koło promowało walory 
turystyczne gminy Krzeszowice oraz jej warte odwiedzenia miejsca i atrak-

DORTY, KOŁOCZE, KREPLIKI…
2 kwietnia 2022 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie uczestniczyło w 18. Regionalnym Konkursie Potraw i Wypieków na Zapusty i Wielkanoc 
„Dorty, kołocze, krepliki i insze placki” w Zebrzydowicach (Śląsk Cieszyński), zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowi-
cach, przy wsparciu finansowym Powiatu Cieszyńskiego oraz Wójta Gminy Zebrzydowice.

cje. Jury Konkursu wyróżniło Koło nagrodą rzeczową oraz dyplomem za 
tradycję i naturalny wystrój stołu.

Przygotowując się do tego konkursu, postawiłyśmy przede wszystkim na natu-
ralne składniki i naturalny smak, czyli taki, jaki pamiętamy z naszych rodzin-
nych domów – stwierdziła przewodnicząca KGW w Rudnie, Karolina Reed.

red.

RYWALIZOWALI  
MŁODZI PIŁKARZE
6 marca, w ramach obchodów 100-lecia Gminnego 
Klubu Sportowego Świt Krzeszowice rozegrano tur-
niej piłkarski im. Kazimierza Wójcika.
Zawody rozegrano w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przy ul. Długiej. W turnieju uczestniczyło  
11 zespołów. Drużyny rywalizowały w dwóch katego-
riach wiekowych. Rocznik 2010: UKS Jedynka Krzeszo-
wice, Świt Krzeszowice, Bronowianka Kraków, KS Hutnik 
Kraków, KS Rząska Kraków. W kategorii wiekowej 2012: 
GKS Świt Krzeszowice, JKS Zelków, KS Kmita Zabierzów, 
KS Fablok Chrzanów, KS Hutnik Kraków, KS Zakopane.

W grupie wiekowej 2010 pierwsze miejsce zajął UKS 
Krzeszowice, drugie miejsce zajął Hutnik Kraków, a trze-
cie GKS Świt Krzeszowice. Wybrano również najlepsze-
go napastnika, bramkarza, zawodnika i obrońcę. W gru-
pie wiekowej 2012 pierwsze miejsce zajęła drużyna KS 
Zabierzów, drugie KS Chrzanów, a trzecie KS Hutnik 
Kraków. Również i w tej grupie wiekowej wyłoniono 
najlepszego zawodnika, napastnika, obrońcę i bramka-
rza. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale 
uczestnictwa w turnieju. Natomiast trzy pierwsze ze-
społy w swoich grupach wiekowych otrzymały puchary, 
podobnie jak najlepsi zawodnicy. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że zawodnicy w każdym meczu walczyli am-
bitnie, wkładając w grę całe serce i umiejętności. Wszy-
scy uczestnicy zostali zaproszeni na następną edycję.

Zawody zorganizowano przy wsparciu finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy Krzeszowice. 
Turniej odbywał się pod patronatem Burmistrza Gminy 
Krzeszowice.

red.
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Od ponad 25 lat przebywa bowiem w Środkowej Afryce, gdzie zakłada 
misje i buduje szkoły dla tamtejszej ludności. Udało nam się zaprosić 
tego niezwykłego Człowieka, który pokazał, jak wygląda życie i edukacja 
afrykańskich dzieci. Brat Robert wyświetlił niezwykłe filmy pochodzące 
z archiwum prywatnego, przedstawiające codzienność rówieśników na-
szych przedszkolaków. Z wielkim zaciekawieniem wysłuchaliśmy opowie-
ści brata Roberta i oczywiście nie obyło się bez pytań. Dzieci chciały dowie-
dzieć się, dlaczego w Afryce szkoły tak bardzo różnią się od tych, które znają 
z własnego doświadczenia. Z czego buduje się w Afryce domy i dlaczego 
dorośli oraz dzieci noszą na głowie ciężkie rzeczy? Dlaczego wielu ludzi 
nosi tam koszulki różnych reprezentacji piłkarskich, a na Mszy Świętej wszy-
scy tańczą? Czy brat Robert spotkał tam słonie i co to są termity? 

MISJONARZ Z SERCA AFRYKI W PRZEDSZKOLU
Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach odwiedził niecodzienny gość – brat Robert Wieczorek. Przybył z samego serca Afryki, aby opowie-
dzieć o pracy misjonarza. 

Pytań było mnóstwo, a spotkanie rozbudziło w dzieciach wielką ciekawość 
tamtejszą kulturą i codziennym życiem. Brat Robert nauczył przedszkolaki 
powitania i podziękowania w języku songo, a dzieci w zamian zaśpiewały 
dla afrykańskich rówieśników piękną piosenkę, którą brat nagrał i obiecał 
zaprezentować po powrocie do Afryki. Spotkanie z tak niesamowitym 
gościem było niezwykle interesujące i na pewno pozostanie w pamięci 
i sercach dzieci na długi czas. Dziękujemy serdecznie bratu Robertowi 
i życzymy wytrwałości w niesieniu pomocy i miłości, przede wszystkim 
dzieciom w sercu Afryki. 

aNeta kOBiela
 NaUcZycielka prZedSZkOla SaMOrZądOweGO

Po uroczystej procesji i Mszy Świętej z udziałem parafian i licznych piel-
grzymów, do konkursu przystąpiło około trzydziestu palm wykonanych z 
tradycyjnych, naturalnych materiałów. Jury w składzie: ksiądz proboszcz 
Ryszard Pałka, Andrzej Furmanik, Elżbieta Czerwonka, Izabela Noga doko-
nało wyboru najwyższej i najpiękniejszej palmy. W konkursie na najwyższą 
palmę I miejsce przypadło Lenie i Szymonowi Furmanik (około 7 metrów 
wysokości), natomiast za najładniejszą uznano palmę Łukasza Kałuży. Wy-

NIEDZIELA PALMOWA W PACZÓŁTOWICACH
Po trzyletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa w Paczółtowicach, ponownie odbył się konkurs palm wielkanocnych. Była to 
już trzydziesta, a więc jubileuszowa edycja konkursu.

różnione zostały także palmy: Zuzanny Mazur, Dawida i Wiktorii Sosińskich 
oraz Marcela Sosura. W sumie doceniono 21 palm, których twórcy otrzyma-
li atrakcyjne nagrody ufundowane przez prywatnych sponsorów. Z zado-
woleniem obserwujemy, że z roku na rok konkursy palm przyciągają coraz 
liczniejszą grupę pielgrzymów, którzy specjalnie na tę okazję przyjeżdżają 
do Paczółtowic, by uczestniczyć w tej pięknej tradycji.

aNdrZej fUrMaNik
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BAJKA PANA KLEKSA
9 marca dzieci 6-letnie z grupy X Przedszkola Samorządowego w Krze-
szowicach odwiedziły Bajkę Pana Kleksa i Smart Kids Planet – Centrum 
Mądrej Zabawy w Katowicach.
Wycieczka miała na celu zwiedzanie przez dzieci interaktywnej, multime-
dialnej ekspozycji o powierzchni 1000 m², która podzielona jest na kilka 
stref tematycznych (pomieszczenia inspirowane są krainami z serii przygód 
o Ambrożym w Kleksie). A są to: Ostatni Rezerwat Przyrody, Kraina Szpaka 
Mateusza, Psi Raj, Bajdocja, Abecja, Planeta Fantazja i Złomowisko Robo-
tów.

Podczas zwiedzania dzieci miały do wykonania misję – ich zadaniem było 
odnalezienie ukrytych na ekspozycji trzech magicznych przedmiotów Pana 
Kleksa. Podczas zabawy dzieci łączyły chore sprzęty, odkrywały sekrety 
Pana Kleksa, uczestniczyły w Kleksografii. Dodatkowo korzystały z inte-
raktywnych elementów, takich jak gra planetarna, Układ Słoneczny, quiz 
wiedzy o kosmosie, czy fotele do stymulacji stanu nieważkości.

Na zakończenie wycieczki na dzieci czekała fantastyczna przygoda w świe-
cie mądrej zabawy oraz multimedialna i sensoryczna ekspozycja, podczas 
której 6-latki ćwiczyły umiejętności motoryczne, pobudzały swoją kreatyw-
ność i twórczość. Wśród licznych atrakcji dużym zainteresowaniem cieszyły 
się piankowe klocki ogromnych rozmiarów, kulodrom czy linia produkcyj-
na „Akcja Segregacja”.

Po prawie 6-godzinnym pobycie na wycieczce pełne wrażeń dzieci wróciły 
do przedszkola.

wychOwawcZyNie Z GrUpy X

WSPOMNIENIE
9 marca ze smutkiem pożegnaliśmy śp. Czesława Kurdziela. Czesław 
Kurdziel całe życie związany był z Nawojową Górą. 
Pomimo tragedii rodzinnej, przeżytej w młodym wieku, zachował radość 
życia i optymizm. Pełen empatii, otwarty na drugich, zyskał zaufanie  
i przyjaciół. Był lubiany, chętnie rozmawiał i spotykał się z ludźmi. Uczynny 
– zawsze służył pomocą. Aktywnie działał w Radzie Parafialnej, angażował 
się w prace na rzecz Kościoła. Mieszkańcy Nawojowej Góry zapamiętają Go 
jako człowieka dobrego i życzliwego, który troszczył się o czystość i porzą-
dek w tej miejscowości. Jego postać wpisała się w pejzaż Nawojowej Góry i 
zostanie w naszej pamięci.

ZNajOMi i prZyjaciele 
Z NawOjOwej Góry

Końcem marca Klub przy Rynku w Nowej Górze zamienił się w pracownię 
florystyczną, a to dzięki warsztatom, podczas których uczestnicy tworzyli 
wiosenne wianki. W sklepach jest mnóstwo wspaniałych wianków wielka-
nocnych, ale te, które powstały w sobotnie popołudnie, mają szczególną 

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
wartość. Wianki można zawiesić na drzwiach lub położyć na stole. Praca 
przy tworzeniu kolorowych dekoracji wprowadziła uczestników w świą-
teczny nastrój. 

red.

Czesław Kurdziel – na zdjęciu pierwszy z lewej.
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Marzanna, zgodnie z zasadami ekologii, ani nie 
została utopiona, ani spalona. W ogrodzie przed-
szkolnym dzieci pożegnały ją śpiewem, tańcem i 
rozebrały z bibuły, w którą była ubrana. I tak rozpo-
częła się kalendarzowa wiosna.

Kilka dni później, 26 marca, w Święto Ziemi, ponad 
80 dzieci i rodziców z Przedszkola Samorządowego 
w Tenczynku wzięło udział w akcji sprzątania ogro-
du przedszkolnego i tzw. Górki Sieradzkiej w Ten-
czynku, w ramach projektu Stowarzyszenia Tęcza 
Marzeń, pod nazwą „Nie tylko przedszkolak zyska 
na ochronie środowiska – z akcją sprzątania świata”. 
Projekt dofinansowany był przez Gminę Krzeszo-
wice i objęty został patronatem burmistrza Gminy 
Krzeszowice – Wacława Gregorczyka. 

Zbierano śmieci wokół przedszkola, na Górce Sie-
radzkiej i przy Ośrodku Zdrowia. Grabiono trawę i 
liście, zasadzono bratki i stokrotki, przygotowano 
grządki w Ogródku Doświadczeń Przyrodniczych, 
wyplewiono trawę na kostce wokół przedszkola i 
przygotowano piaskownice na nowy piasek wraz 
z umyciem zabawek do piasku. Zebrano ogółem 
prawie 25 worków śmieci, suchej trawy i liści. 
Uczestnicy otrzymali napoje, a przedszkolaki i ich 
rodzeństwo uczestniczące w akcji – jabłuszka i lizaki 
oraz upominki: piłeczki, zestawy do baniek mydla-
nych i kolorowe wiatraczki. Były także malowanki 
dla dzieci o tematyce ekologicznej i ulotki dla rodzi-
ców. Gadżety wraz z grami edukacyjnymi i workami 
na śmieci oraz rękawicami przedszkole otrzymało z 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach. Piękna aura sprzyjała radosnej 
atmosferze akcji. Wśród uczestników znalazły się 
rodziny ukraińskie, których od końca lutego dzieci 
uczęszczają do placówki w Tenczynku. Wspaniała, 
przedszkolna, polsko-ukraińska rodzina pracowała 
z ogromnym entuzjazmem. Takie akcje świetnie 
integrują dorosłych i dzieci.

MarZeNa kUBiN
dyrektOr prZedSZkOla w teNcZyNkU

PRZEDSZKOLNY KOROWÓD Z MARZANNĄ 
21 marca, w pierwszy dzień wiosny, przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku pożegnały zimę. W korowodzie z Marzanną 
wszystkie przedszkolaki przeszły po Tenczynku, propagując hasła proekologiczne i wręczając mieszkańcom ulotki o ochronie środowiska.
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Jako profesjonaliści na rynku agencji ochrony działają już od 2014 roku. 
Filarami firmy jest małżeństwo – Anna i Krystian Wącławscy. Siedziba znaj-
duje się w Krzeszowicach. Początkowo działali lokalnie, ale w niedługim 
czasie z niewielkiej firmy stali się miejscem pracy dla wielu etatowych 
pracowników i ciągle poszukują nowych. W roku 2021, po śmierci wspól-
nika – Mariusza Posmyka, firma przekształciła się i z nową siłą, pod nazwą 
WĄCŁAWSKI GRUPA JAGUAR, w dalszym ciągu działa prężnie na rynku. 
Wzbogaciła swoją flotę o nowe samochody, jak również własną bazę moni-
torowania, i w tej chwili nie korzysta z usług podwykonawców, posiadając 
wystarczającą liczbę wykwalifikowanych pracowników.

Naszym głównym celem jest stałe podnoszenie jakości świadczonych przez 
nas usług. Dlatego nasi pracownicy biorą udział w szeregu szkoleń, dzięki 
którym podnoszą swoje kwalifikacje, a my – jako firma – wciąż się rozwijamy 
– mówi Anna Wącławska. Firma posiada także zezwolenie na świadczenie 
ochrony osób i mienia, a także konwojowanie, jak również dział usług ser-
wisu sprzątającego oraz utrzymanie zieleni. Dział techniczny WGJ zajmuje 
się montowaniem systemów alarmowych oraz monitoringu wizyjnego. 
Zainteresowane tego typu ochroną są nie tylko osoby prywatne, ale także 
jednostki miejskie, jak Urząd Gminy Krzeszowice, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krzeszowicach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krze-
szowicach, Przedszkole w Tenczynku, czy Szkoły Podstawowe w Czernej, 
Nowej Górze, Ostrężnicy i Paczółtowicach. 

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO
W dzisiejszych czasach słowo bezpieczeństwo, odmieniane przez wszystkie przypadki, jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Chcemy żyć bezpiecz-
nie, chcemy, by bezpieczni byli nasi bliscy, pragniemy również zabezpieczyć nasze mienie. Z tego też powodu firma WĄCŁAWSKI GRUPA JAGU-
AR obrała za swój priorytet zapewnienie bezpieczeństwa.
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W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo osób cywilnych jest bardzo zagrożone, 
dlatego w tej dziedzinie wykazujemy maksymalny poziom empatii. Każdy 
klient jest traktowany indywidualnie i do każdego podchodzimy z dużym 
sercem. Nasi pracownicy czuwają nad nimi w naszym centrum monitoringu 
i interweniują, gdy tylko jest taka potrzeba – tłumaczy Anna Wącławska.

WGJ może poszczycić się organizacją ochrony w Tauron Arenie, ICE Kra-
ków i Arena Gliwice na najważniejszych imprezach masowych z udziałem 
gwiazd polskich i zagranicznych. Ale ich praca to nie tylko ochrona imprez 
masowych, czy eventów. To także wynajem płotków odgradzających, 
zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie przeciwpożarowe. Choć firma 
rozszerza działania na całą Polskę, jednocześnie nie zapomina o lokalnym 
rynku. Dlatego można zobaczyć ich podczas cyklicznych obchodów Ma-
jówki Hrabiny Zofii czy festynach w całej gminie i okolicznych miejscowo-
ściach. Obecnie współpracuje także z jednostkami miejskimi: Urząd Miasta 
i Gminy w Krzeszowicach, jak również Centrum Kultury w Olkuszu, Stare 
Starostwo w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury Olkusz, Centrum Kultury 
Kraków Podgórze. Nawiązała również współpracę ze znanymi kontrahen-
tami, jak na przykład: Hard Rock Cafe Kraków, Ośrodkiem Rehabilitacji 
Narządu Ruchu Krzeszowice, Blachprofil 2, Cukiernie Melba, sieć Piekarni 
ATU, Restauracja Warszawianka, NewBody Centrum Treningu i Rehabilitacji, 
Przedsiębiorstwo AMIR Krzeszowice, sieć sklepów Chemmark w Krzeszo-
wicach, Polatis w Nawojowej Górze oraz wiele innych. Może pochwalić się 
także dużymi kontraktami w zakresie ochrony osób i mienia, w tym: patrole 
interwencyjne, usługi konwojowania oraz obsługa szatni, portierni i parkin-
gów dla Akademii Górniczo Hutniczej i Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. Jest to zaszczyt i wyraz docenienia profesjonalizmu firmy, jak 
i samych pracowników.

Szeregi firmy zasila wielu profesjonalistów, m.in. płk Maciej Woszczyna, 
były komendant Policji, obecnie specjalista usług detektywistycznych 
i windykacji, oferujący pomoc w sprawach rozwodowych, przy poszukiwa-
niu osób, wywiadach gospodarczych, czy ustaleniach majątkowych.

Pracownicy WGJ prowadzą szkolenia z pierwszej pomocy dla osób indywi-
dualnych oraz firm i instytucji. Oprócz tego zajmują się działaniami chary-
tatywnymi. Organizują lekcje pokazowe dla dzieci i młodzieży z pobliskich 
szkół podstawowych. Przedstawiciele firmy WGJ rozmawiają z młodymi 
ludźmi o bezpieczeństwie, ale także prezentują sprzęt i mundur pracowni-
ka ochrony, jak również pierwszej pomocy, gdyż bezpieczeństwo i profe-
sjonalizm stawiają na pierwszym miejscu.

GrUpa jaGUar
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W KRZESZOWICACH 
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW  

ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KRZESZOWICE 

 DO UDZIAŁU W IV GMINNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZYM:  

Patronat: 

Burmistrz Gminy Krzeszowice, Przewodniczący Rady Miejskiej i Komisji Edukacji 

 

Patronat merytoryczny konkursu: 

 Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 – dr inż. Bogdan Wertz – opiekun sekcji dokumentacji fotograficznej Koła 

Naukowego Leśników Wydziału Leśnego UR 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       FOT. KACPER ROPKA 

UWAGA!!! To jest konkurs dla prawdziwych tropicieli tajemnic i sekretów wiosennego 
lasu. Przygotujcie aparaty i wyruszcie na spotkanie z WIOSENNĄ przyrodą. Uważnie 

rozglądajcie się dookoła! Obserwujcie leśną przyrodę wokół siebie! Szukajcie na 
leśnych ścieżkach WIOSENNYCH OZNAK budzących się do życia ptaków, zwierząt  

i roślin – swoje odkrycia rejestrujcie na fotografiach! 

Konkurs trwa od 21 marca do 22 maja 

 Prace należy przesłać na adres mailowy: akulakfoto@gmail.com  
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu na stronie internetowej  

Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach https://sp1krzeszowice.pl/2022/03/15/konkurs-
iv-gminny-konkurs-fotograficzny-dla-szkol-podstawowych/ 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach 
 Anna Kulak, Greta Dębska, Katarzyna Wyznakiewicz 
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MAM SUPER MOC
Przedszkolaki z grupy VII Przedszkola Samorządowego w Krzeszowi-
cach uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Mam super moc”. Celem 
projektu jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętność zacho-
wania się w sytuacji kryzysowej. 
Chcemy, by przedszkolaki potrafiły wezwać pomoc, gdy coś nieprzewi-
dzianego stanie się np. w domu. Już przecież samo wykręcenie numeru 
alarmowego może uratować komuś życie. Podczas spotkania pan Kamil 
Klocek pokazał przedszkolakom, jak należy prawidłowo przeprowadzić 
resuscytację. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących 
zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Duże wrażenie na dzieciach 
zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji. Spotkanie 
miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz 
zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi 
w wypadku nieobecności osób dorosłych. Bardzo ważne jest wprowadze-
nie tematyki pierwszej pomocy i oswojenie z nią od najmłodszych lat. Gdy 
dzieci dorosną, nie będą się bały udzielania pierwszej pomocy. Po takich 
warsztatach spokojnie możemy stwierdzić, że mamy super moc!

karOliNa żUrek
wychOwawcZyNi Gr. vii

pS w krZeSZOwicach



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

MIEJSCE NA  
TWOJĄ 

REKLAMĘ
tel. 571 401 052, 12 282 14 

65, wew. 5





Strzyżenie włosów
Golenie głowy
Strzyżenie i pielęgnacja brody
Strzyżenie włosów + maseczka oczyszczająca
Combo: w³osy + broda
Broda + repigmentacja (tonowanie koloru brody)

FRYZJER MĘSKI - BARBER SHOP

Strzy¿enie w³osów + odsiwianie
Combo: w³osy + broda + maseczka oczyszczaj¹ca
Strzy¿enie w³osów + broda + tonowanie koloru brody
Strzy¿enie w³osów + broda + odsiwianie w³osów
W³osy + odsiwianie + broda + tonowanie

facebook.com/barberkrzeszowice/
instagram.com/greywolfbarbershop_krzeszowice/

ul. Rynek 2, Krzeszowice Tel: 536 260 562

umów się na booksy:

na przeciwko postoju TAXI


