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Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzimy 27 maja, na pamiątkę pierw-
szych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 roku. O ustano-
wieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 roku Sejm w specjalnej 
uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

Burmistrz Wacław Gregorczyk uhonorował 3 osoby medalami Zasłużony 
dla Gminy Krzeszowice. Na mocy statutu gminy, medal przyznawany jest 
od 2017 roku, zwyczajowo z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Otrzymali je:

- Irena Godyń – przewodnicząca zarządu Osiedla Parkowego. W społeczną 
pracę samorządową zaangażowała się, podejmując w roku 1996 działal-
ność w Osiedlu nr 1,  od 2008 roku zwanym  Osiedlem Parkowym.  Od tego 
czasu nieprzerwanie  jest przewodniczącą zarządu osiedla. W latach 2014 
- 2018 była radną Rady Miejskiej w Krzeszowicach, wcześniej przez wiele lat 
pracowała w Urzędzie Miejskim

- Zbigniew Wąsik – sołtys Dubia. Funkcję sołtysa pełnił w latach 2003 – 
2012 i obecnie od 2016 roku. W kadencji 2006 - 2010  był radnym Rady 
Miejskiej w Krzeszowicach.  Jest pomysłodawcą pikniku pod nazwą Dni 
Pstrąga, założył Stowarzyszenie „Dolina Pstrąga” w Dubiu.

Dzień Samorządu Terytorialnego w Krzeszowicach
W sobotę 28 maja w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. Zaproszenie przyjęli 
i w uroczystości uczestniczyli minister Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Łukasz Smółka i starosta Wojciech Pałka, którzy w swoich wystąpie-
niach podkreślali rolę samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, współpracy pomiędzy nimi i współdziałania z administracją rządową. 
Gospodarzami byli burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Kazimierz Stryczek. 

- Maciej Liburski - od 1980 roku związany z Gminą Krzeszowice. Przez 29 
lat dyrektor Krzeszowickiego Ośrodka Kultury. Przez ostatnie 10 lat redak-
tor Magazynu Krzeszowickiego. Znany w gminie spiker zawodów sporto-
wych i konferansjer.

Samorząd terytorialny w Polsce oraz Ukrainie był tematem okolicznościo-
wego referatu „Reforma samorządu na Ukrainie – europejskie wzorce i po-
sowiecki bagaż”, który wygłosił Jan Bereza. 

Uroczystość swoim występem uświetnił chór Cantate Anima z Tenczynka 
wraz z zaprzyjaźnionymi gośćmi. Działalność artystyczna i organizacyjna 
chóru jest wspierana przez powołane w tym celu Stowarzyszenie Kultury 
Wokalnej TRYTON, którego prezesem jest Edyta Skotnicka-Korbiel. 

Wzruszający koncert pod tytułem „Spróbuj opiewać okaleczony świat” miał 
charakter charytatywny - zebrane w ramach zbiórki środki zostaną przeka-
zane Polskiej Akcji Humanitarnej na pomoc potrzebującym z Ukrainy.

TeksT: Janina WalkoWicz, RPW UMk
Zdjęcia: Marian Lewicki, Mk

krZysZtof kaMiński, starostwo Powiatowe w krakowie
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- Rząd wspiera samorządy w dziełach, które realizują odważni i zdetermino-
wani samorządowcy. W ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych 
w województwie małopolskim dofinansowanych zostanie ok. 400 zadań. Ta 
pomoc trafi także do miasta i gminy Krzeszowice. To kolejny instrument wspar-
cia inicjatyw samorządowych, który prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
Zależy nam na równomiernym, zrównoważonym i sprawiedliwym rozwoju 
całego kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji oraz skuteczność działania 
burmistrza oraz radnych z nim współpracujących przynosi kolejne pozytywne 
efekty. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Rządem RP i ministrem Andrzejem 

22 mln zł dla Gminy Krzeszowice z Polskiego Ładu 
Podczas konferencji na Rynku w Krzeszowicach w poniedziałek 30 maja minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wręczył samorządowcom  
z województwa małopolskiego promesy na zadania w ramach II edycji Rządowego Programu Polski Ład. Gmina Krzeszowice otrzymała 21 mln 
zł na rozpoczęcie budowy kompleksu rekreacyjnego z krytą pływalnią przy Al. Solidarności w Krzeszowicach oraz 1 mln zł na remont dachu 
budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej. 

Adamczykiem, mamy kolejne środki na realizację następnych ważnych dla 
rozwoju miasta i gminy inwestycji – mówił burmistrz gminy Krzeszowice 
Wacław Gregorczyk.

Ponadto Powiat Krakowski otrzymał ponad 33 mln zł, z czego na moder-
nizację infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  
w Krzeszowicach 2 246 437,83 zł.

Na Rynku w Krzeszowicach obecni byli także przedstawiciele kilkunastu 
gmin powiatu krakowskiego, którzy odebrali promesy na zadania warte 
łącznie ponad 135 mln zł.

Zdjęcia: MałgorZata Bojkowska, Marian Lewicki
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Wcześniej, zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem o udzielenie absolu-
torium do Rady Miejskiej wystąpiła Komisja Rewizyjna. Oprócz sprawozdań 
finansowych, burmistrz przedstawił również Raport o stanie Gminy Krze-
szowice za 2021 rok.

- Absolutorium i wotum zaufania dla mnie to wyraz akceptacji planów i idą-
cych za nimi działań, przyczyniających się do rozwoju naszej gminy i popra-
wiających jakość życia mieszkańców. Realizacja wszystkich zamierzonych 
inwestycji to duży sukces w tym trudnym czasie pandemii i kryzysu energetycz-
nego. Zakończenie budowy boisk z bezpieczną nawierzchnią przy szkołach 
w Czernej i Ostrężnicy, pozyskanie środków na rozbudowę szkół w Zalasiu 
i Filipowicach znacznie poprawi bezpieczeństwo uczniów i warunki edukacji 
naszej młodzieży.  Budowa strefy aktywności gospodarczej w Miękini to szansa 
na nowych inwestorów i większe wpływy do budżetu w przyszłości. Przebudo-
wany parking przy dworcu PKP w Krzeszowicach ułatwi podróżowanie koleją. 
Kolejne grunty pozyskane na rzecz gminy przy Al. Solidarności pozwoliły na 

Absolutorium dla burmistrza przyjęte jednogłośnie
Burmistrz Wacław Gregorczyk na sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach w czwartek 26 maja otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
gminy w 2021 roku. Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni w Sali Herbowej radni.

przystąpienie do działań, związanych z realizacją w centrum miasta w przy-
szłości kompleksu o charakterze rekreacyjno – zdrojowym. Tak naprawdę 
cieszę się ze wszystkich inwestycji i przedsięwzięć, które służą mieszkańcom. 
Satysfakcję daje mi także wysoki stopień absorpcji środków zewnętrznych. 
Dziękuję za współpracę radnym, sołtysom i przewodniczącym Zarządów 
Osiedli, szefom i pracownikom jednostek i spółek gminnych oraz pracownikom 
Urzędu Miejskiego na czele z panią skarbnik, na co dzień czuwającą nad reali-
zacją budżetu – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

Dochody gminy Krzeszowice na rok 2021 zostały zaplanowane w wyso-
kości 155 731 646,14 zł. W ciągu 2021 roku systematycznie aktualizowano 
powyższy plan. Zmiany dokonywane były w oparciu o uchwały podjęte 
przez Radę Miejską w Krzeszowicach i zarządzenia Burmistrza Gminy 
Krzeszowice. Wynikały one głównie z pozyskania nowych lub większych, 
niż pierwotnie planowano, środków finansowych (w tym z Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, od Wojewody) na re-

Biblioteka
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SAG w Miękini
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alizację dodatkowych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz z bieżących 
analiz oraz wniosków sołectw, osiedli i jednostek organizacyjnych gminy.  

Skutkiem zmian plan dochodów w uchwale budżetowej wynosił 168 048 
349,48 zł, a ich ostateczne wykonanie wyniosło 185 213 802,56 zł. 

Dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2021 roku (32 021 mieszkańców, 
źródło: GUS, 31. XII. 2021) wyniósł 5 784,14 zł. 

Wydatki gminy Krzeszowice na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości 
170 827 327,40 zł.  Podobnie jak planowane dochody,  również  i wydat-
ki wymagały bieżącej aktualizacji. Plan wydatków po zmianach wyniósł 
182 612 077,65 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 169 336 783,03 zł. 

Wydatki na 1 mieszkańca w 2021 roku wyniosły  5 288,30 zł. 

- Absolutorium to najważniejszy środek kontroli rady nad działalnością orga-
nu wykonawczego, jakim jest burmistrz. Burmistrz Gminy Krzeszowice przed-
stawiał radzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna pozytywnie je oceniła i przedstawiła 
Radzie Miejskiej wniosek o udzielenie absolutorium. Regionalna Izba Obra-
chunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. W mojej ocenie 
budżet wymagał sporo pracy i został wykonany merytorycznie i z wysoką sta-
rannością. Cieszę się, że pomimo pandemii COVID-19 utrzymaliśmy nie tylko 

dyscyplinę finansową, ale zrobiliśmy bardzo dużo we wszystkich obszarach ży-
cia gminy i jej mieszkańców. Udało się zrealizować o 10,20% wyższe dochody, 
niż zakładano. Początkowo planowano deficyt w wysokości 15 095 681,30 zł, 
a ostatecznie udało się zamknąć rok nadwyżką w wysokości 15 877 019,50 zł. 
Bardzo ważne w wykonaniu budżetu jest saldo operacyjne (dochody bieżące - 
wydatki bieżące), osiągnęło ono wartość dodatnią i wyniosło 16 165 009,75 zł.  
Dzięki temu udało się dofinansować wiele istotnych dla gminy inwestycji, mie-
dzy innymi: remonty dróg gminnych i powiatowych, budowę Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej, budowę parkingu Parkuj i Jedź, modernizację budynku LKS 
Tęcza, budowę boisk  sportowych w Ostrężnicy i Czernej, termomodernizację 
budynku OSP w Zalasiu, rozbudowę szkół podstawowych w Filipowicach i Za-
lasiu. Podobnie jak ja, również radni wysoko ocenili realizację budżetu za 2021 
rok, o czym świadczy jednogłośne zatwierdzenie przez Radę Miejską, podczas 
sesji w dniu 26 maja 2022 roku, przedłożonych sprawozdań, a także również 
jednogłośne udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania – podsumowuje 
przewodniczący Kazimierz Stryczek.

oPracowała: janina waLkowicZ, rPw UMk
Zdjęcia: joanna kacZorowska, rPw UMk

Ostrężnica boisko

Ścieżka pieszo-rowerowa w Krzeszowicach
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Razem posprzątaliśmy gminę
WSPÓLNE SPRZĄTANIE  
LASU ZWIERZYNIECKIEGO 
Z okazji Dnia Ziemi, pod koniec kwietnia 
w wielu sołectwach i osiedlach gminy Krze-
szowice zorganizowano akcje sprzątania 
świata. Dzięki bardzo licznemu udziałowi 
mieszkańców, udało się posprzątać ogromną 
część gminy. Z inicjatywy burmistrza oraz 
pracowników Urzędu Miejskiego, 23 kwietnia 
odbyło się wspólne sprzątanie Lasu Zwierzy-
nieckiego. 
Przy miejscu odpoczynku turysty we Frywał-
dzie burmistrz Wacław Gregorczyk przywitał 
zebranych mieszkańców oraz gości. Pracownicy 
Referatu Ochrony Środowiska przygotowali 
miejsce do założenia rabaty kwietnej. Pracowni-
cy urzędu wspólnie z sołtys Beatą Chmielowską 
zachęcali uczestników do wzięcia czynnego 
udziału w tworzeniu kwietnego zagajnika. Po-
sadzono wieloletnie krzewy oraz gatunki bylin 
miododajnych. Następnie mieszkańcy oraz 
goście przystąpili do wspólnego sprzątania Lasu 
Zwierzynieckiego. Uczestnicy, po otrzymaniu 
rękawic i worków, podzielili się na grupy i chętnie 
zabrali się do pracy. Po zebraniu pełnych wor-
ków śmieci, na wszystkich czekał ciepły posiłek, 
a także konkursy z nagrodami w postaci drzewek 
i krzewów owocowych. Dziękujemy mieszkań-
com, sołtysom, radnym oraz gościom za udział 
we wszystkich organizowanych akcjach.

 „Gmina Krzeszowice – Przyjazna z Natury”
tekst, Zdjęcia: j. kacZorowska, rPw UMk

NAWOJOWA GÓRA
W związku z obchodzonym w kwietniu Mię-
dzynarodowym Dniem Ziemi, Młodzieżowa 
Rada Miejska, włączyła się w akcję sprzątania 
świata w Nawojowej Górze. 
Wydarzenie odbyło się 23 kwietnia i było zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych w Nawojowej Górze, sołtys i Radę 
Sołecką oraz LKS Górzanka. W sprzątaniu wzięło 
udział ponad 120 osób! Zebranych zostało 1 280 
kg odpadów! Na strudzonych zbieraniem śmieci 
czekał smaczny poczęstunek, a dla najmłodszych 
drobne upominki.

tekst: j. BLecharZ 
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Najwięcej odpadów zebrano podczas akcji 
w miejscowości Zalas, zorganizowanej przez Sto-
warzyszenie Miłośników Zalasu Amonit – 3,12 
ton. Znaczna ilość odpadów, bo aż 2,52 ton, ze-
brali również uczestnicy akcji sprzątania w Mię-
kini. Znalazły się tu m.in. odpady wielogabaryto-
we, których nie udało się zapakować do worków, 
tj. opony, części samochodowe oraz meble. 

Te wspólne lekcje poszanowania środowiska 
współorganizowali sołtysi, przewodniczący 
zarządów osiedli ,  rady sołeckie,  Koła Go-
spodyń Wiejskich, stowarzyszenia, druhny  
i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, 
placówki oświatowe, pracownicy Urzędu Miej-
skiego, Straż Miejska, nadleśnictwo oraz bardzo 
liczne grono chętnych do pracy mieszkańców 
gminy i gości z Ukrainy.

Każda akcja „Sprzątania Świata” kształtuje po-
stawy przyjazne środowisku, a głównym celem 
jest przybliżenie lokalnemu społeczeństwu pro-
blemów związanych z ekologią oraz edukacja 
w zakresie ochrony środowiska.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którym nie 
jest obojętny stan naszego otoczenia, za czynny 
udział w wiosennej akcji. Pamiętajmy jednak, 
aby sprzątać świat nie tylko podczas corocznych 
działań, ale codziennie, ponieważ każdy z nas 
powinien dbać o środowisko, w którym żyje.

tekst: rgk UMk
Zdjęcia: organiZatorZy akcji

PODSUMOWANIE AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA – WIOSNA 2022 ROKU
Wiosenna akcja Sprzątanie Świata na terenie Gminy Krzeszowice rozpoczęła się 26 marca  i trwała do 30 kwietnia 2022 roku. W tym czasie 
przeprowadzono 16 zbiórek. Urząd Miejski w Krzeszowicach, jak co roku, wydał uczestnikom rękawice i worki oraz sfinansował wywóz śmieci. 
W sumie zebrano 14,98 ton odpadów. Pracami porządkowymi objęto miejscowości: Żary, Zalas, Tenczynek, Miękinia, Czerna, Ostrężnica, Nowa 
Góra, Rudno, Sanka, Dubie, Filipowice, Frywałd, Nawojowa Góra, Dębnik, Krzeszowice - os. Żbik.

Sanka

Miękinia

Filipowice

Tenczynek Nowa Góra
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Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja w Krzeszowicach odbyła się gminna uroczystość, w której uczestniczyli wicemarszałek Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pał-
ka, samorządowcy z Krzeszowic, poczty sztandarowe i liczne delegacje organizacji społecznych, kulturalnych, placówek oświatowych i przed-
siębiorstw. 
Głównym punktem programu było złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie na ulice miasta wyruszył pochód, niosący stumetrową 
flagę narodową. Z inicjatywą przemarszu wystąpiły społeczności Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach. 
Uroczystość zakończyła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina z Tours.

Wcześniej, lokalne uroczystości odbyły się przy pomnikach w Paczółtowicach, Nawojowej Górze, Zalasiu i Tenczynku.

Paczółtowice

Nawojowa Góra

Zalas
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Jeśli chodzi o zaopatrzenie punktu – wciąż mo-
żemy liczyć na stałe wsparcie lokalnych przed-
siębiorców (Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia 
i Zbytu, Piekarnia Atu, Browar Tenczynek i wa-
rzywa od Państwa Nowakowskich). Dodatkowo, 
co pewien czas docierają do nas dary ze zbiórek 
organizowanych w lokalnych, i nie tylko, firmach 
i szkołach. Co istotne, również nasi mieszkańcy 
nie zapominają o potrzebujących i wciąż przy-
noszą dary, pomimo ogólnie ciężkiej sytuacji. 
Trudno oczekiwać, aby skala pomocy i dobro-
czynności utrzymywała się wciąż na tak wysokim 
poziomie, jak chociażby w marcu czy kwietniu, 
tym bardziej, że sytuacja jest dynamiczna – czę-
ści osób z Ukrainy udało się podjąć pracę doryw-
czą lub stałą, wypłacane są świadczenia rodzinne 

Gminny Punkt Pomocy Uchodźcom w Krzeszowicach 
nadal działa
Punkt, zlokalizowany w tzw. starej bibliotece, pracuje już trzeci miesiąc i jest, prawdopodobnie, jednym z najdłużej funkcjonujących w okolicy. 
Pomimo upływającego czasu, osób potrzebujących i korzystających wciąż jest bardzo dużo. 

Dary z Francji dla uchodźców 
z Ukrainy
20 kwietnia do Krzeszowic dotarł drugi transport darów dla uchodź-
ców z Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy. Pierwszy 
samochód przyjechał w czwartek 14 kwietnia.
Zbiórka we Francji zorganizowana została z inicjatywy Christiana Poteau 
– przewodniczącego stowarzyszenia gmin Brie des Rivières et Châteaux 
i François Venanzuoli – mera Chaumes en Brie, gminy partnerskiej Krze-
szowic. W akcji uczestniczyły samorządy i mieszkańcy 31 gmin, skupionych 
w stowarzyszeniu. Strona francuska zorganizowała także transport.

Do naszej gminy trafiło 35 palet artykułów spożywczych i przemysłowych, 
które zostały posortowane i trafiły do Gminnego Punktu Pomocy Uchodźcom.

Rozładunku dokonali pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Administracji Budynków 
Komunalnych i Straż Miejska. Transport przyjęli zastępcy burmistrza Adam 
Godyń i Witold Kulczycki.

Dziękujemy za pomoc i przekazane wyrazy solidarności!

TeksT: Janina WalkoWicz, RPW UMk
Zdjęcia:janina waLkowicZ, MagdaLena ZdechLik

i inne. Pomoc systemowa stanowi jednak kroplę 
w morzu potrzeb, dlatego ważne jest, aby nasz 
punkt wciąż funkcjonował. Obecnie potrzebna 
jest przede wszystkim żywność  (kasze, ma-
karony, konserwy, słodycze). Zaczęło również 
brakować środków higienicznych (szamponów, 
żeli pod prysznic itp.), przydadzą się pampersy 
w rozmiarze 5 i 6 oraz odzież  letnia i obuwie 
(w dobrym  stanie).  

Staramy się, aby pomoc trafiała w naprawdę po-
trzebujące ręce - nie wszystkie osoby z Ukrainy 
mogą podjąć pracę, nie wszystkie mają zapew-
nione wyżywienie… Obecnie obsługę punktu 
prowadzą trzy panie - stażystki z Ukrainy, które 
starają się sprawiedliwie rozdysponowywać 

dary, co często nie jest łatwym zadaniem. 
Wszystko to, co wydawane jest w punkcie, to 
efekt dobrej woli i wielkich serc wielu osób, 
w szczególności mieszkańców naszej gminy -  za 
co  ogromnie dziękujemy!!! 

Przypominamy, że Punkt Pomocy Uchodź-
com przy pl. Kulczyckiego 1 jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00. 
W każdą środę w punkcie dyżurują prawnicy 
(w godz. 16.00 – 18.30) w ramach nieodpłat-
nej pomocy prawnej. 

aneTa solaRz
dyrektor gMinnego ośrodka PoMocy  

sPołecZnej w krZesZowicach

Świadczenia dla obywateli Ukrainy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że do   
25 maja 2022 roku realizowane były następujące świadczenia: 

 - jednorazowa  wypłata 300 zł:

463 - wnioski ogółem

452 - wnioski rozpatrzone i wypłacone

11 - wnioski rozpatrzone i oczekujące na wypłatę

262 200,00 zł - kwota wypłaconych świadczeń (dla 874 osób)

- zasiłki rodzinne:

121 - wnioski ogółem

96 - wnioski rozpatrzone i wypłacone

25 - wnioski w trakcie rozpatrywania

48 290,56 zł - kwota wypłaconych świadczeń

- dożywianie w szkołach i przedszkolach:

167 - liczba dzieci objętych dożywianiem

12 000,00 zł - kwota zrefundowanych świadczeń za posiłki (za marzec i kwiecień)

- poradnictwo psychologiczne:

46 - liczba osób korzystających z poradnictwa psychologicznego 

Pomoc dla obywateli Ukrainy – zadania realizowane przez Urząd Miejski 
w Krzeszowicach i placówki oświatowe (stan na 25 maja 2022 roku)

ZAKWATEROWANIE OBYWATELI UKRAINY

Obecnie na terenie Gminy Krzeszowice przebywa około 814 osób. 

• dane uzyskane od osób prywatnych - 580 osób,

• w obiektach zakwaterowania zbiorowego zgłoszonych przez gminę i powiato-
wych - 234 osoby. 

REALIZACJA WNIOSKÓW 40,00 zł DLA OSÓB FIZYCZNYCH

• do Urzędu Miejskiego wpłynęło 258 wniosków o wypłatę świadczenia 40 zł za 
dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy

• zrealizowano 235 wypłat  na łączną kwotę 1 145.145,00 zł.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W OBIEKTACH  
Z LISTY WOJEWODY

• za okres od 24.02. do 20.05. wypłacono łącznie 711 720,00 zł.

NADAWANIE NUMERÓW PESEL

• wydano 1165 numerów PESEL.

KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI  
NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJ

• do szkół podstawowych uczęszcza 138 uczniów

• do przedszkoli uczęszcza 26 dzieci

• dodatkowo wpłynęły 44 oświadczenia o nauce zdalnej uczniów, przebywających 
na terenie Gminy Krzeszowice, pobierających naukę w szkołach macierzystych na 
terenie Ukrainy.

oPRacoWanie: MacieJ noWak



[ 10 ] – Magazyn Krzeszowicki 3-4/2022

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Oprócz działalności podstawowej w zakresie zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków, spółka prowadzi również działalność dodatkową, 
pozataryfową, w zakresie budowy sieci i przyłączy na zlecenie prywatnych 
inwestorów. Rozbudowa sieci wod-kan oraz wzrost zapotrzebowania na 
usługi dodatkowe wymusza zwiększanie zatrudnienia w pionie technicz-
no-budowlanym. Obecnie WiK zatrudnia 86 pracowników, docelowo pla-
nuje zwiększyć zatrudnienie do 120 osób. Dla zapewnienia odpowiednich 
standardów pracy oraz obsługi klienta i infrastruktury rozpoczęto budowę 
nowej siedziby. Inwestorem zadania jest Wodociągi i Kanalizacja Krzeszo-
wice Spółka z o.o., a prace budowlane wykonuje Firma JANEX Sp. z o.o. 
Obiekty, z których korzysta obecnie firma, nie zapewniają odpowiednich 
warunków dla obsługi klientów i pracy pracowników. Brak miejsca powo-
duje, że realia pracy odbiegają od powszechnie obowiązujących standar-
dów. Dodatkowo, spółka ponosi koszty z tytułu dzierżawy obiektów w wy-
sokości ok. 100 tys. zł na rok.  Budowa obiektu z zapleczem technicznym 
ma kosztować 11,4 mln zł. Finansowana będzie z kredytu oraz z własnych, 
pozataryfowych środków WiK. 

W podstawowej działalności, priorytetem dla WiK jest utrzymanie najwyż-
szej jakości wody, sięganie po najbardziej efektywne rozwiązania organiza-
cyjne, technologiczne i inwestycyjne w celu obniżania kosztów, wdrażanie 
energooszczędnych technologii oraz realizacja zadań proekologicznych.

W zakresie obniżania kosztów trwają prace końcowe modernizacji pom-
powni w Czatkowicach. To ważne zadanie, gdyż obiekt ma strategiczne 
znaczenie, jeśli chodzi o zaopatrzenie gminy w wodę. Powstało tam 
centrum monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z dyspo-
zytornią. Dodatkowo, w ramach działań proekologicznych, zaopatrzono 
pompownię w panele fotowoltaiczne o mocy ponad 44 kWp.

Farma fotowoltaiczna powstanie również na terenie Centralnej Oczysz-
czalni Ścieków w Krzeszowicach. Jej moc to ponad 98 kWp. Wyproduko-
wana energia wykorzystywana będzie dla potrzeb własnych. Całe zadanie 
finansowane jest pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
w kwocie ok 1,5 mln zł, co stanowi 85% wartości przedsięwzięcia.

Dla redukcji kosztów oraz wzmocnienia proekologicznych działań spółki,  
ważna jest instalacja podsuszania osadu, zamontowana w krzeszowickiej 
oczyszczalni,. Instalacja służy do redukcji suchej masy osadu tymczasowo 
magazynowanego, z wykorzystaniem nadwyżki ciepła, powstającego 
z biogazu w okresie wiosna - jesień. Dzięki podsuszaniu poletek, w 2021 
roku zredukowano ilość wywożonego osadu o ok. 302 ton.

Inwestycje WiK
Celem strategicznym Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice jest dostarczanie wody o najwyższej jakości, odprowadzanie ścieków w spo-
sób ciągły oraz utrzymanie, remonty i modernizacja posiadanej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Obecnie spółka eksploatuje  
517 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami i 353 km sieci kanalizacyjnej. Dla właściwej i sprawnej działalności konieczne są inwestycje 
w nowoczesne budynki i instalacje.

W swoich działaniach WIK stawia na kontynuację rozbudowy sieci kana-
lizacyjnej. Po zakończonych inwestycjach w miejscowości Sanka (etap II, 
etap III) oraz w Krzeszowicach przy ulicy Żbickiej, kolejna miejscowość 
planowana do skanalizowania to Siedlec. Obecnie został złożony  wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW, o dofinansowanie budowy 
sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej (wymiana odcinka 
azbestowo-cementowego) w miejscowości Siedlec.  Przewidywany koszt 
zadania to ok. 4 mln zł.

W ramach bieżącej działalności, aby ułatwić mieszkańcom kontakt, 
spółka uruchomiła numer alarmowy: 994 – pod ten numer można 
dzwonić w przypadku awarii przyłączy wodociągowych, awarii sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zmian parametrów  fizycznych  
lub chemicznych dostarczanej wody. Dzięki temu możemy działać jako 
całodobowe pogotowie wodno – kanalizacyjne. 

oPRacoWanie: Wik kRzeszoWice

Miesiąc Pamięci 
Narodowej
Do kalendarza wiosennych wydarzeń powróciły 
kwietniowe spotkania w miejscach pamięci na 
terenie gminy Krzeszowice. Uroczystości, zorga-
nizowane przez Urząd Miejski w Krzeszowicach 
we współpracy z placówkami oświatowymi, 
sołectwami i organizacjami pozarządowymi, od-
były się w Czernej, Tenczynku, Nawojowej Górze, 
Woli Filipowskiej, Filipowicach i Krzeszowicach.

Zdjęcia:janina waLkowicZ, norBert LiPtak
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W trakcie czterogodzinnej zabawy uczestnicy mogli zapoznać się z pracą 
strażaków, ze sprzętem strażackim i samochodami ratowniczymi. Dla 
najmłodszych uczestników rozłożono tor przeszkód, przygotowany przez 
druhów z OSP Nawojowa Góra; stanowisko układania skrzynek, zorganizo-
wane przez druhów z OSP Żbik i OSP Wola Filipowska oraz miejsce przeno-
szenia balonów z wodą przy użyciu narzędzi hydraulicznych, przygotowa-
ne przez druhów z OSP Miękinia. Druhowie z OSP Nowa Góra  prowadzili 
zabawę w kręgle strażackie. Jak co roku, przy fontannie ułożone zostało 
miasteczko strażackie. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także użycia defibrylato-
ra. Najmłodsi uczestnicy chętnie korzystali ze stoiska, gdzie można było 
pomalować twarz w fantazyjne  wzory. Nie obyło się też bez pokazu musz-
try Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP, którą prowadził  
zastępca naczelnika OSP z Nowej Góry Krzysztof Kosno. W dobry humor 
wprowadzali nas Anna Małodobry-Szlachta z OSP Siedlec i Mariusz Rozmus 
z OSP Miękinia, prowadzący Piknik Strażacki. 

Przez cały czas trwania pikniku, jego uczestnikom towarzyszyła bardzo 
zróżnicowana muzyka. Na scenie pojawiły się również dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Tenczynku pod przewodnictwem dyrektor Marzeny 
Kubin, które zaprezentowały wiersze na temat pracy strażaków, a także 
zatańczyły krakowiaka. 

Goście mieli  również okazję skosztowania znakomitej grochówki strażac-
kiej, którą przygotowują od kilku lat strażacy ochotnicy z Nawojowej Góry. 
Prawie 800 litrów grochówki rozeszło się błyskawicznie. Całość imprezy 
uświetniła defilada samochodów pożarniczych. Ważnym punktem pro-
gramu było uhonorowanie najbardziej zaangażowanych i zasłużonych dla 
pożarnictwa. Z rąk burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, 
radnego Powiatu Krakowskiego Adama Ślusarczyka;  wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Krzeszowicach  Henryka Woszczyny, radnego Rady 
Miejskiej w Krzeszowicach Leszka Kramarza, v-ce prezesa zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach Tomasza Nowaka oraz komendanta 
ZOG ZOSP RP w Krzeszowicach Mieczysława Odrzywołka, zasłużeni dla 

Udany Piknik Strażacki
Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, 8 maja na krzeszowickim Rynku zorganizowano Piknik Strażacki. Organizato-
rami byli: Wacław Gregorczyk, burmistrz Gminy Krzeszowice i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach. Patronat nad uroczystością 
objął starosta Wojciech Pałka. 

ochrony przeciwpożarowej odebrali statuetki. Byli to: Andrzej Kulka z OSP 
Dębnik, Piotr Kurdziel z OSP Czatkowice, Tomasz Lasoń z OSP Czerna, Prze-
mysław Polaczek z OSP Krzeszowice, Dawid Serwin z OSP Miękinia, Kamil 
Łuczyński z OSP Nawojowa Góra, Dawid Gleń z OSP Nowa Góra, Krzysztof  
Kosno z OSP Ostrężnica, Piotr Poliwka z OSP Paczółtowice, Bartłomiej 
Koprucha z OSP Rudno, Krystian Nowak z OSP Sanka, Aleksander Grondal 
z OSP Siedlec, Andrzej Bogdali z OSP Tenczynek, Izabella Drab z OSP Wola 
Filipowska, Sebastian Skoczylas z OSP Zalas i Dominik Dzwonek z OSP Żbik.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom 
za wsparcie rzeczowe, a w szczególności:  Łukaszowi Smółce - wicemar-
szałkowi Województwa Małopolskiego, Wojciechowi Pałce – staroście  
krakowskiemu,  Łukaszowi Łachowi  – dyrektorowi Zarządu Wykonawczego 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  w Krakowie, Tomaszowi Nowakowi 
– kierownikowi Biura Zarządu Oddziału Wykonawczego w Krakowie.  Po-
dziękowania zechcą przyjąć  także  wszyscy  strażacy – ochotnicy z  Gminy 
Krzeszowice, którzy pomogli  przygotować i zorganizować piknik strażacki. 
Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do druhów z OSP w Siedl-
cu za przygotowanie prac związanych z organizacją ruchu. 

tekst: BarBara kUrdZieL
Zdjęcia: Marian Lewicki
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Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko-
wej przedstawia:
1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający 
na ustalenie tożsamości,

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

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:

• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wy-
niki badań specjalistycznych, przeprowadzonych 
w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawie-
nia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez 
nakrycia głowy,

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

Do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku wzywa 
się :
• mężczyzn urodzonych w 2003 r.,

• mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, któ-
rzy nie posiadają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej,

• osoby urodzone w latach 2001–2002, które:

a/ zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed za-
kończeniem kwalifikacji wojskowej,

Kwalifikacja wojskowa w roku 2022
Kwalifikacja wojskowa dot. osób z terenu Gminy Krzeszowice trwać będzie od 2 do 8 czerwca 2022 roku. Osoby wezwane są obowiązane zgłosić 
się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

b/ zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdro-
wia, jeżeli okres ten niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły 
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 
listopada 1967r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek 
o zmianę kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej przed zakończeniem kwali-
fikacji wojskowej;

• kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, po-
siadające kwalifikacje przydatne do czynnej 
służby wojskowej, oraz kobiety pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które 
w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach me-
dycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące studentkami 
lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, 
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie 
wskazania grup kobiet poddawanych obowiąz-
kowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
(Dz.U., poz. 944);

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

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzy-
mają stosowne wezwania z Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach w sprawie stawiennictwa 
do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krakowie,  

ul. Podchorążych 3 (Hala Sportowa WKS Wawel),  
z wyznaczonym terminem oraz wyznaczoną 
godziną.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczy-
zny (Dz. U. z 2022 r., poz. 655);

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372 ze zm.);

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji 
wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980);

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowa-
dzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 17);

•  Rozpor ządzenie  R ady M inistrów z  dnia  
28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup 
kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 944).

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

BarBara kUrdZieL - główny sPecjaLista  
wydZiałU edUkacji i sPraw oBywateLskich - 

ZesPół ds. BeZPiecZeństwa i ochrony 
PrZeciwPożarowej UrZędU Miejskiego  

w krZesZowicach.

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć. Fundacja aktyw-
nie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, w tym m.in. po-
pularyzacji wiedzy o programach stypendialnych i innych możliwościach wsparcia rozwoju. W bazie 
serwisu od początku jego istnienia zgromadzonych zostało 15 000 ofert stypendiów, konkursów i sta-
ży. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją 
- m.in. o tym, ile wynosi stypendium czy o nauce i studiach za granicą.

Działalność Fundacji obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji 
programów stypendialnych. W tym zakresie Fundacja współpracuje z organizatorami stypendiów 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto, na portalu regularnie publikowane są zestawienia gran-
tów dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych oraz 
organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu.

 Zapraszamy na MojeStypendium.pl – to dostępne, kompleksowe źródło informacji o stypendiach 
i innych możliwościach wsparcia rozwoju!

Bezpieczniej w Ostrężnicy
10 maja 2022 roku odebrane zostały prace budowlane w ramach zadania 
 „Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km 0+00,00 do km 
0+97,99 w miejscowości Ostrężnica, Gmina Krzeszowice”.  

W centrum wsi powstało przejście z oznakowaniem poziomym i pionowym, oświe-
tlone przez dwie lampy solarne.

Wykonawcą prac była spółka Inowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wartość wyniosła 
45 018,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości 28 044,00 zł brutto.

WiT UMk
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Skwer przyjazny naturze, 
mieszkańcom i turystom 
Skwer w Krzeszowicach, położony przy skrzyżowaniu ulic I. Daszyń-
skiego i T. Kościuszki, został wzbogacony o nową zieleń i elementy 
małej architektury. Miejsce jest często odwiedzane przez osoby podró-
żujące pociągiem czy busem, a także mieszkańców i turystów, zwłaszcza  
w okresie letnim. Dla rowerzystów przygotowano 6-stanowiskowy stojak 
na rowery oraz trzy ławki wykonane z betonu architektonicznego i drewna 
oraz kosze na śmieci. Stare, betonowe donice zyskały „nowe życie” dzięki 
drewnianym obiciom. Zamontowano tablice turystyczne z fotografiami 
oraz mapą miasta i gminy. Dodatkowo zadbano o zieleń, nasadzono m.in. 
trawy ozdobne, byliny, magnolie, świerki, berberysy, krzewinki. Powstała 
malownicza ścieżka, łącząca chodnik z kamiennym napisem „Krzeszowice”. 
Odnowiony skwer to kolejny element Przyjazny z Natury w Krzeszowicach. 

tekst i Zdjęcia: joanna kacZorowska, rPw UMk

Z uczniami szkół podstawowych w Krzeszowi-
cach spotkał się, podczas wspólnego przygo-
towywania biało-czerwonych kotylionów, bur-
mistrz Wacław Gregorczyk.

2 maja, na Rynku w Krzeszowicach, burmistrz 
wraz z Młodzieżową Radą Miejską zorganizowali 
dla mieszkańców Dzień Flagi. Były kotyliony, 
materiały z projektu Młodzież Pamięta i konkursy 
z nagrodami. Przekazaliśmy mieszkańcom ponad 
200 flag, które ozdobiły domy na terenie gminy.

tekst: j. waLkowicZ, rPw UMk
Zdjęcia: M. Lewicki, j. waLkowicZ, sP nr 2

Dzień Flagi na Rynku i warsztaty patriotyczne  
W dniach poprzedzających święto 3 Maja w we wszystkich placówkach oświatowych odbywały się akademie, konkursy i warsztaty patriotyczne. 



[ 14 ] – Magazyn Krzeszowicki 3-4/2022

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

ZDROWA WODA
O tym, że krzeszowicki zdrój to nie jakaś tam 
pospolita woda, okoliczna ludność doskonale 
wiedziała na długo, zanim ów fakt udowod-
niło „szkiełko i oko” naukowych sław. Zanim 
w 1869 roku pojawiła się pierwsza poważna 
opinia naukowa na ten temat autorstwa Ad-
olfa Aleksandrowicza, krzeszowickie wody 
badali i popularyzowali lekarze uzdrowiskowi: 
wspomniany już Leonhardi, a zwłaszcza Le-
opold de Lafontaine – późniejszy lekarz króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten ostatni 
polecał wody siarczane m.in. przy świerzbie, 
kołtunie, podagrze, artritis,  hemoroidach, 
a nawet chorobach wenerycznych. Przez wiele 
lat skład źródeł w posiadłości rodu Potockich 
był przedmiotem zainteresowań badacz y 
z Uniwersytetu Krakowskiego. Właśnie do nich 
zwrócił się w 1804 roku rząd austriacki z zapy-
taniem, czy gdzieś w Galicji znajdują się wody, 
mogące konkurować ze zdrojami badeńskimi 
pod Wiedniem. Otrzymano odpowiedź: - Tak! Są 
takie źródła. W Krzeszowicach. 

Gdzie tkwi tajemnica ich wyjątkowości? To 
wody siarczanowo – wapniowo – magnezowo 
- siarczkowe, z przewagą siarczanów (głównie 
siarczanów wapnia i magnezu) oraz dwuwęgla-
nu wapniowego. Bogactwo i stężenie siarczanów 
przesądza, że – pod tym względem -  Krzeszo-
wicom dorównuje zaledwie kilka źródeł euro-
pejskich. Można porównać je z Trenczyńskimi 

Cieplicami na Słowacji, są jednak znacznie od 
nich zamożniejsze w składniki stałe; zawierają 
25% więcej siarczanu wapniowego i 5% więcej 
kwasu węglowego. Ciepłym słowackim źródłom 
ustępują jedynie pod względem temperatury. 

Na czym polega wpływ obecnych w wodzie 
siarczanów na ludzki organizm? Minerały, 
przenikając poprzez skórę, łagodzą dolegliwo-
ści ortopedyczne, reumatyczne i schorzenia 
układu kostnego. Korzystnie wpływają też na 
układ nerwowy. Zadaniem siarki jest odnowa 
tkanki łącznej. Wpływa ona również na gładkość 
powierzchni stawowych, korzystnie działa na 
schorzenia skóry. Kąpiele mineralne rozszerzają 
naczynia krwionośne, działają uspokajająco 
i przeciwbólowo. Krzeszowickie wody służą wy-
łącznie kuracjom kąpielowym. Z powodu zbyt 
silnego zmineralizowania nie są przeznaczone 
do picia, choć dawniej zdarzali się śmiałkowie 
gustujący w osobliwym smaku siarkowych 
napojów. Należy podkreślić, że balneologiczne 
bodźce nie usuwają przyczyny choroby, wzmac-
niają jedynie siły obronne organizmu – a to już 
bardzo wiele. 

DLA KOGO KRZESZOWICE?
Niewielu górników szuka dziś pomocy w daw-
nym, typowo górniczym ośrodku - coraz mniej 
przecież mamy kopalń. Jednak wielu pacjen-
tów górnikami było kiedyś, a wraz z likwidacją 

miejsc pracy nie opuściły ich, jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, schorzenia właściwe tej 
grupie zawodowej. Ich przypadłości zdrowotne 
to rozmaite urazy wynikające z przeciążenia pra-
cą, dotyczące przede wszystkim kolan i dolnego 
odcinka kręgosłupa (jego górny odcinek „rezer-
wują” sobie dentyści). 

Nie tylko dawni pracownicy kopalń cierpią na  
zaburzenia nerwów obwodowych, ischiasz, bóle 
korzonków, zwyrodnienia stawów, itp. Nie tylko 
ich nęka  reumatyzm. Na stan swoich stawów 
i kręgosłupów pracujemy wszyscy przez wiele 
lat.  Trzeba tylko wiedzieć, co naszym kręgo-
słupom i stawom, w obranym przez nas trybie 
życia, szkodzi najbardziej. Otóż wolimy siedzieć 
przed telewizorem, zamiast jeździć na rowerze, 
nieprawidłowo podnosimy ciężary, preferujemy 
samochód i windę, a co za tym idzie – powoli, 
powoli - odzwyczajamy się od ruchu. Do tego 
bardzo często jesteśmy otyli. I jeszcze ta, podob-
no przypisana człowiekowi przypadłość – reu-
matyzm. Choroba wciąż tajemnicza; 98% ludzi 
ją ma, a pozostałe 2% się do niej nie przyznaje. 
Dodajmy w zastraszającym tempie rosnącą 
liczbę wypadków komunikacyjnych albo niefor-
tunnych skoków do wody „na główkę”. I wreszcie 
– niepodważalny, aczkolwiek optymistyczny fakt, 
że ludzkie życie – dzięki postępowi medycyny - 
się wydłuża, a diagnostyka się poprawia. Mamy 
więc jasność, skąd aż tyle wylewów, przypadków 
osteoporozy, czy operacji wstawiania sztucznych 

Zdrojowe tradycje Krzeszowickiej Balneologii – część II
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stawów. Teraz chodzi już tylko o jakość tego co-
raz dłuższego życia. Dlatego dzisiaj tak wielkiego 
znaczenia nabiera rehabilitacja. 

Pacjentami Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu 
w Krzeszowicach są dzisiaj pacjenci z choroba-
mi ortopedycznymi (po urazach i złamaniach, 
operacjach ortopedycznych, amputacjach koń-
czyn, ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów 
i kręgosłupa, skrzywieniami kręgosłupa i wada-
mi postawy); reumatycznymi (zesztywniające 
i reumatoidalne zapalenia stawów, zwyrodnienia 
stawów biodrowych i kolanowych) oraz układu 
nerwowego (zespoły rwy ramiennej i kulszowej, 
stwardnienie rozsiane, stany po udarach mózgu, 
urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neu-
rochirurgicznych). 

DZIŚ W BALNEOLOGII
ORNR „Krzeszowice” to szpital monoprofilowy, 
którego tradycje lecznicze sięgają XVIII wieku. 
Zachowanie tradycji historycznych nie prze-
szkadza jednak w śledzeniu zmieniającego się 
czasu, stąd znane jest z łączenia tradycji z nowo-
czesnością. Niewiele jest ośrodków rehabilita-

cyjnych w kraju, które oferują tak zróżnicowaną 
liczbę zabiegów w jednym miejscu, co czyni go 
jednym z wiodących placówek rehabilitacyj-
nych w kraju. Centrum jest stale poszukiwane 
i wprowadza nowoczesne rozwiązania lecznicze. 
Stare i sprawdzone również pozostają na lata, 
dlatego zachowana jest np. hydroterapia i pełen 
zakres zabiegów z zakresu medycyny fizykal-
nej. To nowoczesny szpital przystosowany do 
przyjmowania nawet najbardziej wymagających 
pacjentów, gotowy na wyzwania postępu cywi-
lizacyjnego. Korygując aktualne zmieniające się 
zasady i priorytety, szpital spełnia warunki do 
rehabilitacji systemowej, neurologicznej i specja-
listycznej pooperacyjnej. Wykwalifikowana i sta-
le szkoląca się kadra zapewnia wysoki poziom 
usług medycznych, świadczonych w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Fizjoterapeuci pracują znanymi metodami i stale 
szkolą się w zakresie terapii manualnej, oste-
opatii i metod neurofizjologicznych. Prezentują 
swoje osiągnięcia na konferencjach i publikują 
w profesjonalnych czasopismach. Centrum 
Rehabilitacji Układu Mięśniowo-Szkieletowego 

w Krzeszowicach jako jeden z nielicznych ośrod-
ków tego typu w Małopolsce posiada Certyfikat 
Zarządzania ISO.  Należy również do Polskiej Sieci 
Szpitali Promujących Zdrowie. Prowadzone są tu 
również specjalizacje z fizjoterapii.

Szpital współpracuje z wiodącymi uczelniami 
wyższymi, będąc instytucją naukowo-dydaktycz-
ną CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zajęcia 
prowadzone są również ze studentami z AWF, 
AGH, KA. Współpraca z Collegium Medicum UJ 
z pewnością zaowocuje pozyskaniem w nie-
dalekiej przyszłości nowej, wysoko wyspecjali-
zowanej kadry. Studenci wydziału fizjoterapii, 
w ramach ćwiczeń akademickich, towarzyszą 
pacjentom podczas zabiegów. Mają wtedy 
możliwość odbycia stażu i napisania pracy ma-
gisterskiej. Pracownicy ośrodka na wszystkich 
szczeblach chętnie dzielą się swoim doświadcze-
niem, co podkreślają studenci współpracujących 
uczelni. Z tego powodu nie stanowi dla nich 
problemu, aby dostać się tu z Krakowa.

Szpital zmienia się od wielu lat, przechodzi 
rozbudowę i reorganizację. Największe zmiany 
planowane są na najbliższe lata.  Aby sprostać 
aktualnym problemom cywilizacyjnym, planuje 
się uruchomienie oddziału dziennego geria-
trycznego i oddziału wad postawy u dzieci.  

Nie zabraknie również specjalistycznego od-
działu rehabilitacyjnego, gdzie pacjenci po 
skomplikowanych zabiegach będą przenoszeni 
z renomowanych ośrodków. Pacjenci geria-
tryczni otrzymają profesjonalną rehabilitację, 
w oparciu o wieloletnie doświadczenie persone-
lu w ramach opieki.

Seniorzy przede wszystkim poprawią równowa-
gę i codzienne funkcjonowanie, dzięki czemu 
będą bardziej odporni na wyzwania dnia co-
dziennego, na przykład minimalizując ryzyko 
upadków. Dzieci z wadami postawy będą nie 
tylko testowane, ale także będą miały możliwość 
nauki ćwiczeń i prawidłowego stylu życia. Pla-
nowany jest również specjalistyczny sprzęt oraz 
utworzenie laboratorium naukowo-badawcze-
go. Wspólnie będziemy w stanie sprostać wyma-
ganiom dzisiejszej  wymagającej rzeczywistości. 

dr n. Med. grZegorZ Mańko
Mgr karoLina wróBLewska

• Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie doty-
czących pracownika, przewidzianą do zwol-
nienia, zagrożoną zwolnieniem lub odcho-
dzisz z rolnictwa?

• Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie 
województwa Małopolskiego?

• Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje?

Przewidziane formy wsparcia dla Uczestników:

• Diagnoza i identyfikacja potrzeb

• Poradnictwo/ doradztwo indywidualne i ze-
społowe

• Wsparcie bezpośrednie – szkolenia zawodowe

• Wsparcie bezpośrednie – staże zawodowe

• Inne formy wsparcia

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego Mało-
polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:  
M. Kraków i powiat krakowski - ul. Kordylewskie-
go 11, 31-542 Kraków

Kinga Murzyn, 12 617 99 14, 785 056 878, 
dcaz2@marr.pl 
Dorota Binczycka, 785 058 182, dcaz2@marr.pl 
Urszula Sentysz, 602 278 182, dcaz2@marr.pl 
Więcej szczegółowych informacji na temat pro-
jektu można znaleźć na stronie internetowej  
https://www.marr.pl/dcaz2/ 

Projekt MARR  „Dobry czas na adaptację do zmian 2”
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2”.
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Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne - właściciele bądź 
współwłaściciele nowych budynków jednorodzinnych mieszkalnych, dla 
których:

• w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW nie złożono zawia-
domienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie domu

• lub złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek 
o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło 
to wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.    

• Poziom dotacji stanowi od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych, co ozna-
cza, że można otrzymać od 7 do 21 tys. zł.

Okres kwalifikowalności kosztów jest liczony od 1 stycznia 2021 roku do  
31 grudnia 2026 roku.

W programie funkcjonuje zasada: najpierw inwestycja, potem refundacja.

Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyż-
szonego standardu energetycznego budynku, gdzie wskaźnik rocznego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej  
(EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh/m2/rok  dla wniosków skła-
danych w 2022 roku oraz 55 kWh/m2/rok dla wniosków składanych w kolej-
nych latach funkcjonowania programu Moje Ciepło.

Budżet programu jest zasilany z Funduszu Modernizacyjnego i wynosi 
600 mln zł.

Więcej informacji na stronie: mojecieplo.gov.pl  lub pod nr telefonu  
22 45 90 800 albo mailem mojecieplo@nfosigw.gov.pl

Program dofinansowania 
pomp ciepła
Moje Ciepło to program dofinansowań, skierowany do właścicieli 
nowych budynków jednorodzinnych o podwyższonym standardzie 
energetycznym. Można ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji 
na zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła.

Punkt informacyjny PGNiG 
w UM w Krzeszowicach
Zapraszamy na dyżury PGNiG w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, w ra-
mach których  Paweł Słapak - specjalista ds. koordynacji Obsługi Klienta 
- udziela informacji, w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe oraz 
pomaga m.in.:

• złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,

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

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

Dyżury odbywają się w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, pl. F. Kul-
czyckiego 1, Segment B, w biurze nr 2B. Najbliższy termin dyżuru to  
21 czerwca 2022 roku w godzinach 8:30 - 13:30.

Remont trzech ulic wykonany
W maju zakończył się remont ulic w Krzeszowicach, Czernej i Woli 
Filipowskiej.

Remont nawierzchni jezdni ul. Floriana w Krzeszowicach: wykonawca 
RUKO Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie. Wartość 121 419,61 zł. Zakres prac 
obejmował: frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej na-
wierzchni asfaltowej na jezdni, remont chodnika z kostki brukowej. 

Remont drogi gminnej - droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Czer-
nej. Prace wykonywała firma Usługi Drogowo – Transportowe Stanisław 
Koryczan z Witeradowa. Wartość robót wyniosła 45 373,72 zł. Wykonano 
nakładkę asfaltową, jednostronne pobocze i wymieniono część koryt ście-
kowych.

Remont drogi gminnej - ul. Białka w Woli Filipowskiej. Prace wykonała firma 
Boltech Sp. z o.o. z Bukowna, koszt wyniósł 85 429,81 zł. Polegały one na 
wymianie nawierzchni asfaltowej, czyszczeniu rowu przydrożnego, wyko-
naniu obustronnego utwardzonego pobocza oraz wzmocnieniu pobocza 
rowu przydrożnego poprzez ułożenie płyt ażurowych.

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

Sesje Rady Miejskiej
28 kwietnia 2022 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszo-
wicach odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej. 
Na wstępie obrad radni procedowali zmiany w uchwale budżetowej oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2022  
- 2031. Zmiany związane były przede wszystkim z zabezpieczeniem środ-
ków na zakup udziałów w Pałacu Vauxhall, płatnych w ratach: w roku 2022 
- 555 000,00 zł, w roku 2023 - 510 000,00 zł oraz w roku 2024 - 450 000,00 zł, 
co łącznie daje kwotę 1 515 000,00 zł. Przy tej okazji wywiązała się dyskusja, 
związana z zasadnością zakupu jedynie części udziałów. Po wyjaśnieniach 
burmistrza oraz radcy prawnego, obie uchwały zostały jednogłośnie podjęte. 

Kontynuując obrady, radni podjęli uchwałę, dotyczącą ustalenia wysokości 
dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z wyjaśnień przed-
stawionych przez burmistrza Wacława Gregorczyka wynika, że uchwała 
zakłada utrzymanie dopłat na dotychczasowym poziomie do końca czerw-
ca bieżącego roku, tj. dla grupy 1 i 2: 2,60 zł brutto oraz dla grupy 3 i 4: 
1,70 zł brutto do ustalonej w taryfie ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków. 
W kwestii dopłat w drugiej połowie roku, wypracowane zostanie stosowne 
rozwiązanie, dodał burmistrz.  

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła zmian w Programie współpracy Gminy 
Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Jak poinfor-
mowała dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Solarz, 
w załączniku do uchwały wykreślona została pozycja związana z realizacją 
zadania „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”, które 
miało być realizowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej. Przyczyną wykreślenia zadania jest brak wpływu ofert w ra-
mach ogłoszonego konkursu. Dyrektor dodała, że zadanie będzie jednak 
realizowane przez ośrodek tak jak do tej pory, tj. własnymi środkami (za-
trudnienie asystentów na umowę zlecenia). 

W dalszej kolejności radni pozytywnie zaopiniowali przystąpienie Gminy 
Krzeszowice do realizacji projektu „Remont drogi dojazdowej do parkingu 
oraz infrastruktury towarzyszącej, poprawiającej bezpieczeństwo i dostęp-
ność komunikacyjną oraz parkingową terenu przy klasztorze w Czernej”. 
Jak przekazał przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara, 80% 

kosztów będzie pokryte z dotacji w ramach programu „Poprawa dostęp-
ności parkingowej w województwie małopolskim”, pozostałe 20% będzie 
po stronie klasztoru karmelitów. Przewodnicząca Komisji Kultury (…) Anna 
Łukasik dodała, że realizacja tego zadania stanowi pierwszy z elementów 
turystycznego wykorzystania tego terenu. 

Podczas obrad rada przyjęła również szereg dokumentów i sprawozdań, 
m. in: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzeszowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2021 roku, Sprawozdanie z realizacji 
uchwały o sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz wykonania projektów klubów 
sportowych w 2021 roku. Przyjęto także sprawozdania z działalności Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach za 2021 rok, Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach za 2021 rok, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krzeszowicach za 2021 rok, a także sprawozdanie z działal-
ności Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia „Krzeszowickie Centrum 
Zdrowia” za 2021 rok. Po wyczerpaniu porządku, przewodniczący Kazimierz 
Stryczek zamknął obrady XLVIII sesji.  

6 maja 2022 roku, w tzw. zdalnym trybie obradowania, odbyła się nad-
zwyczajna, XLIX sesja Rady Miejskiej. Była ona poświęcona zmianom 
zapisów w uchwale budżetowej oraz w uchwale o dopłatach do taryf za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków, które były podjęte podczas poprzedniej 
sesji. Konieczność zmian związana była z zakwestionowaniem zapisów 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Merytorycznie w treści uchwał nic 
się nie zmieniło.

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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FAKE NEWS. 
JAK NIE DAĆ SIĘ OKŁAMYWAĆ W INTERNECIE? 
Jakie mogą być skutki łatwowierności? Jakie sygnały mówią, że powinni-
śmy powiedzieć „sprawdzam”? Jak rozpoznać, czy informacja jest prawdzi-
wa? Pytań na wykładzie było sporo, ale z pewnością warto szukać na nie 
odpowiedzi. Taką właśnie możliwość mieli studenci podczas spotkania, 
które w kwietniu poprowadził Artur Ragan, specjalista od komunikacji 
medialnej i marketingu. 

ZAWÓD: AKTOR. SZCZYPTA TEORII I PRAKTYKI ORAZ 
LAWINA ŚMIECHU! 
To udane spotkanie miało charakter warsztatowy. Dzieci uruchomiły wy-
obraźnię, rozluźniły ciało i po prostu świetnie się bawiły, dowiadując się 
przy tym, z czy wiąże się aktorstwo. Warsztaty poprowadził Rafał Sadowski 
– absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
im. L. Solskiego w Krakowie, związany z Teatrem im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie, Teatrem KTO, który jako aktor i reżyser współpracuje z grupą 
COGITO, grającą spektakle dla szkół średnich, a także ze Sceną Perspektywa 
i Teatrem Ludowym TRADYCJA. 

CO MA WSPÓLNEGO PRACA ARCHEOLOGA  
Z ZADANIAMI DETEKTYWA?
Na czym polega praca archeologa? Jak wyglądają badania prowadzone 
w ziemi, powietrzu i pod wodą? Na te pytania studenci poznali odpowiedzi 
podczas spotkania z dr Joanną Małochą – historykiem i archeologiem, 
wykładowcą Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego na UPJPII w Kra-
kowie, nauczycielem historii. Dowiedzieliśmy się, na czym polega rekon-
strukcja i konserwacja wykopaliskowych znalezisk. Sprawdziliśmy też, czy 
archeolog musi umieć rysować. Zajęcia te były również okazją do wcielenia 
się w rolę badaczy, przez wykonanie kilku „archeologicznych zadań” i do-
tknięcie prawdziwych zabytków.

MaRTa sMUTek
kooRdynaToR dUWk

DZIECIĘCY UNIWERSYTET
Wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji. Przed nami ostatnie spotkanie studentów Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach, poświęcone 
podróżom. Zanim jednak usłyszymy o wielkich wyprawach i sami staniemy się ich uczestnikami, przypomnijmy tematy, które zrealizowaliśmy 
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. 
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Wystawa została przygotowana przez mieszka-
jącego w Krzeszowicach artystę Przemka Krza-
kiewicza. Bezpośrednio wpłynęły na nią aktualne 
wydarzenia na świecie. To miała być zupełnie inna 
wystawa, optymistyczna i pełna nadziei wizualna 
opowieść o dawnej, polskiej kulturze uzdrowisko-
wej. Po ponad dwóch latach pandemii symbolicz-
na regeneracja miała wyznaczyć początek nowego 
etapu. 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę i tego 
dnia wszystko się zmieniło – wyjaśnia fotograf. 

Projekt koncentruje się na sytuacji uchodźców 
przyjeżdżających do Polski. Fotografowane 
przez Przemka Krzakiewicza hale pomocowe 
dla poszukujących schronienia ukazują rozmiar 
tragedii, jaka spotkała naszych sąsiadów, oraz 
skalę pomocy humanitarnej niesionej przez 
wolontariuszy.

Traumatyczne wydarzenia zza wschodniej gra-
nicy potęgują napięcia, które artysta stara się 
rozładować poprzez osobistą refleksję zawartą 
z kolei w fotografiach z rodzinnych stron – miej-

NOWA WYSTAWA W GALERII SZTUK WIZUALNYCH
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę Przemka Krzakiewicza „Niepokój/Regeneracja”.  
Wernisaż odbył się 20 maja.

sca najbardziej mu bliskiego. Autor skupił się 
na motywach wizualnych przestrzeni miejskiej 
dawnego uzdrowiska w Krzeszowicach. Zdjęcia 
zostały wykonane aparatem Voigtländer Bessa 
RF z 1939 roku. 

W konsekwencji złowrogich zdarzeń nawarstwia 
się w społeczeństwie niepokój – atmosfera 
zagrożenia, która domaga się przepracowania 
traumatycznych doświadczeń, prowadzącego 
do uzdrowienia – regeneracji. W tym kontekście 
ujawnia się symboliczna rola zdroju, jako miej-
sca regeneracji zdrowotnej oraz emocjonalnej, 
obszaru przyjaznego i bezpiecznego.

O artyście:
Przemek Krzakiewicz pochodzi z Krzeszowic. 
Debiutował w 1992 roku na łamach „Tygodnika 
Powszechnego”. Studiował fotografię w Szkole 
Filmowej w Łodzi (PWSFTviT). W jego projektach 
uwagę zwracają przede wszystkim: wnikliwa 
obserwacja socjologiczna oraz umiejętność 
wyrazistego portretowania przedstawicieli 

grup społecznych, doświadczających przemian 
gospodarczych, obyczajowych czy kulturowych. 
W swojej pracy wykorzystuje teorie naukowe, 
często niesprawdzone lub nietrafione. Łączy 
różne dyscypliny artystyczne, odnosząc się do 
fotografii jako narzędzia i medium sztuki. Był 
stypendystą Miasta Krakowa, austriackiej funda-
cji X-CHANGE culture-science oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwukrotnie 
nagrodzony przez „Krakowski Salon Sztuki” 
(2018, 2020).

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

Partner: Okręg Krakowski Związku Polskich  
Artystów Fotografików

Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Krzeszowice

Patronat medialny: Radio Kraków

Wystawa czynna do: 29 lipca 2022

„PARASITE”
reż. Bong Joon-ho

projekcja filmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego  
„Siódmy Kontynent”

10 czerwca, piątek, godz. 18.00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Wyki  

w Krzeszowicach, ul. Szkolna 6

wstęp wolny
Rezerwacja miejsc: www.ckiskrzeszowice.pl

„Parasite” to pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów ak-
cji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać – biednych 
i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do 
rynsztoków. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy 
i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak 
w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. Nowy film 
twórcy przebojów „Okja” i „Snowpiercer: Arka przyszłości” to wielki hit 
światowego kina i prawdziwy filmowy rollercoaster.
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Szanowni Państwo,
bardzo się cieszę, że mogliśmy się ponownie spotkać na 
Majówce w Krzeszowicach. Jestem przekonany, że przygo-
towany przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
program, sprostał wysokim oczekiwaniom ambitnej pu-
bliczności.

Dziękuję moim pracownikom i współpracownikom CKiS. 
Jesteście niezawodni i kreatywni. Dziękuję instytucjom, 
partnerom, sponsorom i wszystkim, dzięki którym tego-
roczna impreza mogła się odbyć. 

Paweł cZyż
dyrektor ckis w krZesZowicach
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A oto tekst powyższej wiadomości:
Podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka 
w Krakowie Prezydent RP Andrzej Duda – w uznaniu znamienitych zasług 
dla kultury polskiej, za niezłomną postawę w obronie godności i praw czło-
wieka w PRL oraz działalność na rzecz upowszechniania prawdy historycznej  
– wręczył Order Orła Białego Adamowi Macedońskiemu, działaczowi opozycji 
demokratycznej w okresie PRL, poecie, artyście plastykowi, współzałożycie-
lowi Niezależnego Komitetu Historycznego Badań Zbrodni Katyńskiej. – Jest 
Pan symbolem niezłomności, symbolem spokojnego oporu, ale jednocześnie 
w tym oporze kimś, kto zawsze umiał zachować pogodę ducha – mówił Pre-
zydent. – To m.in. dzięki Pana postawie ludzie wiedzieli, kto dokonał zbrodni 
katyńskiej; to dzięki tym cegiełkom, które dokładał Pan do tej wielkiej budowli 
wolnej Polski, odzyskaliśmy tę Polskę i dzisiaj możemy ją budować – podkreślił 
Andrzej Duda.

Adam Macedoński – postać niezwykła, renesansowa w wielości swych 
olśniewających talentów, zachwycająca wdziękiem i prawdziwie młodzień-
czym temperamentem. Poznałam to nazwisko jeszcze w dzieciństwie, kie-
dy w kiosku, w moich śląskich Rydułtowach pojawiał się nowy numer „Prze-
kroju” i wszyscy miłośnicy tego prawdziwego okienka na świat zaczynali 
lekturę od ostatniej strony. Tam miał swoje miejsce Kern, Profesor Filutek, 
Gałczyński, Adam Macedoński. Zawsze fascynowało mnie to, co niezwykłe. 
Taki świat kreował właśnie Pan Adam.

Adam Macedoński jako satyryk i poeta został odkryty przez tygodnik 
„Przekrój” Mariana Eilego. Naczelny redaktor bardzo go cenił jako rysowni-

ADAM MACEDOŃSKI – „CHŁOPIEC Z MIASTECZKA”
Wiadomość, przekazana we wszystkich mediach 6 maja, szybko obiegła „Czyczowe Miasteczko”, czyli nasze Krzeszowice, wzbudziła radość 
i dumę. Adam Macedoński, jeden z najbliższych przyjaciół Stanisława Czycza, „Didi” z „Opowiadań” autora „Anda”, otrzymał najwyższe polskie 
odznaczenie, ustanowione na początku XVIII wieku – Order Orła Białego.

ka, mówił o niepowtarzalnych cechach jego rysunków. Popularność zapew-
nili Mu kwadratowi ludzie w grupach walczących oraz wiersze o litanijnie 
powtarzanych strofach. W wierszach Macedońskiego była prawdziwa poezja 
– pisze w „Przekroju” Andrzej Klominek.

Czytam teraz wspaniałą książkę Jana Polewki „Dom pod wiecznym piórem”. 
To rzecz o Domu Literatów przy ulicy Krupniczej 22 w Krakowie. Dom czter-
dziestu Muz, jak mawiał Konstanty Ildenfons Gałczyński, jeden z jego prze-
lotnych, powojennych lokatorów. W ich skrupulatnym spisie znajduję dwa, 
szczególnie mnie interesujące numery mieszkań – 17 i 17a, drzwi w drzwi, 
na poddaszu. Przy pierwszym z nich informacja – Adam Macedoński, przy 
drugim – Stanisław Czycz. Pierwszy przybył do Krakowa ze Lwowa, drugi, 
pomimo wielu lat z adresem krakowskim, „u siebie” był jedynie w Krzeszo-
wicach. Tu umieszczał akcję swych utworów.

Wspomnienia, anegdoty związane z atmosferą tworzoną przez niezwy-
kłych mieszkańców Domu pod wiecznym piórem… Powstawały tam 
arcydzieła polskiej literatury. Jerzy Andrzejewski tam właśnie napisał swój 
„Popiół i diament”, rodziły się wiersze Wisławy Szymborskiej, Haliny Poświa-
towskiej, Ewy Lipskiej, w późniejszym już czasie Bronislawa Maja. Równo-
cześnie rozkwitało życie towarzyskie. Adam Macedoński w wywiadzie do 
filmu „Dom Literatów, czyli kartoteka zebrana” tak wspomina słynne „fascy-
nejszyns” – pomysł Czycza – Po spotkaniach Koła Młodych na dole przycho-
dzili młodzi literaci do Czycza, no i najpierw czytali wiersze, potem ktoś wino 
wyciągał, potem kawały były polityczne i niepolityczne, no taka swobodna 
atmosfera była. I jakiś adapter czy radio i nauki tańców… I wtedy Szymborska 
pukała w sufit, bo to nad nią było.

A Jan Polewka, autor przywoływanej książki, mieszkaniec domu przy 
Krupniczej 22, od urodzenia do dnia dzisiejszego, tak wspomina Adama 
Macedońskiego – Adama znam więcej niż pół wieku, bo i ja, jako młody 
student, bywałem u niego na tych „fascynujących imprezach”. Potem razem 
pojechaliśmy w Bieszczady na Połoninę Wetlińską, która dzisiaj zniknęła pod 
jeziorem Soliny. Zawsze podziwiałem jego rysunki, ponieważ to było odkrycie 
– ten jego wynalazek, jak narysować grupy i manifestacje, pozostaje aktualny 
do dzisiaj, a ponadto jest to graficznie bardzo dobre. Kiedy mieszkał na Krup-
niczej, to właściwie nie ujawniał swojej opozycyjnej postawy. Ale okazało się 
wiele lat później, że on był pierwszym, który domagał się pamięci o zbrodni ka-
tyńskiej i w roku 1980 mówił o tym na naszym zebraniu w Związku Plastyków.

Minęły lata. Więzi Pana Adama Macedońskiego z Krzeszowicami, trwające 
od czasów Jego młodości, istnieją nadal. Z ogromną radością witamy Wiel-
kiego Polaka na spotkaniach poświęconych pamięci Stanisława Czycza, 
wybitnego pisarza, naszego krajana. Pełne nostalgii i uśmiechów mło-
dości rozmowy zawsze przywołują wszystkich „Chłopców z Miasteczka”, 
wśród których jest Adam Macedoński, Czyczowy „Didi”. Bywał w naszym 

mieście, został zapamiętany przez mieszkańców 
Krzeszowic. Przed kilkoma laty rozmawiałam 
z Panem Zdzisławem Ochmańskim, legendar-
nym właścicielem „Warszawianki”. Wspominał, 
z największą sympatią, wizyty Adama Macedoń-
skiego w kultowej przecież dla nas restauracji. Jej 
właściciel marzył, by wspaniały Gość przyjechał 
do Krzeszowic. W 2017 roku, w Kawiarni – Księ-
garni „Bonobo” na Małym Rynku w Krakowie, 
podczas premiery płyty Zenona Mąsiora „Joga 
nocą”, skomponowanej do utworów Stanisława 
Czycza, miałam zaszczyt porozmawiać z samym 
Adamem Macedońskim. Obiecał przyjechać do 
Krzeszowic. Podał mi numer swego telefonu, 
który do dzisiaj przechowuję z prawdziwą czcią. 
Zadzwoniłam, ale z żalem musiał odmówić 
przyjazdu ze względów osobistych.

Mamy wielką nadzieję na spotkanie z Krzeszowi-
cami po latach. Czekamy na odwiedziny Adama 
Macedońskiego – Kawalera Orderu Orła Białego. 
Wielkiemu Polakowi gratulujemy z całego serca.

MaRia osTRoWska
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Po zeszłorocznym sukcesie, tegoroczna edycja będzie niosła ze sobą ko-
lejną dawkę artystycznych uniesień, dzięki artystom takim, jak: Arnold 
Rutkowski, dr Katarzyna Haras, dr Jadwiga Postrożna, dr Monika Świostek, 
Dorota Dobrolińska-Struck, Edyta Piasecka, Julia Fercho, Piotr Należyty,  
dr hab. Stanisław Kierner, prof. Rafał Majzner czy Krzysztof Aureliusz Łu-
czyński – dyrektor artystyczny Festiwalu, od lat promujący kulturę operową 
wśród lokalnej społeczności gminy Krzeszowice i okolic. 

Co więcej wśród artystów zasiadających w jury konkursu wokalnego znajdą 
się także: prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski, prof. dr hab. Agata Kobierska, 
prof. dr hab. Jacek Ozimkowski czy też Norweżka – Gjøril Songvoll. Bogaty 
program solowych warsztatów mistrzowskich, a także warsztatów ze-
społowych, dostarczy nie tylko uczestnikom, ale i lokalnej społeczności, 
wielu pięknych, muzycznych chwil, przy dźwiękach najpiękniejszych arii 
operowych, pieśni, a także utworów sakralnych w wykonaniu solistów wraz 
z zespołem wokalnym oraz orkiestrą. 

Tuż przed Festiwalem odbędą się przesłuchania Międzynarodowego Kon-
kursu Wokalnego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta 
Noskowskiego w Krzeszowicach (13-15.07.2022), do którego w zeszłorocz-
nej edycji przystąpiło ponad 160 uczestników. W ramach Festiwalu będą 
miały miejsce warsztaty wokalne, realizowane we współpracy ze Szkołą 
Podstawową im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach. W ramach projektu od-
będą się również niezwykłe koncerty, m.in.: na Zamku w Rudnie, w Klaszto-
rze w Czernej, na rynku w Krzeszowicach (przy współpracy z CKiS w Krze-

ZAŚPIEWAJMY, POSŁUCHAJMY
W DNIACH 16-24 LIPCA W KRZESZOWICACH ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU 
WOKALNEGO IM. MONIKI SWAROWSKIEJ-WALAWSKIEJ 

szowicach), w Kościele w Kwaczale, Dworku Zieleniewskich w Trzebini 
(przy współpracy z TCK w Trzebini), w Kościele pw. św. Józefa w Krakowie 
czy Koncert Finałowy w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. 

Podstawą projektu jest integracja, dlatego chcemy Państwa serdecznie za-
prosić do udziału w wydarzeniu, eliminacjach wokalnych on-line, konkur-
sie wokalnym, warsztatach mistrzowskich, warsztatach zespołowych oraz 
integracji chóralnej. Zapraszamy do śledzenia naszych stron www gdzie na 
bieżąco będą publikowane informacje. Niezmiernie miło nam poinformo-
wać, iż wydarzenie otrzymało patronat m.in. marszałka Senatu – prof. To-
masza Grodzkiego, burmistrza gminy Krzeszowice – Wacława Gregorczyka, 
TVP KULTURA, TVP3 KRAKÓW, RADIO KRAKÓW, „Gwarka Małopolskiego” 
oraz  „Magazynu Krzeszowickiego”.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej 
Śpiewanie bez Granic. Festiwal wyrósł na kanwie corocznie odbywających 
się warsztatów wokalnych w ramach polsko-norweskich integracji wokal-
nych Sang over Grenser. Wydarzenia organizowane są we ścisłej współ-
pracy z norweskim stowarzyszeniem POLSK-NORSK KULTURFORENING 
SAMHOLD. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w Festiwalu, jak również do dołączenia 
do zespołu wokalnego! Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: 
www.monikavocalfestival.pl oraz do kontaktu mailowego: monikavocalfe-
stival2022@gmail.com

organiZatorZy

Ważną częścią każdego projektu Erasmus jest wymiana młodzieży: 
uczniowie z krajów partnerskich goszczą w domach kolegów, którzy są 
gospodarzami spotkania. W tym roku, od 15 do 21 maja, uczniowie naszej 
szkoły mieli przyjemność przyjmować w swoich domach zagranicznych 
uczniów. Jako że jest to projekt muzyczny, uczniowie spędzili sporo czasu 
na próbach orkiestry projektowej i chóru, intensywnie przygotowując się 
do koncertu wieńczącego spotkanie. 

Nie żyliśmy jednak wyłącznie muzyką. Korzystając z pięknej pogody, 
wybraliśmy się do Rudna, by tam skorzystać z gościnności Muzeum 
Agatów i Zamku Tenczyn. Uczniowie mogli zwiedzić Muzeum, obejrzeć 
zgromadzone tam zbiory, zakupić pamiątki. Potem, pod opieką pani prze-
wodnik, mieli okazję zwiedzić Zamek, poznać jego historię i współczesne 
dzieje. Wyprawę zakończył piknik, przygotowany przez rodziców naszych 
uczniów. W czwartek zaprosiliśmy naszych gości na wycieczkę do Krako-
wa. W programie znalazło się Muzeum Podziemi Rynku oraz zwiedzanie 
Krakowa z angielskojęzycznymi przewodniczkami, od Rynku po Wawel. 
Uczestnicy wycieczki poznali krakowskie legendy, historię miasta, wybitne 
postaci z tym miastem związane. 

MIĘDZYNARODOWO I MUZYCZNIE
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Tenczynku kolejny raz realizuje europejski projekt Erasmus+. Obecnie jest to projekt muzycz-
no-językowy pod nazwą „Playing for Chance”, którym uczniowie i nauczyciele z Polski, Czech, Portugalii, Hiszpanii i Grecji wspólnie muzykują 
i koncertują, poznają się, nawiązują przyjaźnie, w codziennych sytuacjach ćwiczą swoje umiejętności językowe. 
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Najważniejszym dniem był piątek – dzień koncertu. W godzinach przed-
południowych soliści, chór i orkiestra wystąpili przed uczniami i nauczy-
cielami naszej szkoły, wzbudzając ogromne emocje i radość. Po południu, 
dzięki niezwykłej uprzejmości dyrekcji Kopalni Wapienia Czatkowice, w sali 
widowiskowej w Czatkowicach odbył się finałowy koncert. W programie 
znalazły się przeboje muzyki światowej, m.in. „Dancing Queen”, „Hallelujah”, 
„One love”, „Somewhere over the rainbow”, „All you need is love”. Licznie 
zgromadzona publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami. 
Zapraszamy do obejrzenia koncertu na naszym facebooku: https://face-
book.com/events/s/koncert-erasmus-playing-for-ch/1012786419360979/

To spotkanie młodzieży udało się tak wspaniale dzięki życzliwości i wspar-
ciu wielu osób. Bardzo dziękujemy dyrekcji naszej szkoły, nauczycielom, 
rodzicom i wszystkim, którzy nam towarzyszyli przez ten tydzień.

joanna żak i anna ZiMnaL 
kooRdynaToRki PRoJekTU

W okresie wakacyjnym Centrum Kultury  
i Sportu w Krzeszowicach planuje niezwy-
kłe wydarzenie. Będą to warsztaty dla 
dzieci oraz dorosłych z Zespołem Verso.  
W czasie warsztatów uczestnicy wspólnie  
z zespołem nagrają płytę oraz teledysk.
Podczas spotkań będzie można skorzystać 
z ogromnej wiedzy i doświadczenia prowa-
dzących. Nabór jest otwarty dla każdego, 
kto chce spędzić wakacyjny czas, doskonaląc 
się artystycznie. Zainteresowane osoby,  
w wieku 10-25 lat, zapraszamy na przesłucha-
nie 9 lipca, o godz.11.00, do Kopalni Talentów 
w Krzeszowicach, przy ul . Floriana 3. 

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Na zakończenie realizacji całego zadania 
odbędzie się koncert zespołu podczas Dni 
Krzeszowic.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finanso-
wym Województwa Małopolskiego.

MUZYCZNE WAKACJE
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Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, nie wiadomo, ilu konkretnie uchodź-
ców z Ukrainy mieszka na terenie gminy Krzeszowice, czy powiatu kra-
kowskiego, ale są to z pewnością setki, a może i tysiące osób. Od początku 
ich przyjazdu poznajemy się coraz lepiej, coraz częściej spotykamy się 
w przeróżnych miejscach. 14 maja Starosta Krakowski i Dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych zaprosili na koncert, który odbył się na scenie 
usytuowanej na dziedzińcu ZSP w Krzeszowicach. 

Zarówno poziom artystyczny, jak i produkcja koncertu były na wysokim 
poziomie, a licznie zgromadzona publiczność przeżywała chwile wzruszeń 

W koncercie, który odbył się 24 kwietnia, w kościele w Tenczynku 
usłyszeliśmy utwory wykonane przez chór (m.in. „Czego chcesz od nas 
Panie”, „Modlitwa o pokój”), a także utwory instrumentalne („Now we are 
free”, „Dumka na dwa serca”, „Imagine”) oraz wiersze polskich i ukraińskich 
poetów. Poezję czytali: Jolanta Kasprzyk i Jacek Lecznar. W koncercie wzięli 

DLA PRZYJACIÓŁ
„SPRÓBUJ OPIEWAĆ OKALECZONY ŚWIAT” – CHARYTATYWNY KONCERT, KTÓRYM CHÓR CANTATE ANIMA, WRAZ 
Z ZAPROSZONYMI GOŚĆMI, WŁĄCZYŁ SIĘ W WIELKĄ SPRAWĘ POMOCY DLA UKRAINY

udział zaprzyjaźnieni z chórem muzycy. Gościem specjalnym koncertu 
była Zofia Trystuła. Celem koncertu była zbiórka środków finansowych na 
pomoc dla potrzebujących z Ukrainy.

red.

MOJA I TWOJA NADZIEJA
KONCERT W PODZIĘKOWANIU MIESZKAŃCOM POWIATU KRAKOWSKIEGO ZA ICH POMOC DLA UKRAINY

i radości podczas prezentacji artystów z Polski i Ukrainy, znanych lokalnie, 
ale też szerokiej publiczności. Wystąpili: Nazar Tatsyshyn, Marek Trush, 
grupa śpiewacza z Nowego Rozdołu z Ukrainy, Anna Dijuk-Bujok i Zespół 
Verso oraz uczniowie i goście Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krze-
szowicach.

MaRian leWicki



[ 26 ] – Magazyn Krzeszowicki 3-4/2022

To tereny, które zostały zdewastowane agresją Rosji, a według słów lokal-
nego włodarza, od początku wojny nie dotarła tam żadna pomoc. Maltań-
czycy przekazali dary bezpośrednio mieszkańcom, ale także zawieźli dary 
do lokalnego domu dziecka i domu opieki społecznej. Na wsparcie mogli 
również liczyć mieszkańcy Irpienia, którzy odebrali od Maltańczyków dary 
podczas spotkania w Kijowie. Część darów, takich jak choćby stacja uzdat-
niania wody, została przekazana lokalnym wojskom obrony terytorialnej, 
które dostarczą je na obecny front, gdzie ludność została odcięta od wody 
pitnej.

Maltańska służba, poza własnym finansowaniem wyjazdu, a także dzięki 
zaangażowaniu wolontariuszy, mogła również liczyć na wsparcie wielu in-
stytucji, organizacji, osób prywatnych, które przekazywały dary, wspierały 
finansowo oraz wypożyczały sprzęt niezbędny do wsparcia Ukrainy. Akcję 
wsparli: ALMA Kraków, Bank Żywności w Krakowie, Inuits Sp. z o.o. Kraków, 
EKO-Technika Jędrzej Zawadzki, Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Kra-
kowie, Powiat Krakowski, Orthopädisches Spital Speising, siostra przełożo-
na Hemma Jaschke – St. Koloman w parafii St. Katharina w Aspern, Dwór 
Kombornia Hotel&SPA. 

Maltańska Służba Medyczna z Krzeszowic będzie działać dalej. Informacje 
o kolejnych akcjach i potrzebnym wsparciu można znaleźć na ich profilu 
facebookowym. 

red.

MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA DLA UKRAINY
Na początku maja Maltańska Służba Medyczna z Krzeszowic, wspólnie z wolontariuszami, dostarczyła 7 ton darów, w tym głównie żywność, środ-
ki czystości i medykamenty, 2 stacje do uzdatniania wody i 4 przenośne kuchenki z butlami gazowymi i przyłączem do tankowania LPG, które 
dotarły bezpośrednio do mieszkańców Kphrivki koło Horodni za Czernichowem. 

A to wszystko w ramach projektu grantowego #DobrySąsiad (edycja V), 
organizowanego przez akcję społeczną Kopalni Wapienia „Czatkowice”, 
należącej do Grupy TAURON – „Sąsiedzkie wsparcie integracji kulturowo-
-społecznej z uchodźcami ukraińskimi w naszej lokalnej społeczności”.

Podczas tego spotkania kosztowaliśmy pysznych i tradycyjnych potraw 
ukraińskich. Potrawy kuchni ukraińskiej – chłodnik, zrazy ziemniaczane 
i deser – zapiekane jabłko o smaku wanilii z konfiturą – przygotowywała 
nam Ольга Байдюк, uczestniczka ukraińskiej edycji MasterChefa.   

Panie z KGW Filipowianki zaprezentowały natomiast dania kuchni pol-
skiej w postaci: krupniku, żurku z jajkiem kaczym oraz ciast, na czele  

z szarlotką. Całość dopełnił chleb ze smalcem i tegoroczne, chrupiące ogór-
ki małosolne. Najmłodsi uczestnicy brali udział w kreatywnych warsztatach 
plastycznych, prowadzonych przez Ewelinę Sarnek i Małgorzatę Stryczek. 
Było też malowanie twarzy, tworzenie własnych bransoletek oraz laurek dla 
mam z okazji zbliżającego się ich święta. Oczywiście nie zabrakło baniek 
mydlanych. Mieliśmy też okazję obejrzeć pokaz zapasów, który zaprezen-
tował nam mąż Ольга wraz z córką Kaśką, uczestniczką olimpiady w Tokio 
i dwoma kolegami, zawodnikami.

organiZatorZy

WARSZTATY KULINARNE W FILIPOWICACH
W sobotę, 21 maja, w Domu Kultury w Filipowicach odbyły się warsztaty polsko-ukraińskie o tematyce kulinarnej, jedne z trzech, ponieważ  
18 i 25 czerwca zaplanowano kolejne, o tematyce kulturalno-rękodzielniczej, przygotowane przez KGW Filipowianki. 
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#DOBRYSĄSIAD 
#ДОБРИЙСУСІД
Wydarzenie zrealizowano dzięki Projektowi Granto-
wemu „Dobry Sąsiad”, czyli akcji społecznej Kopalni 
Wapienia „Czatkowice” oraz Grupy Tauron.
30 kwietnia odbył się Piknik Integracyjny, w którym wzię-
ło udział kilkaset osób. Byli to nasi goście z Ukrainy oraz 
mieszkańcy Czernej, dzieci, młodzież i dorośli. Impreza od-
bywała się w plenerze, na terenie gospodarstwa agrotury-
stycznego przy Leśniczówce w Czernej. Pogoda była pięk-
na, humory znakomite, uśmiechy widoczne na twarzach.

Piknik obfitował w moc atrakcji dla wszystkich uczestni-
ków: gry i zabawy sportowo-integracyjne, tańce obu naro-
dów, mini disco, warsztaty „4 barwy przyjaźni”, wyplatanie 
bransoletek, malowanie twarzy, kącik plastyczny, zapo-
znanie się z gospodarstwem agroturystycznym i zwierzę-
tami je zamieszkującymi, jazda na konikach i przejażdżka 
wozem. Młodsi i starsi z wielkim entuzjazmem korzystali 
z dmuchanej zjeżdżalni, jeździli kładami i próbowali swoich 
sił w paintballu.

A dla podniebienia były: popcorn i wata cukrowa, ciastka, 
ciasta i ciasteczka, pieczone ziemniaki, kiełbaski, gulasz 
oraz zimna płyta. Nie zabrakło też upominków i niespo-
dzianek.

Pokazaliśmy, że wspólna zabawa jest wspaniała – wywołuje 
uśmiech i szczęście. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
pikniku za wspólnie spędzony czas.

organiZatorZy

W KRAKOWIE NA RYNKU
21 maja małopolscy rzemieślnicy obchodzili swoje święto. Cykl imprez 
rozpoczął się od mszy św. w Bazylice Mariackiej. 
W programie wydarzenia znalazły się: pochód kupiecki, wręczenie wy-
różnień, rozstrzygnięcie konkursu „Małopolski Rzemieślnik Roku 2021”. 
Obchodom Święta Rzemiosła towarzyszył Kiermasz Rzemiosła na płycie 

Rynku Głównego. Na scenie można było obejrzeć występy zespołów 
folklorystycznych i pokazy zawodów rzemieślniczych. KGW w Sance, pod 
przewodnictwem Katarzyny Dobiesz, miało zaszczyt wystąpić na tej impre-
zie w niedzielę 22 maja. Panie z saneckiego KGW wystąpiły z repertuarem 
pieśni biesiadnych. Zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała ich wy-
stępy, a wspólnie śpiewane popularne piosenki, w tym m.in. „Jak długo na 
Wawelu”, „Hej, na krakowskim rynku” czy „Stoi grusza w polu”, niosły się po 
całej krakowskiej starówce.

red.
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W MINIONYM MIESIĄCU:
XIX Tydzień Bibliotek
W ramach obchodów jednego z najważniejszych świąt bibliotecznych, 
jakim jest Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, odbyły się liczne imprezy: 
spotkanie dla najmłodszych z pisarką Ewą Stadtmuller – autorką ponad 
100 książek dla dzieci. W czasie warsztatów literackich „Mój kochany 
zwierzyniec” dzieci zapoznały się z najbardziej znanymi zwierzętami 
w literaturze. Dodatkowo mali uczestnicy wzięli udział w inscenizacji bajki 
o mieszkańcach dżungli i ich kłopotach. Kolejnym punktem programu 
obchodów był wieczór autorski Heleny Szlachty z udziałem: Moniki Gębali, 
Janusza Blecharza i Rafała Sadowskiego. Wieczór poprowadziła Teresa 
Nowak. Młodzież krzeszowickich szkół ponadpodstawowych wzięła udział 
w wykładach „Stanisław Czycz – pisarz z Krzeszowic”. Prelekcję, połączoną 
z prezentacją multimedialną i pokazem filmowym, poprowadziła dr Do-
rota Niedziałkowska. 12.05.2022 odbyło się w naszej bibliotece spotkanie 
wokół poezji i sztuk pięknych Czesława Dźwigaja. Wiersze artysty czytał 
Jacek Lecznar, a wieczór poprowadziła Anna Miga. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa rysunków i małej formy rzeźbiarskiej. Imprezą kończącą Tydzień 
Bibliotek była Biblioteczna Gra Miejska „Odkryj tajemnice biblioteki”, która 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych czytel-
ników. Do udziału zgłosiły się liczne patrole, które dzielnie rozwiązywały 
kolejne zadania detektywistyczne, czekające w charakterystycznych punk-
tach Krzeszowic. 

PozdRaWiaMy seRdecznie
BiBLiotekarZe

WIEŚCI BIBLIOTECZNE
Kochani Czytelnicy!
Cieszymy się bardzo, że nasze imprezy biblioteczne, zajęcia oraz seanse kinowe cieszą się ogromną popularnością wśród czytelników. Ze względu na duże 
zainteresowanie obowiązują listy zapisów, niestety coraz częściej zdarza się, że osoby zapisane nie przychodzą. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą 
o to, aby zawiadamiać nas o rezygnacji z rezerwacji, tak aby osoby z list rezerwowych miały szansę skorzystać z naszych wydarzeń.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:
Akademia Kreatywnego Czytelnika
Mamy zaszczyt poinformować, że nasz wniosek „Akademia Kreatywnego 
Czytelnika”, który został zgłoszony do programu „Partnerstwo dla książki”, 
uzyskał dotację MKiDN w kwocie 16 000,00 zł. Już niebawem na naszej 
stornie internetowej pojawi się więcej informacji na temat projektu. Reali-
zacja zadania będzie trwała do końca 2022 roku. Akademię Kreatywnego 
Czytelnika dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

CO NOWEGO U NAS:
Wiosenny Kiermasz Książki
Zapraszamy do wypożyczalni głównej na biblioteczny Kiermasz Taniej 
Książki. Oferujemy książki nowe i używane, ceny już od 1 zł.

Wystawa
Zapraszamy na wystawę rysunków i małej formy rzeźbiarskiej Czesława 
Dźwigaja.

Kody Legimi oraz czytniki Pocketbook
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników, którzy cenią sobie 
wygodę i lubią mieć wiele tytułów w zasięgu ręki, przypominamy o naszej 
ofercie – możliwości wypożyczenia czytników ebooków. Jeśli macie wątpli-
wości, skąd pobrać interesujące Was książki, przypominamy o naszych dar-
mowych kodach do aplikacji Legimi. Teraz czytanie jest bajecznie proste. 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wypożyczania czytników, 
który znajduje się na naszej stronie internetowej.

Lekcje języka polskiego
Od 27 kwietnia odbywają się u nas bezpłatne lekcje języka polskiego dla 
gości z Ukrainy. Zajęcia odbywają się w środy i czwartki. Łącznie korzysta 
z nich około 60 osób, podzielonych na 3 grupy. Zajęcia prowadzą wykwali-
fikowani nauczyciele, którym serdecznie dziękujemy za wielkie zaangażo-
wanie, poświęcony czas i bezinteresowną pomoc.

Teatr Maska i bajka o przyjaźni i tolerancji
Zapraszamy wszystkie dzieci na widowisko pt.: „Misio Tulisio”, które odbę-
dzie się 18.06.2022 o godz. 11:00 w sali konferencyjno-kinowej. Obowiązu-
ją zapisy na naszej stornie internetowej w zakładce „wydarzenia”. Przedsta-
wienie dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III.

Czerwcowe seanse kinowe
Wieczorne kino: 03.06., 10.06., 24.06. godz. 18:00

Kino dla najmłodszych: 25.06. godz. 11:00

Książki i czasopisma w języku ukraińskim
Naszą bibliotekę odwiedza dużo osób z Ukrainy, zwłaszcza dzieci. Cały czas 
trwa zainteresowanie wypożyczaniem książek w tym języku i powiększa się 
nasz księgozbiór. Mamy już około 120 pozycji dla dzieci i dorosłych. Część 
z nich to książki nowe, kupione i podarowane bibliotece, inne otrzymaliśmy 
z Instytutu Książki oraz dzięki naszym prywatnym kontaktom. W pozyska-
niu książek bardzo pomógł nam Pan Maciej Kluba, który przywiózł prosto 
ze Lwowa nowe czasopisma dla dzieci oraz książki zebrane z jego inicjaty-
wy przez tamtejszych mieszkańców.
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PARADA  
KAPELUSZY
Easter bonnet, czyli wielkanocny czepek, 
to tradycyjne przybranie głowy noszone 
w krajach anglosaskich z okazji Wielkanocy. 
Tradycja ta narodziła się w czasach Soboru 
Nicejskiego I w 325 r. i nawiązuje do symboliki 
wiosny, nowego życia i odrodzenia. Młode 
dziewczyny zwyczajowo wplatały we włosy 
wieńce z kwiatów i liści, by uświęcić cykl życia.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, zainspiro-
wani tą tradycją, stworzyli oryginalne ozdoby. 
12 kwietnia, w południe, wyruszyli wraz z nauczy-
cielami w barwnym korowodzie na krzeszowicki 
Rynek, by pochwalić się swoimi niezwykłymi 
nakryciami głowy. Przy dźwiękach angielskich 
piosenek z dumą prezentowali pomysłowe kape-
lusze, które zachwycały zróżnicowanymi kształ-
tami i kolorami. Ozdobne nakrycia głowy były 
udekorowane charakterystycznymi motywami 
świątecznymi i wiosennymi. Przeważały kwiaty 
i pisanki, ale można było też dostrzec kolorowe 
ptaki, koraliki oraz zające, a nawet filiżanki czy 
miniaturowe samochodziki. Dzięki kreatywności 
uczniów i pomocy rodziców powstało niezwy-
kłe widowisko, które wprowadziło wszystkich 
w świąteczny nastrój. 

agniesZka wróBeL
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PCHLI TARG
22 maja, po dłuższej przerwie, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowi-
cach zorganizowało na krzeszowickim rynku „Pchli Targ po Sąsiedzku”.
Po sporej frekwencji, zarówno sprzedających, jak i kupujących, można 
wnioskować, że impreza ta była bardzo oczekiwana. Na ponad trzydzie-
stu stoiskach można było znaleźć mnóstwo różnorodnych produktów. 
Efektownie prezentowały się stoiska ze starociami, ale nie brakowało też 
zabawek, płyt, książek, czy ubrań. Dla każdego coś miłego.

red.

SENIORZY TESTUJĄ
Seniorzy z Klubu Senior+ w Krzeszowicach zostali 
zaproszeni do współpracy z Filmowym Centrum Ba-
dawczym przy niezwykle ciekawym projekcie współ-
finansowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
Założeniem projektu jest tworzenie i szerokie udostęp-
nianie, przy użyciu aplikacji na smartfony, plików au-
diodeskrypcyjnych oraz dźwiękowych wersji napisów 
i dialogów do większości filmów fabularnych, które moż-
na obejrzeć w kinach oraz w telewizji. Ma to zwiększyć 
dostępność kina dla osób ze specjalnymi potrzebami 
i niepełnosprawnościami wzroku. 

Udział krzeszowickich Seniorów polegał na ocenieniu 
sprawności oraz łatwości obsługi aplikacji. Dzięki ba-
daczkom z FCB: Marcie Materskiej-Samek, Monice Wa-
sowicz oraz Monice Hapek, przebrnęli przez cały proces, 
od momentu pobrania aplikacji, aż po przetestowanie 
jej już podczas konkretnego seansu. Choć nie obyło 
się bez problemów technicznych, uczestnicy bardzo 
wysoko ocenili komfort używania aplikacji i samą ideę 
jej powstania. Ogromnie cieszymy się, że nasi Seniorzy 
tak chętnie wzięli udział w badaniu, a ich zaangażowa-
nie może przyczynić się do rozwoju nauki i technologii 
wspierających uczestnictwo w kulturze także przyszłych 
pokoleń seniorów.

agniesZka sZcZUka-ciaPała 
kLUB senior+ w krZesZowicach



www.ckiskrzeszowice.pl [ 31 ]

Podstawowym celem Związku, w miarę po-
siadanych środków, jest poprawa warunków 
socjalno-bytowych członków i ich rodzin oraz za-
pewnienie udziału w życiu społecznym czy kul-
turalnym. Mimo że ostatnie dwa lata, z powodu 
izolacji, nie były dla seniorów łatwe, to Związek 
starał się działać aktywnie. Zapewniano wsparcie 
żywnościowe, udzielano zapomóg, ale też udało 
się zorganizować spotkania integracyjne, czy 
wspólne wyjazdy. Wszystkie te przedsięwzięcia 
były możliwe dzięki różnego rodzaju wsparciu, 
grantom i dobrej współpracy z Krakowskim 
Bankiem Żywności, władzami samorządowymi 
różnych szczebli czy Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. Osób, instytucji czy organizacji 
pomagających seniorom jest oczywiście więcej, 
jednak każde dodatkowe wsparcie jest bardzo 
potrzebne, tym bardziej że krzeszowicki Związek 
ma ambitne plany: wycieczki, spotkania integra-
cyjne, udział w Letnim Festiwalu Operetkowym 
na Wiśle w Krakowie, czy organizacja turnusu 
rehabilitacyjnego w Iwoniczu.

Podczas spotkania drobnymi upominkami uho-
norowano jedną z najstarszych członkiń ZERiI 
panią Annę Janik. Wśród zaproszonych gości 
spotkania byli między innymi wiceburmistrz Wi-
told Kulczycki oraz dyrektor GOPS Aneta Solarz. 
Trzeba podkreślić, że tego rodzaju spotkania 
mają dla osób starszych, zawodowo już nieak-
tywnych, ogromne znaczenie. 

MaRian leWicki

SPOTKANIE EMERYTÓW
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to jedna z najstarszych organizacji w Polsce, zajmujących się sprawami seniorów. Krzeszowicki 
oddział Związku zrzesza blisko 200 osób. Wszyscy chętni członkowie mogli wziąć udział w spotkaniu z okazji obchodów Światowego Dnia Inwa-
lidy w restauracji Frykas. Zarząd przedstawił garść danych dotyczących działalności w ostatnim czasie.

KGW FILIPOWIANKI to grupa wspaniałych 
kobiet, działających na rzecz pięknej miej-
scowości Filipowice, w gminie Krzeszowice. 
Jak przystało na kobiety – kochają się stroić 
i pięknie wyglądać. Kilkadziesiąt lat temu 
było powszechne, że mieszkańcy danych 
miejscowości, przy okazji odpustów, świąt 
kościelnych, dożynek czy jarmarków, przy-
wdziewali stroje ludowe odpowiadające ich 
wsi, regionowi, czy kulturze. Chęć pielęgno-
wania tradycji przyświeca Paniom z KGW 
Filipowianki. 
Od trzech lat Koło starało się o dotację lub granty 
na cele związane z odtworzeniem ich regional-

MODA KOŁEM GOSPODYŃ SIĘ TOCZY 
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nego stroju ludowego z Filipowic. 11 marca 2022 roku Panie otrzymały 
grant w wysokości 44 000,00 zł, w ramach programu EtnoPolska 2022, 
realizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy 
współpracy z Narodowym Centrum Kultury. 

Dzięki temu wsparciu Panie już niedługo będą mogły wystroić siebie, swoje 
dzieci oraz męską część Koła w kilkanaście kompletów strojów ludowych  
– damskich, męskich, jaki i dziecięcych. Przy tej realizacji współpracują 
z etnografem Panem Patrykiem Rutkowskim z SzafyETNOgrafa. Oryginalny 
gorset z Filipowic można obejrzeć w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Krzeszowickiej. Promocja wsi Filipowice, gminy Krzeszowice, kultury 
ludowej tego terenu, zarówno na obszarze lokalnym, jak i regionalnym – oto 
główny cel KGW Filipowianki. Panie przykładają ogromną uwagę do wierne-
go przekazywania kultury, obyczajów, ich walorów artystycznych i estetycz-
nych. Podejmują coraz to szersze inicjatywy mające na celu popularyzację 
kultury i historii ludowej. Teraz Koło będzie mogło prezentować się częściej, 
uczestnicząc nie tylko w wydarzeniach związanych z kulturą ludową, ale 
również podczas uroczystości patriotycznych i religijnych – zawsze w czasie 
tego typu uroczystości strój ludowy był prezentowany z największym po-
szanowaniem i dumą.

anna leWicka

Projekt dofinansowany jest przez Gminę Krzeszowice. W trakcie warszta-
tów przedszkolaki poznały elementy regionalnego stroju krakowskiego 
oraz przedstawionego przez Annę Łukasik – autorkę książek o Tenczynku 
– tradycyjnego stroju ludowego. Pokazane zostały stare sprzęty gospo-
darstwa domowego (pralka, żelazko, czy telefon sprzed lat) i elementy 
haftów, serwet, obrusów oraz sztuki ludowej. Kolejne warsztaty dotyczyły 
muzyki i przyśpiewek ludowych. Dzieci nauczyły się melodii i słów „Kuku-
łeczki” oraz przypomniały starą przyśpiewkę „Kukaczka”, pląsając do muzyki 
ludowej. Zainteresowanie przedszkolaków było ogromne, a ich wiedza 
wzbogaciła się o wiele ciekawych informacji na temat regionu krakowskie-
go i samego Tenczynka. Przekazywanie tradycji młodym pokoleniom to 
wyraz patriotyzmu, o czym doskonale wiedzą panie z KGW Tenczynianki, 
zapewniając, że to nie ostatnie takie spotkanie. Na koniec warsztatów 
dzieci otrzymały drobne upominki, a same pięknie podziękowały kwiatami 
i piosenką o Tenczynku.

MarZena kUBin

TRADYCJE ŁĄCZĄ POKOLENIA
18 maja Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Tenczynianki odwiedziły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku. To wyjątkowe spotkanie 
z tradycją i kulturą ludową odbyło się w ramach projektu gminnego KGW „Tradycje łączą pokolenia”.
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Celem konkursu było wybranie się na rodzinny, wiosenny spacer i uwiecz-
nienie piękna przyrody na wspólnej fotografii. Nadesłano kilkanaście 
fotografii, z których jury, w składzie: Anna Głuszek, Agnieszka Brandys, 
Sylwia Ryś, dokonało wyboru laureatów i wyróżnionych. Komisja wzięła 
pod uwagę następujące kryteria: zdjęcie wykonane w plenerze, obecność 
na fotografii całej rodziny lub przynajmniej jednego z rodziców, walory 
przyrodnicze uchwycone na fotografii, pomysł i walory artystyczne wyko-
nanego zdjęcia.

KONKURS FOTOGRAFICZNY W PRZEDSZKOLU  
W TENCZYNKU
W maju odbyła się kolejna edycja Przedszkolnego Konkursu Fotograficznego online dla rodziców i dzieci. Tym razem temat konkursu brzmiał 
„Rodzinny spacer w promieniach wiosennego słońca”. 

W wyniku obrad jury przyznało: I miejsce – Gabrieli Sęk (lat 5), II miejsce  
– Jakubowi Grodeckiemu (lat 4), III miejsce – Zofii Baran (lat 6). Wyróżnienia 
przyznano: Dawidowi Pyrzynie (lat 5), Julii Bujak (lat 6), Karolowi Tataruch 
(lat 5).

Komisja i organizatorzy bardzo dziękują za zaangażowanie wszystkim 
uczestnikom konkursu, jednocześnie wyrażając nadzieję na Państwa udział 
w jego następnych edycjach. 

MarZena kUBin

I miejsce – Gabriela Sęk, 5 lat

II miejsce – Jakub Grodecki, 4 lata 

Wyróżnienie  
Dawid Pyrzyna, 5 lat

Wyróżnienie  
Julia Bujak, 7 lat

Wyróżnienie  
Karol Tataruch, 5 lat

III miejsce – Zosia Baran, 6 lat
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ORTOGRAFICZNA  
CORRIDA
„Ortograficzna Corrida” – gminny konkurs ortograficzny, organizo-
wany pod patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice, Rady Miejskiej 
oraz Komisji Edukacji – już za nami. Po raz kolejny uczniowie szkół 
naszej gminy udowodnili, że wiedza ortograficzna jest na wysokim 
poziomie. 
Mistrzem ortografii został Kacper Suski (SP nr 2 Krzeszowice), a wicemi-
strzami: Jakub Gawinowski (SP Paczółtowice), Antonina Popek (SP Sanka). 
Wyróżnienia otrzymali: Laura Nadgrodkiewicz (SP Nawojowa Góra), Ty-
mon Kołodziej (SP Tenczynek). Dziękujemy za ufundowanie nagród, które 
wręczyła przedstawicielka Rady Miejskiej i Komisji Edukacji Stanisława 
Maciejowska. Zwycięzcom gratulujemy sukcesów, wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział, a nauczycielom – za przygotowanie uczniów do 
konkursu. Dziękujemy Agacie Januszewskiej za wzorowe przygotowanie 
i przeprowadzenie konkursu, Izabeli Babiuch za pomoc w koordynacji oraz 
wszystkim, którzy włączyli się w działania. 

organiZatorZy

SPRZĄTANIE RUDNA
Kilkanaście worków ze śmieciami, opony, puszki po farbach i inne 
„skarby” zebrali mieszkańcy naszego sołectwa w ramach akcji wio-
sennego sprzątania Rudna, zorganizowanej przez KGW oraz Sołtysa 
Rudna, pod patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice. 
Posprzątaliśmy m.in. leśny parking, leśną ścieżkę do Zamku Tenczyn w Rud-
nie, okolice Zamku, a także główne drogi i tereny przydrożne znajdujące się 
na terenie naszego sołectwa. Pocieszający jest na pewno fakt, że w porów-
naniu z tą samą akcją w 2021 roku, śmieci było nieco mniej, co oczywiście 
nie zwalnia nas z dbania o naturę i środowisko. Zwieńczeniem pracowitego 
dnia było ognisko – sprzątający zebrali się na wspólnym pieczeniu kiełba-
sek, a dzieciaki rozegrały na boisku przyjacielski mecz.

Wielkie brawa należą się przede wszystkim dzieciom ze Szkoły Podstawo-
wej i Przedszkola w Rudnie, które dzielnie przemierzyły kilka kilometrów 
i ochoczo zbierały odpady. Serdecznie dziękujemy za przybycie i wsparcie 
Witoldowi Koprusze i Kindze Kurlit-Heller z Muzeum Agatów w Rudnie, OSP 
Rudno oraz radnemu Powiatu Krakowskiego, Grzegorzowi Małodobremu, 
którzy również zakasali rękawy. 

organiZatorZy 
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SPRZĄTANIE ŚWIATA  
W DĘBNIKU
Jak co roku, 30 kwietnia, zorganizowaliśmy akcję sprzątania naszej wioski 
pod hasłem „Małe jest piękne i czyste”. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w sprzątaniu, a Burmistrzowi Gminy Krzeszowice za patronat i drob-
ne upominki. Przedsięwzięcie zorganizowali Rada Sołecka i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dębnika.

organiZatorZy

Wiosennie i teatralnie zrobiło się w naszej filipowickiej bibliotece za sprawą 
Teatrzyku Kamishibai, który zaprezentował się przed uczniami z klasy IV 
Szkoły Podstawowej w Filipowicach, przybyłymi do nas z wychowawcą, pa-
nią Agnieszką. W ramach promocji czytelnictwa dzieci obejrzały i wysłucha-
ły bajkę o Smoku Wawelskim. To niezwykłe połączenie książki ilustrowanej 
z teatrem sprawiło, że obrazy, w trakcie snucia opowieści, ożyły. Teatrzyk 
wzbudził tak duże zainteresowanie, że dzieci postanowiły zaprezentować 
nam swoje talenty aktorskie, przedstawiając wybraną bajkę. Ogromne bra-
wa dla utalentowanych aktorów!

W majowej i artystycznej atmosferze rozpoczęliśmy warsztaty malarskie 
dla naszych zaprzyjaźnionych przedszkolaków, zorganizowane przez panią 
Justynę (Grafit Warsztaty Artystyczne), przy współudziale bibliotekarzy 
i nauczycieli. Na miniaturowych sztalugach powstawały małe arcydzieła 
z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wielkie uznanie za ogrom zaangażo-
wania w tworzone prace dla dzieci i organizatorów.

MAJOWO I ARTYSTYCZNIE W FILIPOWICKIEJ  
BIBLIOTECE 
Maj to miesiąc szczególny, bo jak zapewne wszyscy nasi Czytelnicy wiedzą, w tym czasie swoje święto obchodzą bibliotekarze. Naszą bibliotekę 
odwiedziło w ostatnim czasie wielu miłośników książek. Nie zabrakło również przedstawicieli młodszego pokolenia. 

W kolejnych dniach maja biblioteka zaakcentowała zbliżające się święto 
naszych Mam. Najmłodsi jej użytkownicy uczestniczyli w warsztatach 
plastycznych. W czasie zajęć dzieci wykonały przepiękne niespodzianki 
dla swoich mam, w postaci laurek i wiosennych koszyczków, ozdobionych 
girlandami wielobarwnych kwiatów

Lekcje biblioteczne to kolejna cykliczna forma pracy z użytkownikiem, 
która na stałe wpisała się w harmonogram naszych zajęć. Są one podstawą 
dostarczania informacji o funkcjonowaniu biblioteki, jej zbiorach i ofercie. 
Dokładamy wszelkich starań, by czytelnicy postrzegali naszą placówkę jako 
miejsce przyjazne każdemu, niezależnie od wieku.

„Biblioteka – świat w jednym miejscu” to tegoroczne hasło przyświecające 
wszystkim bibliotekom. Życzmy sobie wszyscy, by w tym wyjątkowym 
miejscu, jakim jest nasza biblioteka, każdy odnalazł swój magiczny świat. 

eWa lis 
Pracownik BiBLioteki
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WYJĄTKOWY TURNIEJ
20 maja na obiektach Gminnego Klubu Sportowego „Świt” Krzeszowi-
ce odbyły się zawody w piłce nożnej, pomiędzy Szkołą Podstawową nr 
1 i nr 2 w Krzeszowicach, a także Liceum Ogólnokształcącym i Zespo-
łem Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach. Turniej ten został 
zorganizowany w ramach obchodów święta 100-lecia Gminnego 
Klubu Sportowego „Świt” Krzeszowice, które przypada w 2023 roku.
W kategorii Szkół Podstawowych najlepszą szkołą okazała się Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza, która pokonała Szkołę Podstawową 
nr 1 im. A. Mickiewicza, w stosunku 10:0. W kategorii drugiej najlepszą 
szkołą okazał się Zespół Szkół Ponadpodstawowych, który pokonał Liceum 
Ogólnokształcące w stosunku 14:0. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy 
uczestnictwa i piłki sportowe. 

Atrakcją turnieju był mecz oldbojów reprezentacji Polski w Futsalu z Oldbo-
jami GKS „Świt” Krzeszowice. Zwyciężyła reprezentacja 14:1. Jedyną bramkę 
dla Oldbojów, z rzutu karnego, uzyskał Wacław Funek. Patronat nad turnie-
jem objęli Burmistrz Gminy Krzeszowice i Starosta Powiatu Krakowskiego. 
Po zakończeniu turnieju zawodnicy i osoby towarzyszące degustowały 
wspaniałe pierogi przekazane przez firmę „U Jędrusia”. 

Wartym odnotowania był wspaniale zorganizowany doping uczniów 
zwycięskiej szkoły podstawowej. Zawody rozpoczęły się od „Mazurka Dą-
browskiego”. Później, na boisku, dominowała technika zagrań i mnóstwo 
strzałów ze wspaniałymi paradami bramkarzy.

tekst i Zdjęcia: organiZatorZy

Zawodniczka została powołana w skład 4-osobowej kadry juniorek, która będzie reprezento-
wała Polskę na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata Juniorów w Orientacji Sportowej 
na Węgrzech i w Portugalii w 2022 roku. Przygoda Jowity z kadrą narodową rozpoczęła się pry-
watnym wyjazdem z bratem i tatą do Wilna, w czasie zgrupowania kadry narodowej juniorów, 
i wspólnymi treningami przez 8 dni na Litwie w lipcu 2021 roku. 

Osiągnięcia sportowe w 2021 roku, w tym między innymi dwa złote medale Mistrzostw Polski 
w średniodystansowym i sprinterskim biegu na orientację oraz dwa brązowe medale w klasycz-
nym biegu na orientację w ramach Klubowych Mistrzostw Polski, dały Jowicie miejsce w kadrze 
narodowej juniorek młodszych oraz zwycięstwo w krajowym rankingu zawodniczek startują-
cych w kategorii wiekowej K-16.

W 05.03.2022 roku w Łodzi, w sprawdzianie biegowym kadry narodowej, Jowita spełniła normy 
czasowe i potwierdziła bardzo dobre przygotowanie biegowe do sezonu. Następnie uczestni-
czyła w zgrupowaniach kadry narodowej w Żelazku i w Krakowie oraz w zgrupowaniu zagra-
nicznym w Salgotarian na Węgrzech, w dniach 21-27.04.2022 roku.

W ramach zgrupowania na Węgrzech rozegrano zawody międzynarodowe Grand Prix Salgo-
tarian z udziałem zawodników z całej Europy. W biegu sprinterskim Jowita zajęła 10 miejsce 
(najlepsza z Polek), a w biegu klasycznym była 26 (trzecia z Polek), na blisko sto startujących 
zawodniczek w kategorii wiekowej K-18.  

W dniach 15-19 czerwca Jowita weźmie udział w ostatnim zgrupowania, a następnie, w dniach 
1-4 lipca, wystartuje w Mistrzostwach Europy Juniorów na Węgrzech.

Ostatnim osiągnięciem sportowym naszej zawodniczki jest zdobycie brązowego medalu Mi-
strzostw Polski na dystansie klasycznym w kategorii K-18. Zawody rozegrano w dniu 21.05.2022 
w Gdyni, w wymagającym terenie morenowym. W kolejnym dniu zawodów Jowita startowała 
w biegu sztafetowym, w którym razem z Mają Skorupą i Piotrem Stolarkiem zajęła 4 miejsce, 
reprezentując „Górzankę” w męskiej kategorii M-18.

Jacek kReT

JOWITA W KADRZE NARODOWEJ
Zawodniczka LKS „Górzanka”, Jowita Pudełek, będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata Juniorów 
w Orientacji Sportowej.
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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


