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Zarząd Gminnego Klubu Sportowego „Świt” Krzeszowice 

składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, 

które w 2022 roku przekazały 1% swojego dochodu na 

działalność statutową naszego klubu.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych 

nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa 

płynące z serca życzenia: radosnych, spokojnych Świąt 

oraz pomyślności w nadchodzącym roku.

Zarząd GKS „Świt” Krzeszowice
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Strefa zlokalizowana jest we wschodniej części sołectwa Miękinia, na 
obszarze byłego kamieniołomu porfiru. Najbliższe otoczenie stanowią 
nieruchomości zagospodarowane przez Akademię Górniczo – Hutniczą 
w Krakowie (budowa laboratoriów źródeł odnawialnej energii) oraz tere-
ny zielone, otoczone skałami. Całkowita powierzchnia SAG, która została 
objęta projektem to 16,8452 ha, w tym tereny zagospodarowane na 
infrastrukturę komunalną - 1,7302 ha oraz tereny inwestycyjne, przezna-
czone do zagospodarowania przez inwestorów - 3,7571 ha. Projekt został 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 
Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, 
Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – spr w wysokości  4 213 
285,69 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 145 741,87 zł.

Gmina Krzeszowice wybudowała tu infrastrukturę drogową i techniczną, 
budynek administracyjny i ścieżkę pieszo-rowerową.

– Dzięki tego typu inwestycjom Gmina K rzeszowice rozwija się. Mieszkańcom 
łatwiej jest znaleźć dobrze płatną pracę w stosunkowo niewielkiej odległości 
od domu. Celem polityki Samorządu Województwa Małopolskiego jest to, aby 

Strefa Aktywności Gospodarczej w Miękini szansą na 
wspólny sukces
12 grudnia 2022 roku odbyła się konferencja, podczas której oficjalnie otwarto Strefę Aktywności Gospodarczej w Miękini. Obecni byli m.in. 
wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Piotr Dziadzio i  wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. Gospo-
darzem był burmistrz Wacław Gregorczyk. 

inwestować nie tylko w duże ośrodki miejskie, ale także w te mniejsze. Od 2018 
roku dzięki naszej polityce zrównoważonego rozwoju, Małopolska rozwija 
się w sposób równomierny, a sytuacja związana z problemem wykluczenia 
społecznego, wynikającego z miejsca zamieszkania, poprawia się. Naszym 
celem jest dobro wszystkich Małopolan, a Miękinia jest przykładem na to, że 
w każdym miejscu Małopolski można zrealizować imponujący projekt, który 
staje się motorem napędowym dla lokalnej gospodarki mającym na celu pod-
niesienie atrakcyjności Parku i dalszy rozwój tej części naszej gminy – mówił 
wicemarszałek Łukasz Smółka podczas konferencji.

– Zakończenie budowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini pozwoliło 
poszerzyć obecny Park Naukowo – Technologiczny o kolejny istotny element, 
dedykowany przedsiębiorcom, czyli tereny inwestycyjne. Przedsiębiorcy są 
bardzo ważnym partnerem do dalszego rozwoju Parku. Jestem dumny z tego, 
że samorząd Gminy Krzeszowice, w tym trudnym i niepewnym czasie pokazał 
po raz kolejny, że można skutecznie działać i realizować zadania rozwojowe. 
Wykonanie inwestycji pozwoliło na uzbrojenie terenów po byłym kamienioło-
mie w ciągi komunikacyjne oraz media. Obszar o powierzchni kilkunastu hek-
tarów został otwarty dla przyszłych inwestorów i zadań, planowanych przez 
Akademię Górniczo – Hutniczą. Dodatkowo powstał nowoczesny budynek 

KALENDARIUM
• Zmiana Studium oraz Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla 
obszaru byłego kamieniołomu porfiru: 
2015 - 2016.

• Budowa SAG przez Gminę Krzeszowice: 
2016 - 2022 
· Opracowanie Planu Funkcjonalno-  
   Użytkowego – 2016 
· Złożenie wniosku o dofinansowanie  
  – 2016 
· Rozpoczęcie budowy w formule 
zaprojektuj i wybuduj

• Rozpoczęcie budowy zaplecza 
laboratoryjnego przez AGH – 2021

• Opracowanie dokumentacji na 
zagospodarowanie części kamieniołomu 
przez Gminę Krzeszowice na cele 
edukacyjno-rekreacyjne – 2020/2021

• Utworzenie HUB-u Naukowo-
Technologiczno-Biznesowego – 2021 

• Wizyty studyjne
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administracyjny, ogrzewany pompą ciepła. Będzie on miejscem spotkań i kon-
ferencji, poświęconych tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii. 
Inwestycje realizowane przez AGH na tym terenie, w postaci nowych obiektów 
laboratoryjnych, znacznie poszerzą dotychczasowy zakres usług dla firm. To 
razem sprawia, że nasza idea stworzenia miejsca łączącego biznes i naukę się 
spełnia. Teraz przed samorządem kolejne zadania związane z realizacją na 
tym terenie projektów o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym i rekreacyj-
nym – powiedział burmistrz Wacław Gregorczyk.

Zgodnie z wymogami, wynikającymi z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Projekt Budowa 
Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, działki inwestycyjne sprzedawa-
ne/oddawane w użytkowanie wieczyste są w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do podmiotów: sektora mikro, małych, średnich przedsię-
biorstw oraz podmiotów, których przedmiotem działalności jest branża 
nowoczesnych technologii w zakresie produkcji lub usług, m.in. IT lub OZE.

Z początkiem grudnia odbyły się pierwsze przetargi ograniczone na zbycie 
oraz ustanowienie użytkowania wieczystego terenów inwestycyjnych po-
łożonych na terenie SAG w Miękini, w wyniku których, wyłoniono dwóch 
inwestorów. 

Podczas konferencji naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Maciej 
Zieliński zaprezentował pozostałe tereny do zagospodarowania przez in-
westorów w SAG-u:

• Teren Inwestycyjny - TI 1, obejmujący działki o numerach 1212/85 
pow. 0,0839 ha oraz 1212/96 pow. 0,3984 ha (łącznie: 0,4823 ha);

• Teren Inwestycyjny - TI 3, obejmujący działkę o numerze 1212/98  
pow. 0,6987 ha;

• Teren Inwestycyjny - TI 4 , obejmujący działkę o numerze 1212/99  
pow. 0,7215 ha;

• Teren Inwestycyjny - TI 5, obejmujący działki o numerach 1212/87 
pow. 0,0306 ha, oraz 1212/105 pow. 0,4713 ha (łącznie: 0,5019 ha).

Tereny, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego w SAG-u (oznaczonych symbolem 2U) mogą być przeznaczone na 
zabudowę obiektami usługowymi z zakresu rozwoju nauki i aktywności 
gospodarczej w ramach parku technologicznego (w tym inkubatory 

przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra technologiczne, centra 
logistyczne, usługi wysokich technologii, obiekty przemysłu wysokich 
technologii produkcji i rzemiosła, laboratoria, budynki administracyjno-
-biurowe, wystawiennicze).

Głos zabrali również przedstawiciele Centrum Zrównoważonego Rozwoju 
i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini - dziekan wydziału Geolo-
gii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Jacek Matyszkiewicz i doktor Wojciech 
Luboń, przybliżając temat inwestycji naukowych realizowanych w Miękini; 
dyrektor działu obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego 
Krystyna Sadowska oraz prezes Zielonego Pierścienia Tarnowa Adam Flaga, 
oferując programy wsparcia dla inwestorów.

Waznym punktem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem gości: 
wiceministra Piotra Dziadzio, przedstawiciela Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ doktora Grzegorza Pełka, AGH 
w Miękini, dyrektora działu obsługi inwestora Krakowskiego Parku Tech-
nologicznego Krystyny Sadowskiej oraz burmistrza gminy  Krzeszowice 
Wacława Gregorczyka. Temat główny - „Inwestycje w OZE  szansą na rozwój 
małych gmin na przykładzie Krzeszowic”.

– Ambitne cele, ambitne wyzwanie i bardzo ważne dla realizacji transformacji 
energetycznej. Jest to jeden z ważniejszych i cenniejszych warunków do tego, 
ażeby gmina Krzeszowice rozwijała się, ale jednocześnie to wsparcie naukowe 
będzie też napędzało pewną koniunkturę, dlatego że każdy przedsiębiorca, 
który chce rozwijać swoje technologie, bardzo często opiera swój rozwój 
technologiczny na wiedzy i na badaniach naukowych – mówił Piotr Dziadzio.

W konferencji uczestniczyli również przedsiębiorcy, inwestorzy, biznes-
meni, radni i samorządowcy. Konferencję oraz panel dyskusyjny prowadził 
redaktor naczelny GlobEnergii Grzegorz Burek.

TeksT: Monika Mianowska, wydział Gospodarowana MienieM 
i planowania przesTrzenneGo; Joanna kaczorowska, referaT proMocJi  

i współpracy UM krzeszowice 
zdJęcia: Joanna kaczorowska, referaT proMocJi i współpracy UM 

krzeszowice
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W niedzielę na Rynku stanęły stragany i stoiska ze świątecznymi ozdobami, 
potrawami i upominkami, a burmistrz Wacław Gregorczyk wraz z firmą 
Bostar Krzeszowice i Niepubliczym Przedszkolem „Tuptusie” zaprosili na 
Krzeszowicki Wigilijny Stół – degustację potraw wigilijnych. Życzenia 
mieszkańcom złożyli: minister Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Łukasz 
Smółka, starosta Wojciech Pałka i burmistrz Wacław Gregorczyk.

Na plenerowej scenie koncertował zespół Verso, grupa ZDROJANKI i chór 
Allegria, odbyło się także wręczenie nagród laureatom konkursu „Eko-kart-
ka” na wykonanie ekologicznej kartki bożonarodzeniowej i i ogłoszenie 
wyników XIII Przeglądu Pastorałek i Kolęd Ludowych w Krzeszowicach. Pro-
gram zakończył pokaz tańca ukraińskiego w wykonaniu zespołu VESEŁKA. 
Najmłodsi brali udział w wasztatach ozdób choinkowych, a potem wspól-
nie z burmistrzem ubierali choinkę. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i Urzędu Miejskiego  w Krzeszowicach prowadzili zbiórkę 
żywności. Świąteczne paczki trafiają właśnie do najbardziej potrzebujących 
pomocy mieszkańców gminy. Jarmark i koncerty zorganizowało Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Serdecznie dziękujemy za przekazane dary, udział 
w imprezach i świąteczne życzenia.

Wesołych Świąt!

TeksT: Janina walkowicz
zdJęcia: Joanna kaczorowska, Marian lewicki, Janina walkowicz

Przedświąteczny weekend w Krzeszowicach
Rozpoczął się w piątek 16 grudnia w widowiskiem „Gore Gwiazda Jezusowi” w wykonaniu zespołu Verso i Teatru Rozrywki. W sobotę w Galerii 
Sztuk Wizualnych Vauxhall można było posłuchać wykonawców, biorących udział w Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Powiatu Krakow-
skiego, a ze stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zabrać do domu choinkę. 
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Wyobraźnia uczestników konkursu nie miała granic, 
a ilość prac przeszła nasze oczekiwania. Cieszy nas wy-
soki poziom świadomości ekologicznej wśród uczestni-
ków i ich troska o czyste powietrze.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 
18 grudnia 2022 roku na Rynku w Krzeszowicach, pod-
czas wydarzenia Krzeszowicki Wigilijny Stół.

Spośród dużej liczby prac, jury wyłoniło laureatów:
w kategorii klas 0-III:
I miejsce - Jakub Górka

II miejsce - Jan Chodacki

III miejsce - Tomasz Malik

Wyróżnienie:

Łucja Szostak, Pola Kantor, Zuzanna Godyń

w kategorii klas IV-VIII:
I miejsce - Kamila Adamska

II miejsce - Zofia Styrylska

III miejsce - Paweł Piórko

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy auto-
rom nagrodzonych prac, a także rodzicom i nauczycie-
lom za wspieranie dzieci.

TeksT: ekodoradca UMk

Wyniki konkursu na ekologiczną kartkę świąteczną
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie na wykonanie ekologicznej kartki bożonarodzeniowej pn. „DBAM O CZYSTE 
POWIETRZE NIE TYLKO OD ŚWIĘTA – EKO-KARTKA”

Remont dróg  
w Woli Filipowskiej
21 listopada 2022 roku odebrane zostały prace, związane z remontem 
dróg gminnych w Woli Filipowskiej (ul. ks. M. Mądrzyka i ul. Złota Do-
lina). 
Zakres prac obejmował: wymianę nawierzchni asfaltowej  oraz  wykonanie 
obustronnych poboczy z kruszywa.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Road – Bud Olga Wojsław z  Wy-
giełzowa. 

Wartość robót wyniosła 69 070,49 zł, środki finansowe pochodziły ze środ-
ków sołeckich oraz budżetu Gminy Krzeszowice. 

wiT UMk
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW UISZCZAJĄCYCH PODATKI 
LOKALNE I OPŁATĘ ZA ŚMIECI
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 roku 
następuje zmiana obsługi bankowej Urzędu Miejskiego, a co za tym idzie, 
zmiana numerów rachunków bankowych. W konsekwencji zmianie ulegną 
także indywidualne numery rachunków do wpłat dokonywanych z ty-
tułu podatków lokalnych, jak i wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Informację o nowym indywidualnym numerze 
rachunku  bankowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi otrzymacie Państwo w styczniu 2023 roku. Natomiast infor-
mację o nowym numerze rachunku w zakresie wpłat na poczet podatków 
lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego) 
otrzymacie Państwo w decyzji o ustaleniu wysokości podatku na rok 2023.  

Uprzejmie prosimy o zmianę numeru rachunku w zleceniach przelewu 
i dokonywanie w roku 2023 płatności na nowy numer rachunku banko-
wego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu 
Podatkowego.

UWAGA 
od 1 stycznia 2023 roku zmiana numerów rachunków 

bankowych Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
WAŻNE DLA FIRM, INSTYTUCJI I OSÓB FIZYCZNYCH, 
WPŁACAJĄCYCH POZOSTAŁE RODZAJE NALEŻNOŚCI
Z uwagi na zmianę od 1 stycznia 2023 roku  obsługi bankowej Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach prosimy o realizację płatności na niżej podany 
numer rachunku bankowego:

55 86120003 0010 0000 0042 0036  

Wskazany numer rachunku bankowego dotyczy w szczególności: opłaty 
skarbowej, wieczystego użytkowania, opłaty za rezerwację miejsca na 
placu targowym, mandatów, czynszu dzierżawnego opłaty eksploatacyj-
nej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych, opłaty planistycznej, opłaty parkingowej, wpłaty 
za preferencyjny zakup węgla, podatku od środków transportowych, 
podatku od nieruchomości – osoby prawne, podatku rolnego – osoby 
prawne, podatku leśnego – osoby prawne, kosztów upomnienia i odsetek 
od w/w należności.   

KASA ROLNICZEGO 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ROLNIKU!
Jeżeli:
►

►

►

podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy 
w pełnym zakresie, lub

podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie 
co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku, lub

masz ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu 
niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej 
egzystencji.

BEZPŁATNA REHABILITACJA^

CRR
„Sasanka"

w świ n ouj ści u

NIWA

w Szklarskiej CRR
P°r?bie -HWdroju

w Iwoniczu-Zdroju

21 DNI
BEZPŁATNEJ REHABILITACJI
LECZNICZEJ W ZAKRESIE:

LECZNICZA CZEKA NA CIEBIE!

► chorób układu ruchu

► chorób układu krążenia

► po przebytej chorobie Covid-19

KRUS oferuje zabiegi w 6 Centrach Rehabilitacji Rolników w: Kołobrzegu, Świnoujściu, 
Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Jedlcu, Szklarskiej Porębie

krus.gov.pl

Krótki czas oczekiwania na wyjazd. Podstawą do skierowania na rehabilitację jest wniosek lekarza prowadzącego leczenie lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub komisji 
lekarskiej KRUS.

Alejka wzdłuż Krzeszówki  
z nową nawierzchnią
5 grudnia 2022 roku  zakończyła się modernizacja  ciągu pieszego na terenie Dzikich Plant 
w Krzeszowicach. 
Zadanie realizowała firma Usługi Ziemno – Budowlane „Ziembud” Łukasz Pałka z siedzibą w Czernej. 
Koszt wyniósł 79 000,00 zł. Zakres prac obejmował: rozebranie obrzeży i nawierzchni bitumicznej, 
korytowanie, wykonanie podbudowy i nawierzchni z tłucznia i ułożenie obrzeży z kostki granitowej.  

wiT UMk
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Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłasza nabór ankiet o udzielenie dotacji 
celowej w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji 
- SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i budżetu Gminy Krzeszowice na 
dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych 
mieszkalnych na terenie gminy Krzeszowice.

Termin naboru ankiet: od 2 stycznia 2023 r. (od godz. 7:30) do 31 stycz-
nia 2023 r. (do godz. 15:30)

Ilość miejsc jest ograniczona do:

- 115 kotłów gazowych 

- 29 kotłów na biomasę

Maksymalna wysokość dotacji: 14 000,00 zł
Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest poddanie się i zaak-
ceptowanie nieodpłatnej oceny energetycznej budynku, wykonanej 
przed realizacją inwestycji. Wykonana ocena musi spełniać założenia 
projektu, dotyczące wartości wskaźnika EPH. Warunek ten zostanie 
spełniony w przypadku, gdy budynek posiada maksymalną wartość 
wskaźnika EPH+W, nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jed-
norodzinnych.

Ankiety w zakresie uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącz-
nikami należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim 
w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4 lub za pośrednictwem elektro-
nicznej skrytki ePUAP (od godz. 7:30, 2 stycznia 2023 r.) 

Adres skrytki na platformie ePUAP: /UMKrzeszowice/SkrytkaESP)

Ankiety złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Zasady udzielania dotacji określone zostały w uchwałach:

- nr L/557/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2022 r.

- nr LI/574/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dofinansowania nie można łączyć z innymi programami dotacyjny-
mi (np. programem gminnym, powiatowym, „Czyste Powietrze” itd.). 
Formularze ankiet dostępne są do pobrania na stronie internetowej  
www.gminakrzeszowice.pl lub w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach 
u Ekodoradców, Pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pokój 2B.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ekodoradców Urzę-
du Miejskiego w Krzeszowicach - nr tel.: 12 252 08 05 lub email:  
ekodoradca@um.krzeszowice.pl 

Wyróżnienie dla Gminy Krzeszowice 
Gmina Krzeszowice otrzymała list gratulacyjny od prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie za zaangażowanie w realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
List odebrał 7 grudnia 2022 roku burmistrz Wacław Gregorczyk, podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Dotacja na wymianę źródła ciepła

17.01.2023 
GODZ. 8:30 - 13:30
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Wszystkie osoby zainteresowane projektem zapraszamy do wypełnienia 
w terminie  do 15 stycznia 2023 roku anonimowej ankiety, która dostępna 
na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl

Wypełnienie ankiety NIE JEST złożonym wnioskiem o najem mieszkania 
w ramach SIM, jak również nie generuje żadnych zobowiązań ze strony 
zainteresowanych osób. Celem ankiety jest określenie zainteresowania 
Państwa najmem mieszkań w formule SIM. Ankieta jest skierowana do 
wszystkich osób zainteresowanych najmem mieszkań w formule SIM rów-
nież nie będących mieszkańcami gminy Krzeszowice. Na podstawie dostar-
czonych przez Państwa informacji możliwe będzie wstępne określenie re-
alnych potrzeb, oczekiwań, jak również możliwości finansowych przyszłych 
najemców oraz podjęcie ostatecznej decyzji o ewentualnym przystąpieniu 
do realizacji inwestycji. 

DLA KOGO MIESZKANIA W SIM?
• dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. „zdolność 

czynszową”;

• dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal socjal-
ny;

• dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego;

• w przypadku gospodarstwa 1-osobowego średni miesięczny dochód nie 
może przekraczać 6 223 zł, w przypadku gospodarstwa 2-osobowego  
– 9 024, a 3-osobowego – 10 891 zł.

• pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jed-
no własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a 
ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwsze-
go mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116)

• pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) – 
tj. osoby, które ukończyły 60-ty rok życia.

KORZYŚCI Z BYCIA NAJEMCĄ SIM:
• możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego 

kredytu;

• umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wyso-
kości do 15% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;

• nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;

• możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własno-
ści (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat);

• każde mieszkanie przygotowane jest w standardzie „pod klucz” – wykoń-
czone oraz wyposażone.

Partycypacja Jednym z kosztów, obok miesięcznego czynszu, który będzie 
musiał ponieść najemca mieszkania w SIM jest partycypacja w kosztach 
budowy lokalu mieszkalnego.

Na potrzeby ankiety przyjęto orientacyjną wartość partycypacji wyliczoną 
jako iloczyn wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2, po-
wierzchni lokalu oraz wysokości partycypacji.

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 dla Krzeszowic od 1 
kwietnia 2022 roku wynosi 5 141 zł. Wysokość wskaźnika jest określana co 
6 miesięcy przez Wojewodę Małopolskiego.

Przykładowo, dla lokalu o metrażu 30 m2 i partycypacji w wysokości 15% 
wartość partycypacji wylicza się w sposób następujący: 5 141 zł x 30 m2 x 
15% = kwota partycypacji.

Koszty budowy lokalu mieszkalnego w systemie SIM zostaną określone po 
określeniu kosztów całej inwestycji i mogą się różnić od wskazanych powy-
żej. Po zakończeniu najmu, kwota partycypacji TBS jest zwracana najemcy 
w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Wcześniej jednak ulega ona waloryzacji. 
Maksymalna stawka czynszu za 1 m2 nie może przekroczyć 4% wskaźni-
ka przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej. 
Stawki czynszu za 1 m2 w zasobach mieszkaniowych SIM są ustalane 
w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eks-
ploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji 
i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM, związanych z budową. 

Jeżeli Pan/Pani chce w przyszłości otrzymać informacje o ewentualnym 
rozpoczęciu naboru wniosków o najem mieszkań w ramach realizacji pro-
gramu SIM, prosimy o kontakt e-mailowy: ankietysim@um.krzeszowice.pl

Możliwość mieszkania w Krzeszowicach bez kredytu - 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu, wspar-
ty finansowaniem m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Podstawą prawną funkcjonowania SIM-ów jest ustawa  z 26 paź-
dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 11).  
Urząd Miejski w Krzeszowicach rozważa możliwość przekazania nieruchomości, zlokalizowanej w mieście Krzeszowice, Spółce pod nazwą To-
warzystwo Budownictwa Społecznego „TBS Krak-System S.A.” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Śliwkowej 6, celem wybudowania przez tę Spółkę 
mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Liczba pokojów Powierzchnia (m2) Partycypacja 15% (najem 
lokalu) (zł)

Partycypacja 25% (najem z doj-
ściem do własności) (zł)

Przykładowy maksymalny 
czynsz miesięczny (zł)

1  30  23 135  38 558  514

2  40  30 846  51 410  686

3  50  38 558  64 263  857

4  60  46 269  77 115  1 028
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Dotacja z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych
5 grudnia 2022 r. Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał z Wojewodą 
Małopolskim umowę o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności publicznej.
Przedmiotem umowy jest dotacja do zadania realizowanego przez orga-
nizatora (gminę), polegającego na prowadzeniu linii komunikacyjnych 
o łącznej długości 223,80 km, na których zostanie wykonana łączna praca 
eksploatacyjna 299 772 wozokilometrów w ciągu roku. Dotacja będzie 
wykorzystana na dopłatę do kosztów usługi po każdorazowym wykaza-
niu przez operatorów deficytu w comiesięcznym bilansie zysków i strat 
funkcjonowania danej linii. Kursy objęte rekompensatą wykonywane 
będą na następujących trasach:1. Krzeszowice-Tenczynek-Rudno-Krzeszo-
wice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku + 4 kursy w soboty),  
2. Krzeszowice-Nawojowa Góra-Frywałd-Krzeszowice (6 kursów dziennie 
od poniedziałku do piątku + 4 kursy w soboty), 3. Krzeszowice-Żary-Krze-
szowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku + 4 kursy w soboty),  
4. Krzeszowice-Filipowice-Miękinia Stawiska-Krzeszowice (6 kursów 

dziennie od poniedziałku do piątku + 4 kursy w soboty), 5. Krzeszowice-
-Zalas-Sanka-Krzeszowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku + 
4 kursy w soboty), 6. Krzeszowice-Ostrężnica-Krzeszowice (6 kursów dzien-
nie od poniedziałku do piątku + 4 kursy w soboty), 7. Krzeszowice-Czerna-
-Paczółtowice-Krzeszowice (6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku 
+ 4 kursy w soboty), 8. Wola Filipowska-Krzeszowice–Dębnik-Krzeszowice 
(4 kursy dziennie od poniedziałku do piątku)  Całkowita wartość zadania 
wynosi 1 001 238,48 zł, z czego uzyskane dofinansowanie to 899 316,00 
zł. Już po raz czwarty nasz samorząd zaaplikował o dotację z „funduszu au-
tobusowego” pozyskując środki, które pozwolą na funkcjonowanie trans-
portu wewnątrzgminnego w niezbędnym zakresie. W poprzednich latach 
zlikwidowaliśmy ostatnie „białe plamy” w gminnym systemie komunikacji 
publicznej (Dębnik, Stara Wola) oraz rozszerzyliśmy usługę o kursy sobot-
nie. Obecnie, pomimo ciągłego spadku liczby pasażerów, utrzymujemy ten 
stan. Jednocześnie należy podkreślić, że Urząd Miejski w Krzeszowicach nie 
ma wpływu na działanie połączeń ponadlokalnych – do Krakowa i Chrza-
nowa. Linie te są obsługiwane przez firmy wykonujące przewóz osób na 
podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób wyda-
wanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta 
Krakowa (poprzez jednostkę - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie). 

zasTępca bUrMisTrza
adaM Godyń

Zgodnie z art. 111  ust. 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1119 z późn. zm.) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani 
złożyć do 31 stycznia 2023 roku pisemne oświadczenie o wartości sprzeda-
ży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży 
oraz wnieść na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym 
zezwoleniem opłatę w trzech równych ratach w terminie do: 31 stycznia, 
31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Od 1 stycznia 2023 
roku w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach obowiązuje nowy numer 
rachunku bankowego, przedsiębiorcy dokonujący wpłat przelewam 
proszeni są o ich dokonywanie na nr: 55 86120003 0010 0000 0042 
0036 – Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach.
Zgodnie z art. 18 ust. 12a i 12b w/w ustawy: „12a. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia 
upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym 

I rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia 
upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie 
złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej 
w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa 
z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku doko-
nania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsię-
biorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności 
określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 

ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.” 

Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Przedsiębiorczości i Inno-
wacji Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, segment 
B, pok. 4.

KONTAKT:
Referat Przedsiębiorczości i Innowacji

tel.12 252 08 23, e-mail: przedsiebiorczosc@um.krzeszowice.pl

Młodzi strażacy odwiedzili 
lotnisko w Balicach
Przez dwie kolejne soboty listopadowe członkowie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z gminy Krzeszowice z OSP: Czerna, Miękinia, 
Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice,  Siedlec,   Wola 
Filipowska i Żbik udali się na wycieczkę do Międzynarodowego Portu 
Lotniczego im. Jana Pawła II w Balicach. 
Młodzi druhowie przeszli kontrolę bezpieczeństwa, taką samą jak prze-
chodzą pasażerowie samolotów. Potem zapoznali się z zadaniami, jakie 
wykonuje Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza. Celem wycieczki było 
poznanie ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na lotnisku, 
zobaczenie samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego. Spotkanie 
z ciekawymi ludźmi, którzy opowiadali o swoich zawodach, pasjach i osią-
gnięciach na pewno na długo pozostaną w pamięci dzieci.

Składamy serdeczne podziękowania Radosławowi Włoszkowi – prezesowi 
Zarządu Kraków Airport,  Romanowi Kielinowi – komendantowi Lotnisko-
wej Straży Pożarnej oraz pracownikom za umożliwienie druhom zwiedza-
nia lotniska i przekazanie wielu cennych Informacji.

Podziękowania składamy również właścicielom firmy Pawlak z Ostrężnicy 
i firmy Gronpiek z Woli Filipowskiej za ufundowanie słodkości, a także 
burmistrzowi gminy Krzeszowice Wacławowi Gregorczykowi za upominki 
i zorganizowanie transportu.

TeksT: barbara kUrdziel
zdJęcia: karolina kwaśniewska, rafał JakUbowski
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Do właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego należy utrzymy-
wanie go w odpowiednim stanie technicznym, szczególnie w okresie 
zimowym. Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów należy 
nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, ale także usuwanie 
sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bez-
pieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu obiektu. 
Ponadto tut. Inspektorat nadzoru budowlanego informuje, że w wypadku 
wystąpienia opadów śniegu na terenie powiatu krakowskiego, Inspektorzy 
PINB będą systematycznie kontrolować przestrzeganie przez właścicieli 
i zarządców obiektów budowlanych obowiązków wynikających z art. 61 
pkt 2 Prawa budowlanego. 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku regularnych kontroli stanu 
technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów, który wynika 
z art. 62 Prawa budowlanego, zgodnie z którym:

Art. 62 ust. 1: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania pod-
dawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu tech-
nicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpły-
wy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu tech-
nicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte 
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 

sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od pora-
żeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; (…)

W związku z okresem zimowym przypominamy właścicielom i zarząd-
com obiektów budowlanych o zasadach bezpieczeństwa użytkowania 
mieszkań wyposażonych w piece gazowe, tj. używaniu urządzeń gazo-
wych zgodnie z instrukcją producenta, ich okresowej konserwacji dokony-
wanej przez osoby wykwalifikowane, zapewnieniu skutecznej wentylacji 
pomieszczenia z piecykiem gazowym poprzez zapewnienie dopływu 
powietrza niezbędnego do procesu spalania (nawietrzaki w oknach PCV, 
częste wietrzenie mieszkania), okresowej kontroli i czyszczeniu przewodów 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz w miarę możliwości wypo-
sażeniu mieszkań w czujniki tlenku węgla. 

Przypominamy właścicielom i zarządcom o konieczności poddawania 
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych 
obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 
obowiązkowej kontroli w zakresie: 

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpły-
wy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu, 

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

c)instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych). 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że zgodnie z tre-
ścią art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
kontrolę należy przeprowadzić dwa razy w roku; do dnia 31 maja oraz 
30 listopada. Osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest bezzwłocznie 
zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu. 

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru  
Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego – Ziemskiego

15 listopada 2022 roku odebrano prace, związane z budową doświetlenia 
istniejących przejść dla pieszych w ramach inwestycji „Poprawa brd na 
przejściach dla pieszych w Rejonie Kraków (zadanie nr 2)”. Zostały do-
świetlone trzy przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz na 
wlotach podporządkowanych w Krzeszowicach. Wykonawca opracował 
również dokumentację projektową, niezbędną do realizacji zadania oraz 
projekt stałej organizacji ruchu.

Wykonawcą prac była spółka ELWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie. 
Wartość  wyniosła 120 540,00 zł i w całości zostanie sfinansowana przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

Doświetlone przejścia dla pieszych

Droga krajowa Nr 79 na obszarze Gminy Krzeszowice 
Utrzymanie drogi krajowej leży w gestii  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 

Telefon dyżurny AKCJI ZIMA - 12 285 50 57

Droga wojewódzka Nr 791 na obszarze  
Gminy Krzeszowice
Utrzymanie drogi wojewódzkiej leży w gestii  Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, ul. Głowackiego 56 z/s w Zabierzowie, ul. Spokojna 1A

Telefon dyżurny AKCJI ZIMA - 609 703 392

Drogi powiatowe  na obszarze Gminy Krzeszowice
Utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Zarządu Dróg Powiatu Kra-
kowskiego, 32-086 Batowice, ul. Karola Wojtyły 106

Telefon dyżurny AKCJI ZIMA – 12 622 10 12, 12 622 10 30, 507 098 708

Drogi gminne 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych realizuje spółka Usługi Komunalne 
Krzeszowice Spółka z o.o, pl. Franciszka Kulczyckiego 1,  32-065 Krzeszo-
wice

Telefon dyżurny AKCJI ZIMA – 12 282 01 65 (poniedziałek – piątek 7.00 do 
15.00), 539 932 319.

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (poniedziałek 7.30 
- 17.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00)  pilne potrzeby 
w zakresie „AKCJI ZIMA” przyjmuje inspektor Małgorzata Łabuzek, nr kon-
taktowy 12 252 08 20.  

Telefony interwencyjne Akcji Zima 2022/2023
Informujemy mieszkańców Gminy Krzeszowice, że w okresie zimowym wszelkie interwencje i uwagi, związane z utrzymaniem przejezdności 
dróg, należy zgłaszać do n/w zarządców dróg.
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Urząd Pracy  
Powiatu Krakowskiego Adres Telefon E-mail

Siedziba Urzędu ul. Wesoła 48 
32-085 Szyce (12) 416 74 03 krkrpow@uppk.pl 

Filia w Krakowie ul. Mazowiecka 21 
30-019 Kraków (12) 299 74 25 filia_krakow@uppk.pl 

Filia w Skawinie ul. Ogrody 17 
32-050 Skawina (12) 276 16 93 filia_skawina@uppk.pl 

Filia w Krzeszowicach ul. Kolejowa 1 
32-065 Krzeszowice (12) 282 20 51 filia_krzeszowice@uppk.pl 

Filia w Słomnikach ul. Kościuszki 64 
32-090 Słomniki (12) 388 23 98 filia_slomniki@uppk.pl 

INSTRUMENTY RYNKU PRACY
STAŻ – nabywanie przez  osobę bezrobotną umiejętności praktycznych 
do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez 
nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż 
osobą bezrobotną na podstawie umowy zawartej między Organizatorem 
Stażu i Starostą. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje sty-
pendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

PRACE INTERWENCYJNE – zwrot części kosztów wynagrodzenia, nagród 
oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zatrudnie-
nia skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy 
o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej pomiędzy Pracodawcą 
i Starostą.

JEDNORAZOWA REFUNDACJA KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH 
SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – wsparcie dla pracodawców, 
którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezro-
botną na podstawie zawartej umowy ze Starostą na okres minimum 12 
miesięcy.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM 
OSOBY 50+ – świadczenie w formie dofinansowania do wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, na 
podstawie zawartej umowy ze Starostą.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANO-
WISKA PRACY pomoc finansowa udzielana pracodawcom w związku 
z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz 
utrzymaniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez 
okres co najmniej 24 miesięcy.

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE – świadczenie za zatrudnienie skierowa-
nej osoby bezrobotnej (rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie 
związanej z wychowaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad osobą 
zależną), na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

GRANT NA TELEPRACĘ – pomoc pracodawcy w utworzeniu miejsca pracy 
dla bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej 
z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH – instrument aktywizacji 
w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy 
dorosłych, realizowany na podstawie umowy zawartej między Starostą 
a Pracodawcą, według programu przygotowanego przez pracodawcę lub 
instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Program ten obejmu-
je nabywanie umiejętności praktycznych i zdobywanie wiedzy teoretycz-
nej a kończy się egzaminem. Bezrobotnemu w okresie odbywania przygo-
towania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120 
% kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY – pomoc finansowa 
udzielana pracodawcom przez pośredników finansowych wybieranych 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stano-
wiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezro-
botnej.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego 
przez pracodawcę  i jego pracowników z przeznaczeniem na: doprecyzo-
wanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom 
KFS, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział 
pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, badania lekarskie  
i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicz-
nym.

Usługi rynku pracy

POŚREDNICTWO PRACY – udzielanie pomocy pracodawcom i przedsię-
biorcom w zgłaszaniu ofert pracy, w pozyskiwaniu odpowiedniego pra-
cownika w tym również w ramach sieci EURES, informowanie o aktualnej 
sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie 
i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pra-
codawcami, organizacja giełd i targów pracy. Usługi świadczone zgodnie 
z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości oraz jawności.

PORADNICTWO ZAWODOWE – udzielanie pracodawcom krajowym 
pomocy w doborze kandydatów do pracy oraz indywidualnym rozwojem 
zawodowym pracodawcy lub jego pracowników.  Usługi świadczone zgod-
nie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości, swobody wyboru 
zawodu i miejsca zatrudnienia, bezpłatności oraz poufności i ochrony da-
nych. 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i finansowanie 
szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, 
zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub podjęcie własnej działalności gospodarczej w szcze-
gólności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmia-
ny lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy 
w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy. Formy organizacyjne szkoleń: tryb indywidualny, tryb 
grupowy, tryb e-learning, w ramach bonu szkoleniowego dla osób do 
30 roku życia, w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej (Starosta–
Pracodawca–Instytucja Szkoleniowa), częściowe finansowanie kosztów 
szkolenia, pożyczka szkoleniowa (na sfinansowanie kosztów szkolenia do 
wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia).

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami  
Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego 

Zapraszamy do korzystania z form pomocy oferowa-
nych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
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Wsparciem finansowym zostały objęte wszystkie poradnie POZ: Przychod-
nia Rejonowa w Krzeszowicach, WOZ Tenczynek, WOZ Zalas oraz WOZ 
Nowa Góra. W ramach projektu zakupiono m.in. sprzęt medyczny w postaci 
czterech aparatów EKG oraz spirometru, które podniosą jakość świadczo-
nych usług medycznych i zapewnią pacjentom szybką diagnostykę poważ-
nych schorzeń dróg oddechowych  oraz chorób układu krążenia. Gabinety 
lekarskie oraz zabiegowe zostały wyposażone w nowe ciśnieniomierze 
oraz stetoskopy. Przy wejściu głównym do budynku Krzeszowickiego Cen-
trum Zdrowia przy ul. Legionów Polskich 30 pojawił się automatyczny 
defibrylator AED, który również pochodzi z funduszy UE. Jest to urządzenie 
medyczne, które stwarza możliwość przywrócenia akcji serca w przypadku 
jej nagłego zatrzymania. Defibrylator jest prosty w użyciu, wydaje komen-
dy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić, zatem mogą 
go obsługiwać także osoby bez wykształcenia medycznego.

Otrzymane z funduszy europejskich pieniądze zostały przeznaczone rów-
nież na zakup środków ochrony indywidualnej: maseczek i rękawiczek jed-
norazowych, kombinezonów ochronnych oraz na wyposażenie w środki do 
dezynfekcji sprzętu i powierzchni. Dokonano także zakupu czterech spe-
cjalistycznych lamp przepływowych wirusobójczych do każdej poczekalni  
POZ we wszystkich miejscach udzielania świadczeń oraz dwóch lodówek 
do przechowywania szczepionek i leków.

Krzeszowickie Centrum Zdrowia zmienia się  
dla pacjentów
Krzeszowickie Centrum Zdrowia wzięło udział w projekcie grantowym pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3. Wsparcie 
placówek POZ”. Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 na terenie  województwa małopolskiego. 
Całkowita wartość środków, przeznaczonych na realizację grantu, wyniosła: 83 970,00 zł. 

Krzeszowickie Centrum Zdrowia jest również grantobiorcą  projektu pn. 
„Dostępność Plus dla Zdrowia”, finansowanego z Funduszy Europejskich. 
Na realizację tego projektu jednostka otrzymała  maksymalną kwotę  
633 852,45 zł. Dzięki temu dofinansowaniu osoby ze szczególnymi potrze-
bami, zarówno pacjenci, jak i pracownicy, będą mogli korzystać z usług 
Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w sposób bezpieczny i dostępny. Głów-
ny cel to poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej 
oraz jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Zaplanowana 
jest m.in. kompleksowa wymiana drzwi wejściowych przychodni przy  
ul. Legionów Polskich 30 na automatycznie otwierane, wymiana drzwi 
w gabinetach lekarskich na dźwiękoszczelne, posiadające specjalne ozna-
czenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Gabinety lekarskie i zabiego-
we zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt, tj. elektrycznie regulowane 
leżanki zabiegowe, fotel do pobrań, iluminator żył, lampy bezcieniowe, 
podnośnik podłogowy, wózek inwalidzki o wzmocnionej nośności, sprzęt 
komputerowy mobilny i stacjonarny. Przewidziany jest szereg szkoleń dla 
personelu w zakresie komunikacji z pacjentem, tak aby każdy pacjent, 
a przede wszystkim ten ze szczególnymi potrzebami, mógł uzyskać infor-
macje o sposobach leczenia i stanie zdrowia w sposób jasny i przejrzysty. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów z dysfunkcjami słuchu i wzro-
ku przewidziany jest  montaż pętli indukcyjnych  i lup elektronicznych.  
Ze środków grantowych zostały już zrealizowane: instalacja monitorów 
informacyjnych, wyświetlających potrzebne dla pacjentów wiadomości,  
zmodernizowano centralę telefoniczną, która podniesie jakość usług tele-
komunikacyjnych i usprawni pracę rejestracji i lekarzy, co będzie się wiąza-
ło ze zmniejszeniem czasu oczekiwania pacjenta na połączenie.  W gabine-
tach lekarskich oraz poczekalni zamontowano system klimatyzacji, dzięki 
któremu zwiększy się komfort oczekiwania pacjentów na wizytę. Gabinet 
położnej środowiskowej został wyposażony w nowoczesny fotel gineko-
logiczny z automatyczną regulacją. Kolejne zmiany w Krzeszowickim Cen-
trum Zdrowia będą wdrażane sukcesywnie (realizacja grantu zakończy się 
w czerwcu 2023 roku), z dbałością o jakość świadczonych usług, w trosce 
o dobro, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pacjentów.   

TeksT: eMilia MiTka, koordynaTor proJekTU
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W myśl art. 6 pkt 1 powołanej ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieru-
chomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania, w formie umowy, korzystania 
z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowo-
dów uiszczenia opłat za te usługi. Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie zawarli umów 
w przedmiotowym zakresie, winni to zrobić niezwłocznie, w celu wypełnienia spoczywającego na 
nich ustawowego obowiązku.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa  tej ustawy, burmistrz ma obowiązek prowadzenia kontroli 
posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w cyklu co najmniej raz na dwa lata.

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, przyjętym 
uchwałą nr XVI/185/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28.11.2019 r. (Dz. Urz.Woj.Mał. z 2019 
poz.8503), częstotliwość opróżniania szamb  powinna uwzględniać ilość zużywanej wody na cele 
bytowe oraz pojemność zbiornika bezodpływowego, przy czym nie powinna odbywać się rzadziej 
niż raz na 3 miesiące w przypadku zbiorników bezodpływowych oraz nie rzadziej niż jeden raz w roku 
z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl w zakładce - gospodarka i środowisko /odpady/ 
nieczystości ciekłe dostępny jest wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe z terenu 
naszej gminy.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, stanowiącej załącz-
nik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz.U.2011 nr 8 poz. 31). Druk informacji o wyrobach zawierających azbest, a także 
druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, należy 
złożyć do 31 stycznia do właściwego organu, tj. Burmistrza Gminy Krzeszowice.

Przedłożenie ww. dokumentów niezbędne jest, aby skorzystać w 2023 roku z dofinansowania 
do odbioru wyrobów zawierających azbest. 
Druki informacji i oceny dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
(www.gminakrzeszowice.pl/Odpady/Azbest) oraz w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej  
– Pl. F. Kulczyckiego 1, segment A, pokój nr 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod  
nr tel. 12 252 08 21.

referaT Gospodarki koMUnalneJ UMk

Ważne dla osób planujących skorzystać  
z dofinansowania do odbioru azbestu w roku 2023
Wykorzystujący wyroby zawierające azbest (osoba fizyczna) jest zobowiązany wykonać inwentaryzację swojego azbestu oraz ocenę jego stanu. 

Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach informuje, że zgodnie 
z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.1297 t.j. ze zm.), 
gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 

Prace na 
ul. Targowej
9 grudnia 2022 roku zostały zakończone roboty 
budowlane i podpisany końcowy protokół odbio-
ru zadania „Remont drogi gminnej usytuowanej 
na dz. nr 1651/136 ul. Targowa w Krzeszowicach”. 
Wykonała je firma Firma Handlowo – Usługowa 
„Wanta” – Piotr Zębol z siedzibą w Jordanowie. 
Wartość wyniosła 139 600,74 zł. Zakres prac obej-
mował: wymianę krawężników wraz z częścio-
wym przełożeniem chodnika z kostki brukowej, 
wykonanie studzienki ściekowej, wykonanie 
nakładki asfaltowej.

wiT UMk
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Krzeszowickie Pogotowie Ratunkowe zyskało nową 
karetkę, wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt me-
dyczny, sfinansowaną przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego przy wsparciu Unii 
Europejskiej. 
Karetka jest wyposażona m.in. w: defibrylator, aparat 
USG, pompę infuzyjną strzykawkową,  elektrokardio-
graf, ssak wraz z wyposażeniem, wideolaryngoskop, re-
spirator i urządzenia do automatycznej kompresji klatki 
piersiowej, a także tablet wraz przenośną drukarką.

Ambulans został zakupiony z programu Małopolska Tar-
cza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3.

foT. biUro prasowe UMwM/łp

Nowa karetka dla krzeszowickiego Pogotowia  
Ratunkowego 

Obszar I. Kultura fizyczna. 
• Upowszechnianie kultury fizycznej - 40 000,00 zł 

Obszar II. Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia 
• Promocja zdrowia i przeciwdziałanie schorzeniom cywilizacyjnym  

- 5 000,00 zł 

Obszar III. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
• Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w formie wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza miej-
scem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej 
- współfinansowanie zadania - 70 000,00 zł

Obszar IV. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
• Prowadzenie działalności uspołeczniającej i integrującej środowisko 

osób niepełnosprawnych – 5 000,00 zł

Obszar V. Ekologia i ochrona środowiska 
• Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy oraz włączanie ich do dzia-

łań o charakterze proekologicznym - 5 000,00 zł

• Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy Krzeszowice – 8 000,00 zł

• Ochrona zwierząt łownych i środowiska ich bytowania - 15 000,00 zł

Obszar VI. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
• Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna - 50 000,00 zł 

• „Fundusz wkładów własnych” jako forma wsparcia podmiotów Pro-
gramu w procesie pozyskiwania pozagminnych środków finansowych 
- 10 000,00 zł

Obszar VII. Pomoc społeczna 
• Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zabu-

rzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – Zadanie realizowane zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej, jako zadanie zlecone gminy. Wysokość środków 
na ww. zadanie jest uzależniona od dotacji otrzymanej z budżetu pań-
stwa.Realizator działań – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

• Program „Senior +” – prowadzenie Klubu Seniora – Zadanie realizowane 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Planowana na 2023 rok mini-
malna wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania 
z budżetu gminy, stanowiąca nie więcej niż 60% wartości zadania – cał-
kowita wartość zadania wynosi 100 000,00 zł. Realizator działań – Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej

• Dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowi-
cach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice – zadanie zreali-
zowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 111 625,00 zł 
Realizator działań – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

• „Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu „OdNowa dla 
Ciebie”- zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
projektu, Nr projektu: RPMP.09.01.01-12-0006/20, finansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej. Planowana na 2023 rok maksymalna wysokość 
środków przeznaczonych na realizację ww. zadania: 126 600,00 zł. 
Realizator działań: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

• Ośrodek wsparcia - klub samopomocy dla osób starszych – zadanie 
zrealizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 50 000,00 zł 
Realizator działań – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obszar VIII. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.      
• Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Placówkach Wsparcia Dzienne-

go, w formie opiekuńczej – Zadanie realizowane zgodnie z ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 150 000,00 zł 
Realizator działań – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obszar IX. Działania na rzecz seniorów 
• Wspieranie działań z zakresu zwiększenia aktywności oraz integracji 

społecznej seniorów -13 000,00 zł

Obszar X. Turystyka 
• Tworzenie i promowanie nowych produktów turystycznych oraz pro-

mocja turystyczna Gminy – 12 000,00 zł

Obszar XI. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzenie kryzysowe
• Wspieranie działań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz pomocy na 

rzecz społeczności lokalnej – 8 000,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a 
ustawy (tzw. tryb pozakonkursowy - „mały grant”) - 20 000,00 zł

Pełna treść ogłoszeń oraz zarządzeń o otwartych konkursach ofert będzie 
sukcesywnie umieszczana w elektronicznym systemie Witkac, na stronie 
internetowej www.gminakrzeszowice.pl, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia różne 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w  styczniu 
2023 roku, z wyłączeniem konkursów z obszaru VII i VIII, w których nabór 
ofert rozpoczął się w grudniu 2022 roku. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
przy ul. Grunwaldzkiej 4, pokój nr 4, tel.12 252 08 97. Informacji udziela  
Ilona Wiśniewska.

Program współpracy z NGO na 2023 rok
24 listopada 2022 roku Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr LVI/613/2022 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. W związ-
ku z tym Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w przyszłym roku priorytetowymi dla Gminy Krzeszowice będą następujące zadania: 
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W okresie zimowym, a zwłaszcza w mroźne 
dni, bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby 
starsze, samotne, niepełnosprawne, nietrzeźwe 
i bezdomne. Niektórzy przebywają w miejscach 
zagrażających ich zdrowiu i życiu, a zima to 
wyjątkowo trudny okres dla ludzi bezdomnych 
i pozbawionych opieki. Niestety, wiele z nich, 
pomimo świadomości zagrożeń, nie zmienia try-
bu swego życia  i nie chce skorzystać z pomocy 
odpowiednich instytucji.                  

Nie bądźmy obojętni, widząc osoby błąkające 
się po mieście, siedzące i leżące na ławkach, 
chodnikach, przystankach autobusowych czy 

Reagujmy natychmiast! Nie bądźmy obojętni!
Straż Miejska Gminy Krzeszowice apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na spotkane osoby, wymagające pomocy. Zachowując bezpieczny 
dystans, powiadamiajmy o nich telefonicznie na nr 12 282 14 77 Straży Miejskiej .  

Uczniowie mieli możliwość przygotować swoje 
prace na konkurs literacko - plastyczny lub kon-
kurs logiczny. Z gminy Krzeszowice wysłano 92 
prace plastyczne, 7 prac literackich oraz 35 prac 
na konkurs logiczny Zagraj w skoczka.

Sukces jest podwójny:
• pierwszy raz w historii kampanii Zachowaj 

Trzeźwy Umysł uczniowie z naszej gminy zdo-
byli najwięcej nagród – 24 nagrody książkowe 
i imienne dyplomy,

• pierwszy raz w historii tej akcji uhonorowani 
zostali uczniowie ze wszystkich placówek, 
które zgłosiły prace uczniów na  konkurs – 
w prace na konkurs zaangażowało się 11 szkół 
podstawowych.

Dodatkowo specjalnym kampanijnym certy-
fikatem podziękowano opiekunom prac oraz 
dyplomem wyróżniono wszystkie szkoły biorące 
udział.

Nagrody zostały przyznane przez twórców akcji 
- Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 
Radiowych z Poznania.

Kilka słów o historii  kampanii  
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Pierwsza akcja została zainicjowana w 2001 roku 
przez Stowarzyszenie Producentów i Dzien-
nikarzy Radiowych i wzięło w niej udział 12 
gmin. Wtedy też po raz pierwszy zaprezento-

wano hasło Zachowaj Trzeźwy Umysł, które 
zostało do dzisiaj.   Od początku głównym 
celem kampanii było wspieranie  dzieci i mło-
dzieży. Co roku zmieniają się hasła tematyczne 
i konkursowe, ale przesłanie jest jedno – dzieci 
i młodzież to najważniejsza grupa społeczna 
i my, dorośli, zróbmy wszystko, by ją wspierać 
i chronić! W kampanii zawsze mocno mówi 
się o profilaktyce uzależnień i tematach wokół 
tego problemu, a w ostatnich latach szczegól-
nie mocno zainteresowano się zagrożeniami 
płynącymi z używania przez dzieci i młodzież 
napojów energetycznych, syndromu wyuczonej 
bezradności, czy cyberprzemocy. Pochylono się 
również nad takimi tematami jak  asertywność, 
samorozwój,  postawiono na aktywne spędza-
nie wolnego czasu, poruszono temat dbania 
o zdrowie psychiczne, szczególnie  w kontekście 
wydarzeń związanych z pandemią i izolacją 
społeczną dzieci i młodzieży. Organizatorzy nie 
zapominają o rodzicach i nauczycielach – gmina 
także dla tej grupy społecznej otrzymuje mate-
riały edukacyjne, które rozpropagowywane są 
m.in. przy okazji różnych spotkań profilaktyczno 
- integracyjnych w naszej gminie.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł tchnie 
pozytywną energią i przesłaniem, że można 
spełniać swoje pasje i marzenia bez używek, 
w zgodzie ze samym sobą i światem wokół nas.

Gmina Krzeszowice w styczniu każdego roku 

Sukces uczniów z gminy Krzeszowice 
To już kolejny rok, w którym uczniowie z naszej gminy zostali  wyróżnieni nagrodami i dyplomami w ramach ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł –  tym roku konkursy przebiegały pod hasłami  Zagraj w skoczka oraz Nie czas na nudę! 

w nieogrzewanych pustostanach. Odpowiednia 
reakcja może uratować im życie i odmienić ich 
los.

Pracownicy socjalni wspólnie ze strażnikami 
miejskimi podczas pełnienia obowiązków 
sprawdzają miejsca, gdzie osoby z tej grupy 
mogą przebywać w stanie zagrażającym ich 
życiu i zdrowiu. Udzielamy im pomocy.

Droga do bezdomności, ubóstwa, czy samotno-
ści wydaje się odległa, niewielu dopuszcza myśl 
o niej. Strażnicy znają historie życia bezdom-
nych, osób samotnych, cierpiących na chorobę 
alkoholową do których docieraliśmy z pomocą. 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie apelują o szcze-
gólną opiekę nad zwierzętami o tej porze roku, kiedy temperatura na 
zewnątrz, zwłaszcza w nocy spada poniżej zera.
Mrozy to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla ludzi. W takich warunkach 
marzną również zwierzęta, dlatego szczególnie powinniście o nie zadbać.

Zwierzęta, podobnie jak ludzie źle znoszą mrozy, grozi im utrata ciepła, 
co w konsekwencji może doprowadzić nawet do ich śmierci. Zwłaszcza 
psy i koty szybciej marzną, bo mają bezpośredni kontakt z lodowatym 
podłożem.

Na ten zimowy okres stwórzcie swoim zwierzakom ciepłe warunku bytu, 
najlepiej umieszczając je w domu lub ocieplanych budynkach gospo-

W mrozy marzną również zwierzęta
darczych. Jeśli jednak nie macie warunków, aby psy przechowywać 
w domach, to oczywistym powinno być, że w zimie psy trzymane na 
podwórkach muszą mieć ocieplaną budę. Jeśli takiej nie posiadacie, sami 
stwórzcie takie ocieplenie, choćby nawet poprzez obłożenie jej w środku 
słomą. Zaznaczamy, że tkaniny, czy koce nabierają wilgoci, co stwarza jesz-
cze gorsze warunki dla pupilów.

Często okazuje się jednak, że nie wszystkie psy mają w zimie tak dobrze. 
Zadbajcie o swoje czworonogi w tym mroźnym dla nas wszystkich okresie, 
stwórzcie im ciepłe warunki bytowania.

zgłasza chęć udziału w akcji, natomiast na pozio-
mie placówek oświatowych działania koordynu-
ją pedagodzy i nauczyciele.

Prace konkursowe, zarówno te plastyczne, jak 
i literackie były, jak zawsze wyjątkowe, niepowta-
rzalne i jedyne w swoim rodzaju. Wszyscy ucznio-
wie biorący udział w konkursie zasługują na duże 
uznanie, a wyróżnionym uczniom składamy 
gratulacje! Serdeczne podziękowania kierujemy 
także do pedagogów i nauczycieli, zaangażowa-
nych  w Kampanię. 

TeksT: UM woG 

Są to historie smutne, czasem wręcz tragiczne. 
Pamiętajmy jednak, że wszyscy zasługują na po-
moc i ciepłe słowo.

JanUsz MiTka 
koMendanT sTraży MieJskieJ
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Według najnowszych wytycznych Krajowej Izby 
Fizjoterapii najbardziej ceniona będzie jakość i mery-
toryczność świadczonych usług fizjoterapeutycznych. 
Nacisk będzie stawiany na realizację świadczeń przez 
odpowiednią ilość fizjoterapeutów, a w tym specjali-
stów fizjoterapii. Ośrodek obecnie posiada akredytację 
w zakresie szkolenia specjalistów fizjoterapii i stara się 
o akredytację wg. nowych wymogów, które zakładają, 
że specjalista, oprócz umiejętności posługiwania się 
metodami specjalnymi fizjoterapii, potrafi również ob-
sługiwać USG i EMG, a także stosuje igłoterapię.

Bogate plany na przyszłość zakładają rozwój ośrodka 
w kierunku nie tylko leczniczym , ale też edukacyjno-
-szkoleniowym. Powstający nowoczesny ośrodek, któ-
rego misją jest połączenie tradycji z nowoczesnością, 
już obecnie zatrudnia specjalistów fizjoterapii i zespół 
pracujący uznanymi w świecie metodami .

Metody, stosowane na co dzień w rehabilitacji, są 
mniej lub bardziej dopasowane do potrzeb pacjentów 
z zaburzeniami neurologicznymi. Żadna z nich nie jest 
skuteczna w 100%, stąd potrzeba wykorzystywania 
elementów różnych metod, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami pacjenta. 

Każda obecnie znana metoda terapeutyczna z punktu 
widzenia teorii i praktyki ma swoją historię powstania, 
związaną z historycznymi i społecznymi wydarzeniami 
okresu, kiedy jej założenia zostały sformułowane przez 
twórcę, który w tym okresie zdobywał kliniczne do-
świadczenie, o które została oparta filozofia, cechująca 
daną metodę. Dopiero później na tej podstawie zostały 
wypracowane narzędzia stosowane w metodzie, czyli 
w szerokim znaczeniu techniki terapeutyczne.

Coraz częściej w ORNR ,,Krzeszowice’’ stosowane są 
ćwiczenia z zakresu metod sensomotorycznych, które 
stały się powszechnie stosowanymi w zakresie fizjote-
rapii w jednostkach ochrony zdrowia.

Ćwiczenia sensomotoryczne działają przez stymulację 
odruchowych mechanizmów kontroli nerwowo-mię-
śniowej, które wpływają na prawidłowe ustawienie 
segmentów ciała względem siebie. Prawidłowe 
ułożenie ciała w trójwymiarowej przestrzeni możliwe 
jest dzięki sprawnemu działaniu receptorów czucia 
głębokiego (proprioreceptorów), które w wyniku ura-
zów narządu ruchu, czy chorób układu nerwowego 
ulegają zaburzeniu. W takiej dysfunkcji impulsy ner-
wowe przekazują błędnie informację do ośrodkowego 
układu nerwowego o położeniu ciała w przestrzeni, 
lub nie przekazują jej w ogóle. Wprowadzenie zestawu 
ćwiczeń sensomotorycznych ma za zadanie odbudo-
wanie i wzmocnienie propriocepcji, która spowoduje, 
że aparat ruchu pacjenta będzie ponownie w sposób 
bardziej skoordynowany wykonywał złożone zadania 
ruchowe. Ćwiczenia obejmują stopniowe zwiększanie 
obciążenia dla systemu sensomotorycznego pod wa-
runkiem uzyskiwania kontrolowanych i bezpiecznych 
reakcji równoważnych. Podstawą prowadzonej terapii 
z pacjentem jest stosowanie dużej ilości ćwiczeń rów-
noważnych i utrzymywania ciała w różnych pozycjach. 
Ćwiczenia wykonuje się zarówno z kontrolą jaki bez 
kontroli wzroku. Prowadzone powinny być w warun-
kach statycznych (utrzymywanie stabilnej pozycji 
ciała) jak i dynamicznych (utrzymywanie stabilnej po-
zycji ciała w trakcie wykonywania ruchu lub wytrącenia 
z równowagi), zaczynamy od ćwiczeń w pozycjach 
stabilnych przechodząc stopniowo do coraz bardziej 
niestabilnych. Takie działanie zwiększa obciążenie 
stymulowanego pacjenta i poziom trudności wykony-
wanych ruchów. Do prowadzenia ćwiczeń stosujemy 
elastyczne podłoże w postaci mat lub dmuchanych 
poduszek a także piłek. Zmniejszone pole podparcia 
uzyskujemy, wykonując ćwiczenia stojąc jednonóż lub 
w pozycjach niskich opierając ciężar ciała na rękach 
lub przedramionach. Odpowiednio przenoszony cię-

żar ciała sprzyja zwiększeniu impulsacji z receptorów 
czucia głębokiego oraz stymuluje mechanizmy równo-
ważne. Różnorodne techniki stymulacji sensorycznej 
pobudzają określone typy receptorów, dzięki czemu 
otrzymywana jest odpowiedź w postaci zmiany napię-
cia mięśni i tkanek okołostawowych. Celem stymulacji 
jest wzmocnienie odruchowej stabilizacji stawu. Do-
bra stymulacja powoduje, że uszkodzone receptory 
regenerują się lub ich funkcje zostają przejmowane 
przez inne. Dzięki ćwiczeniom narząd ruchu pracuje 
w sposób bardziej skoordynowany i umożliwia lepsze, 
a przede wszystkim bezpieczniejsze funkcjonowanie 
w różnorodnych warunkach i czynnościach życia 
codziennego. Celem ćwiczeń jest także przywrócenie 
prawidłowego balansu mięśniowego. To właśnie 
zaburzenie współpracy poszczególnych zespołów 
mięśniowych prowadzi do chronicznych przeciążeń, 
a te z kolei do degeneracji powierzchni stawowych 
i przewlekłego bólu. Przewlekłe napięcie przyczynia się 
też do łatwiejszego aktywowania procesów zapalnych. 
Poza przywracaniem prawidłowej funkcji receptorów 
czucia głębokiego po urazie aparatu torebkowo-wię-
zadłowego, ćwiczenia sensomotoryczne znajdują po-
wszechne wykorzystanie w przygotowaniu ruchowym 
dla osób aktywnych fizycznie i sportowców na różnym 
poziomie zaawansowania. Prowadzenie odpowiednich 
ćwiczeń sensomotorycznych daje możliwość lepszego 
przygotowania się do wzmożonej aktywności fizycznej 
w trakcie sezonu wypoczynkowego (aktywności sezo-
nowe) lub sportowego w różnych dyscyplinach. Lepsza 
kontrola położenia własnego ciała w trójwymiarowej 
przestrzeni, daje możliwość znacznie szybszego ucze-
nia się nowych ruchów. Ćwiczenia sensomotoryczne 
przyczyniają się również do zmniejszenia ryzyka 
odniesienia kontuzji poprzez przyspieszenie reakcji 
na dynamiczną zmianę pozycji ciała. Okazuje się, że 
duża liczba problemów związanych z uszkodzeniem 
aparatu torebkowo-więzadłowego wynika z zaburzeń 
biomechanicznych, związanych z nieprawidłową pracą 
receptorów czucia głębokiego. Zadziwiająco dobrze 
w sektorze zdrowia przyjmują się tego typu ćwiczenia, 
a wśród nich tai chi.

Tai chi jest prostym, nieinwazyjnym i kompletnym 
systemem ćwiczeń, który oddziaływuje na człowie-
ka jako na spójną całość. Przynosi przez to korzyści 
nie tyko fizyczne, ale też psychiczne i duchowe. Ela-
styczne i płynne ruchy w ćwiczeniach tai chi oddzia-
ływują na kości, mięśnie i stawy. W trakcie ćwiczeń 
pobudzane i stymulowane są też organy wewnętrzne. 
Nie wychodząc z domu, dzięki zestawom tai chi można 
zyskać energię, dobre samopoczucie i zharmonizować 
się z otoczeniem. Program, oparty na wschodnich 
sztukach ruchowych, daje różnorodne możliwości po-
przez szeroką gamę ćwiczeń, od tych najprostszych do 
bardzo złożonych. 

Profil społeczności pacjentów szpitalnych ulega stop-
niowej zmianie i zaczynają przeważać osoby, którym 
trzeba pomagać w prostych czynnościach życiowych. 
W związku z tym musimy zadbać, aby cały program ak-
tywności odpowiadał ich potrzebom. Ćwiczenia trzeba 
zmieniać od podstaw i dostosować do osób poruszają-
cych się o kulach, balkonikach i wózkach. Poszukiwana 
jest forma ruchu odpowiednia dla wszystkich, także 
i tych, którzy mogą stać jedynie przez krótki czas oraz 
tych, którzy nie mogą stać w ogóle. Ćwiczenia mają być 
energizujące, a nie wyczerpujące, mają równocześnie 
sprawiać przyjemność i leczyć. Tradycyjne ćwiczenia 
często doprowadzają do bólu i budzą niechęć. W prze-
ciwieństwie do nich, tai chi jest systemem odpręża-
jących i płynnych ruchów medytacyjnych. Widoczna 
jest harmonia pomiędzy poszczególnym częściami 
ciała, jak również pozytywne relacje pomiędzy ciałem 
i jego otoczeniem. Ćwiczenia wykonuje się ,zwracając 
szczególną uwagę na naturalny, ale zsynchronizowany 

z poruszaniem wzór oddechu. Wykonując tradycyjne 
ćwiczenia na sali rzadko zwracamy uwagę na oddycha-
nie, często postrzegając oddech jako naturalny odruch 
ciała. Ponieważ poziomem energii chi i jej krążeniem 
po ciele steruje mózg, nie ma konieczności wykonywa-
nia setek powtórzeń ciężkich ćwiczeń w celu poprawy 
i utrzymania dobrostanu psychofizycznego. Efekt osią-
gniemy znacznie przyjemniej i szybciej w postaci uak-
tywnienia mięśni, stawów oraz dotlenienia organizmu. 
Tai chi nie jest tylko zestawem ćwiczeń oddziaływują-
cym na ciało, ale też umysłu i ducha. Takie podejście 
otwiera zupełnie nowe horyzonty przed koncepcjami 
ćwiczeń fizycznych. Coraz częściej możemy się spotkać 
z praktykowaniem formy tai chi na siedząco.

Tajemnica, łącząca wszystkie chińskie sztuki walki, do-
prowadziła do powstania wielu legend na temat stylu 
tai chi chuan, służącego pierwotnie do samoobrony. 
Mówi się, że pierwowzorem były podpatrywane ruchy 
zwierząt. Niezależnie od historii, stało się popularną 
formą ćwiczeń w Chinach i na całym świecie. Ko-
rzyści profilaktyczno-zdrowotne są najważniejszym 
aspektem systemu. Uznawano od lat, że ćwiczenia te 
powodują przepływ energii Chi w meridianach pod-
czas ich wykonywania. Wierzono, że ci którzy osiągnęli 
równowagę pomiędzy ciałem, umysłem a oddechem 
mają zrównoważone trzy okolice zwane dan tien. 
Dolny dan tien zlokalizowany jest pomiędzy kością 
łonową a pępkiem. Środkowy jest w okolicy splotu 
słonecznego, a górny w okolicy szyszynki. Dan tienom 
przyporządkowane są poszczególne narządy i ich 
zaopatrzenie energetyczne. Odpowiadają za funkcje 
życiowe, metabolizm i aktywność umysłową. Ćwicząc 
tai chi, koncentrujemy wszystkie wysiłki i myśli na 
trzech dan tienach.

Na skutek coraz większego zainteresowania medycyną 
alternatywną, a przy tym tai chi, przeprowadzono 
liczne badania, które miały na celu uwiarygodnienie re-
zultatów tych ćwiczeń. Dowiedziono, że tai chi reguluje 
ciśnienie krwi, poprawia przemianę materii i poziom 
natlenowania. Uelastycznia też tkanki i bardzo przyczy-
nia się do poprawy zmysłu równowagi. Sprawdza się 
w profilaktyce osteoporozy, chorobie zwyrodnieniowej 
i zapobieganiu upadkom. Choć trudno o udokumen-
towanie wszystkich zauważalnych efektów, ćwiczenia 
te mają zastosowanie we wszystkich specjalnościach 
medycznych. Zawsze w wynikach podkreśla się pod-
niesienie komfortu psychofizycznego.

Każdy z krótkich zestawów rozpoczyna się od głę-
bokich oddechów, mających na celu dotlenienie 
całego organizmu. Krótka sesja ma wzmacniać mięśnie 
i uelastyczniać stawy oraz wywrzeć wpływ na organy 
wewnętrzne. Każda sesja kończy się ćwiczeniami relak-
sującymi i ewentualnie stymulacją punktów akupresu-
rowych. Ruchy w ćwiczeniach są płynne, angażujące 
dużo rotacji, przez to dobre z funkcjonalnego punktu 
widzenia. Ruch zgrany jest przede wszystkim z odde-
chem i wspomagany jest przez świadomą kontrolę czu-
ciową. Wszystkie ruchy generowane są ze środka ciała 
(punkt dan tien w okolicy poniżej pępka), ćwiczenia 
mają charakter funkcjonalny z jednoczesnym utrzymy-
waniem  stabilności posturalnej. W przyszłości w krze-
szowickiej balneologii planuje się wprowadzenie wielu 
nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych, jak np. 
ćwiczenia z emg i usg. Powszechne też zapowiada się 
stosowanie osteopatii. Planowane jest wprowadzanie 
tai chi jako metody ćwiczeń w ośrodku i w zabytkowym 
parku, który stwarza unikalne warunki do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu. 

TeksT:
dr n.Med. GrzeGorz Mańko
MGr karolina wróblewska

Ciąg dalszy w kolejnym numerze MK

 Zdrojowe tradycje Krzeszowickiej Balneologii - cz. V
Krzeszowicka Balneologia na co dzień rozrasta się i kultywuje tradycje lecznicze, wzbogacając stale swój warsztat leczniczy o metody idące z duchem czasu, 
dlatego też dokonywane zmiany i rozbudowa ośrodka łączy w zamiarach utrzymanie tradycji z nowoczesnością i z koniecznością stawienia czoła wymogom dla 
zmieniającej się dziedziny fizjoterapii. 
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W odpowiedzi na zaproszenie wicemarszałka Łukasza Smółki oraz Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 12 grudnia 2022 
roku ponad pięćdziesięciu seniorów z gminy Krzeszowice uczestni-
czyło w gali, zorganizowanej w ramach XVI Małopolskiego Plebiscytu 
,,Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku”. 
Zwieńczeniem uroczystości był koncert muzyki Jerzego „Dudusia” Matusz-
kiewicza z polskich filmów i seriali. Tego wieczoru w sentymentalną podróż 
zabrały gości utwory: „Zakochani są wśród nas”, „Janosik”, „Czterdziesto-
latek”, „Nie lubię poniedziałku”, „Poszukiwany, poszukiwana”. Zachwyt na 
twarzach seniorów wywołały także piosenki ,,Jeszcze w zielone gramy”, czy 
„Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia” w wykonaniu orkiestry i solistów 
Opery Krakowskiej. Seniorom towarzyszyli pracownicy Urzędu Miejskiego 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na co dzień współpracujący 
z Miejską Radą Seniorów.

TeksT oraz zdJęcie: k. klocek

Kolejna grupa seniorów z gminy Krzeszowice  
na koncercie w Operze Krakowskiej

W dalszej części obrad radni seniorzy przyjęli plan pracy na kolejny rok, de-
klarując kontynuację działań rozpoczętych w poprzednich latach. W kolej-
nym punkcie porządku obrad dyskutowano nad zmianami w Statucie Rady 
Seniorów. Propozycje rozwiązań przedstawiła  kierownik Referatu Biura 
Rady i Archiwum Zakładowego Joanna Blecharz. W dyskusji wziął udział 
również Antoni Wiatr, przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów, który 
poinformował, jakie rozwiązania zostały wdrożone w gremium, któremu 

X sesja Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach 
13 grudnia 2022 roku 
Podczas obrad przewodnicząca Helena Latawiec podsumowała działalność tego organu w mijającym roku. Wśród najważniejszych działań 
wymieniła między innymi współorganizację marszy rekreacyjno-sportowych szlakami skarbów gminy Krzeszowice, a także zapoczątkowanie 
działań, mających na celu utworzenie na terenie gminy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bądź podmiotu pełniącego taką funkcję. Poinformowała 
również, że członkowie rady uczestniczyli w wydarzeniach patriotycznych oraz szkoleniach. Na uznanie zasługuje fakt, iż Miejska Rada Senio-
rów w Krzeszowicach została laureatem konkursu „Liderzy aktywności społecznej 60+”, zorganizowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie 
Rad Seniorów.

przewodniczy. Do tematu odniósł się również burmistrz Wacław Gregor-
czyk. W kolejnym punkcie radni poruszyli sprawy bieżące, ważne z punktu 
widzenia seniorów. Po wyczerpaniu wszystkich tematów i zamknięciu ofi-
cjalnej części posiedzenia, w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego 
Narodzenia seniorzy, jak również goście, złożyli sobie życzenia świąteczne.  

TeksT oraz zdJęcia: k. klocek 

Na wstępie obrad rada dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2022 
r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032. Kolejna 
uchwała dotyczyła stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administra-
cji Budynków Komunalnych w Krzeszowicach na 2023 rok. Z informacji, 
przedstawionych przez przewodniczącego Komisji Budżetu (…) Dariusza 
Kaczarę wynika, że dotacja przedmiotowa wynosi 1 660 000,00 zł. Wzrost 
dotacji rok do roku wyniósł 8% i jest spowodowany realizacją dodatkowe-
go zadania, związanego z utrzymaniem parkingu Park&Ride w wysokości 
90 000,00 zł. 

Kontynuując obrady, radni uchwalili Program Współpracy Gminy Krzeszowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Następnie przyznali dotację 
celową dla Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum 

LV sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach 
24 listopada 2022 roku 

Zdrowia. Środki w wysokości 60 000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinan-
sowanie zakupu aparatu do badania UKG. Jak poinformował dyrektor Michał 
Matysik, całkowity koszt zakupu urządzenia wynosi ok. 140 000,00 zł. 

W dalszej kolejności radni udzieli dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zalasiu w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jest to 
brakująca kwota do sfinansowania całości zadania. Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa (…) Leszek Kramarz przekazał, że całkowity koszt zakupu 
samochodu wynosi 972 000,00 zł. Ze środków budżetu gminy wraz ze środ-
kami sołectwa Zalas przekazano łącznie 242 000,00 zł. 

Podczas sesji radni podjęli uchwałę, określającą stawkę za 1 km przebiegu 
pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych 
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dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci 
z terenu gminy Krzeszowice do placówek oświatowych, a także uchwałę 
dotyczącą przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszowice na lata 2022 – 2037”. 
Przyjęli do wiadomości również Informację o stanie realizacji zadań oświa-
towych w gminie w roku szkolnym 2021/2022 oraz zapoznali się z oceną 
stanu sanitarnego gminy, z z uwzględnieniem badań czystości wody i jako-
ści powietrza w 2022 roku. 

W kolejnym punkcie porządku obrad prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja 
Henryk Skotniczny w formie multimedialnej prezentacji poinformował 
o podejmowanych działaniach, mających wpływ na obniżenie kosztów 
działalności spółki. Nadmienił między innymi o zakończonym przedsię-
wzięciu pn.  „Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni 
wody”. Inwestycja w efekcie ma obniżyć koszty dostaw energii, zapewniać 
niezawodną dostawę wody jak również ograniczać negatywny wpływ, jaki 
na środowisko naturalne wywiera energetyka konwencjonalna. Przedsię-
wzięcie częściowo finansowane zostało pożyczką z NFOŚ. Kwota  dofinan-
sowania to 1 485 983,00 zł, przy wartości przedsięwzięcia ponad 2 miliony 
złotych. Zakres inwestycji obejmował trzy zadania: „Budowę elektrowni sło-
necznej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków”, „Budowę elektrowni 
słonecznej na terenie pompowni wody w Czatkowicach” oraz „Moderniza-
cję pompowni wody w Czatkowicach”. Do wcześniejszych zrealizowanych 
przez spółkę, proekologicznych inwestycji można zaliczyć m. in.: instalację 
do produkcji i wykorzystania biogazu oraz wykorzystania wody techno-
logicznej, pochodzącej ze ścieków oczyszczonych. Na zakończenie dodał, 
że Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o.  otrzymała w 2022 roku 
Nagrodę Państwowej Inspekcji Pracy za zajęcie drugiego miejsca w Mało-
polsce w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. 

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął 
obrady LVI sesji.

Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach dostępne są:

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

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

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

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

przewodniczący rady MieJskieJ
kaziMierz sTryczek  

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Ogólnopolskie Porozumie-
nie Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie. Intencją konkursu było zachęcenie 
do aktywności na poziomie lokalnych rad seniorów, jak i podziękowanie za 
zaangażowanie liderów w pracę na rzecz środowiska seniorów. Uroczyste 
ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia podczas 

Miejska Rada Seniorów w Krzeszowicach laureatem 
konkursu „Liderzy aktywności społecznej 60+”

Konwentu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów w Krakowie. 
W imieniu Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach nagrodę odebrała 
przewodnicząca  Helena Latawiec.

TeksT: karolina klocek 
zdJęcie: Teresa rokicka 

Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz
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Marta Smutek – koordynator projektu, prelegent – w następujący sposób 
opowiada o projekcie: Prezentowany zestaw filmów stanowi idealny punkt 
wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych, rozwoju kompetencji spo-
łecznych oraz rozmów o uczuciach i emocjach. Dzięki „Filmowym podróżom” 
(cykl dla klas 1-3) uczniowie poznają różne kraje, kultury i religie, uczą się 
otwartości, szacunku i tolerancji. Filmy pokazują dzieci z różnych stron świata, 
uświadamiają, że niezależnie od szerokości geograficznej, odmiennych trady-
cji i zwyczajów, mają one podobne marzenia, troski i przeżycia – często stają 
przed podobnymi wyzwaniami.

Bohaterowie cyklu „Młodzi w obiektywie” to z kolei rówieśnicy uczniów klas 
4-6. Dzieci, które wchodzą w nastoletniość, z oporem podchodzą do racji 
przedstawianych przez dorosłych. Towarzysząc rówieśnikom w ich filmowych 
przygodach, łatwiej przyswajają istotę budowania relacji, zdobywania auto-
nomii, podążania za swoimi marzeniami i aspiracjami, stawiania sobie celów 
oraz ponoszenia konsekwencji swoich działań.

Cykl „Dojrzewanie w kinie” (dla klas 7-8) stawia na bohatera poszukującego, 
który przekracza granicę dziecko-dorosły. To trudne, ale zarazem fascynujące 
wyzwanie. Prezentowane obrazy stanowią źródło analogii do rzeczywistego 
świata nastolatków, pomagają zdefiniować oraz rozwiązać nurtujące ich 
problemy.

W tym roku szkolnym do projektu zakwalifikowało się sześć szkół z gminy 
Krzeszowice: Szkoła Podstawowa nr 1 z Krzeszowic, Szkoła Podstawowa 

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
Od października Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach realizuje cykl spotkań filmowych w ramach projektu NHEF. Każdego miesiąca stała 
grupa uczniów z 12 klas ze szkół w gminie Krzeszowice ogląda wartościowy seans, wzbogacony o prelekcję, dyskusję i materiały dydaktyczne.

FERIEFERIE 
W MIEŚCIEMIESCIEW

turnus II
6.02- 10.02

turnus I
30.01- 3.02

ZAPISY OD
10 STYCZNIA

2023

szczegóły: www.ckiskrzeszowice.pl

nr 2 z Krzeszowic, Szkoła Podstawowa z Tenczynka, Szkoła Podstawowa 
z Sanki, Szkoła Podstawowa z Zalasu oraz Szkoła Podstawowa z Filipo-
wic. Spotkania mają miejsce w sali kinowej Miejsko-Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Krzeszowicach.

red.
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ZAPROSZENIE  
NA WYSTAWĘ

Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wy-
stawę jednego z najważniejszych twórców neoawangardowych w Pol-
sce – Józefa Robakowskiego „Sztuka to Potęga!”.

Sztuka Józefa Robakowskiego, podobnie jak jego postawa twórcza, jest 
wyrazem głębokiego umiłowania wolności. Zarówno w konceptualno-a-
nalitycznych działaniach, jak i w życiu Artysty obserwujemy nieprzerwaną 
chęć wpływu na wizerunek świata. Robakowski, pamiętający okrucieństwo 
wojny, żyjący w irracjonalnej rzeczywistości nieudolnego ustroju socjali-
stycznego, po dziś dzień stara się w swej pracy twórczej komentować to, 
co go niepokoi. 

Na wystawie prezentujemy dzieła Józefa Robakowskiego z lat 80. ubie-
głego wieku, takie jak: „Podanie ręki” (1981-1982), „Pamięci L. Breżniewa” 
(1982), „Sztuka to Potęga!” (1985), „Fetysze” (1986-1987). Prace te w dużym 
stopniu demaskują i ośmieszają totalitarny reżim Związku Radzieckiego, 
przeciwko któremu Robakowski występuje jako neutralny artysta. Stano-
wią one także osobliwe remedium, sposób na przetrwanie w niepewnych 
czasach PRL-u.

Wymowa prac Józefa Robakowskiego po niemal 40 latach jest wciąż ak-
tualna w kontekście niepokojów w Europie Wschodniej. Artysta pozostaje 
wierny swoim ideom. Jest przekonany, że sztuka może być potężniejsza od 
jakiejkolwiek siły militarnej. Potęgę sztuki Józefa Robakowskiego ukazuje 
także jego ostatnia – prezentowana na wystawie – praca „Fotomania 1939-
2016”. Jest ona syntetycznym obrazem życia i twórczości Artysty w kola-
żowym ujęciu kilkuset zdjęć odnalezionych w Internecie. Są to migawki 
z prywatnego życia Józefa Robakowskiego, długoletnia praca artystyczna 
i pedagogiczna Profesora w Szkole Filmowej w Łodzi, spotkania z przyja-
ciółmi. To jego własne wyznanie…

Wystawa rozpoczyna obchody 35-lecia galerii sztuki w Krzeszowicach.

Partnerem wystawy jest Muzeum Fotografii w Krakowie, z którym 
wspólnie zapraszamy na spotkanie z Józefem Robakowskim, które 
odbędzie się 14 stycznia 2023, o godz. 18.00, w głównej siedzibie 
Muzeum – MuFo Rakowicka.
Wystawa: „Józef Robakowski. Sztuka to Potęga!”

Kurator wystawy: Kamil Kłeczek

Partner: Muzeum Fotografii w Krakowie

Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Krzeszowice

Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Kraków, Artinfo.pl

Organizator/miejsce wystawy: Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krze-
szowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1

Wernisaż: 13 stycznia 2023, godz. 19.00

Wystawa czynna do: 5 marca 2023

DOTKNIĘCIE TRADYCJI 
KOLEJNE WARSZTATY Z AUDIODESKRYPCJĄ
Rewelacyjne nastroje, zaangażowani uczestnicy, zapach potraw 
unoszący się w całym Pałacu Vauxhall – to wyznaczniki grudnio-
wego spotkania w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, 
w ramach grantu „Udostępniamy – nie wykluczamy”.
Uczestnicy, pod okiem Asi z Book Me a Cookie, przygotowywali barszcz 
z uszkami. Ozdabiali również świąteczne pierniki. Bożonarodzeniowe 
piosenki w tle i wspólne ubieranie choinki sprawiło, że atmosfera tego 
dnia była naprawdę wyjątkowa. 

orGanizaTorzy

Przedsięwzięcie grantowe „Udostępniamy – nie wykluczamy”. Projekt „Kultura bez barier” 
realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Chodzi o spotkanie młodych muzyków z mistrzami. Te kontakty mają 
charakter warsztatów. Dla dzieci i młodzieży jest to duża szansa i okazja, 
aby podstaw improwizacji uczyć się od najlepszych. Pomysłodawcami tego 
przedsięwzięcia są: obecny dyrektor PSM Jerzy Suruło i jego córka Mag-
dalena. Tym przedsięwzięciem chcemy pokazać młodym adeptom muzyki, 
że nauka w szkole ma sens – tu uczymy się prawidłowej techniki, poznajemy 
literaturę muzyczną, zgłębiamy tajniki gry na swoich instrumentach. W szkole 
muzycznej dostajemy bazę klasycznej wiedzy. A spotkanie z muzyką improwi-
zowaną daje szanse na odkrycie w sobie kreatywności, wspólne muzykowanie 
i poznanie innej, niż klasyczna, estetyki muzycznej. To powinno poszerzać 
horyzonty artystyczne naszych uczniów – mówi Jerzy Suruło.

W tym roku wykładowcami podczas warsztatów byli: prof. dr hab. Jerzy 
Główczewski – instrumenty dęte drewniane, dr hab. Maciej Fortuna – in-
strumenty dęte blaszane, dr hab. Janusz Szrom/Magdalena Suruło – wokal, 
dr Piotr Domagała – gitara, Piotr Kalicki/Mateusz Pałka – instrumenty kla-
wiszowe, Ryszard Pałka – instrumenty perkusyjne, Monika Dudek/Daniel 
Kübler – wykład i warsztaty folklorystyczne, Jerzy Suruło – warsztaty orkie-
strowe/kierownictwo artystyczne festiwalowego big-bandu.

Szczególnie ważnymi artystami dla krzeszowickiej imprezy są Jerzy Głów-
czewski i Maciej Fortuna. O ich dorobku można by napisać kilka osobnych 
artykułów. Mimo wielu zobowiązań zawsze znajdują czas na pracę w Krze-
szowicach. Festiwal, a wcześniej Integracje, dla szerszej publiczności znane 
są dzięki koncertom, które gromadzą zawsze komplety publiczności. Po-
nieważ w Krzeszowicach nie ma odpowiedniej sali, to tegoroczny koncert 
finałowy odbył się w sali Kina Sokół w Trzebini. Dwa z koncertów zorganizo-
wano również w auli szkoły muzycznej. Pierwszy to recital pianistyczny ab-
solwenta PSM w Krzeszowicach Mateusza Pałki, który zaprezentował m.in. 
autorskie kompozycje ze swojej najnowszej solowej płyty „Blur”. W drugim, 
prawie dwugodzinnym koncercie, na scenie zaprezentowali się młodzi 
uczestnicy warsztatów, wykładowcy, chór i orkiestra rozrywkowa.

Podczas koncertu finałowego wystąpił znakomity big band złożony z pro-
fesjonalnych muzyków. Gwiazdami wieczoru byli: polski wokalista jazzowy 
Janusz Szrom i amerykański perkusista Frank Parker. Oprócz nich wystą-
pili wokaliści: Magdalena Suruło, Piotr Skóra, Anna Suruło, a to wszystko 
okraszone zostało pięknymi improwizacjami saksofonistów Jerzego Głów-
czewskiego, Cyryla Lewczuka, trębacza Macieja Fortuny, puzonisty Roberta 
Szczerby, pianisty Piotra Kalickiego, gitarzysty Piotra Domagały. 

Informacje i inne materiały dotyczące imprezy można znaleźć na stronie 
www.festiwal-muzyki.pl.

FESTIWAL MUZYKI IMPROWIZOWANEJ
W tym roku odbyła się już X edycja spotkań z muzyką jazzową, organizowana przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Krzeszowicach 
i Stowarzyszenie „Pokochajmy Muzykę”. Impreza na przestrzeni lat funkcjonowała pod różnymi nazwami – Big Band Workshop, Integracje Ja-
zzowe, a w tym roku – Festiwal Muzyki Improwizowanej. Nazwy się zmieniały, ale idea jest niezmienna. 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego i Gminy Krzeszowice. Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania darczyńcom i patronom: Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszo-
wicach, Firmom: HARDKOP z Trzebini, Alfabet z Dąbrowy Górniczej, Maggie 
PIU – art galery z Krakowa, Śląskiemu Jazz Clubowi, patronom medialnym: 
„Głos Seniora”, „Dziennik Polski”, „Przełom”, „Magazyn Krzeszowicki”. Spe-
cjalne podziękowania dla Pana Jarosława Okoczuka – burmistrza Trzebini 
oraz Trzebińskiego Centrum Kultury za pomoc i wsparcie przy realizacji 
Koncertu Finałowego.
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Zespół wspólnie wykonywał dzieła polskich kompozytorów, jak również 
m.in. norweskich (Ola Gjeilo, Edvard Grieg). Koncerty VIVA POLONIA to 
niezwykła okazja do promocji Polski, a przede wszystkim do jednoczenia 
tak licznej Polonii przebywającej w Norwegii. Zabrzmiały najpiękniejsze 
dzieła polskich kompozytorów: Karłowicza, Pałłasza, Kilara, Różyckiego, 
Moniuszki. Nie zabrakło też dzieł Chopina, które zabrzmiały wyśpiewane 
przez Tuvę Weideborg Hongve z Norwegii, czy też w aranżacji na gitarę. 
O tym, że polskie dzieła śpiewane były przez solistów z różnych krajów, 
świadczą również wykonania utworu „Rajski Ptak” (Yilin Zhang z Chin). Jako 
iż cały czas sercami wspieramy członków zespołu z Ukrainy, nie zabrakło 
tamtejszych akcentów kulturowych i artystów z Ukrainy – solistek: Oksany 
Myronchuk, Natalii Hydz, oraz pianistów: Tatiany Schvets i Oleha Petren-
ko. Mieliśmy przyjemność usłyszeć również naszego gościa specjalnego  
– 84-letnią Grainne Conroy z Irlandii. Poza zespołowymi utworami patrio-
tycznymi, takimi jak „Czerwone maki na Monte Cassino”, zwieńczeniem 
integracji było wspólne wykonanie utworu „O sole mio”, gdzie w partiach 
solowych zaprezentowali się: Magnar Tronsmoen (Norwegia), Oleh Petren-
ko (Ukraina), Martin Filipiak (Polska), Krzysztof Pamula, Krzysztof Aureliusz 
Łuczyński (Polska/Norwegia) wraz z całym zespołem integracji wokalnych. 

VIVA POLONIA – OSLO 2022 
Kolejna już, czwarta edycja VIVA POLONIA 2022, odbyła się w niezwykłych okolicznościach, bo w Norwegii. W dniach 2-7 listopada zespół, 
liczący ponad 50 osób z Polski, Norwegii, Czech, Litwy, Ukrainy, Niemiec, Irlandii, intensywnie promował polską kulturę i sztukę muzyczną, 
jednocześnie integrując się z przedstawicielami innych krajów, m.in. Norwegami. 
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Warto wspomnieć, iż efekt zaprezentowany na scenach w Gamle Raadhus 
Scene, st. Olav Kirke oraz w Drammen to efekt pracy wielu osób, a przede 
wszystkim dyrygentów-pedagogów pracujących z zespołem – Małgorzaty 
Langer-Król, Maksymiliana Żelaznego, Krzysztofa Aureliusza Łuczyńskiego 
oraz Bartosza Staniszewskiego. 

Skąd to polsko-norweskie połączenie?

Wszystko to za sprawą tenora na co dzień pracującego w Den Norske 
Opera og Ballet w Oslo, rodem z Tenczynka, miłującego piękno śpiewu 
operowego, a głęboko w sercu – polską tradycję. Stworzył on projekt nieco 
spontanicznie, a wyrosła z niego wielka idea łączenia ludzi poprzez muzykę 
i śpiew, co wielokrotnie w oczach mieszkańców gminy i Małopolski budziło 
dumę za godną reprezentację i promocję Krzeszowic poza granicami kraju. 

Wystąpili soliści: Yilin Zhang, Tuva Weideborg Hongve, Magnar Tronsmo-
en, Monika Świostek, Krzysztof Aureliusz Luczynski, Julia Fercho, Bartosz 
Staniszewski, Олег Петренко, Sylwia Wnuk, Kasia Mandla, Martin Filipiak, 
Michalina Maria Miklosz, Natalia Hydz, Ariadna Laddy, Oksana Myronchuk, 
Adam Tomaszewski, Grainne Conroy, Tatiana Schvets, Magdalena Halaba, 
Ewa Thomas Wojdat, Kamilia Buś-Spadlińska, Michalina Mikłosz, Justyna 
Skowronek. 

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy POLSK-NORSK KUL-
TURFORENING SAMHOLD wraz z polskim Stowarzyszeniem Scena Kultury 
Wokalnej ŚPIEWANIE BEZ GRANIC z Tenczynka, bezpośrednio przez Zarząd 
Stowarzyszeń: Krzysztofa Aureliusza Łuczyńskiego, Dorotę Leszczyńską-
-Danek oraz Justynę Skowronek. Koncerty odbyły się pod patronatem ho-
norowym Marszałka Małopolski – Witolda Kozłowskiego, Ambasady Polski 
w Norwegii oraz medialnym Radia Kraków. 

orGanizaTorzy

Różne zdjęcia Piotra Cieślaka można zobaczyć między innymi na jego 
profilu piotrem_kadrowane na Instagramie. Jego fotografie zachwycają 
kreatywnością. Na pozór proste tematy pokazane są w sposób niebanalny, 
czasem poetycki, pozostawiający widzowi spory margines do interpretacji. 
Wiele osób interesujących się fotografią zna zdjęcia Piotra pokazujące na-
sze, krzeszowickie okolice. Natomiast miejscem dla niego szczególnym jest 
Śląsk. Na Śląsk już od kilku lat przyjeżdżam, aby wypoczywać. Od Krzeszowic 
na Śląsk jest raptem kilkadziesiąt kilometrów i wydaje się, że to tak blisko. 
W odległości faktycznie tak jest, ale co do klimatu, estetyki, architektury, języ-
ka etc. jest to zupełnie inny świat. I to jest piękne, to mnie inspiruje. Ten świat 
z różnych powodów jest mi bliski i zrozumiały. Wygranie tego konkursu jest dla 
mnie pewną niespodzianką. Myślałem, że wyżej ocenione będzie inne moje 
zdjęcie, ale z werdyktem się nie dyskutuje – mówi Piotr Cieślak.

W ubiegłorocznej edycji, której tematem głównym był katowicki Spodek, 
jedno ze zdjęć Piotra Cieślaka zdobyło wyróżnienie.

Konkurs „Katowice w obiektywie” organizowany jest od trzynastu lat i od-
bywa się przy współpracy miasta Katowice ze Związkiem Polskich Artystów 

Fotografików Okręg Śląski. Spośród przyjętych do konkursu fotografii kapi-
tuła, złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice i Okręgu Śląskiego 
Związku Polskich Artystów Fotografików, wybrała trzydzieści, z których 
została przygotowana wystawa w „Galerii Katowice”, mieszczącej się w sie-
dzibie ZPAF-u przy ul. Dąbrowskiego 2.

- Tegoroczny temat przewodni był niezwykle pojemny. Dał autorom duże pole 
interpretacyjne. Przyjemnością więc było dla mnie oglądanie fotografii nie 
tylko laureatów, których zdjęcia możemy zobaczyć na wystawie oraz w ka-
lendarzu, ale także pozostałych uczestników. Wiele osób podeszło do tematu 
wprost. Przykładem są fotografie Grażyny Gałczyńskiej-Janus, pokazujące 
strój śląski, czy portret Alojzego Lysko z charakterystyczną wieżą wyciągową 
w tle, którego autorem jest Ireneusz Kaźmierczak. Wspaniale rozpracował 
temat konkursu Piotr Cieślak, którego na pozór zwykła czarno-biała fotografia 
kobiet w stroju śląskim zainteresowała jury zwłaszcza ze względu na pewien 
istotny szczegół, polegający na tym, że bohaterki zdjęcia widzimy od tyłu, sto-
jące przed wielką ścianą. Ta właśnie symbolika tradycji i zatrzymania urzekła 
mnie w sposób szczególny – mówi Arkadiusz Ławrywianiec, prezes Okręgu 
Śląskiego ZPAF. 

Wystawę można oglądać do 30 grudnia br., od poniedziałku do piątku, 
w godz. 17.00-20.00, w galerii ZPAF przy ul. Dąbrowskiego 2. 
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„KATOWICE W OBIEKTYWIE” PIOTRA CIEŚLAKA
Myślą przewodnią trzynastej edycji popularnego i prestiżowego konkursu były „śląskie tradycje w Katowicach”, a jego zwycięzcą został Piotr 
Cieślak z Krzeszowic.
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TRADYCJA  
STROJEM  
PIELĘGNOWANA
„Tradycja Strojem Pielęgnowana” to projekt 
zrealizowany przez KGW Miękinia. Jednym 
z jego elementów jest wystawa fotograficzna. 
W czwartek, 1 grudnia, w gościnnych progach 
krzeszowickiej Biblioteki odbył się wernisaż 
połączony z wykładem etnologa, Patryka 
Rutkowskiego.
Autorami zdjęć i oprawy graficznej towarzyszą-
cej wystawie są Krzysztof Pyzik, Karol Szewczyk 
i Marta Pająk Szewczyk. Projekt jest realizowany 
przy wsparciu finansowym: Województwa Ma-
łopolskiego w ramach konkursu „Mecenat Ma-
łopolski” 2022 I edycja, Sołectwa Miękinia, Sto-
warzyszenia Zielona Energia Miękini. Partnerami 
projektu są: Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-
na w Krzeszowicach, Muzeum – Nadwiślański 
Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipo-
wiec, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
– Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall.

Tą wystawą pragniemy pokazać, że tradycja ludo-
wa nie musi być „z muzeum”. Istotą społeczeństwa 
są przekazywane z pokolenia na pokolenie wzorce, 
budujące tradycję. W cyfrowym, zabieganym 
i zapracowanym XXI wieku, gdy wszystko staje się 
masowe, często bezpiecznie nijakie, nasze Koło 
barwnie maluje tę rzeczywistość, sięgając do tra-
dycji Krakowiaków zachodnich – piszą na swojej 
stronie internetowej organizatorzy.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od  
2 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r.
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W imieniu Dyrekcji oraz Pracowników biblioteki 
życzymy Państwu, cytując  K.I. Gałczyńskiego, 
aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością 
i spokojem, a Nowy Rok – dobrym czasem.

PODSUMOWANIE PROJEKTU AKADEMIA 
KREATYWNEGO CZYTELNIKA
Biblioteka w Krzeszowicach została beneficjen-
tem programu Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego – Partnerstwo dla książki. 
Projekt pt.: „Akademia Kreatywnego Czytelnika” 
otrzymał dofinansowanie w kwocie 16 000 zł. 
Projekt polegał na wzmocnieniu roli literatury 
popularnonaukowej wśród czytelników bibliote-
ki oraz zachęceniu grup niebędącymi aktywnymi 
czytelnikami do nawyków czytelniczych. Kon-
cepcja projektu opierała się na stworzeniu oferty 
zajęciowej z dziedzin STEAM (science, tech-
nology, engineering, art, maths), sprzyjającej 

rozwojowi kreatywności oraz dającej możliwość 
przeniesienia teorii książkowej na bezpośrednie 
doświadczenia za pomocą nowatorskich rozwią-
zań. Zajęcia odbyły się w bibliotece głównej oraz 
8 filiach, gdzie utrudniony jest dostęp do książek. 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego 
funduszu celowego.

Łącznie od maja do grudnia w zadaniu wzięło 
ponad 1000 uczestników. Akademia Kreatyw-
nego Czytelnika składała się z bloków tematycz-
nych prowadzonych przez specjalistów w danej 
dziedzinie: informacje o pszczołach przybliżył 
Bogusław Latawiec, w świat matematyki wpro-
wadził nas Zbigniew Durczok, spotkania z Libera-
turą poprowadził Zenon Fajfer, Jolanta Kasprzyk 
przeprowadziła warsztaty teatralne, a Marcin 
Kołpanowicz zapoznał nas ze swoją sztuką.

Dodatkowo odbył się blok zajęć dla dzieci, obej-
mujący takie tematy jak: doświadczenia małego 
chemika, dźwięki i kolory, ciało człowieka, mate-
matyka oraz fauna i flora. W czasie tych spotkań 
nie zabrakło nowatorskich elementów (bum 
bum rurki, mikroskop jajo, teatrzyk Kamishibai 
czy układanki MasterKids). Zwieńczeniem części 
dedykowanej najmłodszym uczestnikom był 
teatrzyk „Ekologia z Alicją, Królikiem i Kapeluszni-
kiem” w wykonaniu Teatru Maska. Niespodzianką 
po spektaklu był quiz z nagrodami z wiedzy 
o ekologii. Stałym elementem, na którym opie-
rały się przeprowadzone zajęcia, była książka, 
która mamy nadzieję, stała się towarzyszem życia 
codziennego każdego człowieka, niezależnie od 
jego wieku.

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI
Koniec roku skłania do różnych podsumowań. Ten rok był dla naszej placówki wyjątkowy, ponieważ przenieśliśmy się do nowego obiektu, a co 
za tym idzie, stanęły przed nami nowe wyzwania. Dziękujemy, że byliście z nami, korzystaliście z usług biblioteki, wspieraliście nasze działania, 
uczestniczyliście w licznych wydarzeniach, organizowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.  
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AKTUALNOŚCI
DKK – Dyskusyjny Klub Książki zaprasza wszyst-
kich miłośników książek na comiesięczne spo-
tkania. Zapraszamy w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca. Dołącz do klubu, gwarantujemy miłą 
i bezstresową atmosferę. Najbliższe spotkanie 5 
stycznia od 16.30 do 18.00.

Środy z językiem polskim – przypominamy, że 
w każdą środę w godz. 15.30-18.30 w bibliotece 
odbywają się bezpłatne lekcje języka polskiego 
dla gości z Ukrainy.

Nie wyrzucaj! Odkręcaj i wrzucaj! Zbieramy 
nakrętki na rehabilitację Mikołaja Banaszaka. 
Jeśli masz nakrętki i nie wiesz, co z nimi zrobić, 
przynieś do biblioteki (od wtorku do soboty 
w godzinach pracy biblioteki).

WYSTAWY
„Tradycja strojem pielęgnowana”
Wystawa fotografii, przygotowana przez KGW 
w Miękini, dostępna od 1.12.2022 do 02.01.2023, 
w godzinach otwarcia biblioteki (II piętro).

„Afryka”
Wystawa pokazuje codzienne życie w Afryce. Fo-
tografie pochodzą od instytucji w Afryce, wspie-
ranych przez Polską Fundację dla Afryki. Celem 
wystawy jest ukazanie w migawce specyfiki życia 
na tym kontynencie, z podkreśleniem determi-
nacji ludzi Afryki w codziennej walce o przetrwa-
nie. Dostępna od 12 stycznia 2023 w godzinach 
otwarcia biblioteki (II piętro).

WYDARZYŁO SIĘ …
26 listopada odbył się finisaż wystawy grafiki 
Witoda Sasa-Nowosielskiego, połączony z wie-
czorem poezji – swoje wiersze czytał sam autor.

„Tradycja strojem pielęgnowana” to projekt 
zrealizowany przez KGW Miękinia. Jednym z jego 
elementów jest wystawa fotograficzna. W czwar-
tek 1 grudnia w progach krzeszowickiej Biblio-
teki odbył się wernisaż połączony z wykładem 
etnologa, Patryka Rutkowskiego. Autorami zdjęć 
i oprawy graficznej towarzyszącej wystawie są 
Krzysztof Pyzik oraz Karol Szewczyk i Marta Pająk 
Szewczyk. 

6 grudnia zawitał do biblioteki święty mikołaj 
i zostawił dla czytelników słodkości oraz tajem-
nicze książkowe prezenty. Otrzymał je każdy, kto 
tego dnia zawitał do wypożyczalni głównej.

9 grudnia gościliśmy Katarzynę Znańską-Ko-
złowską, mieszkankę Krzeszowic, autorkę książki 
„Fałszywa przyjaciółka”, która pisze o sobie: Pa-
sjonatka czytania, pisania… Książki to mój świat! 
Pracownik naukowy, edukatorka dzieci, młodzieży 
i dorosłych – czerpiąca satysfakcję z osiągnięć swo-
ich uczniów. Spotkanie poprowadziła Barbara 
Grabowska. 

Książka opisuje bardzo trudną chorobę, alko-
holizm. W naszej tradycji i kulturze przyjęło się, 

że alkohol to raczej domena mężczyzn, a pijąca 
kobieta kojarzona jest z osobami z nizin spo-
łecznych i ekonomicznych. Autorka pokazuje, 
że alkohol wkracza podstępnie zarówno w życie 
mężczyzn, jak i kobiet, również tych bogatych, 
które mają wszystko; pozornie szczęśliwych. 
Jego największą zaletą jest obecność, podczas 
gdy inni zawodzą, zajmują się swoimi sprawa-
mi, są zapracowani. Bo każdy z nas potrzebuje 
bliskości, a alkohol zapełnia pustkę i staje się 
naszym powiernikiem, naszą przyjaciółką, tyle 
tylko, że nieprawdziwą. Spotkanie było bardzo 
interesujące i inspirujące. Kameralne grono 
ośmieliło zebranych do szczerych wypowiedzi 
i wieczór przerodził się w ciekawą, osobistą 
wręcz rozmowę uczestników. Autorka przez wie-
le lat trzymała rękopis w szufladzie, ale na szczę-
ście udało się książkę wydać. A jest to bardzo 
mądra i dobrze napisana książka, która może stać 
się drogowskazem dla osób z podobnym proble-
mem. Dziękujemy za nią pani Kasi i czekamy na 
następne publikacje.

15 grudnia odbył się pokaz fotorelacji oraz pod-
sumowanie projektu Akademia Kreatywnego 
Czytelnika.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
30 grudnia, w piątek, o godz. 18.00 zapra-
szamy na wspólne kolędowanie z Maurycym 
Polaskim – artystą Kabaretu pod Wyrwigroszem.

5 stycznia, w czwartek, o godz. 18.00 odbędzie 
się spotkanie z Michałem Łyskiem, który przybli-
ży tajniki Feng shui.
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W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Liceum Ogól-
nokształcącego wraz z pocztem sztandarowym 
i dyrektor Alicją Milczarek, Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych z pocztem sztandarowym, zastępca 
burmistrza Witold Kulczycki, dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu Paweł Czyż, dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej Klaudia Węgrzyn, prezes spółki Wodociągi 
i Kanalizacja Henryk Skotniczny, działacze Solidar-
ności z tamtych lat Marzena Kubin i Leszek Więcek. 
Przybyłych przywitał Henryk Woszczyna – inicjator 
tych corocznych spotkań. Po krótkim wystąpieniu, 
w którym przypomniał kontekst i realia wydarzeń, 
które w konsekwencji doprowadziły do końca PRL 
i powstania wolnej Polski, pod obeliskiem zostały 
złożone kwiaty.

red.

W ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
Już po raz siódmy przy obelisku Solidarności w Krzeszowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku.

Ale kiedy taka praca jak nasza, praca u podstaw, wśród najuboższych, 
zmagających się z trudami codziennego życia, zostanie doceniona, 
cieszymy się ogromnie. Bo ktoś dostrzegł nasze działania i je uszanował  
– piszą na swoim facebookowym profilu członkowie Interwencyjne-
go Zespołu Pomocy Międzyludzkiej. 

Wieloletnią aktywność IZPM dostrzegł Zarząd Fundacji Kobieta 
w Regionie, składając wniosek i nominując Interwencyjny Zespół 
Pomocy Międzyludzkiej do nagrody Starosty Krakowskiego dla 
organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na 
rzecz społeczności lokalnej w 2021. Starosta Powiatu Krakowskiego 
Wojciech Pałka przyznał swoją nagrodę dla tej niezwykle zasłużonej 
organizacji. 

Jesteśmy dumni i bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. I jedocześnie 
nisko się kłaniamy wszystkim, którzy nasz Zespół wspierają i nieustan-
nie pomagają, często anonimowo i z wielkim oddaniem – dodaje we 
wpisie na swoich stronach internetowych IZPM

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej od 30 lat nieprze-
rwanie, charytatywnie, z oddaniem pracuje na rzecz ludzi doświad-
czonych przez los, chorobę, niepełnosprawność, biedę, szczególną 
troską otaczając dzieci. 

red.

WYRÓŻNIENIE DLA IZPM
Nikt, kto pracuje charytatywnie, nie oczekuje poklasku, nagród, zaszczytów. To, czego potrzebują wszyscy działający w organizacjach pozarzą-
dowych, to zrozumienie, wsparcie i nieustanna motywacja do działania. 

22 października, podczas spotkania z Moniką Dudek – et-
nolożką, regionalistką, pieśniarką i tancerką – uczestnicy 
dowiedzieli się o znaczeniu chleba w obrzędach i zwyczajach 
regionu krakowskiego, legendach i zwyczajach związanych 
z chlebem – praktykowanych przez różne kultury świata. 
Wspominali, jak to dawniej w domach na wsiach chleb pieczo-
no. Z kolei 28 października uczestnicy (w tym kilkoro dzieci) 
podjęli się bardzo ciekawego wyzwania i wspólnie upiekli 
chleb i bułeczki pod okiem doświadczonej gospodyni z Rud-
na, w rodzinie której wiedza i praktyka tradycyjnego wypieku 
chleba przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Wydarzenie zorganizowane przez KGW w Rudnie było wspa-
niałą okazją do odkrycia lub przypomnienia sobie smaku 
prawdziwego wiejskiego chleba i docenienia jego ponadcza-
sowej wartości.

red.

CHLEB NASZ POWSZEDNI
„Chleb nasz powszedni” – pod takim hasłem KGW w Rudnie zorganizowało wydarzenie składające się z 2 części, które było częścią zadania pn. 
„Znaczenie chleba w obrzędach i zwyczajach regionu krakowskiego”, realizowanego przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego oraz 
Gminy Krzeszowice, w ramach konkursu Starostwa Powiatowego w Krakowie – „Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji”.
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Zależało nam, by odtworzyć i zachować to, 
co dawno temu kobiety z Rudna nosiły na 
co dzień, czyli prostsze i skromniejsze (od 
krakowskich odświętnych) bluzki i spódnice. 
Ich nadrzędną funkcją była przede wszystkim 
funkcja praktyczna, bluzki i spódnice miały 
nie krępować ruchów podczas pracy w domu, 
obejściu itp. W procesie projektowania stro-
jów mogłyśmy liczyć na wsparcie merytorycz-
ne wybitnej etnolożki Moniki Dudek, która 
jako znawczyni tradycji i strojów Krakowia-
ków zachodnich była nieocenionym źródłem 
wiedzy – powiedziała Karolina Reed, prze-
wodnicząca Koła.

Stroje uszyte zostały dzięki wsparciu finan-
sowemu Powiatu Krakowskiego („Koła Go-
spodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji”) 
oraz Gminy Krzeszowice.

TeksT: red., zdJęcie: doroTa bylina

KGW W RUDNIE BOGATSZE O NOWE STROJE  
CODZIENNE
Na terenie Skansenu w Wygiełzowie członkinie KGW w Rudnie zrealizowały sesję zdjęciową w zimowym klimacie – jej celem było zobrazowanie 
nowo uszytych strojów codziennych.

INTEGRACJA
Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opieku-
nów i przyjaciół, organizowany przez Stowarzyszenie św. Wincentego 
a Paulo przy finansowym wsparciu Gminy Krzeszowice, jest imprezą 
cykliczną, która wpisuje się w kalendarz od kilku lat. 
Tegoroczna, jesienna edycja, ze względu na niekorzystną aurę przeniosła 
się z pleneru do gościnnej Sali Weselnej OSP Żbik. Spotkanie przebiegało 
pod hasłem „Doceńmy hojność natury”. Organizatorzy zadbali o każdego 
z uczestników, zapewniając atrakcje dla osób o zróżnicowanych możli-
wościach, zdolnościach, talentach. Dzięki warsztatom edukacyjnym, pro-
wadzonym przez pana Tytusa Woźniaka – doświadczonego pszczelarza, 
poznaliśmy fascynujący świat i życie pszczół, zgłębiliśmy tajniki wnętrza ula 
oraz sekrety powstawania miodu. Mieliśmy także możliwość samodzielnie 
zbudować domek dla murarek, który ozdobi wiosną ogrody czy balkony, 
zapraszając te pożyteczne owady do naszego najbliższego otoczenia. 

Największą atrakcją stały się jednak warsztaty kulinarne, podczas których 
samodzielnie przygotowaliśmy pierniki z pachnącego cynamonem i przy-
prawami korzennymi ciasta. Ugniatanie, wałkowanie, wycinanie forem-
kami, dekorowanie, a na koniec degustowanie gotowego, własnoręcznie 
wykonanego ciasteczka, dostarczyło wszystkim ogromu radości i poczucia 
sukcesu. Na wyjątkowo głodnych czekał jeszcze ciepły posiłek w postaci 
pieczonych kiełbasek, piernik na miodzie i słodki bufet. Każdy z uczestni-
ków opuszczał salę z własnoręcznie wykonanymi pamiątkami oraz z głową 
pełną pozytywnych wrażeń.

Serdecznie dziękujemy władzom Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo, 
zarówno za organizację pikniku integracyjnego, jak i całoroczną pomoc 
oraz Gminie Krzeszowice za finansowe wspieranie działań na rzecz niepeł-
nosprawnych.

koordynaTorki nieforMalneJ GrUpy wsparcia dla rodziców  
i opiekUnów osób niepełnosprawnych „sUpporTo”,  

działaJąceJ przy Gops w krzeszowicac
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Pan Jan urodził się w Łysej Górze koło Kutna, w województwie kujawsko-
-pomorskim. Dziecięce lata spędził w Kromszewicach, skąd jako młody 
chłopak wyjechał do Warszawy, gdzie ukończył szkołę średnią oraz szkołę 
muzyczną II stopnia. Studiował w Krakowie, gdzie poznał swoją żonę, a po 
ślubie zamieszkali w Krzeszowicach.

Moje pierwsze wspomnienia związane z panem Janem to lata 70. ubiegłe-
go stulecia. Byłam uczennicą krzeszowickiej szkoły muzycznej, a pan Rosiak 
był tam nauczycielem. Nie moim, bo uczył gry na wiolonczeli, ale w tam-
tych czasach dzieci wiedziały, że należy się kłaniać każdemu nauczycielowi, 
nawet jeśli nie uczy kogoś osobiście. Jak przez mgłę widzę oczami kilkulet-
niej dziewczynki postać profesora przemierzającego trasę z budynku głów-
nego szkoły do tzw. przybudówki. Miał łatwość rozmawiania z dziećmi, był 
pedagogiem z tych, o których się mówi, że mają takt pedagogiczny i wro-
dzone predyspozycje. Potrafił, mijając, powiedzieć coś miłego, zagadać do 
czekającego na swą lekcję ucznia.

Potem wspominając, widzę, jak przemyka gdzieś po uliczkach rynku z siat-
ką pełną zakupów. Zawsze grzeczny, kłaniający się, kulturalny.

Przychodzi rok 1989. Jesienią podejmuję naukę w Studium Nauczycielskim 
w Trzebini Młoszowej. Jan Rosiak uczy tam muzyki i zakłada Zespół Muzyki 
Dawnej. Gramy niby tylko na fletach prostych, co wydaje się banalne, ale 
nie jest. W repertuarze nie ma prostego „Panie Janie” czy innych łatwych 
melodyjek, ale „Taniec Pretoriusa” i inne utwory, które sprawiają, że dwa lata 
w Młoszowej okazują się piękną przygodą. Wszystko za sprawą miłości do 
muzyki, którą widać u prowadzącego. Zaraża nią swoich studentów.

Po pierwszym roku nauki wychodzę za mąż i mam kolejne, bardzo osobi-
ste i miłe wspomnienie z panem Rosiakiem. Bo choć ślub był w Krakowie, 
pan Jan pociągiem przyjechał z wiolonczelą i uświetnił moją uroczystość 
grą w kościele. Bezinteresowną, bo – jak mówił – to był prezent dla pary 
studentów, którzy na co dzień grali w prowadzonym przez niego Zespole 
Muzyki Dawnej. Nie mam filmu z tamtego dnia, bo video jeszcze nie były 
bardzo popularne, ale doskonale pamiętam piękną oprawę muzyczną 
swojego ślubu.

Z czasem mojej nauki w Studium Nauczycielskim wiąże się również wspo-
mnienie z fletnią Pana, a dokładniej z fletniami Pana, na których, jak się 
okazało, umiał grać Jan Rosiak. Wszyscy wiedzieliśmy, że jest mistrzem gry 

JAN ROSIAK – MOJE WSPOMNIENIE
We wrześniu bieżącego roku na krzeszowickim cmentarzu pożegnaliśmy śp. Jana Rosiaka – postać znaną i lubianą w naszej lokalnej społeczno-
ści. Choć nie był rodowitym krzeszowiczaninem, to wpisał się w historię naszego miasta i wielu ludziom będzie go brakowało.

na wiolonczeli, skrzypcach i flecie. 
Mniej liczni wiedzieli, że gra również 
na kontrabasie, pianinie, perkusji, gi-
tarze, waltorni, altówce, mandolinie 
i basetli. Kiedy mój znajomy Peru-
wiańczyk przywiózł z Ameryki Po-
łudniowej kilka fletni Pana i kenę to 
okazało się, że pan Jan odkryje tajniki 
poznawania również tych rzadkich 
instrumentów. Czasami pożyczał je 
sobie, by wygrywać piękne melodie. 
Żył muzyką, a instrumenty otaczał 
ogromnym szacunkiem, obchodząc 
się z nimi delikatnie.

Kolejne bliskie spotkania, oprócz 
tych przypadkowych na ulicy czy 
w kościele św. Marcina w Krzeszowi-
cach, gdzie prowadził przez wiele lat 
chór męski, mają miejsce w latach 

2006–2015. Kieruję Świetlicą Środowiskową Caritas, do której uczęszcza-
ją wnuki pana Jana. On, najwspanialszy dziadek pod słońcem, odbiera 
często dzieci po zajęciach. Jest dziadkiem, którego każdy chciałby mieć: 
czuły, troskliwy, opiekuńczy, wierzący w dzieci i wspierający je w różnych 
poczynaniach. Pielęgnuje pasje wnuków i pozwala na posiadanie marzeń. 
Jak mało który opiekun dopytuje, czy mają odrobione lekcje i nie sprawiały 
kłopotów. Chętnie i z przejęciem opowiada o tym, jakie wnuki i wnuczka 
mają zainteresowania, pokazując, jak dobrze ich zna. Nie dziwi mnie, że dziś 
są dorosłymi ludźmi o bardzo indywidualnym stylu, wysokiej kulturze oso-
bistej i znakomicie funkcjonują, radząc sobie samodzielnie. Na pogrzebie 
dziadka widać było, jak ze wzruszeniem żegnają go, wspierając swą babcię, 
która po wielu latach małżeństwa, pozostała sama. 

Panie Janie, to był zaszczyt poznać Pana. Dziękuję za wszystkie wspólne 
chwile. Na pewno wielu ludziom, tak jak mi, będzie Pana brakowało.

aGnieszka wołodko

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Druha Stanisława Lasonia

 długoletniego Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  
i Powiatowego ZOSP RP  

w Krakowie oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Krzeszowicach, Naczelnika Honorowego  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini.

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

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy  
najgłębszego współczucia.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach
Strażacy – Ochotnicy Gminy Krzeszowice

Z głębokim żalem żegnamy 

śp. Stanisława Lasonia 

działacza samorządowego w Miękini,  
członka Rady Sołeckiej w latach 2003-2018,  

uczestnika działań organizowanych 
 przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne  

„Na Wulkanie”. Jego zaangażowanie i pogoda ducha  
na zawsze  

pozostaną w naszych sercach i myślach, a ogrom wykonanej 
pracy na rzecz wsi i jej mieszkańców 

 nigdy nie zostaną zapomniane.

Pragniemy złożyć szczere kondolencje Rodzinie  
z powodu Jego odejścia.

Były Sołtys wsi – Bogdan Kurdziel i jego Rada Sołecka
Zarząd Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie”
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Gdzie zaczyna się bieda? Na to pytanie odpowiadają autorzy najnow-
szego „Raportu o biedzie”, corocznej publikacji przygotowywanej 
przez Szlachetną Paczkę. Raport zbiera najważniejsze dane oraz histo-
rie osób balansujących na granicy przetrwania. Tegoroczna publikacja 
zawiera także wyniki ogólnopolskiego badania, w którym pod lupę 
wzięto m.in. stereotypy dotyczące ubóstwa. Wynika z niego, że 15% 
Polaków nadal uważa, że życie w ubóstwie to wybór, a 31% twierdzi, 
że wystarczy wziąć się do roboty, żeby z niego wyjść. Raport o biedzie 
powstał po to, by pokazać, że rzeczywistość bywa bardziej złożona, 
a inflacja dotyka każdego, ale nie każdy jest na jej dotyk tak samo 
wrażliwy. 
Dzielisz podwórko z Adamem, który marzy o tym, by nie iść spać głodnym. 
Twoje dziecko chodzi do klasy z Milenką, której nikt nie zaprasza. Codziennie 
widujesz w tramwaju Ryszarda, który jeździ od pętli do pętli, bo tylko tak 
może się ogrzać – mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, 
organizatora Szlachetnej Paczki, i dodaje: Dziel się czasem, mnóż nadzieję, 
dodawaj otuchy, odejmuj troski, potęguj dobro. Matematyka biedy bywa 
bezlitosna, ale ustępuje ekonomii serca i hojności. Bieda kończy się tam, gdzie 
zaczyna się nasza solidarność. 

Blisko 2,5 mln osób w Polsce żyje w budynkach, w których przecieka dach, 
brakuje szczelnych okien i drzwi, a na ścianach i sufitach w wyraźny sposób 
występuje wilgoć. W prawie 3% gospodarstw domowych w Polsce nadal 
nie ma bieżącej wody, a co dwudziesty mieszkaniec naszego kraju żył 
w 2022 roku bez dostępu do łazienki i toalety. To tylko niektóre dane, które 
znalazły się w tegorocznym Raporcie o Biedzie. 

Wiesz, gdzie zaczyna się bieda?
Dla każdego, kto doświadcza ubóstwa, bieda zaczęła się gdzie indziej. 
Tam, gdzie Milena nie idzie na urodziny do koleżanki z klasy, bo wstydzi 
się, że tylko ona nie przyniosłaby prezentu. Tam, gdzie pani Iryna wysiada 
z pociągu z tylko jedną siatką, za to z dwójką dzieci. I wcale nie ma już siły 
walczyć, bo właśnie przed toczącymi się walkami uciekła. Tam, gdzie pan 
Józef oddaje do schroniska swojego ukochanego psa, przyjaciela, bo wie, 
że przynajmniej tam go nakarmią.

Aż 1,6 mln Polaków, w tym 333 tys. dzieci, żyło w 2021 r. poniżej minimum 
egzystencji, czyli w skrajnym ubóstwie. To więcej niż szacowana łączna 
liczba uchodźców, którzy zatrzymali się w naszym kraju od wybuchu wojny 
w Ukrainie. To bardzo dużo. Na szczęście tych, którzy mogą i mają się czym 
podzielić, wciąż jest więcej. Nas jest więcej. Jeśli starczy nam odwagi, by 
dostrzec, gdzie zaczyna się bieda, znajdziemy też siłę, by razem dotrzeć 
tam, gdzie się kończy. 

Zobacz, gdzie zaczyna się bieda. Wejdź na www.raportobiedzie.pl i pomóż 
osobom w potrzebie dotrzeć tam, gdzie się kończy.

Rodziny Szlachetnej Paczki
W rodzinach objętych pomocą 
Szlachetnej Paczki średni dochód 
na osobę to 13 zł i 11 gr na dzień, 
po odjęciu kosztów utrzymania 
mieszkania, opłaceniu rachunków 
i kosztów leczenia. Ponad połowa 
Polaków boi się, że nadchodzącej 
zimy nie będzie miała czym ogrzać 
mieszkania. Co piąta włączona do 
Szlachetnej Paczki rodzina, w której 
występuje choroba lub niepeł-
nosprawność, nie jest w stanie 
pokryć wszystkich niezbędnych 
wydatków na leki. Jedną z osób 
objętych programem jest pan Ire-
neusz. Jego dom z daleka wygląda 
na opuszczony. Z bliska również. 
Drewniane ściany, zapadający się 
dach – trudno wyobrazić sobie, by 
zatrzymał ulewę – brakuje okien. 
Ale nie jest pusty. Mieszkają w nim 
pan Ireneusz i Filar, kot przybłęda. 
Mężczyzna choruje na astmę, nie 
widzi na jedno oko, myje się w mi-

sce, a po wodę, którą podgrzewa w garnkach na piecu, chodzi do studni. 
Kiedyś, gdy rozpadający się budynek był jeszcze domem z prawdziwego 
zdarzenia, mieszkali w nim również żona i syn pana Ireneusza. Inne czasy, 
szkoda do tego wracać, od dawna nie żyją. Ważne jest to, co teraz: wykrze-
sać z siebie jeszcze trochę energii, zabezpieczyć się przed mrozem, choć 
niestety – trochę brakuje siły. Jedzenie? Niewielkie porcje. Dla siebie i dla 
Filara. Marzenie? Przeżyć. I jeszcze skosztować jakichś słodyczy w święta. 
Ten jeden raz w roku.

Mitologia ubóstwa – jak postrzegamy dotkniętych biedą?
Tymczasem w Polsce wciąż świetnie mają się fałszywe wyobrażenia na te-
mat biedy. Właśnie dlatego Szlachetna Paczka przeprowadziła ogólnopol-
skie badanie, w którym wzięto pod lupę mitologię ubóstwa. 15% Polaków 
wciąż uważa, że życie w biedzie to wybór, co piąty badany, że bieda to 
wynik wyłącznie lenistwa, co trzeci – że jest na nią łatwy sposób: wystarczy 
wziąć się do pracy.

Ponad 1/3 ankietowanych uważa, że na zasiłku zapewne żyje się wygodniej. 
36% nie wierzy, że ktoś ciężko pracuje i nadal nie ma na życie; 27% będzie 
zaskoczonych tym, że osoby w potrzebie mają wyższe wykształcenie; a 15% 
uzna, że osoba dotknięta ubóstwem raczej mieszka w małej miejscowości. 

Stereotypowa bieda jest bezrobotna, niewykształcona i żyje na wsi. Tym-
czasem może kryć się za ścianą mieszkania obok. W dużym mieście, w któ-
rym mieszka ktoś po studiach, z 20-letnim stażem pracy. 

Wszyscy doświadczamy inflacji, tylko inaczej 
Rok 2022 był dla wielu Polaków najtrudniejszy od wielu lat. Spełnił się naj-
czarniejszy scenariusz: drożyzna i wojna, dwa zjawiska, których najbardziej 
się obawialiśmy, stały się dla nas codziennością. W Polsce ceny produktów 
i usług rosną najszybciej od ponad ćwierć wieku. Zdrożało wszystko. 

95% Polaków odczuło w ostatnim półroczu wzrost cen żywności, 89% 
wzrost cen utrzymania mieszkania lub domu. Oszczędzamy na kulturze 
i rozrywce (64% badanych), zakupach odzieży lub obuwia (64%), zużyciu 
prądu, wody i gazu (58%) oraz żywności (45%). Inflacja dotyka każdego, 
ale nie każdy jest na jej dotyk tak samo wrażliwy. Dla jednych oznacza, 
że za niektóre rzeczy płacimy nieco więcej, dla innych – że nie są w stanie 
zapłacić wcale: za zbyt drogie lekarstwa, zbyt drogie zajęcia dodatkowe dla 
dziecka, zbyt drogą ciepłą kurtkę. 

Pomocowe świadczenia pieniężne powinny być systematycznie waloryzowa-
ne oraz skoordynowane z usługami społecznymi odpowiedniej jakości. Obec-
ny kryzys kosztów życia sprawił, że realna wartość świadczeń pieniężnych na 
dzieci i z pomocy społecznej dramatycznie spada  – mówi Ryszard Szarfen-
berg, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Każda wpłata na Szlachetną Paczkę przybliża ludzi, którzy znaleźli się w eks-
tremalnych sytuacjach, do wyjścia z biedy. Jeśli bieda to wybór, również od 
Ciebie zależy, gdzie się kończy. Wejdź na www.raportobiedzie.pl i pomóż.

BIEDA ZACZYNA SIĘ TAM, GDZIE… 
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Gośćmi podczas spotkania byli: zastępca dyrektora Biura Wojewody Ma-
łopolskiego Ewa Gil, która odczytała skierowany do gości list okoliczno-
ściowy od Łukasza Kmity – wojewody małopolskiego, wiceprezes Zarządu 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Szymon Strzelichowski oraz 
przedstawiciele Gminy Krzeszowice: burmistrz Wacław Gregorczyk i wice-
burmistrz Adam Godyń, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Aneta Solarz oraz dyrektor Centrum Kultury i Sportu Paweł Czyż, komen-
dant Straży Miejskiej Janusz Mitka. Obecni też byli niezawodni sponsorzy 
Stowarzyszenia – rodzina Państwa Niemczyków i Mariola Cichoń – właści-
cielka firmy BAKO. Powiat Krakowski był reprezentowany przez starostę 
krakowskiego Wojciecha Pałkę, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Kra-
kowie Alicję Wójcik i członka Zarządu Powiatu Tadeusza Nabagło.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego, 
Wojewody Małopolskiego i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 
Muzyczną oprawę zapewnili Monika Gębala i Janusz Blecharz oraz zespół 
muzyczny z Limanowej.

Przy okazji tego wydarzenia mieliśmy okazję na krótką rozmowę z prezes 
stowarzyszenia „Otwórzmy przed Nimi Życie” Janiną Lasoń.

Dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi zajmuję się od 27 lat. Od 
tego czasu jestem mamą niepełnosprawnego syna, Janusza. Na własnym 
przykładzie poznałam i przepracowałam wszystkie problemy i potrzeby 
związane z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Jednym z największych 
problemów, jeszcze kilkanaście lat temu, była kwestia postrzegania takich 
osób wśród większości społeczeństwa. Ludzie unikali kontaktów, nie pozwa-
lali swoim dzieciom na zabawę. Niektórzy uważali, że niepełnosprawność 
jest zaraźliwa. Dziś trudno w to uwierzyć, ale tak było. Zmiany, powolne, ale 
systematyczne widać od około 15 lat. Zaczęto likwidować bariery komunika-
cyjne, architektoniczne, w szkołach i przedszkolach pojawiły się grupy i klasy 
integracyjne. Sytuacja jednak i dziś nie jest idealna. Spotykamy się na turnu-
sach rehabilitacyjnych z dziwnymi reakcjami innych kuracjuszy. Problemem 
bywają wózki inwalidzkie. My się jednak nie poddajemy i robimy wszystko, aby 
osoby, które są pod naszą opieką, mogły brać udział w życiu publicznym. Stąd 
tak wiele naszych działań. 

Na aktywność, rehabilitację, leczenia potrzebne są pieniądze. Środki pozysku-
jemy dzięki sponsorom, samorządom różnych szczebli. Wielkim wsparciem 
są pieniądze pochodzące z 1% odpisu od podatków. Bez nich praktycznie nie 
moglibyśmy funkcjonować, ponieważ do wszystkich projektów potrzebujemy 
wkładu własnego. A dzięki 1% te pieniądze mamy. Moim dotąd niespełnionym 
marzeniem jest powstanie w gminie Krzeszowice ośrodka dziennej opieki 
dla niepełnosprawnych. To byłaby wielka pomoc dla ich opiekunów, którzy 
potrzebują choćby trochę czasu dla siebie czy do załatwienia jakichś spraw 
prywatnych lub urzędowych. Na razie szanse na powstanie takiej placówki są 
niewielkie, ale przecież za chwilę jest Boże Narodzenie, czas składania życzeń 
i realizacje marzeń. Moje są właśnie takie. Wszystkim, którzy wspomagają 
naszą działalność z serca dziękuję. Dobro wraca.

Pani Janinie i wszystkim podopiecznym, ich opiekunom i osobom zaan-
gażowanym w działalność stowarzyszenia życzymy wielu sił, wytrwałości, 
szczodrości sponsorów, miłości i zrozumienia.

Marian lewicki

WSPÓLNA WIECZERZA
W sobotę, 10 grudnia, w krzeszowickiej restauracji Frykas spotkali się rodzice z dziećmi (często dorosłymi) z niepełnosprawnościami. Trady-
cyjne spotkanie wigilijne „Nasza Wspólna Wieczerza Wigilijna” zorganizowało, jak co roku, stowarzyszenie „Otwórzmy przed Nimi Życie”, pod 
kierownictwem wieloletniej prezes Janiny Lasoń. Wieczór był okazją do świątecznej biesiady, spotkania ze Świętym Mikołajem oraz wspólnej 
tanecznej zabawy.
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Fundacja ta swoją działalność na terenie Polski rozpoczęła z inicjatywy  
ks. kard. Franciszka Macharskiego w 1991 r. i działa obecnie w 16 miastach. 
Od listopada 2016 r. również na ternie gminy Krzeszowice. Nasi wolontariu-
sze przepracowali charytatywnie w tym czasie ponad 12 000 godzin. Brali 
udział w zabezpieczeniach medycznych między innymi: Pieszej Pielgrzymki 
Krakowskiej na Jasną Górę, spotkania młodych Lednica 2000, Majówki 
Hrabiny Zofii, Szpitala Polowego dla bezdomnych podczas Wigilii Jana 
Kościuszki w Krakowie, koncertów Betlejem w Polsce i wielu innych. Prze-
prowadzili 17 szkoleń, podczas których przeszkolono 280 osób z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy.

W zeszłym roku Maltańska Służba Medyczna zorganizowała na terenie 
naszej gminy Opłatek Maltański, który jest wydarzeniem mającym na celu 
zorganizowanie uroczystej kolacji w okresie przed Bożym Narodzeniem, 
przy której zasiadają osoby potrzebujące z naszej gminy. Podczas Opłatka 
odbywa się cześć artystyczna, wspólne składanie sobie życzeń, a na koniec 
uczestnicy otrzymują paczki świąteczne. W tym roku, 17 grudnia, Opłatek 
odbył się ponownie i wierzymy, że zapisał się już do naszego gminnego 
kalendarza. Podczas wydarzenia pomocą jednorazowo objętych jest około 
100 osób.

Ostatnie 10 miesięcy postawiło naszych wolontariuszy przed nowym 
wyzwaniem – wojna u naszego wschodniego sąsiada spowodowała, że 
musieliśmy zająć się nowymi zadaniami. Od pierwszych dni wojny zaan-
gażowaliśmy się w zbiórkę pomocy humanitarnej, wraz z wolontariuszami 
z Krakowa uruchomiliśmy punkt pomocy medycznej na dworcu w Krako-
wie, który opiekował się uchodźcami w pierwszych miesiącach konfliktu, 
zorganizowaliśmy również akcję krwiodawstwa dla poszkodowanych 
w działaniach wojennych. Największe nasze zaangażowanie skupiło się jed-
nak na pomocy bezpośredniej ofiarom wojny na terytorium Ukrainy, nasi 
wolontariusze z narażeniem własnego życia od samego początku konfliktu 
jeżdżą z pomocą humanitarną. 

Obecnie nasze konwoje docierają na samą linię frontu, gdzie pomoc jest 
najbardziej potrzebna. Od początku konfliktu nasi wolontariusze przepra-
cowali charytatywnie 3 283 godzin w ramach pomocy Ukrainie. W działania 
zaangażowanych było 14 wolontariuszy. Łącznie przekazaliśmy 302 m3 = 
210 europalet = 6,5 tirów. Łączna waga darów to blisko 60 t. Łączna wartość 
darów to około 2 492 000 zł. Nasze samochody zrobiły 57 900 km (ponad 
jedno okrążenie ziemi po równiku). Spaliliśmy 6600 l paliwa. Na Ukrainie 
spędziliśmy łącznie 40 dni. Przetransportowaliśmy do Polski 58 osoby, 
w tym 4 niepełnosprawne, oraz przeprowadziliśmy ewakuację medyczną 
4 rannych.

red.

POMOC MALTAŃSKA
Maltańska Służba Medyczna jest fundacją Zakonu Maltańskiego, którego początki sięgają przełomu XI i XII wieku. Od początku istnienia Zakon 
Maltański był rycerskim zakonem szpitalniczym, zajmującym się opieką nad chorymi i potrzebującymi. Misję tę pełni nieprzerwanie od ponad 
900 lat. Zakon Maltański jest twórcą europejskiego systemu szpitalnictwa i ratownictwa medycznego. Obecnie Zakon realizuje założenia za-
warte w motcie Tuitio Fidei et obsequium pauperum, czyli obrona wiary i pomoc potrzebującym – poprzez powołane w tym celu fundacje, a jedną 
z nich jest Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna.

Wszystkich obecnych powitała i złożyła im życzenia przewodnicząca Zarzą-
du osiedla Helena Latawiec. Seniorzy, zawsze otwarci na różnego rodzaju 
aktywności, świetnie się bawili. O dobrą muzykę i obfity poczęstunek za-

DZIEŃ SENIORA NA OSIEDLU CZATKOWICE
5 listopada w Remizie OSP Czatkowice odbyła się impreza dla seniorów z okazji „Dnia Seniora”, zorganizowana przez Zarząd Osiedla Czatkowice 
i Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Czatkowice, w której uczestniczyło ponad 50 seniorów.

dbali organizatorzy. Impreza odbyła się pod patronatem burmistrza gminy 
Krzeszowice Wacława Gregorczyka. Dzień Seniora w Czatkowicach mógł 
się odbyć dzięki środkom finansowym otrzymanym z Gminy i sponsorom: 
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MIKOŁAJ NA OSIEDLU 
CZATKOWICE
10 grudnia do Remizy OSP w Czatkowicach zawitał długo wyczekiwa-
ny i niezwykły gość – Święty Mikołaj. Spotkanie dla 99 dzieci z osiedla 
zorganizował Zarząd Osiedla Czatkowice wspólnie z Zarządem Ochot-
niczej Straży Pożarnej Czatkowice.
Przy dźwiękach muzyki, w świątecznym klimacie, dzieci oczekiwały na 
przybycie Świętego Mikołaja. Na gościa czekał specjalny czerwony fotel, 
na którym mógł odpocząć i pełnić swoje obowiązki. Każde dziecko otrzy-
mało paczkę ze słodkościami i mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po 
wręczeniu paczek dzieciom Helena Latawiec, w imieniu Zarządu Osiedla 
i Zarządu OSP, złożyła życzenia świąteczne i noworoczne dzieciom i ich 
rodzicom.

red.

Janowi Kurdzielowi – Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Barbarze Ryś – Sklep 
Spożywczy, Cukierni Melba, Kapeli Senior Band oraz zaangażowaniu człon-
ków obu Zarządów. Helena Latawiec jest aktywna i to nie tylko na swoim 
osiedlu. Od 2019 r. jest przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Krze-
szowicach, natomiast 7 września br. została powołana przez Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego do Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III 
kadencji. Oba organy są ciałami o charakterze konsultacyjnym, doradczym 
i inicjatywnym dla władz gminy i województwa. 

red.

AGATOWY MIKOŁAJ
Nie trzeba jechać do dalekiej Laponii, by dostać od Mikołaja wielką 
paczkę prezentów! Tak było w przypadku dzieci z gminy Czernichów, 
które spotkały Świętego Mikołaja na wzgórzu Spalisko – w Muzeum 
Agatów w Rudnie.
Dzieci i młodzież zobaczyli, jakie cuda kryje Ziemia (okazy w Muzeum), 
a następnie odbyło się wręczanie prezentów. Święty Mikołaj przybył 
w towarzystwie pani wójt gminy Czernichów – Danuty Filipowicz, która 
przekazała zgromadzonym dzieciom i ich rodzicom życzenia świąteczne. 
Z pewnością dzieci na długo zapamiętają to spotkanie, a może wiosną 
zechcą poszukiwać skarbów na polach Muzeum?

kkh
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 
W DĘBNIKU
11 grudnia, późnym popołudniem, do remizy w Dębniku zawitał Święty 
Mikołaj. Dzieci wraz ze swoimi bliskimi czekały na jego przyjście, zajada-
jąc pyszne pierniczki i inne łakocie. Mikołaj obdarował dzieci prezentami, 
później wszyscy śpiewali kolędy i wykonywali piękne ozdoby na choinkę. 
Różnym zabawom nie było końca. Zimowa sceneria nadała szczególnego 
kolorytu temu spotkaniu.

helena cekiera

W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 dzieci wraz z rodzicami. Organi-
zatorzy zadbali o odpowiednie atrakcje podczas spotkania – warsztaty 
z tworzenia dekoracji świątecznych, ozdabiania pierników oraz wspólne 

MIKOŁAJ W PAŁACU ZDROJOWYM
4 grudnia w Pałacu Zdrojowym w Krzeszowicach Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice wraz z właścicielami obiektu zorganizowali nie-
samowite spotkanie ze Świętym Mikołajem. W wydarzenie włączone były lokalne firmy, takie jak Melba, Nieziemskie Ciasteczka, Bricomarché, 
Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach, Kopalnia Dolomitu Lafarge w Dubiu czy Agencja Ochrony Wącławski Grupa Jaguar, ale także organizacje 
pozarządowe m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z Rudna.

ubieranie choinki. Łącznie wzięło w nich udział ponad 120 dzieci. Dzięki 
wsparciu sponsorów udało się zorganizować 26 prezentów dla dzieci 
z placówki opiekuńczo-wychowawczej z Miękini. Z pozostałych środków, 
które zostały niezagospodarowane na prezenty, zakupione zostały artykuły 
AGD RTV, których brakuje w placówce. Dodatkowo na wszystkich czekał 
świąteczny poczęstunek, przygotowany przez KGW z Rudna, oraz ciasta 
i przekąski, a także ciepłe napoje.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się koncert świąteczny w wykonaniu 
Chóru projektu „Playing for Chance” Erasmus + Szkoła Podstawowa im. Wła-
dysława Jagiełły w Tenczynku pod przewodnictwem Joanny Żak.

Więcej  informacj i  o  w ydar zeniu  oraz  sponsorach na stronach  
organizatorów.

TeksT: orGanizaTorzy, zdJęcia: klaUdia saTora foToGrafia
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MIKOŁAJ U DZIECI  
Z DUBIA
Szóstego grudnia zawitał w Dubiu Święty Mikołaj, któremu dzielnie 
pomagała Julka – druhna OSP Siedlec.
Mikołaj obdarował dzieci słodyczami, zabawkami, grami i książkami. Star-
sze dzieci chętnie rozmawiały z Mikołajem. Młodsze były troszkę nieufne 
lub zawstydzone. Wyjątek stanowił dwuletni Michałek, który zaśpiewał 
Mikołajowi piosenkę. Imprezę świetnie przygotowały Panie Maria Wąsik 
i Marta Więcław.

red.

U NAS TEŻ BYŁ MIKOŁAJ
O to, żeby do Siedlca przybył, po 2-letniej przerwie, Święty Mikołaj, 
postarali się: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „RAZEM”, KGW, 
OSP, Biblioteka i Firma Lafarge. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki 
współfinansowaniu z budżetu Gminy Krzeszowice w ramach realizacji 
projektu „Tradycja Świąt Bożego Narodzenia w mojej miejscowości 
Siedlec”.
3 grudnia, w sobotni wieczór, do Budynku Wiejskiego przybyło wiele dzieci 
wraz z rodzicami, również goszczące w naszej miejscowości dzieci z Ukra-
iny. Najmłodsza uczestniczka wspólnego spotkania miała kilka miesięcy.

Pani Iza – kierownik Biblioteki w Siedlcu zapoznała przybyłe dzieci i innych 
uczestników imprezy z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Druhny z Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej przygotowały zagadki dotyczące polskich 
kolęd. Dzieci pilnie pracowały, aby wykonać ozdoby choinkowe, gdyż od 
tego uzależnione było przybycie Świętego Mikołaja – o czym poinformo-
wała Anna Wróbel – przewodnicząca Stowarzyszenia. W ciągu kilkudziesię-
ciu minut powstały: łańcuchy z papieru kolorowego, bombki z orzechów 
i inne ozdoby. Za udział w pracach manualnych zostały przewidziane na-
grody przygotowane przez Bibliotekę w Siedlcu. Gdy choinka została ubra-
na i zabłysły kolorowe światełka, przybył długo oczekiwany Mikołaj. Bogate 
prezenty ucieszyły dzieci i rodziców. Panie z KGW z przewodniczącą Anną 
Szlachtą przygotowały poczęstunek w postaci własnoręcznie upieczonego 
ciasta, babeczek, orzeszków, kanapek, słodyczy, owoców.

Na spotkanie przybył również burmistrz Wacław Gregorczyk z małżonką, 
Grzegorz Małodobry – radny Rady Powiatu w Krakowie, Marian Lewicki  
– redaktor naczelny „Magazynu Krzeszowickiego”, Maciej Liburski – re-
daktor naczelny magazynu „Z nad Rudawy”. Zarząd Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego „RAZEM” dziękuje Panu Burmistrzowi za przekazane 
środki finansowe, Dyrekcji „Lafarge” za dostarczone paczki mikołajowe oraz 
sponsorom: Annie Gregorczyk, Stanisławowi Pasternakowi, Beacie Kamysz. 

Podziękowanie za pomoc w organizowaniu spotkania należą się również: 
druhnom z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Siedlcu: Patrycji Mało-
dobry, Teresie Ziembińska, Karinie Ziembińska, a także Panu Józefowi Gra-
bowski – za bezpłatne użyczenie sprzętu nagłaśniającego. 

Dla takich chwil warto się spotkać – stwierdzili wszyscy organizatorzy przed-
sięwzięcia wraz z przybyłymi osobami. Na zakończenie Pan Burmistrz złożył 
świąteczne życzenia, po czym wszyscy uczestnicy spotkania, a zwłaszcza 
dzieci, udali się do swoich domów, aby oglądać prezenty przyniesione 
przez Świętego Mikołaja.

orGanizaTorzy
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14 grudnia w gościnnych progach 
restauracji Warszawianka od-
była się 21 uroczysta kolacja 
opłatkowa organizowana przez 
klub GKS „Świt” Krzeszowice. Na 
uroczystości byli obecni zarów-
no piłkarze, działacze, Zarząd 
„Świtu”, jak i osoby zasłużone dla 
klubu czy przedstawiciele władz 
Gminy Krzeszowice. Proboszcz 
parafii św. Marcina ksiądz Bog-
dan Sarniak pobłogosławił opłat-
ki, którymi z nadzieją na kolejny 
dobry rok podzielili się obecni 
na tej przedświątecznej kolacji. 
Spotkanie przebiegało w miłej, 
sympatycznej atmosferze.

barTosz pierzchała

GKS „ŚWIT” W ŚWIĄTECZNYCH NASTROJACH

BARBÓRKA W MIĘKINI
Od 17 lat w sołtysówce w Miękini odbywają się spotkania barbórkowe, 
w których biorą udział w większości już emerytowani górnicy. 
Pomysłodawcą tej imprezy jest Bogdan Kurdziel – były sołtys i radny. 
Dla uczestników spotkania jest to zawsze okazja do wspomnień i po 
prostu dobrej zabawy. W tym roku zabrakło w sołtysówce zmarłego 
niedawno Antoniego Fabera. Pamięć o nim i innych kolegach, którzy 
odeszli na wieczną szychtę, uczczono chwilą ciszy.
W tegorocznej barbórce udział wzięło około 40 osób, wśród nich zapro-
szeni goście: wicemarszałek województwa małopolskiego Ł. Smółka, bur-
mistrz gminy Krzeszowice W. Gregorczyk, wiceburmistrz A. Godyń, dyrektor 
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie A. Baranowski, komendant krzeszo-
wickiej Policji M. Godyń, były proboszcz parafii w Nowej Górze J. Grzesiuła, 
prezes stowarzyszenia „Na Wulkanie” M. Kłosowski, sołtys Miękini W. Godyń. 
Wśród gości byli też przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej: prof. 
W Górecki, prof. S. Sechman, pracownicy ośrodka AGH w Miękini – W. Lu-
boń i G. Pełka. O Obfitość stołów zadbały Panie: Ewa, Beata, Zofia, i Natasza. 

Barbórki mają swój niepowtarzalny klimat. Wszyscy uczestnicy spotkania 
mieli jeszcze w pamięci wielkie biesiady organizowane przez kopalnie, 
w których pracowali. Impreza w Miękini jest kameralna, ale nastrój tam 
panujący w niczym nie ustępuje dużym, spektakularnym wydarzeniom. 
Najważniejsza jest przecież możliwość spotkania w swoim środowisku. 
Wszyscy wyszli z sołtysówki z pamiątkowymi, okolicznościowymi kuflami, 
które zakupiono dzięki projektowi napisanemu przez Mirosława Kłosow-
skiego, prezesa stowarzyszenia „Na Wulkanie”. Grant został przyznany przez 
Gminę Krzeszowice. I jak śpiewali uczestnicy miękińskiej Barbórki – Niech 
żyje nam górniczy stan!

red.

To czas refleksji, podsumowań i podziękowań dla tych, którzy wnoszą 
wkład w funkcjonowanie kopalni. W celebrowanie święta włącza się Kopal-
nia Wapienia „Czatkowice”, która po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa zorganizowała tradycyjne obchody barbórkowe.

Pierwsze uroczystości związane z obchodami tradycyjnego święta Braci 
Górniczej w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. odbyły się 18 listopa-
da. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji 
oraz uczelni wyższych, którzy na co dzień współpracują z kopalnią. Uro-
czyste wydarzenie było okazją do podsumowań dotychczasowej działal-
ności kopalni, ale również na spojrzenie w przyszłość. Prezes Paweł Danek 
podkreśla, że przyszłością zakładu jest między innymi stopniowa zmiana 

OBCHODY BARBÓRKOWE W KOPALNI WAPIENIA 
„CZATKOWICE”
Obchody Święta Górników powiązane są z celebrowaniem dnia świętej Barbary, patronki górników. Jest to najważniejszy dzień w roku dla całej 
Braci Górniczej. Podczas tegorocznych obchodów pracownicy Kopalni „Czatkowice” otrzymali najwyższe państwowe odznaczenia. 
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profilu produkcyjnego w stronę rynków budow-
lanego i drogowego.

Druga część obchodów barbórkowych była skie-
rowana do Pracowników kopalni, którzy zgro-
madzili się w sali widowiskowej Spółki. Obchody 
święta górniczego w Kopalni Wapienia „Czatko-
wice” sp. z o.o. rozpoczęły się od wprowadzenia 
pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniu hymnu 
górniczego. 

Podczas uroczystej ceremonii zostały wręczone 
odznaczenia. Pracownicy Spółki otrzymali naj-
wyższe odznaczenia nadane przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę: 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę oraz Medal 
Srebrny za Długoletnią Służbę. Minister Akty-
wów Państwowych, Pan Jacek Sasin, odznaczył 
Pracowników najwyższymi stopniami dyrektor-
skimi, tj. Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia, 

Dyrektor Górniczy I stopnia oraz Dyrektor Gór-
niczy II stopnia, a także Odznakami Honorowy-
mi Zasłużony dla Górnictwa Rzeczpospolitej 
Polskiej. Minister Infrastruktury, Pan Andrzej 
Adamczyk, nadał Odznakę Honorową Zasłużony 
dla Transportu Rzeczpospolitej Polskiej. 

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć 
tradycyjnego pochodu Młodych Lisów, czyli 
nowozatrudnionych górników czekających na 
oficjalne pasowanie, po którym następował 
„skok przez skórę”. 

inforMacJa prasowa orGanizaTora

Bukowina to historyczna kraina, która leży pomiędzy Karpatami Wschod-
nimi a środkowym Dniestrem. Obecnie podzielona jest na część północną, 
należącą do Ukrainy, oraz południową, znajdującą się na terenie Rumunii. 
Górzyste tereny oraz wsie z drewnianymi, zdobionymi domami, stodołami, 
ogrodzeniami, a nawet studniami robią wrażenie i wprowadzają na Buko-
winie klimat, którego nie da się znaleźć w innej części Rumunii. 

Na terenach Bukowiny pierwsi Polacy podobno pojawili się już w XIV wie-
ku. W XVIII wieku, po odkryciu niedaleko Suczawy złóż soli, zaczęto tworzyć 
kopalnie, a w 1791 roku powstała kopalnia soli w Kaczycy. Rok później 
sprowadzono 20 polskich rodzin górniczych z Bochni oraz Wieliczki, aby 
podzieliły się swoim doświadczeniem z początkującymi bukowińskimi 
górnikami. Bukowina oprócz gór i urokliwych wsi ma jeszcze kolorowe mo-
nastyry średniowieczne, które zostały wpisane na listę UNESCO.

Na początku XIX wieku na obecne tereny Bukowiny północnej przyjechali 
również górale czadeccy, mieszkający na południe od górali śląskich, oraz 
rodziny z majątków Potockich. Powstały nowe wsie: Nowy Sołoniec, Pojana 
Mikuli oraz malowniczo i wysoko położona Plesza (rum. Pleşa). W miejsco-
wościach tych powstały polskie szkoły, kościoły, pisma i stowarzyszenia. 
W latach 20. XX wieku władze Rumunii ograniczyły polskie szkolnictwo, 
w wyniku czego na tych terenach zostały tylko 3 szkoły. Podczas rządów Ni-
colae Ceaușescu planowano zniszczyć Pleszę i „spędzić” ją z górki w dolinę, 
do „nowoczesnych” bloków. Na szczęście nie zrealizowano tego pomysłu. 
Teraz na terenie rumuńskiej Bukowiny żyje pomiędzy 2,5 a 3 tys. naszych 
rodaków. We wsiach znajdują się Domy Polskie będące siedzibami Stowa-
rzyszeń Polaków, szkoły oraz kościoły katolickie, w których odprawia się 
msze po polsku. Z Domów Polskich korzystają polscy mieszkańcy wsi, za 
niewielką opłatą turyści oraz Związek Polaków w Rumunii. Są one miejscem 
imprez polonijnych, spotkań opłatkowych, wielkanocnych, andrzejkowych 
i dorocznych, ogólnorumuńskich wydarzeń.

W Nowym Sołońcu byliśmy na próbie dzieci z zespołu folklorystycznego 
„Sołonczanka”. Zespół prowadzi prezes miejscowego Stowarzyszenia 
Polaków – Anna Zielonka. Dzieci są często dowożone na próby z odleglej-
szych miejscowości. Kilkaset 
kilometrów od Polski ze wzru-
szeniem słuchaliśmy polskich 
piosenek i zachwycaliśmy się 
pełnymi dynamiki tańcami. 
Była i „Karczmareczka” –  Nie 
bede tu póde dalej karcmo-
recko winka nalej… i pryndki 
taniec ,  cz yl i  zapoż yczona 
od Rumunów syrba. Godne 
podziwu jest to, że następcy 
pierwszych polskich osad-
n ików po  prawie  dwustu 
latach nadal kultywują polskie 

tradycje, posługują się współczesnym językiem polskim i umacniają swoją 
świadomość narodową.

Bolek Majerik, Polak z Pleszy, nasz przewodnik, jest niezwykłą osobą. To 
pełen witalności poeta piszący po polsku i po rumuńsku, rzeźbiarz, znawca 
lokalnych zwyczajów i wspaniały gawędziarz. Jego dom jest pełen rzeźb 
gotowych lub w stanie tworzenia, drewnianych ozdób i malowideł. Bolek 
oprowadzał nas między innymi po kopalni soli Kaczyka. Blisko wejścia, za 
kaplicą św. Barbary, znajdują się rzeźby w soli, których autorem jest Bolek. 
Wśród nich Stwórca – ulubiona rzeźba Bolka, przy której robię mu zdjęcie, 
tytułując je „Stwórca i Twórca”. Kopalnia Kaczyka nie jest tak duża i piękna 
jak Wieliczka, ale można zobaczyć słone jezioro, salę balową, ślady bytności 
polskich górników, a nawet pograć w piłkę na podziemnym boisku. Obok 
kompleks basenów ze słodką i słoną wodą, sauną i jacuzzi. Z Bolkiem zwie-
dzamy monastyry, oglądamy czarną ceramikę w Marginea, degustujemy 
lokalne potrawy: mamałygę, bryndzę i inne sery, różne ciorby (zupy) i miti-
tei – grillowane kiełbaski. Mamy też możliwość wędrówki szlakiem wokół 
malowniczych Skał Księżniczki w Górach Rarău. Ich nazwa nawiązuje do 
pięknej Heleny, żony hospodara mołdawskiego Piotra Raresza, która we-
dług tradycji ukrywała się tutaj, kiedy jej mąż został usunięty z tronu i był 
ścigany przez samozwańczego hospodara Stefana, zwanego Szarańczą. 

Wspaniałym zakończeniem naszego pobytu był wieczór przy ognisku obok 
Jastrzębiej Skały, powyżej Pleszy. Pierwsi polscy osadnicy chcieli w skale 
wydrążyć kościół. Ponoć jednak skała okazała się zbyt miękka. Pozostała 
tylko dziura, która miała stanowić wejście. Skałę pokrywają liczne płasko-
rzeźby autorstwa Bolka. To tutaj, mając 17 lat, wykuł swą pierwszą rzeźbę 
– twarz Chrystusa. W tej niesamowitej scenerii Bolek czytał swoje wiersze 
i opowiadał o historii Pleszy i tutejszych Polakach. 

Bukowinę warto odwiedzić z kilku powodów. Można pochodzić po górach 
Rarău, można zwiedzić kolorowe monastyry i kopalnię soli, można odwie-
dzić rodaków, w tym oczywiście Bolka, a także odpocząć wśród sielskich 
klimatów pięknych, górskich wsi i na basenach we wsi Kaczyka.

zbiGniew dUrczok

U POLAKÓW NA RUMUŃSKIEJ BUKOWINIE
Plesza, Nowy Soloniec, Kaczyka i Pojana Mikuli to „polskie” wsie na terenie rumuńskiej Bukowiny, które odwiedziliśmy w październiku. Tutaj na 
ulicy, zamiast „bună dimineața”, można śmiało powiedzieć po polsku „dzień dobry”.



www.ckiskrzeszowice.pl [ 39 ]

AKTYWNA MIĘKINIA
Mieszkańcy Miękini mogą z satysfakcją obserwować zmiany, jakie 
dokonują się w ich miejscowości. A dzieje się sporo. Sołtys Wojciech 
Godyń wskazuje na wielotorowość działań – inwestycje, czyli Strefa 
Aktywności Gospodarczej, budowa obiektów laboratoryjnych Akade-
mii Górniczo-Hutniczej, niezwykłe ożywienie w Miękini w sferze kul-
tury, edukacji i działalności społecznej. Dzieje się to dzięki współpracy 
Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia „Zielona Energia Miękini”, 
Stowarzyszenia „Na Wulkanie”, OSP z Sołtysem i Radą Sołecką. 
Mam nadzieję, że nikt nie został pominięty. Nie o zestawienia jednak tu 
chodzi. Najważniejsze jest to, że wszystkie te podmioty skutecznie ze sobą 
współpracują. W przypadku Miękini osobiste czy organizacyjne ambicje 
zeszły na odległy plan, a ludzie się dogadują. Właśnie ludzie są kluczowi. 
Przy organizacji różnych przedsięwzięć spotkały się osoby wcześniej 
niezaangażowane, które zauważyły, że działalność na rzecz społeczności 
lokalnej może być czymś ważnym i satysfakcjonującym. Przykładów tej 
współpracy jest w ostatnim czasie sporo. W tym miejscu chcę skupić się na 
sołtysówce i na tym, co się tam dzieje.

Po przeprowadzonym remoncie obiekt zyskał nowe oblicze, ale był pusty. 
Trzeba było wypełnić go treścią, sprawić, by stał się centrum wsi. I tak 
za sprawą Stowarzyszenia „Zielonej Energii Miękini” powstał pomysł na 
pozyskanie środków zewnętrznych i rozpoczęcie tam systematycznej dzia-
łalności. Głównym celem było stworzenie w sołtysówce miejsca spotkań 
i interakcji mieszkańców. Tam ludzie mają się po prostu dobrze czuć – mówi 
Wojciech Godyń i dodaje: Bywanie tam ma być wydarzeniem, trochę jak 
wyjście do kawiarni czy do klubu. W sołtysówce funkcjonuje społeczna 
biblioteka. Dwa razy w tygodniu można spotkać się tam z sołtysem 
i społecznikami, organizatorami „życia” świetlicy. Można przyjść, podzielić 
się swoimi uwagami, pomysłami czy spostrzeżeniami.

W ostatnim czasie Stowarzyszenie „Zielona Energia Miękini” pozyskało 
spore środki m.in. na realizację projektu „Miękinia 380 – tu razem możemy 
więcej”. Z pozyskanych pieniędzy zakupiono m.in. wyposażenie sołtysówki 
i sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć. Mogliśmy też zatrudnić osobę, 
która organizuje i koordynuje wszystkie prowadzone zajęcia. Obecnie są to: 
pilates, fitness, zajęcia dla dzieci, zajęcia plastyczne i muzyczne. Wszystkie te 
przedsięwzięcia są częściowo dofinansowane z projektu. Hitem okazały się 
spotkania dzieci z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie młodsi i starsi 
wspólnie pieką, gotują, lepią pierogi, szydełkują etc. – mówi Małgorzata Kli-
mek, wiceprezes Stowarzyszenia Zielona Energia Miękini.

Nie zapomniano także o palącej sprawie – braku chodników. Dzięki zaan-
gażowaniu sołectwa i organizacji działających w Miękini w Starostwie zo-
stała złożona petycja w sprawie budowy chodnika od AGH do Nowej Góry, 
dzięki czemu już powstała koncepcja budowy chodnika na tym odcinku. 
Jednocześnie trwa przebudowa drogi od Krzeszowic do Strefy Aktywności 
Gospodarczej. Warto także wspomnieć o planowanym odwiercie geoter-
malnym na terenie byłego kamieniołomu w Miękini oraz planach budowy 
strefy rekreacyjno-edukacyjnej w kamieniołomie. 

Marian lewicki

CZUJNIK SMOGU PRZY SP 
NR 1 W KRZESZOWICACH
ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt edukacyjno-infor-
macyjny na rzecz czystego powietrza, realizowany przez Państwowy 
Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogo-
wym, objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.
Z inicjatywy Koła Biologicznego, pod opieką Pani Magdaleny Małochy, cała 
społeczność uczniowska w naszej szkole została zaangażowana w akcję an-
tysmogową, promującą edukację ekologiczną, związaną z ograniczeniem 
zanieczyszczenia powietrza. Wspólna troska o stan naszej planety i jakość 
powietrza, którym oddychamy, stała się naszym priorytetem i z pewnością 
pomoże nam zdrowiej i piękniej żyć.

Dzięki włączeniu się nauczycieli i uczniów w akcję „1200 czujników smogu”, 
skierowanej wyłącznie do szkół objętych OSE (Ogólnopolska Sieć Eduka-
cyjna), staliśmy się jedną ze szkół w Polsce, które otrzymały Urządzenie do 
Pomiaru Zanieczyszczenia Powietrza wraz z wyświetlaczem LED (czujnik 

smogu zamieszczony jest obok głównego wejścia do szkoły). Pojawiające 
się na wyświetlaczu wyniki dotyczące pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 
występują w trzech kolorach: zielony to małe zanieczyszczenie; żółty 
– umiarkowane, czerwony – duże zanieczyszczenie. Śledząc na bieżąco 
stan powietrza w naszej okolicy, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest na-
sze zaangażowanie w troskę o dobro naszej Planety.

Z danych pomiarowych mogą korzystać nie tylko nauczyciele, uczniowie 
i ich rodzice, ale również lokalna społeczność. Ponadto korzystając z po-
niższych linków, można sprawdzić aktualny stan powietrza na dany dzień.

https://esa.nask.pl/szkola/id/1354

https://esa.nask.pl/szkola/id/1354/panel 

info: sp 1
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To już kolejna edycja Konkursu Fotograficznego, adresowanego do dzieci i rodziców. Pierwsza edycja odbyła się jeszcze w czasie pandemii i do dziś cieszy 
się zainteresowaniem. Także w tym roku rodzice nadesłali piękne zdjęcia, spośród których laureatów wybrała rada rodziców i przedstawiciele przedszkola. 
I miejsce: ex eaquo Tymon Stomski (lat 4) i Alan Majcherczyk (lat 6), III miejsce – Kacper Sobczyk (lat 5), wyróżnienie Julia Bożek (lat 4). Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i nagrody. Dziękujemy rodzicom za udział i gratulujemy laureatom.

orGanizaTorzy

PRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Rodzinny spacer w poszukiwaniu polskiej złotej jesieni”

I miejsce – Alan Majcherczyk I miejsce – Jakub Stomski Laureaci Konkursu Fotograficznego

To było również główne hasło XVII edycji Gminnego Przeglądu Twórczości 
Plastycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Krzeszowicach. Na konkurs napłynęło ok. 100 prac z ośmiu 
szkół naszej gminy: SP nr 1 Krzeszowice, SP nr 2 Krzeszowice, SP Miękinia, 
SP Nowa Góra, SP Paczółtowice, SP Sanka, SP Tenczynek i ZPO Wola Filipow-
ska. Młodsze dzieci przedstawiły ciekawe ilustracje tematu „Bohaterowie 
utworów Marii Konopnickiej”, a uczniowie klas IV-VIII stworzyli barwne 
portrety pisarki wykonane techniką reliefu wypukłego.

Wernisaż i wręczenie nagród odbyło się 2 grudnia, w piątek, podczas 
uroczystego apelu. Zgromadzonych gości powitała dyrektor placówki Dag-
mara Brela-Zając, dziękując uczniom oraz ich opiekunom za liczny udział 
w konkursie. Przebieg XVII przeglądu podsumowała pani Ilona Milewska, 
sprawująca opiekę artystyczną nad całym przedsięwzięciem.

W tym roku jury przyznało 33 nagrody, które wręczyli laureatom: burmistrz 
gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk i przedstawicielka Komisji Edukacji 
Rady Miejskiej Ewa Rogóż-Klocek. Reprezentanci władz samorządowych 

XVII GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
W tym roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej. Aby uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii polskiej literatury 
i docenić jej wkład w działalność patriotyczną, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej.

pogratulowali dzieciom ciekawych pomysłów oraz podziękowali nauczy-
cielom za wsparcie i opiekę nad młodymi artystami.

Następnie zaproszeni goście obejrzeli okolicznościowy spektakl przygo-
towany przez Agnieszkę Wróbel i Alicję Dąbek przy współpracy z Anną 
Łozińską oraz Janiną Ryś. Uczniowie zaprezentowali barwne widowisko 
„Konopnicka wciąż żywa”, ukazujące różne motywy występujące w twór-
czości naszej pisarki, przeplatane tańcem i utworami muzycznymi.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy pozowali do pamiątkowych fo-
tografii na tle wystawy prac plastycznych, a następnie zostali zaproszeni 
na poczęstunek. Gminny Przegląd Twórczości Plastycznej jest doskonałą 
okazją do rozwijania aktywności twórczej dzieci i promocji uzdolnionych 
plastycznie uczniów. Służy również uwrażliwieniu młodych odbiorców na 
piękno sztuki oraz wartości patriotyczne.

Wyniki można znaleźć na stronie internetowej www.magazynkrzeszowicki.pl

aGnieszka wróbel
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Bartosz Pierzchała: W 2023 „Świt” Krzeszowice będzie obchodził 100-le-
cie istnienia. Jakie macie plany, aby uczcić ten jubileusz?

Stanisław Molik: Program, który przygoto-
waliśmy na obchody tej rocznicy, jest bardzo 
bogaty. Zakładam między innym organizację 
turniejów piłkarskich oldbojów, seniorów 
i grup młodzieżowych, jak również turnie-
ju szkół, wydanie książki o naszym klubie, 
zorganizowanie sesji naukowej z udziałem 
przedstawicieli samorządu, świata nauki czy 
też uhonorowanie osób zasłużonych dla 

„Świtu”. Ufundowanie sztandaru także jest w planach. Oprócz tego planuje-
my zorganizować mecz pomiędzy drużyną „Świtu” a ekstraklasową drużyną 
z Krakowa lub Śląska, ale sprawy nie są jeszcze dopięte na ostatni guzik. 
Obchody stulecia będą zwieńczone uroczystym koncertem.

B.P: W czerwcu przyszłego roku mija również kadencja Pana prezesury. 
Czy będzie się Pan ubiegał o reelekcję?
S.M.: Odpowiedź na to pytanie otrzymamy dopiero w czerwcu. Na decyzję 
jeszcze przyjdzie czas. Na pewno jeżeli nie będę kandydował, to wskażę 
najbardziej odpowiednią osobę na to stanowisko. Zachęcam jednak osoby, 
które mogą wnieść nowe pomysły, do tego, by kandydowały i rozpoczęły 
kolejne stulecie działalności Klubu.

B.P: Co po wyborach będzie najważniejszym zadaniem dla Pana czy też 
dla nowego prezesa?
S.M: Bez dwóch zdań będzie to zadbanie o powstanie drugiego boiska 
z prawdziwego zdarzenia. Jest to sprawa kluczowa, bez której klub się nie 
rozwinie. Mamy aż 7 różnych wiekowo drużyn, więc musimy mieć gdzie tre-
nować. To około 150 piłkarzy uprawiających ten sport. Na pewno nie jest to 
prosta sprawa, szukamy sponsorów i inwestorów, bo brak drugiego boiska 
będzie ogromnym problemem.

B.P: Czy urząd prezesa zmienia człowieka? Czy zmienił się Pan przez te 
ostatnie 4 lata?
S.M.: Myślę, że się nie zmieniłem. Powód? Wieloletnie doświadczenie. Wy-
daje mi się, że wszystkie tego typu zmiany są już za mną. Miałem między 
innymi okazję pracować w Wiśle Kraków jako wiceprezes TS w Zarządzie 
PZK-osz, więc te sprawy są mi już znane. Na pewno jestem starszy o te  
4 lata i szczerze mówiąc, żałuję, że nie mam 5 czy 10 lat mniej. Z pewnością 
miałbym więcej energii, co pomogłoby mi w pracy, ale takie jest życie i tego 
nie zmienimy.

B.P: Jaki był największy problem, z jakim musiał się Pan zmierzyć pod-
czas tej kadencji?
S.M: To trudny temat. Gdy przejmowałem klub, problemów było wiele 
i ciężko wybrać jeden największy. Drużyna nie była w dobrym stanie i po-
dobnie było z pieniędzmi. „Świt” nie był zadłużony, ale finanse były na styk. 
Drużyna seniorów była w rozsypce. Problemem był również brak młodzieży 
i sprawy socjalne, obiekty nie były remontowane przez okres kilkudziesię-

ciu lat. Zamknięta była trybuna dla kibiców z uwagi na stan bezpieczeń-
stwa. W ogóle wizerunkowo Klub wyglądał, mówiąc delikatnie, bardzo źle.

B.P: Jakie ma Pan oczekiwania wobec drużyny seniorów „Świtu” i jak Pan 
ocenia pracę trenera Zdzisława Janika?
S.M: Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie drużyny w lidze okręgo-
wej, ale organizacyjnie zrobimy wszystko, żeby powalczyć o awans. Jeżeli 
chodzi o trenera, to został pozytywnie oceniony na ostatnim posiedzeniu 
Zarządu. Trener Janik ustosunkował się do nieudanych meczów w tej run-
dzie, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat popełnionych błędów 
oraz przedstawił swoją wizję i pomysł na rundę wiosenną.

B.P.: Czy może Pan opowiedzieć o okolicznościach zatrudnienie trenera 
Janika?
S.M.: Nie ma w tym żadnej sensacji, ani też podtekstów. Poprzedni trener, 
Bogdan Przygodzki, przyszedł do mnie pewnego dnia i poinformował mnie 
o rezygnacji ze swojego stanowiska. Stanąłem wraz z Zarządem przed 
dylematem wyboru nowego trenera. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na 
trenera Janika, który kiedyś pracował z powodzeniem w „Świcie”, a oprócz 
tego był dostępny na rynku. Po tej analizie wykonałem telefon do trenera 
i umówiliśmy się na spotkanie, podczas którego szybko doszliśmy do po-
rozumienia.

B.P: Czy ma Pan jakiś niedosyt związany z tą kadencją?
S.M.: Mam bardzo duży niedosyt w związku z frekwencją na trybunach. 
Boli mnie również brak obecności rodziców na meczach naszej młodzieży. 
Wsparcie z trybun dla drużyny jest bardzo ważne, a tego nie udało nam się 
zapewnić w ostatnich latach.

B.P.: A jak Pana zdaniem można ten problem rozwiązać?
S.M.: Najlepszym i najbardziej sprawdzonym sposobem jest dobra gra 
drużyny, ale nie tylko. O klubie powinno się mówić więcej i na różnych 
płaszczyznach. Począwszy od szkół, przez informacje prasowe, kończąc 
na ocenie w samorządach. Jest to temat, nad którym można rozmawiać 
godzinami. Kiedy zostałem prezesem, zapowiadałem, że będę prowadził 
politykę otwartych drzwi. Zatem zapraszam wszystkich mieszkańców Krze-
szowic, interesujących się futbolem, na nasze mecze i do dyskusji na temat 
naszego Klubu.

B.P.: Jak Pan podsumuje swoją kadencję?
S.M.: Wraz z Zarządem zrobiliśmy wiele bardzo dobrych rzeczy na róż-
nych płaszczyznach. Nie sposób wymieniać wszystkich, wspomnę tylko te 
najważniejsze: wzmocniliśmy pierwszą drużynę, jak i grupy młodzieżowe. 
Udało nam się przeprowadzić wiele remontów, chociażby trybun, szatni, 
spikerki. Zamontowany został napis na budynku klubowym, informujący 
o lokalizacji klubu i rocznicy jego powstania. Myślę, że w kwestii rozwoju 
klubu zrobiliśmy z Zarządem najwięcej w ostatnich 10-20 latach. Niedosy-
tem pozostaje ciasna baza treningowa, słaba frekwencja na trybunach oraz 
oczywiście niektóre nieudane mecze.

B.P. Dziękuję za rozmowę.

ŚWIT POD PREZESURĄ STANISŁAWA MOLIKA
Prezes „Świtu” Krzeszowice – Stanisław Molik – opowiada w rozmowie z Bartoszem Pierzchałą o swojej kadencji, planach na 100-lecie klubu oraz 
przyszłorocznych wyborach na urząd prezesa GKS „Świt”.

Zespół seniorek Maratonu tworzą: Daria Curzydło, Marta Mantorska, Mag-
dalena Wawak, Maja Kaczmarek, Gabriela Mastek, Magdalena Kaczmar-
czyk, Małgorzata Płatek, Natalia Borowy, Aleksandra Widera, Alicja Bogdan, 
Wiktoria Bylica, Wiktoria Błaszczak, Paula Pietruszka, Marlena Najder. Trene-
rami są Tomasz Piechota i Małgorzata Płatek.

Aktualny sezon, choć dopiero jesteśmy w połowie rozgrywek, wygląda 
bardzo dobrze. Po 10 kolejkach Maraton zajmuje 7 miejsce w tabeli. 
Ostatnie dwa mecze nasze dziewczyny wygrały. Szczególnie cenne punkty 
Maraton zdobył w spotkaniu w wyżej notowanym w tabeli zespołem KSZO 
SMS Ostrowiec Świętokrzyski. Aktualne informacje o rozgrywkach można 
znaleźć na profilu Maratonu na FB. Tam też dostępne są wideorelacje z me-
czów krzeszowickiej drużyny. Oczywiście lepiej przyjść na halę i kibicować 
naszym dziewczynom na żywo.

Marian lewicki 

DOBRY SEZON MARATONU
Od kilku sezonów siatkarska drużyna Maratonu Krzeszowice rywalizuje w rozgrywkach II ligi siatkówki. Najpierw awans, a później lokaty w bez-
piecznej strefie tabeli, to niezaprzeczalny sukces krzeszowickiego zespołu. 
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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
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