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We wtorek 16 lipca 1926 r. o godz. 16 – na krakowskim cmentarzu Rakowickim – odbył się pogrzeb księdza doktora Władysława 
Chodkowskiego. Zmarły w Rabce – w wieku 83 lat – duchowny należał do znanych postaci polskiego życia religijnego, naukowego 
i społecznego. To honorowy profesor i rektor Wszechnicy Jagiellońskiej, kanonik Katedry Krakowskiej, znakomity kaznodzieja, 
autor licznych prac historycznych. Po modłach w kaplicy cmentarnej przemawiał prorektor UJ Jan Łoś, wybitny językoznawca, 
który w głębokim i plastycznym ujęciu skreślił zacność charakteru i wybitność działalności Zmarłego. Kondukt żałobny prowadził 
ks. infułat Krupiński w otoczeniu członków Kapituły Katedralnej. Na jego czele szli weterani powstania z 1863 r. ze sztandarem 
spowitym w kir. Trzeba zaznaczyć, że profesor miał 20 lat, gdy wziął udział w tym tragicznym zrywie narodowym. Nie dziwiła 
też liczna grupa osób odprowadzających go do grobowca Kapituły. Wśród nich znalazła się hr. Krystyna Potocka z Krzeszowic. 
(„Ilustrowany Kurier Codzienny”, 1926, nr 194 z 17 lipca).
Minister Robót Publicznych Jędrzej Moraczewski odbył pod koniec czerwca 1927 r. podróż, której celem było poznanie warunków 
pracy, organizacji i metod eksploatacji firmy „Kamieniołomy miast małopolskich”. Jej właścicielami były miasta Kraków, Lwów 
oraz Tarnów. Minister z własnej inicjatywy zwiedził kamieniołom w Miękini, przez co podkreślił wysokie znaczenie tych zakładów 
w przemyśle krajowym. Towarzyszyli mu wysocy rangą pracownicy państwowi. Pana ministra podejmował na miejscu, w Miękini, 
prezes Rady Nadzorczej Kamieniołomów, wiceprezydent miasta Krakowa inż. Sare w towarzystwie dyrektorów kamieniołomów  
pp. Konrada Goreckiego i Mariana Duszyńskiego. Po dokładnym zwiedzeniu eksploatacji kamienia i wzorowo urządzonego działu 
maszynowego p. minister z uznaniem wyraził się o świetnym rozwoju kamieniołomów miast małopolskich („Nowa Reforma”, 1927, 
nr 147 z 2 lipca). Co ciekawe, bardzo podobne w treści oraz formie relacje o tym wydarzeniu zamieściły inne gazety z tego okresu. 
Szkoda, ponieważ z perspektywy tak odległego czasu nie można odtworzyć atmosfery towarzyszącej takim zdarzeniom. Sytuacja 
staje się kostyczna i statystyczna. Życie z niej umknęło.
Obszerny tekst „Akademia Papieska w Krzeszowicach” – opublikowany w krakowskim „Czasie”, w numerze 3 z 2 lipca 1932 r. 
– jest interesującą informacją nie tylko o formach życia religijnego, ale też o strukturze i hierarchii ówczesnej władzy państwowej 
i społecznej w Krzeszowicach. A także o interesujących kontaktach personalnych oraz duchowych. W święto Apostołów Piotra 
i Pawła odbyło się w kościele parafialnym w Krzeszowicach uroczyste nabożeństwo, które celebrował i okolicznościowe kazanie 
wypowiedział miejscowy proboszcz ks. J. Morajka w asyście i towarzyszeniu chóru alumnów XX. Misjonarzy, przy udziale 
przedstawicieli miejscowych władz państwowych i samorządowych. Po sumie, o godz. 12 w południe, odbyła się uroczysta Akademia 
ku czci Ojca św. Piusa XI w wielkiej sali magistratu, przystrojonej w emblematy papieskie i barwy narodowe. Przytaczam wykaz 
osób, które uczestniczyły w tej uroczystości. Wiele z nich jest dzisiaj patronami nie tylko naszych ulic. Wzięli w niej udział: 
hrabina Andrzejowa Potocka, burmistrz miasta dr J. Walkowski z członkami Rady, radca sądu G. Habliński, radca St. Matusiński, 
naczelnik stacji T. Bartosz, imieniem szkół – dyrektor Mirocki z panią Wytrwałową i Rogalską. Prezes dekanatu A.K. dyrektor  
St. Polaczek i inspektor K. Mosz, naczelnik poczty W. Sukienik, cech miejski, komenda Państwowej Policji, straż ogniowa, bractwo 
i stowarzyszenia kościelne oraz liczne obywatelstwo wszystkich warstw społecznych. Akademię zagaił miejscowy proboszcz, 
wznosząc okrzyk na cześć Ojca św. Piusa XI, Rzeczypospolitej Polskiej z prezydentem Ignacym Mościckim i na cześć księcia 
Metropolity Adama Sapiehy – co obecni z entuzjazmem podjęli. Dr Marian Pelczar wygłosił w głębokim ujęciu wykład o kwestii 
społecznej na tle dwóch wybranych encyklik papieskich, wysłuchano deklamacji tekstu „Śmierć św. Piotra” Sienkiewicza i trzech 
kantat wykonanych przez chór alumnów. Spotkanie zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego.
Zniżki na przejazdy kolejowe były i są problemem, nie tylko organizacyjnym, ale nade wszystko finansowym, szczególnie dla osób 
starszych. „Czas”, w numerze 150 z 5 lipca 1932 r., opublikował obszerne informacje o ulgach na przejazdy kolejowe podczas 
powrotu z wybranych polskich uzdrowisk. Kuracjusze mogą korzystać z 50 proc. zniżek taryfowych za przejazd w 1, 2 i 3 klasie 
pociągów osobowych i pospiesznych. Ulgi te stosuje się tylko w tym wypadku, gdy odległość danego uzdrowiska od stacji powrotnej 
wynosi co najmniej 100 km. Takową zniżkę można było otrzymać po przedstawieniu zaświadczenia ze Związku Uzdrowisk Polskich, 
a wydawały ją komisje zdrojowe, klimatyczne, zarządy gmin. Blankiet zniżkowy mogły otrzymać osoby, które przez minimum 10 
dni kurowały się w uzdrowisku. Podzielono je na ulgi całoroczne dla grupy najbardziej znanych czy renomowanych miejscowości. 
Krzeszowice znalazły się w grupie uzdrowisk, w których corocznie – w okresie od 15 maja do 15 października – pacjenci mają 
prawo do ulgi kolejowej.
W środę, 27 lipca 1932 r. „Czas” epatował czytelników tytułem „Straszny wypadek lotniczy”. Wczoraj o godz. 10.45 rano, w czasie 
ćwiczeń wojskowych na terenie miejscowości Rudawa pod Krakowem (powiat Chrzanów) spadł samolot z Pułku Lotniczego 
pilotowany przez porucznika pilota Wacława Mossa. Pilot odniósł ciężkie obrażenia i w stanie groźnym przewieziono go pociągiem 
do szpitala wojskowego w Krakowie. Aparat uległ zniszczeniu. Jak się w ostatniej chwili dowiadujemy, stan porucznika Mossa nie 
budzi poważniejszych obaw. Ranny doznał złamania nogi i ogólnych potłuczeń i jest nadzieja, że wróci do zdrowia. 
Na posiedzeniu Zarządu Związku Zrzeszeń Własności Nieruchomej Miejskiej w Polsce, w dniu 27 czerwca dr Artur hr. Potocki 
został wybrany prezesem tegoż Związku – o czym zwięźle napisał „Czas” w numerze 149 z 4 lipca 1933 r. 
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godz. 14.00 - 17.00 

Plener malarski dla młodzieży i dorosłych 
na zamku Tenczyn w Rudnie
Prowadzenie: Barbara Dec
Zapewniamy materiały malarskie

Obowiązują bilety wstępu na zamek
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godz. 19.00 

Impresje z Tenczynka i okolic
Wernisaż wystawy członków Stowarzyszenia Ogrodowego 
„Tenczyńskie Skałki“ z okazji Jubileuszu 30-lecia powstania 
Ogrodu Działkowego w Tenczynku
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Prowadzenie: Barbara Dec
Zapewniamy materiały malarskie
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Muzyczna Fontanna na krzeszowickim Rynku

17-28 lipca Wakacje z Przygodą
Półkolonia dla dzieci



1 lipca
godz. 14.00 - 17.00 

Plener malarski dla młodzieży i dorosłych 
na zamku Tenczyn w Rudnie
Prowadzenie: Barbara Dec
Zapewniamy materiały malarskie

Obowiązują bilety wstępu na zamek

14 lipca
godz. 19.00 

Impresje z Tenczynka i okolic
Wernisaż wystawy członków Stowarzyszenia Ogrodowego 
„Tenczyńskie Skałki“ z okazji Jubileuszu 30-lecia powstania 
Ogrodu Działkowego w Tenczynku

Wstęp wolny

2 lipca
godz. 11.00 - 15.00 

Warsztaty plastyczne dla dzieci 
na zamku Tenczyn w Rudnie
Prowadzenie: Barbara Dec
Zapewniamy materiały malarskie

Obowiązują bilety wstępu na zamek

14 lipca
godz. 20.00 

Muzyczna Fontanna na krzeszowickim Rynku

17-28 lipca Wakacje z Przygodą
Półkolonia dla dzieci



[ 4 ] – Magazyn Krzeszowicki 7/2017

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Marian Lewicki: Na okres wakacyjny został przy-
gotowany atrakcyjny program wydarzeń. Skąd 
taka potrzeba i pomysł na wakacyjną rozrywkę?

Joanna Kaczorow-
ska: W ciągu ostat-
n ich  dwó c h  l at  n a 
krzeszowickim rynku 
zo rg a n i zowa l i ś my 
kilka nowych wyda-
rzeń jednorazowych, 
które  zgromadzi ły 
liczne grono miesz-
kańców, jak i gości. 
Z   i n i c j a t y w ą  z o r -
ganizowania cyklu 
wydarzeń w okresie 

wakacyjnym wystąpił burmistrz Wacław Gregor-
czyk, proponując opracowanie wspólnie z CKiS 
pilotażowego programu, którego celem jest po-
łączenie integracji pokoleniowej mieszkańców 
z promocją Gminy Krzeszowice. Pokazania, że 
w naszej gminie można atrakcyjnie spędzać czas 
wolny czy też rozwijać swój talent.

M o n i k a  D u d e k : 
Także cykl Muzyczne 
Fontanny pokazał, 
że  ludz ie  chcą  s ię 
spotykać na wolnym 
powietrzu i spędzać 
wspólnie czas. Tego-
roczna krzeszowicka 
Majówka Hrabiny Zo-
fii, z bogatą ofertą dla 
ludzi młodych, senio-

rów, ale przede wszystkim całych rodzin, to przy-
kład, że możliwe jest zorganizowanie wydarzenia, 
które zgromadzi tak liczne grono odbiorców.

Lato w Krzeszowicach
ML: Co więc nas czeka w lipcu na naszym 
rynku?
JK: Przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców 
i gości moc atrakcji na każdy weekend lata. 
Chcemy stworzyć odpowiedni klimat, by krze-
szowicki rynek stał się miejscem spotkań, zabaw 
i relaksu. W pierwszy weekend lipca na płycie 
rynku odbędzie się I Krzeszowicki Zlot Food 
Trucków – to będą dwa dni niezapomnianych 
wrażeń, połączenie świetnej zabawy z degusta-
cją dań z food trucków z całego kraju. Prawie 
w każdy weekend lipca na dzieci czekać będzie 
moc atrakcji. Młodzieży i dorosłym proponujemy 
wieczorne spotkania przy występach artystów 
na „Scenie młodych talentów”. Zapewniamy 
wygodne miejsca i klimatyczne występy, a także 
dodatkową gastronomię, gdzie każdy znajdzie 
coś dla siebie. Będzie również okazja, by wspól-
nie pośpiewać i potańczyć w różnych rytmach. 
W planach mamy także imprezę promocyjną 
Funduszy Europejskich organizowaną przez 
Urząd Marszałkowski oraz wspólne gotowanie 
z pomidorem w roli głównej. Będą piątkowe Mu-
zyczne Fontanny, organizowane przez Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Na co możemy liczyć w sierpniu? Jakie atrak-
cje czekają nas w sołectwach?
MD: Szalona zabawa z duchem rywalizacji pod-
czas „Turnieju Sołectw i Osiedli”. To nowy cykl im-
prez organizowanych w miejscowościach: Żary, 
Nawojowa Góra, Wola Filipowska, gdzie odbywać 
się będą półfinały. Finał z udziałem 10 najlep-
szych drużyn odbędzie się podczas „Zakończenia 
Lata” w Krzeszowicach. Na zwycięzców oprócz 
symbolicznego pucharu czekają nagrody finan-
sowe, więc jest o co walczyć. Celem głównym 
wydarzeń wakacyjnych jest integracja pokolenio-

wa mieszkańców gminy. Dlatego w turnieju będą 
brały udział drużyny złożone m.in. z: sołtysów 
i rad sołeckich, przewodniczących i rad osiedli, 
przedstawicielek kół gospodyń wiejskich, rodzin 
z dziećmi. Przygotowaliśmy konkurencje spraw-
nościowe w formie rywalizacji „na wesoło”. Każdy 
turniej zakończy się wspólną zabawą. Sierpień to 
także czas dożynek oraz konkurs na najpiękniej-
szy ogród. Nie zabraknie atrakcji na zamku Ten-
czyn, gdzie zagości Kompania Dragonów Pana 
Zebrzydowskiego wraz zaproszonymi gośćmi. 
To także organizowane po raz szósty w Rudnie 
święto „Ziele z ziół. Konkurs na tradycyjny bukiet 
na Święto Matki Boskiej Zielnej”.

Lato to także pierwsze trzy tygodnia września. 
Na co możemy liczyć?
JK: Główną imprezą podsumowującą będzie „Za-
kończenie Lata” zaplanowane na 2 i 3 września, 
gdzie nie zabraknie wyczekiwanego i znanego 
zespołu disco polo oraz zabawy do samego 
rana. Będą też atrakcje dla amatorów piwa 
i lekkich alkoholi. Jesteśmy przekonani, że nasz 
Krzeszowicki Ogródek Letni spełni oczekiwania 
mieszkańców gminy i gości. Więcej informacji 
na oficjalnym profilu www.facebook.com/Krze-
szowiceGmina/ oraz stronie www.krzeszowice.pl.

MD: Początek września to także turniej rycerski 
organizowany przez Stowarzyszenie Ratuj Ten-
czyn w Rudnie oraz Święto Ziemniaka w Miękini. 
17 września zagoszczą u nas w Żarach Jurajskie 
Parki Krajobrazowe ze swoją nową imprezą

Życzę spełnienia planów oraz pięknej pogody.
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W piątek, 23 czerwca przybędzie do nas 24-osobowa delegacja 
młodzieży z partnerskiej gminy Kispest – XIX dzielnicy Budapesztu. 
O szczegółach pobytu węgierskiej młodzieży oraz o kontynuacji 
współpracy między Gminą Krzeszowice i Kispestem rozmawiano 
w czasie spotkania przedstawicieli naszej gminy przy okazji 10. święta 
Kispestu.

Od marca bieżącego roku Gmina Krzeszowice bierze udział w Ani-
macji Lokalnej w ramach projektu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie potencjału, 
w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej po-
przez wzrost aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej. 
W ramach Animacji Lokalnej dla jednostek samorządów oferowane jest 
bezpłatne wsparcie służące wypracowaniu rozwiązań z obszaru ekonomii 
społecznej, obejmujące między innymi diagnozę potrzeb, doradztwo spe-
cjalistyczne, bieżącą współpracę z animatorem i pomoc w prowadzeniu 
konsultacji społecznych planowanych zmian. 

Efektem projektu jest między innymi Ocena jakości współpracy oraz 
potencjału rozwoju współpracy samorządu i organizacji pozarządowch 
w Gminie Krzeszowice. Do badania przystąpiły 33 organizacje z gminy, 
które w anonimowej ankiecie mogły swobodnie wyrazić swoją opinię. 70% 
organizacji pozarządowych, które wzięły udział w ankiecie, pozytywnie 
oceniło współpracę z samorządem. Poproszono je także o szczegółową 
ocenę poszczególnych aspektów tej współpracy. Pozytywne opinie prze-
ważały zarówno, jeśli chodzi o ocenę sposobu komunikacji samorządu 
z NGO czy ocenę współpracy przy realizacji zadań publicznych, jak i ocenę 
wsparcia udzielanego organizacjom przez samorząd. Szczegółowy raport 
będzie zamieszczony na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl. 

Rozwój sektora ekonomii społecznej

20 czerwca w Sali Herbowej odbyło się spotkanie podsumowujące, w któ-
rym wzięło udział ponad 30 osób. Razem z przedstawicielami Biura Inicja-
tyw Społecznych omawiano ważne kwestie dotyczące potencjału rozwoju 
współpracy samorządu z organizacjami i mieszkańcami. Na podstawie uzy-
skanych odpowiedzi powstanie raport, który uwzględni obszary wskazane 
przez uczestników do poprawy. 

Karolina Götz
Asystent BurmistrzA ds. społecznych

Jeśli masz talent i chcesz wystąpić przed publicznością, zgłoś się do nas! 
Skorzystaj z darmowych warsztatów i już w lipcu pokaż na krzeszowickiej 
scenie, co potrafisz. Szukamy amatorskich zespołów, wokalistów, DJ-ów, 
kabareciarzy, tancerzy… oraz innych utalentowanych osób, które chcą 
pokazać, co potrafią. Dla najlepszych udział w imprezie finałowej wraz  
z renomowanymi artystami podczas Pożegnania Lata w Krzeszowicach. 

Napisz do nas na adres: scenatalentow@um.krzeszowice.pl  
i pokaż, co potrafisz! Czekamy na Ciebie!

JoAnnA KAczorowsKA
referAt plAnowAniA strAtegicznego i promocJi um w KrzeszowicAch 

KoordynAtor proJeKtu „lAto w KrzeszowicAch”

Krzeszowicka scena młodych talentów czeka na Ciebie!

Gościmy młodzież z budapeszteńskiego Kispestu

Współpraca z Kispestem trwa już 9 lat. W tym czasie udało się zorganizować 
wizyty różnych środowisk z obydwu partnerskich gmin, wystawę artystów 
krzeszowickiej Grupy Plastycznej „Zdrój” oraz wiele cennych inicjatyw, 
m.in. w zakresie promocji. Na jednym ze skwerów w nowoczesnej dzielnicy 
Kispest umieszczona została informacja o gminie Krzeszowice w języku 
węgierskim, dodatkowo Urząd Miejski w Krzeszowicach wydał węgiersko-
języczną ulotkę turystyczną o naszej gminie. Od roku 2010 prowadzona 
jest też wymiana młodzieży w wieku gimnazjalnym – w okresie wakacji 
młodzież polska i węgierska mają okazję poznać obydwie gminy, spędzić 

czas z rówieśnikami z za-
granicy i poznać kulturę 
bliskich sobie narodów.

W tym roku święto Kispe-
stu odbyło się po raz 10. 
Dzięki sprzyjającej pogo-
dzie i ciekawemu progra-
mowi przygotowanemu 
przez władze tej dzielnicy 
w e  w s p ó l n e j  z a b a w i e 
wzięło udział tysiące bu-
dapeszteńczyków. Naszą 
gminę reprezentowal i 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Adam Godyń, Zastępca 
Burmistrza Gminy Witold Kulczycki i Sekretarz Gminy Jan Bereza. Węgierscy 
gospodarze przy okazji jubileuszowego święta zaprezentowali ciekawe 
pomysły na zagospodarowanie przestrzeni publicznej zdominowanej 
przez wysokie bloki – miejsca spotkań mieszkańców i tworzenia lokalnego 
klimatu, budującego poczucie więzi z najbliższym otoczeniem. 
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Po klasztorze w Czernej oraz zamku Tenczyn w Rudnie kolejny ob-
szar ma szansę stać się atrakcyjnym turystycznie zakątkiem gminy 
Krzeszowice. Do rezerwatu Doliny Racławki w przyszłym roku dołą-
czy Dolina Pstrąga w Dubiu. Projekt pod nazwą „Zagospodarowa-
nie przestrzenne zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości 
Dubie, w Gminie Krzeszowice” został wysoko oceniony przez eks-
pertów i uzyskał dofinansowanie unijne w ramach naboru Działa-
nia 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałania 
6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów.
– Bardzo się cieszę, że po 2 latach intensywnych prac przygotowawczych 
możemy zacząć realizować projekty zapowiadane w kampanii wyborczej. 
Zielona polana pod skałkami w Dubiu wraz z geoparkiem i zagospoda-
rowane pod kątem turystycznym brzegi potoku Racławka będą miejscem 
licznie odwiedzanym przez całe rodziny – mówi burmistrz Wacław Gre-
gorczyk. 

Powstanie Dolina Pstrąga w Dubiu
Cały projekt będzie się składał z dwóch głównych części. Geopark wraz 
ze ścieżkami edukacyjnymi, urządzeniami integracyjno-zabawowymi 
oraz miejscem na lekcje na wolnym powietrzu będzie przeznaczony dla 
dzieci i młodzieży. Dla rodzin przewidziano zieloną polanę rekreacyjną 
wraz z naturalnymi skałkami do wspinaczki i małą sztuczną ścianką 
wspinaczkową dla najmłodszych. Dla turystów z kolei zostanie przygo-
towany punkt odpoczynkowy.

Całość uzupełniona będzie ścieżkami pieszo-rowerowymi, brzegi 
potoku zostaną połączone trzema odnowionymi kładkami. W ramach 
projektu przewidziano również poprawę wjazdu na teren doliny oraz 
uporządkowanie strefy parkowania w tym obszarze. Planuje się, że reali-
zacja projektu zostanie zakończona w pierwszej połowie 2018 r.

Wartość projektu: 1 268 924,01 zł, kwota dofinansowania: 674 985,58 zł.

RefeRat Planowania StRategicznego i PRomocji Um w KRzeSzowicach
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Z dniem 17 czerwca weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczą-
cych zasad usuwania drzew. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
informacje, które mogą przydać się mieszkańcom naszej gminy.

WYCINKA DRZEW NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH 
WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH

Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, wprowadzoną przez noweli-
zację ustawy o ochronie przyrody, jest ograniczenie swobodnej wycinki, 
którą do tej pory można było prowadzić na należących do nich nierucho-
mościach, pod warunkiem że wycinka nie była związana z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

W dalszym ciągu usuwanie drzew jest zwolnione z obowiązku uzyskania 
zezwolenia, jednak obowiązkowe jest dokonanie w urzędzie miasta 
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Obowiązek ten nie dotyczy krze-
wów.

Konieczność dokonania zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, któ-
rych pień mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

• 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego;

• 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platana klonolistnego;

• 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy; oznaczenie 
nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę 
określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia pracownik urzędu miasta 
dokona oględzin drzewa. Drzewo będzie można usunąć dopiero po 
upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem że urząd w tym terminie 
nie wniesie sprzeciwu. Drzewo powinno zostać usunięte przed upływem 
6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku 
konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzewa. 

Urząd wniesie sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa obję-
tego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie oraz w przy-
padku gdy złożone przez wnioskodawcę zgłoszenie zamiaru wycinki nie 
spełniało wymogów formalnych i mimo wezwania do uzupełnienia braków 
nie zostało uzupełnione. Ponadto urząd może wnieść sprzeciw w przypad-
ku: lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
lub na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, jak również na terenach obję-
tych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000).

Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej o wniesieniu sprzeciwu wo-
bec zamiaru usunięcia drzewa stanowi podstawę do wystąpienia z wnio-
skiem o wydanie zezwolenia na jego usunięcie. 

Warto również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oglę-
dzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na 
budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a bu-
dowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drze-
wo, to organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, 
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela 
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia 
opłaty za usunięcie drzewa.

WYCINKA DRZEW NA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WE 
WŁADANIU INNYCH PODMIOTÓW (NP. FIRM, PARAFII)

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we wła-
daniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obowiązek uzy-
skania zezwolenia na usunięcie drzew zależy od wielkości obwodu pnia 
mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).

Zgodnie z nowelizacją ustawy zezwolenie trzeba uzyskać w przypadku 
usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

• 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego;

• 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platana klonolistnego;

• 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zezwolenie jest również wymagane w przypadku krzewu albo krzewów 
rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25 m2. 

Nowelizacja przepisów dotyczących zasad usuwania drzew

Małopolska walczy ze smogiem

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska 

pod nr tel. 12 252 08 13

W styczniu br. Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą  
nr XXXII/452/17 wprowadził na obszarze województwa małopolskie-
go ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw.
Zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej, od 1 lipca 2017 r. zaka-
zane jest spalanie:

• flotokoncentratów i mułów węglowych,

• węgla, którego frakcja o uziarnieniu 0–3 mm stanowi powyżej 15% 
udziału masowego,

• biomasy (w tym drewna) o wilgotności powyżej 20%.

Dodatkowo wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe po 1 lipca 
2017 r. muszą spełniać wymagania wyznaczone w unijnych rozporządze-
niach w sprawie ekoprojektu oraz zapewniać automatyczne podawanie 
paliwa (z wyjątkiem instalacji zgazowujących drewno). Przepis ten dotyczy 
zarówno nowych budynków, jak i budynków, w których wymieniany jest 
stary system grzewczy.

Kotły zainstalowane przed 1 lipca 2017 r., które nie spełniają powyższych 
wymagań, będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2023 r. W przypadku 
gdy dotychczas użytkowany kocioł spełnia wymagania klasy 3 lub 4 wg nor-
my PN-EN 303-5:2012, powinien zostać wymieniony do 1 stycznia 2027 r.,  
natomiast kotły klasy 5 można będzie eksploatować bezterminowo.

Uchwała antysmogowa dotyczy również miejscowych ogrzewaczy po-
mieszczeń (m.in. kominki i piece). Nowo instalowane urządzenia po 1 lipca 
2017 r. także będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Dotychczas 
eksploatowane urządzenia będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 
2023 r., chyba że osiągają sprawność cieplną na poziomie 80% lub zostaną 
wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji zanieczyszczeń na 
poziomie normy ekoprojektu (np. elektrofiltry).

Szczegółowe informacje na temat uchwały antysmogowej znajdują się na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

referAt ochrony ŚrodowisKA um w KrzeszowicAch
tel. 12 252 08 13
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Inwestycje w naszej gminie
• Podpisano umowę na wykonanie moder-

nizacji dróg gminnych poprzez wykonanie 
nakładki asfaltowej w miejscowo-
ściach: Zalas, Dębnik, os. Żbik oraz Sie-
dlec i Tenczynek.

• Podpisano umowę na rozbudowę drogi 
łączącej os. Czatkowice z os. Żbik z fir-
mą Usługi Ziemno-Budowlane ZIEMBUD 
Łukasz Pałka. 

• Trwa modernizacja ul. Żbickiej i ul. 
Chłopickiego ,  wykonywane są także 
prace związane z budową ciągu pieszego 
wzdłuż drogi gminnej w miejscowości 
Czerna. 

• Rozpoczynają się prace związane z wy-
mianą pokrycia dachowego na budynku 
Zespołu Szkół w Tenczynku. Prace będą 
prowadzone w okresie wakacyjnym.  

Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze 
przetargu nieograniczonego, jest Firma 
Usługowa Tomasz Warzecha z siedzibą 
w Tarnowie. Termin zakończenia prac to  
25 sierpnia br. Wartość prac 151 tys. zł.

• Zostanie przeprowadzony remont ka-
pliczki w Dubiu w ramach wojewódzkiego 
konkursu „Kapliczki Małopolski 2017”, w któ-
rym uchwałą Sejmiku Województwa Mało-
polskiego przyznano Gminie Krzeszowice 
dotację pokrywającą w części zakres prac 
renowacyjnych.

• Rozpoczynają się prace budowlane przy 
realizacji II etapu związanego z zagospo-
darowaniem centrum wsi Paczółtowice. 
Wykonawcą prac jest firma TRASA – PL 
Robert Dudek z Filipowic. Termin zakończe-
nia zadania to 14 lipca br. Wartość umowy  

19 989,94 zł. W ramach zadania rozebrana 
zostanie wiata omłotowa oraz zostanie 
przeprowadzony remont nawierzchni placu 
pod wiatą. Ponadto zamontowane zostaną 
2 ławki, kosz na śmieci i stojak na rowery.

• Zakończono II etap zagospodarowania 
centrum wsi Żary. Łącznie koszt prac wy-
niósł ok. 63 tys. zł. W ramach zadania utwar-
dzono plac o pow. ok. 190 mkw., wykonano 
chodniki oraz wykonano i zamontowano 
scenę plenerową.

• Zakończyły się prace związane z budo-
wą kanalizacji sanitarnej w Zalasie . 
Mieszkańcy miejscowości mają możliwość 
podłączenia swoich nieruchomości do wy-
budowanej w tym roku sieci kanalizacji sa-
nitarnej. Koszt robót budowlanych wyniósł 
298 900 zł brutto.

Żary

Żary Tenczynek

Paczółtowice

Krzeszowice, ul. Żbicka Krzeszowice, ul. Żbicka

Paczółtowice
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Informacje Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach | Redakcja: Jan Bereza        

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach in-
formuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z firmą 
świadczącą usługę odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest z te-
renu gminy Krzeszowice. Wykonawcą usługi będzie Zakład Gospodarki Ko-
munalnej „BOLESŁAW” sp. z o.o., z siedzibą ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.

Zmiany w segregacji odpadów
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
uprzejmie informuje, iż od 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017, poz. 19), które ujed-
nolica zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju. 
Do zapisów powyższego aktu prawnego dostosowano prawo lokalne 
i w dniu 25 maja 2017 r. Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę  
nr XXXII/369/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/209/2016 Rady Miej-
skiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice.

Zmiany, jakie niosą powyższe akty prawne, to przede wszystkim obliga-
toryjna kolorystyka pojemników/worków do gromadzenia selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych oraz dodatkowo obowiązek opatrze-
nia pojemników/worków odpowiednimi napisami. Po wprowadzonych 
zmianach gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
powinno odbywać się zgodnie z poniższym modelem:

Zmiany obejmują przede wszystkim sposób gromadzenia odpadów ulega-
jących biodegradacji. Wobec tego, właściciele nieruchomości jednorodzin-
nych, którzy oddają odpady biodegradowalne w ramach segregacji, winni 
wyposażyć posesję w worki w kolorze brązowym na tę frakcję odpadów 
oraz opatrzyć je napisem „BIO”. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi na 
terenie gminy oraz zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, wyposażenie nieruchomości jednorodzinnej w pojemnik na 
odpady zmieszane oraz worek na odpady biodegradowalne jest obowiąz-
kiem właściciela nieruchomości. Worki na frakcje papieru, tworzyw sztucz-
nych wraz z metalem oraz szkła niezmiennie zapewnia gmina.

w kolorze czarnym gromadzi się zmieszane odpady komunalne

w kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” gromadzi się tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal

w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO” gromadzi się szkło kolorowe, szkło bezbarwne

w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER” gromadzi się papier, tekturę

w kolorze brązowym z napisem „BIO” gromadzi się odpady ulegające biodegradacji (bioodpady)

OPŁATA ZA ŚMIECI
Burmistrz Gminy Krzeszowice uprzejmie przypomina, iż opłatę z tytu-
łu gospodarowania odpadami komunalnymi uiszcza się, bez zmian,  
w kasie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, mieszczącej się w bu-
dynku przy ul. Grunwaldzkiej 4. Celem zapłaty należnej opłaty należy 
wcześniej udać się do pokoju nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 4.

Burmistrz gminy Krzeszowice
wAcłAw gregorczyK 

Przypominamy jednocześnie, że na terenie gminy Krzeszowice w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można oddać sprzed 
posesji 20 worków o pojemności 120 l w ciągu miesiąca z danej nierucho-
mości. Dodatkowo, odpady biodegradowalne można dostarczyć do Punktu  

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się na ul. St. 
Czycza w Krzeszowicach, również w liczbie 20 worków o pojemności 120 l 
w ciągu miesiąca z danej nieruchomości.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki  
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach,  

pl. Franciszka Kulczyckiego 1, tel. 12 252 08 21 
 e-mail: rewolucjasmieciowa@um.krzeszowice.pl

Nabór wniosków na odbiór wyrobów azbestowych z naszej gminy trwa 
do 30 września 2017 r. Wszelkie informacje można uzyskać osobiście  
w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej, pl. Franciszka Kulczyckiego 1, 
pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu, tj. pn.: 7.30–17.00, wt.– pt.: 7.30–15.30, 
oraz telefonicznie pod nr 12 252 08 21.

Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzeszowice

Miejsca postojowe przy boisku  
w Nawojowej Górze
Zakończone zostało zadanie inwestycyjne polegające na wyko-
naniu estetycznej i trwałej nawierzchni miejsc postojowych przy 
boisku sportowym w miejscowości Nawojowa Góra. Wartość 
robót: 66 400 zł, wykonawca: firma Usługi Ziemno-Budowlane 
ZIEMBUD z Czernej. 
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W sesji uczestniczyło 17 radnych, przewod-
niczący Adam Godyń – prowadzący obrady, 
wiceprzewodniczący: Michalina Nowakow-
ska-Malczyk, Artur Baranowski, radni: Robert 
Chochół, Jerzy Ciężki, Monika Dudek, An-
drzej Furmanik, Irena Godyń, Michał Godyń, 
Bogdan Kurdziel, Stanisława Maciejowska, 
Wojciech Pogan, Leszek Słota, Kazimierz Stry-
czek, Klaudia Węgrzyn, Henryk Woszczyna, 
Władysław Ziomek, oraz Burmistrz Gminy 
Krzeszowice Wacław Gregorczyk, sekretarz 
Jan Bereza, skarbnik Beata Banach, naczelni-
cy wydziałów, kierownicy referatów, sołtysi, 
przewodniczący zarządów osiedli, radny po-
wiatu Jerzy Wnęk.
Po przyjęciu Protokołu nr XXXI/2017 z sesji Rady 
Miejskiej w Krzeszowicach, która odbyła się 
w dniu 27 kwietnia 2017 r., podjęto:

• Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej na 2017 r.;

• Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Krzeszowice;

• U c h w a ł ę  w   s p r a w i e  z m i a n y  u c h w a ł y  
nr XXVIII/303/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej, 
w formie dotacji celowej Powiatowi Krakow-
skiemu w roku 2017 (łączna kwota ok. 35 tys. zł);

• U c h w a ł ę  w   s p r a w i e  z m i a n y  u c h w a ł y  
nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszo-
wicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Krzeszowice 
(sprawa dotyczy selektywnej zbiórki odpa-
dów; w kontenerach, pojemnikach, workach 
należy gromadzić: w kolorze żółtym – metale 

i tworzywa, zielonym – szkło, niebieskim – pa-
pier, brązowym – bioodpady); 

• Uchwałę w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-
mości, którzy pozbywają się z terenu nierucho-
mości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na rzecz gminy (w przy-
padku gdy odpady komunalne nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, górna 
stawka opłat może wynieść 150 zł brutto za 
1 m3 odpadów, górne stawki opłat za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych to 
kwota w wysokości 25 zł brutto za 1 m3);

• Uchwałę w sprawie przekazania środków fi-
nansowych dla Policji (aktualnie kwota 5 tys. zł  
z przeznaczeniem na dodatkowe patrole 
w piątki, soboty, niedziele, w tym punkcie na 
temat zagrożeń na drogach w Dubiu w świe-
tle przeprowadzonych badań mówił sołtys 
Zbigniew Wąsik, aktualny stan osobowy i tech-
niczny Komisariatu Policji w Krzeszowicach 
przedstawił komendant Jacek Rosół); 

• Decyzję o podjęciu Uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na oddanie w dzierżawę części 
nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie 
bezprzetargowym radni postanowili przenieść 
na kolejną sesję (sprawa dotyczyła działki 
w obrębie dworca kolejowego).

 Radni przyjęli:

• Sprawozdanie z działalności Zakładu Admini-
stracji Budynków Komunalnych w Krzeszowi-
cach, w tym z gospodarowania mieszkanio-

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
(25 MAJA 2017)

wym zasobem Gminy Krzeszowice w 2016 r. 
(w obecności p.o. dyrektora ZABK Luizy Chole-
wy i gł. księgowej Anny Matusiak);

• Informację o możliwościach wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży w okresie wakacji 
2017 r. (materiał opracował sekretarz gminy 
Jan Bereza);

• Informację dotyczącą sposobu monitorowa-
nia i kontroli systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi (materiał opracowała kierownik 
RGK Katarzyna Soska-Więcek);

• Sprawozdanie Burmistrza Gminy Krzeszowi-
ce z działalności za okres od 8.04.2017 r. do 
12.05.2017 r.

Interpelacje, zapytania radnych, odpowiedzi na 
interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski 
i informacje zakończyły obrady XXXII sesji RM 
(w tej części głos zabierali Andrzej Furmanik, 
Adam Godyń, Bogdan Kurdziel). W czasie obrad 
najczęściej wypowiadali się przewodniczący ko-
misji problemowych Rady Miejskiej. Wyjaśnień 
udzielali burmistrz oraz kierownicy jednostek 
administracyjnych Urzędu Miejskiego.

mAcieJ liBursKi

Pełną treść protokołów z sesji Rady Miejskiej Czy-
telnik znajdzie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach według 
następującej ścieżki: Rada/Sesje/Protokoły z sesji 
Rady. 

Od wielu lat Gmina Krzeszowice stara się o opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Kluczowy jest jednak 
plan dla Krzeszowic, jego brak rodzi chaos w planowaniu przestrzen-
nym. Funkcjonowanie w oparciu o tzw. wuzetki (warunki zabudowy) 
powoduje jeszcze większy bałagan. W 2010 roku uchwalone zostało 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego. Na jego podstawie stworzony został projekt MPZP dla Krze-
szowic. Po czterech wyłożeniach projektu okazało się, że ma on wiele 
niedoskonałości. Mieszkańcy wnosili do niego setki uwag, które w tym 
czasie nie były uwzględniane. I to jest punkt decydujący. Można było 
wyrzucić cały projekt do kosza albo go poprawić, procedować dalej 
i zaoszczędzić około miliona złotych. Ta sytuacja dotyczy też innych 
miejscowości w naszej gminie.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO
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Okres maja i czerw-
ca w samorządach 
to czas przeprowa-
dzania procedury 
a b s o l u t o r y j n e j 
d l a  k i e r u j ą c y c h 
nimi wójtów i bur-
m i s t r zów.  Ta k że 
w krzeszowickiej 
R adzie M iejsk iej 
p r z e z  o s t a t n i e 
tygodnie uważnie 
analizowane były 
s p r a w o z d a n i a 
finansowe jedno-

stek, wykonanie budżetu gminy za 2016 rok 
i opinie nadzoru finansowego w tych sprawach.  
Wymagane dokumenty finansowe Rada otrzy-
mała jeszcze w marcu. Następnie poszczególne 
komisje opiniowały i oceniały je w zakresie swojej 
właściwości, a Komisja Rewizyjna w dniu 19 maja 
w związku z ich pozytywnym wynikiem, wystąpi-
ła do  Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzie-

lenie burmistrzowi absolutorium za 2016 rok.    
5 czerwca do biura Rady wpłynęła uchwała Skła-
du Orzekającego Izby nr S.O.XIII/424/34/17 z dnia  
31 maja 2017 roku o pozytywnym zaopiniowa-
niu przedłożonego przez Komisję Rewizyjną 
wniosku. Z powyższych powodów Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej w Krzeszowicach   
9 czerwca wystąpiła z projektami uchwał na 
absolutoryjną sesję Rady. Są nimi: projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu  za rok 2016 i finalny projekt uchwa-
ły w sprawie udzielenia burmistrzowi Gminy 
Krzeszowice absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2016. Jest to, obok uchwały 
budżetowej, najważniejsza dla jednostki sa-
morządowej uchwała w roku. Rada Gminy 
podejmuje ją bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu, czyli przynajmniej 11 rad-
nych musi być na „tak”, zaś suma głosów na „nie” 
i „wstrzymujących się” nie może przekroczyć 10. 
Praca burmistrza i kierowanego przez niego 
urzędu jest oceniana przede wszystkim z punktu 

CZAS ABSOLUTORIÓW

SOŁECKIE SPRAWY

widzenia legalności (zgodności z prawem), ale 
także i innych kryteriów – celowości, gospodar-
ności. Instytucja  absolutorium jest swego ro-
dzaju konfrontacją założeń przyjętych w planie 
finansowym (budżecie) gminy z ich realizacją, 
której odzwierciedleniem jest wykonanie pla-
nów dochodów i przychodów oraz wydatków 
i rozchodów. Absolutorium udzielone burmi-
strzowi jest szczególnego rodzaju oceną działa-
nia organu wykonawczego, a jednocześnie  me-
chanizmem jego odpowiedzialności za realizację 
tego, co sobie samorząd zaplanował. Przyjęciu 
uchwały towarzyszy zwykle wieloaspektowa 
dyskusja nad tym wszystkim, co dzieje się w gmi-
nie i co ma odbicie w jej gospodarce finansowej.

Myślę, że również w tym roku będzie to asumpt 
i okazja do swego rodzaju podsumowania 
obecnej kadencji, a zarazem podziękowania 
i pogratulowania Wacławowi Gregorczykowi  za 
dotychczasowe kierowanie Gminą Krzeszowice. 

AdAm godyń

NOWE ŻARY 
Już dziś można powiedzieć, że Żary to 
wieś agroturystyczna o dużych walo-
rach krajobrazowych i przyrodniczych. 
W ostatnim czasie wzbogacona o nowe 

elementy architektury. Zgodnie z planem 
zagospodarowania wsi zamieniono na-
powietrzną sieć energetyczną na ziemną, 
wyrównano place zieleni, zagospodaro-
wano boisko, wybudowano plac zabaw, 
wiatę koncertową, plac wielofunkcyjny, 
parking, chodnik wokół sołtysówki, szutro-
we ścieżki. Organizuje się coraz więcej 
imprez, które są dodatkowym magnesem 
do odwiedzenia Żar. W najbliższym czasie, 
8 lipca, odbędzie się tradycyjna Zabawa 
pod Lipami, poprzedzona przez Gminny 
Turniej Sołectw. Natomiast we wrześniu 
planowany jest, organizowany przez Parki 
Jurajskie, wielki konkurs wiedzy przyrod-
niczej z udziałem reprezentacji czterech 
gmin; przewiduje się ok. 800 uczestni-
ków. W każdą sobotę i niedzielę – czy 
jest impreza, czy też nie – Żary odwiedza 
coraz więcej turystów. Sołtys Żar Kazi-
mierz Przybylski nie kryje zadowolenia.  
A w Żarach wiedzą, że to, co powstało  
w ostatnim czasie, to zasługa sołtysa, 
wspieranego przez Radę Sołecką i miej-
scowe Koło Gospodyń Wiejskich, któremu 
przewodniczy Alicja Przybylska.

mAcieJ liBursKi

POMAGAJĄ SOŁECTWU
Kierownictwo Kopalni Dubie dzięki stałym 
kontaktom i dobrej współpracy z sołtysem 
Zbigniewem Wąsikiem zna istotne problemy 
i potrzeby wsi. I kiedy zachodzi potrzeba, po-

maga. Ostatnio Kopalnia przekazała sołectwu 
traktor-kosiarkę. W uroczystości przekazania 
tego jakże potrzebnego dla wsi sprzętu 
uczestniczyli kierownik Kopalni Dubie Maciej 
Piszczyński, regionalny kierownik ds. produk-
cji KOSD Magdalena Grońska oraz reprezen-
tujący Dubie sołtys Zbigniew Wąsik i członek 
Rady Sołeckiej Agnieszka Chechelska. 

mAcieJ liBursKi

Dwie komisje RM intensywnie pracowały przez kilkanaście miesięcy. Spo-
tkania z mieszkańcami w terenie, w biurze Rady Miejskiej, praca z człon-
kami Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, współpraca z Wydziałem 
Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego – to ogromny, ale 
niezbędny wysiłek. 

Najbardziej czasochłonna była analiza zgodności projektu planu ze 
Studium i analiza uwag mieszkańców, których Burmistrz wcześniej nie 
uwzględnił. W wyniku tych analiz Komisja ds. Planowania Przestrzennego 
przygotowała kilkaset wniosków do Rady Miejskiej w zakresie nieuwzględ-
nionych wcześniej uwag, zgodności ze Studium oraz wniosków do części 
tekstowej projektu planu. Ponad 170 wniosków, spośród wszystkich wypra-

cowanych przez Komisje, przedstawiono Radzie Miejskiej, aby mogła, zgodnie 
z art. 19 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, dokonać 
zmian w projekcie planu – mówi przewodniczący Komisji ds. Planowania 
Przestrzennego Leszek Słota. – Projekty planów dotyczących zarówno miej-
scowości w gminie Krzeszowice, jak i samych Krzeszowic są na ostatnim etapie 
uzgodnień. Najprawdopodobniej w lipcu poprawione plany zostaną wyłożone 
do publicznego wglądu. Chcę przypomnieć o zaoszczędzonych, dzięki naszej 
wspólnej pracy, której celem było poprawienie projektu planu, pieniądzach 
(około miliona złotych). Wierzę w to, że nie pójdzie ona na marne i spotka się ze 
zrozumieniem mieszkańców. 

mAriAn lewicKi
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WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
W niedzielę 2 lipca odbędą się wybory uzupełniające do Rady 
Miejskiej  w okręgu i  obwodzie numer 1 (Osiedle Parkowe).  
Lokal wyborczy w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Grun-
waldzkiej na parterze będzie czynny w godzinach od 7.00 do 21.00.  
Zgłoszono dwie kandydatury.

KATARZYNA KOWAL, LAT 32
Rodowita krzeszowiczanka mieszkająca na os. 
Parkowym. Związana i kojarzona z OSP Krzeszo-
wice. Aktualna działalność również związana ze 
strażami pożarnymi i z bezpieczeństwem. 

Cierpliwa, ambitna i dążąca do wyznaczonego 
celu. Typ społecznika, pasja i sposób na życie. 
Honorowy Dawca Krwi.

Co chciałabym wnieść:

• wdrożyć system stałego powiadamiania 
mieszkańców o zagrożeniach i trudnościach na 
terenie Gminy,

• wprowadzić program dla integracji mieszkańców,

• umocnić wizerunek turystyczny Gminy. 

ANNA BLECHARZ, LAT 63
Mieszkam w Krzeszowicach, jestem zamężna, 
mam trójkę dzieci. Jestem osobą bezpartyjną, 
obecnie na emeryturze. Przez 30 lat pracowałam 
w Administracji Państwowej i Samorządowej, naj-
pierw w Wydziale Spraw Obywatelskich, później 
jako zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go. Przez wiele lat uczestniczyłam jako członek 
i zastępca przewodniczącej Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w po-
siedzeniach Komisji, pomagając ludziom, których 
dotknęło uzależnienie.

Dzięki pracy w Urzędzie Miejskim poznałam zasady funkcjonowania samo-
rządu, zdobyłam wiedzę o kontaktach z ludźmi i chcę to wykorzystać w pracy 
społecznej na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Będąc radną, chciałabym walczyć o:
• poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa w naszej części  

miasta,
• zwiększenie funduszy dla osiedla Parkowa,
• dbałość o ludzi starszych, potrzebujących.
Z tą myślą, pełna życiowego optymizmu, otwarta na inicjatywy i nowe pomy-
sły, idę do wyborów.

ŚWIĘTO LUDOWE

Było bardzo uroczyście i radośnie. Obchody Święta Ludowego roz-
poczęły się mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Marcina, któ-
rą celebrował ks. Jan Leśniak, a okolicznościowe kazanie wygłosił  
ks. prałat Andrzej Szczotka. Po mszy członkowie, sympatycy Polskie-
go Stronnictwa Ludowego i zaproszeni goście barwnym pochodem 
prowadzonym przez poczet sztandarowy: Mariana Chmurę, Elżbietę 
Molik i Dorotę Molik, przemaszerowali ulicami Krzeszowic do klubu 
GKS Świt, gdzie odbyło się uroczyste spotkanie z władzami Stronnictwa 
i naszego samorządu. Spotkanie prowadziła prezes Zarządu Gminnego 
PSL Stanisława Maciejowska, która odczytała również skierowany do 
ludowców list Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prezes PSL pisał w nim 
m.in.: „(…) Wszystkim uczestnikom Święta Ludowego przekazuję ser-
deczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym. Bądźmy dla siebie lepsi, życzliwi i otwarci wobec tych, 
którzy w różnorodny sposób służą polskiemu rolnictwu, polskiej ziemi, 
Polsce (…)”.
Głos zabierali również goście: Wicemarszałek Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Wojciech Kozak, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław 
Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, radny po-
wiatu Jerzy Wnęk. Zasłużeni dla Stronnictwa członkowie zostali uhono-
rowani odznaczeniami i okolicznościowymi dyplomami. Złotą Odznakę 
Honorową Województwa Małopolskiego otrzymał Franciszek Pióro, 
Medal Wincentego Witosa Stanisława Maciejowska, a Złotą Koniczyn-
kę – Józefa Koprucha. Był też wspaniały kosz kwiatów dla marszałka 

Wojciecha Kozaka. Krzeszowickie spotkanie z okazji Święta Ludowego 
upłynęło w atmosferze wzajemnej życzliwości.

mAcieJ liBursKi
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PIERWSZA MUZYCZNA 
FONTANNA

30 czerwca, godz. 20.00
Polsko-norweska integracja wokalna! 

 
Część I  

GOŚCIE Z NORWEGII 
Krzysztof Aureliusz Łuczyński – tenor, Siri Holmen – sopran, Magnar 

Tronsmoen – bas baryton  
z towarzyszeniem chóru Allegria

Część II  
Gala Piosenki Biesiadnej 

Chór Allegria pod kierunkiem Anny Gertner

W lipcu i sierpniu w miejsce Laboratorium Kultury zapraszamy Państwa 
na koncerty w ramach cyklu Muzyczna Fontanna. Koncerty, które mają 
miejsce zawsze w piątkowe wieczory, cieszą się dużą popularnością 
wśród mieszkańców Krzeszowic i są okazją do spotkań i wakacyjnego 
relaksu przy bardzo zróżnicowanych gatunkach muzyki. 

Pierwszy koncert odbędzie się już 30 czerwca i będzie to wyjątkowe 
spotkanie polskich i norweskich pasjonatów śpiewu, którzy opracują 
wspólny repertuar podczas warsztatów organizowanych przez Cen-
trum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Warsztaty śpiewu (29.06–2.07) 
poprowadzi Krzysztof Aureliusz Łuczyński, pochodzący z Tenczynka, 
a mieszkający w Norwegii śpiewak operowy, dyrygent amatorskich 
chórów norweskich, nauczyciel śpiewu w norweskiej organizacji Norske 
Sangforum. Do współpracy przy tym projekcie zaprosiliśmy działający 
w Centrum chór Allegria, prowadzony przez Annę Gerntner.

Warsztaty mają charakter nie tylko edukacyjny, ale także integracyjny 
i – mamy nadzieję – są wstępem do dalszej współpracy amatorskich 
chórów z Krzeszowic i Oslo.

Na kolejną Muzyczną Fontannę zapraszamy 14 lipca 2017 r.

14 lipca, w piątek, o godz. 19.00 zapraszamy na wernisaż wy-
stawy malarstwa „Impresje z Tenczynka i okolic”.
Na okres wakacyjny przygotowaliśmy dla Państwa poplenerową 
wystawę malarstwa, w której biorą udział dwie grupy wiekowe – 
dziecięca grupa malarska „Mały Picasso” oraz grupa dorosłych, która 
zrzesza zarówno amatorów, jak i artystów zawodowo związanych 
ze sztuką. A wszyscy należą do Stowarzyszenia Ogrodowego „Ten-
czyńskie Skałki” w Tenczynku.

Wystawa jest inauguracją jubileuszu 30-lecia powstania Ogrodu 
Działkowego. Od 2 lat ogród jest samodzielnym Stowarzyszeniem, 
prężnie rozwijającym się i tworzącym dużą społeczność. Na terenie 
działek organizowane są zajęcia dla dzieci przyjeżdżających tu 
wypoczywać – tak powstała grupa „Mały Picasso”, do której należy 
12 dzieci. Spotykają się na warsztatach plastycznych, tworzą kolaże, 
malują na drewnie, organizowane są dla nich plenery malarskie. 
Nad twórczością najmłodszych czuwa art. plastyk Irena Podolak, 
wiceprezes Stowarzyszenia.

Wystawa prezentuje również twórczość działkowców i ich 
przyjaciół, którzy korzystając z uroków okolicy, tworzą na miejscu. 
Są to obrazy malowane w różnych technikach, a także fotografie. 
Prace przedstawiają fragmenty ogrodów, ulubione widoki oraz 
miejsca znane z tradycji i historii okolicy.

W wystawie udział biorą: artystyczna grupa dziecięca „Mały Picasso” 
w składzie: Marysia Terebus, Julka Chojnacka, Zuzia Podolska, Mar-
tynka Gut, Wiktor Gut, Emilka Iliadis, Maja Wrzesińska, Alex Zagól, 
oraz: Jacek Wrzesiński, Wanda Izabella Wilk, Sylwia Dulny, Małgo-
rzata Stańczyk, Jerzy Pulchny, Elżbieta Klimek, Sylwia Liszka, Roman 
Głowacki, Janina Podgórska, Irena Podolak, Sylwia Męcik.

Wystawa potrwa do 18 sierpnia 2017 r.

GALERIA W PAŁACU VAUXHALL 
ZAPRASZA
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W okresie od 4 lipca do 26 sierpnia  
biblioteka będzie czynna w godz. 9.00 – 17.00 od wtorku do piątku,  

w soboty 8.00 – 14.00 
 

 

 

lipcowe i sierpniowe wtorki    g. 11.00 
 

4.07.  11.07.  18.07.  25.07.  1.08.  8.08.  22.08. 
 

Zabawy z komputerem 
 

zajęcia dla dzieci  
(sieciaki, puzzle-online, gry edukacyjne, kreatywne, geograficzne) 
 

 

 

lipcowe i sierpniowe środy    g. 11.00 
 

5.07.  12.07.  19.07.  26.07.  2.08.  9.08.  16.08.  23.08. 
 

Dzień gier planszowych i puzzle-manii  
 

(chińczyk, domino, mini-futbol, małpki, rybki, quizy, puzzle) 
 

       

 

lipcowe i sierpniowe czwartki    g. 11.00 
 

6.07.  13.07.  20.07.  27.07.  3.08.  10.08.  17.08.  24.08. 
 

Poranki filmowe dla dzieci 
 

Projekcje bajek i filmów animowanych i fabularnych dla dzieci 
 

 
 
 
 
 

lipcowe i sierpniowe soboty    g. 11.00 
 

Podróżuj z biblioteką po Europie  
 

W każdą sobotę w lipcu i sierpniu zapraszamy mieszkańców na 
godzinne seanse filmowe podróży po poszczególnych krajach 
Europy – może ułatwią Państwu wybór kraju, do którego warto się 
wybrać w czasie wakacji. 
 

Będziemy podróżować po : 
 

08.07.  –  Grecja – Kreta  
 

15.07.  –  Hiszpania – Costa Brava 
 

22.07.  –  Chorwacja  
 

29.07.  –  Szwecja  
 

05.08.  –  Grecja – Rodos i Kos 
 

12.08.  –  Hiszpania – Majorka  
 

19.08.  –  Grecja – Korfu  
 

26.08.  –  Wyspy Kanaryjskie  
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DZIEŃ DZIECKA
DUBIE

Organizatorzy Dnia Dziecka w Dubiu zapewnili 
dzieciom wspaniałą zabawę. Blok zawodów 
sportowych i pokazy wraz z instruktarzem 
udzielania pierwszej pomocy przygotowali 
strażacy OSP z Siedlca. Wyścigi z przeszkodami, 
trafianie do celu strumieniem wody ze strażac-
kiego węża – choć nie były to łatwe zadania, 
sprawiły dzieciakom wiele radości. Konkurs 
rysunkowy prowadziła Maria Wąsik. Wszyscy 
pilnie pracowali, dzięki czemu powstało wiele 
barwnych rysunków i kolorowanek.

Stadnina Terenowo-Rajdowa z Nawojowej 
Góry uczyła jazdy konnej. Takie przejażdżki 
budziły wiele emocji i były nie lada atrakcją. 
Prawdziwym hitem okazał się konkurs na naj-
lepszą minę po wypiciu soku z cytryny. Nikt nie 
miał skwaszonej miny, za to śmiechu było co 
niemiara. Za udział w poszczególnych konku-
rencjach wszystkie dzieci zostały obdarowane 
nagrodami, były też dodatkowe prezenty w lo-
terii fantowej. Dzień Dziecka w Dubiu zorgani-
zował sołtys Zbigniew Wąsik, wspierany przez 
Radę Sołecką: Mirosława Więcława, Stanisława 
Klocka i Agnieszkę Chechelską.

OSIEDLE JURAJSKIE

Dzień Dziecka na Osiedlu Jurajskim to impreza 
o dużym zasięgu, przeznaczona dla wszystkich 
dzieci, bez względu na miejsce zamieszkania. 
Wymaga ona określonego wysiłku organiza-
cyjnego i dobrej współpracy realizujących ją 
podmiotów, co od lat się udaje. Tegoroczny 
Dzień Dziecka przygotowali Uczniowski Klub 
Sportowy Jedynka – prezes Wojciech Kardas, 
Zarząd Osiedla Jurajskiego – przewodnicząca 
zarządu Małgorzata Fryt, Publiczne Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza – dyrektor Ryszard Pio-
trowski, Harmonia Fitnes – Małgorzata Snop-
czyńska-Anouar, oraz Oaza Parafii św. Marcina, 
a wsparli sponsor imprezy Kopalnie Porfiru 
i Diabazu w Krzeszowicach i Kopalnia Wapienia 
Czatkowice Grupa Tauron. Takie wspólne dzia-
łanie zapewniło dzieciom wiele atrakcji: dużych 
rozmiarów dmuchańce, batuty, quady, występy 
fitness, taniec, akrobacje, nagrody rzeczowe itp. 
Ponadto druhowie OSP z Krzeszowic prezento-
wali możliwości wozu bojowego, a grupa mo-
tocyklistów „Sami Swoi” z Krzeszowic – stylowe 
jednoślady. Dobra zabawa na Osiedlu Jurajskim 
z okazji Dnia Dziecka trwała kilka godzin.

TENCZYNEK

Impreza z okazji Dnia Dziecka w Tenczynku od-
była się na terenie obiektów sportowych Klubu 
Tęcza Tenczynek, udostępnionych przez prezesa 
Roberta Sudoła. Wsparcia finansowego udzielili: 
Starosta Krakowski oraz przedsiębiorcy z Krze-
szowic i Tenczynka. Ich pomoc pozwoliła na 
zakup wartościowych nagród dla uczestników 
licznych konkursów, jakie przygotowali orga-
nizatorzy Dnia Dziecka w Tenczynku. W biurze 
imprezy pracowały Katarzyna Kot, Karolina 
Götz, Magdalena Gołas i Magdalena Pławny. 
Duże emocje budziły zawody sportowe, jak tur-
niej piłkarski, wyścigi, oraz wymagające odwagi 
konkurencje przygotowane przez zawodowych 
strażaków z JRG 5 w Krakowie i druhów z OSP 
w Tenczynku, na czele z Jackiem Kłeczkiem, czy 
też prezentacje specjalistycznego sprzętu będą-
cego na wyposażeniu policji Powiatu Krakow-
skiego. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił 
Józef Kościółek. To, co działo się na boisku, trud-
no opisać. Przygotowaną profesjonalnie i z roz-
machem imprezę odwiedziło wielu ważnych 
gości, m.in. Wicestarosta Krakowski Wojciech 
Pałka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław 
Gregorczyk z małżonką, radna RM Stanisława 
Maciejowska oraz sołtys Tenczynka Alicja Gaj.

Dubie

Dubie

Dubie

Osiedle Jurajskie

Osiedle Jurajskie

Osiedle Jurajskie
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ŻARY

Wiele radości i dużo atrakcji – tak jednym 
zdaniem można podsumować Dzień Dziecka 
w Żarach. OSP z Siedlca uczyła i bawiła. Pokaz 
udzielania pierwszej pomocy podziwiali wszy-
scy. Tor przeszkód i bieg w workach wyzwalały 
prawdziwe sportowe emocje, a dowcipne 
komentarze druhny Anny wywoływały szczery 
śmiech. Kurtyna wodna i strumienie wody ze 
strażackich węży sprawiły niejednemu przy-
jemną kąpiel. Z kolei Straż Miejska z Krzeszowic 
przygotowała rowerowy tor przeszkód i spacer 
w specjalnych goglach wywołujących zaburze-
nie równowagi. Tu wykonywanie tak prostych 
czynności, jak przejście między pachołkami czy 
kopnięcie piłki, było praktycznie niewykonalne 
i wyglądało komicznie. Grą w piłkę nożną pa-
sjonowali się głównie chłopcy. Dla wszystkich 
były zimne napoje lub herbata, dla dorosłych 
dodatkowo kawa i wyśmienite domowe ciasta 
– wypieki miejscowego KGW. Na zakończenie 
nagrody i upominki dla wszystkich dzieci. 
Dzień Dziecka w Żarach przygotował sołtys Ka-
zimierz Przybylski i Koło Gospodyń Wiejskich.

FRYWAŁD

Tu plany organizatorów Dnia Dziecka pokrzy-
żowała nieco pogoda. Ze względu na padający 
deszcz przygotowany na imprezę plac zabaw 
z konieczności zamieniono na świetlicę wiej-
ską. Ale – jak się później okazało – nie miało to 
większego znaczenia. Bo i tu dzieci bawiły się 
znakomicie. A to za sprawą Śląskiego Teatrzyku. 
Dobra muzyka, śpiew, taniec, liczne konkursy 
i inne atrakcje nie pozwoliły nikomu się nudzić. 
A i same dzieciaki chętnie popisywały się wie-
dzą i umiejętnościami. Dla najbardziej aktyw-
nych były nagrody, a dla wszystkich upominki. 
Do zabawy włączyła się również grupka starszej 
młodzieży, która – jak tylko deszcz przestał pa-
dać – zorganizowała minirajd rowerowy ulicami 
Frywałdu. Dzień Dziecka we Frywałdzie zorga-
nizował sołtys Grzegorz Kalicki i Stowarzyszenie 
„Nasz Frywałd” z przewodniczącą Anną Kuciel.

SIEDLEC

„Nasz Dzień Dziecka – na Sportowo” to hasło 
imprezy dla dzieci przygotowanej z okazji Dnia 
Dziecka przez Stowarzyszenie Społeczno-Kul-
turalne „Razem” w Siedlcu, OSP Siedlec, KGW 
Siedlec, sołtysa i Radę Sołecką. I rzeczywiście 
było na sportowo. Ze względu na padający 
deszcz część imprez odbywała się w budynku 
„Wiejskim”, a część na placu przed budynkiem. 
Rozgrywki sportowe i konkursy prowadziła 
druhna Anna Małodobry-Szlachta, wspierana 
przez koleżanki z OSP. Druhowie natomiast 
prezentowali odzież ochronną i możliwości 
wozu bojowego oraz grillowali kiełbaski. Pysz-
ne kanapki, domowe ciasta, kawa, herbata – to 
zasługa Koła Gospodyń Wiejskich.

Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy 
czuwali wolontariusze Maltańskiej Służby Me-
dycznej w Krzeszowicach, Marek Małodobry 
z żoną Martą i córką Patrycją, a nad całością 
prezes Stowarzyszenia „Razem” Anna Wróbel, 
która nie kryła zadowolenia, że mimo nie naj-
lepszej aury aż tyle dzieci przyszło na spotkanie 
z okazji ich święta. 

Dzień Dziecka w Siedlcu zorganizowany został 
ze środków Burmistrza Gminy w ramach tzw. 
Zadania Publicznego. Imprezę wsparli spon-
sorzy.

Maciej Liburski

Organizatorzy Dnia Dziecka w Siedlcu serdecz-
nie dziękują sponsorom imprezy: Wacławowi 
Gregorczykowi, Burmistrzowi Gminy Krzeszo-
wice, Maciejowi Piszczyńskiemu, kierownikowi 
Kopalni Dolomitu Dubie, Magdalenie Grońskiej 
z Kolejowego Biura Podróży „KOLTUR”, Stani-
sławowi Pasternakowi, Dariuszowi Grzybow-
skiemu z „Akademii Małych Tygrysków”, Annie 
i Ryszardowi Kalina, Stanisławowi Molikowi.

Tenczynek

Tenczynek

Żary

Frywałd

Frywałd Siedlec

Żary Siedlec
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PIKNIK RODZINNY
W Czatkowicach ze względu na padający deszcz imprezę przesunięto na 
dzień następny i Osiedlowy Piknik Rodzinny zamiast w sobotę odbył się 
w niedzielę 18 czerwca, przy zdecydowanie lepszej pogodzie. Patronat 
nad imprezą objął Burmistrz Gminy Krzeszowice oraz Kopalnia Wapie-
nia Czatkowice Grupa Tauron, którą w niedzielę reprezentował szef 
Działu Logistyki Zbigniew Matusik. Głównymi organizatorami pikniku 
byli Zarząd Osiedla i OSP Czatkowice. Podczas imprezy Zarząd Osiedla 
reprezentowały przewodnicząca Helena Latawiec oraz członkowie 
Zarządu Anna Świder i Adam Szmigiel, a OSP m.in. zastępca naczelnika 
OSP Krzysztof Ryś i Włodzimierz Wyrwa, odpowiedzialny za małą gastro-
nomię, a także druhny i druhowie OSP, którzy podczas trwania imprezy 
i po jej zakończeniu wykonywali wiele ważnych prac. Nad bezpieczeń-
stwem bawiących się czuwali druhowie ratownicy jednostki OSP z Woli 
Filipowskiej. Sama impreza to kolejna bardzo udana zabawa dla dzieci 
i dorosłych. A to za sprawą Grupy Artystycznej „Best” z Nawojowej Góry 
i zespołu wokalno-instrumentalnego „Soprano,” którego na darmowy 
koncert namówił jego członek, mieszkaniec Czatkowic, Józef Grabowski, 
legendarny instrumentalista i wokalista popularnego zespołu „Romero”. 
Z kolei grupa „Best” zapewniła dzieciom tak wiele atrakcji, że trudno 
opisać. Ci, którzy nie przyszli, niech żałują.

Maciej Liburski

Organizatorzy Dnia Dziecka w Siedlcu serdecznie dziękują sponsorom 
imprezy: Wacławowi Gregorczykowi, Burmistrzowi Gminy Krzeszowice, 
Maciejowi Piszczyńskiemu, kierownikowi Kopalni Dolomitu Dubie, Mag-
dalenie Grońskiej z Kolejowego Biura Podróży „KOLTUR”, Stanisławowi 
Pasternakowi, Dariuszowi Grzybowskiemu z „Akademii Małych Tygry-
sków”, Annie i Ryszardowi Kalina, Stanisławowi Molikowi.

PŁYWACKI PIKNIK
Dobiegł końca całoroczny kurs nauki pływania dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Krzeszowicach.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na basenie w Zabierzowie. Uczest-
niczyło w nich 32 uczniów. Koniec kursu podsumowano zawodami 
pływackimi stylem grzbietowym i na piersiach. Najlepszym wręczono 
medale. Ponieważ organizatorem kursu było Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach, najlepszym pływakom medale wręczał zastępca 
dyrektora CKiS Paweł Czyż. Miejsca na podium zajęli: w grupie I stylem 
grzbietowym Otylia Pyrdek (I miejsce), Mateusz Babrzyk (II miejsce), Szy-
mon Ryszkowski (III miejsce), stylem piersiowym Otylia Pyrdek (I miej-
sce), Mateusz Babrzyk (II miejsce), Zuzanna Orlik (III miejsce), w grupie II 
stylem grzbietowym Natalia Soja (I miejsce), Jakub Piechowicz (II miej-
sce), Piotr Majcharczyk (III miejsce), stylem piersiowym Barbara Zając 
(I miejsce), Jakub Piechowicz (II miejsce), Piotr Majcharczyk (III miejsce).

Opiekunami uczniów uczęszczających na pływalnię byli Zygmunt No-
wak, Alicja Bednarczyk i Dorota Wójtowicz. Podsumowanie całoroczne-
go kursu młodych pływaków odbyło się na prywatnej posesji Zygmunta 
Nowaka. I tu nie obyło się bez rywalizacji sportowej, była gra w kometkę, 
siatkówkę, piłkę nożną, w piłkarzyki, strzelanie z procy, łuku, rzuty lotka-
mi, był też konkurs wiedzy ornitologicznej, a dla wszystkich cukierki 
i pieczone kiełbaski, jednym słowem – sporo dobrej zabawy.

Maciej Liburski
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Droga do perfekcyjnej figury
Jak powinna wyglądać dieta?
Odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w witaminy i mi-
nerały oraz wzmożony wysiłek fizyczny to najlepszy sposób 
na polepszenie figury, kondycji organizmu i samopoczucia. 
Źle zbilansowana i niskokaloryczna dieta działa wręcz od-
wrotnie niż zamierzaliśmy!

Czy warto zwracać uwagę na kalorie 
w diecie?
Podczas kuracji odchudzającej jednym z najważniejszych 
czynników sukcesu jest konsekwentne i systematycz-
ne kontrolowanie ilości kalorii spożywanych w diecie. 
Aby redukcja tkanki tłuszczowej ciała przebiegała zdro-
wo i  w  odpowiednim tempie najlepiej spożywać o ok. 
500-1000 kcal mniej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie 
na energię. Taki deficyt energetyczny pozwala na redukcję 
masy ciała ok. 0,5-1 kg tygodniowo.

Które składniki odżywcze są najważniejsze 
w diecie?
Podczas trwania diety odchudzającej oprócz odpowiedniej 
ilości kalorii ważny jest również właściwy udział składników 
odżywczych takich jak białka, węglowodany, tłuszcze. Bar-
dzo ważne jest aby dostarczyć do organizmu odpowiednią 
ilość składników mineralnych i witamin. Źle dobrane pro-
porcje pomiędzy danymi składnikami mogą hamować pro-
ces redukcji tkanki tłuszczowej oraz prowadzić do niedobo-
rów pokarmowych. Warto również pamiętać o witaminach 
i minerałach, dieta redukcyjna sprzyja powstawaniu niedo-
borów. Warto więc podczas kuracji odchudzającej przyjmo-
wać dodatkowe witaminy i minerały.

Białko
Białko dla naszego organizmu to mała cegiełka, z której 
może zbudować mięśnie. To one utrzymują naturalną 
konstrukcję naszego ciała. Mięśnie odpowiadają również 
za napięcie i  wygląd skóry. Duża ilość mięśni powoduje 
przyspieszenie tempa przemiany materii. Pozwala to spa-
lić więcej kalorii w czasie wysiłku jak i w czasie spoczynku. 
Zwiększona ilość białka w diecie również pozwala przyspie-
szyć przemianę materii nawet o kilkanaście procent. Zatem 
białko powinno odgrywać kluczową rolę w diecie osób pra-
gnących utrzymać szczupłą sylwetkę.

Węglowodany
Uważane są za główny czynnik sprzyjający tyciu. Spożywa-
my wiele wysoko przetworzonych produktów węglowo-
danowych m.in. ciasta, słodycze, jasne pieczywo, biały ryż, 
mąka pszenna. Cukier zawarty w tych produktach bardzo 
szybko przenika do krwi powodując nadmierne wydziela-
nie insuliny. Jest to hormon, który napędza proces odkła-
dania tkanki tłuszczowej w komórkach. Naturalne produkty 
węglowodanowe takie jak surowe warzywa, owoce, grube 
kasze, ciemny ryż, gruboziarniste pieczywo spożywane 
w odpowiednich ilościach nie stanowią zagrożenia a służą 
w zapobieganiu nadwagi i otyłości.

Tłuszcze
Zbyt duży udział w diecie tłuszczów nasyconych, które 
można znaleźć w produktach zwierzęcych sprzyja powsta-
waniu nadwagi. Tłuszcze te są dla naszego organizmu tylko 
źródłem dużej dawki energii. Należy ograniczyć spożycie 
tłustych wędlin, podrobów, produktów mlecznych. Udział 
tłuszczów zwierzęcych w diecie powinien zostać zastą-
piony udziałem tłuszczów pochodzących z  ryb morskich, 
olejów roślinnych oraz margaryn produkowanych na ich 
podstawie.

Poradnia Dobry Dietetyk zaprasza 
do skorzystania z darmowej wizyty 

w gabinecie dietetycznym. 
Na spotkaniu przeprowadzone zostaną 
pomiary antropometryczne oraz analiza 

masy i składu ciała. Jest to okazja nie 
tylko do zważenia się, ale również 

otrzymania gotowego zlecenia badań 
laboratoryjnych.

Wystarczy umówić się telefonicznie

733 773 067
 lub wchodząc na stronę:

www.kucharski.dobrydietetyk.pl

Poradnia Dobry Dietetyk
Arkadiusz Kucharski

e-mail: a.kucharski@dobrydietetyk.pl

ul. Krakowska 31/201
32-065 Krzeszowice

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, środa

11:00-19:00
Piątek

7:00-15:00

Tegoroczna ostatnia sobota maja była wyjąt-
kowa dla mieszkańców Nawojowej Góry. Po 
raz kolejny bowiem został zorganizowany na 
boisku LKS Górzanki piknik dla dzieci.
Pogoda zamówiona – piękne słońce rozświe-
tlało uśmiechnięte buźki milusińskich. Humory 
dopisały – przy takim nastawieniu zabawa nie 
mogła się nie udać! A było co robić – każdy 
znalazł coś dla siebie. I tak, niesłabnącą popu-
larnością cieszyły się dmuchańce, przejażdżki 
konne zapewnione przez naszą niezawodną 
Stajnię Terenowo-Rajdową z Nawojowej Góry 
czy zawody w „gaszeniu pożaru”, zorganizowane 
dzięki naszym strażakom. Kolejne atrakcje, jak 
chodzenie po linie, malowanie czy strzelanie 
bramek świetnemu bramkarzowi, były nie lada 
gratką dla dużych i małych. Jak nakazuje trady-
cja, każde dziecko otrzymało lody na ochłodę 
oraz coś słodkiego. 
A to wszystko dzięki niezawodnym organizato-
rom: Sołtysowi Nawojowej Góry oraz lokalnemu 
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Nawojo-
wej Góry. Szczególne podziękowania należą się 
sponsorom tego wydarzenia: Kółku Rolniczemu, 
LKS Górzanka oraz OSP z Nawojowej Góry.
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i za-
praszamy za rok!

iwonA pisz-stecz
stowArzyszenie inicJAtyw społecznych  

nAwoJoweJ góry

DZIEŃ DZIECKA 
W NAWOJOWEJ GÓRZE
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Stowarzyszenie „Otwórzmy Przed Nimi Życie” od wielu lat aktywnie działa 
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Podopieczni Stowarzyszenia 
uczestniczą w różnego rodzaju imprezach, korzystają z wycieczek i innych 
form wypoczynku. Jedną z imprez jest coroczny Dzień Dziecka. – Nasi 
podopieczni często są już osobami dorosłymi, ale ponieważ zawsze będą 
potrzebować opieki rodziców, to dla nas zawsze pozostaną dziećmi, stąd co 
roku organizujemy w okolicy 1 czerwca imprezę – mówi prezes Stowarzy-
szenia Janina Lasoń. W tym roku wszyscy spotkali się w Gospodarstwie 
Agroturystycznym państwa Janików w Czernej. Kto tam był, wie, jak piękne 
i komfortowe to miejsce. W pikniku uczestniczyło 70 osób. Atrakcji było co 
niemiara – od poczęstunku i upominków po zabawy i jazdę konną. Wszyscy 
bawili się znakomicie. W zabawie wzięli udział również goście: Wicestarosta 
Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, przewodniczący RM Adam Godyń, 
radna RM Stanisława Maciejowska, Anna Gregorczyk i wicedyrektor CKiS 
Paweł Czyż.

mAriAn lewicKi

Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzmy Przed Nimi Życie” składa serdeczne podzięko-
wania:

Burmistrzowi Gminy Krzeszowice Wacławowi Gregorczykowi, prezesowi Kopalni 
Wapienia Czatkowice Pawłowi Dankowi, prezesowi Rejonowej Spółdzielni Zaopa-
trzenia i Zbytu Ryszardowi Rudzkiemu, Andrzejowi Bazarnikowi (Kancelaria Do-
radztwa Podatkowego), Andrzejowi Mędrali (cukiernia Melba), Annie i Zbigniewowi 
Jastrzębskim (sklep spożywczo-przemysłowy), Jolancie Kozyrze (hurtownia drobiu 
KOKO), Arlecie Dobrek (sklep ogólnospożywczy), Agnieszce Kulawik (sklep spożyw-
czo-wędliniarski), zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Górze Marioli 
Woźniak, Jarosławowi Janikowi (Gospodarstwo Agroturystyczne w Czernej), Józefo-
wi Grabowskiemu (zespół Romero), Wojciechowi Szczuce (sklep ogólnospożywczy), 
Marioli Cichoń (firma Bako).

OTWIERAJĄ PRZED NIMI ŻYCIE

Zamek Tenczyn w Rudnie – monumentalna, 
renesansowa twierdza dumnie górująca nad 
krajobrazem ziemi krzeszowickiej – przez 
długie lata znany był głównie miejscowym. 
Romantyczne ruiny miały w sobie, co prawda, 
wiele uroku, ale w niczym nie przypominały 
zamku, który w latach swojej świetności prze-
pychem i bogactwem konkurował z krakow-
skim Wawelem. 
Fatalny stan techniczny, który w 2009 roku 
doprowadził do zamknięcia zabytku dla tury-
stów, powoli odchodzi w zapomnienie. Dzięki 
dofinansowaniom pozyskanym przez Gminę 
Krzeszowice z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz zaangażowaniu środków wła-
snych Tenczyn powoli odzyskuje dawny blask, 
stając się wizytówką nie tylko Krzeszowic, ale 
i całej Małopolski. 

Zamek przyciąga rzesze turystów, zarówno z naj-
bliższej okolicy, jak i z najodleglejszych zakąt-
ków Polski – nikogo nie dziwią już „egzotyczne” 

tablice rejestracyjne samochodów 
na przyzamkowych parkingach. Go-
ściliśmy turystów z Warszawy, Gdyni, 
Poznania, Łodzi, Ostrołęki, Bydgosz-
czy, Kutna, a nawet… z Tajwanu. 
Zwiedzający, którzy odwiedzali 
Rudno w przeszłości, z podziwem 
i niedowierzaniem przyglądają się 
podniesionym z ruin zamkowym 
murom. 

Jako że położenie zamku na szczycie 
stożka wulkanicznego zobowią-
zuje – atmosfera na Tenczynie jest 
naprawdę gorąca! Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach, będące 
operatorem trasy turystycznej, zapewnia zwie-
dzającym liczne atrakcje. W cenie biletu skorzy-
stać można z oprowadzania z przewodnikiem: 

członkowie Stowarzyszenia „Dla 
Szkoły w Tenczynku” oraz Stowa-
rzyszenia „Ratuj Tenczyn” niezwykle 
ciekawie opowiadają o historii zam-
ku i rodziny jego fundatorów. Po-
nadto odbywa się tutaj wiele imprez 
i warsztatów. 

I  tak 4 czerwca najmłodsi świę -
towali na zamku Dzień Dziecka, 
który uświetniła swoimi animacjami 
krakowska Piwnica Pod Baranami. 
Najmłodsi goście Tenczyna mogli 
wziąć udział w warsztatach robienia 
masek, a także w warsztatach pla-

stycznych i garncarskich. 

18 czerwca zamek znów stał się artystycznym 
sercem gminy za sprawą pleneru malarskiego 

dla młodzieży i dorosłych oraz warsztatów 
plastycznych dla dzieci – prowadzonych przez 
Barbarę Dec. 
W ostatni weekend czerwca odbyły się z kolei 
warsztaty fotograficzne, pod nadzorem meryto-
rycznym Wojciecha Dworaczka, prowadzącego za-
jęcia Fotoklubu w Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach. Uczestnicy mogli poznać podstawy 
fotografowania w plenerze, portretowania, a także 
wziąć udział w warsztatach kreatywnych. Wszystkie 
zajęcia organizowane na zamku przez Centrum Kul-
tury i Sportu spotykają się z ogromnym zaintereso-
waniem. Także w najbliższym czasie Tenczyn stanie 
się areną wielu ciekawych imprez – warsztatów, 
pokazów rekonstruktorskich – o których będziemy 
Państwa na bieżąco informować.

Zapraszamy do zwiedzania zamku w soboty, nie-
dziele i święta, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Do zobaczenia na Tenczynie!

roBert szczuKA 

„MAŁY WAWEL” OBLEGANY!

Zamek Tenczyn w Rudnie jest udostępniany zwiedzającym dzięki zgodzie Spadkobierców Adama hr. Potockiego, Rodzinom Potockich z linii Krzeszowickiej i Bnińskich.
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W uroczystości zakończenia roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. T. Kościuszki uczestniczył Wicestarosta Powiatu Krakowskiego 
Wojciech Pałka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Baranowski 
oraz dyrektor ORNR Andrzej Osiniak.

DZIEŃ DZIECKA 
SP PACZÓŁTOWICE

Tegoroczny Dzień Dziecka łączył naukę z zabawą. Chociaż w tym dniu 
nie było tradycyjnych lekcji w ławkach, to nie zabrakło okazji, aby zgłębić 
wiedzę. Imprezę rozpoczęliśmy od prelekcji wygłoszonej przez prof. AGH 
w Krakowie Kazimierza Furmanika, zachęcającej do zainteresowania na-
uką, nowinkami technicznymi i tym, co kryje Ziemia. Możemy się z dumą 
pochwalić, że Kazimierz Furmanik jest absolwentem naszej szkoły, zawsze 
o nas pamięta i chętnie spotyka się z naszymi uczniami. 

Następnie udaliśmy się do pobliskiego Dębnika, gdzie mogliśmy zobaczyć 
kamieniołom i dowiedzieć się o sposobach wydobywania złóż. Wiele cieka-
wostek na temat obróbki marmuru dębnickiego usłyszeliśmy w zakładzie 
kamieniarskim państwa Cekierów. Kiełbaski z grilla, słodkości i wesoła 
zabawa oraz wspaniała pogoda towarzyszyły nam tego dnia.

Wszystko to odbyło się dzięki projektowi Stowarzyszenia Przyjaciół Dębni-
ka – „Tradycje Dębnika w marmurze zamknięte” (projekt realizowany przy 
wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice). Serdecznie dziękujemy Stowa-
rzyszeniu, a przede wszystkim prezes Helenie Cekierze oraz Grzegorzowi 
Cekierze za zaproszenie, serdeczne przyjęcie, wspaniałą gościnę i ciepłą 
atmosferę. Projekt podsumowaliśmy konkursem wiedzy i plastycznym. Na 
zwycięzców czekały miłe niespodzianki ufundowane przez Stowarzyszenie 
Wsi Dębnik, które zostały wręczone w czasie Pikniku Rodzinnego w Paczół-
towicach.

Dwa tygodnie później odbył się przy naszej szkole Piknik Rodzinny, któ-
rego organizatorami byli: Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach, rodzice 
uczniów, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Szkoły i Środowi-
ska Wsi Paczółtowice, Ochotnicza Straż Pożarna, sołtys i Rada Sołecka. Ro-
dzice, dziadkowie i dzieci bawili się na imprezie przez kilka godzin. Pogoda 
dopisała, uczestnicy również. Można powiedzieć, że na pikniku była cała 
społeczność szkolna. Dorośli gorąco oklaskiwali występy najmłodszych. 
Nie zabrakło też innych atrakcji, o które zadbali organizatorzy. Były dmu-
chańce, euro bungee, mecz piłki nożnej, loteria fantowa, pokazy strażackie, 
przejażdżki na kucykach, słodka kawiarenka, przysmaki z grilla, zabawy 
i konkursy.

Impreza została zorganizowana w ramach projektu przy wsparciu finanso-
wym Gminy Krzeszowice.

W imieniu dzieci i ich rodzin dziękujemy wszystkim organizatorom, a także 
tym, którzy wsparli finansowo i rzeczowo nasze działania, w tym atrakcyjną 
loterię fantową. Dziękujemy przyjaciołom i sympatykom szkoły.

info szKołA 

PIKNIK ZDROWIA  
I EKOLOGII
14 czerwca w naszej szkole w Tenczynku odbył się piknik „Czas na 
Zdrowie”, podczas którego wszyscy uczestnicy mogli spotkać się 
z przedstawicielem Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego 
„BARĆ”, członkiem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. 
Równocześnie, wspólnie z członkami Polskiego Związku Wędkarskie-
go, nasze dzieci łowiły ryby w Stawie Wrońskim.
Na korytarzach szkolnych przygotowano suto zastawione stoły z poczę-
stunkiem – były miody i dżemy, domowe przetwory, soki, owoce, warzywa, 
mleko, ciasta i chleby własnego wypieku, a także smalec zrobiony z białej 
fasoli. W hali sportowej uczniowie stanęli w szranki z absolwentami naszej 
szkoły w meczu koszykówki. Ogromnym powodzeniem cieszył się pomiar 
in body, wykonywany przez firmę Okna Natury SPA.

Odbyło się również rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego 
„Upcyklingowy przedmiot użytkowy” oraz „Plakatem w smog – smog jest 
brudny, smog jest zły”. 

Przed szkołą uczniowie zajęci byli upcyklingowymi zabawami. Można było 
zobaczyć gazetowy pokaz mody, spróbować malowania szkła, wykonać 
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korkowy obraz i patchwork. Na zakończenie od-
był się koncert w wykonaniu naszych uczniów. 
Swój talent zaprezentowali: Kamil Grodzicki, 
Magdalena Piwowarczyk, Aleksandra Salawa, 
Nataniel Szczepanek i Bartosz Czapla. Wisienką 
na torcie był występ zespołu VERSO, który zaśpie-
wał piosenki grupy ABBA. 

Dziękujemy gościom, którzy zaszczycili naszą 
uroczystość: burmistrzowi Wacławowi Gregor-

czykowi, radnej Monice Dudek, prezes Koła 
Gospodyń Wiejskich Janinie Siudzie i wszystkim 
uczestnikom, którzy świetnie się bawili.

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim, 
którzy nas wsparli w tym dużym przedsięwzię-
ciu: Bogusławowi Latawcowi (Krzeszowickie 
Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ”), Jarosławowi 
Kitce (Polski Związek Hodowców Gołębi Pocz-
towych), Sławomirowi Radzikowi (Polski Zwią-

zek Wędkarski), zespołowi VERSO, firmie Okna 
Natury SPA, cukierni Melba, firmie ANDERSEN, 
Karolinie Gotz, Sylwii i Tomaszowi Hrycaniukom, 
Grzegorzowi Żbikowi oraz wspaniałym mamom 
uczniów klasy IV a.

Dzięki aktywnemu udziałowi i wspaniałej pogo-
dzie piknik był bardzo udany!

orGanizatorzy

20 maja w Szkole Podstawowej im. Krystyny 
i Andrzeja Potockich w Miękini odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Rodziny. W tym dniu 
połączono się ze sobą trzy ważne dla dzieci 
święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień 
Ojca. 
Oprócz licznie zgromadzonych rodziców, nauczy-
cieli oraz uczniów, szkoła gościła również Burmi-
strza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, 
Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Krzeszo-
wicach Michalinę Nowakowską-Malczyk, radne-
go Gminy Krzeszowice i Sołtysa Miękini Bogdana 
Kurdziela oraz przedstawicieli OSP w Miękini 
– komendanta Mariusza Rozmusa i Karolinę Kwa-
śniewską. Wszystkich zebranych serdecznie po-
witała dyrektor szkoły Lucyna Gregorczyk.

Przegląd artystyczny swoim występem rozpoczę-
ły przedszkolaki i kolejno uczniowie wszystkich 
klas, pod czujnym okiem wychowawców i na-
uczycieli.

Rodzice z dumą przysłuchiwali się pięknej re-
cytacji wierszy, która przeplatała się z wesołymi 
piosenkami, tańcem i grą na fletach. Wiele emocji 
zebranym i uczniom dostarczył finał konkursu 
„Mam Talent”, realizowanego w szkole po raz 
czwarty w ramach programu „Odkrywam siebie”. 
Konkurs miał na celu promowanie i odkrywanie 
młodych talentów oraz propagowanie alterna-
tywnych form spędzania wolnego czasu. W finale 
wystąpiło 7 uczestników. Nasze dzieci kolejny raz 
udowodniły, że posiadają różne talenty, m.in. kra-
somówcze, akrobatyczne, satyryczne, manualne, 
wokalne oraz taneczne. 

DZIEŃ RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIĘKINI

Jury oraz publiczność przyznali III miejsce Ma-
tyldzie Szpoton z klasy II za pięknie zaśpiewaną 
piosenkę o mamie, II miejsce Miłoszowi Dudkowi 
z klasy IV za wspaniały, pełen humoru występ 
gawędziarsko-satyryczny. Finalistką tej edycji 
konkursu została Aleksandra Kurdziel z klasy IV, 
która zaprezentowała taniec popping. Nagrodę 
dla zwyciężczyni ufundowała Rada Rodziców. 
Warto pamiętać, że w każdym drzemie jakiś ta-
lent – trzeba go tylko w sobie odnaleźć, a potem 
starannie pielęgnować i rozwijać.

Po części artystycznej był czas na poczęstunek, 
wspólną zabawę, konkursy rodzinne, mecz 
uczniowie kontra tatusiowie i inne atrakcje. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się akcja sadzenia 
kwiatów „Dzieciaki – sadzeniaki”, przeprowadzo-
na przez przedstawicieli Leroy Merlin w Krakowie. 
Każde dziecko dostało do przesadzenia swoją ro-
ślinkę. Możliwość samodzielnego sadzenia roślin 
sprawiła dzieciom ogromną frajdę. Serdecznie 
dziękujemy pani Barbarze Zub oraz pani Ewelinie 
Bolech. Dużym powodzeniem cieszył się także 
kiermasz taniej książki i prac uczniów. Niebywałą 
atrakcją dla dzieci było spotkanie z policją i moż-
liwość wejścia do wozu policyjnego. Nie zabra-

kło małej gastronomi, smakowitych wypieków 
mam, za co serdecznie dziękujemy, oraz zapachu 
skwierczących kiełbasek i dobrego humoru.  
Za organizację tego przedsięwzięcia nale-
żą się podziękowania Nauczycielom Szkoły  
i Radzie Rodziców, w szczególności panu Wacła-
wowi Cieciakowi, panu Rafałowi Janikowi, panu 
Wojciechowi Godyniowi, panu Leszkowi Lasonio-
wi, pani Joannie Karnii oraz państwu Bolechom. 
Za wsparcie finansowe gorące podziękowania 
kierujemy do sołtysa Bogdana Kurdziela i Rady 
Sołeckiej. Szczególne wyrazy wdzięczności skła-
damy naszym sponsorom: panu Janowi Kurdzie-
lowi (Zakład Przetwórstwa Mięsnego), państwu 
Lucynie i Jarosławowi Mazurom (firma Piechota, 
Mazur FH), pani Agnieszce Ziembie-Grzesiak 
(firma Aga), pani Sabinie Lasoń (księgarnia), pani 
Izabeli Gąsior (firma IG Izabela Gąsior), państwu 
Sumarom oraz panu Dariuszowi Wrońskiemu 
(F.H.U.P.AS). 

Życzmy sobie, abyśmy za rok spotkali się na ta-
kiej samej uroczystości, ponieważ bawiliśmy się 
wszyscy wybornie. Było wesoło, miło, smacznie, 
zdrowo i kolorowo, po prostu rodzinnie.

orGanizatorzy
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W sobotę, 3 czerwca 2017 r. przy Szkole Pod-
stawowej w Filipowicach odbył się coroczny 
piknik rodzinny. Ta plenerowa impreza, 
skierowana głównie do dzieci, spotkała się 
z dużym zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców wsi Filipowice. Nasze zaproszenie 
przyjęli Wicestarosta Powiatu Krakowskiego 
Wojciech Pałka, Prezes Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego „Więzi” w Filipowicach 
Zbigniew Grzegorek oraz Sołtys Filipowic 
Beata Głąb.
Spotkanie w gronie rodziny i przyjaciół roz-
poczęliśmy od trzeciej edycji biegu „Szlakiem 
kamieniołomów”, gdzie na dystansie 2 km każdy 
uczestnik mógł sprawdzić swoją kondycję. Po 
krótkim przemówieniu dyrektor szkoły Barbary 
Łabuzek, która wręczyła zwycięzcom biegu pu-
chary i nagrody, rozpoczęły się występy dzieci. 
Uczniowie prezentowali swoje zdolności ak-
torskie. Grupa teatralna przygotowała spektakl 
kabaretowy pod tytułem „W świecie bajki”.

Kolejnym punktem imprez y był piknik na 
boisku sportowym. Tu na wszystkich czekało 
wiele atrakcji. Były dmuchane zamki, zajęcia 
sportowe i zabawy integracyjne dla dzieci pod 
okiem wodzireja, lody. Dzieci i rodzice mogli też 
skosztować potraw z grilla, domowych ciast oraz 
pysznej grochówki, przygotowanej tradycyjnie 
przez państwa Kaczarów.

Tak fantastycznej, rodzinnej atmosferze towarzy-
szyły nie tylko śmiech i dobry humor, ale także 
piękna pogoda.

Coroczny piknik to już nasza tradycja, integru-
jemy lokalną społeczność, promujemy aktywny 
wypoczynek poprzez szereg działań artystycz-
nych, zapewniamy mieszkańcom możliwość 
relaksu na świeżym powietrzu i radosną wspólną 
zabawę.

orGanizatorzy

PIKNIK RODZINNY DLA AKTYWNYCH

PIKNIK W CZERNEJ
W sobotę, 10 czerwca Czerna bawiła się na 
imprezie Dni Czernej. To była druga edycja tej 
imprezy. Atrakcji było co niemiara. Wszystko 
zaczęło się biegiem „Czerneńska Mila” o Pu-
char Senatora Marka Pęka. Wzięło w nim 
udział blisko 30 osób w kategoriach: dzieci, 
młodzież i open. Wygrali Kamil Kołodziej, Ja-
kub Ostachowski i Sławomir Babiuch.
Na gości i uczestników imprezy czekała bogata 
oferta gastronomiczna, często darmowa. Po 
emocjach sportowych rozpoczęła się część kul-
turalno-rozrywkowa. Na scenie co chwila zmie-
niali się wykonawcy, soliści i zespoły z Czernej 

oraz zaproszeni goście. Najmłodszymi artystami 
byli uczniowie czerneńskiej Szkoły Podstawowej 
i czirliderki z Harmonii Fitness. Najstarsze, ale 
zawsze pełne uroku, były śpiewaczki i aktorki 
z Koła Gospodyń Wiejskich. Największą furorę 
zrobił spektakl „Książę szuka żony” w wykonaniu 
rodziców dzieci z SP w Czernej. Zaprezentowane 
przez aktorów, często mieszkańców Czernej, kre-
acje i role wzbudzały salwy śmiechu. I tak zespół 
po zespole, solista za solistą czas mijał w miłej 
i radosnej atmosferze aż do wieczora, kiedy to 
rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do 
północy. 

Organizatorz y :  KGW Czerna,  naucz yciele 
i uczniowie Szkoły Podstawowej, Rada Rodzi-
ców, OSP w Czernej, Sołtys i Rada Sołecka oraz 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Czernej 
serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i dar-
czyńcom. – Bez zrozumienia i wsparcia mieszkań-
ców naszej miejscowości nie moglibyśmy zorga-
nizować imprezy z takim rozmachem. Wszystkim 
bardzo dziękuję – mówi sołtys Wojciech Pałka.

mAriAn lewicKi

DNI PSTRĄGA 
Dni Pstrąga w Dubiu mają już swoją historię. Tegoroczne odbyły się 3 i 4 
czerwca. W sobotę od godzin południowych bawiły się najpierw dziesiątki, 
potem setki osób, dorośli, dzieci, niektórzy przyjechali całymi rodzinami, 
z najbliższych okolic i z daleka. Wśród gości były osoby pełniące ważne 
funkcje, państwowe i samorządowe: Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Andrzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik (w pierwszym dniu 
swojego urzędowania na tym stanowisku), Wicestarosta Powiatu Krakow-
skiego Wojciech Pałka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, 
Wiceburmistrz Gminy Krzeszowice Witold Kulczycki. Był czas na rozmowę 
z organizatorami i mieszkańcami. Impreza odbywała się w atmosferze 
rodzinnej zabawy. Stoiska gastronomiczne oferowały głównie pstrąga, ale 
nie tylko, powodzeniem cieszyły się również karczek i kiełbasa z rożna oraz 
napoje. Stoiska z zabawkami, żelkami i watą cukrową, dmuchańce, elek-
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tryczne samochodziki, konkursy z nagrodami, 
przygotowane były z myślą o najmłodszych. Do 
tańca wszystkich, bez wyjątku, zachęcała dobra 
muzyka, nierzadko grano utwory na życzenie. 
Kulminacją sobotniego dnia była zabawa tanecz-
na, która trwała do późnych godzin nocnych.

W niedzielę również było sporo atrakcji. Przy-
jechało wielu rowerzystów, byli też miłośnicy 
motocykli i kultowych samochodów. Automo-
biliści prezentowali umiejętności precyzyjnego 
parkowania. Do udziału w Rajdzie Kultowych Sa-
mochodów z metą w Dubiu zaprosił kierowców 
Władysław Płaczek – komandor Rajdu, pasjonat 
i kolekcjoner zabytkowych aut. Po południu 
królowała piosenka biesiadna. Swoje zdolności 
wokalne prezentowały koła z Sanki, Siedlca, 
Dubia, Czernej. Biesiadników odwiedziła również 
dyrektor CKiS Anna Miga. Głównym punktem 
tej części dnia była degustacja i ogłoszenie 

wyników konkursu na najsmaczniejszą potrawę 
z pstrąga. Jury oceniające, w składzie burmistrz 
Wacław Gregorczyk, Radny Powiatu Jerzy Wnęk 
oraz przedstawiciel zakładu gastronomiczne-
go Dawid Tura, było zachwycone potrawami 
z pstrąga i najchętniej przyznałoby równorzędne 
miejsca, jednak, by być w zgodzie z regulami-
nem, zdecydowano przyznać nagrodę główną 
dla KGW z Czernej i dwie równorzędne nagrody 
dla Siedlca i Sanki. Imprezę zakończyła zabawa 
taneczna. Mimo załamania się pogody, padają-
cego deszczu i chłodu, najwytrwalsi zostali do 
końca. Tegoroczne Dni Pstrąga w Dubiu, dzięki 
wsparciu burmistrza i pracy organizatorów 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich na rzecz 
Rozwoju Wsi Dubie i Okolic oraz KGW, należy 
zaliczyć do ciekawych i udanych przedsięwzięć 
kulturalnych naszego regionu.

mAcieJ liBursKi

7 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej 
w Nawojowej Górze odbyło się uroczyste  
XV jubileuszowe spotkanie z okazji realizacji 
przez Gminę Krzeszowice kampanii „Zacho-
waj Trzeźwy Umysł”.
W tym dniu wnętrze i otoczenie szkoły w Nawo-
jowej Górze rozbrzmiewało radosnymi głosami 
zaproszonych gości i organizatorów oraz mło-
dzieży, która reprezentowała szkoły z całej gminy 
Krzeszowice. Spotkanie było wyjątkowe, zapro-
szono bowiem wszystkie osoby, które w ciągu 
ostatnich 15 lat działały na rzecz kampanii „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł”, w tym ogólnie pojętej 
profilaktyki uzależnień, a więc: przedstawicieli 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z siedzibą 
w Poznaniu, byłych burmistrzów i pełnomocni-
ków burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnie-
niom, dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych, 
a także przedstawicieli obecnej Rady Miejskiej, 
lokalnych organizacji działających na terenie 
Nawojowej Góry i innych osób zaangażowanych 
od lat w tę kampanię.

Organizatorzy spotkania: Burmistrz Gminy 
Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze Lucy-
na Stryczek, wręczyli podziękowania w formie 
pamiątkowych statuetek: Władysławie Kaźmirek, 
Marzenie Zakrzewskiej-Szpak, Ninie Kurdziel, 
Czesławowi Bartlowi oraz Kindze Kontek i Toma-
szowi Bednarkowi – przedstawicielom i twórcom 

kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Statuetkę 
otrzymał również były Burmistrz Gminy Krze-
szowice Wiesław Jagiełło oraz obecny – Wacław 
Gregorczyk.

Burmistrz Gregorczyk przekazał na ręce dyrektor 
Lucyny Stryczek specjalne podziękowania dla 
Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze, a także 
imienne podziękowanie dla Agnieszki Wołodko, 
pedagoga tej szkoły. Dodatkowe podziękowania 
od Gminy Krzeszowice wręczono przedstawicie-
lom kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W tym dniu wyrażono wdzięczność także wszyst-
kim szkołom – podziękowania złożono na ręce 
dyrektorów oraz pedagogów szkolnych, którzy 
od lat zaangażowani są w realizację kampanii. 

Przedstawiciele organizatorów ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Kinga Kont-
nek i Tomasz Bednarek z okazji jubileuszowego 
spotkania wręczyli osobom, które zajmują się 
realizacją kampanii na szczeblu gminnym, pa-
miątkowe dyplomy.

Po części oficjalnej nastąpiła „kolorowa chwila” 
– 30 balonów wypuszczonych przez uczniów, 
zaproszonych gości i organizatorów spotkania 
wesoło poleciało w przestworza… Zrobiło się 
sympatycznie i wesoło.

Następnie był czas na poczęstunek przygotowa-
ny przez współpracującą ze szkołą od lat firmę 
„Jacek” oraz specjalnie na tę okazję upieczony 

PIĘKNE JUBILEUSZOWE SPOTKANIE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWOJOWEJ GÓRZE

sernik w kształcie kół olimpijskich, wykonany 
przez „Bistro i catering Friends”. Można było 
również zwiedzać wystawę upamiętniającą  
15 lat zmagań sportowych w ramach ZTU 
w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze oraz 
wpisać się do księgi pamiątkowej.

Kolejnym punktem programu – jak co roku – były 
międzyszkolne rozgrywki sportowe. Pani Ewa 
Gëtz zadbała o różnorodność dyscyplin, a także 
czuwała nad ich przebiegiem. W tym roku I miej-
sce wśród szkół gimnazjalnych zdobyli uczniowie 
z Zalasu, a wśród szkół podstawowych – ucznio-
wie z Sanki. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczniom, którzy wzięli udział w spotkaniu! Dzię-
kujemy również ich opiekunom.

Burmistrz Gminy Krzeszowice składa serdeczne 
podziękowania: Lucynie Stryczek – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze, 
Agnieszce Wołodko – pedagogowi szkolnemu, 
Ewie Gëtz – nauczycielce wychowania fizyczne-
go, a także pozostałym zaangażowanym oso-
bom, za pracę na rzecz organizacji spotkania 
profilaktycznego w ramach kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. Podziękowania kieruje także do 
lokalnych mediów za uwiecznienie w obiektywie 
tych radosnych i ważnych chwil.

Jak co roku upominki oraz poczęstunek sfinan-
sowane zostały przez Urząd Miejski w Krzeszo-
wicach.

redAKcJA
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PLAN WYCIECZEK KRZESZOWIC-
KIEGO KLUBU PODRÓŻNIKA NA 

DRUGĄ POŁOWĘ ROKU 2017

2 LIPCA
Przełęcz Salmopolska – Chata Wuja Toma  
– Szczyrk

15–22 LIPCA
Mazury (komplet – brak możliwości zapisów)

30 LIPCA
Poznajemy Naszą Gminę

20 SIERPNIA
Wisła – Barnia Góra – Wisła

27 SIERPNIA
Poznajemy Naszą Gminę

10 WRZEŚNIA
Czorsztyn – Nidzica –  
(rejs statkiem, zwiedzanie zamków)

24 WRZEŚNIA
Rytro – schronisko Kordowiec – Niemcowa  
– Piwniczna-Zdrój

8 PAŹDZIERNIKA
Rabka – schronisko Maciejowa – Rabka

21 PAŹDZIERNIKA
Impreza plenerowa

9 GRUDNIA
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. 
Zakończenie sezonu (slajdowisko)

Ta wystawa była i jest potrzebna Krzeszo-
wicom, Krakowowi oraz Polsce. Nadszedł 
czas przywoływania z przeszłości Tadeusza 
Rzący. Polskiego prekursora barwnej techniki 
autochromu. Także wprowadzenia w nasz 
obieg kulturowy jego autorskich, jakże fa-
scynujących, rejestracji pozornie nieodległej 
przeszłości. Na ekspozycji oglądamy dosko-
nale technicznie wykonane reprodukcje jego 
oryginałów. Pedantycznie, z dostojeństwem 
powieszone na ścianach Galerii w Pałacu 
Vauxhall – 60 fotografii Rzący – warto i trzeba 
zobaczyć.

Na fortepianie bajeczny, w impresjonistycznej 
krasie oraz fluidach, kolorowy wielki bukiet 
polnych kwiatów. Wokół niego, na ścianach 
krzeszowickiej Galerii Vauxhall, wirują autochro-
my Tadeusza Rzący. Tyle w nich Wyspiańskiego, 
małopolskich klimatów historycznych, magii 
architektury. Czas zatrzymany w kadrze jest po-
zornym, bo wystarczy wyjść na zewnątrz Galerii, 
aby zobaczyć, jak on trwa, żyje…

Niewiele osób wie, kim był w historii polskiej 
i europejskiej barwnej fotografii – utrwalonej na 
szklanych płytkach – Tadeusz Rząca. Ten żyjący 
w latach 1868–1928, zapomniany i wciąż niedo-
ceniany artysta, ma szansę zostać przywołanym 
z przeszłości do naszej współczesności. Właśnie 
dzięki krzeszowickiej wystawie oraz planowanej 
wystawie w Muzeum Narodowym w Gdańsku 
z wernisażem 30 czerwca – pod tytułem Triumf 
koloru. Oby te wydarzenia przyniosły trwałą 
pamięć o polskich kreatorach metody autochro-
mowej. Te szklane płyty – jak pisze w katalogu 
wystawy jej kurator Kamil Kłeczek – rozpowszech-
nione na początku XX wieku za sprawą braci 
Lumière, umożliwiały wówczas łatwą rejestrację 
codzienności. Dawały one możliwość łatwego 
odwzorowania obrazu, który charakteryzował się 
ziarnistą strukturą. Wynikało to z samej budowy 
kliszy autochromowej, zawierającej zmieszane 
i sprasowane, drobne ziarenka skrobi ziemniacza-
nej, zabarwione na trzy kolory: zielony, niebieski 
i czerwony. Światło, przechodzące przez tego typu 
filtry, utrwalało na panchromatycznej emulsji tylko 
te barwy, które dane ziarenko zdołało przepuścić.

I ZJAWIŁ SIĘ RZĄCA…
Ogromna to odwaga, zasługa oraz pełne kon-
sekwencji poczynania kuratora wystawy Kamila 
Kłeczka – historyka sztuki, który od kilku lat 
stawał się nie tylko pasjonatem, ale i propaga-
torem Czasu zapamiętanego w kolorze. Miał siły, 
głębokie przekonanie, że należy zorganizować 
wystawę, która znakomicie wpisze się w naszą 
współczesność. Bez korekty czy retuszu. Wiele 
czasu poświęcił na zorganizowanie oraz przy-
gotowanie swego pomysłu, iż warto – nie tylko 
Krzeszowicom – pokazać, przypomnieć auto-
chromowe dokonania Tadeusza Rzący. Pomogło 
mu w tym Muzeum Fotografii im. Walerego 

Rzewuskiego w Krakowie. Dysponuje ono wspa-
niałym zbiorem autochromów artysty. Dzięki 
życzliwości pracowników muzeum i znakomitej 
znawczyni tego tematu Marcie Miskowiec Cen-
trum Kultury i Sportu zaprosiło gości na wernisaż 
wystawy. 

Z ciekawie i starannie wydanego katalogu wysta-
wy, opracowanego przez Kamila Kłeczka, ważny 
cytat: – Na ekspozycję składają się zdjęcia ukazu-
jące widoki m.in. Krakowa i podkrakowskiej wsi, 
a nade wszystko pejzaże oraz zabytki z terenu Krze-
szowic i okolic, które Tadeusz Rząca – jako pierwszy 
– utrwalił na szklanych kliszach w kolorze. Część 
z nich stanowią kopie autochromów w skali 1:1, 
które można oglądać na podświetlanym stoliku. 
Ponadto ekspozycja zawiera serię pocztówek z mo-
tywami reprodukowanymi ze zdjęć Rzący, pocho-
dzącymi ze zbiorów krzeszowickiego kolekcjonera 
Andrzeja Nąckiewicza. Wystawę dopełniają foto-
grafie będące próbą współczesnej interpretacji ka-
drów Rzący, wykonane przez członków Fotoklubu 
Krzeszowickiego, działającego w Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach. 

Wystarczy przywołać własną, małopolską pa-
mięć, aby utrwalone kolorem – tyle lat temu – 
pejzaże, osoby, zdarzenia porównać ze stanem 
aktualnym. Bez względu na to, czy była to kró-
lewska, pańska, kościelna, czy wiejska budowla, 
prywatny ogród bądź park, chłopski łan – brzmi 
Polska sprzed dziesiątków lat…

To nie jest łatwa wystawa, chociaż bardzo me-
dialna. Momentami fascynująca nie tylko ze 

względu na prezentowanie świata, który pozor-
nie odszedł, a jednak namacalnie, materialnie ist-
nieje. Nie tylko w naszej pamięci, lecz doświad-
czeniu. Korzeniach rodzinnych oraz społecznych. 
Ta wystawa, niczym w dobrym teatrze kurtyna, 
odsłoniła sceny z naszego życia. Zamknięte w ka-
drze, kolorze, refleksji, uczuciu.

Tak zaczęła drgać, krążyć, wnikać we mnie ekspo-
zycja Tadeusz Rząca – Czas zapamiętany w kolorze 
– wystawa autochromów ze zbiorów Muzeum 
Fotografii w Krakowie. Za symbolicznymi oknami 
Vauxhallu nie reanimowano, lecz zaskakująco 
metaforycznie oświetlono barwny świat sprzed 
ponad stu lat – Tadeusza Rzący. Artysty. Barwna 
rzeczywistość na pozornie banalnych szklanych 
płytkach. To nie są rekwizyty, scenografie, suche 
dokumenty ikoniczne. To jest kawał naszego 
świata. Niespiesznego, zachęcającego do re-
fleksji, do zatrzymania się, wręcz delektowania 
i porównywania. Tamtego i współczesnego nam 
czasu wraz z przestrzenią.

Niewiele się zmieniło – wbrew czasowi oraz 
coraz doskonalszej technice fotograficznej 
– w budowaniu niepowtarzanych, pełnych na-
stroju, własnej narracji, refleksji i urodzie chwil, 
które utrwalił w kolorze bohater wystawy. Jego 
Małopolska fascynuje. Wciąga aż po wielki finał, 
kiedy uświadamiamy sobie, że my jesteśmy 
z tamtych czasów. Tam są nasze korzenie. A to 
Polska właśnie. Kraków z nostalgicznym Wawe-
lem, rynkiem i kwiaciarkami, zaułkami pełnymi 
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niepowtarzalnej, cieniowanej atmosfery… Tatry 
i dzisiaj takie same, ale ówczesne zakopiańskie 
przestrzenie już są inne. Tarnów ma atmosferę 
z czasów Romana Brandstaettera… I tak bliskie 
okolice Krakowa. Ze wzruszającymi, spokojnymi, 
nostalgicznymi, niezapomnianymi pejzażami. To 
także Lipowiec, Tyniec, Kalwaria z Drogą Męki 
Pańskiej, zamek w Rudnie, klasztor w Czernej 
i Krzeszowice. 

Przeszłość świata Rzący nie nabrała nudnej pa-
tyny, nie została metaforycznie skorodowana, 
chociaż świetnie zabezpieczone autochromy, 
w specjalnych warunkach, aby nie ulegały zbyt 
szybko niszczycielskiej sile czasu oraz środowi-
ska, w którym żyjemy. Okrutny smog znalazłby 
i tu swoją ofiarą. Dlatego też nie są one udo-
stępniane publiczności. W sukurs przychodzi nie 
tylko technika skanowania. Oglądamy doskonałe 
reprodukcje. I co ważne – powiększone! 

Świat Rzący, połączony z atmosferą ekspozycji, 
potwierdza spostrzeżenie Eduarda Pontremole-
go, iż oglądanie fotografii nie ma końca. Zawsze 
znajdziemy coś nowego, coś, co uciekło naszym 
wcześniejszym wrażeniom czy spostrzeżeniom. 
Do narracji płynącej z fotografii dodajemy wła-
sne relacje, osobiste wspomnienia, przeżycia, 
dramaty i niezwykłe uczucia. Z naszym światem 
wchodzimy we wnętrze autochromu. To koło się 

nie zamyka – tak jak w życiu – przychodzimy, 
odchodzimy, inni przyjdą w innym czasie… 

Właśnie teraz, podczas oglądania tej wystawy, 
uświadomiłem sobie – banalnie prosty fakt – że 
wiele osób w Krzeszowicach, i nie tylko, nosi 
w sobie obrazy spojrzeniem oraz utrwaleniem 
Tadeusza Rzący. Wiele sfotografowanych obiek-
tów istnieje do dzisiaj. Z lokalnymi mitami. Oto-
czenie jest inne, bo wyrosły drzewa, zmieniły się 
nawierzchnie ulic i rynku. Klimat poniedziałko-
wych jarmarków jeszcze trwa, chociaż w innym 
miejscu. Kapliczka Pod Twoją Obronę także trwa 
– poszerzona o kultowe opisy Stanisława Czycza. 

Wiek XXI przywołał Tadeusza Rzącę. Po Gdańsku 
(2006), Krakowie (2008/2009), Paryżu (2015) 
przyszedł piątkowy, krzeszowicki czas wystawy, 

aby od 9 czerwca 2017 roku odczarować i na 
nowo zaczarować barwę, która nie boi się czasu 
oraz pamięci widza. 

To nie jest tylko podróż w przeszłość. To szansa 
na inne spojrzenie funkcji czasu, naszego miejsca 
w tym, co nieubłagane oraz trwałe. Na przypo-
mnienie sztuki ustawicznego uświadamiania 
sobie faktu, że warto się na chwilę zatrzymać, 
popatrzeć, nie lekceważyć przeszłości, by my 
jesteśmy z niej. To jest część naszych biografii, 
przodków, rodziny, sąsiadów, przyjaciół, wro-
gów, znajomych…

Teraz to odżywa w Krzeszowicach, Krakowie, 
Gdańsku… 

stAnisłAw cz. Kurdziel

POD 1EDYNKĄ

Serdecznie zapraszamy do „Galerii pod 1edyn-
ką” (sala nr 2), gdzie do połowy lipca zobaczyć 
można wystawę prac plastycznych wykonanych 
przez dzieci i młodzież uczęszczające na lekcje 
rysunku i malarstwa w Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach.

Prace te to niewielka część powstałych na zaję-
ciach w tym roku szkolnym dzieł, które młodzi 
twórcy wykonali pod kierunkiem malarki Bar-
bary Dec. W lipcu i sierpniu wystawione będą 
prace powstałe na plenerach malarskich podczas 
Majówki Hrabiny Zofii oraz na Zamku Tenczyn 
w Rudnie, prowadzonych przez Barbarę Dec.

Natomiast 30 czerwca o godz. 17 zapraszamy na 
wernisaż (sala nr 1) wystawy dzieł plastycznych 
grupy osób z niepełnosprawnościami ze Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Caritas w Woli 
Filipowskiej. Wystawa będzie czynna w lipcu 
i sierpniu.

„gAleriA pod 1edynKą”

Wszyscy z rozmarzeniem i zachwytem patrzymy 
na wieczorne rozgwieżdżone niebo, często wy-
patrując spadających gwiazd. Studenci naszego 
uniwersytetu już wiedzą, że to meteoryty. Mogli 
je pooglądać podczas wykładu „Wszyscy jesteśmy 
dziećmi gwiazd”, który 17 czerwca poprowadził 
Janusz Nicewicz, doktorant Obserwatorium 
Astronomicznego UJ w Krakowie.

Nasi studenci mieli wiele pytań i teorii dotyczą-
cych m.in. czarnej dziury, znaczenia Ziemi, Słońca 
i planet we Wszechświecie, podróży w czasie, 
życia i śmierci gwiazd, a nawet tego, czy istnieją 
ufoludki. Wykład wzbudził takie emocje, że trzeba 
było je szybko ostudzić, bo nasz wykładowca nie 
mógł dość do głosu, a wszystko to w imię nauki. 
Czy rzeczywiście jesteśmy dziećmi gwiazd? Po-
dziwiając nocne niebo, tak naprawdę patrzymy 
na naszych stwórców. Pierwiastki, z których są 

DUWK – OSTATNI WYKŁAD
zbudowane nasze ciała oraz otaczająca nas rzeczy-
wistość, są produkowane w gwiazdach.
To był ostatni wykład Dziecięcego Uniwersytetu 
w Krzeszowicach w roku akademickim 2016/2017. 
Zakończyliśmy go uroczystością wręczenia dy-
plomów i nagród za udział w wykładach i ukoń-
czenie uniwersytetu. Na naszej liście było ponad  
40 uczestników, 29 spośród nich zaliczyło rok, przy 
czym kilkoro nie opuściło ani jednego wykładu. 
Cieszy nas tak duża frekwencja, będąca nieza-
przeczalnym dowodem na to, że takie inicjatywy 
są potrzebne, a dzieci mają wielkie pragnienie 
zdobywania nowej wiedzy. 
Gratulujemy wszystkim Żakom i życzymy dobrych, 
słonecznych wakacji! 

KoordynAtor duwK
cecyliA BielecKA-KArAsińsKA
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ceremonii 
pogrzebowej mojego Męża 

płk. dr. inż.  
Władysława Chwałka, 

oraz koleżankom i kolegom 
z Zarządu Osiedla Parkowe 

za wsparcie duchowe 
serdecznie dziękuję.

Halina Chwałek

Serdeczne podziękowanie  
dla doktora Romana 
Matysika za opiekę  

w chorobie 

Mariana Jaworskiego

składają 
żona Anna i córka Joanna

Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,

Zjawienie Maryi ogłasza nam on (…).

Ta pieśń towarzyszyła nam przez cały czas nasze-
go pielgrzymowania, od chwili wyjazdu spod ko-
ścioła św. Marcina w piątkowy poranek 26 maja, 
do wieczornego powrotu w to samo miejsce  
2 czerwca. Śpiewana wielokrotnie, była z nami 
zawsze.

„Pielgrzymka radosna” – tak pięknie określił te 
niezwykłe dni ks. prałat dr Andrzej Szczotka, ich 
inicjator oraz duchowy opiekun uczestników 
jubileuszowej wyprawy do Fatimy. Radosna, 
bo w podzięce za dar Objawienia Matki Boskiej 
przed stu laty, skłaniająca do przemyślenia głę-
bokiego sensu przekazanych przez Nią tajemnic, 
odbycia „rekolekcji w drodze”. 

Wyruszyliśmy do Portugalii, „kraju, gdzie ziemia 
się kończy, a morze zaczyna”, skąd przed wiekami 
wyruszali śmiałkowie, by odkrywać nowe lądy. 
Ku czci Portugalczyków, którzy w XV i XVI wieku 
przyczynili się do powstania potęgi morskiej 
swego kraju, powstał w Lizbonie, przy ujściu 
rzeki Tag, monumentalny Pomnik Odkrywców. 
To symbol miasta, malowniczo położonego na 
siedmiu wzgórzach, zachwycającego niepowta-
rzalną architekturą i wspaniałymi widokami. Od 
niego to rozpoczynamy odkrywanie uroków 
Portugalii. Dominujący nad miastem Pomnik 
Chrystusa Króla, kompleks klasztorny ojców 
Hieronimitów – perła architektury manueliń-
skiej, niezapomniany widok na miasto z zamku  
św. Jerzego, zabytkowy, drewniany tramwaj przy 
romańskiej katedrze, z trudem przemieszczający 
się pomiędzy malowniczymi zaułkami… W mo-
numentalnej katedrze Sé w 1195 roku został 
ochrzczony św. Antoni, urodzony nie w Padwie, 
lecz w Lizbonie. Ściany kaplicy zdobią płytki 
azulejos, na których artysta przedstawił kazanie 
św. Antoniego głoszone do ryb. W tej wspaniałej 
świątyni uczestniczymy we mszy św. odprawio-
nej przez naszych księży – Andrzeja, Mariana, 
Karola i Jana.

Do Fatimy przybywamy u schyłku dnia. Na 
ogromnym placu Sanktuarium panuje mistycz-
na cisza. Zbliża się godzina 21.30. W Kapliczce 
Objawień rozpoczyna się wieczorna modlitwa 
różańcowa. Odmawiają ją, z ogromnym przeję-
ciem, tysiące ludzi z całego świata. Każdy trzyma 
w ręce różaniec i zabezpieczoną kloszem świecę. 
Płyną słowa znanej od dziecięcych lat modlitwy, 
w różnych językach. Łączy wszystkich wspólna 
myśl. Przecież to miejsce, gdzie w 1917 roku 
dokonały się cudowne objawienia Maryi. Matka 
Boża przekazała prostym pastuszkom przesłanie 
propagowania modlitwy różańcowej na wszyst-
kich kontynentach. To ta właśnie modlitwa miała 
uchronić świat przed tragedią wojen, rewolucji, 
upadku kultury. Te myśli towarzyszą nam pod-
czas całego pobytu w Fatimie. Przeżywamy 
głęboko odprawiane o poranku w Kapliczce 
Objawień msze św. w języku polskim. Wzru-
szenie budzi chwila poświęcenia figurki Matki 
Boskiej Fatimskiej, która potem przybędzie wraz 
z nami do Krzeszowic. W następne fatimskie dni 
odwiedzimy wszystkie świątynie Sanktuarium, 
odbędziemy przepięknie poprowadzoną przez 
księdza dziekana Drogę Krzyżową, przez urokli-

wy gaj oliwny, szlakiem pastuszków z przysiółka 
Aljustrel – Łucji, Franciszka i Hiacynty. Przyklę-
kamy przy zbudowanych z białego wapienia ka-
pliczkach. A potem udajemy się do wioski, w któ-
rej mieszkały dzieci, odwiedzamy ich skromne 
domy rodzinne, otoczone pięknymi, kwitnącymi 
ogrodami.

Droga do Santiago de Compostela dostarcza 
nam wielu przeżyć duchowych, utrwala na 
zawsze w pielgrzymiej pamięci fascynujące 
i jakże różnorodne krajobrazy, wspaniałe dzieła 
architektury sakralnej i świeckiej, pozwala na 
spotkanie z historią, kulturą, życiem codziennym 
Portugalii, z życzliwymi nam jej mieszkańca-
mi. Obrazy zmieniają się jak w kalejdoskopie. 
Niez wyk łe wrażenie robi  monumentalne 
opactwo cysterskie Santa Maria de Alcobaça, 
perła portugalskiego gotyku. Zachwyca Nazaré, 

urokliwe miasteczko leżące u stóp potężnego 
klifu, wznoszącego się ponad falami oceanu. 
Na szczycie urwistej skały w średniowieczu po-
wstało niewielkie miasteczko Sitio, słynące z cu-
downej figurki Najświętszej Marii Panny. W Porto 
odbywamy rejs po „Złotej Rzece”, jak nazywana 
jest Douro, z jej ujściem do oceanu. W Coimbrze, 
kolebce Portugalii, odwiedzamy słynny, zało-
żony w 1290 roku uniwersytet. Jesteśmy też na 
„końcu świata”, pod krzyżem na Cabo da Roca. To 
Skalisty Przylądek, najdalej wysunięty na zachód 
punkt kontynentalnej Europy.

O d w i e d z a m y  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a . 
W wiekach średnich to miejsce było, obok Jero-
zolimy i Rzymu, najważniejszym celem chrze-
ścijańskich pielgrzymek. I dzisiaj spotykamy 
wędrujących kilometrami piechurów, z wpisaną 
w tradycję laską i muszlą. Modlimy się u grobu 

CZAS PIELGRZYMOWANIA
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świętego Jakuba. Z głębokim wzruszeniem 
wspominamy, iż prawdziwy renesans Camino 
de Santiago związany jest z osobą papieża Jana 
Pawła II. W czasie swojej pielgrzymki do Santiago 
de Compostela 9 listopada 1982 roku Ojciec 
Święty powiedział: „Ja, Jan Paweł, syn polskiego 
narodu, który zawsze uważał się za naród euro-
pejski, z Santiago kieruję do Ciebie, stara Europo, 
wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! 
Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie 
w swoje korzenie”.

Z pielgrzymiej wędrówki wracamy pełni dobrych 
myśli, które przynosimy wszystkim mieszkańcom 
naszej Gminy. Przez te osiem dni łączyliśmy się 
duchowo z naszymi bliskimi, sąsiadami, znajo-
mymi i nieznajomymi. Byliście tam z nami.

Dziękujemy towarzyszącym nam Księżom – 
Andrzejowi, Marianowi, Karolowi i Janowi, ich 
obecność dodawała nam skrzydeł, uczyniła te 
osiem dni jednymi z najważniejszych w naszym 
życiu. Dziękujemy naszemu pilotowi, panu Jar-

kowi Siedleckiemu, reprezentującemu wyspe-
cjalizowane, turystyczne biuro pielgrzymkowe. 
Profesjonalizm pana Jarka jest najwyższej próby. 
Dziękujemy sobie wzajemnie, za pielgrzymkowe 
prawdziwe braterstwo. Wzruszające pożegnanie, 
po odprawionej o wieczornej godzinie mszy św. 
w krzeszowickim kościele św. Marcina, było tego 
dowodem.

mAriA ostrowsKA

45 LAT, 45 ZDAŃ

45 lat – ile dni, godzin, a nieprzespanych 
nocy? Kiedy to pomnożyć, także przez czter-
dzieści z hakiem, trochę nas przybyło – istny 
kosmos. Osiwieć można (jeśli się dotąd nie 
udało). Spotkanie i pytanie: z pamięci chwili 
dobrej czy raczej z asekuracji, dla innych 
trwogi, że może nie będzie następnej okazji.
Pogoda nam sprzyja. Słońce wreszcie w tym 
roku daje o sobie znać. Fotografującym nawet za 
bardzo, zbyt mocno prześwituje przez witraż ze 
św. Janem Pawłem II, patronem kościoła, w któ-
rym mszę świętą za spotkanie i pamięć tych, 
którzy odeszli, celebruje… kolega, w asyście… 
kolegów: Tadziu (proboszcz) wraz z Heniem 
i Andrzejem.

Rozglądamy się niepewnie, nie wszystkich po-
znając. Tych nie będzie na pewno: Iwona – ta 
była pierwsza, Staszek – ostatni. Wzdrygam się 
na zgrabny eufemizm. I oczywiste kłamstwo, 
wiedząc, że to nie koniec.

***

Łapię scenki: – Jurek – rzucam teatralnie – Pani 
Profesor w kącie! Ładna historia. A to rozmawiają 
historyk nauczyciel z historykiem uczniem, co te-
raz też profesorem, choć nie w tutejszym liceum. 
Zawiązują się kółka: najpierw wokół wychowaw-
czyni klasy III B, która otwiera zeszyt z tamtego 
czasu. A w nim zajęcia, pasje i plany podopiecz-
nych. Drugie wokół zdjęć „archiwalnych”, gdy 
byliśmy piękni i młodzi. O barze nie muszę wspo-
minać. Tu lgnie głównie płeć brzydka, jak kiedyś 

do parku po łyk świeżego powietrza, znaczy „na 
dyma”.

Wracając do fotek, na jednej z nich ja z Mać-
kiem i… gołą babą. Rzeźbą w Wilanowie. Wraca 
pamięć. „Niecenzuralne” zdjęcie zastąpiłem na 
gazetce szkolnej innym, moralnym, z koleżanką. 
Odzianą. Podchodzę do Tereski; nie dość, że pa-
mięta, to przytacza inną anegdotę z wyjazdu do 
stolicy. Na jednym z postojów Basia skorzystała 
z okazji i kupiła na lotnisku (Przecież jechaliśmy 
autobusem – próbuję się dziwić) wybraną markę 
papierosów, tylko tu dostępną.

Potem torebkę z cennym nabytkiem na przy-
stanku z cyklu „panowie na lewo, panie na pra-
wo” zgubiła. Wróciła przerażona, co będzie, kiedy 
przyślą zgubę i mama zobaczy jej zakup. Przez 
miesiąc z duszą na ramieniu. Wreszcie przesyłka 
nadeszła – „uczciwy znalazca” okazał się bardzo 
wyrozumiały, przysłał same dokumenty.

Trochę wyżej było o fizyce, teraz ciut metafizyki: 
papierosy, zwracam uwagę, były amerykańskie. 
A gdzie Basia? Od lat w Stanach Zjednoczonych. 
Tym razem nie przyjechała.

***

Co trzeba zrobić,  żeby wyszło zdjęcie bez 
zmrużonych oczu? Należy je zamknąć – poucza 
Romuald Maria. A kiedy nie wierzymy (podobnie 
jak nie bardzo go rozpoznaliśmy – wpadł do LO 
z Wrocławia na pięciomiesięczny epizod), dodaje 
– i na trzy, cztery otworzyć.

Czas kończyć, żeby było chociaż „trzy na szy-
nach”.

Może jakieś ciepłe słowo dla grona? A gdzie leży 
koniec świata – to nam nie powiedzieli. Ani jak 
związać jeden koniec z drugim (zwłaszcza przed 
pierwszym). Uzbierałoby się trochę pytań. Za ten 
brak odpowiedzi dziękuję. Bo jakże żyć, kiedy się 
zna wszystkie odpowiedzi.

A hrabina Zofia, jak co roku o tej porze, przecha-
dza się po pałacowym parku.

Krzysztof ŚlusArczyK



www.ckiskrzeszowice.pl [ 29 ]

RADWANOWICE

W Radwanowicach podsumowano II edycję Ogólnopolskiego Konkursu 
Literacko-Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, którego głównym celem 
było pielęgnowanie pamięci o tradycji, kulturze i sztuce polskich kresów. 
Na konkurs nadesłano 80 prac plastycznych i 21 literackich. Poziom prezen-
towanych prac był bardzo wysoki. Reprezentujące naszą gminę w konkur-
sie literackim uczennice Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
zostały wysoko ocenione przez wymagające jury. Zofia Muszyńska zajęła II 
miejsce za utwór Pamiętnik, a Weronika Ziomek otrzymała wyróżnienie za 
Ciszę przed burzą. W uroczystości wręczania nagród, połączonej z galowym 
koncertem literacko-muzycznym, uczestniczył zastępca burmistrza Witold 
Kulczycki.

mAcieJ liBursKi

Profilaktyka, badania, ruch i dobra zabawa zgromadziły na Rynku w Krzeszowicach  
wielu mieszkańców i gości.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2017 
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ!
Organizatorzy i goście VI Nocy Świętojańskiej w Tenczynku zgodnie 
twierdzą, że zmiana miejsca organizacji tego wydarzenia była strzałem 
w dziesiątkę. Otwarta, przyjazna i zielona przestrzeń obok ośrodka zdrowia 
w Tenczynku, warsztaty plastyczne i wianuszkowy zakątek na placu zabaw 
bardzo spodobały się wszystkim uczestnikom wydarzenia, szczególnie 
rodzicom z dziećmi, którzy w bezpiecznym miejscu mogli cieszyć się róż-
noraką aktywnością swoich pociech.

Przez dwie godziny dzieci i dorośli tworzyli kolaże pod okiem Ireny Podolak 
i lampiony wraz z Anną Koblak. Członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego 
Tenczyńskie Skałki przygotowali naręcza kwiatów i ziół, by każdy chętny 
mógł własnoręcznie uwić wianek. Za najpiękniejsze przyznano nagrody, 
a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki.

NIEDZIELA DLA ZDROWIA
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„ZABAWA Z WIEJSKIM PRZYTUPEM” W PACZÓŁTOWICACH
Sołtys Paczółtowic wraz z Radą Sołecką oraz OSP Paczółtowice organizują zabawę taneczną  

w sobotę, 15 lipca od godz. 18.00 przy remizie OSP Paczółtowice.  
Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Będzie wesoło, zabawnie i z przytupem.

Podczas VI Nocy przypomniano tradycję „kociołkowania”. Kociołki (nazywa-
ne także kadzidłami) przygotowywano  w Rudnie i Tenczynku podczas so-
bótek, palonych w Zielone Świątki. Tym razem wykorzystano świętojański 
wieczór, by przypomnieć ten oryginalny zwyczaj. W rozpalanie kociołków 
aktywnie włączyła się młodzież z Kispestu, XIX dzielnicy Budapesztu – gmi-
ny partnerskiej dla Krzeszowic.

Do tańca grała rewelacyjna kapela Zwyrtni, górale śląscy, którzy w 2012 
roku bawili publiczność podczas pierwszej edycji tego wydarzenia. Jak co 
roku, największą publiczność zgromadził wieczorny korowód z pochodnia-
mi oraz widowisko nad Stawem Wrońskim. Zarząd Fundacji Kobieta w Re-
gionie stara się, by co roku zaskoczyć widzów czymś nowym.  W minioną 
sobotę po urzekającym tańcu z ogniem, zaprezentowanym przez Joannę 
Brzezińską, zgromadzeni obejrzeli po raz pierwszy w Tenczynku pokaz lase-
rów przestrzennych. Nocna sceneria stawu rozbłysnęła feerią kolorowych 
świateł, a organizatorzy już myślą, jakie atrakcje przygotować na VII Noc 
Świętojańską w Tenczynku…

Partnerem wydarzenia organizowanego  przez Fundację Kobieta w Regio-
nie byli: Stowarzyszenie Ogrodowe „Tenczyńskie Skałki”, OSP Tenczynek 
i OSP Rudno.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Krakow-
skiego oraz Gminy Krzeszowice.

Położone na Powiślu Dąbrowskim Zalipie 
jest niezwykłą w skali nie tylko naszego 
k ra j u,  a l e  i   c a ł e j  Eu ro py  ws i ą ,  c h a ra k-
ter yzującą się kolorow ymi malowidła-
mi na ścianach domów i   ich otoczeniu.  
Płoty, stodoły, a nawet psie budy są tam po-
kryte przepięknymi kwiatami. Pochodząca 
z XIX wieku tradycja jest pielęgnowana do 
dnia dzisiejszego – mieszkańcy organizują 
konkursy na najładniej przyozdobioną za-
grodę.
Właśnie do Zalipia wybrali się uczestnicy zajęć 
Ośrodka Integracji Seniorów i Młodzieży, pro-
wadzonego w Krzeszowicach przez fundację 
Kobieta w Regionie. Seniorzy i młodzież wzięli 
udział w warsztatach organizowanych w Domu 
Malarek, gdzie poznali dawne metody zdobień 
na zalipiańskich domach. Każdy miał okazję 
wykonać pędzel z brzozowego patyka rozbi-
tego kamieniami, a następnie wypróbować 
pędzle z końskiego włosia. W ostatniej części 
warsztatów uczestnicy przyozdobili kolorowymi 
wzorami przedmioty użytkowe – łyżki, deseczki, 
łopatki – które stały się piękną pamiątką z wizyty 
w Zalipiu.

Będąc w tamtych stronach, nie sposób nie zajrzeć 
do Zagrody Felicji Curyłowej – najsłynniejszej 

Z WIZYTĄ W NAJBARDZIEJ KOLOROWEJ WSI W POLSCE
malarki z Zalipia. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili 
również kościół św. Józefa Oblubieńca w Zalipiu 
oraz największą w Małopolsce synagogę w Dą-
browie Tarnowskiej, będącą Ośrodkiem Spotkań 
Kultur. Wycieczka była wydarzeniem kończącym 
pierwsze półrocze działalności Ośrodka.

W okresie wakacyjnym będzie on nieczynny, 
ale od września serdecznie zapraszamy na ulicę 

Szkolną 3 zarówno naszych starych znajomych, 
jak i nowe osoby, seniorów i młodzież, chcących 
uczestniczyć w ciekawych zajęciach, zintegrować 
się i poznać niezwykłych ludzi.

Szczegóły na stronie www.kobietawregionie.pl 
oraz na fanpage’u Ośrodka na portalu www.face-
book.com/dobremiejscekrzeszowice/.
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…była obecna za sprawą rodziny Bodzentów 
przez kilka tygodni. To właśnie tam, a dokład-
nie w Glen Head w stanie Nowy Jork, w Parafii 
św. Jacka, Lesław, Łukasz i Krzysztof, a także 
Marian Majcher z Krakowa, zmontowali 
przewiezione z Niemiec 17-głosowe organy 
piszczałkowe. 
Przygoda Łukasza Bodzenty z organmistrzo-
stwem rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy współ-
pracował on z Jackiem Siedlarem i Andrzejem 
Bułą. Po kilku latach spotkał na swej drodze 
innego specjalistę w tej dziedzinie i równocze-
śnie organistę Kolegiaty św. Anny w Krakowie, 
Łukasza Kmiecika. Następnie otworzył własną 
działalność gospodarczą, angażując do niej 
niemal całą rodzinę, co było nawiązaniem do 
tradycji rodowej Bodzentów z Miękini, znanych 
z umiejętności stolarskich i muzycznych. W roku 
bieżącym mija już zatem 10 lat pracy w wielu 
miejscach w Polsce. Był to Miechów, Sanok, 
wielokrotnie Kraków wraz ze Szkołą Muzyczną  
II stopnia, Wieliczka, Łętownia i inne miejsco-
wości. Ostatnie dzieło firmy przed wyjazdem do 
Stanów Zjednoczonych to gruntowny remont 
organów w Filipowicach, a tuż przed samym 
wylotem – przygotowanie instrumentu do egza-
minu na ul. Basztowej w Krakowie. Następnie, już 
z Nowego Jorku, telefon z pytaniem, czy wszyst-
ko działa poprawnie.

Dziewięć lat temu w artykule zatytułowanym Ol-
brich Glatz i organy Klaisa w Miękini napisałem, że 
do poznanej historii może mieć zastosowanie ła-
cińska sentencja „Przez trud do gwiazd”, a o dzie-
łach Łukasza zapewne jeszcze usłyszymy. I tak 
się dzieje. Osoby z nim się stykające podkreślają 
jego profesjonalizm i pasję. Zauważają w nim 
także cechy, która posiada niewielu. Mianowicie 
chęć, umiejętność i odwagę podejmowania 
skutecznych działań w sytuacjach nagłych, przy 
jednoczesnym zachowaniu dystansu wobec 
własnych możliwości. Usłyszała o nim teraz Ame-

MIĘKINIA W NOWYM JORKU…
ryka, gdzie dotarł drogą wiodącą poprzez różne 
miejsca i wykonywane prace. Podjął się między 
innymi remontu zabytkowego pozytywu dla 
wawelskiego zespołu muzyki dawnej Floripari. 
Ostateczny efekt zrealizowanej renowacji oce-
niono bardzo wysoko nie tylko z powodu jakości 
brzmienia i wyglądu zewnętrznego, ale przede 
wszystkim dzięki rozwiązaniom technicznym, 
które początkowo wydawały się niemożliwe do 
wykonania. Te umiejętności, zarówno technicz-
ne, jak i muzyczne, są uwarunkowane od kilku 
już pokoleń, gdyż Antoni Bodzenta, pradziadek 
organmistrza z Miękini, jest osobą znaną i pamię-
taną w swojej rodzinnej miejscowości między 
innymi ze wspomnianych powyżej powodów. 
A Łukasz, oprócz umiejętności manualnych, 
posiada także talent muzyczny. Przez ostatnie  
11 lat był organistą w Młoszowej. Od niedawna 
na stałe współpracuje z klasztorem OO. Karmeli-
tów w Czernej. Na wieść o tej zmianie wielu pa-
rafian ogarnęło uczucie dużej straty. Przed kilku 
laty Łukasz spotkał się z jeszcze innym uznaniem 
dla swoich umiejętności. Otóż ze względu na 
osobliwą barwę głosu męskiego, jakim dyspo-
nuje, i możliwości wokalne proponowano mu 
studiowanie śpiewu na Akademii Muzycznej. Nie 
odrzucił tej propozycji, lecz po namyśle wybrał 
budowę organów. 

Propozycja wyjazdu do Nowego Jorku pojawiła 
się dość niespodziewanie, niejako wywołana 
przez samego Łukasza, kiedyś bowiem zażarto-
wał, że chciałby tam pojechać. Po pewnym czasie 
współpracujący z nim Marian Majcher nawiązał 
kontakt z Parafią św. Jacka i sprzedał tam organy 
mechaniczne zbudowane w 1979 roku przez 
działającą jeszcze na początku XXI wieku, a za-
łożoną w 1860 roku rodzinną firmę Oberlinger. 
Instrument ten był zamontowany w kościele 
w Bonn. Sprawdzony na miejscu i przetranspor-
towany następnie do Stanów Zjednoczonych, 
oczekiwał na specjalistów z Polski. Prace trwały 

W naszej szkole obchody Międzynarodowego 
Dnia Dziecka od wielu lat połączone są z Dniem 
Sportu. W tym roku – ku zdziwieniu i zadowole-
niu wielu uczestników tego wydarzenia – plan 
imprezy został wzbogacony o dodatkowy punkt. 
Za zgodą pani dyrektor Jolanty Żbik o godzinie 10  
wszystkie zmagania sportowe oraz zajęcia z wy-
chowawcami zostały „zawieszone”, a uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza przyłą-
czyli się do ciekawej inicjatywy redakcji miesięcz-
nika „Biblioteka w Szkole”. Akcja „Jak nie czytam, 
jak czytam” stawia za cel pobicie rekordu w ma-
sowym czytaniu w jednym momencie i udowod-
nienie tym samym, że osoby niepełnoletnie mają 
większy i częstszy kontakt z literaturą niż dorośli.

Uczniowie czytali swoje ulubione książki – przy-
niesione z domu lub wypożyczone ze szkolnej 
biblioteki. Najliczniejsza grupa miłośników czy-
tania zgromadziła się na boisku szkolnym, ale nie 
można pominąć faktu, że dzieciaki zaangażowa-
ne w akcję czytały także m.in. w parku Potockich, 

przez cały miesiąc. Przebiegały w dobrej atmos-
ferze, a podana publicznie wiadomość o ich 
rozpoczęciu została przyjęta gromkimi oklaska-
mi. W parafialnych gablotach można też było 
obejrzeć fotografie dokumentujące ten proces. 
Uroczyste poświęcenie organów miało miejsce 
11 marca 2017 roku. Szkoda tylko, że w oficjalnej 
informacji o tym wydarzeniu na łamach biu-
letynu parafialnego w ogóle pominięto osoby 
dokonujące złożenia instrumentu! Odpowiednie 
jego przygotowanie jest przecież bardzo ważne, 
gdyż na ewentualne niedociągnięcia nie pomo-
że najlepszy nawet organista wirtuoz. I właśnie ta 
rzetelność wykonania dzieła została zauważona. 
Całkiem więc możliwe, że za jakiś czas rodzina 
Bodzentów zawita w Stanach Zjednoczonych 
ponownie. Nie stanie się to jednak tak szybko, bo 
teraz trzeba odpocząć po podróży, doceniając 
jednocześnie walory ojczystych stron i realizując 
podjęte wcześniej zobowiązania. Po powrocie 
Łukasz zrozumiał to, czego doświadczał filmowy 
Pawlak w Ameryce i co odczuwał Ojciec Święty 
Jan Paweł II po przybyciu do Polski.

„Przez trud do gwiazd” – tak określa nasze 
ziemskie starania łacińskie powiedzenie. Podej-
mowany trud i pokonywanie pojawiających się 
wyzwań doprowadziły Łukasza Bodzentę aż do 
Nowego Jorku. Sprawiły to jego nieprzeciętne 
kwalifikacje i z pasją wykonywana praca. Nie 
spodziewał się takiego wydarzenia w swoim 
życiu. I chociaż możliwość pozostania w Stanach 
Zjednoczonych była całkiem realna, powrócił do 
Miękini, aby pracować przede wszystkim w Oj-
czyźnie. Powrócił, a dzisiaj jego firma jest zapra-
szana do współpracy przez znanych krakowskich 
organmistrzów, zaś miejscowość, w której miesz-
ka, będzie może trochę bardziej znana także 
w Nowym Jorku.

zBigniew stAnisłAw cyrAn

przy fontannie na rynku, na rodzinnym pikniku 
czy też w salach lekcyjnych. Trzy uczennice, nie 
czekając na wybicie godziny 10.00, zagłębiły się 
w lekturę swoich ulubionych książek tuż po prze-
kroczeniu progów szkoły i czytały nieprzerwanie 
przez cztery godziny! W sumie w akcji udział 
wzięło 232 uczniów naszej szkoły. W 2016 roku 
w akcji wzięło udział 432 608 z całej Polski. Czy 
w tym roku udało się pobić ten rekord? Wyniki 
zostaną ogłoszone we wrześniu.

Mam nadzieję, że już za kilka lat – kiedy nasi 
wychowankowie oraz inni uczestnicy ogólno-
polskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” doro-
sną – zatrważająco niski poziom czytelnictwa 
w naszym kraju znacząco się poprawi, a czytanie 
znowu stanie się pasją. Bo – jak pisał Umberto 
Eco – Kto czyta książki, żyje podwójnie.

mAłgorzAtA dudeK
wychowAwcA Świetlicy

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA 
SIENKIEWICZA POMAGAJĄ POBIĆ REKORD



Rozegrano część eliminacyjną Piłkarskiego Pu-
charu Burmistrza Gminy Krzeszowice. W me-
czach ćwierćfinałowych zwyciężali goście. 
I tak: Jutrzenka Ostrężnica uległa na własnym 
boisku Świtowi Krzeszowice 3:4, Sankowia 
Sanka przegrała z Wolanką 3:14 i Tęcza Ten-
czynek również uległa Górzance z Nawojowej 
Góry 4:5. W meczu w Sance niebywałym wy-
czynem popisał się  Sebastian Kocot z Wolan-
ki, który strzelił gospodarzom aż osiem (!) goli.  

W półfinałach obydwa mecze były bardzo 
zacięte, obejrzała je spora grupa kibiców, była 
walka i sporne sytuacje. W Woli Filipowskiej 
zwycięzca został wyłoniony rzutami karnymi, 
pomimo że do przerwy goście prowadzili 0:2. 
W Krzeszowicach długo prowadzili zawodnicy 
Victorii 0:1, dopiero w 60. minucie Świt wy-

JEDNYM RADOŚĆ, DRUGIM SMUTEK
ELIMINACJE PIŁKARSKIEGO PUCHARU BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

równał po strzale Kota, a zwycięską bramkę 
zawodnicy Świtu zdobyli z rzutu karnego 
w doliczonym czasie gry.  

Wyniki półfinałów:  Wolanka – Górzanka 2:2 
(0:2) po golach: Mariusza Gaja i Konrada Kłecz-
ka dla Wolanki oraz Sebastiana Janikowskiego 
i Tomasza Krzysiaka dla Górzanki.  Rzuty  karne 
4:3 dla Wolanki.  

Świt – Victoria  2:1 (0:1) bramki dla Świtu: 
Michał Kot, Mateusz Trędota, dla Victorii gola 
strzelił Kamil Kwoka.  

W finale, w Nawojowej Górze,  2 lipca (niedzie-
la) o godz. 17:30 zagrają: Świt Krzeszowice – 
Wolanka Wola Filipowska.

Jerzy wnęK 

Koniec sezonu piłkarskiego 2016/2017 dla 
jednych szczęśliwy, dla innych mniej. Powo-
dy do zadowolenia mają piłkarze, działacze 
i kibice Świtu Krzeszowice. Po heroicznej 
wręcz rundzie wiosennej piłkarzom udało 
się utrzymać dla Krzeszowic klasę okręgo-
wą. Warto wspomnieć w tym momencie 
wielką niespodziankę, jaką było pokonanie 
w Krzeszowicach lidera Clepardię aż 3:0, 
oraz Grzegorza Krzysiaka, który strzelonymi 
golami wybitnie pomógł drużynie. Brawa na-
leżą się jednak całej drużynie oraz trenerowi. 
Niestety, nasza druga drużyna, Victoria Zalas, 
po rocznym pobycie w okręgówce spada z 
niej do klasy A. W swoim ostatnim meczu, 
w mocno rezerwowym składzie, Victoria 
pokonała Halniaka Maków Podhalański 3:1. 
Siłą drużyny z Zalasu jest to, że w większości 
składa się z miejscowych zawodników, więc 
zdobyte doświadczenie powinno zaprocen-
tować w przyszłości. W klasie A nadal grać 
będą Wolanka i Górzanka, które są stabilny-
mi drużynami na tym poziomie rozgrywek. 
Dołączy do nich Jutrzenka Ostrężnica, która 
z drugiego miejsca awansowała z klasy B 
do A klasy. Niestety, z klasy A spada Tęcza 
Tenczynek. Po bardzo słabym sezonie i wi-
docznym kryzysie, którego nie udało się w 
porę opanować, drużyna z Tenczynka grać 
będzie na boiskach klasy B. Szkoda, bo spaść 
jest łatwo, awansować znacznie trudniej. W 
przypadku Tenczynka dodatkowo boli fakt, 
że w tym roku przypada 95-lecie działalności 
sportowej w tej miejscowości. Z pozostałych 
drużyn została jeszcze Victoria II, a właściwie 
to nie została. Rezerwy seniorów z Zalasu 
zostały wycofane z rozgrywek przed ich 
zakończeniem. Sankowia Sanka, drużyna z 
krakowskiej klasy C, w pewnym momencie 
rozgrywek miała realne szanse na awans do 
klasy B, ale w tym sezonie to się nie udało. 
Piłkarze, grając dla przyjemności, o awansie 
będą mogli pomyśleć w kolejnym sezonie. 

Jerzy wnęK 
 

ECHA  
PIŁKARSKICH  
BOISK

Miniony rok szkolny był dla uczniów i nauczy-
cieli wychowania fizycznego Szkoły Podsta-
wowej im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach 
rokiem szczególnym. Jeszcze nigdy uczniowie 
szkoły nie zdobyli tak wiele laurów w rywalizacji 
na poziomie województwa. Oto najważniejsze 
sukcesy:

• I miejsce w Małopolskim Festiwalu Bie-
gów Przełajowych w kategorii chłopców 
starszych

• I i II miejsce w Mistrzostwach Miasta Krakowa 
w Lekkiej Atletyce w kategorii dziewcząt 
młodszych

• II miejsce w Małopolskich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych Dziewcząt Młodszych

• II miejsce w Ogólnopolskich Eliminacjach 
Regionalnych NESTLE w Lekkiej Atletyce 
w kategorii chłopców starszych

• III miejsce w Małopolskich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych Chłopców Starszych

• III miejsce w Małopolskich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Minisiatkówce Chłopców

• IV miejsce w finale wojewódzkim Mistrzostw 
Polski w Minisiatkówce KINDER + Sport 
w kategorii „CZWÓRKI chłopców”

• V miejsce w Małopolskich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycz-
nym Chłopców

• VI miejsce w Małopolskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatle-
tycznym Dziewcząt

• VII miejsce w Finale Wojewódzkim Mi-
strzostw Polski w Minisiatkówce KINDER + 
Sport w kategorii „CZWÓRKI dziewcząt”

• Finał Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w Sztafetowych i Drużynowych Biegach 
Przełajowych 

• Finał Wojewódzkich Mistrzostw Polski 
w Minisiatkówce KINDER + Sport w kategorii 
„TRÓJKI dziewcząt”

Powyższe sukcesy były w głównej mierze 
udziałem uczniów oddziałów sportowych. 
Wieloletnia praca podczas treningów dała na-
szym zawodnikom możliwość zmierzenia się 
z najlepszymi sportowcami z całego wojewódz-
twa. Biorąc pod uwagę fakt, że nasi uczniowie 
rywalizowali ze szkołami sportowymi z Krako-
wa, klasami sportowymi z Andrychowa, Kęt, 
Brzeska czy Nowego Sącza, odniesione sukcesy 
wydają się mieć jeszcze większą wartość. Warto 
inwestować w sport i młodzież. Inwestycja ta 
daje efekty i powraca do nas w zaangażowaniu 
dzieci i rodziców oraz radości z osiągniętych 
celów. Trudno będzie w przyszłości powtórzyć 
ten sukces, tym bardziej że od przyszłego roku 
szkolnego niestety nie zostanie otwarty nowy 
oddział sportowy dla uczniów klas IV.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za ogrom 
pracy podczas treningów, wiele wyrzeczeń 
i wspólnie spędzony czas podczas zajęć i za-
wodów sportowych (także tych sobotnich 
i niedzielnych) oraz rodzicom i dyrekcji za 
pomoc w organizowaniu wyjazdów na zawody 
i turnieje. Mamy nadzieję, że było warto! Spo-
tykamy się po wakacjach z nowym zapałem do 
pracy i z nowymi, równie ambitnymi celami do 
zrealizowania.

nAuczyciele wf oddziAłów sportowych  
mArtA KureK i mAcieJ sendor

ROK PEŁEN SUKCESÓW
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Specjalistyczny Gabinet 
Ginekologiczno-Położniczy

przyjmuje:  poniedziałki, wtorki, czwartki 16ºº - 18ºº
Uprawnienie do wydawania zwolnień lekarskich
Rekomendacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Lek. med. Karolina Jakubiec-Wiśniewska
Lek. med. Tomasz Piskorz specjalista ginekolog-położnik
przyjmują:  wtorki 15ºº - 17ºº

Gabinet Diagnostyki Ultrasonogra�cznej
Dr n. med. Katarzyna Pośpiech-Gąsior specjalista ginekolog-położnik

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

Lek. med. Magdalena Woch-Trojanowska

USG           -  jamy brzusznej, tarczycy, gruczołów piersiowych, 
                       ślinianek, jąder, węzłów chłonnych,
                       tkanek  miękkich, jam opłucnowych

Doppler   -  tętnic szyjnych, nerkowych, tętnic i żył kończyn dolnych
                       i górnych, układu wrotnego

USG           -  stawów kolanowych, biodrowych, skokowych, 
                       łokciowych, ścięgna Achillesa

USG          -  stawów biodrowych u dzieci

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

AIMED 
spółka cywilna Małgorzata Moos, Paweł Kowalski 

32-065 Krzeszowice, ul. Szkolna 4

Telefon 12 307 28 38
1. Medycyna Pracy:

• badania profilaktyczne pracowników: wstępne, 
okresowe i kontrolne

• badania kierowców wszystkich kategorii
• badania sanitarno-epidemiologiczne

2. Pracownia Psychologiczna wykonuje badania 
psychotechniczne dla:
• kierowców
• kandydatów na kierowców
• kierowców pojazdów uprzywilejowanych
• operatorów wózków widłowych i innych maszyn 

budowlanych
• badania wysokościowe

3. Nowe Poradnie:
• Poradnia Laryngologiczna
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Kardiologiczna
• Gabinet USG – jama brzuszna, tarczyca, sutki, 

stawy, tętnice, żyły
• Badania laboratoryjne (krew, mocz) 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 

12 307 28 38 
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O G Ł O S Z E N I E
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZE-
SZOWICE” SP ZOZ w Krzeszowicach infor-
muje, że z dniem 01.09.2017 przystępuje 
do brakowania (niszczenia) dokumentacji 
medycznej dotyczącej historii chorób pa-
cjentów leczonych  w 1996 r. w byłym Górni-
czym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tychach 
- Górniczym Ośrodku Rehabilitacji w Krze-
szowicach.
Osoby zainteresowane odbiorem ww. do-
kumentacji uprasza się o kontakt osobisty 
z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„KRZESZOWICE” SP ZOZ  w Krzeszowicach 
przy ul. Daszyńskiego 1 albo telefonicznie 
pod numerem 12 282 00 22 lub 12 258 10 86.

Andrzej Osiniak 

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu

„KRZESZOWICE” SP ZOZ
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Profesjonalna pomoc prawna m.in.:

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

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

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

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

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

 
Spotkania 

w Krakowie, Trzebini, Krzeszowicach po uprzednim umówieniu wizyty
 

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

Kancelaria Trzebinia: 
ul. Kościuszki 59 (za Stacją Diagnostyczną Pojazdów, k. Lidla)

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



Technik Masażysta
Jarosław Kuć
tel. 694 26 55 91

rej./inf. 12 282 53 12 

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
ul.Legionów Polskich 11a, 32-065 Krzeszowice

Z Ł O M O W A N I E  P O J A Z D Ó W 
wystawiamy zaświadczenia honorowane  
w wydziałach komunikacji 
tel. 606 482 571,  32 623 91 52 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
tel.: 571 401 052, 12 282 14 65, wew. 5

BUDOWNICTWO A-M 
O F E R U J E  K O M P L E K S O W E  U S Ł U G I  B U D O W L A N E

B U D O W A  B U D Y N K Ó W  M I E S Z K A L N Y C H 

B U D O W A  B U D Y N K Ó W  P R Z E M Y S Ł O W Y C H 

N A D Z Ó R  B U D O W L A N Y

TEL. 530 905 485

ZAMIENIĘ MIESZKANIE KOMUNALNE, niewłasnościowe, o pow. 48 m2 
na drugim piętrze w ścisłym centrum Olkusza na parter w Krzeszowicach. 

Tel. 517 558 609

Instytut Urody Elf zaprasza na zabiegi z zakresu

 Medycyna Estetyczna

Rejestracja 
tel.: 668 990 679

Zabiegi wykonujemy 
od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 9:00 - 21:00

Rejestracja osobista 
Galeria Centrum I piętro
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Zabiegi w Instytucie Urody Elf z zakresu MEDYCYNA ESTETYCZNA 
wykonuje dermatolog, lekarz medycyny estetycznej 

dr Piotr Glanowski i kosmetolog mgr Elżbieta Godyń

www.instytutelf.pl

Konsultacje z dermatologiem, lekarzem 
medycyny estetycznej 

Botox
•  linie poziome czoła
•  lwia zmarszczka
•  kurze łapki

Wypełniacze usieciowanym kwasem 
hialuronowym

• powiększanie ust
• zmarszczki nosowo-wargowe
• zmarszczki marionetki
• podnoszenie opadających kącików ust

Volumetria – modelowanie owalu twarzy
i kości policzkowych

Osocze bogatopłytkowe

Złote nici

Cosmelan – medyczna terapia depigmentująca

Medyczne kwasy eksfoliujące w likwidacji 
zmarszczek, trądziku pospolitego

Mezoterapia igłowa kwasem hialuronowym 
i kolagenem – biorewitalizacja skóry 

Leczenie nadpotliwości botoksem 
• pachy
• dłonie

Medyczna karboksyterapia – infuzja CO2 
• twarz – likwidacja cieni pod oczami, 

zmarszczek i podwójnego podbródka
• ciało – redukcja rozstępów, cellulitu

i tkanki tłuszczowej

Laser IPL + RF – fotoodmładzanie, 
zamykanie naczynek, leczenie trądziku, 
usuwanie przebarwień 

Laserowe usuwanie owłosienia – Laser Light 
Sheer – najlepszy laser na świecie!

Lipoliza iniekcyjna – miejscowe usuwanie 
tkanki tłuszczowej

Medyczne zabiegi na porost włosów 
– leczenie wypadania włosów


