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Szanowni
Mieszkañcy,
Trudno uwierzyæ, ¿e minê³a ju¿ po³owa roku. wiat
wokó³ nas pêdzi do przodu, a w naszej gminie du¿o
siê dzieje. Niestety opónienia Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego
w rozst r zyga n i u ko n ku rs ó w w ra m a c h
R e g i o n a l n e g o P r o g ra m u O p e ra c y j n e g o
Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-2020

Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego og³osi³

spowodowa³y, i¿ mamy teraz spiêtrzenie wielu

przetarg na opracowanie koncepcji przebiegu tej

inwestycji. Budujemy Park&Ride w wi¹tnikach

linii. Prace maj¹ zakoñczyæ siê jeszcze w tym roku.

Górnych, modernizujemy Star¹ Szko³ê

Od wrzenia rusza w naszej gminie nowa szko³a -

we Wrz¹sowicach, wykonujemy remonty dróg,

Technikum Logistyki Lotniczej. Bardzo siê cieszê,

w wakacje realizowany bêdzie kolejny etap

i¿ nowa oferta spotka³a siê z zainteresowaniem

termomodernizacji szkó³. Prowadzone inwestycje

uczniów i bêdziemy mogli rozpocz¹æ nowy etap

drogowe uzmys³awiaj¹ nam, jak wielki ruch ko³owy

nauczania na poziomie technikum. Jestem

toczy siê na co dzieñ na drogach dojazdowych do

p r ze ko n a ny, ¿e w y ksz ta ³ c e n i e zd o b y te

naszej gminy i jak bardzo prowadzona modernizacja

w nowej szkole zapewni m³odym ludziom rozwój

by³a ju¿ potrzebna.

osobisty i ciekawy zawód.

Ca³y czas mylimy o rozwoju transportu zbiorowego

Przed nami, a w szczególnoci przed najm³odszymi

w naszej gminie. W tej kwestii zdecydowanie

mieszkañcami naszej gminy beztroski okres wakacji.

wybiegamy tak¿e w przysz³oæ. By³em jednym

¯yczê wszystkim, tak¿e tym nieco starszym, aby

z inicjatorów wznowienia tematu zaprojektowania

dobrze wypoczêli w czasie wolnym i bezpiecznie

i budowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie

powrócili do swoich obowi¹zków w szkole i pracy.

Kraków  wi¹tniki Górne  Siepraw  Mylenice.
W Kurierze mog¹ Pañstwo przeczytaæ o konferencji
eksperckiej w tym temacie, która odby³a siê
w wi¹tnikach Górnych w maju. Coraz bardziej

dr Witold S³omka

jestem przekonany, ¿e marzenia o szybkim
po³¹czeniu kolejowym z Krakowem mog¹ siê ziciæ

Burmistrz

prêdzej ni¿ nam siê wydaje. W czerwcu Urz¹d
NR 2 LIPIEC (22)
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CZAS NA POWA¯N¥ ROZMOWÊ
o inwestycjach, planach i marzeniach

z Burmistrzem dr Witoldem S³omk¹ rozmawia Marek Malec - Prezes Galicyjskiej Izby Gospodarczej
Marek Malec: Poprosi³em o rozmowê, bo jest kilka kwestii
o których rozmawiamy podczas spotkañ Izby i chcia³bym
uzyskaæ bezporednio u Pana Burmistrza odpowiedzi na
pytania, które nas nurtuj¹. Na pocz¹tek temat remontów
dróg. W tym roku remontowana jest zarówno droga
³¹cz¹ca wi¹tniki Górne z Zakopiank¹, jak i droga do
Krakowa przez Wrz¹sowice. Kraków remontuje ulicê
Krzy¿añskiego i ulicê Mylenick¹. Czy nie mo¿na by³o
rozdzieliæ terminów tych remontów?
Witold S³omka: Sam jestem u¿ytkownikiem tych dróg
i na w³asnej skórze odczuwam problemy zwi¹zane z tym,
i¿ ich modernizacja przebiega równoczenie. Nie mielimy
jednak wyboru  pieni¹dze na remonty tych odcinków
uda³o nam siê pozyskaæ z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). To bardzo
du¿e kwoty, w sumie dla 3 gmin: Mogilany, wi¹tniki
Górne i Kraków rzêdu kilkudziesiêciu milionów z³otych.
Takie rodki nie jest ³atwo pozyskaæ  staralimy siê o nie
wspólnie ju¿ od 2014 roku odk¹d powsta³o Stowarzyszenie
Metropolia Krakowska. Sukcesem by³o zapisanie remontu
ca³ego odcinka od Zakopianki przez wi¹tniki Górne, a¿
do krakowskiej obwodnicy w strategii ZIT, któr¹ razem
opracowa³o kilkanacie samorz¹dów granicz¹cych
z Krakowem. Zwa¿ywszy na fakt, i¿ s¹ to rodki unijne,
aby je otrzymaæ musielimy wspólnie z s¹siednimi
gminami dope³niæ wielu formalnoci, aby mo¿na by³o
ruszyæ z inwestycj¹. Unijne m³yny miel¹ jednak powoli
i decyzje o przyznaniu rodków dostalimy pod koniec
2017 roku. Pozwoli³o to rozpocz¹æ prace dopiero od 2018
roku. Nie mielimy wyboru, kiedy to zadanie realizowaæ.
Teraz albo nigdy. Zdecydowalimy siê na taki wariant,
który choæ nastrêcza nam wszystkim teraz trudnoci, to
doprowadzi do poprawy stanu wa¿nych dróg na
niespotykan¹ dot¹d skalê. Taka modernizacja
z ca³kowit¹ wymian¹ podbudowy na wielu fragmentach
drogi nie by³a nigdy dot¹d na tych trasach
przeprowadzana.
M.M.: Jak radziæ sobie wiêc z tymi utrudnieniami?
W.S.: Nie zawsze jest to mo¿liwe, ale wszystkim tym,
którzy nie musz¹ doje¿d¿aæ do Krakowa samochodem
polecam sprawdzenie mo¿liwoci dojazdu do Krakowa
transportem zbiorowym. W 2017 roku uruchomilimy
wspólnie z Kolejami Ma³opolskimi dodatkow¹ liniê
autobusow¹ S1, która dowozi mieszkañców do przystanku
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Wieliczce, sk¹d
w ci¹gu 20 minut mo¿na dostaæ siê kolej¹ do centrum
Krakowa. W godzinach szczytu jest to ciekawa alternatywa
dla osób ucz¹cych siê lub pracuj¹cych w Krakowie.
Polecam to rozwi¹zanie.
M.M.: Podobno na niektórych fragmentach drogi na
Wrz¹sowice nie bêdzie chodników. Czym to jest
spowodowane?
W.S.: Faktycznie s¹ takie fragmenty drogi na których nie
zosta³ przewidziany w projekcie chodnik, gdy¿ usytuowane
s¹ na czynnych osuwiskach. Czêæ z nich by³a ju¿
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stabilizowana przez Zarz¹d Dróg Powiatu Krakowskiego.
Prace te wtedy nie przynios³y jednak zadowalaj¹cych
efektów. Uzyskanie pozwolenia na budowê w miejscach
osuwisk wymaga³o dodatkowych decyzji geologicznoin¿ynierskich, a to procedura d³ugotrwa³a
i skomplikowana. Na etapie projektu odbylimy wiele
spotkañ z przedstawicielami Zarz¹du Dróg, Wydzia³u
Ochrony rodowiska oraz Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, jednak nie bylimy w stanie wprowadziæ
tych odcinków do projektu przed rozpoczêciem prac.
Gdybymy to uczynili nie maj¹c pewnoci, ¿e uzyskamy
decyzje geologiczno-in¿ynierskie na czas ryzykowalibymy
utrat¹ dofinansowania. Podejmujemy jednak dzia³ania,
aby docelowo chodnik powsta³ na ca³ej d³ugoci i jestem
przekonany, ¿e uda siê to zrealizowaæ.
M.M.: W wi¹tnikach Górnych obok urzêdu powstaje
Park&Ride  czy w zamyle jest on przeznaczony do obs³ugi
wspomnianej linii dowozowej do Wieliczki?
W.S.: Dla niej tak¿e, ale nie tylko. Regionalny Program
Operacyjny umo¿liwi³ gminom zlokalizowanym w pobli¿u
Krakowa skorzystanie z pieniêdzy na walkê z nisk¹ emisj¹
m.in. poprzez budowê parkingów, na których bêdzie siê
mo¿na przesi¹æ do komunikacji zbiorowej.
Dzisiaj zbiegaj¹ siê tutaj 4 linie MPK, linia dowozowa S1.
Docelowo chcemy, aby wszystkie autobusy MPK z terenu
naszej gminy zatrzymywa³y siê na przystanku Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Swoszowicach, gdzie bêdzie
mo¿na skorzystaæ z poci¹gu SKA ze Skawiny. Podró¿
stamt¹d do centrum Krakowa potrwa tylko 15 minut.
Buduj¹c Park&Ride mamy tak¿e wizjê stworzenia
w wi¹tnikach Górnych nowej przestrzeni publicznej.
Górny poziom parkingu bêdzie czêci¹ wêz³a
przesiadkowego i stworzy siê tam swoisty nowy rynek
w wi¹tnikach Górnych. Po³¹czony bêdzie on z ulic¹
Bruchnalskiego, która czêciowo  na odcinku od pomnika
do ronda - zostanie wybrukowana.
M.M.: Czy wybrukowanie tej czêci ulicy Bruchnalskiego
to na pewno dobry pomys³? By³ tu ju¿ kiedy bruk i nie
ka¿dy wspomina dobrze ten czas.
W.S.: To bardzo przemylany pomys³. Wspomniany
dawny bruk to w zasadzie by³y kocie ³by. I ja je pamiêtam
i te¿ nie za dobrze wspominam. Nie maj¹ one nic
wspólnego z tym, jak dzisiaj buduje siê brukowane drogi.
Zmiana nawierzchni ma za zadanie uspokojenie ruchu
na tym odcinku  zmuszenie do zdjêcia nogi z gazu.
Jestemy na wysokoci Zespo³u Szkó³  codziennie przez
ulice przechodz¹ setki uczniów, w pobli¿u jest te¿ Orodek
Zdrowia. Jeli mam wybieraæ miêdzy bezpieczeñstwem
dzieci i m³odzie¿y, a wygod¹ kierowców TIRów, którzy
bêd¹ musieli na tym odcinku zwolniæ i zachowaæ wiêksz¹
ostro¿noæ, to zawsze bêdê stawia³ na bezpieczeñstwo.
Proszê pamiêtaæ, i¿ w wi¹tnikach Górnych nie ma
tranzytu  du¿e ciê¿arówki mog¹ przejechaæ t¹ drog¹
powiatow¹ tylko posiadaj¹c specjalne zezwolenie wydane
przez Zarz¹d Dróg Powiatu Krakowskiego. Zezwolenie
dostêpne jest dla transportu do naszych lokalnych firm.

urzêdowy
M.M.: Ostatnio podczas Walnego Zebrania Galicyjskiej
Izby Gospodarczej du¿o rozmawialimy o wi¹tnickiej
poczcie, której brakuje parkingu oraz o podupadaj¹cych
budynkach Spó³dzielni Metalowców Przysz³oæ. Czy
gmina mo¿e co zrobiæ w tych tematach?
W.S.: Obydwie sprawy niejednokrotnie by³y przedmiotem
dyskusji, które prowadzilimy w Urzêdzie. Zanim powsta³
pomys³ Przedszkola Samorz¹dowego Nr 2 rozwa¿alimy
nawet zaproponowanie Poczcie Polskiej adaptacji starego
budynku Urzêdu na placówkê pocztow¹. Problem z Poczt¹
jest taki, i¿ jest to spó³ka, która niestety niechêtnie
inwestuje w nowe lokale. Urz¹d nie dysponuje innym
lokalem, który móg³by zostaæ na taki cel przeznaczony.
Temat Spó³dzielni Metalowców Przysz³oæ to jedna
z najwa¿niejszych spraw. Kilkukrotnie rozmawia³em
z Prezesem Spó³dzielni Panem Ryszardem Wosiem o tym,
i¿ gmina jest gotowa pomóc w znalezieniu inwestora,
który zainwestowa³by rodki w ich modernizacjê. Powiem
wiêcej. W ostatnim czasie pojawili siê potencjalni
inwestorzy, którzy mo¿e zechc¹ zainwestowaæ w tym
miejscu.
M.M.: To bardzo dobra informacja. Kiedy mo¿emy
spodziewaæ siê rozstrzygniêæ w tej kwestii?
W.S.: Rol¹ gminy jest zainicjowanie rozmów pomiêdzy
Zarz¹dem Spó³dzielni, a potencjalnymi inwestorami i nad
tym pracujemy. Aby temat sfinalizowaæ potrzebna jest
dobra wola Zarz¹du i cz³onków Spó³dzielni. Bardzo na
ni¹ liczê. Nie potrafiê dzisiaj powiedzieæ jak d³ugo potrwaj¹
negocjacje, ale trzymam kciuki, aby jak najszybciej dosz³o
do porozumienia. Spó³dzielnia Przysz³oæ to miejsce
z którym zwi¹zanych zawodowo by³o wielu mieszkañców
gminy i ca³ej okolicy. W szczytowym okresie pracowa³o
tutaj ponad 1000 osób. Miejsce to zas³uguje na
rewitalizacjê i pe³nienie nadal wa¿nej dla ca³ej spo³ecznoci
funkcji. Dzisiaj jestem optymist¹, ¿e nasze marzenia
w tym zakresie siê spe³ni¹.
M.M.: Pozwolê sobie na pytanie, które interesuje mnie

osobicie, bo mam syna w 7 klasie szko³y podstawowej.
Mam du¿o obaw zwi¹zanych z faktem, i¿ przez reformê
edukacji dzieci w wieku mojego syna bêd¹ rocznikami,
którym ta zmiana przyniesie wiêcej strat, ni¿ korzyci.
Co Pan myli o wprowadzonej reformie owiaty i jak
wdra¿ana jest ona w gminie?
W.S.: Pozwolê sobie nie oceniaæ tej reformy. Czas poka¿e
czy jej wprowadzenie by³o dobrym posuniêciem. Jako
s a m o r z ¹ d m u s i my p o stê p o wa æ zgo d n i e
z obowi¹zuj¹cym prawem. Wprowadzilimy wariant
stopniowego wdra¿ania reformy, na co pozwala ustawa,
czyli zastosowania rozwi¹zañ, w których dla wiêkszoci
uczniów nauka po 6 klasie prowadzona jest w Szkole
Podstawowej Nr 2 w wi¹tnikach Górnych. Tutaj warunki
do nauki dla wszystkich uczniów s¹ najlepsze, a na dobru
ucznia zale¿y nam najbardziej. Ten wariant wykluczy³
u nas koniecznoæ realizowania nauki w szko³ach
podstawowych na dwie zmiany. Nie oznacza to jednak,
¿e nie planujemy dostosowywania szkó³, w których to
bêdzie mo¿liwe, docelowo do trybu 8-klasowego.
Przygotowujemy projekt, wraz z pozwoleniem na budowê,
rozbudowy Szko³y Podstawowej w Rzeszotarach.
Podobnie we Wrz¹sowicach przygotowujemy projekt
wraz z pozwoleniem na budowê Hali Sportowej
z dodatkowymi salami. W tym przypadku z³o¿ylimy
wniosek o dofinansowanie ze rodków pochodz¹cych
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Ma³opolski.
Wszystko to robimy po to, aby daæ dzieciom i m³odzie¿y
jak najlepsze warunki do nauki, a rodzicom wiadomoæ,
¿e dzieci ucz¹ siê w dobrych i bezpiecznych warunkach.
M.M.: O to czy bêdzie Pan kandydowa³ w nadchodz¹cych
wyborach chyba nie muszê pytaæ?
W.S.: Tak, nie robiê z tego ¿adnej tajemnicy. Zamierzam
poddaæ siê ocenie wyborców i kandydowaæ w najbli¿szych
wyborach samorz¹dowych na Burmistrza Miasta i Gminy
wi¹tniki Górne.
M.M.: Panie Burmistrzu, bardzo dziêkujê za rozmowê.
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Tekst: Dariusz Tylek

8 maja 2018 roku Gmina wi¹tniki Górne mia³a
przyjemnoæ byæ gospodarzem konferencji
eksperckiej Z³oty poci¹g  w pó³ drogi, która
powiêcona by³a omówieniu mo¿liwoci, szans
i zagro¿eñ dla projektu budowy nowej linii
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie Kraków
 wi¹tniki Górne  Siepraw  Mylenice.
Temat budowy linii kolejowej na tym odcinku po
raz pierwszy pojawi³ siê na pocz¹tku XX wieku.
Opracowanie szczegó³owych projektów linii
kolejowej zosta³o zlecone przez w³adze austriackie.
Przygotowane wtedy plany bardzo szczegó³owo
okrela³y trasê nowej linii kolejowej. Wybuch
I Wojny wiatowej przekreli³ jednak mo¿liwoæ jej
realizacji. Po raz kolejny temat pojawi³ siê
w dwudziestoleciu miêdzywojennym. W latach
trzydziestych polscy in¿ynierowie wytyczyli
5 alternatywnych tras kolei z Krakowa do Mylenic
przebiegaj¹cych przez gminê wi¹tniki Górne.
Co ciekawe wszystkie 5 projektów przewidywa³y
budowê tunelu w miejscu, w którym dzisiaj znajduje
siê Urz¹d Miasta i Gminy. Niestety wtedy równie¿
dalsze prace nad tym projektem zosta³y wstrzymane
dlatego, i¿ wybuch³a II Wojna wiatowa. W powiecie
mylenickim do dzisiaj powtarzany jest pogl¹d, i¿
nad projektem kolei do Mylenic wisi fatum i zawsze
gdy rozpoczynane s¹ prace nad tym projektem
wybucha wojna. W³anie dlatego Burmistrz Mylenic
zg³aszaj¹c w 2014 roku propozycjê tej linii do
Regionalnego Programu Operacyjnego nazwa³ to
po³¹czenie lini¹ tramwajow¹. W³adze województwa
niestety nie zainteresowa³y siê projektem Mylenic
i temat ponownie uleg³ zapomnieniu. W 2017 roku
Burmistrz Witold S³omka, pe³ni¹cy funkcjê
wiceprezesa Metropolii Krakowskiej, skontaktowa³
siê z w³adzami Mylenic, aby zachêciæ mylenickich
samorz¹dowców do wspólnego, ponownego
zainicjowania tematu budowy linii kolejowej. Nie
znajduj¹c jednak entuzjazmu w Urzêdzie Miasta
Mylenice Burmistrz podj¹³ rozmowy z Pos³em ziemi
mylenickiej Jaros³awem Szlachetk¹, dziêki któremu
prace nad tematem ruszy³y do przodu.
Z inicjatywy Pos³a w Mylenicach odby³o siê pierwsze
spotkanie szefów gmin: Mylenice, wi¹tniki Górne,
Siepraw i Su³kowice. Co wa¿ne, na probê Burmistrza
dr Witolda S³omki w spotkaniu wzi¹³ udzia³
wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel. Podczas
spotkania ustalono, i¿ do grupy zainteresowanych
projektem samorz¹dów zostanie zaproszone równie¿
Województwo Ma³opolskie, które rozwija
w województwie projekt Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej. Nieca³y miesi¹c póniej, we
wrzeniu 2017 roku odby³o siê spotkanie u Marsza³ka
Województwa Ma³opolskiego, na którym zosta³o
podpisane porozumienie miêdzy zainteresowanymi
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samorz¹dami i podczas którego Marsza³ek
zobowi¹za³ siê do przeprowadzenia postêpowania
maj¹cego na celu zamówienie koncepcji przebiegu
nowej linii kolejowej. Niestety póniej sprawa
utknê³a w martwym punkcie. Mimo zapewnienia
finansowania koncepcji ze rodków poszczególnych
samorz¹dów Urz¹d Marsza³kowski zwleka³
z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.
Z tego powodu Burmistrz dr Witold S³omka
zdecydowa³ siê na zwo³anie w dniu 8 maja 2018
roku konferencji w wi¹tnikach Górnych pn. Z³oty
Poci¹g  w pó³ drogi. Do udzia³u w tym spotkaniu
zaproszeni zostali sygnatariusze porozumienia oraz
eksperci z Politechniki Krakowskiej oraz Akademii
Górniczo-Hutniczej. Wziêli w nim równie¿ udzia³
rektorzy: prof. dr hab. in¿. Jan Kazior -Rektor
Politechniki Krakowskiej oraz prof. dr hab. in¿.
Tadeusz S³omka - Rektor Akademii Górniczo
Hutniczej. Wród goci i prelegentów znaleli siê
m.in.: Jaros³aw Szlachetka - Pose³ na Sejm RP, £ukasz
Smó³ka - Przedstawiciel Ministra Infrastruktury
Andrzeja Adamczyka, W³odzimierz ¯muda - Cz³onek
Zarz¹du PKP Polskich Linii Kolejowych SA - dyrektor
ds. rozwoju i przygotowania inwestycji, Wanda
Ku³aj - cz³onek Zarz¹du Powiatu Krakowskiego, Filip
Kaczyñski - Radny Sejmiku Województwa
Ma³opolskiego, Andrzej Siemieñski - Dyrektor
Ma³opolskiego Oddzia³u POL-REGIO, W³odzimierz
Zembol - Dyrektor PKP Polskich Linii Kolejowych
w Krakowie.
W s³owie wstêpnym Burmistrz dr Witold S³omka
mówi¹c o planach budowy linii kolejowej na tej
trasie wspomina³ o tym, i¿ zarówno stola temu jak
i teraz zrodzi³y siê one z marzeñ. W tym kontekcie
przywo³a³ s³owa Eleonory Roosvelt, która
powiedzia³a kiedy: "Przysz³oæ nale¿y do tych,
którzy wierz¹ w piêkno swoich marzeñ".
Samorz¹dowcy w wi¹tnikach Górnych wierz¹
w swoje marzenia i zrobi¹ wszystko, by je jak
najszybciej urzeczywistniæ. Dr Witold S³omka
przywo³a³ tak¿e s³owa by³ego burmistrza Bogoty
Enrique Penalosy, który na jednej z konferencji
powiêconej rozwojowi miast powiedzia³:
"Rozwiniête miasto nie polega na tym, ¿e nawet
najbiedniejsi je¿d¿¹ samochodami, ale na tym, ¿e
bogaci korzystaj¹ z publicznego transportu".

urzêdowy
Swoimi w¹tpliwociami odnonie dotychczasowego
tempa prac nad przygotowaniem koncepcji linii
kolejowej podzieli³ siê Pose³ na Sejm RP Jaros³aw
Szlachetka, dziêki któremu odby³o siê pierwsze
spotkanie samorz¹dowców w tej sprawie w sierpniu
2017 roku. Pose³ uczula³ wszystkich zebranych na
to, by temat projektu kolei Kraków - wi¹tniki Górne
- Siepraw - Mylenice traktowaæ priorytetowo ponad
wszelkimi podzia³ami politycznymi, gdy¿ takich
w³anie rozwi¹zañ oczekuj¹ mieszkañcy ca³ego
Powiatu Mylenickiego, gmin wi¹tniki Górne
i Mogilany.
Po konferencji mo¿na by³o oczekiwaæ zderzenia
wyobra¿eñ i marzeñ samorz¹dowców z tward¹
wiedz¹ eksperck¹ prezentowan¹ przez fachowców
z najwiêkszych krakowskich uczelni technicznych.
Konfrontacja oczekiwañ i marzeñ z dowiadczeniem
i nauk¹ wysz³o nadzwyczaj pozytywnie. Wszyscy
prelegenci byli zgodni, i¿ realizacja tego projektu to
nie wymys³ i utopia, ale wrêcz koniecznoæ w obliczu
malej¹cej wydolnoci tradycyjnych traktów
komunikacyjnych. Codziennie korkuj¹ca siê
Zakopianka staje siê zmor¹ kierowców zmierzaj¹cych
do stolicy województwa. Dr Marek Bauer
przedstawi³ badania natê¿enia ruchu na trasach
wlotowych do Krakowa. Liczba ponad 50 000
pojazdów wje¿d¿aj¹cych codziennie tylko
Zakopiank¹ uzmys³awia, jak powa¿nym problemem
jest brak alternatywnych mo¿liwoci dotarcia do
stolicy Ma³opolski. Prof. dr hab. in¿. Antoni Tajdu,
z perspektywy Kierownika Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki AGH w Krakowie
zapewnia³ zebranych o tym, i¿ dzisiaj istniej¹
stosunkowo niedrogie mo¿liwoci budowy tuneli
kolejowych, które by³yby niezbêdne w trudnym
terenie Pogórza, ale nie nale¿y siê obawiaæ tego
typu inwestycji. Wed³ug jego opinii budowa tak
krótkich tuneli (projekty sprzed II wojny wiatowej

mówi³y o tunelu d³ugoci 480 m pod 'garbem
wi¹tnickim') nie nastrêczy wiêkszych trudnoci.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ od czasu ponownego
rozpoczêcia prac nad tym projektem by³a to pierwsza
mo¿liwoæ spotkania siê w jednym miejscu
samorz¹dowców zainteresowanych budow¹ takiej
linii kolejowej z ekspertami, którzy na co dzieñ
zajmuj¹ siê tematyk¹ rozbudowy infrastruktury
kolejowej. Konferencja odby³a siê w miejscu
symbolicznym, dok³adnie w po³owie drogi miêdzy
Rynkiem G³ównym w Krakowie, a Rynkiem
Mylenickim.

Dariusz Tylek
Pe³nomocnik
Burmistrza
ds. Strategii
i Rozwoju
Po konferencji w wi¹tnikach sprawy nabra³y tempa.
W dniu 15 czerwca zosta³o opublikowane przez Urz¹d
Marsza³kowski og³oszenie o zamówieniu
publicznym: Opracowanie koncepcji z elementami
Studium Wykonalnoci projektu pn. "Nowa jakoæ
w obs³udze szynowym transportem zbiorowym gmin
Województwa Ma³opolskiego: Kraków, wi¹tniki
Górne, Siepraw i Mylenice". To du¿y krok
w kierunku urealnienia planów budowy nowego
po³¹czenia kolejowego ³¹cz¹cego Kraków
z Mylenicami przez wi¹tniki Górne.

dr Marek Bauer - Prodziekan Wydzia³u
In¿ynierii L¹dowej Politechniki Krakowskiej
przedstawi³ podczas konferencji
prezentacjê SZYBK¥ KOLEJ¥
AGLOMERACYJN¥ DO MYLENIC

Je¿eli bêdzie decyzja o budowie trasy
kolejowej Kraków  wi¹tniki 
Mylenice, to bez problemów
wydr¹¿ymy tunele
Prof. dr hab. in¿. Antoni Tajdu, AGH
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Wicepremier
Beata Szyd³o

w wi¹tnikach Górnych
Foto: Sekretariat WPRM

Bardzo mnie ucieszy³a mo¿liwoæ zorganizowania
w dniu 19 maja 2018 roku w wi¹tnikach Górnych
spotkania z Wicepremier Rz¹du Pani¹ Beat¹ Szyd³o.
W spotkaniu uczestniczy³o ponad 200 osób.
Sala wi¹tnickiego Centrum Kultury wype³niona po
brzegi wiadczy³a o tym, jak wa¿ne by³o to
wydarzenie równie¿ dla wielu mieszkañców naszej
gminy. Otwarte spotkanie z Pani¹ Wicepremier
by³o okazj¹ do wys³uchania podsumowania
dwuletnich dzia³añ obecnego rz¹du, zadawania
pytañ oraz bezporednich osobistych rozmów
z Pani¹ Premier. W wi¹tnikach Górnych nie po raz
pierwszy gocilimy przedstawiciela w³adz
Rzeczypospolitej Polskiej. Na pewno te¿ nie po raz
ostatni. Oprócz samej Pani Wicepremier w spotkaniu
uczestniczy³ równie¿ Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk, Pose³ Jaros³aw Szlachetka, Senator Marek
Pêk, Wojewoda Ma³opolski Piotr Æwik, Starosta
Krakowski Wojciech Pa³ka. Gospodarz gminy
Burmistrz Witold S³omka wrêczy³ Pani Premier
prezent w postaci kutej ró¿y, która wykonana

8

NR 2 LIPIEC (22)

Wanda Ku³aj
Cz³onek Zarz¹du
Powiatu Krakowskiego

zosta³a w jednej z lokalnych firm. Przekazana ró¿a
symbolizuje tradycje rzemielnicze - lusarskokowalskie - naszego terenu.

urzêdowy

Pokaz antysmogowy
10.06.2018 r. w parku przy UMiG wi¹tniki Górne,
odby³y siê pokazy antysmogowe dla dzieci.
W atrakcyjny sposób poszerzona zosta³a wiedza nt.
zanieczyszczeñ powietrza, ich wp³ywu na rodowisko
i zdrowie. Dziêki barwnym postaciom dzieci
dowiedzia³y siê co to jest smog, jak siê tworzy
i dlaczego wystêpuje g³ównie zim¹. Pokazy

realizowane by³y w ramach projektu Wymiana
kot³ów i pieców w indywidualnych gospodarstwach
domowych w Gminie wi¹tniki Górne  etap II
wspó³finansowanego ze rodków Regionalnego
P ro g ra m u Op e ra c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a
Ma³opolskiego na lata 2014-2020. £¹czna wartoæ
projektu wynosi: 1 018 574,99 z³, w tym
999 937,61 z³ dofinansowania.

Czym skorupka
wojewódzki fundusz
ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej
w krakowie

za m³odu
nasi¹knie

Edukacja dzieci to inwestycja w przysz³oæ, która
ma tak¿e prze³o¿enie na osoby doros³e: ich rodziców
i dziadków. Dzieci po zdobyciu wiedzy
o zanieczyszczeniu rodowiska, czêsto rozmawiaj¹
na ten temat ze swoimi opiekunami. Zadanie pn.
Przedszkolaki z Gminy wi¹tniki Górne maj¹ zielone
pojêcie! realizowane dziêki rodkom pozyskanym
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie ma na celu wzrost
wiadomoci ekologicznej dzieci w wieku
przedszkolnym, a tak¿e mieszkañców Gminy.
Poszerzona zostaje wiedza z zakresu ochrony
powietrza, kszta³towane s¹ zachowania
proekologiczne. Do tej pory w ramach realizowanego
projektu dzieci uczestniczy³y w warsztatach
prowadzonych przez Ekodoradcê pn. Smog
-kto to taki?, przygotowa³y teatrzyk ekologiczny,
wziê³y udzia³ w wycieczce edukacyjnej do Centrum
Ekologicznego Barycz, przeprowadzono happening
"Przedszkolaki o przyrodê dbaj¹, sposób na smog
i odpady maj¹" - marsz z okazji Dnia Ziemi oraz
gminny konkurs wiedzy ekologicznej. Ponadto
rodzice wraz z dzieæmi zaprojektowali ekologiczne
zabawki, zwracaj¹c uwagê na wtórny obieg
materia³ów w przyrodzie EKO-zabawka, czyli co
z niczego. W najbli¿szych miesi¹cach do przedszkoli
trafi¹ stacje meteorologiczne, dziêki którym dzieci
bêd¹ mog³y obserwowaæ zjawiska atmosferyczne
i uczyæ siê je okrelaæ. G³ównym zadaniem
przedszkolaków bêdzie zbadanie jak pogoda wp³ywa
na przyrodê i nasze rodowisko. Na koniec realizacji
projektu zostanie przygotowana pocztówka z apelem
o dbanie o czyste powietrze, skierowana przez dzieci
do doros³ych, która trafi do gospodarstw domowych
w naszej Gminie. Dzieci to bardzo wdziêczni
s³uchacze, którzy s¹ ¿ywo zainteresowani zajêciami
o smogu oraz ochronie powietrza. Budzi to nadziejê,
¿e dzia³ania podejmowane w celu ich edukacji
zaowocuj¹ w przysz³oci. Czym skorupka za m³odu
nasi¹knie, tym na staroæ tr¹ci!

województwa ma³opolskiego

2018

14.06.2018 r. odby³o siê wrêczenie nagród
w konkursie #ekoLIDERZY2018 województwa
ma³opolskiego. Jury wyró¿ni³o prowadzon¹ na
prze³omie 2017/2018 roku wspóln¹ kampaniê
edukacyjno-informacyjn¹ gmin zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska: B¹dmy
razem w walce o czyste powietrze i przyzna³o
nagrodê w kategorii #ekoPOROZUMIENIE
samorz¹du terytorialnego. Nagrodê w imieniu
laureata odebra³ Burmistrz Witold S³omka Wiceprezes Zarz¹du Stowarzyszenia. Ta nagroda
potwierdza, ¿e faktycznie jestemy razem w walce
o czyste powietrze. Likwidacja pieców wêglowych
wymaga skoordynowanych dzia³añ na wielu
poziomach, miêdzy innymi jasnego przekazu do
mieszkañców. Dziêki wspó³pracy Gmin Metropolii
z Miastem Kraków wypracowalimy spójny
komunikat z którym dotarlimy do wielu
mieszkañców podkrakowskich gmin. Jednoczenie
mi³o nam poinformowaæ, ¿e podczas jubileuszowej
gali tak¿e Gmina wi¹tniki Górne otrzyma³a
wyró¿nienie za osi¹gniêcia w dziedzinie ochrony
rodowiska i aktywne uczestnictwo w konkursie.
Przypominamy, ¿e w ubieg³orocznej edycji konkursu
G m i n a zo st a ³ a u h o n o ro wa n a t y t u ³ e m
#ekoLIDER2017 i nagrod¹ finansow¹ w kategorii
#ekoGMINA miejsko-wiejska, dziêki której mo¿liwa
by³a realizacja dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
jakoci rodowiska.
Tekst: Aleksandra Piegza - Ekodoradca
Foto: www.wfos.krakow.pl
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Centrum Wsparcia Opiekunów
Nieformalnych ju¿ otwarte!
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w maju zosta³o otwarte
centrum wsparcia dla opiekunów nieformalnych
osób niesamodzielnych w wi¹tnikach Górnych 
CWON. Mieci siê ono i prowadzone jest przez
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w wi¹tnikach
Górnych, przy ul. Krakowskiej 2. Osoby, które
na co dzieñ niezawodowo opiekuj¹ siê
osobami niesamodzielnymi, tj. starszymi lub
niepe³nosprawnymi zapraszamy do zapoznania siê
z ofert¹ CWON. W niej m. in.: wsparcie szkoleniowe
o zró¿nicowanej tematyce: pierwsza pomoc
przedmedyczna, dieta osoby starszej, podstawy
rehabilitacji, profilaktyka przeciwodle¿ynowa i inne.
To tylko jedna z propozycji, poza tym opiekunowie
w Centrum otrzymaæ mog¹ niezbêdne wsparcie
doradcze psychologa, pielêgniarki czy wzi¹æ udzia³
w grupie wsparcia i wspólnie wymieniaæ siê
dowiadczeniami. Jeszcze w tym roku w ramach

Tekst: Kinga Paciorek

CWON zostanie utworzona wypo¿yczalnia sprzêtu
s p e c j a l i s t y c z n e g o t j . p i e l ê g n a c y j n e g o,
rehabilitacyjnego i medycznego. Oferta Centrum
j e s t c a ³ ko w i c i e b e z p ³ a t n a , w s z y s t k i c h
zainteresowanych wsparciem serdecznie
zapraszamy. Szczegó³y dotycz¹ce rekrutacji mo¿na
znaleæ w Gminnym Orodku Pomocy Spo³ecznej,
w tym na stronie internetowej, informacji udziela
równie¿ Kierownik GOPS, Pani Agnieszka BudekBartosz. CWON posta³o w wyniku realizacji projektu
pt. Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów
nieformalnych  CWON  w wi¹tnikach Górnych,
wspó³finansowanego rodków Regionalnego
P ro g ra m u Op e ra c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a
Ma³opolskiego na lata 2014-2020, O Priorytetowa
9. Region Spójny Spo³ecznie, Dzia³anie
9.2, Poddzia³anie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

COOLturalna szko³a  miejsce,

w którym ¿yje kultura, zapraszamy!
Ju¿ niebawem zostanie otwarta COOLturalna szko³a
we Wrz¹sowicach! Bêdzie to miejsce, w którym
mieszkañcy, w szczególnoci dzieci i m³odzie¿, bêd¹
mogli spêdzaæ czas na rozwijaniu artystycznych
umiejêtnoci oraz pielêgnowaniu tradycji
kulturowych Gminy wi¹tniki Górne. Jest to efekt
realizacji projektu pt. COOLturalna szko³a  poznaj
jak korzystaæ z kultury  Przebudowa i rozbudowa
budynku komunalnego we Wrz¹sowicach
z przeznaczeniem na rozwój dzia³alnoci
kulturalnej Miejsko-Gminnego Orodka Kultury
wspó³finansowanego ze rodków Regionalnego
P ro g ra m u Op e ra c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a
Ma³opolskiego na lata 2014-2020, O Priorytetowa
6 Dziedzictwo regionalne, Dzia³anie 6.1, Poddzia³anie
6.1.3, z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W okresie od wrzenia 2018 roku do
marca 2019 roku przeprowadzone zostan¹:
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Tajemnice codziennoci Cykl warsztatów
realizowanych w dwóch etapach: I etap  warsztaty
fotograficzne: 4 spotkania po 1,5 godziny; II etap 
warsztaty z obróbki graficznej zdjêæ: 8 spotkañ po
1,5 godziny. Cykl zakoñczy siê utworzeniem
fotoreporta¿u. Teatr po latach Cykl warsztatów
realizowanych w dwóch etapach: I etap  warsztaty
teatralno-muzyczne: 24 spotkania po 1,5 godziny;
II etap  wystawienie sztuki na podstawie
stworzonego scenariusza. Na warsztaty mo¿na
zapisaæ siê ju¿ dzi. Skierowane s¹ do dzieci
i m³odzie¿y, udzia³ jest bezp³atny. Szczegó³y
dotycz¹ce rekrutacji mo¿na uzyskaæ w Centrum
Kultury w wi¹tnikach Górnych, ul K. Bruchnalskiego 4,
w tym na stronie internetowej CK. Informacji udziela
Dyrektor CK, Pani Joanna Marczyk.
Tekst: Kinga Paciorek

urzêdowy

Z£OTE GODY

Tekst: Katarzyna Synowiec

S¹ wzorem do naladowania dla swoich dzieci
i wnuków i dowodem na to, ¿e prawdziwa mi³oæ mo¿e
trwaæ lata. 24 maja 2018 roku 31 par ma³¿eñskich
z terenu Gminy wi¹tniki Górne odebra³o Medale za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przyznane przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudê. W imieniu Prezydenta
medale wrêczy³ Burmistrz wi¹tnik Górnych Witold
S³omka. Serdecznie gratulujemy Jubilatom i ¿yczymy
wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej mi³oci
i szacunku, wród serdecznej opieki osób najbli¿szych.

NOWE TRYBUNY
W czerwcu ukoñczona zosta³a inwestycja budowy trybun
sportowych przy boisku sportowym LKS Clavia. Wykonany
zosta³ nasyp budowlany po pó³nocnej stronie boiska, na
którym powsta³ plac o nawierzchni z kostki betonowej.
Na powierzchni brukowanej ustawiono trybuny modu³owe
sk³adaj¹ce siê z trzech rzêdów siedzeñ z przeznaczeniem
dla 198 widzów. Kolorystyka siedzisk w barwach klubowych
LKS Clavia bia³o niebieskich.
Tekst: Agnieszka wiatowiec

Czerwiec - miesi¹cem profilaktyki
W ramach dzia³añ profilaktycznych maj¹cych
miejsce na terenie Miasta i Gminy wi¹tniki Górne
w czerwcu, z inicjatywy Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz we
wspó³pracy z Komisariatem Policji w wi¹tnikach
Górnych i Dyrektorami Szkó³, we wszystkich
gminnych szko³ach prowadzone s¹ przez
przedstawicieli Policji pogadanki profilaktyczne dot.
bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y na wakacjach.
Okres wakacyjny oprócz tego, ¿e sprzyja odprê¿eniu
i wypoczynkowi, niesie ze sob¹ nowe mo¿liwoci,
ale tak¿e zagro¿enia i niebezpieczeñstwa. Jak ich
unikn¹æ, aby w pe³ni cieszyæ siê wakacjami, jak
reagowaæ w sytuacjach trudnych, aby pomóc sobie
i innym ; przedstawiciele Policji w ciekawy sposób
dziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ oraz dowiadczeniem
z uczniami w ró¿nych grupach wiekowych.
Innym dzia³aniem wpisuj¹cym siê w promowanie
zachowañ prozdrowotnych oraz przeciwdzia³aj¹cym
uzale¿nieniom by³o nawi¹zanie wspó³pracy przez
Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych z Pañstwowym Powiatowym
Inspektoratem Sanitarnym w Krakowie.
Mielimy przyjemnoæ gociæ przedstawicieli

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
na obchodach wiêta Miasta wi¹tniki Górne.
Otrzymalimy bardzo ciekawe materia³y
profilaktyczne dotycz¹ce uzale¿nieñ od rodków
psychoaktywnych, zdrowego stylu ¿ycia,
bezpieczeñstwa w okresie letnim (kleszcze, grzyby,
dopalacze, znaczenie zdrowego od¿ywiania),
które na bie¿¹co przekazywane s¹ uczniom. Ponadto
Panie reprezentuj¹ce PSSE w Krakowie
przeprowadza³y pomiar zawartoci tlenku wêgla
w powietrzu wydychanym przez palaczy tytoniu.
Na wielu osobach uzyskane wyniki zrobi³y du¿e
wra¿enie, co miejmy nadziejê podzia³a jako impuls
do zmiany nawyków. Atrakcyjny okaza³ siê równie¿
konkurs dla najm³odszych, który dotyczy³ zasad
zdrowego ¿ywienia - wród uczestników
rozlosowano ciekawe nagrody ksi¹¿kowe.
Dzia³ania profilaktyczne s³u¿b trwaj¹. Mamy
nadziejê, ¿e zwiêksz¹ bezpieczeñstwo w okresie
letnim wród dzieci, m³odzie¿y oraz osób doros³ych,
czego serdecznie Pañstwu ¿yczymy.
Tekst: Ma³gorzata Bystroñ-B³ach
- Pe³nomocnik Burmistrza
ds. profilaktyki i uzale¿nieñ
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Program rz¹dowy

Dobry Start

Program rz¹dowy Dobry Start 300 z³otych  tyle
wynosi wiadczenie Dobry Start dla ka¿dego
ucz¹cego siê dziecka. Pierwszym rokiem realizacji
programu ,,Dobry start jest rok 2018 r. i obejmuje
uczniów rozpoczynaj¹cych rok szkolny 2018/2019.
 wiadczenie przyznawane bêdzie na ka¿de ucz¹ce
siê dziecko, raz w roku, bez wzglêdu na dochód
rodziny.
 wiadczenie przys³uguje rodzicom, opiekunom
prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom
zastêpczym, osobom prowadz¹cym rodzinne domy
dziecka, dyrektorom placówek opiekuñczowychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek
opiekuñczo-terapeutycznych oraz osobom ucz¹cym siê.
 wiadczenie przys³uguje w zwi¹zku z rozpoczêciem
roku szkolnego do ukoñczenia przez dziecko lub
osobê ucz¹c¹ siê 20. roku ¿ycia, a do 24. roku ¿ycia
 w przypadku dzieci lub osób ucz¹cych siê
legitymuj¹cych siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoci.
 wiadczenie nie przys³uguje na dzieci uczêszczaj¹ce
do przedszkola oraz dzieci realizuj¹ce roczne
przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce

w przedszkolu lub szkole. Gminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej w wi¹tnikach Górnych informuje, ¿e
wnioski o ustalenie prawa do wiadczenia ,,Dobry
start, na okres zasi³kowy (2018/2019) bêd¹
przyjmowane:
 elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada
2018 r. za porednictwem platformy Emp@tia
(mail to:Emp@tia) empatia.mrpips.gov.pl oraz
wybranych systemów bankowych,
 tradycyjnie (wnioski wraz z za³¹cznikami w wersji
papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada
2018 r. w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w wi¹tnikach Górnych, ul. Krakowska 2,
32-040 wi¹tniki Górne. Je¿eli wniosek zostanie z³o¿ony
w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
w³¹cznie, wiadczenie zostanie wyp³acone nie póniej
ni¿ 30 wrzenia 2018 r. Wnioski z³o¿one w okresie
od 1 wrzenia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. bêd¹
realizowane w terminie 2 miesiêcy, licz¹c od dnia
z³o¿enia wniosku. Szczegó³owe informacje znajdziecie
Pañstwo: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosciwszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,
dobry-start-dla-ucznia.html oraz uzyskacie
bezporednio u pracowników Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w wi¹tnikach Górnych,
(tel. 12 270 42 26 w. 18 lub 19).
Tekst: Agnieszka Budek-Bartosz

Z wizyt¹ w dawnym Cesarstwie Rzymskim
Na po³udnie od Alp jest niesamowicie; bogactwo
pozosta³oci Imperium Rzymskiego, piêkne wi¹tynie
chrzecijañskie, ciep³e wody Adriatyku i ogromne jaskinie
kresowe S³owenii zachêcaj¹ do odwiedzin. Jaskinia
Postojna oraz zamek - Predjamski Grad by³y pierwszymi
punktami naszego programu. Nastêpnie udalimy siê
do naszej bazy Lido di Jesolo - nadmorskiego kurortu
z uroczymi pla¿ami, zachêcaj¹cymi do spacerów
deptakami i wspania³ym, ciep³ym morzem. Moglimy
tak¿e przeprowadziæ tradycyjne ju¿ rozgrywki siatkówki
pla¿owej. Tegoroczna rywalizacja sta³a na bardzo
wysokim poziomie. Po raz kolejny wygra³a dru¿yna
nauczycieli. Bêd¹c w obfituj¹cym w ciekawe miejsca
regionie W³och, nie moglimy odmówiæ sobie wizyty w
miecie na wodzie  Wenecji. Celem naszego kolejnego
wyjazdu z Lido by³a Werona i Dom Julii, na którego
dziedziñcu obowi¹zkowo trzeba by³o sfotografowaæ siê
przy pos¹gu bohaterki dramatu Szekspira. Naszymi
stopami deptalimy równie¿ bruk Ferrary, zwiedzaj¹c
miêdzy innymi XIV wieczny zamek, po³o¿ony w centrum
miasta, a tak¿e spacerowalimy uliczkami Rawenny,
napawaj¹c oczy urokliwymi mozaikami oraz oddaj¹c
ho³d Dantemu  najbardziej cenionemu przez samych
W³ochów pisarzowi. W kolejnym dniu skierowalimy
siê do Padwy, s³yn¹cej z Bazyliki w. Antoniego, i jednego
z najstarszych uniwersytetów Europy. W drodze
powrotnej do Polski, niema³o czasu powiêcilimy
Mediolanowi. Jest tam mnóstwo do zobaczenia - jedna
z najwiêkszych na wiecie katedr, La Scala - jeden z
najstarszych w wiecie teatrów operowych, stadion
pi³karski - San Siro, czy Muzeum Alfa Romeo. Niechêtnie
rozstawalimy siê z uroczym krajem i jego sympatycznymi
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mieszkañcami, ale trzeba by³o wracaæ do domu, by
odpocz¹æ i móc pomarzyæ....o kolejnym wyjedzie.

!UWAGA  BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
Z uwagi na stwierdzone na terenie naszego kraju miejsca
wystêpowania tej niebezpiecznej roliny, prosimy
wszystkich mieszkañców o zachowanie szczególnej
ostro¿noci. To nasza wspólna odpowiedzialnoæ.
W wietle obowi¹zuj¹cego prawa to w³aciciele
i u¿ytkownicy gruntów, w przypadku stwierdzenia
wyst¹pienia rolin barszczu Sosnowskiego, we w³asnym
zakresie winni zadbaæ o w³aciw¹ kulturê roln¹, nie
dopuszczaj¹c do zachwaszczenia, wykorzystuj¹c przy
tym metody agrotechniczne i chemiczne. Jak wygl¹da
ta rolina, jak j¹ usun¹æ i wiêcej informacji na
www.swiatniki-gorne.pl

szkolny
Wszystkiego, co naprawdê powinienem wiedzieæ,
nauczy³em siê w przedszkolu, o tym jak ¿yæ,
co robiæ i jak postêpowaæ ( )
Robert Fulghum
Powy¿sze s³owa sta³y siê mottem nauczycieli oddzia³u
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w wi¹tnikach
Górnych. Dlatego wszyscy dok³adali starañ, aby dbaæ
o wszechstronny rozwój dzieci, a tak¿e ich
bezpieczeñstwo. Czas od wrzenia do czerwca
zerówkowicze wykorzystali bardzo intensywnie. By³ to
czas wytê¿onej pracy dzieci, rodziców i nauczycieli.
Wszyscy starali siê by by³ jak najlepiej wykorzystany by wyposa¿y³ dzieci w niezbêdn¹ wiedzê i umiejêtnoci,
by zjednoczy³ grupê i co najwa¿niejsze zostawi³ wspania³e
wspomnienia na ca³e ¿ycie. Nauczyciele dok³adali
wszelkich starañ by podstawa programowa realizowana
by³a w sposób ciekawy, twórczy, pe³en samodzielnych
dowiadczeñ, a co za tym idzie jak najbardziej efektywny.
Rok ten by³ równie¿ pe³en dodatkowych dzia³añ. Ju¿ we
wrzeniu dzieci mia³y mo¿liwoæ wyruszyæ na pierwsz¹
wycieczkê do Opery Krakowskiej. Zaraz po tym ruszy³a
akcja Rodzic z pasj¹. Rodzice, a nawet dziadkowie
odwiedzali zerówkê by opowiedzieæ im o swojej pracy
zawodowej oraz ¿yciowej pasji próbuj¹c zaraziæ ni¹
najm³odszych. Organizowane by³y wycieczki
w ramach akcji Wielcy Polacy, która mia³a przybli¿yæ
dzieciom najbardziej znanych rodaków. Zrealizowano:

Pro - zdrowotne warsztaty kulinarne:
Co zamiast cukru oraz Woda dla zdrowia, a tak¿e
akcjê niadanie daje moc, program Zdrowo jem,
wiêcej wiem, zajêcia ruchowe i gimnastyczne
z elementami integracji sensorycznej. W roku szkolnym
17/18 wychowawczynie oddzia³u przedszkolnego
w SP w wi¹tnikach Górnych opracowa³y i realizowa³y
w³asny program Zdrowy i bezpieczny przedszkolakwszystko po to, by dzieci sta³y siê bardziej wiadome
koniecznoci dbania o w³asne zdrowie i bezpieczeñstwo.
Nie zabrak³o równie¿ okazji do odkrywania i pog³êbiania
talentów. Dzieci przygotowa³y przedstawienia,
instrumentacje, wykonywa³y prace plastyczne
i konstrukcyjne na konkursy. wiêtowalimy równie¿
m. in. Dzieñ Ch³opaka, Karnawa³, Wielkanocne niadanie,
wspóln¹ Wigiliê, a tak¿e Andrzejki. Zwieñczeniem
wszystkich dzia³añ by³ zorganizowany piknik z okazji
Dnia Rodziny, podczas którego nie zabrak³o licznych
atrakcji. Nic z tego nie uda³oby siê gdyby nie ciê¿ka
praca, zaanga¿owanie i wspó³praca dyrekcji, nauczycieli
i rodziców. To dziêki niej ten rok zaowocowa³ tak licznymi
dzia³aniami, których lad, mamy nadziejê, zostanie
dzieciom w pamiêci na ca³e ¿ycie.

Tekst: Renata Orlik

SZKO£A PE£NA AWiT-ów

UCZNIÓW AKTYWNYCH, WIEDZOLUBNYCH i TWÓRCZYCH
KIM S¥ AWiT-y?  to uczniowie, którym patronuj¹
dobre duszki. Jak wygl¹daj¹? Maj¹ kszta³t gwiazdki
w kolorze lazurowym, który ³¹czy w sobie szkoln¹
elegancjê i otwartoæ na wspólne dzia³anie, ka¿dy
z nich posiada atrybut charakterystyczny dla dziedziny,
której patronuje.
AWiT AKTYWNY  to uczeñ, którego cechuje dobra
sprawnoæ fizyczna, zami³owanie do sportu
i wszelakich form aktywnoci. Jest pe³ny pozytywnej
energii. Jego motto: W zdrowym ciele zdrowy duch.
AWiT WIEDZOLUBNY  to uczeñ, który lubi poszerzaæ
swoj¹ wiedzê i zdobywaæ nowe umiejêtnoci. Jest
g³odny ciekawostek z kraju i ze wiata. To ma³y
naukowiec, który wci¹¿ eksperymentuje. Jego motto:
Nauka to potêgi klucz.
AWiT TWÓRCZY  to uczeñ z artystyczn¹ dusz¹, lubi
piewaæ, graæ i malowaæ. Potrafi zrobiæ co z niczego.
Jego motto: ¯ycie jest sztuk¹.
Uczniowie klas 1 b, 2 a i 3 b brali aktywny udzia³
w realizacji Projektu Tworzymy, badamy,
dowiadczamy. Drugi cykl Projektu pt. Zimowe
dowiadczenia koncentrowa³ siê wokó³ dzia³añ
o charakterze przyrodniczo-dowiadczalnym,
artystycznym i sportowym. Zakoñczy³ siê on

w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w wi¹tnikach Górnych

Miêdzyklasowymi Igrzyskami Sportowymi. Trzeci
cykl Projektu realizowany by³ pod has³em Twórcza
wiosna, którego celem by³o rozwijanie zainteresowañ
przyrodniczych, zdolnoci artystycznych oraz nauka
podstaw programowania. Miêdzyklasowa uroczystoæ
z okazji pierwszego Dnia Wiosny zaowocowa³a
za g o s p o d a ro w a n i e m s z ko l n e g o o g ró d ka
i posadzeniem w nim przez uczniów kolorowych
kwiatów. Efekty dzia³añ uczniowie prezentowali na
forum szko³y poprzez gazetki na korytarzu szkolnym.
Z okazji Dnia Matki dzieci na zajêciach
z programowania wykona³y oryginalne zakodowane
laurki dla swoich mam. Praca metod¹ projektu, od
najm³odszych klas podnosi jakoæ kszta³cenia,
aktywizuje i motywuje uczniów do wspólnych dzia³añ,
uczy tolerancji oraz rozwija inteligencje wielorakie.
O tym, ¿e w naszej szkole nie brak AWiT-ów
Wiedzolubnych wiadczy tak¿e fakt, i¿ 19 uczniów
kl. II i III oraz 21 uczniów klas IV-VI wziê³o udzia³
w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym
Kangur. Wynik bardzo dobry osi¹gn¹³ uczeñ kl. II a
Rafa³ Zajas. Gratulujemy sukcesu!
Tekst: Alicja Salawa
NR 2 LIPIEC (22)
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PINIK RODZINNY
w Szkole Podstawowej
w Olszowicach
Szko³a Podstawowa
im. Ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach
Dnia 26 maja w Szkole Podstawowej w Olszowicach
odby³ siê kolejny ju¿ Piknik Rodzinny pod has³em Na
majowej ³¹ce. Uczniowie klas m³odszych przygotowali
inscenizacjê, recytowali wiersze oraz zapiewali wiele
wzruszaj¹cych piosenek. Uczniowie klas starszych
bawili wszystkich samodzielnie przygotowanymi
skeczami i ¿artami. Po wystêpach na wszystkich czeka³
s³odki poczêstunek, napoje oraz wata cukrowa. Na
pikniku nie mog³o zabrakn¹æ niezawodnych stra¿aków,
którzy cierpliwie t³umaczyli na czym polega ich praca,
odpowiadali na niezliczone pytania i pozwalali na
bardzo dok³adne zwiedzanie wozu stra¿ackiego.
Boisko do siatkówki zosta³o zamienione w parkiet
taneczny, gdzie moglimy podziwiaæ tañce towarzyskie
w wykonaniu naszych uczniów. Zaprezentowano

Z ¯YCIA
PREZEDSZKOLAKA
Przedszkole Samorz¹dowe
w wi¹tnikach Górnych

Tekst: Monika Ciernia

Mijaj¹cy rok szkolny by³ pe³en ciekawych imprez,
spotkañ z artystami i osobami reprezentuj¹cymi
interesuj¹ce zawody, wycieczek i dzia³añ
wynikaj¹cych z realizowanej Koncepcji Pracy
Przedszkola. Rodzice w³¹czyli siê w akcjê
modernizacji placów zabaw. Obok nowo
zakupionych urz¹dzeñ ogrodowych powsta³ piêkny,
ukwiecony pas zieleni na placu przedszkolnym
w wi¹tnikach Górnych oraz odmalowano p³otek
i hutawki w Rzeszotarach. Za aktywny udzia³
bardzo dziêkujemy Rodzicom. W ostatnim okresie
szczególnie w pamiêci zapadnie wszystkim dzieñ
26 maja, kiedy to korzystaj¹c z piêknej pogody
zaprosilimy Rodziców, by wspólnie bawiæ siê
podczas Pikniku Rodzinnego. Nie mog³o zabrakn¹æ
wspólnych tañców, zabaw na dmuchanych zamkach
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równie¿ sprawozdanie ze zrealizowanego przez naszych
uczniów projektu Tradycyjny sad. Na g³ównym boisku
roz³o¿ono koce i kosze piknikowe, chêtni mogli zagraæ
w siatkówkê, pi³kê no¿n¹, badmintona czy skorzystaæ
z pe³nego atrakcji placu zabaw. Ca³oæ imprezy
poprowadzili i uatrakcyjnili zaprzyjanieni Wodzireje
z Krakowa.
Tekst i zdjêcia: Izabella Turaj

i wielu innych atrakcji. W organizacji pikniku
pomogli: Rada So³ecka Rzeszotary, Klub
Sportowy LKS TEMPO RZESZOTARY, OSP z Rzeszotar
oraz wiele prywatnych firm. Szczególnie
dziêkujemy naszym Rodzicom, którzy z zapa³em
w³¹czyli siê w przygotowanie i organizacje
imprezy. Uroczyste zakoñczenie roku szkolnego
i podsumowanie dzia³añ dydaktyczno wychowawczych odby³o siê 22 czerwca
przedstawieniem teatralnym Ekologiem jestem
ja  o przyrodê zawsze dbam w wykonaniu
wszystkich przedszkolaków ze wi¹tnik Górnych
i Rzeszotar.

szkolny
Regionalnie,
multimedialnie,
z literackimi sukcesami
Szko³a Podstawowa
im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach
Kolejny rok szkolny, oprócz realizacji podstawy
programowej i programu wychowawczoprofilaktycznego, przyniós³ nam tak¿e finalizacjê du¿ego
programu rz¹dowego oraz radoæ z licznych sukcesów
naszych uczniów. W ramach Aktywnej tablicy, oprócz
zakupu sprzêtu multimedialnego, nasza placówka
nawi¹za³a wspó³pracê ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 2
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy. Pierwszym
etapem wspólnych dzia³añ by³y autorskie warsztaty
logopedyczne z wykorzystaniem ekranów dotykowych,
poprowadzone w sercu Pienin przez naszego
nauczyciela  pani¹ Dorotê Be³tkiewicz. Tamtejsi
uczniowie z zaanga¿owaniem uczestniczyli w ciekawym
treningu artykulacyjnym i rozwi¹zywali zadania, zawarte
w multibooku Rrromek i RRRadek. Interaktywna forma
zajêæ by³a dla dzieci bardzo atrakcyjna, wiêc warsztaty
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Kolejnym krokiem
w realizacji projektu by³a rewizyta grupy uczniów oraz
nauczycieli z zaprzyjanionej szko³y. W jej trakcie odby³a
siê prezentacja kultury górali pieniñskich, w czym bardzo
pomog³a tablica interaktywna, na której wywietlono
film ukazuj¹cy walory przyrodnicze, artystyczne oraz
uzdrowiskowe Szczawnicy i okolic. Ponadto nasi gocie
zaprezentowali stroje regionalne, lokaln¹ muzykê, piew,
tañce i gwarê góralsk¹. Program wystêpu by³ niezmiernie
bogaty i spotka³ siê z radosnym przyjêciem przez szkoln¹
widowniê. Na koniec, z okazji obchodzonego w tym
samym terminie wiatowego Dnia Ksi¹¿ki, przeczytano
fragment zbioru niezwyk³ych opowieci o regionie

Szczêliwe dziecko,
radosna rodzina
Szko³a Podstawowa Wrz¹sowice
Koniec roku szkolnego obfitowa³ w wiele imprez
maj¹cych na celu pog³êbienie wiêzi miêdzy dzieckiem,
rodzicem, a szko³¹. Nauczyciele klas m³odszych oraz
oddzia³u przedszkolnego zorganizowali Dni Rodziny,
w czasie których perfekcyjnie przygotowane dzieci
prezentowa³y swoje talenty i osi¹gniêcia, a umiechniêci
rodzice podziwiali swoje pociechy. Jak co roku
zorganizowalimy równie¿ Dzieñ Dziecka. Tym razem
w organizacji pomog³a Pani So³tys, Pan Prezes oraz
cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ze Wrz¹sowic.
Mocne wsparcie zapewni³a nam Jednostka Ratowniczo
 Ganicza nr 2 w Krakowie z Pañstwowej Stra¿y

Pieniny dla rodziny. Publikacja, autorstwa Ewy
Stadtmüller i Haliny Mastalskiej, wzbogaci³a nasz¹
bibliotekê. Co do szkolnych sukcesów to kolejny raz
doceniono talenty naszych uczniów. Alicja £anoszka
z klasy VI (opiekun mgr Jolanta So³tys) zosta³a laureatk¹
XXXIV Miêdzynarodowego Konkursu Literackiej
Twórczoci Dzieci i M³odzie¿y im. Wandy Chotomskiej.
Nagrodê odebra³a podczas uroczystej gali w Polskiej
Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
w S³upsku, a jej wiersze opublikowano w ksi¹¿ce S³owo
jak witra¿ duszy. Z kolei Maksymilian Dudek, uczeñ
klasy IV b (opiekun mgr Dorota Be³tkiewicz) otrzyma³
wyró¿nienie w XXIV Ogólnopolskim konkursie
literacko-plastycznym Olimpiada drog¹ do igrzysk.
Czas na zas³u¿one wakacje!
Tekst: Agnieszka Jarosz-Wojtala
Foto: archiwum szko³y

Po¿arnej. Niezast¹pieni okazali siê równie¿ rodzice,
nauczyciele, Pani sekretarz oraz Panie z obs³ugi, bez
których ta impreza nie mog³aby siê udaæ. Koniec roku
to tak¿e wyniki i osi¹gniêcia uczniów, a mamy wspania³e
sukcesy. Nagrodê g³ówn¹ w konkursie Nauk
przyrodniczych wietlik zdoby³a uczennica klasy I.
Tytu³ laureata w XII wojewódzkim konkursie w krêgu
mitów i kultury antycznej zdoby³a uczennica klasy VI,
a uczeñ klasy III zosta³ zdobywc¹ II miejsca
w Miêdzyszkolnym Konkursie wiedzy o Krakowie
Krakusek 2017/2018. Rol¹ nauczycieli jest nie tylko
uczyæ i wymagaæ. Szko³a to równie¿ relacje
miêdzyludzkie. Staramy siê je budowaæ, pielêgnowaæ,
szanowaæ i doceniaæ. To ogromne wyzwanie dla
dzisiejszej spo³ecznoci szkolnej. Troszczymy siê o to,
bo zadowolony rodzic, umiechniête dziecko, dobrze
funkcjonuj¹ca szko³a to jeden z elementów szczêliwej
rodziny, na której nam nauczycielom bardzo zale¿y.
Tekst: Monika Nowak
NR 2 LIPIEC (22)
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Szko³a Muzyczna podbija Europê

Szko³a Muzyczna I Stopnia
w wi¹tnikach Górnych

W dniach 5-11 kwietnia 2018 r. grupa 27 uczniów oraz
5 nauczycieli naszej szko³y wziê³a udzia³
w X Miêdzynarodowym Konkursie Giovani Musicisti
Citta di Treviso we W³oszech. Wystêpuj¹cy uczniowie
zostali wysoko ocenieni przez Jury Konkursu zajmuj¹c
czo³owe lokaty.
Innym wa¿nym wydarzeniem by³ wyjazd dzieci do
Budapesztu w dniach 24-27 maja 2018 r. Koncertami
dla Polonii uczcilimy obchody 100-lecia Odzyskania
Niepodleg³oci. Otrzymalimy dofinansowanie
z nastêpuj¹cych róde³: Zarz¹d Województwa
Ma³opolskiego - 10 000 z³, Zarz¹d Powiatu Krakowskiego
- 5 000 z³, Burmistrz Miasta i Gminy wi¹tniki Górne 16 000 z³. Konsul Wêgier Adrienne Körmendy
sfinansowa³a rejs statkiem po Dunaju i zwiedzanie
budapesztañskiego oceanarium. Pozosta³e koszty pokryli
rodzice dzieci wyje¿dzaj¹cych, Rada Rodziców i ludzie
dobrej woli, którzy w³¹czyli siê w dzie³o pn.: Pomagamy

Jubileuszowa, 5. Edycja
Biegu Rotmistrza Pileckiego
Tegoroczna, 5. edycja Biegu Rotmistrza Pileckiego odby³a
siê 2 czerwca. Tradycyjnie trasy Biegu rozpoczyna³y siê
na boisku LKS Zielonka i prowadzi³y przez okoliczne
miejscowoci naszej Gminy. W tym roku przypada
70 rocznica mierci Rotmistrza. 25 maja 1948 roku
Witold Pilecki zosta³ rozstrzelany w wiêzieniu
mokotowskim. Nadal nie jest znane miejsce jego
pochówku. Na t¹ okolicznoæ organizatorzy przygotowali
now¹ trasê biegu g³ównego, o rogatywkê Rotmistrza.
W tym roku trasa mia³a dwie pêtle po 5 kilometrów
i da³a siê we znaki uczestnikom. Biegacze docenili trud,
ale i uroki zmodyfikowanej trasy. Tradycyjnie dopisali
uczestnicy i pogoda. Podczas g³ównego biegu mielimy
s³oñce, deszcz, wiatr. Wszystko zgodnie ze scenariuszem,
nad którym czuwali nie tylko organizatorzy
Na wszystkich trasach walczy³o ponad 200 biegaczy, od
przedszkolaków do emerytów. Ka¿dy otrzyma³
pami¹tkowy medal, a najlepsi starannie dobrane
nagrody. By³y to ksi¹¿ki i upominki zwi¹zane
z Rotmistrzem Pileckim oraz przypadaj¹c¹ w tym roku
setn¹ rocznic¹ odzyskania niepodleg³oci. Rogatywkê
Rotmistrza wywalczy³ Pawe³ Strêkowski z Krakowa,
a puchar burmistrza trafi³ do Pani Magdaleny P³aziakKowalskiej z Libertowa. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom, którzy podjêli wyzwanie i walczyli na
trasach Biegu. Pi¹ta edycja mia³a równie¿ szczególn¹
oprawê artystyczn¹. By³ to koncert rapera Tadka
Polkowskiego po³¹czony ze wspomnieniami
o Rotmistrzu. Przed dekoracj¹ zwyciêzców Balladê
o Rotmistrzu zaprezentowa³ Teatr po Latach. W ten
sposób w³¹czy³ siê do promowania postaw i wartoci
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talentom zdobywaæ wiat. Koordynatorami wyjazdów
byli p. Ernest Heksel, który jest Prezesem Stowarzyszenia
Klucz do muzyki w wi¹tnikach Górnych oraz
p. Katarzyna Ganczarz. Dziêki ich zaanga¿owaniu oraz
postawie rodziców dzieci mog³y zobaczyæ Wenecjê,
Weronê, Padwê oraz koncertowaæ i podziwiaæ
Budapeszt.
Z ogromn¹ radoci¹ informujê Pañstwa, ¿e Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna³ naszej
placówce dotacjê w wysokoci 50 000 z³
z przeznaczeniem na zakup nowego fortepianu i pianina.
Koñczy siê rok szkolny, a z nim wiele pozytywnie
wykonanych zadañ, które wyznaczylimy sobie do
realizacji. Z dum¹ spogl¹damy na sukcesy dzieci
i nauczycieli, o których mo¿na przeczytaæ na naszej
stronie internetowej. Witamy w naszym gronie nowych
uczniów, którzy od wrzenia rozpoczn¹ naukê w naszej
szkole. Zapraszamy do wspó³pracy oraz na wszystkie
wydarzenia artystyczne, które bêdziemy organizowaæ.
Tekst: Robert Koz³owski
fot. Marek Galica

patriotycznych, którymi cechowa³ siê patron Biegu.
Utalentowani, m³odzi aktorzy Teatru startowali równie¿
w Biegu, odnosz¹c podwójny sukces. Niestety,
z przyczyn osobistych nie dotar³ na Bieg syn Rotmistrza
- Pan Andrzej Pilecki. Skierowa³ On do uczestników
i organizatorów list, którego tekst zosta³ przyjêty
gromkimi brawami. Organizatorzy, Stowarzyszenie
Zielone wiat³o dla Wrz¹sowic, sk³adaj¹ raz jeszcze
wielkie podziêkowania Wszystkim którzy w³¹czyli siê
w organizacjê tej imprezy. Szczególnie dziêkujemy
Stra¿akom z jednostek OSP: Wrz¹sowice, Ochojno,
Rzeszotary i wi¹tniki Górne, wolontariuszom,
gospodarzom imprezy LKS Zielonce, u³anom z Pu³ku
IV U³anów Zaniemeñskich, Fundacji Aktywnie Razem.
Bez Was nie by³oby to tak udane wydarzenie!
Bieg i wydarzenia towarzysz¹ce zrealizowane zosta³y
przy wsparciu Gminy wi¹tniki Górne, w ramach
realizacji zadañ publicznych. Do zobaczenia za rok!
Wiêcej informacji na temat Biegu na stronach
www.biegwrzasowice.pl.
Tekst: Rafa³ Stadnik Stowarzyszenie ZDW
Zdjêcia: Studio Fotograficzne PAX wi¹tniki Górne

Tekst: Andrzej Zaczek  Prezes OSP Rzeszotary

Pomys³ zorganizowania wyjazdu do Wilna na grób serca
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i jego Matki zrodzi³ siê
w naszej jednostce tu¿ po tradycyjnej kolêdzie
w 2017 roku. Pomys³odawc¹ by³ druh Micha³ Jarosik.
W wyjedzie wziê³y udzia³ 33 osoby  mieszkañcy gminy
wi¹tniki Górne, w wiêkszoci cz³onkowie OSP Rzeszotary
i naszej m³odzie¿ówki. Do udzia³u w wyprawie ladami
Niepodleg³ej zaprosilimy tak¿e druhów z pozosta³ych
jednostek z naszej gminy.
Wyjazd odby³ siê w dniach 13-17 czerwca. Uczestnicy
pod¹¿ali ladami Niepodleg³ej. Polska odzyska³a
Niepodleg³oæ 100 lat temu w 1918 roku, ale nie by³o
to 100 lat ci¹g³ej wolnoci. Dwa kraje Rosja i Niemcy,
które stworzy³y dwa systemy totalitarne d¹¿y³y zbrojnie
do odebrania naszej wolnoci i niepodleg³oci. Jestemy
jednak Polakami i nie³atwo nas z³amaæ. Nasi przodkowie
mimo niesprzyjaj¹cych warunków podejmowali
nierówn¹ walkê z najedcami. Czêsto ponosili ofiarê
najwy¿sz¹. Jako bazê do zwiedzania miejsc pamiêci
wybralimy Podlasie, które pe³ne jest ladów
bohaterstwa i mêczeñstwa Polaków. W samym
Augustowie bylimy przy obelisku Nigdy wiêcej wojny
oraz obelisku powiêconym pamiêci wiêniów NKWD
zamordowanych 22 czerwca 1941 r. Najwa¿niejszym
miejscem, które odwiedzilimy podczas wyjazdu by³o
Wilno i cmentarz na Rossie. Znajduje siê tutaj
Mauzoleum Matka i serce syna, gdzie pochowane jest
cia³o matki Józefa Pi³sudskiego i jego serce.
Z przejêciem s³uchalimy o wydarzeniach z 1939 roku,
gdy Wilno zosta³o zaatakowane przez Rosjan, a warta
przy Mauzoleum zosta³a rozstrzelana z cekaemu.
Delegacja sk³adaj¹ca siê przedstawicieli OSP z³o¿y³a na
grobie wieniec i zapali³a znicz. Bêd¹c na Litwie
zwiedzilimy stare miasto i podziwialimy panoramê
Wilna. Pomodlilimy siê w Ostrej Bramie. Mielimy
równie¿ przyjemnoæ zobaczyæ zamek w Trokach.
Wracaj¹c z Wilna zatrzymalimy siê przy miejscu
upamiêtnienia ob³awy augustowskiej. W kilka tygodni
po zakoñczeniu II wojny wiatowej przeprowadzono
tam operacjê wojskow¹, która przynios³a mieræ kilku
tysiêcy mieszkañców. Tutaj kwiaty i znicz z³o¿y³a m³odzie¿
bior¹ca udzia³ w projekcie. Wyjazd mo¿liwy by³ dziêki
rodkom z Rady So³eckiej Rzeszotar oraz dotacji UMiG
wi¹tniki Górne, przeznaczonej na Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielêgnowanie
polskoci oraz rozwój wiadomoci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
Projekt ladami Niepodleg³ej bêdziemy kontynuowaæ
na miejscu w Krakowie. W sierpniu podczas Dni Gminy
w Rzeszotarach przedstawimy mieszkañcom Rzeszotar
zdjêcia z wyjazdu i opowiemy o ladach niepodleg³oci,
które odkrywalimy, a w padzierniku uczestnicy wyjazdu
udadz¹ siê na Wawel, aby z³o¿yæ kwiaty na grobie
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Zdjêcia z projektu dostêpne bêd¹ na:
fb.com/osprzeszotary
NR 2 LIPIEC (22)

17

spo³eczny

komentarz
Wanda Ku³aj
Cz³onek Zarz¹du
Powiatu Krakowskiego
Ju¿ po raz siódmy we Wrz¹sowicach zorganizowana
zosta³a Majówka Seniora. Serdecznie dziêkujê
za zaproszenie na to wa¿ne wydarzenie, które na

27 maja 2018 r. w Stra¿nicy we Wrz¹sowicach odby³o
siê kolejne spotkanie Seniorów naszej miejscowoci.
Jak co roku Rada So³ecka we wspó³pracy z Radnymi
zorganizowa³a uroczyste przyjêcie mieszkañcom,
którym nale¿y siê najwy¿szy szacunek i powa¿nie.
Licznie przybyli Ci, którzy mieli chêæ i mo¿liwoæ.
Zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹ tak¿e Radna Powiatu
Krakowskiego Pani Wanda Ku³aj z ma³¿onkiem oraz
Dyrektor Centrum Kultury w wi¹tnikach Górnych
Pani Joanna Marczyk. W programie artystycznym
Chór ,,Wrzosy' z Wrz¹sowic wykona³ cztery piosenki
i specjalne ¿yczenia w nastrojach, jak to okreli³a
Pani Dyrygent Izabela Synowiec  romantycznym.
Mielimy okazjê zobaczyæ parê m³odych artystów
z Wrz¹sowic: Nikolê Król i Wiktora Czeremugê, którzy
zaprezentowali piêkne wykonanie kilku tañców
towarzyskich. Na sto³ach oprócz obiadu i deseru nie
zabrak³o s³odyczy, owoców i napojów. Mamy nadziejê,
¿e wszystko Gociom smakowa³o. Dekoracj¹
sali zajê³y siê profesjonalnie Pani So³tys Teresa
Waniowska i Pani Bo¿ena Brzyszczyk. Do
tañca przygrywa³ zespó³ Cafebend.pl Pana
Marka Nowaka.Obecnie, kiedy coraz rzadziej siê
odwiedzamy, kiedy ju¿ nie ,,wpada siê do
s¹siadów bez zapowiedzi, kiedy do kocio³a siê
raczej jedzi, a rzadziej chodzi  takie coroczne
spotkania s¹ szans¹ na odnowienie znajomoci
i przyjani. Mamy nadziejê, ¿e za rok znów siê
spotkamy.
Tekst: Zofia Mardy³a
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sta³e wpisa³o siê w kalendarz wrz¹sowickich
uroczystoci. Jestem pod wra¿eniem zarówno
perfekcyjnej organizacji imprezy, jak równie¿ si³,
witalnoci i pasji uczestników. Wspania³y to czas,
gdy mo¿na siê spotkaæ, porozmawiaæ i oczywicie
potañczyæ. Bardzo nam dzisiaj brakuje na co
dzieñ takich spotkañ z s¹siadami, wype³nionych
muzyk¹ i radoci¹ ¿ycia. Gratulujê organizatorom
i ¿yczê wielu kolejnych Majówek pe³nych
zadowolonych goci, tak jak w tym roku.

spo³eczny

SPRAWNY SENIOR
Od pocz¹tku lutego 2018 roku seniorzy Miasta i Gminy
wi¹tniki Górne uczestnicz¹ w zajêciach sportowych
w Centrum Kultury. W ka¿d¹ rodê o godz. 12.45
rozpoczyna siê gimnastyka usprawniaj¹ca dla tej
grupy wiekowej. Zajêcia prowadzi wykwalifikowana
trenerka, by³y pracownik Studium Wychowania
Fizycznego UJ pani Anna Kostuch, która równie¿
wspó³pracuje z SOKO£EM w Krakowie. Grupa
pozyska³a tak fachowego trenera dziêki po³¹czeniu
Wieliczka wi¹tniki Górne sk¹d doje¿d¿a pani
prowadz¹ca gimnastykê. Zajêcia przebiegaj¹
w mi³ej, przyjaznej atmosferze, a ka¿dy senior æwiczy
na miarê swoich mo¿liwoci. Niekiedy jest weso³o,
niekiedy ciê¿ko, ale nikt siê nie zniechêca, gdy¿ mamy
wiadomoæ, ¿e æwicz¹c mo¿na pozostaæ sprawnym
przez d³ugie lata. Wszak znane jest powiedzenie
Mens sana in corpore sano czyli W zdrowym ciele
zdrowy duch. Je¿eli rozumiesz jakim dobrodziejstwem
jest gimnastyka dla twojego organizmu, to nie

Tekst: Krystyna Kotarba
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla

zastanawiaj siê tylko æwicz z nami. Dziêki temu
bêdziesz nie tylko sprawny, ale równie¿ ciekawie
spêdzisz czas, gdy¿ w planie mamy tak¿e wyjazdy
i wycieczki integracyjne, podczas których testujemy
swoj¹ kondycjê. SENIORZE, nie sied w domu, do³¹cz
do grupy. Zapraszamy!

Polaków droga do wolnoci

Wpisuj¹c siê w wiêtowanie uroczystoci zwi¹zanych
z 100 rocznic¹ odzyskania przez nasz¹ Ojczyznê
niepodleg³oci, 9 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
nr 2 w wi¹tnikach Górnych z inicjatywy Fundacji
Aktywnie Razem, Dyrekcji Szko³y oraz Samorz¹du
Szkolnego odby³ siê miêdzyszkolny konkurs historyczny
pod nazw¹ Polaków droga do wolnoci. Ku niema³emu
zaskoczeniu, ale i wielkiej radoci Organizatorów,
wziê³o w nim udzia³ a¿ sto trzydzieci m³odych ludzi,
którzy przygotowuj¹c siê do tego wydarzenia przez
kilka tygodni zg³êbiali historiê Polski szczególnie
w aspektach d¹¿eñ do wolnoci. Konkurs wiedzy by³
po³¹czony z przedstawieniem teatralnym w tej
samej tematyce, zwiedzaniem Muzeum lusarstwa
im. Marcina Miku³y, a wszystko zosta³o niejako
podsumowane wspólnym piewaniem pieni
patriotycznych. Organizatorzy wyra¿aj¹ podziêkowanie
wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, którego
fina³em by³a wycieczka do stolicy i mo¿liwoæ zwiedzenia
Sejmu, Senatu oraz Stadionu Narodowego, a tak¿e
innych ciekawych obiektów Warszawy. Wyró¿nionych
w ten sposób zosta³o czterdziecioro Laureatów testu.

Szczególne podziêkowania kierujemy pod adresem
honorowego patrona tego przedsiêwziêcia Pana Pos³a
Ireneusza Rasia, który nie tylko przyj¹³ zaproszenie
patronackie, ale towarzyszy³ uczestnikom w stolicy,
pomagaj¹c w sprawach dotycz¹cych zwiedzania
najwa¿niejszych obiektów miasta sto³ecznego.
Tekst: Witold Gawor
Prezes Fundacji Aktywnie Razem
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O czym ten KOÑ myli?

 opowie mieszkanka Wrz¹sowic  El¿bieta Gródek

Katarzyna Synowiec: Nie sposób nie zacz¹æ od
podstawowego pytania. O czym ten koñ myli?
El¿bieta Gródek: Najczêciej myli o zielonej trawce,
a tak na powa¿nie, to pragnie wiêtego spokoju. Koñ
to zwierzê uciekaj¹ce. Ci¹gle monitoruje to, co dzieje
siê wokó³ niego i myli tylko o tym, by unikn¹æ
niebezpieczeñstwa. Koñ, w przeciwieñstwie do
drapie¿ników, nie musi myleæ o zdobywaniu jedzenia,
nie musi polowaæ. Trawa zawsze siê gdzie znajdzie
i trawa nie ucieknie!
KS: Widzê, ¿e ma Pani w sercu prawdziw¹ pasjê.
Jak rodzi siê taka fascynacja?
EG: W moim przypadku nie by³a to mi³oæ od pierwszego
wejrzenia. Na pocz¹tku stajnia nie by³a dla mnie
przyjemnym miejscem. Ostry zapach przeszkadza³,
a koñ by³ po prostu narzêdziem do jazdy konnej.
To moje córki namówi³y mnie na jazdê konn¹, to one
koniecznie chcia³y jedziæ. Stwierdzi³am, ¿e zamiast
grzaæ ³awkê, czekaj¹c na nie, bêdê z nimi jedziæ. Jazda
konna okaza³a siê o wiele trudniejsza ni¿ to sobie
wyobra¿a³am. Parê razy by³am bliska rezygnacji, bo
zamiast przyjemnoci podczas jazdy czu³am stres i strach.
Ale jak mog³am zrezygnowaæ skoro Jula i Ala nie
rezygnowa³y? Ci¹gle w g³owie pojawia³o siê tysi¹c pytañ:
Dlaczego koñ tak zrobi³? Dlaczego tak zareagowa³? Co
chcia³ przez to wyraziæ? Czy to by³o niebezpieczne? Czy
taka reakcja jest normalna? Podwiadomie
wiedzia³am, ¿e gdy znajdê odpowiedzi na te pytania 
czyli w³anie KIM jest koñ?, O czym ten koñ myli?to bêdê w stanie prze³amaæ swoje lêki, obawy i bêdê
w stanie lepiej jedziæ. Im wiêcej wiedzia³am o koniach,
tym lepiej zaczê³am je rozumieæ. Im lepiej
komunikowa³am siê z nimi, tym lepiej zaczê³am jedziæ
i bezpieczniej poczu³am siê przy nich. Poma³u zaczê³am
siê zakochiwaæ siê w tych niesamowitych zwierzêtach.
Konie s¹ bardzo wra¿liwe, delikatne, naturalnie nie ma
w nich agresji, s¹ towarzyskie. Ale ¿eby to poczuæ
najpierw musia³am du¿o popracowaæ nad sob¹, nad
swoimi emocjami, mylami. Koñ jest jak lustro. Koñ
powie Ci, kim jeste. To jest w³anie niesamowite!
Bliskoæ tych zwierz¹t zmusi³a mnie do refleksji nad
sob¹. Jedziectwo jako sport sta³o siê mniej wa¿ne,
a kontakt z koniem, relacje z nim, wyp³ynê³y na pierwszy
plan.
KS: Du¿o czasu powiêca Pani swojej pasji? Jak wygl¹da
praca z koniem?
EG: Oko³o jedn¹, dwie godziny tygodniowo. Chcia³abym
przeznaczaæ wiêcej czasu na swoj¹ pasjê, ale obecnie
przede wszystkim jestem mam¹ trzech wspania³ych
córek i to im powiêcam najwiêcej czasu.
Jeli chodzi o pracê z koniem, to æwiczê zarówno z siod³a,
jak i z ziemi. Bardzo chwalê sobie tê drug¹ formê pracy,
jeszcze ma³o popularn¹. Po raz pierwszy zetknê³am siê
z ni¹ na szkoleniu organizowanym przez Akademiê
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Jedziectwa Naturalnego bez Tajemnic. Myl przewodnia
pracy z ziemi jest taka, ¿e zanim dosi¹dziesz konia,
powiniene umieæ kierowaæ nim z ziemi. To znaczy
musisz sprawiæ, by koñ wykonywa³ to, o co go prosisz
z ziemi. Jeli koñ nie s³ucha ciê z ziemi, to szansa na to,
¿e pos³ucha ciê z siod³a jest nik³a. Gdy siedzimy na koniu,
który nas nie s³ucha, jest ju¿ za póno na próbê zmiany
jego zachowania. Praca z ziemi  w moim przypadku to równie¿ praca nad pewnoci¹ siebie, której jeszcze
trochê mi brakuje. Moje zadanie na przysz³oæ to dalsze
oswajanie siê z koniem, z jego reakcjami, nauka
budowania zaufania, nauka jego jêzyka. Jazda konna to
nauka na ca³e ¿ycie! Nigdy siê nie koñczy.
KS: Wspomnia³a Pani, ¿e to córki wci¹gnê³y Pani¹
w jazdê konn¹. Czy dalej razem jedzicie konno?
EG: Tak. Julia  starsza córka to Prawdziwa Koniara.
Równie¿ interesuje siê naturalowym podejciem do
koni. Jest to podejcie polegaj¹ce na budowaniu relacji
z koniem, na wzajemnym szacunku konia i jedca, na
respektowaniu instynktów, zachowañ stadnych koni,
na poznaniu ich jêzyka. Julia - mimo m³odego wieku
- to bardzo dojrza³y, cierpliwy jedziec, g³odny wiedzy,
poznania konia, chêtny do ciê¿kiej pracy i powiêceñ.
To jej pasja numer jeden. W stajni mo¿e przesiedzieæ
ca³y dzieñ. Natomiast dla Ali, m³odszej córki,
najwa¿niejszy jest taniec. Kocha hip-hop i tañczy
w ka¿dej wolnej chwili. Ala uwielbia skoki, wyjazdy
w teren. Lubi czyciæ konie, byæ przy nich, ale nie ma
jeszcze potrzeby bli¿szej relacji z koniem. Mo¿e przyjdzie
to z czasem, a mo¿e nie. Zobaczymy.
KS: Jakie najpiêkniejsze trasy w naszej okolicy mog³aby
Pani poleciæ?
EG: Mamy to szczêcie, ¿e nasza gmina po³o¿ona jest
w malowniczej okolicy. Na pewno ka¿da stajnia ma
swoje popisowe trasy. My jedzimy najczêciej
w okolicach Rzeszotar (Stajnia Koni Huculskich), czy

Foto: Ewa Janicka
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Czechówki (Stajnia S³oneczna Czechówka). S¹ to piêkne
okolice, ale trzeba liczyæ siê z tym, ¿e czasem przecinamy
drogê szybkiego ruchu, czy jedziemy w towarzystwie
samochodów. W³anie z tego powodu najbardziej
lubiê dalsze okolice - Czas³aw (Stajnia Zaczarowane
Wzgórze), czy Nielepice (Stajnia Koni Huculskich). Tam
mam do czynienia z piêknymi, kompletnie
niezurbanizowanymi terenami. Szlaki prowadz¹ przez
³¹ki i lasy. Co cudownego!
KS: Jak powinny wygl¹daæ relacje miêdzy koniem,
a jedcem?
EG: Koñ nie mo¿e postrzegaæ nas jak drapie¿nika. Jeli
bêdzie siê ba³, nie bêdzie nam ufa³, to jazda na takim
koniu staje siê sportem ekstremalnym. Dlatego wa¿nym
jest poznanie jêzyka koni (jêzyk equus) i umiejêtnoæ
kontrolowania swoich agresywnych gestów, zachowañ.
Najwa¿niejsze jest to, by koñ zaufa³ cz³owiekowi i uzna³
go za lidera. Wtedy pójdzie za nim, bêdzie chêtnie
wykonywa³ jego proby i bêdzie go s³ucha³. Powinien
uznaæ go za cz³onka swego stada. W JNBT mówimy
o relacji opartej na ZAUFANIU, SZACUNKU I DOMINACJI.
Wa¿ne jest to, by koñ nie traktowa³ jedca, jak cz³onka
stada ni¿szego w hierarchii. Du¿o piszê o tym
w ksi¹¿ce, bo rzeczywicie jest to temat bardzo wa¿ny.
Od tej kwestii zale¿y nie tylko nasze bezpieczeñstwo,
ale i jakoæ naszej jazdy.
KS: Koñ jest w stanie wyczuæ nasze samopoczucie?
EG: Ale¿ oczywicie! Wszelkie nasze emocje przenosz¹
siê na konia. Koñ wyczuje szybsze têtno, bicie serca,
gniew czy strach. Ma³o tego - koñ umie czytaæ w naszych
mylach. Nie raz siê o tym przekona³am na w³asnej
skórze. Jest to jedno z najbardziej empatycznych
zwierz¹t. Uwa¿am, ¿e lekcje psychologii koni s¹ równie
potrzebne i wa¿ne, jak praktyczne lekcje na uje¿d¿alni.
¯a³ujê, ¿e przez pierwsze dwa lata nauki nikt mi nie
mówi³ o tak istotnych rzeczach jak np. to, ¿e koñ odczuwa
moje wszystkie emocje i na nie reaguje. Wiele ksi¹¿ek,

po które próbowa³am siêgn¹æ, by³o napisanych zbyt
specjalistycznym jêzykiem lub porusza³o tylko tematykê
techniki jazdy. Dlatego powsta³a moja ksi¹¿ka.
Pocz¹tkowo nie wiedzia³am, czy znajdê wydawcê, ale
postanowi³am zaryzykowaæ. Ksi¹¿kê pisa³am z myl¹ o
Julii i Ali. Mia³am ogromn¹ potrzebê powiedzenia im,
w sposób zrozumia³y dla nich, a tak¿e dla innych dzieci
i m³odzie¿y oraz pocz¹tkuj¹cych doros³ych KIM JEST
KOÑ?,  O CZYM TEN KOÑ MYLI?.
KS: Prowadzi Pani bloga na którym dzieli siê swoimi
dowiadczeniami, sytuacjami, które przydarzaj¹ siê
podczas jazdy konnej. Sk¹d pomys³ na takiego bloga?
EG: Wpad³am na pomys³, ¿e pisanie bloga bêdzie fajnym
materia³em do nauki, do przemyleñ dla innych koniarzy.
Pozwoli na przedstawienie konkretnych przypadków
zachowañ koni i jedca i zwi¹zanych z tym rozterek.
Pisz¹c zastanawiam siê d³u¿ej nad danym zagadnieniem,
g³êboko je analizujê. Wtedy jest wiêksza szansa na
m¹dr¹ refleksjê.
KS: Co by³o najpierw - pomys³ na ksi¹¿kê czy bloga?
EG: Ksi¹¿ka by³a pierwsza. Dopiero parê miesiêcy po
skoñczeniu pisania, zaczê³am myleæ o blogu. Ci¹gle
pojawia³y mi siê w g³owie nowe tematy, którymi
chcia³am podzieliæ siê z innymi koniarzami, a ksi¹¿ka
by³a ju¿ zamkniêta.
KS: Bardzo dziêkujê za rozmowê.
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Tajemnica Szko³y lusarskiej
Panie Durant. Gratulujê Pokojowej Nagrody
Nobla. Pañski Czerwony Krzy¿ bêdzie kiedy
niezwykle wa¿n¹ organizacj¹.

Takie co mo¿e siê zdarzyæ?
Musz¹ byæ granice fantazji!

Ten Wyspiañski to jaki szaleniec!
To ca³e Wesel, nazywacie sztuk¹?

Macie milczeæ!!!
Macie modliæ siê i uczyæ
po niemiecku!!!

Gdy w Sztokholmie odby³a siê pierwsza uroczystoæ wrêczenia Nagrody Nobla. Gdy w Anglii H.G. Wells opublikowa³
swoj¹ powieæ Pierwsi ludzie na ksiê¿ycu, a w Moskwie wystawiono Trzy siostry A. Czechowa, w rozdartej przez
zaborców Polsce, w Krakowie, w Teatrze Miejskim po raz pierwszy ogl¹dano ,,Wesele St. Wyspiañskiego. W maleñkiej
Wrzeni, uczniowie tamtejszej szko³y rozpoczêli strajk przeciw germanizacji w Szkole lusarskiej w wi¹tnikach
Górnych, kilku m³odych ch³opców postanowi³o za³o¿yæ miêdzy sob¹ organizacjê Tajn¹ Organizacjê Narodow¹. A by³ to rok 1901
Kiedy o tym nie przypomnieæ, jak nie w rocznicê 100-lecia odzyskania przez Polskê Niepodleg³oci i 130-lecia
powstania Szko³y lusarskiej!
Kiedy zosta³ przekazany panu Mikule (patronowi Muzeum lusarstwa) do Izby Regionalnej jako wiadectwo wydarzeñ
sprzed wielu lat. Dzi mo¿na go zobaczyæ w Muzeum lusarstwa. Niewielki zeszyt z 1921 roku, ale w rodku kawa³ek
historii o Polakach, patriotach, m³odych ludziach, którzy byli uczniami Szko³y lusarskiej. To zapis wspomnieñ z kilku
lat: 1901-1908. Zachowano oryginaln¹ pisowniê.
Tekst: Janusz Stefaniak - opiekun muzeum

PAMIÊTNIK

Kronika tajnej organizacji narodowej
pomiêdzy uczniami Zawodowej Szko³y lusarskiej
w wi¹tnikach Górnych.

Jako student klasy V gimn. Zawi¹za³em tajne kó³ko
samokszta³cenia miêdzy uczniami szko³y lusarskiej
maj¹ce na celu przez wspóln¹ naukê historii literatury,
jak odpowiedni¹ lekturê wyrabiaæ wychowanków szko³y
tak¿e narodowo - na dobrych Polaków nie
miêdzynarodowych kosmopolitów. Organizacja by³a

tajna, bo w³adze szkolne jak i polityczne na to nie by³yby
zezwoli³y. O ile mi wiadomo kilku wychowanków tej
organizacji odegra³o wybitn¹ rolê w ruchu narodowym
polskim (zw³aszcza w legionach) w czasie wojny
wiatowej.
W Krakowie d. 20 czerwca 1921 r.
Stanis³aw Kotarba

"Uwiadomienie narodowe przez samokszta³cenie
"Mrówcza, a ci¹g³a praca- to droga dla nas do lepszej przysz³oci. 
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Tak¹ dewizê maj¹c na myli, zwi¹za³o siê wspólnie kilku
kolegów tutejszej szko³y lusarskiej, silnym wêz³em
braterskiej mi³oci i tak z³¹czeni postanowili wspólnemi
si³ami, kroczyæ t¹ drog¹ naprzód.
Wnet te¿ nadarzy³a im siê sposobnoæ do
urzeczywistnienia swych idei, bo wtajemniczony w ich
zamiary p. Stanis³aw Kotarba Osti Eri w owym czasie
uczeñ gimnazjalny z chêci¹ i prawdziw¹ radoci¹, wskaza³
im-po porozumieniu siê z kompetentnymi w tej sprawie
osobami-rodki i sposób do uskutecznienia ich
szlachetnych planów.
W dniu wiêc 1szego listopada 1901 r. zebrali siê dotycz¹cy
koledzy w domu ojca kolegi Wojciecha Kotarby i tu
u³o¿yli program i sposób wspólnej pracy. Program ten
przedstawiê tu w streszczeniu:
Postanowiono raz w tygodniu zbieraæ siê wspólnie
celem: a) wymiany zdañ w naukowych dysputach, b)
kszta³cenia siê w historyi polskiej (szczególnie
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przedrozbiorowej) c) zaznajamiania siê z bie¿¹cemi
kwestyami wspó³czesnemi i politycznemi przez czytanie
odpowiednich dzienników i czasopism polskich.
Postanowiono te¿ za³o¿yæ wspóln¹ kasê by w razie
potrzeby, wesprzeæ potrzebuj¹cego kolegê bratni¹
pomoc¹. Poza kszta³ceniem charakterów i wyrabianiem
siê narodowo ¿adnych innych politycznych celów koledzy
ci nie mieli. Na tem te¿ zebraniu obrano swego naczelnika
w osobie kolegi Jana Jaworskiego. Obok za niego
wybrano trzech kolegów: Jana Steca, Stan. Koz³owskiego
i Chudobê  który razem z naczelnikiem tworzyli
wydzia³. Potem naczelnik odebra³ od ka¿dego
z kolegów tam¿e obecnych uroczyste s³owo honoru
prawego Polaka i zachowanie tajemnicy tej narady,
przyrzeczenia rzetelnej i sumiennej pracy objêtej
programem i bezwzglêdnego pos³uszeñstwa
naczelnikowi w sprawach dotycz¹cych towarzystwa.
Z³o¿y³o s³owo honoru prócz wydzia³owych 19 kolegów,

historyczny
mianowicie: K.K. Kwintowski Ludwik, Samek, Wilkosz
Jan, Pabian, Ostafiñski, Kotarba Wojciech, Kominkowski,
Bezwiñski, Król, Cechak, Baj, Zygmunt Konrad, Jankiewicz,
Jod³owski, Borecki, Sikora, Górecki W³adys³aw, Górecki
Jan, Panczyk. Bibliotekarzem obrano Kolegê Boreckiego,
skarbnikiem Kolegê Kwintowskiego.
Poniewa¿ liczba cz³onków zbyt by³a wielka, by mogli
wszyscy wspólnie odbywaæ posiedzenia  przeto
podzielono siê na trzy czêci tak zwane Kó³ka na czele
których stali Starsi Kó³ka.  Kolega Jaworski by³
starszym I szego Kó³ka, do którego nale¿eli Koledzy:
Kwintowski, Wilkosz, Pabian, Jankiewicz. W IIgim Kó³ku
pod Koleg¹ Koz³owskim byli Koledzy Kotarba Wojc.
Zygmunt Konrad, Król, Bezwiñski.  Do Kó³ka IIIgo nale¿eli
Koledzy: Samek jako starszy Kó³ka, Cechak, Baj,
Kominkowski, Ostafiñski. Z biegiem czasu powiêkszali
koledzy Koledzy sw¹ bibliotekê (przez regularne wk³adki
miesiêczne) której pocz¹tek da³ p. Stanis³aw Kotarba
Osti Eri ofiarowuj¹c kilkanacie swych ksi¹¿ek i przysy³aj¹c
od czasu do czasu kilka dzie³ (z Krakowa), z³o¿onych na
jego rêce od tamtejszych innych Kolegów.

ROK 1902

W roku 1902 ukonstytuowa³o siê niniejsze towarzystwo
inaczej nieco, przez zmianê swojego programu. Przyby³
tu w tym celu delegat z Krakowa p. Kucharski starszy
student . Odbyto pod jego przewodnictwem wspólne
posiedzenie i przyjêto nowy program zmieniaj¹c
dotychczasowy tytu³ Towarzystwa na Kó³ko
samokszta³cenia imienia Tadeusza Kociuszki. Porz¹dek
tygodniowych posiedzeñ by³ nastêpuj¹cy: 1.) Przepytanie
przez starszego Kó³ka historyi polskiej. 2.) Przeczytanie
dalszego ustêpu z historyi ( Stuletnia walka ) i krótkie
opowiedzenie przeczytanego ustêpu przez jednego Kol.
3.) Odczytanie referatu z Polaka lub z Teki. 4.)
Dyskusja nad referatem. 5.) Sprawozdanie starszego 
wnioski i interpelacje. 6.) Odczytanie Litanii pielgrzymów
polskich i modlitwa za Ojczyznê.
*) Kyrie leyson. Chryste eleyson.
Bo¿e Ojcze który wywiód³ lud Twój z niewoli Egipskiéj, i wróci³ do
ziemi wiêtéj. Wróæ nas do Ojczyzny naszéj.
Synu zbawicielu który umêczony i ukrzy¿owany, zmartwychwsta³
i królujesz w chwale. Zbud zmartwych Ojczyznê nasz¹.
Matko Boska, któr¹ Ojcowie nasi, nazwali królow¹ Polski i Litwy.
Zbaw Polskê i Litwê.
wiêty Stanis³awie opiekunie Polski. Módl siê za nami.
wiêty Kazimierzu opiekunie Litwy. Módl siê za nami.
wiêty Jozafacie opiekunie Rusi. Módl siê za nami.
Wszyscy wiêci opiekunowie Rzeczypospolitej naszéj.
Módlcie siê za nami.
Od niewoli Moskiewskiéj, Austryackiéj, i Pruskiéj.
Wybaw nas Panie.
Przez mêczeñstwo trzydziestu tysiêcy rycerzy barskich poleg³ych
za Wiarê i Wolnoæ. Wybaw nas Panie.
Przez mêczeñstwo dwódziestu tysiêcy obywateli Pragi, wyrzniêtych
za Wiarê i Wolnoæ. Wybaw nas Panie.
Przez mêczeñstwo m³odzieñców Litwy zabitych kijami, zmar³ych
w kopalniach i na wygnaniu. Wybaw nas Panie.
Przez mêczeñstwo obywateli Oszmiany wyrzniêtych w kocio³ach
Pañskich i w domach. Wybaw nas Panie.
Przez mêczeñstwo ¿o³nierzy zamordowanych w Fischau przez
Prusaków. Wybaw nas Panie.

Przez mêczeñstwo ¿o³nierzy zaknutowanych w kronstadzie przez
Moskali. Wybaw nas Panie.
Przez krew wszystkich ¿o³nierzy poleg³ych w wojnie za Wiarê
i Wolnoæ. Wybaw nas Panie.
Przez rany ³zy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnañców,
i pielgrzymów Polskich. Wybaw nas Panie.
O wojnê powszechn¹ za Wolnoæ Ludów! Prosimy ciê Panie.
O Broñ i or³y narodowe. Prosimy ciê Panie.
O mieræ szczêliw¹ na polu bitwy. Prosimy ciê Panie.
O grób dla koci naszych w ziemi naszéj. Prosimy ciê Panie.
O niepodleg³oæ ca³oæ i wolnoæ Ojczyzny naszéj.
Prosimy ciê Panie.
W Imie Ojca i Syna i Ducha wiêtego. Amen.
(*) Przypis do pamiêtnika

W dniach 29/XI i 2/XII 02 by³ na dwóch posiedzeniach
Kó³ka p. Stanis³aw Kotarba Osti Eri jako delegat z
Krakowa. Biblioteka liczy³a w tym czasie 43 ksi¹¿ki treci
przewa¿nie patriotycznej: (rocznik Teki, kilkanacie
pojedynczych numerów Teki, kilka roczników Polaka,
dziennik Wiek XX, kilka numerów Przegl¹du
Wszechpolskiego i inne pisma.

ROK 1902/3
Naczelnikiem w roku 1902/3(rok szkolny) by³ kolega
Stec, nastêpca Kol. Jaworskiego, obrany jednog³onie
przez wszystkich cz³onków. Za jego czasów w
szczególniejszy sposób podniós³ siê stan nauki na ,,Kó³ku.
Sam wielce obznajomiony z kwestyami polskiemi, umia³
w swych Kolegach wzbudziæ zami³owanie do tych¿e.
Liczba cz³onków w tym roku zmniejszy³a siê, bo Kol.
Stec trzyma³ siê zasady, ¿e lepiej by kilku tylko pracowa³o,
a sumiennie, ni¿ by kilkunastu, a leniwie  tote¿
opiesza³ych cz³onków , po czêstych lecz bezskutecznych
upomnieniach usuwa³ od wspólnej pracy. Godnem
zaznaczenia w tym roku jest wiêcenie rocznic i dni
pami¹tkowych narodowych przez Kolegów. W dzieñ
3go Maja na uczczenie Konstytucyi noszono kokardki
czerwono-bia³e (czego póniej zakaza³a c.k. dyrekcja
szko³y!!!). Inne rocznice wiêcono przez wys³uchanie
rano o 6tej (przed szko³¹)Mszy w. Zamówionej u swego
Katechety ze sk³adek Kole¿eñskich a wieczorem przez
odpiewanie pieni patryotycznych na grobach
powstañców lub gdzie w polu.

CDN...
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O pracowitych
wiêtowaniach

Tekst: Natalia Wojtala, Fot. Wojciech Kna, Edward Piêta

Jak¿e ró¿ne mamy sposoby na wiêtowanie. I nie chodzi
tutaj o maj¹ce bogat¹ i stosunkowo tradycyjn¹ oprawê
wiêta i uroczystoci religijne oraz pañstwowe, ale o te,
których ró¿norodnoæ wynika z mniej lub bardziej
okr¹g³ych ró¿nego typu rocznic, w tym historycznych,
czy te¿ zmian zachodz¹cych w wiadomoci grup
spo³ecznych, a nawet ca³ych spo³eczeñstw. Z pozoru 100.
rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oci
i, odbywaj¹ce siê w czerwcu, V Senioralia w Krakowie
oraz V Ogólnopolskie Senioralia równie¿ w stolicy
Ma³opolski, nie maj¹ ze sob¹ nic wspólnego. Ale tylko
z pozoru Przekonali siê o tym cz³onkowie Teatru po
Latach, pracuj¹cego przy wi¹tnickim Centrum Kultury,
przyjmuj¹c zaproszenie do udzia³u w cyklu imprez
Mymy wci¹¿ do Niepodleg³ej szli. Pierwsza odby³a siê
8 maja 2018 r. w Centrum Kultury i Rekreacji Seniora
w Krakowie. Przegl¹d Pieni Patriotycznej
zorganizowany by³ z okazji 100-lecia odzyskania
niepodleg³oci oraz rocznicy zakoñczenia II wojny
wiatowej. Wziê³o w nim udzia³ 17 zespo³ów. Nad
organizacj¹ imprezy czuwa³a p. Beata Kapera z CKiRS.
Teatr po Latach, rozpoznawalny, ceniony i lubiany nie
tylko w rodowisku seniorskim Ma³opolski, otwiera³
przegl¹d i od razu oczarowa³ widzów wykonaniem
Ballady o Rotmistrzu Pileckim, poezji piewanej Miejcie
nadziejê i Taki kraj. Zespó³ teatralny i wokalici tak
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bardzo zachwycili publicznoæ, ¿e w wielu oczach pojawi³y
siê najprawdziwsze ³zy wzruszenia. I za to wszystko
kochani wi¹tniczanie, szczególnie Wam dziêkujê 
powiedzia³ p. Antoni Wiatr  pomys³odawca i g³ówny
organizator ca³ego przedsiêwziêcia; m.in. Przewodnicz¹cy
Rady Krakowskich Seniorów, Prezes Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Starszym i Niepe³nosprawnym
im. Papie¿a Jana Paw³a II w Krakowie, wielki spo³ecznik
i patriota. Jednym z celów imprezy jest integracja
miêdzypokoleniowa. St¹d udzia³ w niej wziê³a m³odzie¿
z 6-5 Hufca OHP w Krakowie. Najm³odsi cz³onkowie
Teatru po Latach: Amelka Mika i rodzeñstwo Maciaszków,
zyskali wielki aplauz publicznoci. Jednym s³owem, nie
czyni¹c specjalnych zabiegów ani starañ, wi¹tnicki zespó³
sta³ siê przyk³adem grupy artystycznej realizuj¹cej
w praktyce wa¿ne cele spo³eczne  poprawê jakoci
i poziomu ¿ycia seniorów oraz przeciwdzia³anie
wykluczeniu spo³ecznemu. Kolejne etapy tego cyklu to
Seniorzy w ho³dzie Powstaniu Warszawskiemu,
koncert galowy w Nowohuckim Centrum Kultury
i zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Balladê
o Rotmistrzu Pileckim teatr przedstawi³ 2 czerwca br.
na zakoñczenie V edycji Biegu Rotmistrza Witolda
Pileckiego we Wrz¹sowicach. Organizatorzy spisali siê
na medal, bo po³¹czyli propagowanie bohaterskiej
postawy patrona biegu z aktywnoci¹ sportow¹ jego
licznych uczestników. Gratulacje. M³odzi aktorzy Teatru
po Latach równie¿ startowali. Nie koniec na tym. Teatr
zaj¹³ I miejsce na III Ogólnopolskim Przegl¹dzie Teatralnym
Skrzydlaty Teatr w Bieczu, w dniu 6 czerwca.
Nastêpnego dnia, na Rynku G³ównym w Krakowie,
reprezentowa³ wi¹tnickie Centrum Kultury, wystêpuj¹c
przy pomniku A. Mickiewicza i pod tablic¹ z popiersiem
S. Wyspiañskiego przy Placu Mariackim, podczas wiêta
Stroju Krakowskiego. Pod popiersiem Wyspiañskiego
zosta³y z³o¿one kwiaty. W ramach V Senioraliów
w Krakowie, w dniu 9 czerwca, Teatr po Latach
zainaugurowa³ Przegl¹d Zespo³ów Teatralnych
i Scenicznych Seniorów, na scenie Teatru £ania Nowa.
Przegl¹d prowadzili p. Katarzyna Fuchs  aktorka
i p. Antoni Wiatr. Tego¿ dnia, na Ma³ym Rynku w Krakowie,
zespó³ przedstawi³ dwukrotnie program Folklorystyczne
inspiracje w Teatrze po Latach. Po tym teatralnym
maratonie, którego ju¿ chyba nigdy Teatr po Latach nie
zdo³a powtórzyæ, grupa wyst¹pi³a 10 czerwca podczas
wiêta Miasta wi¹tniki z programem Dla Was gramy
i piewamy to, co kochamy. Pracowite wiêtowanie
teatru zwieñczy³ 20 czerwca wystêp na XIV Powiatowym
Dniu Seniora w DPS Wiêckowice; z wieñcem
wiêtojañskim na konkurs i programem Recepta dla
seniora. W jej pierwszym punkcie czytamy: O ka¿dej
dnia i roku porze, zawsze umiechaj siê, tañcz i piewaj
seniorze  póki sennoæ Ciê nie zmorze czegokolwiek
by to znaczyæ nie mia³o!

kulturalny

Orkiestra gra
Tekst: Robert Koz³owski
fot: Micha³ Kie³kowicz White Ring Studio

Jednym z celów Reprezentacyjnej Orkiestry Dêtej
Miasta i Gminy wi¹tniki Górne jest nieustanny
rozwój. Aby robiæ postêpy konieczna jest walka ze
swoimi wadami i rozwijanie zalet. W ostatnim czasie
nasz zespó³ bardzo aktywnie dzia³a³ w tym zakresie.
Pierwszy weekend czerwca powiêcilimy
na æwiczenie musztry paradnej pod okiem
kpt Stefana ¯uka. Warsztaty zakoñczylimy
koncertem plenerowym i pokazem podczas wiêta

M i a sta . P ro j e k t z re a l i zo wa l i  my d z i ê k i
dofinansowaniu z Urzêdu Marsza³kowskiego. Dziêki
wnioskowi, jaki przygotowali cz³onkowie
Stowarzyszenia Echo muzyki równie¿ Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna³o nam
dofinansowanie. Zakupilimy dziêki temu nowe
instrumenty  puzon basowy oraz zestaw kot³ów.
Powoli nasz zespó³ przygotowuje siê tak¿e do
zimnych dni, niebawem bêdzie mo¿na nas
podziwiaæ w nowych, jednolitych kurtkach. Nowy
element garderoby zawdziêczamy wsparciu
Burmistrza dr Witolda S³omki, Centrum Kultury, OSP
wi¹tniki Górne oraz sponsorów. Wszystkim, którzy
wspieraj¹ nas w usuwaniu wad w zespole oraz
doskonaleniu zalet bardzo dziêkujemy!

Gminny Turniej Szachowy
W sobotê 26 maja 2018 roku w Centrum Kultury
rozegrany zosta³ Gminny Turniej Szachowy.
W trakcie turnieju zmierzy³o siê ze sob¹ szeciu
zawodników na zasadzie ka¿dy z ka¿dym.
Zwyciêzc¹ zosta³ niepokonany w ka¿dym meczu
Henryk Kwintowski. Gratulujemy!

Tekst: Jan Leja

Graczom ¿yczymy licznych sukcesów. Zachêcamy
wszystkich do gry w szachy i propagowania tej
dyscypliny wród znajomych. Ju¿ nied³ugo przy
Centrum Kultury powstanie kó³ko szachowe.
Informacje pojawi¹ siê na Facebooku i na naszej
stronie www.ckswiatniki.pl

Przedstawiamy tabelê wyników:
I miejsce - Henryk Kwintowski,
II miejsce - Kazimierz Ptasiñski,
III miejsce - Emil Kotarba,

IV miejsce - Jan Okrutniak,
V miejsce - Jacek Aleksander Strojny,
VI miejsce - Jan Leja
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kulturalny

WIÊTO MIASTA
WI¥TNIKI
GÓRNE 2018
10 czerwca w wi¹tnikach Górnych jak co roku
obchodzilimy wiêto Miasta zwi¹zane z obchodami wiêta
Jadwigi Królowej  patronki wi¹tnik Górnych.
Jak zawsze przebieg³o w atmosferze radoci i by³o okazj¹
do odpoczynku. Obchody rozpoczê³y siê uroczyst¹ Msz¹
wiêt¹ w kociele parafialnym p.w. w. Stanis³awa BiM,
po której nast¹pi³ przemarsz orszaku w. Jadwigi Królowej
w towarzystwie pocztów sztandarowych OSP i szkó³,
Reprezentacyjnej Orkiestry Dêtej Miasta i Gminy wi¹tniki
Górne, klasy mundurowej oraz mieszkañców i goci. Po
raz pierwszy podczas przemarszu orkiestra zaprezentowa³a
efektowny pokaz musztry paradnej, który by³ zwieñczeniem
prowadzonych wczeniej warsztatów dla cz³onków
orkiestry. Burmistrz Witold S³omka przekaza³ klucz do
miasta wiêtej Jadwidze, a wicepremier Jaros³aw Gowin
wyró¿nienia dla osób zas³u¿onych dla gminy. Ryngraf
wiêtej Jadwigi Królowej trafi³ do Pani Maryli Puskás za
wieloletnie dzia³ania na rzecz krzewienia przyjani miêdzy
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narodem polskim i wêgierskim. Dziêki niej zosta³a
nawi¹zana i jest ca³y czas rozwijana wspó³praca z miastem
Mucsony na Wêgrzech. Nagrodê Rzetelny Przedsiêbiorca
im. Jerzego Bujasa w postaci Karwaszu wi¹tnickiego
Galicyjska Izba Gospodarcza przyzna³a dla Pana Mariana
Ma³uchy ze wi¹tnik Górnych  przedsiêbiorcy
i samorz¹dowca. Mi³o s³ucha³o siê s³ów uznania ze strony
wicepremiera Rz¹du RP Jaros³awa Gowina dla pracowitoci
i zaanga¿owania mieszkañców.
W programie artystycznym przygotowanym przez Centrum
Kultury ka¿dy móg³ znaleæ co dla siebie. Na pocz¹tek

kulturalny
wys³uchalimy piêknego koncertu w wykonaniu
niezast¹pionej Reprezentacyjnej Orkiestry Dêtej Miasta
i Gminy wi¹tniki Górne. Moglimy pos³uchaæ tak¿e Big
Bandu ze Szko³y Muzycznej w wi¹tnikach Górnych. Odby³
siê pokaz tañca wêgierskiego w wykonaniu dzieci z Centrum
Kultury, a swoje talenty zaprezentowa³ Teatr po Latach.
Gwiazd¹ wieczoru by³a Symfoniczna Orkiestra Rockowa
BREVIS z Ukrainy. Niestety pogoda pokrzy¿owa³a nam
plany i ulewny deszcz przerwa³ koncert przed koñcem.
Mamy nadziejê, ¿e bêdziemy mieli jeszcze okazjê wys³uchaæ
ukraiñskiej orkiestry, która tym razem mog³a pokazaæ nam

jedynie namiastkê swoich umiejêtnoci. W trakcie wiêta
Miasta gocilimy dwie delegacje z naszych miast
partnerskich: Mucsony na Wêgrzech i Beaugency we
Francji.
Tekst: Edward Bro¿ek
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stadion LKS Tempo Rzeszotary

25 sierpnia
Sobota
26 sierpnia
Niedziela

Zespó³ Future Folk - gwiazda wydarzenia.
Po koncercie g³ównym - zabawa taneczna
kapela góralska Hajduk,
a wieczorem zabawia taneczna z DJ Krisem

W trakcie imprezy nieodp³atne atrakcje dla dzieci

Partnerzy wydarzenia:
RADA SO£ECKA

OSP RZESZOTARY

