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Calendarium of the Ojców National Park for the years 2013–2016

2013
09.I. – do Urzędu Gminy Sułoszowa wysłano uwagi merytoryczne dot. raportu od-

działywania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie zabudowy wypoczynkowej 
na wzgórzu Parnas”; opinia dyrekcji OPN jest negatywna ze względu na liczne błędy 
merytoryczne, braki i niewłaściwe wnioski wynikające ze złej interpretacji zebranych 
danych literaturowych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych. Opracowanie 
zupełnie pomija ocenę wpływu inwestycji na płazy i gady. Autorzy raportu nie zauważyli, 
że planowana do zabudowy działka znajduje się w odległości średnio 150 m od kompleksu 
stawów w Pieskowej Skale, które zasiedla największa na terenie Parku liczba płazów. Po-
minięto również ocenę wpływu inwestycji na zbiorowiska leśne znajdujące się w granicach 
Ojcowskiego Parku Narodowego, a będące w strefie oddziaływania planowanej inwestycji. 
To samo dotyczy chronionych gatunków roślin np. kruszczyka szerokolistnego, bluszczu 
pospolitego, marzanki wonnej. Na terenie przeznaczonym do zabudowy występuje licznie 
centuria pospolita – gatunek objęty ochroną ścisłą;

14.I. – z udziałem przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział Tere-
nowy w Krakowie dokonano oględzin dwóch zabytkowych obiektów będących w zarzą-
dzie OPN, tj. willi „Pod Berłem” i domu Jastrzębskich (Zdulskich). Była to reakcja na 
wniosek Dyrekcji Parku  o skreślenie tych budynków z listy zabytków ze względu na ich 
fatalny stan techniczny i brak finansowych możliwości podjęcia prac konserwatorskich. 

14.I. – do OPN wpłynął projekt rozbudowy wodociągu zbiorowego dla Ojcowa-Za-
zamcza przygotowany na zlecenie Gminy Skała w 2012 r.; woda w ilości 10,8 m3/d ma być 

1 Poprzednie kalendaria zob. – Previous calendaria see: „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody:, T. 2: 
1981, nr 1, s. 91–96; „Prądnik. Prace Muz. Szafera”, T. 10: 1995, s. 193–196, T. 11–12: 1998, s. 397–400; T. 13: 
2002/2003, s. 253–257, T. 15: 2005, s. 377–380, T. 22: 2012, s. 199–210.
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pobierana ze źródła św. Jana w Ojcowie. Obecnie źródło to zaopatruje wieś Ojców na 
mocy pozwolenia wodno-prawnego, które określa pobór wody w ilości 155 m3/d; obecnie 
rzeczywisty pobór wody wynosi 65 m3/d;

15.I. – otwarto plenerową wystawę fotograficzną „Parki narodowe w Polsce” przy-
gotowaną przez Ministerstwo Środowiska; są to dużych rozmiarów kolorowe zdjęcia 
ilustrujące walory 23 parków narodowych. Wystawa była czynna do 26 lutego 2013 r.;

19.I. – w Ojcowie odbyły się uroczystości 150. rocznicy powstania styczniowego, 
w których wzięło udział około 300 osób; na tę okazję nakładem Oddziału PTTK w Oj-
cowie wydano pod red. J. Partyki wybór relacji pamiętnikarskich, głównie uczestników 
powstania, drukowanych w różnych wydawnictwach w okresie od 1863 r. do 20-lecia 
międzywojennego;

18.II. – Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 18 lutego 2013 r. nadał statut 
Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu;

21.II. – w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia odbyło się spotkanie 
konsultacyjne w sprawie koncepcji drogi Kraków – Olkusz – Pyrzowice (lotnisko) zapro-
ponowanej przez Urząd Marszałkowski. Jeden z wariantów drogi ma przebiegać mniej 
więcej wzdłuż obecnej drogi wojewódzkiej nr 794 Kraków – Skała (z dwuwariantowym 
obwodnicowym ominięciem Skały – na wschód lub na zachód od miasta), następnie przez 
wieś Wielmoża i dalej na północ od Sułoszowej wzdłuż obecnej drogi wojewódzkiej nr 
773. Planowana droga będzie stanowiła trwałą barierę ekologiczną, została oprotestowana 
przez miejscowe gminy; 

IV – nowy prywatny właściciel rozpoczął prace konserwatorskie w zespole młyna 
i tartaku Boronia w Grodzisku; w ciągu 2013 r. dokonano zabezpieczenia i konserwacji 
głównego budynku młyna oraz innych obiektów zespołu ratując go od całkowitej ruiny 
grożącej od kilkunastu lat;

09.IV–22.V. – w OPN trwała kontrola NIK dotycząca głównie skuteczności ochrony 
obszaru Natura 2000 „Dolina Prądnika”;

12.IV. – zanikła stała pokrywa śnieżna utrzymująca się w Ojcowie od 3 grudnia 2012 r. 
(z kilkudniową krótkimi przerwą na początku stycznia), powodująca opóźnienie wegetacji 
roślin;

27.IV. – otwarto nowy hotel „Łokietek” w Czajowicach liczący 46 pokoi, usytuowany 
przy drodze nr 94, w strefie ochronnej OPN; 

V. – zaprzestał działalności młyn gospodarczy Tarnówki na Zazamczu w Ojcowie;
02.V. – w nocy 2/3 maja miał miejsce opad nawalny wynoszący 47,3 mm, a w dniu 3 maja 

15,9 mm co spowodowało wezbranie Prądnika i lokalne podtopienia niektórych łąk na 
odcinku od Pieskowej Skały do Ojcowa. Uregulowanie potoku po powodzi jaka miała 
miejsce w maju 1996 r., tj. poszerzenie i pogłębienie koryta, wyprostowanie niektórych jego 
fragmentów i umocnienie brzegów ażurowymi płytami powoduje szybszy przepływ wody 
do granicy OPN w Pieskowej Skale, a następnie dnem Doliny Prądnika do Ojcowa;

08.V. – pracownik naukowy OPN dr inż. Bogdan Wiśniowski uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

14.V. – krakowska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wypadku w Ojcowskim Parku 
Narodowym, w wyniku którego w dniu 25 maja 2012 r. zginęła 13-letnia uczennica z Bolesławca 
(woj. dolnośląskie) przygnieciona przez zwalone drzewo w pobliżu jaskini Krowiej;

03/04.VI. – duży opad deszczu spowodował ponowny wylew Prądnika i lokalne pod-
topienia; zniszczeniu uległy fragmenty dróg (m.in. w Grodzisku, przy kasie do jaskini 
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Ciemnej oraz droga lokalna do Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów i kładka na 
Prądniku obok pstrągarni); opad wyniósł 42,2 mm;

19.VI. – rozpoczęto prace adaptacyjne dawnej lodowni w Ojcowie (przy skale Dyga-
sińskiego) na urządzenia sanitarne; prace ukończono 29 listopada 2013 r.;

24–25.VI. – kolejny duży opad deszczu spowodował wylew Prądnika, lokalne podtopie-
nia łąk i niektórych zabudowań oraz niewielkie zmiany w korycie rzeki przez podmywanie 
brzegów (m.in. na przeciwko skał Kawalerskich, około 100 poniżej pstrągarni w Ojco-
wie, około 150 powyżej kaplicy „Na Wodzie” oraz w rejonie ujścia Doliny Zachwytu i w 
Pieskowej Skale); opad deszczu za dwa dni wyniósł 67,5 mm; poważanemu uszkodzeniu 
uległa kładka na Sąspówce w Ojcowie;

26.VII. – na zamku w Pieskowej Skale otwarto wystawę czasową „Dolina Prądnika 
w powstaniu styczniowym”; wystawa ma charakter objazdowy, była pokazywana w oko-
licznych szkołach;

14.VIII. – na zamku w Pieskowej Skale otwarto wystawę czasową „Od Vogla do Cy-
bisa. Ikonografia Pieskowej Skały (1786–1935)”; wystawa była czynna do końca września 
2013 r.;

5.IX. – dokonano komisyjnego odbioru planu ochrony ekosystemów nieleśnych i flo-
ry, wykonanego przez  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie w ramach 
umowy na opracowanie planu ochrony zbiorowisk leśnych i nieleśnych Ojcowskiego 
Parku Narodowego;

15.XI. – w wieku 54 lat zmarł ks. Bogusław Bodziony, proboszcz parafii Smardzowi-
ce w latach 2006–2013, do której należała wieś Ojców do 1993 r.; został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Ogrodzieńcu;

21.XI. – ks. biskup Kazimierz Ryczan, ordynariusz Diecezji Kieleckiej mianował ks. dr 
Grzegorza Kaliszewskiego (ur. 1974 r. w Łopusznie) proboszczem parafii Smardzowice; 
kanoniczne objęcie parafii odbyło się 8 grudnia 2013 r.;

29.XI. – dokonano odbioru prac (rozpoczętych 19 czerwca 2013 r.) związanych z ada-
ptacją dawnej lodowni w Ojcowie (u stóp Skały Dygasińskiego) na sanitariaty;

29.XI.–09.XII. – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” przeprowadzi-
ło w dwóch budynkach OPN (dyrekcja Parku i willa Urocza) prace zabezpieczające nad 
polepszeniem warunków bytowania nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym (m.in. 
montaż ocieplonej budy, wykonanie otworów przelotowych i zaciemnień okien); 

13.XII. – do Ojcowskiego Parku Narodowego wpłynął projekt remontu zabezpiecza-
jącego dla budynku mieszkalnego ze spichlerzem „Jastrzębska” oraz budynku mieszkal-
nego willa „Pod Berłem” wykonany na zlecenie OPN przez mgr inż. Grzegorza Wolaka 
na podstawie opinii o stanie technicznym obydwu tych budynków, które we wrześniu 
2013 r. opracował dr inż. Henryk Pachla, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przygotowane na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kra-
kowie. Koszt remontu domu „Jastrzębska” ma wynieść 92,5 tys. zł., a willi „Pod Berłem” 
niespełna 200 tys. zł.;

19.XII. – odbyło się 129. posiedzenie Rady Naukowej OPN, na którym omawiano 
głównie kontynuowane prace nad planem ochrony OPN; 

30.XII. – z firmą „Pstrąg Ojcowski” z Przybysławic podpisano na okres 10 lat umo-
wę dzierżawy stawów pstrągowych w Ojcowie; podstawą zawarcia umowy była decyzja  
Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2013 r. zezwalająca na dzierżawę i wynik przetargu 
z dnia 18 października 2013 r.;
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2014
08.I. – decyzją Starosty Krakowskiego nr OS.II.6341.177.1.2013.EP stwierdzono wy-

gaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie metodą przewiertu sterowanego 
pod dnem potoku Młynówka i cieku pod dnem Doliny Zachwytu rurociągiem kanalizacji 
sanitarnej w Woli Kalinowskiej dla inwestycji „Budowa kanalizacji dla wsi Wielmoża” 
udzielonego gminie Sułoszowa decyzją z dnia 31 maja 2011 r., ponieważ inwestor nie 
rozpoczął wykonywania prac w ustawowym terminie;

09.01. – decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. WS-
VII.7530.I.12.2012.BR na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, 
poz. 154 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymsko-
katolickiej p.w. M. B. Różańcowej w Smardzowicach zostało stwierdzone nieodpłatne 
nabycie z mocy prawa z dniem 23 maja 1989 r. przez Parafię p.w. M. B. Różańcowej 
w Smardzowicach prawa własności mienia Skarbu Państwa obejmującego nieruchomość 
położoną w Ojcowie, gmina Skała oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 468 o po-
wierzchni 0,0209 ha i nr 469 o powierzchni 0.0848 ha zabudowaną kaplicą „Na Wodzie”. 
Starania Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz parafii w Smardzowicach o uregulowanie tej 
sprawy trwały od września 2012 r.; 

16–20.I. – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją DOZ-OAiK-6700-589-
12[KPA-9] oraz DOZ-OAiK-6700-566-12[KPA-9] odmówił skreślenia z rejestru zabytków 
domu mieszkalnego nr 5 ze spichlerzem w Ojcowie (część zespołu obiektów nr 1, 3, 4, 5) 
wpisanego wraz z najbliższym otoczeniem do ww. rejestru pod numerem A-418 decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 18 kwietnia 1973 r. oraz 
willi „Pod Berłem” wpisanej do ww. rejestru pod numerem A-553 w dniu 18 listopada 
1986 r. Z wnioskiem o skreślenie obydwu obiektów z rejestru zabytków wystąpił Dyrektor 
Ojcowskiego Parku Narodowego pismem z dnia 29 marca 2012 r.;

25.I. – w Ojcowie odbyły się uroczystości 151. rocznicy wybuchu powstania stycznio-
wego, w których wzięło udział ponad 100 osób; spotkaniu towarzyszyła wystawa czasowa 
„Powstanie styczniowe. Wystawa ekslibrisów” przygotowana przez Galerię Ekslibrisu 
Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie;

27.IV. – obfite opady deszczu między Olkuszem a Sułoszową spowodowały lokalne 
wezbranie Prądnika na odcinku od Skał Poganowych w Sułoszowej do Grodziska; w Oj-
cowie opad tego dnia wyniósł zaledwie 0,4 mm;

IV – na szczycie Chełmowej Góry przewracające się drzewo złamało krzyż, wykonany 
z lanego żelaza, ustawiony przez biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego. Krzyż 
ten, według miejscowej tradycji związany jest z powstaniem styczniowym (zob. Stanisław 
z Warszawy [ks. Stanisław Kuczyński], Dolina Ojcowska i jej okolice, „Wędrowiec”, Rok 
26:1888, nr 23, str. 265);

13.V. – położono nowy dywanik asfaltowy długości 1 km na odcinku drogi powiatowej 
w Ojcowie między skrzyżowaniem dróg przy zamku w Ojcowie a willą „Lenartówka” na 
Złotej Górze;

11.VI. – odbyło się 130. posiedzenie Rady Naukowej OPN;
26.VI. – do Wydziału Komunalnego Gminy Skała przekazano kontener WC. Kontener 

przekazany dla Ojcowskiego Parku Narodowego przez Fundację „Czysta Woda”, otwar-
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ty dla turystów 31 sierpnia w 1992 r. i usytuowany obok budynku „Pod Kazimierzem” 
funkcjonował do końca 2013 r.;

VI – wykonano podłączenie wsi Wielmoża do gminnej oczyszczalni ścieków w Młyn-
niku. Kanalizacja biegnie dnem doliny Zachwytu (Młynnickiej);

07.VIII. – Małopolski Konserwator Zabytków w Krakowie przeprowadził kontrolę 
drewnianych willi w zespole „Zawiszówki”, będących własnością prywatną, usytuowanych 
w Ojcowie nr 16 i 17 oraz zalecił opracowanie ekspertyzy o stanie technicznym tych 
budynków, projektu budowlanego ich remontu uwzględniającego konieczność wymiany 
substancji oraz adaptację wnętrz do nowej funkcji przy jednoczesnym zachowaniu formy 
architektonicznej i detalu. Zalecił także natychmiastową wycinkę samosiejek i koszenie 
trawy w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Budynek nr 17 wraz z najbliższym otocze-
niem jest wpisany do rejestru zabytków A-652 na podstawie decyzji z dnia 9 lutego 1993 r., 
natomiast willa nr 16 figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. 

VII–VIII – trwały badania archeologiczne w jaskini Ciemnej rozpoczęte w 2007 r. 
prowadzone przez Instytut Archeologii UJ pod kierunkiem prof. Pawła Valde-Nowaka  
i Krzysztofa Sobczyka;

VIII – trwały badania archeologiczne na zamku w Ojcowie rozpoczęte w 2006 r. pro-
wadzone przez Instytut Archeologii UJ pod kierunkiem dr. Michała Wojenki; 

08.XII . – odbyło się 131. posiedzenie Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego 
poświęcone głównie dyskusji nad planem ochrony OPN;

19.XII. – dokonano odbioru nowych kładek zbudowanych na Sąspówce i Prądniku 
obok pstrągarni. Prace wykonał Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC An-
drzej Ciszewski z Mnikowa. Kładka na Sąspówce została poważnie uszkodzona podczas 
wezbrań w 2012 i 2013 r., a kładka na Prądniku uległa całkowitemu zniszczeniu wskutek 
wezbrania wody w dniu 4 czerwca 2013 r.;

31.XII. – zmarł prof. dr hab. Ryszard Gradziński, wybitny znawca krasu i procesów 
krasowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, autor przewodnika geologicznego 
po okolicach Krakowa i scenariusza geologicznej części wystawy w Muzeum im. Prof. 
Władysława Szafera OPN dostępnej do zwiedzania w latach 1972–2007, członek Rady 
Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1995–2014;

Rok 2014 był najcieplejszy w ciągu ostatnich 25 lat; średnia temperatura powietrza 
wyniosła 8,2°C, podczas gdy średnia roku za ten okres nie przekraczała 7,0°C; 

2015
02.I. – w wieku 77 lat zmarł Ryszard Bosak, długoletni sołtys wsi Ojców;
24.I. – w Ojcowie odbyły się uroczystości 152. rocznicy wybuchu powstania stycznio-

wego, w których wzięło udział około 200 osób; 
02.III. – w godzinach 17:50–18:20 miała miejsce gwałtowna burza śnieżna z wyłado-

waniami atmosferycznymi; wysokość opadu (śnieg z deszczem) wyniosła 11,2 mm;
04.III. – zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r., poz. 28, została 

powołana Rada Naukowa Ojcowskiego Parku Narodowego w 20-osobowym składzie na 
5-letnią kadencję; na przewodniczącego Rady został wybrany prof. Roman Soja;

28.IV. – odbyło się 132. posiedzenie Rady Naukowej OPN;
V – zakończono remont osady młynarskiej „Boroniówka” w Grodzisku – zespołu 

dawnego młyna i tartaku Boronia; starannie odrestaurowany przez obecnych właścicieli 
jest udostępniony do zwiedzania;
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09.VI. – rozpoczęto prace przy montażu pompy ciepła w budynku Ośrodka Edukacyj-
no-Dydaktycznego OPN „Pod Kazimierzem”, trwające do października 2015 r.;

18.VI. – stwierdzono zatrucie około 100 osobników pstrąga potokowego w Prądniku na 
odcinku od ujścia dopływu ze Skały do przysiółka Zazamcze; prawdopodobną przyczyną 
było odprowadzanie nieczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Młynniku i komunalnych 
ze Skały (zapewne wskutek awarii przepompowni) oraz wskutek krótkotrwałej awarii 
oczyszczalni mleczarni w Skale;

18.VI. – odbiór nowej toalety przy kasie do jaskini Ciemnej;
26.VI. – w Ojcowie na potoku Prądnik (most przy Krakowskiej Bramie) firma RWD 

Prospect z Tarnowa założyła automatyczną stację pomiarową w ramach systemu monito-
ringu powodziowego w dorzeczy Górnej Wisły. Urządzenie służy do bieżącego pomiaru 
oraz prognozowania stanu wody w rzekach w sytuacjach zagrożenia. Pomiar poziomu 
wody w potoku odbywa się na zasadzie pomiaru odległości między głowicą miernika za-
mocowanego na moście a lustrem wody. Urządzenie to automatycznie zawiadamia straż 
pożarną, policję, Starostwo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o aktualnym 
stanie wody i jego przyroście w ciągu ostatniej godziny a także o przewidywanym czasie 
osiągnięcia stanu alarmowego; 

VIII – trwały badania archeologiczne w jaskini Ciemnej rozpoczęte w 2007 r. pro-
wadzone przez Instytut Archeologii UJ pod kierunkiem prof. Pawła Valde-Nowaka  
i Krzysztofa Sobczyka oraz na zamku w Ojcowie rozpoczęte w 2006 r. prowadzone pod 
kierunkiem dr. Michała Wojenki;

IX. – położono nowy dywanik asfaltowy długości 0,5 km na odcinku drogi powiatowej 
w Ojcowie od willi „Lenartówka” do restauracji Zajazd na na Złotej Górze;

24.IX. – dokonano rozbiórki zabytkowej kapliczki w Ojcowie u stóp Skały Wapiennik 
(Baraniej) przy dawnej ścieżce do Smardzowic; kapliczka znajdowała się na prywatnej 
posesji, ze względu na jej stan techniczny groziła zawaleniem. Przewidziana jest rekon-
strukcja kapliczki;

29.IX. – dokonano odbioru pompy ciepła zainstalowanej w budynku „Pod Kazimie-
rzem” w Ojcowie; prace trwały od czerwca 2015 r.;

05.X. – odbyło się 133. posiedzenie Rady Naukowej OPN;
12.X. – wystąpiła anomalia pogodowa powodująca opady śniegu oraz łamanie drzew  

i gałęzi przez okiść; opad w nocy z 11 na 12 października i w dniu 12 października wyniósł 
21,2 mm, a grubość pokrywy śnieżnej osiągała 15 cm;

12.X. – Decyzją Starosty Krakowskiego nr OS.II.6341.119.2015.MP udzielono Gmi-
nie Sułoszowa pozwolenia wodnoprawnego (na okres 10 lat – do dnia 12 października 
2025 r.) na pobór wód podziemnych z utworów jurajskich ze studni wierconej WK-1 na 
terenie wsi Wola Kalinowska (przy granicy OPN w pobliżu wąwozu Słupianka) dla po-
trzeb wodociągu gminnego w ilości nie przekraczającej maksymalnej godzinowej Qhmax 
= 5,0 m3/h, średniej dobowej Qdśr = 81,96 m3/d i maksymalnej rocznej Qr max = 29913 
m3/rok; odwiert WK-1 wykonany w 1994 r. służy zaopatrzeniu w wodę do celów pitnych, 
socjalno-bytowych i gospodarczych wodociągu gminnego;

X–XI – położono nowy dywanik asfaltowy na drodze serpentynowej z Ojcowa do 
Murowni, na odcinku około 2 km począwszy od nawierzchni z kostki granitowej na wyż-
szej serpentynie do rogatki w rejonie tzw. Sfinksa (w pobliżu miejsca gdzie znajdowała 
się willa Sfinks);
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28.XII. – Decyzją Starosty Krakowskiego nr OS.II.6342.221.2015.KN zmieniono po-
zwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych z gminnej 
oczyszczalni w Ojcowie do potoku Prądnik, udzielone gminie Skała z dnia 06.06.2007 r. 
znak: OS.PZ.62233-26/07. Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowa-
dzanych do potoku Prądnik nie przekroczą następujących wartości: BZT5 – 25 mg O2/l, 
ChZT – 125 mg O2/l, zawiesina ogólna – 35 mg/l, azot ogólny – 15 mg N/l, fosfor ogólny 
– 2 mg P/l;

2016
12.I. – Starosta Krakowski wydał gminie Sułoszowa pozwolenie wodnoprawne nr 

OS.II.6341.237.2015.ZP na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z mo-
dernizowanej oczyszczalni ścieków istniejącym wylotem Ø 400 mm do potoku Prądnik 
w miejscowości Wola Kalinowska, gmina Sułoszowa. Ilość wprowadzanych ścieków nie 
może przekroczyć: Qśrd = 500 m3/d, Qmax.d = 600 m3/d, Qmaxh = 50 m3/h, Qmaxr = 210000 
m3/rok przy równoważnej liczbie mieszkańców równej RLM = 6000; wartości wskaźni-
ków zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach nie przekroczą następujących wartości: 
BZT5 – 25 mg O2/l, ChZTCr – 125 mg O2/l, zawiesina ogólna – 35 mg O2/l. Pozwolenie jest 
ważne do dnia 12 stycznia 2016 r.  Liczba średnich dobowych próbek ścieków dopływają-
cych do oczyszczalni oraz wprowadzanych do odbiornika, badana analitycznie, nie może 
być mniejsza niż 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają 
wymagane warunki – 4 próbki w następnym roku; jeżeli jedna próba z czterech nie spełni 
wymaganych warunków, w następnych roku pobiera się ponownie 12 próbek;

14.I. – odbyło się 134. posiedzenie Rady Naukowej OPN;
22.I. – odsłonięto pomnik św. Brata Alberta na dziedzińcu Domu Pomocy Społecznej jego 

imienia w Ojcowie; autorką rzeźby jest Pani Ewa Wróbel z Dylągówki koło Rzeszowa, absol-
wentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pomnik poświęcił biskup 
Jan Piotrowski ordynariusz kielecki. Uroczystości te odbywały się w setną rocznicę śmierci 
św. Brata Alberta i w 80. rocznicę założenia Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie;

23.I. – w Ojcowie odbyły się uroczystości 153. rocznicy wybuchu powstania stycznio-
wego, w których wzięło udział około 200 osób;

28.II. – rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu planu ochrony Oj-
cowskiego Parku Narodowego, które trwały do końca maja 2016 r.;

02.III. – Urząd Gminy Wielka Wieś zawiadomił OPN, że Firma MGGP Projekt Sp. 
z o.o. w Krakowie na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie wykonuje projekt inwestycyjny dot. oddziaływania na środowisko cieków 
Aglomeracji Krakowskiej. Jednym z jego wariantów jest budowa zbiornika „Wielka Wieś” 
na rzece Prądnik we wsi Prądnik Korzkiewski;

06.III. – zmarł prof. dr hab. Janusz Maciej Hereźniak, emerytowany profesor Uniwer-
sytetu Łódzkiego, niestrudzony orędownik utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego  
w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, aktywny uczestnik sesji naukowej 
w 2004 r. w 150. rocznicę słynnej podróży „naturalistów” do Ojcowa;

07.IV. – odbyło się 135. posiedzenie Rady Naukowej OPN;
27.IV. – po ponad dwuletnim generalnym remoncie otwarto ponownie do zwiedzania 

zamek w Pieskowej Skale;
02.V. – w Krakowie zmarł mgr inż. Jerzy Wertz, były wojewódzki konsertwator przy-

rody, członek Rady Naukowej OPN w latach 1977–2014;
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05.VI. – w Gliwicach, w wieku 93 lat zmarła Wanda Mrozowska, córka prof. Włady-
sława Konopczyńskiego, mieszkająca przez pewien czas w willi swego ojca w Młynniku;

15.VII. – w Pieskowej Skale otwarto wystawę czasową (czynną do 30 września 2016 r.) 
„Modna Pieskowa Skała. Z dziejów zamkowego pensjonatu (1903–1939)”, prezentującą 
archiwalne zdjęcia zamku z lat 1860–1945, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej 
połowy XX w.;

06. VIII – pustelnię w jaskini Zamieszkałej w masywie skały Sukiennice w Prądniku 
Korzkiewski (ul. Sulikowskiego 1) opuścił 85-letni Marian Adamczyk – Brat Bogumił, 
tercjarz franciszkański, pochodzący ze wsi Otałęż, pow. mielecki, gmina Czermin;  
w pustelni zamieszkiwał od 21 listopada 1963 r.;

VIII – trwały badania archeologiczne w jaskini Ciemnej rozpoczęte w 2007 r. pro-
wadzone przez Instytut Archeologii UJ pod kierunkiem prof. Pawła Valde-Nowaka  
i Krzysztofa Sobczyka;

28.VIII. – w Parku Zdrojowym w Ojcowie wystawiono balet Karola Kurpińskiego  
i Józefa Damsego „Wesele w Ojcowie”; inscenizacja i choreografia Leszek Rembowski, 
kostiumy Zofia de Ines, wykonanie: Balet Cracovia Danza, The Violin Consort, śpiew: 
Magdalena Wieczorek-Duchewicz. Jest to opowieść o weselu w Ojcowie przypomniana 
po kilkudziesięciu latach. Prapremiera baletu odbyła się w 1823 r. w Teatrze Narodowym 
w Warszawie i stała się swoistą manifestacją polskości. Na warszawskiej scenie grano go 
ponad 400 razy. W Ojcowie wystawiono tę sztukę pod gołym niebem po raz pierwszy;

IX – trwały badania archeologiczne na zamku w Ojcowie rozpoczęte w 2006 r. pro-
wadzone przez Instytut Archeologii UJ pod kierunkiem dr. Michała Wojenki; 

IX. – Pracownicy Ojcowskiego Parku Narodowego ufundowali rzeźbę św. Franciszka 
dla kaplicy „Na Wodzie” w Ojcowie. Rzeźbę wykonaną przez Wojciecha Bukowskiego  
z Kościeliska poświęcił biskup Kielecki Jan Piotrowski;

29–30.IX. – odbyła się sesja jubileuszowa w 60. rocznicę utworzenia Ojcowskiego 
Parku Narodowego, w której wzięło udział 120 osób;

30.XI. – z Urzędu Gminy Wielka Wieś  wpłynęła koncepcja  budowy suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego „Wielka Wieś” na rzece Prądnik we wsi Prądnik Korzkiewski. Jej 
pierwszy wariant zakłada budowę tamy w rejonie Hamerni, w strefie ochronnej OPN, 
a drugi – na terenie OPN nieco powyżej ujścia wąwozu Skalska Droga. Wysokość plano-
wanej zapory w obrębie OPN ma wynieść 8,7 m, długość 130 m, a pojemność zbiornika 
491 tys. m3. Zalew ma dochodzić do pierwszych zabudowań nieco powyżej Domu Pomocy 
Społecznej im. św. Brata Alberta;

21.XI. – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie uchyliło decyzję Wójta 
Gminy Sułoszowa wydaną dnia 12 lipca 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Przywrócenie zabudowy turystycznej na wzgórzu Parnas  
w Pieskowej Skale”;

XI – rozpoczęto budowę wschodniej obwodnicy Skały na drodze wojewódzkiej nr 
794;

02.XII. – w zamku w Pieskowej Skale odbyła się sesja naukowa „700 lat Pieskowej 
Skały”;

19.XII. – w związku z zamiarem przejścia na emeryturę obecnego dyrektora  
Ojcowskiego Parku Narodowego Minister Środowiska ogłosił nabór kandydatów na to 
stanowisko;

22.XII. – odbyło się 136. posiedzenie Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodo-
wego.


