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Pod koniec XVIII wieku wieś Krzeszowice stała się atrakcyjnym miejscem wypoczynkowym oraz zdrojowiskowym. Funkcjonowało
zaplecze dla pacjentów, kuracjuszy, weekendowych turystów. Rosła popularność wód siarczanych. W ostatnim odcinku
zaprezentowałem „Opisanie wód Krzeszowic” Leopolda de Lafontaine’a (1789). Przytaczam dalsze fascynujące fragmenty tej
interesującej relacji sprzed ponad dwustu lat.
Warto skonfrontować, mimo upływu czasu, opis tamtych przestrzeni ze współczesnym stanem i naszymi codziennymi obserwacjami.
Przy kościelnym pagórku stoi właściwe źródło siarczane, drewnianą wieżą okryte, podle tego stoi – w jednej linii wzdłuż – pięć
domów, z których dwa większe są. Pierwsze dwa mają wygodny stołowy i drugi – sypialny pokój, pokój do kąpania, gabinecik
z kuchnią z innymi potrzebami. Pokoje są potrzebniejszymi meblami opatrzone. Trzy inne domy mają tylko po jednym pokoju, w tych
stoi wanna, w którą – zimna siarczysta – woda od źródła prosto przez rury prowadzona wpada. (…) Potem są trzy długie domy
z różnymi przedziałami. W jednym budynku mieści się osiem pomieszczeń, w drugim dwanaście, a w trzecim – najnowszym –
czternaście pokoi o różnym standardzie wyposażenia i cenie. .
Wystawiony jest dla zabaw i rozrywek pacjentów (…) nowy murowany dom, czyli Foxhal, tak dobrze nam znany budynek wpisany
w krajobraz oraz historię miasta. Przytaczam oryginalny zapis nazwy znanego nam miejsca. Niestety o niepewnej na wiosnę 2018
roku przyszłości. Ten ma na dole i w górze salę wielką w środku, i niektóre poboczne pokoje z obu stron, w których bilard stoi, i różne
w nich dostać można posiłki jako to kawę, herbatę, czekoladę i różne gatunki wina, owoce, lemoniadę, oranżadę, poncz itd. Często
w tych salach jest muzyka i pacjenci wraz z tymi, którzy przyjeżdżają ich nawiedzić, bawią się tańcami.
Autor opisuje ten teren jako miejsce służące do wypoczynku, zabawy, spotkań, nie tylko kuracjuszy, ale mieszkańców Krakowa,
którzy na sobotę oraz niedzielę tu się zjawiają. Przy tym Foxhalu jest ogród kasztanami założony, który w czasie, gdy drzewa się
rozrosną i cień wydadzą, miłym wypoczynkiem i zabawą dla każdego będzie. Warto przypomnieć, że z dzisiejszej Galerii – na I piętrze
– można było oglądać założenie perspektywiczne na istniejącą aleję do Tenczynka obsadzoną wtedy młodymi kasztanami. One też
rosły i urosły. Niedawno zostały ścięte. Zaś drzewa wokół dzisiejszego Centrum Kultury i Sportu jeszcze żyją, chociaż zainfekowane,
ale kto wie, czy nie skazane...
Pobory wojskowe. Kiedyś istniały, a w czasach zaborów i później jednoznacznie były kojarzone z nieszczęściem, przymusem,
wieloletnim oddaleniem od domu rodzinnego. „Ilustrowany Kurier Codzienny” z 13 kwietnia 1911 roku (nr 85) informował o datach
poboru w kwietniu i maju w okręgu korpusu małopolskiego. W Krzeszowicach zapowiedziano go w terminie od 12 do 16 maja.
Informację kończy notatka: Ministerstwo Wojny w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Krajowej podaje do wiadomości, że
w dniach właściwego i ścisłego wyboru do Rady Państwa nie będzie się nigdzie odbywał pobór wojskowy. Przypadające na ten czas
dnie poboru przełożone zostaną na okres późniejszy. Zastrzeżenie było istotne, ponieważ miały się odbyć nowe wybory do parlamentu.
O bezczelnym rabunku w biały dzień pisał niedzielny „IKC” 9 kwietnia 1922 (nr 98). Otóż w sobotę obiegła Krzeszowice wieść
o rabunku w pobliskiej karczmie, do której zaszło kilku handlarzy bydła i po zjedzeniu posiłku rozpoczęli rozmowę. W parę chwil
potem, przed karczmę, przybyło kilku osobników, którzy swoim zachowaniem zdradzali ogólne podejrzenie. Kiedy handlarze wyszli
przed karczmę, osobnicy owi rzucili się na nich z nożami. Wywiązała się krwawa walka, podczas której jeden z napastników został
raniony przez pewnego handlarza. Bandyci korzystając z zamieszania, zrabowali swoim ofiarom olbrzymie sumy, a potem zbiegli.
Zawiadomiona o tym policja rozpoczęła natychmiast poszukiwania, podczas których dwóch uczestników napadu ujęto.
W tymże samym numerze „IKC” pojawia się groźna wieść o napadzie bandyckim dokonanym w Rudnie koło Tenczynka. Wieczorową
porą do domu Berka Szklarczyka wtargnęło 6 uzbrojonych w rewolwery bandytów. Napastnicy, wszedłszy do sieni, sterroryzowali
domowników kilkoma strzałami, po czym weszli do jednego z pokoi i zaczęli grabież. Prócz wielkiej ilości garderoby łupem bandytów
padło 70 000 marek w gotówce oraz biżuteria wielkiej wartości. Po ograbieniu swoich ofiar bandyci ulotnili się w niewiadomym
kierunku.
W owym czasie rejestrowano wiele napadów rabunkowych także w lasach – jak wtedy określano – chrzanowskich. Sytuacja zmusiła
Okręgową Komendę Policji w Krakowie do zarządzenia w całym powiecie chrzanowskim olbrzymiej obławy, podczas której udało
się policji ująć sprawców owych częstych napadów. Są to: Paweł Grzegorzkiewicz (lat 23) z Zalasa, Jan Ryś (lat 20) z Tenczynka
i August Paluch (lat 20) z Trzebionki. Wymienieni dobrawszy sobie jeszcze kilku towarzyszy, grasowali od kilku miesięcy w lasach
i napadali na przejeżdżających tamtędy podróżnych. Banda ta była postrachem okolicy. Obławą kierował kierownik urzędu śledczego
z Krakowa podinspektor dr Gebhardt. Aresztowanych odstawiono pod silną eskortą do Krakowa, gdzie staną przed sądem doraźnym
(„IKC” 1922, nr 105).
Kwiecień zawsze jest ciekawym czasem ze względu na pierwszy dzień miesiąca. Czy ktoś uwierzy, że do Krzeszowic wybiera się
Doda? Czy zabrzmi wiarygodnie informacja, iż w czasie imienin hrabiny Zofii Potockiej stary pałac będzie kolorowo iluminowany?
A pod rynkowym pomnikiem Gladiatora odbędzie się dyskusja kandydatów na stanowisko burmistrza? Wiadomo – prima aprilis.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego naﬆroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Krzeszowice dla niepodległej Rzeczpospolitej
Kwiecień, obchodzony tradycyjnie jako
Miesiąc Pamięci Narodowej, w tym roku
ma znaczenie wyjątkowe, ponieważ będzie
świętowany w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Chcemy, aby o tej rocznicy pamiętano w naszej gminie przez cały
rok. Korzystając z bogatego doświadczenia
wszystkich miejscowości Gminy Krzeszowice
w organizowaniu uroczystości patriotycznych postarajmy się o godne uhonorowanie
naszych, rodaków, którzy oddawali swoje
życie za wolną Rzeczpospolitą.
Od lat kwiecień obchodzony jest w naszej Ojczyźnie jako Miesiąc Pamięci Narodowej, miesiąc
wspomnień o ofiarach walk o niepodległość
i ludziach oddanych całym swoim życiem Polsce. Takimi bohaterami byli niewątpliwie polscy
oficerowie z czasów II wojny światowej, którzy
najpierw ze swoimi oddziałami stanęli przeciw
hitlerowskim Niemcom, a potem zostali pojmani
przez sowieckie NKWD i rozstrzelani. O zbrodni
katyńskiej, która miała miejsce wiosną 1940
roku, przez lata nie wolno było mówić. Dla
Polaków jednak dążenie do prawdy było priorytetem i moralnym obowiązkiem, wbrew woli
koalicjantów – Związku Sowieckiego i państw
Zachodu, którzy postanowili milczeć w kwestii
polskich ofiar. Znamy linię polityczną stalinow-
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skiego Związku Sowieckiego, ale mało kto wie,
że ówczesny premier Wielkiej Brytanii Winston
Churchill uznał, że Są rzeczy, które choć wiarygodne, nie nadają się do tego, by mówić o nich publicznie. Z taką postawą Sowietów i Zachodu Polacy
nigdy się nie pogodzili.
Byłoby to sprzeczne z duchem narodu, który
w 1918 roku, po 123 latach niewoli, odzyskał
swoje miejsce na mapie Europy. Chcemy o tym
przypomnieć właśnie w kwietniu, gdy rozważamy ważne dla naszego społeczeństwa daty i ich
skutki dla dzisiejszej rzeczywistości.
Zadaniem nas wszystkich, szczególnie na poziomie sołectwa, miasta i mniejszych środowisk
– koleżeńskich, uczniowskich, towarzyskich, jest
przypominanie o wydarzeniach, które kształtowały naszą tożsamość lokalnie – w naszej gminie.
Cieszą nas wszystkie uroczystości w szkołach
i przedszkolach, na których młode pokolenie
nabiera ducha patriotyzmu. Jesteśmy dumni
z inicjatyw sołeckich i osiedlowych, tworzących
więzi między mieszkańcami i pielęgnujących
lokalne tradycje.
W tym ważnym dla całego kraju roku 100. rocznicy powstania wolnej Rzeczpospolitej będziemy
pamiętać o pierwszych dniach niepodległości
w naszej gminie i o dzisiejszych zobowiązaniach,
jakie chcemy wypełniać wobec małej i wielkiej
Ojczyzny.

Gdy w wyniku korzystnego dla Polski splotu
wydarzeń na frontach I wojny światowej Rada
Regencyjna 7 października 1918 roku zapowiedziała niepodległość Polski, Rada Gminy Krzeszowice już dziesięć dni później podjęła specjalną
uchwałę, uznającą ogłoszenie wolnej i suwerennej Rzeczpospolitej.
Dzisiaj, gdy odnosimy się do wydarzeń z 1918
roku, widzimy naszą rolę do spełnienia w XXI
wieku. Polska jest obecnie państwem, które ma
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wyjątkową szansę odzyskania należnego jej
miejsca w Europie. Nasza gospodarka jest coraz bardziej konkurencyjna, infrastruktura jest
szybko modernizowana, a możliwości rozwoju
i znalezienia pracy są takie, jakich chyba nigdy nie
było. Tę dobrą dla Ojczyzny koniunkturę staramy
się na naszym lokalnym poziomie także przekuć
na poprawę poziomu życia mieszkańców. Temu
służą nowe inwestycje i dbałość o środowisko
naturalne oraz działania społeczne, takie jak
„Wielkanocny Koszyk”, „Wigilijny Stół” czy otwarcie „Kopalni Talentów”.
W tych kilku słowach mieści się jednak ogrom
pracy, jaki wykonujemy dla dobra wspólnego.
Dużo radości dają nam te duże i te małe sukcesy,
którymi możemy dzielić się w naszej gminie.

Cieszy nas także fakt, że w samorządzie krzeszowickim mamy bardzo dobrą atmosferę pracy
i służby dla gminy. Bez wielkiej polityki i zbędnych sporów dążymy do wyznaczonego celu
– stworzenia warunków dla stabilnego rozwoju
gminy i wzmocnienia sektorów gospodarczego
oraz społecznego. Chcemy w ten sposób kontynuować dzieło rozpoczęte w 1918 roku, pamiętając o tym, że niepodległość nie jest nikomu dana.
Wiemy, że o niepodległość nasi przodkowie
musieli walczyć a, naszym zadaniem jest dzisiaj
ją ciągle budować, zarówno w sferze materialnej,
jak i duchowej. Minione sto lat dowodzi, że Pol-

ska, leżąc w tak newralgicznym miejscu Europy,
musi dbać o silną gospodarkę i o zachowanie
tożsamości narodowej. W Gminie Krzeszowice
ten obowiązek dobrze wypełniamy.
Wacław Gregorczyk,
Burmistrz Gminy Krzeszowice
Adam Godyń,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krzeszowicach
zdjęcia:

M. Lewicki, N.Liptak, J. Walkowicz

Szanowni Państwo,
dziękuję wszystkim, którzy tak ważną dla naszej tradycji Niedzielę Palmową spędzili na
krzeszowickim Rynku, biorąc udział w konkursie palm wielkanocnych i kosztując regionalnych potraw świątecznych. Cieszę się, że po raz kolejny wspólnie napełniliśmy kosze żywnością, która w Wielkim Tygodniu trafiła do potrzebujących wsparcia mieszkańców naszej
gminy. Plenerowy, symboliczny kosz wielkanocny, udekorowany ozdobami wykonanymi
przez najmłodszych podczas warsztatów plastycznych, oraz wspólne poszukiwanie Wielkanocnego Zajączka wprowadziły wszystkich w świąteczny, wiosenny nastrój.
Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego spotkania świątecznego składam:
Proboszczom krzeszowickich parafii, Kołom Gospodyń Wiejskich z naszej gminy,
Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach, Firmie Lewiatan
w Krzeszowicach, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej, Pracownikom Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
Życzę wszystkim Państwu zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, wiosennego optymizmu i rodzinnych spotkań przy świątecznym stole.
Burmistrz Gminy Krzeszowice
Wacław Gregorczyk
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Strefa rekreacji w Dubiu

Będą nowe boiska w Zalasiu

8 marca przekazany został wykonawcom plac budowy w Dubiu, gdzie
powstanie zespół rekreacyjno–sportowy. Zagospodarowanie terenu w zakresie ukształtowania terenu oraz elementów małej architektury wykona
firma Gardenbud Sp. z o. o z Krakowa, siłownię plenerową oraz plac zabaw
– Firma Budowlana Q-BUD Janusz Kułach z Balina, a ścianki wspinaczkowe
– MONOLIT PPHU Michał Szymański z Gliwic.

W Zalasiu do czerwca bieżącego roku powstanie wielofunkcyjny
obiekt rekreacyjny, składający się z boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem oraz boiska do
gry w siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem.
Zamontowane zostaną także stoły do gier, ławki i kosze na śmieci.

Prace potrwają do końca sierpnia bieżącego roku. Wartość zadania wynosi 1 364 335 złotych, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich
674 985,58 złotych.

Plac budowy przy Szkole Podstawowej 12 marca 2018 roku przekazany
został wykonawcy, którym jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o.oraz firma TOP SPORT Jan Pietraszko. Wartość
umowy z wykonawcą to 753 500 złotych brutto.

Nagrody dla sportowców

Nazwy ulic w Zalasiu

Do 30 kwietnia można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach wnioski o przyznanie zawodnikom, trenerom
i działaczom sportowym nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym za 2017 rok.

W związku z Uchwałą nr XXXIX/483/2017 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Zalas
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 113 z dnia
8 stycznia 2018 r.), która wchodzi w życie 16 marca 2018
roku, uprzejmie informujemy, że:

Zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą nr XXV/243/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012 r. z wnioskiem o przyznanie
nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić następujące podmioty:
• klub sportowy mający siedzibę na terenie gminy,
• organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie gminy,
• właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy,
• dyrektor placówki oświatowej lub kulturalnej,

• tabliczki z nazwą miejscowości i nazwą ulicy każdy
właściciel nieruchomości zakupuje we własnym
zakresie;
• do instytucji takich jak ZUS, US, banki, gazownia, elektrownia należy
osobiście zgłosić zmianę adresu;

• naczelnik komórki organizacyjnej urzędu właściwej do spraw sportu,

• za wymianę dokumentu prawa jazdy nie płaci się (pod formularz należy
załączyć kserokopię zawiadomienia), natomiast opłata za dowód rejestracyjny pozostaje bez zmian,

• wyższa uczelnia.

• wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.

Regulamin i formularz wniosku dostępne są na stronie
http://www.gminakrzeszowice.pl/turystyka_i_sport/nagrody.

Wykaz zmian numerów porządkowych dostępny jest na stronie
http://www.gminakrzeszowice.pl/aktualnosci/index/Informacja-w-sprawie-nadania-nazw-ulicom-w-miejscowosci-Zalas/idn:1124.

• komisja rady miejskiej właściwa do spraw sportu,
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Spotkanie z ministrem
Andrzejem Adamczykiem

W dniu 5 marca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach odbyło się spotkanie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem.
Podczas spotkania omawiano między innymi sprawy związane z realizacją
istotnych z punktu widzenia mieszkańców gminy inwestycji:
• modernizacji linii kolejowej E-30, wykonywanej przez PKP PLK,
• budowy parkingu przy dworcu PKP w Krzeszowicach,
• inwestycji drogowych planowanych do realizacji przez samorząd gminy
Krzeszowice: przebudowy ulicy Batalionów Chłopskich oraz projektowanej
drogi łączącej DK79 z terenami inwestycyjnymi w zachodniej części miasta.

Dzielimy się doświadczeniem
W poniedziałek i wtorek (12 i 13 marca) gościliśmy w naszej gminie
przedstawicieli organizacji pozarządowej z Ukrainy, którzy chcieli poznać zadania i sposób pracy Straży Miejskiej.

Odwiedzając naszą gminę, przedstawiciele pozarządowej organizacji Wojskowo-Patriotyczne Stowarzyszenie Uczestników ATO „Sprawiedliwość”
chcieli poznać rolę lokalnej służby odpowiedzialnej za porządek publiczny.

Samorządy lokalne na Ukrainie szukają dzisiaj swoich dróg do spełniania
oczekiwań mieszkańców, a jednym z ważnych postulatów jest poprawa
bezpieczeństwa. Przedstawiciele organizacji pozarządowej działającej
w Kijowie wybrali naszą gminę jako miejsce, gdzie chcieli poznać pracę
samorządu lokalnego. Interesowały ich zadania obowiązkowe realizowane
przez krzeszowicki samorząd oraz sposób podejścia do podnoszenia jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury społecznej, ochronę
środowiska i bezpieczeństwo publiczne.

W tym celu odwiedzili siedzibę naszej Straży Miejskiej, gdzie wiceburmistrz
Witold Kulczycki, komendant Janusz Mitka i sekretarz gminy Jan Bereza
wyjaśniali zakres zadań wykonywanych przez Straż Miejską, podkreślając
znaczenie tej służby dla osiągania celów wyznaczonych dla samorządu
gminy przez mieszkańców.

– Jesteśmy gminą, która często bierze udział w nowych programach; często
są to pilotaże, polegające na wdrażaniu nowatorskiego podejścia do zadań
publicznych. Chętnie się uczymy, ale też chętnie dzielimy się naszymi rozwiązaniami – tym bardziej gdy są to obywatele z krajów, gdzie trwa budowa
samorządności, ważnej dla wzmocnienia związku obywatela ze środowiskiem
lokalnym – mówi Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk.

W siedzibie Straży Miejskiej goście z Ukrainy zadawali wiele pytań i porównywali uwarunkowania prawne działania samorządów w Polsce i na
Ukrainie. Goście z Kijowa mieli też okazję przyjrzeć się pracy naszych strażników w terenie podczas patrolowania miejscowości, gminy i interwencji
w miejscach zamieszkałych przez bezdomnych.
Zdjęcia:
Joanna Kaczorowska, Irisha Kochergina
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Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości
Lepiej jest zapobiegać niż leczyć… – ta znana maksyma, której autorstwo przypisuje się Hipokratesowi, trafnie może się odnieść nie tylko do spraw
zdrowotnych, ale także do wszelkich innych sfer naszego życia, w których profilaktyka będzie łatwiejszym i często tańszym rozwiązaniem niż
usuwanie skutków niekorzystnych zdarzeń, którym nie udało się w porę zapobiec
W związku z powyższym Referat Gospodarki
Komunalnej pragnie zwrócić szczególną uwagę
mieszkańców gminy Krzeszowice na problematykę zwalczania gryzoni, które mogą być obecne
w naszym otoczeniu – nawet jeśli nie jesteśmy
tego świadomi.
Regulacje prawne dotyczące tej tematyki to:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (tj. Dz. U. 2018 poz. 151), która wskazuje
w art. 22. obowiązki właściciela, posiadacza lub
zarządzającego nieruchomością:
Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani
utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno–sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.
W art. 50. ww. ustawy określono odpowiedzialność za niewdrożenie
i nieprzestrzeganie procedur i wymagań: Kto: (…) 2) wbrew obowiązkom,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2, nie przestrzega wymagań higieniczno–
sanitarnych (…) – podlega karze grzywny.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice przyjęty uchwałą nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r., w którym określono obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. Obszarami
podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku, jak wskazuje
§ 17 ust. 1, są nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi,
budynkami zamieszkania zbiorowego oraz budynkami użyteczności
publicznej. Terminy, w których obowiązkowo deratyzację należy przeprowadzić to:
w terminie wiosennym od 1 kwietnia do 30 kwietnia;
w terminie jesiennym od 1 października do 31 października.
Należy podkreślić, iż określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których
pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji również
poza ww. terminami.
Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny
koszt i we własnym zakresie.
Co warto wiedzieć, chcąc bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić deratyzację?
Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości:
Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów)

Kalendarz Podatkowy
Przypominamy, że 15 kwietnia 2018 roku:
• upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek
nieposiadających osobowości prawnej);
• upływa termin zapłaty podatku leśnego za miesiąc kwiecień (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej).
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ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny
w Warszawie.
Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:
dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które
mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do
budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach,
podłogach;
usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń
wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie
dla gryzoni.
Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania w miejscach,
gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności na podwórzach, w osłonach
śmietnikowych, na strychach, w piwnicach i budynkach gospodarczych.
Preparat należy umieszczać w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian,
na ścieżkach przemieszczania się gryzoni, w miejscach ich żerowania itp.
W miejscach wyłożenia preparatów należy nakleić ulotkę ostrzegającą o deratyzacji o treści:
UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!
Ulotka powinna zawierać datę przeprowadzania deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji preparaty oraz ulotki należy usunąć.
Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów
były niedostępne dla kotów wolno żyjących oraz ptaków. W trakcie wyłożenia preparatów należy zwiększyć nadzór nad dziećmi, aby nie przebywały
same w miejscach wyłożenia preparatów.
W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat, i na bieżąco usuwać
padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie
unieszkodliwiania zwłok zwierząt. W czasie trwania deratyzacji ważnym
czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu.
Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji preparatami
oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu.
Wskazane jest, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły firmy
posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie
z art. 10 ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289),
art. 50 pkt 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 poz. 1866).

MIR pomaga w wypełnianiu
wniosków o dopłaty
Od 15 marca do 15 maja pracownicy i delegaci Małopolskiej Izby Rolniczej
pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe.
W Krakowie z pomocy takiej można skorzystać w Biurze MIR, os. Krakowiaków 45a/15, w godzinach 7:30–15:30. Osoby zainteresowane proszone są
o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wypełniania
wniosku pod numer telefonu 12 643 17 62.
Więcej na stronie http://www.mir.krakow.pl/.
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Podsumowanie osiągnięć ubiegłego roku,
perspektywa prac na 2018 rok
W cyklu spotkań pod wspólnym hasłem „Dzisiaj rozmawiamy o …”
w czwartek 1 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami, których zainteresował temat działań naszej gminy w ubiegłym roku oraz zamierzenia na rok bieżący.

nych czy bogatej ofercie imprez, które w ubiegłym roku przyciągały tysiące
mieszkańców i turystów.
Ważnym aspektem pracy samorządu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez dotacje udzielane w ramach bogatego Programu Współpracy
Gminy Krzeszowice z Organizacjami Pozarządowymi. W ubiegłym roku gmina
podpisała blisko sto umów na wsparcie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, z których wiele dopracowało się dużych wydarzeń
o znaczeniu już regionalnym. Rok 2017 to początek realizacji pierwszych inwestycji i zadań z dofinansowaniem unijnym: modernizacja otoczenia Stawu
Wrońskiego, zakup samochodu dla OSP Tenczynek, doposażenie naszych
szkół z projektu „Innowacyjna Edukacja”, pierwsze umowy na wymianę kotłów
zawierane z mieszkańcami.
Na zakończenie części prezentacyjnej burmistrz podał najważniejsze dane dla
tegorocznego budżetu gminy oraz nakreślił cele polityki podatkowej, dzięki
której nasza gmina jest atrakcyjna zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm,
prowadzących działalność na Ziemi Krzeszowickiej.

– Uważam, że po trzech latach rzetelnej pracy stworzyliśmy podstawy dla przyśpieszonego rozwoju gminy, a w szczególności miasta Krzeszowice – podsumował 2017 rok Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, wymieniając
jako elementy prorozwojowe zakupy gruntów, uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta, rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji
infrastrukturalnych na terenie naszej gminy oraz zbudowanie pozytywnego
wizerunku Krzeszowic wśród potencjalnych inwestorów.
Spotkanie Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka z mieszkańcami w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach rozpoczęło się od
zaprezentowania podsumowania prac samorządu gminy w 2017 roku.
Wstępem do dyskusji były przekazane przez burmistrza informacje o wykonanych zadaniach w wielu obszarach działania gminy. Ubiegły rok okazał się
dobry zarówno pod względem wykonanych inwestycji infrastrukturalnych,
jak i wykonywania zadań bieżących. Wśród ważnych inwestycji burmistrz wymienił m.in. modernizacje i remonty wielu dróg, kolejny etap prac na zamku
w Rudnie oraz zagospodarowania centrów sołectw, rozpoczęcie realizacji
zadań z dofinansowaniem unijnym.
Dla gminnego systemu oświaty był to rok wdrożenia reformy edukacji, polegającej na odejściu od poziomu gimnazjalnego i powrotu do placówek
edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej (8-letniej) i szkół średnich.
Dostosowanie sieci szkół do zmian wprowadzonych ustawą było trudnym
zadaniem, sprawnie przeprowadzonym przez gminę. Burmistrz Wacław Gregorczyk przekazał także informacje o działaniach gminy w obszarze ochrony
środowiska, edukacji ekologicznej, wspierania Ochotniczych Straży Pożar-

Wśród pytań i problemów, jakie zainteresowały przybyłych mieszkańców
dużo uwagi poświęcono zagadnieniom wynikającym z toczących się rozmów
ze spadkobiercami rodziny Potockich, wpływających na możliwości nowego
zaprojektowania przestrzeni publicznej w mieście.
Ciekawym wątkiem były planu dotyczące centrum miasta, w tym zagospodarowania Pl. F. Kulczyckiego poprzez budowę nowych obiektów Miejsko
– Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nowej siedziby Urzędu Miejskiego.
W obszarze rozwiązań ważnych dla miasta przybyłych uczestników dyskusji
interesowała także przyszłość działki przy ul. Długiej, na której na inwestora
czeka dawny budynek przedszkola, oraz budynku dworca autobusowego,
gdzie niebawem otwarte będzie miejsce spotkań młodzieży i kształcenia ich
talentów artystycznych. Poruszono również kwestię udziału gminy w związkach zajmujących się promocją turystyczną, organizacji informacji turystycznej i wykorzystania infokiosku na budynku przy ul. św. Floriana. Dyskutowano
o zagospodarowaniu działki naprzeciw Państwowej Szkoły Muzycznej przy
ul. Ogrodowej, gdzie gmina chce przygotować miejsce rekreacji i spotkań
międzypokoleniowych. Jeden z uczestników dyskusji podniósł problemy wydawania w poprzednich latach „wuzetek” na budowy budzące sporo emocji
wśród mieszkańców, i jako przykład podał zespół garaży blaszanych w mieście, burzący według niego ład przestrzenny. Poruszono sprawy dotyczące wycinki drzew w związku z budową estakady w ciągu ul. Daszyńskiego, nasadzeń
zamiennych oraz kary za wycinkę jesiona w centrum miasta.
Nie zabrakło ponadto pytań o nowe inwestycje drogowe, w tym przebieg
drogi wojewódzkiej od węzła w Rudnie do Woli Filipowskiej i dalej w kierunku
Olkusza. W 2018 roku nie mogło zabraknąć również tematu 100-lecia obchodów niepodległości i sposobu upamiętnienia tej daty na Ziemi Krzeszowickiej.
Tekst: Jan Bereza, Zdjęcia: Marian Lewicki

Kolejne projekty gminne uzyskały
dofinansowanie
16 marca Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla dwóch projektów złożonych przez naszą
gminę. Będzie to rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach
oraz budowa nowej siedziby dla Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach – biblioteki głównej przy ul. Szkolnej i Placu
F. Kulczyckiego w centrum miasta.
Środki na obydwa projekty gminne zostały przyznane z działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Wcześniej obydwa te projekty zostały wpisane do
Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015–2022, przygotowanego przez samorząd gminny.

Dzięki dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Małopolskiego zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach, wartość projektu 10 864
834,06 zł koszt kwalifikowalny 8 148 625,41 zł;
- budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzeszowicach, wartość projektu 4 265 668,92 zł, koszt kwalifikowalny
3 153 126,67 zł.
– Jest to nagroda za ciężką pracę i odważne decyzje. Składam podziękowania
za profesjonalne przygotowanie wniosków pracownikom Referatu Planowania
Strategicznego i Rozwoju – skomentował krótko Wacław Gregorczyk, Burmistrz Gminy Krzeszowice, który był inicjatorem tych zadań.
Więcej informacji o projektach w następnym numerze magazynu.
www.krzeszowice.pl [ 9 ]
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Zapraszamy do udziału
w konkursie wiedzy o gminie

Bezpłatny odbiór
elektrośmieci
18 kwietnia 2018 r.
• SIEDLEC, DUBIE, ŻARY, DĘBNIK, PACZÓŁTOWICE, CZERNA,
NOWA GÓRA, MIĘKINIA, FILIPOWICE,
OSTRĘŻNICA – DROGI GŁÓWNE
• KRZESZOWICE:
OS. NOWY ŚWIAT – ulice: Na Skarpie, Wyzwolenia,
Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Majowa, Słoneczna,
OS. ŻBIK – ulice: Żbicka, W. Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna,
OS. CENTRUM – ulice: Szkolna, Krzywa, Krakowska, K. Wyki,
OS. CZATKOWICE – ulice: Czatkowice Dolne, Czatkowice Górne.

19 kwietnia 2018 r.
• RUDNO, ZALAS, FRYWAŁD, SANKA – DROGI GŁÓWNE,
• WOLA FILIPOWSKA – ulice: Krzeszowicka, Topolowa,
Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna,
ks. M. Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska,
Złota Dolina,
• TENCZYNEK – ulice: Zwierzyniecka, Kasztanowa,
Jana III Sobieskiego, ks. M. Mądrzyka, Szkolna,
gen. J. Chłopickiego, H. Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona,
Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna, ks. W. Smoczyńskiego,
S. Pareńskiego,
• NAWOJOWA GÓRA – ulice: Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja,
Gwoździec, Chrustówka, M. Pałasińskiej
do skrzyżowania z ul. Zastudnie,
• KRZESZOWICE:
OS. PARKOWE – ulice: Parkowa, Nowa Wieś, W. Bandurskiego,
OS. JURAJSKIE – ulice: Leśna, St. Czycza.

Burmistrz Gminy Krzeszowice serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy „Nasza Gmina Krzeszowice ”. Konkurs ma charakter
otwarty - wziąć może w nim udział każdy, kto zna historię i teraźniejszość naszej gminy. Zmagania będą mieć dwa etapy: eliminacje w formie testu w dniu 11 maja o godz. 18.00 oraz finał na scenie podczas
Majówki Hrabiny Zofii.
Na najlepszych czekają nagrody finansowe:
I miejsce – 1 000,00 zł
II miejsce – 700,00 zł
III miejsce – 500,00 zł.
Pytania dotyczyć będą tematyki zawartej w:
- obowiązującym Statucie Gminy Krzeszowice dostępnym pod linkiem:
Uchwała nr XXIX / 314 / 2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23
lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Krzeszowice: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1298389,uchwala-nr-xxix3142017-rady-miejskiej-w-krzeszowicach-z-dnia-23-lutego-2017-r-w-sprawie-ogloszenia-t.html
- obowiązującym statucie Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach
dostępnym pod linkiem: UCHWAŁA NR XXVI/281/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
powołania Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach https://bip.
malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1264513,uchwala-nr-xxvi2812016-rady-miejskiej-w-krzeszowicach-z-dnia-24-listopada-2016-r-w-sprawie-powolania.html
- obowiązującym statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach
dostępnym pod linkiem: UCHWAŁA NR XXV/274/2016 RADY MIEJSKIEJ
W KRZESZOWICACH z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach i nadania jej statutu
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,297032,statut-mlodziezowej-rady-miejskiej.html
- książce Juliana Zinkowa „Krzeszowice i okolice. Przewodnik turystyczny”,
rok wydania 1988

UWAGA! Sprzęt należy wystawić DO GODZINY 8:00 RANO w dniu
zbiórki!

- książce Łukasza Skalnego „Historia Krzeszowic – okres międzywojenny”,
rok wydania 2004.

W sołectwach trasy będą biegły GŁÓWNYMI DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach proszone są o wystawienie
sprzętów przed posesje.

Termin sk ładania zgłoszeń do udziału w konkursie upły wa
w dniu 9 maja 2018 r. o godz. 15.00.

Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie sprzętów do dróg, którymi przebiega
trasa lub o kontakt z firmą BIOSYSTEM S.A. (w godzinach 8:00–16:00
pod numer telefonu 12 296 66 25) lub z Urzędem Miejskim (pod numer telefonu 12 252 08 21) najpóźniej do dnia 17 kwietnia.

ZBIÓRKA PUNKTOWA Miasto KRZESZOWICE:
18 kwietnia 2018 r.

Szczegóły w regulaminie na stronie internetowej www.krzeszowice.pl

Zmiana nazwy ulicy
Wincentego Danka

•

w godzinach 16:00–16:50: plac omłotowy,
skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej;

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o zmianie nazwy ulicy w miejscowości Krzeszowice z „Wincentego Danka” na „Apteczna” na podstawie
Zarządzenia Zastępczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 lutego 2018
r. w sprawie nadania nazwy ulicy Aptecznej w miejscowości Krzeszowice
gmina Krzeszowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 1266 z dnia
14 lutego 2018 r.). Data wejścia w życie zarządzenia to 1 marca 2018 r.

•

w godzinach 17:00–18:00: parking przy Gimnazjum
w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

dotychczasowy adres 		

aktualny adres

Wincentego Danka A



Apteczna 1

Zbiórka organizowana jest przy współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

Wincentego Danka BC 

Apteczna 2

Do ELEKTROŚMIECI zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, telefony.

Wincentego Danka 3

Apteczna 3

Wincentego Danka 4

 Apteczna 4

Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy odpadów wielkogabarytowych,
części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych – TAKIE
ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!

Wincentego Danka 5



Apteczna 5

Wincentego Danka 6



Apteczna 6

Wincentego Danka 7



Apteczna 7

(samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)

www.gminakrzeszowice.pl

–

gospodarka i środowisko

www.rewolucjasmieciowa.pl
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Wykaz zmienionych numerów porządkowych:

–

eko-akcje



mgr Maciej Zieliński
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
i Planowania Przestrzennego
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INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Gmina Krzeszowice

KWIECIEŃ

1918-2018

OBCHODY MIESIĄCA PAMIĘCI NARODOWEJ
5 KWIETNIA
godz. 10.30 Wola Filipowska – Pomnik Katyński przy kościele parafialnym
godz. 11.15 Filipowice – obelisk przy kościele parafialnym
godz. 12.00 Tenczynek – obelisk przy kościele parafialnym, cmentarz
10 KWIETNIA
godz. 10.00 Nawojowa Góra – pomnik bł. Alfonsa M. Mazurka
godz. 11.00 Krzeszowice – cmentarz (Krzyż Katyński, kwatera żołnierska)
17 KWIETNIA
godz. 10.00 Czerna – cmentarz klasztorny
godz. 10.45 Nowa Góra – kościół parafialny

OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA
godz. 10.00 Paczółtowice – akademia w Szkole Podstawowej i złożenie kwiatów
przy Pomniku Niepodległości
godz. 12.00 Nawojowa Góra - akademia w Szkole Podstawowej i złożenie kwiatów
przy Pomniku Niepodległości

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„KRZESZOWICE NA MAPIE NIEPODLEGŁOŚCI”
termin składania prac do 28 września 2018 r. do organizatora
– Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Regulamin na stronie www.ckiskrzeszowice.pl

„SŁOŃCESŁAW Z ŻOŁYNI”
wystawa malarstwa i rysunku Franciszka Frączka w Galerii w Pałacu Vauxhall
czynna do 27 kwietnia 2018 r.

WYSTAWA „1918 – 2018. 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”
wystawa stała prac plastycznych uczniów szkół podstawowych
w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach
www.krzeszowice.pl [ 11 ]
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CZYM ZAJMUJĄ SIĘ RADNI W KOMISJACH
W poprzednim wydaniu Magazynu zamieszczone było ogólne sprawozdanie przewodniczącego rady z pracy tego organu w 2017 roku. Obecnie
prezentowane są sprawozdania trzech komisji rady zajmujących się, jak to często się określa, „miękkimi” sferami działania samorządu. Są to
szeroko rozumiane sprawy edukacji, kultury i zdrowia, czyli problemy bliskie każdemu mieszkańcowi i niezmiernie ważne dla życia społecznego gminy. Spośród nich najważniejszą sprawą była skuteczna obrona naszego bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez pozostawienie karetki
typu „S” z obsadą lekarską w krzeszowickim pogotowiu. Myślę, że ostro obstając przy swoich racjach w gorącym wakacyjnym czasie, zdaliśmy
egzamin z powinności wypełniania mandatu, do którego zostaliśmy wybrani. Apele, rozmowy, tłumaczenia i protesty odniosły skutek. To tylko
jednak niewielki wycinek tego, czym zajmowali się radni. Czytając te podsumowania, można poznać wiele innych ciekawych, a przy tym istotnych spraw. Zachęcam do lektury.
Adam Godyń

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ZDROWIA
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej
tworzy pięciu radnych: przewodnicząca
Stanisława Maciejowska, Irena Godyń,
Michalina Nowakowska-Malczyk, Monika Dudek oraz Jerzy Ciężki. Podczas
trzynastu posiedzeń komisji w 2017
roku jedno miało charakter wyjazdowy
(cztery wyjazdy w maju), a jego celem
było zapoznanie się z działalnością
świetlic profilaktycznych działających
w sołectwach naszej gminy, finansowanych ze środków finansowych pełnomocnika burmistrza ds. uzależnień.
Podczas odbytych posiedzeń komisja
wypracowała dwadzieścia dwie opinie
dotyczące projektów uchwał, informacji, gminnych programów i sprawozdań przedkładanych na sesje Rady Miejskiej w Krzeszowicach,
a także spraw bieżących będących w kompetencji Komisji.

• termomodernizacji budynków ośrodków zdrowia w Nowej Górze i Zalasiu,
• adaptacji poddasza i remontu dachu w budynku ośrodka zdrowia w Tenczynku,
• wykonania kompleksowego odwodnienia budynku ośrodka zdrowia
w Zalasiu.
Po przeanalizowaniu projektu budżetu na 2018 rok komisja zawnioskowała o zarezerwowanie w budżecie środków na wykonanie nowej elewacji
dwóch ścian budynku KCZ przy ulicy Krakowskiej oraz remont obiektu
sportowego Orlik w Krzeszowicach. Ponadto zawnioskowano o zarezerwowanie środków na programy profilaktyczne dotyczące wykrywania raka
piersi u kobiet w wieku 20–35 lat, a także raka tarczycy i prostaty.
Komisja realizowała przyjęty plan pracy na rok 2017, zajmując się między
innymi:
• programem „Małopolska Niania”, który został wdrożony w naszej gminie
w czerwcu 2017 roku;
• sprawą zmian w planie działania systemu Małopolskie Pogotowie Ratunkowe, kierując apel do instytucji decyzyjnych o utrzymanie Specjalistycznego
Zespołu Ratownictwa Medycznego w Krzeszowicach;
• przyjęciem informacji w sprawie działalności Poradni Rehabilitacyjnej w KCZ
oraz programu naprawczego Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia KCZ;

Komisja wypracowała dziewięć wniosków, które dotyczyły między
innymi:

• analizowaniem i opiniowaniem gminnych programów profilaktycznych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz raportów z realizacji tych
programów;

• informacji o stanie sanitarnym gminy Krzeszowice z uwzględnieniem
występujących epidemii,

• opiniowaniem sprawozdania z działalności Zespołu Przychodni i Ośrodków
Zdrowia KCZ;

• badań czystości wody i powietrza,

• opiniowaniem sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej;

• profilaktyki higieniczno–medycznej w gminnych placówkach oświatowych,

• analizą i opiniowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzeszowice
na lata 2018–2021;
• opiniowaniem prowadzonej polityki senioralnej w gminie Krzeszowice;
• opiniowaniem uchwał z wykonania budżetu oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2018 w ramach swoich kompetencji.
Członkinie komisji na zaproszenie reprezentowały radę miejską w przeglądach artystycznych i uroczystościach organizowanych przez stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych oraz konkursach szkolnych.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Stanisława Maciejowska

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI EDUKACJI W 2017 ROKU

• spraw kadrowych związanych z dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej (GOPS),
• zmiany lokalizacji siedziby GOPS z uwagi na krytyczne warunki lokalowe.
W formie wniosków komisja złożyła również propozycje inwestycyjne do
uchwały budżetowej, a dotyczyły one:
• remontu całościowego elewacji budynku Krzeszowickiego Centrum Zdrowia
(KCZ) przy ulicy Krakowskiej,
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Komisja Edukacji, którą tworzą radni Robert Chochół (przewodniczący), Michalina Nowakowska-Malczyk, Stanisława Maciejowska,
Irena Godyń oraz Agnieszka Sańka, odbyła w zeszłym roku czternaście posiedzeń, w tym trzydniowe posiedzenie wyjazdowe związane
z objazdem samorządowych szkół i przedszkoli, mające na celu zapoznanie ze stanem przygotowań do nowego roku szkolnego 2017/2018
oraz stopniem realizacji gminnych inwestycji oświatowych. Podczas
posiedzeń komisja wypracowała czterdzieści opinii, zgłosiła do burmistrza gminy Krzeszowice wnioski formalne oraz wnioski do budżetu

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
gminy Krzeszowice na rok 2018, które
dotyczyły piętnastu najpilniejszych
zdaniem członków komisji zadań
inwestycyjnych koniecznych do zrealizowania w gminnych placówkach
oświatowych.
Do najważniejsz ych spraw, któr ymi
zajmowała się Komisja Edukacji w 2017
roku, były działania mające na celu
wdrożenie reformy oświaty, likwidującej
gimnazja oraz wprowadzającej ośmioletnie szkoły podstawowe, w gminie Krzeszowice, którym poza materią uchwałodawczą towarzyszyły odpowiedzi na
liczne pisma kierowane do komisji oraz
uczestnictwo w posiedzeniach komisji przedstawicieli różnych środowisk
zainteresowanych zmianami w oświacie. W tym celu członkowie Komisji
Edukacji na bieżąco współpracowali z Wydziałem Edukacji i Spraw Obywatelskich, monitorowali projektowane zmiany zachodzące w polskim prawie
oświatowym, analizowali ich skutki w zakresie realizacji planowanych zadań oświatowych, informowali, w odpowiedzi na pisma zaniepokojonych
wizją zmian środowisk lokalnych, o przewidywanych etapach tworzenia
zreformowanej sieci szkolnej, a także byli wnioskodawcami przeprowadzenia debaty oświatowej na początku 2017 roku, ze względu na rosnące
zainteresowanie społeczne tematem reformy oświaty. Według przyjętego
założenia, że projekt uchwały o dostosowaniu sieci szkolnej do nowego
ustroju szkolnego, do którego przyjęcia zobligowany był samorząd gminny, powinien zakładać utworzenie ośmioletnich szkół podstawowych we
wszystkich sołectwach naszej gminy, natomiast w mieście Krzeszowice
– dwóch szkół podstawowych, Komisja Edukacji w sposób konsekwentny i merytorycznie uzasadniony broniła stanowiska utworzenia dwóch
(a nie jednej) szkół podstawowych na terenie miasta Krzeszowice, z którym
zbieżna okazała się, ostatecznie wiążąca dla krzeszowickiego samorządu,
opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty. Wspomniane powyżej zmiany,
szczególnie w przypadku Krzeszowic, wymagały osiągnięcia pewnego
kompromisu, potrzebnego w sprawie konieczności wskazania uczniom
niektórych oddziałów klas trzecich oraz klas szóstych Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach miejsca realizacji obowiązku
szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach, powstałej w wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Krzeszowicach w ośmioklasową Szkołę Podstawową. Zwieńczeniem procedowania zmian w gminnej
oświacie było opiniowanie projektów uchwał stwierdzających zakończenie
działalności gimnazjów na terenie gminy Krzeszowice oraz projektów
uchwał dotyczących przekształcenia dotychczasowych zespołów szkół
oraz sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe, które równocześnie stanowiły ich akty założycielskie.
Do stałych, ważnych zadań będących przedmiotem działania Komisji
Edukacji należała kontrola finansów gminnej oświaty, czyli opiniowanie
budżetu gminy Krzeszowice w zakresie kompetencji komisji: sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2016, opiniowanie informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz opiniowanie projektu
budżetu na rok 2018, które poprzedzała wnikliwa analiza zadań samorządu, ewidencjonowanych w działach 801 – Oświata i Wychowanie, oraz 854
– Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Analizie tej towarzyszyło omówienie

aktualnej relacji dochodów względem wydatków, dotyczących realizacji
zadań w obszarze gminnej oświaty, wskazujących na wciąż rosnące ich
koszty.
Zgodnie z wieloletnią tradycją w zakresie integracji społeczności uczniowskiej oraz przedszkolaków z terenu gminy Krzeszowice komisja opracowała
harmonogram osiemnastu konkursów organizowanych przez dyrektorów
i nauczycieli gminnych szkół i przedszkoli dla różnych grup wiekowych,
pod patronatem przewodniczącego rady miejskiej, burmistrza gminy Krzeszowice i Komisji Edukacji wraz z podziałem przyznanych środków. Kolejne
edycje konkursów tematycznych świadczą o profesjonalnym podejściu
organizatorów oraz dużym zainteresowaniu ze strony ich uczestników.
Wzorem lat ubiegłych, Komisja Edukacji w okresie wakacyjnym analizowała
stan zadań związanych z przygotowaniem szkół i przedszkoli do nowego
roku szkolnego 2017/18 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych oraz wizyt w gminnych placówkach oświatowych. Cykl spotkań
wyjazdowych Komisji Edukacji, organizowanych przy bardzo dobrej współpracy z Wydziałem Edukacji i Spraw Obywatelskich, służył zapoznaniu
członków komisji ze stanem bazy lokalowej, poziomem realizacji planowanych gminnych inwestycji oświatowych, przygotowaniu ewidencji potrzeb
modernizacyjnych zgłaszanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli oraz
opracowaniu wniosków do budżetu na rok 2018.
Komisja Edukacji na bieżąco analizowała informacje lub opiniowała projekty uchwał związane z właściwym funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy Krzeszowice, które dotyczyły między innymi
dopłaty do wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela,
udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Krzeszowice, oraz
zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także
zatwierdzenia zmian „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice”. Ponadto zgodnie
z planem pracy komisja omawiała między innymi działalność poradni psychologiczno–pedagogicznej i zapoznała się z zakresem i formami pomocy
psychologiczno–pedagogicznej udzielanej w poszczególnych placówkach
oświatowych. Pod koniec roku członkowie Komisji Edukacji dokonali analizy informacji dotyczącej stanu realizacji zadań oświatowych w gminie
Krzeszowice, zawartej w dokumencie stanowiącym kompendium wiedzy
o gminnej oświacie, podsumowującym zakończony rok szkolny 2016/2017.
Członkowie Komisji Edukacji jako jej reprezentanci brali ponadto czynny
udział w pracach komisji konkursowych powołujących dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli oraz pracach komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród burmistrza dla nauczycieli gminy Krzeszowice. Dwukrotnie
uczestniczyli w spotkaniu z Barbarą Nowak, Małopolskim Kuratorem
Oświaty: w marcu bieżącego roku na terenie Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach podczas spotkania poświęconego
zagadnieniom reformy oświaty oraz w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku podczas objazdu placówek oświatowych w dniu 1 września 2017
roku. Pełnili również funkcje reprezentacyjne podczas licznych akademii,
uroczystości szkolnych i konkursów organizowanych w gminnych placówkach oświatowych w roku 2017.
Przewodniczący Komisji Edukacji
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
mgr Robert Chochół
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SPRAWOZDANIE
Z PRACY KOMISJI KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI
I PROMOCJI W ROKU 2017
Trzeci rok działania Komisji Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji zaowocował wieloma podjętymi inicjatywami
i spotkaniami. Członkowie komisji,
Monika Dudek (przewodnicząca),
Klaudia Węgrzyn (wiceprzewodnicząca), Robert Chochół, Artur Baranowski
i Bogdan Kurdziel, na posiedzeniach
i komisjach wyjazdowych omawiali
tematy i zagadnienia związane z szeroko rozumianą kulturą, sportem, turystyką oraz promocją miasta i gminy
Krzeszowice. Komisja kierowała wnioski do burmistrza gminy Krzeszowice
dotyczące różnorakich obszarów działań komisji oraz siedem wniosków do
projektu budżetu gminy na 2018 rok.
W roku 2017 członkowie komisji zapoznali się bliżej z działającymi na terenie
naszej gminy gospodarstwami agroturystycznymi i ofertą turystyczną, odwiedzając między innymi obiekty w Paczółtowicach, Tenczynku czy Rudnie. Jednym
z wniosków komisji było zwiększenie oznakowania prowadzącego do atrakcji
turystycznych i gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy. Zważywszy na
wielkie bogactwo atrakcji przyrodniczych, historycznych i turystycznych gminy
Krzeszowice, baza turystyczna naszej gminy jest dość uboga: brakuje miejsc
noclegowych; warto by także zwiększyć zasięg informacji turystycznej, oznakowania atrakcji, wskazówek dojazdu do znanych miejsc historycznych. Z tego
powodu komisja docenia fakt podjętego przez Urząd Miejski i burmistrza gminy
Krzeszowice szeregu inicjatyw w tym obszarze. Pod koniec roku 2017 został
zakupiony przez Urząd Miejski infokiosk, który został zamontowany na budynku
florianówki. Tworzona jest nowa interaktywna strona internetowa poświęcona
atrakcjom turystycznym gminy Krzeszowice. Z inicjatywy burmistrza została również opracowana koncepcja szlaku nordic walking pod roboczą nazwą Nordic
Walking Las Zwierzyniecki, obejmująca Tenczynek, Rudno, Frywałd i Nawojową
Górę. W ramach projektu zostanie między innymi odnowiony istniejący szlak
górniczy. Trwają prace nad projektem „Dolina Pstrąga w Dubiu”, polegającym na
zagospodarowaniu tej części doliny Racławki z nowym punktem odpoczynku turysty jako miejsca przyjaznego turystom, dzieciom, całym rodzinom. Wypiękniał
Staw Wroński w Tenczynku dzięki pozyskanej przez Urząd Miejski dotacji. W 2017
roku odnowiona została również miejska trasa turystyczna.
Od początku kadencji pracy komisji kultury jej członkowie wnioskowali o zagospodarowanie i rozpatrzenie możliwości wykorzystania sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach, znajdującej się przy ulicy Floriana, z przeznaczeniem na salę koncertową, widowiskową, taneczną, kinową. 17 marca 2018
roku decyzją burmistrza gminy Krzeszowice oraz przy współpracy z Centrum
Kultury i Sportu w Krzeszowicach otwarto nowe miejsce dedykowane młodzieży
pod nazwą Kopalnia Talentów, w którym odnajdą się nie tylko chcący realizować
swoje pasje artystyczne, ale też wszyscy młodzi ludzie potrzebujący miejsca na
spędzenie wolnego czasu czy odpoczynku po zajęciach szkolnych. Florianówka
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będzie również siedzibą działających w CKiS zespołów, w tym Verso i Krzeszowickiego Teatru Rozrywki.
W swoich działaniach członkowie komisji nie zapominają o spotkaniach
z mieszkańcami gminy, w tym z organizacjami, stowarzyszeniami i grupami
nieformalnymi, stąd między innymi posiedzenie komisji z udziałem członkiń kół gospodyń wiejskich czy nowo powstałym Stowarzyszeniem Klub
Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice, liczącym około trzydziestu członków.
Głównym jego celem jest propagowanie wspinaczki rodzinnej na ścianach
sztucznych oraz w plenerze. Gmina Krzeszowice ma ogromny potencjał
w postaci skałek, które można wykorzystać; należy je tylko wcześniej oczyścić
i odpowiednio przygotować dla turysty. Stowarzyszenie we współpracy z gminą powoli realizuje to zadanie. Obiecujące tereny znajdują się między innymi
w miejscowości Dubie czy w Miękini. Ten rodzaj sportu jest mało znany na terenie naszej gminy, a sprzyjające ukształtowanie terenu może sprawić, że przy
współpracy z Urzędem Miejskim będzie możliwość wykreowania nowego
produktu turystycznego. We wrześniu 2017 roku komisja złożyła następujące
wnioski do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 na realizację zadań z zakresu kompetencji komisji:
1. Zabezpieczenie w budżecie środków na pokrycie wkładu własnego przy
składaniu wniosku grantowego na budowę nowego lokalu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach.
2. Zagospodarowanie pierwszego piętra ośrodka zdrowia w Tenczynku oraz
remont dachu tego budynku.
3. Budowa, przebudowa i remont obiektu lekkoatletycznego zlokalizowanego
przy szkole podstawowej w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7.
4. Modernizacja budynku LKS Tęcza wraz koncepcją szerszego wykorzystania
przestrzeni, np. poprzez stworzenie siłowni na wolnym powietrzu, sali fitness itp.
5. Adaptacja pomieszczenia nad OSP Krzeszowice (ul. Floriana) z przeznaczeniem na wielofunkcyjną salę widowiskową.
6. Ujęcie w budżecie środków na realizację siłowni na wolnym powietrzu,
w dwóch sołectwach gminy Krzeszowice.
7. Generalny remont Orlika w Krzeszowicach.
Do kompetencji komisji należy również zapoznanie się z rocznymi sprawozdaniami z działalności Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach, dlatego członkowie komisji szczegółowo analizowali działalność tych instytucji kultury w roku 2017,
biorąc także wielokrotnie udział w wydarzeniach przez nie organizowanych.
Trzy posiedzenia komisji poświęcone były sytuacji w bibliotece w Tenczynku
(w styczniu 2017 roku przy udziale pracowników tej biblioteki), w tym planowanej przez dyrektor restrukturyzacji tej placówki.
W okresie sprawozdawczym, zgodnie ze swoim zakresem działania, komisja
zajmowała się także opiniowaniem projektu budżetu gminy Krzeszowice na
rok 2018, opiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 oraz
pierwsze półrocze 2017 roku, oceną realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i opiniowaniem rocznego planu współpracy gminy
Krzeszowice z NGO oraz gminną strategią.
Członkowie komisji uczestniczyli w licznych wydarzeniach oraz okolicznościowych spotkaniach organizowanych przez gminne instytucje kultury oraz
Urząd Miejski.
Monika Dudek
przewodnicząca komisji

NOWA DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Pod koniec ubiegłego roku odbył się konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. Wygrała go Aneta
Solarz i od 1 lutego objęła stanowisko. Nowa dyrektor mieszka w Giebułtowie. Ostatnio kierowała GOPS w Wielkiej Wsi. W tamtej instytucji
zdobyła wszystkie stopnie awansu, więc specyfikę pracy ośrodków
pomocy społecznej zna doskonale. Krzeszowicki GOPS to inna większa skala, większy budżet i większa kadra, ale Aneta Solarz nie ma
wątpliwości, że poradzi sobie z nowym wyzwaniem.
Wizja ośrodka nowej dyrektor to przede wszystkim GOPS jako instytucja
udzielająca różnorodnych form wsparcia, nieograniczająca się tylko i wyłącznie do wypłacania zasiłków instytucja, w której pracują profesjonaliści,
z właściwym podejściem do drugiego człowieka, skutecznie realizujący
zadania ustawowe ośrodka.
– Ostatnie lata przyniosły szereg zmian, jeśli chodzi o działalność ośrodków
pomocy społecznej w całym kraju, bo oprócz pomocy społecznej GOPS realizuje również zadania z zakresu wielu innych ustaw, jak ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny czy chociażby ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, czyli 500+. Skutkiem tych zmian jest fakt,
iż kontakt z ośrodkiem ma bardzo wielu mieszkańców gminy Krzeszowice,
dlatego ważne jest postawienie nacisku na właściwą jakość obsługi i wysokie
kompetencje pracowników. Również z racji tak szerokiego spektrum działania,
GOPS nie powinien działać na marginesie, ale być jedną z kluczowych instytucji działających na rzecz społeczności gminnej – mówi dyrektor Aneta Solarz.
Zaangażowanie, dobra komunikacja, szybkie i elastyczne reagowanie
powinno być mocną stroną GOPS jako jednostki działającej na rzecz mieszkańców, szczególnie tych wymagających wsparcia i pomocy. – Zdarza
się, że szereg obwarowań ustawowych często uniemożliwia nam udzielanie
pomocy finansowej osobom tego potrzebującym; rolą pracownika socjalnego
powinno być jednak wskazanie innych alternatywnych źródeł pomocy czy
innych możliwości rozwiązania trudnej sytuacji. Priorytetem powinna być

praca z indywidualnym klientem i jego rodziną, ale nie można zapominać o innych ważnych obszarach, takich jak wspieranie zachowań prospołecznych,
integracja środowiska lokalnego czy inicjowanie grup samopomocowych i zadaniowych. Jako GOPS jesteśmy zespołem pracującym na rzecz mieszkańców
gminy Krzeszowice: to tutaj powinniśmy angażować swoje umiejętności, wiedzę i energię, kreować lokalną politykę społeczną, wychodzić z inicjatywami
działań edukacyjnych i profilaktycznych – kontynuuje Aneta Solarz. Dobrą
praktyką ośrodka powinna stać się, według nowej dyrektor, współpraca
z lokalnymi instytucjami, takimi jak szkoły, straż miejska, urząd pracy, centrum kultury, a przede wszystkim z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które stanowią ogromny potencjał gminy Krzeszowice.
Marian Lewicki

ZACHOWAĆ SIĘ WŁAŚCIWIE
Pod koniec pierwszego tygodnia ferii zimowych grupa mieszkańców
Czernej wyjechała na wycieczkę na baseny geotermalne do Oravic. Jednym z uczestników wycieczki był 16-letni Stanisław Skotniczny. Jak to na
basenie, wszyscy świetnie się bawili, jednak każdy był skoncentrowany na
sobie, bo przecież co złego może zdarzyć się na pływalni, gdzie są ratownicy. A jednak…Atrakcją jednego z basenów była sztuczna fala, która jest
włączana co godzinę. – Przechodziliśmy tam z moim bratem i kolegami. Zauważyłem, że na dnie basenu ktoś leży i się nie porusza. Na początku nie byłem
pewien, czy to zamierzona sytuacja czy też może dzieje się coś złego. Czułem
jednak, że coś jest nie tak. Szybko zawiadomiłem ratownika, a ten przystąpił
do akcji ratowniczej. Wyciągniętego człowieka reanimowano, na szczęście
skutecznie – mówi Staszek. Kiedy spytałem, czy zrobił coś szczególnego,
stwierdził, że zachował się po prostu właściwie. Epilog całej sytuacji jest
oczywiście szczęśliwy. Człowiek został uratowany i przyszedł z podziękowaniem do szkoły, do której uczęszcza Staszek (szkoła w Nowej Górze).
Tyle mówi się o powszechnej znieczulicy; wiele osób narzeka na młodzież.

Na pewno coś jest na rzeczy, ale takie postawy jak Staszka dają nadzieję
i wnoszą dużo optymizmu w nasze życie. A ja bardzo się cieszę, że mogłem
poznać tego skromnego młodego człowieka.
Marian Lewicki
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DLACZEGO JAJKA STAŁY SIĘ SYMBOLEM
ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY?
Trudno wyobrazić sobie święta Wielkiej
Nocy bez kolorowych pisanek oraz jajek na
świątecznym stole pod najróżniejszymi postaciami. Choć coraz częściej zamiast tradycyjnie zdobionych jajek w koszykach lądują
czekoladowe smakołyki, nadal jest to najbardziej charakterystyczny element wiosennych
świąt. Co symbolizują jajka wielkanocne
i dlaczego są takim ważnym atrybutem świąt?

JAJKA WIELKANOCNE

Utrwalona w kulturze symbolika jajek idealnie
wpisała się w wierzenia chrześcijańskie. Wielkanoc, świętowana w czasie po pierwszej wiosennej pełni księżyca, połączyła się z obrzędami
związanymi z powstającą po zimowym uśpieniu
przyrodą, rozwijającym się życiem, nowym
początkiem. Jajko stało się symbolem Zmartwychwstania Jezusa.
Jajka wielkanocne, dla podkreślenia ich wagi
oraz znaczenia, były i nadal są bogato zdobione
i barwione. Jajka gotowano w wywarach, dzięki
którym nabierały konkretnej barwy. Malowano
je, drapano lub oklejano. Metod zdobienia jest
wiele, a zwyczaj ten sięga czasów pogańskich,
ponieważ najstarsze odnalezione polskie pisanki
datowane są na X wiek.
Co ciekawe, zdobienie jaj było w niektórych
regionach Polski zarezerwowane jedynie dla czystych kobiet, czyli niemiesiączkujących w czasie
zdobienia. Nawet kontakt z nieczystymi wymagał
odpowiedniego postępowania, aby odgonić
potencjalne niebezpieczeństwa.

MAGICZNE MOCE JAJEK

JAJKO – ODWIECZNY SYMBOL
Można stwierdzić, że jajko było dla człowieka
rzeczą fascynującą od początków istnienia.
Zawsze też związane było z pojawiającym się życiem, początkiem, stworzeniem. Najstarsze mity
kosmogoniczne z całego świata wiążą początki
Ziemi z jajkiem. Takie wierzenia można znaleźć
zarówno wśród ludów śródziemnomorskich
(niektórzy bogowie greccy wykluli się z jaj), jak
i w mitach filipińskich, indyjskich czy ze starożytnego Egiptu.
W większości kultur świata jajka symbolizują
życie, miłość, siłę i płodność. Ich kształt przywodzi na myśl doskonałość, ale także nadzieję na
nowe życie. Często są elementem niezbędnym
w obrzędach przejścia. Są nierozerwalnie związane ze Słońcem i z jego kultem. Łączą się z odwiecznym rytmem życia i śmierci, dnia i nocy,
odradzającej się przyrody, dlatego zazwyczaj jaja
są głównym elementem obrzędowości i zwyczajów wiosennych.
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Jajka były w kulturze ludowej ważne, nie tylko ze
względu na swoją bogatą symbolikę. Posiadały
także właściwości magiczne wykorzystywane
w niektórych obrzędach i służyły do zabiegów magicznych. Aby zapewnić pomyślność,
kładziono je pod fundamenty nowego domu,

a w zamieszkałych chatach zawieszano skorupy
u powały, aby odgonić złe duchy. Skorupki lub
jajka wielkanocne zakopywano w polach, żeby
zapewnić sobie obfitość zbiorów.
Dla dobrego zdrowia jedzono jajka przed rozpoczęciem nowego sezonu prac w polu. Wiele zabiegów stosowanych przez znachorki lub innych
ludowych uzdrowicieli opierało się na jajku. Jajka
stosowano także w zabiegach mających na celu
uleczenie z chorób. Toczone po ciele chorego
jajko miało wyssać przyczyny schorzenia.

WIELKANOCNE ZWYCZAJE ZADUSZKOWE
Jajka ofiarowano również zmarłym. Z wierzeń
przedchrześcijańskich wywodził się zwyczaj
składania jajek do grobów lub na nich. W czasie
świąt dzielono się święconymi jajkami ze zmarłymi członkami rodzin. Jajo w tym kontekście
dawało nadzieję na odrodzenie i odzyskanie
życia. Prawdopodobnie do tego typu zwyczajów
nawiązuje krakowska Rękawka, która odbywa się
na pamiątkę stypy po śmierci Krakusa.
O miejscu jajka w kulturze ludowej można by
opowiedzieć jeszcze wiele. Warto jednak zapamiętać, że jajka wielkanocne oprócz chrześcijańskiego symbolu Zmartwychwstania
Jezusa niosą ze sobą dobre życzenia na nadchodzący rok: pomyślność, zdrowie, obfitość.
Oby w tym roku nie zabrakło jajek na Waszym
wielkanocnym stole!
Ewelina Matug,

folklorystka

25 marca to była piękna niedziela w Krzeszowicach. Na Rynku
setki osób wspólnie spędziło czas biorąc udział w imprezie
„Krzeszowicki Koszyk Wielkanocny”. Można było skosztować
potraw wielkanocnych, malować wielkie pisanki, czy szukać
ukrytych w parku czekoladowych baranków i jajek. Podczas
imprezy odbyły się dwa konkursy, których uczestnicy kultywują
tradycje i zwyczaje związane z przygotowaniem do świąt Wielkiej Nocy. Pierwszy konkurs dotyczył palm wielkanocnych.

KATEGORIA: PALMA NAJWYŻSZA
I miejsce: Jerzy Kuternoga z rodziną,
II miejsce: Oaza z parafii pw. Św. Marcina z Tours w Krzeszowicach,
III miejsce: Rodzina Kucielów

KATEGORIA: PALMA TRADYCYJNA
I miejsce: Anna Suchan z rodziną,
II miejsce: Rodzina Mleczków i Smółków,
III miejsce: Rodzina Janiów
W konkursie kulinarnym wzięło udział 10 Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krzeszowice.

KATEGORIA: ZUPA NA ŚWIĘCONCE
I miejsce: KGW Ostrężnica – Łany,
II miejsce: KGW Frywałd, III miejsce: KGW Nawojowa Góra

KATEGORIA: MAZUREK WIELKANOCNY
KATEGORIA: PALMA NAJMNIEJSZA TRADYCYJNA
I miejsce: Ania Kuciel,
II miejsce: Tosia Kudoba,
III miejsce: Julia Derguti

I miejsce: KGW Filipowice,
II miejsce: KGW Miękinia,
III miejsce: KGW Wola Filipowska
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6 kwietnia
godz. 19.00

7 kwietnia
godz. 10.00

13 kwietnia
godz. 18.00

14 kwietnia
godz. 10.00

15 kwietnia

godz. 9.00 - 15.00

20 kwietnia
godz. 19.00

21 kwietnia
godz. 9.00

21 kwietnia
godz. 10.00

24 kwietnia
godz. 10.00

WIECZÓR Z HALINĄ KUNICKĄ
recital oraz promocja książki Artystki
Galeria w Pałacu Vauxhall
DZIECIĘCY UNIWERSYTET W KRZESZOWICACH
Czy naprawdę „szewc bez butów chodzi”?
O powiedzeniach i powiedzonkach w języku polskim
zajęcia poprowadzi dr Iwona Steczko
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach, s. 12-13
wstęp 25 zł za pojedyncze zajęcia lub 100 zł za karnet na cały semestr
LABORATORIUM KULTURY
Egzamin, reż. Cristian Mungiu
projekcja ﬁlmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Fimowego
dyskusję po ﬁlmie poprowadzi Urszula Honek
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny
PUCHAR ŻUBRÓW
zawody szermiercze
Hala sportowa w Krzeszowicach
wstęp wolny
PCHLI TARG PO SĄSIEDZKU
Rynek w Krzeszowicach
opłata za stoisko 10 zł
LABORATORIUM KULTURY
Moja muzyczna droga. Od bluesa do muzyki sakralnej
spotkanie z Januszem Blecharzem poprowadzi Marian Lewicki
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny
DRUŻYNOWY TURNIEJ SZACHOWY
o puchar Burmistrza Gminy Krzeszowice
Sala Herbowa Urzędu Miasta
ul. Grunwaldzka 4
wstęp wolny
DZIECIĘCY UNIWERSYTET W KRZESZOWICACH
Biegiem przez świat
zajęcia poprowadzi Wioletta Frankiewicz - polska lekkoatletka,
olimpijka, rekordzistka świata w biegu na 2000 m z przeszkodami
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach, s. 12-13
wstęp 25 zł za pojedyncze zajęcia
OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI
parada Żabki, Żaby i Ropuchy
Rynek w Krzeszowicach
wstęp wolny
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Możliwe
są zmiany

W sobotę 17 marca otwarto w Krzeszowicach
nową placówkę Centrum Kultury i Sportu – Kopalnię Talentów. Zapowiada się, że Kopalnia Talentów będzie atrakcyjnym miejscem dla dzieci
i młodzieży na kulturalnej mapie Krzeszowic.
Pomysł na uruchomienie filii we Florianówce
pojawił się już dwa lata temu, a koncepcja na
jej funkcjonowanie była wypracowywana przez
ostatnich kilka miesięcy. Od początku roku
trwały tam prace remontowe. Efekt tych działań
można było zobaczyć 17 marca. Koordynatorem
całego projektu jest Anna Dijuk-Bujok. Na otwarcie przyszło wiele osób zainteresowanych ofertą
Kopalni Talentów, a ta zapowiada się bardzo ciekawie. Już w tej chwili działają tam zespół Verso
i Krzeszowicki Teatr Rozrywki. – Jestem przekonana, że to miejsce ma olbrzymi potencjał. Dajemy
dzieciom i młodzieży naszej gminy przestrzeń do
realizacji własnych pomysłów i przedsięwzięć.
Kopalnia w części oferuje zajęcia artystyczne, ale
oczekujemy, że przyjdą tam młode osoby z własnymi propozycjami. W Kopalni Talentów można
spotykać się z rówieśnikami i po prostu być, siedzieć
i rozmawiać, ale można też aktywnie organizować
swój czas. Są piłkarzyki, bilard, gry telewizyjne,
jest oczywiście Wi-Fi. Ale oczekujemy i liczymy też
na to, że młodzi ludzie się uaktywnią kulturalnie

– mówiła na otwarciu dyrektor Centrum Kultury
i Sportu Anna Miga. W otwarciu uczestniczyli
burmistrz Wacław Gregorczyk, starosta Wojciech
Pałka, radni Rady Powiatu Krakowskiego i Rady
Miejskiej i wiele innych osób. Zebrani gorąco
oklaskiwali występy zespołu Verso, Krzeszowickiego Teatru Rozrywki i krótki koncert gitarzysty
Damiana Wróbla. Również burmistrz Wacław
Gregorczyk mówi o swoich nadziejach związanych z Kopalnią Talentów.
Otwarcie „Kopalni Talentów” to przykład, że warto
mieć marzenia i wytrwale dążyć do ich realizacji.
Stworzenie miejsca spotkań dla ludzi aktywnych to
konkretny wymiar mojego poważnego podejścia o
rozwoju artystycznego i intelektualnego naszych
uzdolnionych mieszkańców. Dzisiaj pod jednym
dachem znajduje się miejsce krzeszowickiego Teatru Rozrywki, spotkań ludzi młodych oraz rodzin z
dziećmi. To także dowód na tworzenie się w naszej
gminie wielu dobrych pomysłów i urządzenie ciekawego miejsca z bogatą ofertą dla mieszkańców
Krzeszowic. Położenie „Kopalni Talentów” tuż przy
dworcu autobusowym i niedaleko stacji kolejowej
powoduje, że miejsce to będzie dostępne także dla
osób spoza samego miasta. Chciałbym aby tam
właśnie ludzie integrowali się wokół wydarzeń oraz
pomysłów i rozwijali się wszechstronnie.

Już dzień później placówka zaczęła aktywnie
funkcjonować. W poniedziałki od 18:00 do 21:00
odbywają się zajęcia teatralne dla dorosłych, we
wtorki od 18:00 do 21:00 – zajęcia teatralne dla
młodzieży. W czwartki od 15:30 do 21:00 zaprasza zespół Verso.
Środy, piątki i soboty od 15:00 do 21:00 w Kopalni Talentów to dni otwarte dla wszystkich. Nie
odbywają się zajęcia, ale warto tam przyjść, aby
miło spędzić czas. Na wyposażeniu placówki są
gry planszowe, piłkarzyki, bilard, stół do tenisa
stołowego, konsola do gier PS4 z grą FIFA 2018,
stół do gry w cymbergaja. W tych dniach można
zapisać się na kolejne zajęcia, do chóru dziecięcego i do grupy tanecznej.
Koordynator Kopalni Talentów Anna Dijuk-Bujok
prowadzi w filii CKiS zajęcia wokalne i teatralne;
ma też nadzieję na powstanie chóru dziecięcego.
Pracuje tam także Bartłomiej Święszek, lubiany
trener dziecięcych i młodzieżowych drużyn piłkarskich. Bartek ponadto jest animatorem sportu
na krzeszowickim Orliku.
Marian Lewicki
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ZEBRANIA WIEJSKIE I OSIEDLOWE
SANKA
Dla mieszkańców sołectwa Sanka, którzy zgromadzili się w niedzielę 11
marca w budynku OSP, kwestią rodzącą najwięcej wątpliwości był projekt
budowy kanalizacji na południu gminy Krzeszowice. Obrady zgromadzenia
wiejskiego rozpoczęło wystąpienie dzielnicowego młodszego aspiranta
Dominika Bałuszka, który poruszał kwestie bezpieczeństwa wsi. Jego
wypowiedź uzupełnił sołtys Bolesław Kuciel (będący jednocześnie prezesem miejscowej straży pożarnej), zwracając się do przybyłych z apelem
o niewypalanie traw, oraz z sugestią, by każdy sprawdził stan przewodów
kominowych w swoim domu. Następnie sołtys powitał zgromadzonych
gości: burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, radnego rady
powiatu Jerzego Wnęka, a także radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach
Agnieszkę Sańkę i Leszka Słotę. Po podsumowaniu i przyjęciu przez mieszkańców sprawozdania finansowego za rok 2017 głos zabrał Burmistrz,

WOLA FILIPOWSKA
11 marca odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Wola Filipowska. Sołtys
Adam Godyń otworzył zebranie w drugim terminie, witając mieszkańców
oraz gości: burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, wicestarostę
powiatu krakowskiego Wojciecha Pałkę, radnego powiatu krakowskiego Jerzego Wnęka i radnego gminy Władysława Ziomka. Po wyborze protokolanta,
stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyjęciu ich porządku sołtys Adam
Godyń przedstawił sprawozdanie z działalności sołectwa za rok 2017, które
zostało jednogłośnie przyjęte przez zgromadzonych. Następnie zgromadzeni
pochylili się nad problemem wprowadzenia zmian do planu finansowego
sołectwa na rok 2018, który przewidywał przeznaczenie 15 tysięcy złotych na
pierwszy etap inwestycji planowanej przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych. Z uwagi na niełatwą sytuację budżetową gminy Wydział Inwestycji
Urzędu Miejskiego nie widzi możliwości współfinansowania tego zadania,
w związku z czym sołtys zwrócił się do mieszkańców z prośbą o podjęcie
uchwały o przeniesieniu tych środków na remonty nawierzchni dróg gmin-

przypominając o inwestycjach sfinansowanych i współfinansowanych
przez Urząd Miejski. Zapowiedział także starania o dokonanie inwestycji
na terenie przyszkolnego boiska, która w razie powodzenia zmieniłaby
jego nawierzchnię z asfaltowej na poliuretanową. Przy szczegółowych pytaniach mieszkańców dotyczących prac związanych z kanalizacją, a także
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla sołectw,
burmistrz posiłkował się obecnością radnego Leszka Słoty. Radny Jerzy
Wnęk zapewnił, że powiat krakowski zabezpieczył środki na budowę planowanego chodnika, a opóźnienie w jego budowie wynika z problemu
z prawem własności jednej z działek, po której ma on przebiegać. W związku z licznymi pytaniami związanymi ze szczegółami i zakresem prac przy
kanalizacji, burmistrz zapowiedział, że kiedy zostanie już zawarta umowa
z wykonawcą, zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjne dla
mieszkańców Sanki i Zalasu.

nych i renowację odwodnienia w ich pasach. Po zabraniu głosu przez burmistrza Wacława Gregorczyka, który zasugerował, że być może uda się etapowo
rozpocząć tę inwestycję, pozyskując środki zewnętrzne, sołtys zaproponował
przyjęcie uchwały, w której zebranie postanowi o zmianie przeznaczenia tej
kwoty w przypadku nierozpoczęcia realizacji zadania przez gminę do końca
sierpnia bieżącego roku.
Z uwagi na problem z wyłonieniem wykonawcy budowy przedszkola rada sołecka zaproponowała podjęcie deklaratywnej uchwały o przeznaczeniu środków finansowych, które przypadają sołectwu po ubiegłorocznej sprzedaży
dwóch działek mienia wiejskiego przy stacji tankowania gazu (ulica Lipowa),
na tę inwestycję. Dochód z ich sprzedaży wyniósł 353,5 tysiąca złotych. 70%
tej kwoty należy do wsi i, podczas procedowania kolejnego budżetu 247,4
tysiąca złotych, pieniądze te będą przekazane sołectwu jako dochód z mienia. Przy trudnościach związanych z zabezpieczeniem środków na skuteczne
wyłonienie wykonawcy rozbudowy szkoły taka kwota nie jest bez znaczenia,
a jednocześnie pokazuje wagę tej inwestycji dla lokalnej społeczności.
Sołtys poinformował mieszkańców o aplikowaniu przez gminę do programu
budowy plenerowych siłowni, do którego została zgłoszona jedna z działek
w południowej części wsi. Z uwagi na niewielką powierzchnię działki i restrykcyjne przepisy nie ma możliwości równoczesnego usytuowaniu siłowni
i placu zabaw. Rada sołecka kieruje wniosek do Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych o przeznaczenie ze środków ludności, pozostających na ich koncie, kwoty w wysokości do 10 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji
projektowej dla urządzenia tam placu zabaw.
Mieszkańcy zwracali uwagę sołtysa na trudności związane z prowadzoną
modernizacją linii kolejowej E30. W ich opinii ciężki sprzęt powoduje zniszczenia nawierzchni dróg, a kierowcy nie przestrzegają znaków informujących
o ograniczeniach tonażu. Problemem są także samochody wyjeżdżające
z placu budowy na drogę krajową numer 79, gdyż za ich sprawą w okolicach
wjazdu i wyjazdu z terenu inwestycji na drodze tworzy się gruba i śliska warstwa błota, stwarzająca realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Sołtys poinformował, że każdy taki przypadek należy zgłaszać, a sam pozostaje w ciągłym
kontakcie z dyrektorem projektu i prowadzącymi roboty inżynierami.
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NAWOJOWA GÓRA
Co prawda zorganizowane 9 marca w Nawojowej Górze zebranie sołeckie
nie przyciągnęło do Domu Gromadzkiego tłumów, ale za to udało się zgromadzić na nim przedstawicieli wszystkich pokoleń. Przybyłych mieszkańców przywitali Klaudia Węgrzyn, sołtys Nawojowej Góry, burmistrz gminy
Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz radny rady powiatu krakowskiego
Jerzy Wnęk. W pierwszej kolejności głos zabrał młodszy aspirant Dominik
Bałuszek, dzielnicowy, będący jednocześnie członkiem Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Wraz z Dorotą Ropką, przewodniczącą tego zespołu, prosili zebranych
o czujność i informowanie o swoich obawach i podejrzeniach związanych
z fizycznym i psychicznym znęcaniem się nad małoletnimi. Przewodnicząca
przedstawiła założenia prowadzonej w tym roku akcji „Dzieciństwo bez
przemocy”, a reprezentant krzeszowickiego komisariatu pokrótce przedstawił sposób działania procedury „Niebieskiej karty”. Dzielnicowy uczulał
także zgromadzonych mieszkańców na przypadki wyłudzeń dokonywanych metodą „na wnuczka”, gdyż w ostatnich miesiącach zintensyfikowały
się przypadki tego typu oszustw na terenie gminy Krzeszowice. Sołtys
Klaudia Węgrzyn, podsumowując działania wykonane przez sołectwo

TENCZYNEK
Zebranie wiejskie w Tenczynku, największym sołectwie gminy Krzeszowice,
odbyło się w niedzielę 18 marca. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
samorządu: burmistrz Wacław Gregorczyk, radny Rady Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk, radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach Stanisława
Maciejowska, Robert Chochół i Monika Dudek oraz przedstawiciele krzeszowickiej policji.
Sołtys Alicja Gaj przedstawiła sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu
za rok 2017. Omawiano kwestię dzierżawy działki naprzeciw Restauracji
Zamkowa (w tej chwili to pusty plac). Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprosili na nadchodzące wydarzenia. Anna Łukasik podkreśliła
znaczenie działania NGO i pracy społecznej ich członków na rzecz naszej
miejscowości, apelując o docenienie tego, ile ciekawych wydarzeń organizowanych jest w Tenczynku.
Radny Jerzy Wnęk przedstawił sprawy, którymi zajmuje się, podejmując inicjatywy na szczeblu powiatowym, w tym przed wszystkim sprawy poświęcone bezpieczeństwu przy drogach powiatowych czy budowie chodnika

w ubiegłym roku, serdecznie dziękowała mieszkańcom za wytrwałość i wyrozumiałość w czasie przedłużającego się remontu ulicy Nawoja. Wskazała,
że sprawna realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez zaangażowania ze
strony wielu podmiotów. Wyrazy wdzięczności i uznania trafiły między innymi do obecnych podczas zgromadzenia przedstawicieli gminy, powiatu
i miejscowej ochotniczej straży pożarnej, ale i do nieobecnych: Nadleśnictwa Krzeszowice oraz spółki Wodociągi i Kanalizacja.
Choć zapewne wszyscy mieszkańcy cieszą się z powstania długo wyczekiwanego chodnika przy drodze krajowej nr 79, wątpliwości niektórych
wzbudziła kwestia odpowiedzialności za utrzymanie jego nawierzchni
w należytym stanie, na przykład podczas intensywnych opadów śniegu
lub oblodzenia. Niepewność nie trwała długo: radny Jerzy Wnęk, cytując
ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uświadomił zgromadzonym mieszkańcom, że za odśnieżenie chodnika, który przylega
bezpośrednio do ogrodzenia prywatnej posesji, odpowiada właściciel tej
nieruchomości.
Ostatnim punktem spotkania było dokonane przez prezesa Jana Węgrzyna
podsumowanie ubiegłorocznej działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry.

przy ulicy Chrzanowskiej. Jako prezes LKS Tęcza Tenczynek zaprosił również
do członkostwa w nowej sekcji nordic walking!
Burmistrz Wacław Gregorczyk podsumował wykonane w Tenczynku prace
i inwestycje oraz przedstawił zebranym przekazane przez Urząd Miejski
dodatkowe środki dla naszego sołectwa (wóz dla OSP, remont remizy, most
na ulicy Wcisły, budowa chodnika, rewitalizacja Stawu Wrońskiego i inne).
Była też mowa o dużych inwestycjach w naszej gminie, w tym budowie
wiaduktu na ulicy Daszyńskiego.
Radna Monika Dudek w imieniu Centrum Kultury i Sportu zaprosiła mieszkańców do aktywnego tworzenia Klubu Centrum, powstającej w Tenczynku filii CKiS. Nowa placówka będzie działała w pomieszczeniu budynku
gminnego (obok apteki). Dzięki wsparciu tej inicjatywy przez burmistrza
Gregorczyka lokal został wyremontowany, odświeżony przez Zakład
Administracji Budynków Komunalnych, a zarządzać nim będzie właśnie
krzeszowicki CKiS. Do czasu wyremontowania pomieszczeń nad ośrodkiem
zdrowia będzie to miejsce na spotkania i warsztaty dla wszystkich grup
wiekowych. Klub Centrum ze swoją ofertą rusza już 3 kwietnia!
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ZALAS
W niedzielę 4 marca odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Zalas.
Zgromadzonych w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej przeszło
siedemdziesięciu mieszkańców wsi powitali sołtys Henryk Woszczyna,
burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, radny Rady Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk i radny Rady Miejskiej w Krzeszowicach Leszek Słota.
Wśród osób obecnych na zgromadzeniu znaleźli się także między innymi
prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adam Ślusarczyk,
dzielnicowy aspirant Robert Orlik oraz Beata Chmielowska, sołtys sąsiedniego sołectwa Frywałd. Dzielnicowy, który jako pierwszy otrzymał głos,
przypomniał mieszkańcom o możliwości typowania miejsc niebezpiecznych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy zwrócili
się z prośbą zarówno do dzielnicowego, jak i do radnego Jerzego Wnęka
o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego w sprawie zniszczonych słupków kilometrowych, gdyż oddolna interwencja mieszkańców nie
spotkała się ze zrozumieniem ze strony tej instytucji. Następnie głos zabrał
szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który informował
mieszkańców sołectwa o zmianach w sposobie składania wniosków o dopłaty obszarowe, a także informował o nowych atrakcyjnych programach
związanych z restrukturyzacją małych gospodarstw. Kulminacyjnym punktem spotkania było przedstawienie przez sołtysa Henryka Woszczynę sprawozdania z działań wykonanych przez sołectwo w roku 2017, które zostało

przyjęte przez zgromadzenie. Szczególne zainteresowanie mieszkańców
wzbudzały kwestie związane z budową odcinka sieci kanalizacyjnej na
południu gminy Krzeszowice oraz z procedowanym planem zagospodarowania przestrzennego dla sołectw. Na liczne pytania zgromadzonych
szczegółowych odpowiedzi udzielili radny Leszek Słota i burmistrz Wacław
Gregorczyk. W trakcie zebrania poruszono także mniej spektakularne, ale
niemniej istotne dla mieszkańców problemy związane z brakiem lamp
oświetleniowych w niektórych newralgicznych miejscach oraz z koniecznością dokonania zmian w oznakowaniu dróg. Burmistrz i radni wyrazili
zrozumienie i poparcie dla prezentowanych problemów i inicjatyw, przypominając jednak o ograniczonych możliwościach budżetowych. Mieszkańcy otrzymali od burmistrza obietnicę realizacji wskazanych inwestycji,
jednak na ten moment trudno przewidzieć, kiedy uda się je przeprowadzić.
W związku z trwającymi w sołectwie pracami dotyczącymi wprowadzenia
nazw ulic sołtys przypomniał mieszkańcom, że ustawa nakłada na mieszkańców obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie trzydziestu
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Sołtys
zasugerował, by w celu zachowania ładu architektonicznego we wsi ustalić
wzór tabliczki adresowej i zwrócił się do zgromadzonych o przyjęcie w drodze uchwały rekomendacji co do jej wyglądu. Zebranie uchwałę podjęło,
rekomendując zawieszanie tabliczek z niebieskimi napisami na białym tle.

OSIEDLE JURAJSKIE
6 marca w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się cykliczne, sprawozdawcze
spotkanie mieszkańców Osiedla Jurajskiego. Zebranie prowadziła przewodnicząca zarządu osiedla Małgorzata Fryt. W zebraniu uczestniczyli
burmistrz Wacław Gregorczyk, radny rady powiatu Jerzy Wnęk, radny rady
miejskiej Wojciech Styrylski, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
Marta Sobczyk, dzielnicowy Łukasz Kocot oraz Mariola Grabowska, członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Podczas spotkania podjęto uchwałę dotyczącą przeniesienia
środków finansowych z budowy chodnika na ulicy Reymonta na remont
ulicy Długiej bocznej.
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Burmistrz podsumował działania gminy w 2017 roku. Mówił też o perspektywach rozwoju gminy Krzeszowice w latach przyszłych. Duże zainteresowanie wzbudziła Koperta Życia, o której to idei mówiła Marta Sobczyk.
Mieszkańcy pytali przedstawiciela Policji o prewencyjną działalność dotyczącą miejsc niebezpiecznych, takich jak kładka nad torami czy miejsca na
terenie niezagospodarowanych działek w okolicy ulicy Krakowskiej. Jeden
z uczestników zebrania Marek Rowecki protestował przeciwko budowie
szesnastu garaży blaszanych na prywatnej działce przy ulicy Żbickiej.

WSTĘP WOLNY

„Egzamin”
w reżyserii Cristiana Mungiu
projekcja filmu, spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
piątek 13 kwietnia, godz.
18:00, wstęp wolny
Główny bohater, ceniony lekarz, od
lat żyje w małżeństwie bez miłości.
Utrzymuje potajemne kontakty z kochanką, ale odsuwa od siebie decyzję
o rozstaniu z żoną. Najważniejszą osobą w jego życiu jest córka – dla niej
gotów jest zrobić wszystko. Chce, aby
celująco zdała maturę i wyjechała na
studia do Wielkiej Brytanii. Przed ważnym egzaminem Eliza zostaje napadnięta, przeżywa traumę, a test pisze
niewystarczająco dobrze. Wpływowy ojciec uruchamia szereg znajomości,
by spełnić swe marzenie o „lepszym życiu córki”.
Kłamstwa, korupcja i hipokryzja powodują lawinę zdarzeń, które mężczyznę i jego bliskich wystawiają na wielką próbę. „Egzamin” to przenikliwy
obraz współczesnego człowieka, rozdartego między wyznawanymi wartościami, a coraz dalej idącymi kompromisami.
Film został nagrodzony za najlepszą reżyserię Złotą Palmą na festiwalu
w Cannes w 2016 roku.

„Moja muzyczna droga.
Od bluesa do muzyki sakralnej”
spotkanie z Januszem Blecharzem
piątek 20 kwietnia, godz.
19:00, wstęp wolny
Janusz Blecharz – znany z Krzeszowic,
ceniony jako muzyk.
Pianista, kompozytor, producent,
który od lat podąża swoją muzyczną
drogą. A na tej drodze przystanków
było wiele. Monkey Business, Wawele,
Projekt K3, Marek Piekarczyk i Przyjaciele – to tylko niektóre z nich.
Po doświadczeniach z muzyką rozrywkową przyszedł czas na nowe wyzwania. Na artystycznej drodze
Janusza Blecharza pojawiła się muzyka sakralna. Powstały takie utwory,
jak „Non Omnis Moriar”, oratorium „Via Crucis Poloniae” na orkiestrę i chór,
balet „Continuum” oraz „Mała Rapsodia Polska” na orkiestrę.
Spotkanie będzie ilustrowane archiwalnymi nagraniami oraz zdjęciami.
To opowieść o fascynacjach, przygodach, sukcesach i o ludziach.
Wieczór poprowadzi Marian Lewicki.
Marta Smutek

Dyskusję po projekcji poprowadzi Urszula Honek.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza
do udziału w konkursie plastycznym „Krzeszowice na
mapie niepodległości”.
W 2018 roku przypada setna rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości. Tak ważne uroczystości
jubileuszowe wymagają wyjątkowej oprawy wizualnej,
dlatego ogłaszamy konkurs na najlepszy plakat, który
skutecznie zachęci wszystkich mieszkańców gminy
Krzeszowice do uczestnictwa w obchodach tej rocznicy. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz budowanie tożsamości
lokalnej mieszkańców gminy Krzeszowice.
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców
gminy Krzeszowice. Szczególnie zachęcamy do udziału
uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy dzięki
konkursowi będą mogli nabyć nowe wiadomości o naszym regionie. Organizatorzy w ramach konkursu chcą
przybliżyć ważne postacie historyczne i szczególne
miejsca naszej gminy oraz wydarzenia historyczne, które w sposób znaczący wpłynęły na dzieje Krzeszowic.
Inspiracją do wykonania pracy konkursowej może być
afisz z 1918 roku zapowiadający uroczystości w Krze-

szowicach sprzed stu lat, na którym czytamy wciąż
aktualne przesłanie: To, o czem śnili i marzyli pradziadowie i ojcowie nasi, to, o co walczyli i Kościuszko
i legiony Dąbrowskiego i powstańcy nasi, to w oczach
naszych się spełnia: oto powstaje z wiekowego letargu,
wolna, niepodległa, zjednoczona ze wszystkich ziem
polskich Ojczyzna nasza!.
Prace spełniające wymagania ustalone w regulaminie konkursu należy dostarczyć w terminie do 28
września bieżącego roku do organizatora konkursu
na adres Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Zwycięskie prace zostaną nagrodzone.
Format pracy: B2 (70x50cm)
Termin nadsyłania prac:
do 28 września 2018 roku
Informacje o konkursie: tel. 571 401 059,
e-mail: c.bielecka@ckiskrzeszowice.pl
Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje są
dostępne na stronie internetowej:
www.ckiskrzeszowice.pl.
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TRUD I RADOŚĆ
RECYTOWANIA
Niewiele jest już miejsc w Polsce, gdzie można usłyszeć poprawną, uspokajającą mowę
polską i na dodatek uczestniczyć w małym
misterium słowa, literatury, gestu, pomysłowości, muzycznego dźwięku... Miejsca, gdzie
odnajduje się inny czas, zachowanie, czuje się
szacunek dla swego wyglądu oraz widza. Przestrzeni, w której wykonawca może zaczarować
słuchaczy interpretacją wybranego przez siebie tekstu literackiego.

We wtorek 6 marca takim miejscem w Krzeszowicach stała się Galeria w Pałacu Vauxhall, kiedy
to przez kilka godzin trwały eliminacje środowiskowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W naszej gminie te specyficzne zawody
o najpiękniej wypowiedziane i zinterpretowane
słowo mają piękną, pełną sukcesów tradycję.
W tym roku minie sto lat odzyskania niepodległości przez Polskę. Oczywiście ten ważny fakt
historyczny nie uciekł z pola widzenia Towarzystwa Kultury Teatralnej – organizatora Konkursu,
oraz uczestników. W repertuarze wykonawców,
co zrozumiałe, znalazły się teksty związane
z szeroko pojętą problematyką wolnościową
i patriotyczną. Interesująco zabrzmiał „Rozkaz na
pierwszą rocznicę wojny” wydany przez Józefa
Piłsudskiego 5 sierpnia 1915 w Ożarowie, utwory
Szymborskiej, Słonimskiego, Herberta, Gałczyńskiego, Baczyńskiego, Słońskiego, polskich
romantyków, prozaików polskich (Żeromski, Sza-

niawski) oraz zagranicznych. Laury można było
zdobyć w kategorii turniej recytatorski – poziom
szkół podstawowych (kategoria klas I–III, IV–VI,
gimnazjum oraz dorosłych). Jedna osoba wystąpiła w turnieju teatrów jednego aktora, a dwie
w turnieju poezji śpiewanej.
Jury w składzie Teresa Czerny – polonistka, Marta
Smutek – krytyk teatralny, oraz Stanisław Cz. Kurdziel – polonista, publicysta, z zainteresowaniem
i szacunkiem wysłuchało zgłoszonych do eliminacji uczestników. Ostatecznie wystartowało 42
uczniów plus jeden dorosły. Nagrodzono 17 osób
oraz wyróżniono 7 uczniów. Sukces odniosła
Szkoła Podstawowa w Nowej Górze. Od lat obserwuję piękną pracę tej placówki w krzewieniu
kultury słowa. Tam organizuje się eliminacje
szkolne do konkursu, co jest ewenementem nie
tylko w skali wojewódzkiej. Nie w ilości sztuka,
lecz w poziomie artystycznym, poszukiwaniu
talentów i wyrazistych osobowości. Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach także zwraca uwagę
na wieloletnie wypracowanie wyrazistości swych
uczniów. Występy jej uczniów mają swą specyficzną aurę. Na uznanie zasługują także szkoły
z Tenczynka, Nawojowej Góry, Krzeszowic (nr 1
i 2), Sanki, Zalasu oraz Filipowic.
Wręczenie nagród oraz wyróżnień odbyło się
w czwartek 15 marca w Centrum Kultury i Sportu.
Tradycyjnie uczestniczyli w tej gali krzeszowiccy
emeryci. Osoby nagrodzone skierowane zostały
do udziału w etapie powiatowym.
Pierwsze miejsce w miejsko–gminnych eliminacjach w kategorii klas I–IV zdobyli Nikodem Kusza
(Nawojowa Góra) oraz Szymon Żak (Paczółtowice). Nikodema pamiętam, gdy w I klasie
recytował potężny fragment z „Pana Tadeusza”.
Zwrócił uwagę nie tyle na wybór tekstu, ale zaimponował pewną dojrzałością połączoną z radością mówienia. Teraz sugestywnie, nietuzinkowo
zaprezentował „Gawędę o miłości ziemi ojczystej”
Szymborskiej. Z kolei Szymon wie, co przekazuje.
Świetnie pointował „Opowiadanie profesora
Tutki” Szaniawskiego i dojmująco wykreował
słowem dramat Polaków z zaborów walczących
przeciw sobie („Ta, co nie zginęła” Słońskiego).
W kategorii gimnazjum zwyciężył Paweł Wallentin z Nowej Góry. Rzeczywiście zrobił wrażenie.

Jego interpretacja „Sowińskiego w okopach Woli”
Słowackiego zabrzmiała zastanawiająco; była
pełna refleksji i dużego skupienia nad przesłaniem słownym. Prozę Kamińskiego „Kamienie
na szaniec” zrelacjonował w konwencji opanowanego reportażu, plastycznie, z pozornym dystansem, co szczególnie uwiarygodniło tragedię
młodych w tamtych powstańczych chwilach.
Pan Leszek Kramarz z Nowej Góry jest już legendą recytatorską w kategorii dorosłych. Nie
zawiódł. Podziwiam pasję, odwagę, wierność
artystyczną sobie. Jego twórcza postawa – daleka od stereotypu – zasługuje na szacunek. To
jeden ze sposobów na spełnione życie. Pracuje
w zawodzie jakże dalekim od aktorskiego. Tym razem zaproponował tekst „Rozkazu” Piłsudskiego
z 1915 roku. Wiersz Herberta „Raport z oblężonego miasta” zabrzmiał w jego wykonaniu mocno
i ostrzegawczo.
W turnieju poezji śpiewanej dominowała Adriana
Gierula – uczennica Liceum Ogólnokształcącego
w Krzeszowicach. To już osobowość artystyczna
od lat pracująca nad swym warsztatem. Umie
nie tylko śpiewać, lecz aktorsko interpretować
piosenkę. Posiada interesującą barwę oraz skalę
głosu. Adzie towarzyszył na gitarze Adam Kozłowski – kompozytor. „Manifest” oraz „Piosenka
nr 13” stały się niewątpliwie wydarzeniem tych
eliminacji.
W tejże kategorii drugie miejsce zajęła Katarzyna
Dudek z Nowej Góry. Akompaniował jej na akordeonie Jerzy Suruło. To znakomity nauczyciel,
aranżer, wychowawca. Potrafi wydobyć ze swych
podopiecznych ich osobowość.
Niemalże na pierwszą część deseru zaprosili Tymoteusz Rączka i Szymon Janiszewski ze Szkoły
Podstawowej w Tenczynku, którzy startowali
w kategorii klas I–III. Co zrozumiałe w ich wieku,
jeszcze stremowani, onieśmieleni, ale odważni,
chętni, wrażliwi, z przyszłością recytatorską. Tymoteusz zdobył drugą lokatę, a Szymon – trzecią.
Drugą cześć deseru stanowiła Jagoda Wasiak,
która jest niemalże weteranką konkursu. Tym
razem wystartowała w turnieju teatrów jednego
aktora z monodramem „Para butów”. Jury przyznało jej drugą nagrodę. Zagrała dziewczynkę,
która w trakcie porządków odnajduje buty
wywołujące wspomnienia. Pojawiły się rekwizyty. Zaistniała magia teatru. Jagoda weszła na
twórczy tor, na którym powinna osiągnąć wiele
sukcesów.
Gwoli prawdy historycznej oraz artystycznej
przytaczam imiona i nazwiska pozostałych laure-
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atów. W kategorii klas IV–VI drugie miejsce przyznano Wiktorii Sańce (Sanka) oraz Piotrowi Nodze
(Paczółtowice). Lokatę trzecią zdobyli Agata Czaja
(Filipowice), Kacper Kaczara i Zofia Plago (Nowa
Góra), Gabriela Matysik (Krzeszowice – SP nr 2).
W kategorii gimnazjum drugie miejsce przyznano Kamili Łukaszyk (Zalas), a trzecie – Natalii
Korbiel (Krzeszowice – SP nr 1).

JESZCZE MOŻESZ POMÓC NAJBIEDNIEJSZYM DZIECIOM
z terenu Krzeszowic, przekazując 1% podatku na

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej

Jur y, oglądając te wielogodzinne występy
uczniów, podczas obrad mocno podkreślało niezwykle skuteczną pracę opiekunów – nauczycieli.
Wiadomo jak ona jest ważna. Ma w sobie wiele
z Siłaczki i Judyma. To także dzięki nim nasz język
owocuje. Dziękujemy.

Nasz numer w KRS: 0000088123
www.izpm.pl
ZARZĄD IZPM

Stanisław Cz. Kurdziel

ROZTAŃCZONE LABORATORIUM KULTURY
KOBIETY W KRĘGU TAŃCA – PASJA I PRAKTYKA
Brzęczące naszyjniki, zamaszyste kroki, błysk w oku – to one, kobiety, które
podążają przez życie tanecznym krokiem! Poznaliśmy je podczas spotkania
z okazji Dnia Kobiet; przyszły, by stanąć w kręgu – chwyciły się za ręce, poddały się muzyce i jej rytmowi. Oczarowały wszystkich, bo widać, że taniec
to ich pasja!
W tym miejscu warto postawić pytanie: pasja – czym ona tak naprawdę
jest? Co takiego tkwi w tańcu, że przyciąga niezależnie od wieku i pozycji
społecznej? Monika Dudek, tancerka i choreografka, odpowie: – Bo taniec
to całe moje życie. Poprzez taniec mogę wyrazić siebie, mam poczucie jedności
z sobą i otaczającym mnie światem. Oddziałując na innych, prowadząc ich
w tańcu, mam poczucie równości i rodzącej się wspólnoty.
Aleksandra Góralska, prawniczka, która poprowadziła wieczór, postawiła
tancerzom szereg interesujących pytań. Czym taniec jest dla członków
zespołu Zdrojanie? Przede wszystkim to relaks, rozrywka i możliwość zrobienia czegoś wyłącznie dla siebie, a nawet sposób na wypełnienie puste-

go gniazda. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że taniec jako rodzaj aktywności
fizycznej poprawia kondycję i wzmacnia zdrowie. Udział w tanecznych
spotkaniach wynika z różnych potrzeb, wiąże się z pasją, która wnosi urozmaicenie w codzienność, daje radość i zacieśnia więzi międzyludzkie.
Podczas występu zaprezentowane zostały tańce greckie, rumuńskie i rosyjskie. Każdy blok taneczny to dopracowany w szczegółach układ choreograficzny oraz piękny, zgodny z danym obszarem kulturowym strój. Kostiumy
szyte są samodzielnie przez osoby związane z zespołem.
Na zakończenie spotkania w Galerii Zespół Tańców Świata Zdrojanie wykonał jeden ze swoich ulubionych tańców – walenki. Taneczny krąg zaczął się
rozrastać – pulsująca muzyka pobudziła zebraną publiczność. I raz, i dwa,
i trzy! Trzy kroki w prawo, trzy w lewo – czy wymaga to specjalnych umiejętności? A potem w przód i w tył, z przytupem!
Marta Smutek

DLA KACPERKA
43 tysiące złotych zebrano podczas wielkiej akcji charytatywnej na
rzecz chorego na nowotwór Kacpra Łabuzka!!!
W dniu 18 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza odbyła się akcja zbiórki pieniędzy na leczenie Kacperka. Efekt akcji przerósł
wszelkie oczekiwania organizatorów, a tłumy przybyłych rodzin wypełniły
niemałe korytarze szkoły oraz halę sportową.
W programie imprezy przewidziano turniej piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, pokaz cheerleaderek z Harmonii
Fitness, zawodników z sekcji kickboxingu Sparta Chrzanów i liczne licytacje
wartościowych przedmiotów oraz karnetów. Można było podziwiać ekspozycje broni kolekcjonerskiej i sportowej, zaawansowanego technologicznie
sprzętu wojskowego oraz brygady antyterrorystycznej, zabawek, biżuterii,
kartek oraz dzieł plastycznych. Dzieci i młodzież mogły wziąć udział w konkursach plastycznych i wiedzy ogólnej. Na miejscu można było skorzystać
www.ckiskrzeszowice.pl [ 25 ]

z punktów tatuażu, kosmetycznego oraz artystycznie tworzonych postaci
z balonów, a imprezie towarzyszyła specjalnie skomponowana piosenka
„Kacper, trzymaj się!”.
Akcja oficjalnie rozpoczęła się o godzinie 13:00 od przywitania wszystkich
gości przez gospodarza, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Ryszarda
Piotrowskiego. Klasa II b gimnazjum wraz z wychowawcą z wielkim rozmachem zaśpiewała wyżej wymienioną piosenkę, motyw przewodni
akcji charytatywnej. Następnie rozpoczęto pierwsze licytacje, na których
rozmiar kwot zszokował wszystkich przybyłych darczyńców. Przystąpiono
do wznowienia turnieju piłki nożnej, a część przybyłych gości udała się na
korytarze szkolne, by podziwiać przygotowane atrakcje. W ten sposób akcja z niesłabnącym zainteresowaniem przybyłych trwała do godziny 17:00,
czyli do ogłoszenia zwycięzcy turnieju piłki nożnej i wręczenia Pucharu
Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie oraz pucharów patrona akcji
burmistrza gminy Krzeszowice.
Bardzo aktywni i zaangażowani
w całe przedsięwzięcie byli rodzice
odpowiedzialnej za akcję klasy
II b, którzy zapewnili przybyłym
poczęstunek i przyczynili się do organizacji akcji zbierania pieniędzy
do puszek. W obsługę włączyli się
również inni rodzice, a także szkolne rady rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach,
szkoły w Miękini, Nowej Górze oraz
Czernej. Nauczyciele przeprowadzili konkursy, pracownicy szkoły

częstowali smaczną grochówką,
a przyjaciele Kacperka – pysznym
bigosem. Wszyscy dobrze się bawili,
wpłacając hojnie datki na leczenie
chorego na nowotwór chłopczyka.
Olbrzymie zaangażowanie w zaplanowanie, przygotowanie i prowadzenie wydarzenia, jak również obsługę
przy stoiskach i sprzęcie nagłaśniającym wykazali wspomniani wyżej
uczniowie klasy II b gimnazjum ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach. Znakomitym pomysłem był
klasowy ruchomy zespół muzyczny,
który umilał czas gościom.
Profesjonalną opiekę realizacyjną (relacja na żywo) stanowili również
uczniowie klasy III a gimnazjum, czego efekty w postaci materiału wideo
niebawem zobaczymy.
Wielkie podziękowania należą się Małgorzacie Chojnackiej, Katarzynie
Wieczorek, Joannie Jaśko oraz Sylwii Węgierskiej, a także Magdalenie
Bandule-Janowicz i Leszkowi Kramarzowi za profesjonalne prowadzenie
imprezy.
W sumie zebranych pieniędzy 42 954 złotych jest również kwota zgromadzona podczas kwesty przeprowadzonej przez młodzież z klasy II b gimnazjum pod kościołami w Nawojowej Górze i Woli Filipowskiej w wysokości
9332 złotych oraz pizzerii Prezzo – 257 złotych.
Kacper, trzymaj się! Każdy z Tobą jest! Zobacz ile nas!
Zenon Mąsior

HAFTUJĄ W VAUXHALLU

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach to nowy Matecznik Tradycji,
w którym od jesieni ubiegłego roku odbywają się warsztaty muzykowania (heligonka) oraz tradycyjnego rękodzieła artystycznego. W ramach
projektu „Małopolska Szkoła Tradycji”, realizowanego przez MCK SOKÓŁ
w Nowym Sączu, na zajęcia z haftu tradycyjnego uczęszczają panie
z różnych miejscowości gminy Krzeszowice. W pierwszym semestrze
zajęć na warsztat wzięto haft biały, przydatny przy szyciu koszul, za[ 26 ] – Magazyn Krzeszowicki 4/2018

pasek czy chust czepcowych. Instruktorką grupy jest Jadwiga Gruca,
prezes Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego
i Artystycznego „Lud – Art” przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie.
Symboliczna opłata za cały rok zajęć to 50 złotych. Dla zainteresowanych
mamy dobrą wiadomość: są jeszcze wolne miejsca na zajęcia przedpołudniowe, w środy o godzinie 11:00! Wszelkie informacje można
uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 571 401 057. Zapraszamy!

w krzeszowickiej bibliotece
5 kwietnia

godz. 18:00

Dyskusja wokół książki
„Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą.
O Domu Literatów”.
Gościem specjalnym spotkania będzie dr Bronisław Maj –
polski poeta, eseista, scenarzysta, krytyk literacki, tłumacz, felietonista i
satyryk, sporadycznie aktor, autor tekstów piosenek, konferansjer.
Współzałożyciel krakowskiego Teatru KTO. Doktor nauk humanistycznych,
wykładowca
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Działacz
opozycji
demokratycznej w okresie PRL. W 1984 laureat Nagrody Fundacji im.
Kościelskich oraz Nagrody PEN-Clubu za twórczość poetycką (1995 r.).
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Polskiej Akademii Filmowej.

Organizatorzy: Dorota Niedziałkowska, biblioteka w
Krzeszowicach

7 kwietnia

godz. 10:00

Zabawy z językiem angielskim w bibliotece
Bezpłatny angielski metodą Helen Doron
11 kwietnia

godz. 9:00

II Gminne Dyktando z Języka Angielskiego
dla uczniów klas II szkół podstawowych
Organizatorzy: szkoła angielskiego Helen Doron, biblioteka w
Krzeszowicach

19 kwietnia

godz. 18:00

Spotkanie Klubu Filmowego
Projekcja filmu niespodzianki
Wstęp bezpłatny dla czytelników biblioteki

26 kwietnia

godz. 18:00

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Przy Kafce
Uwaga! Od kwietnia spotykamy się w czwartki!
Omawiać będziemy kolejną ciekawą książkę



Uwaga! Mogą zaistnieć zmiany w programie. Prosimy śledzić naszą stronę: www.bibliotekakrzeszowice.pl.
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HELIGONKA? A CO TO TAKIEGO?
Wysoki zomecek, jesce go murujom
Mom ładnom dziewcyne ale mi jom psujom
Wysoki zomecku nie dej sie murować
Ty ładno dziewcyno nie dej sie buntować
Od jesieni 2017 roku w Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach spotykają się przyszli heligoniści, którzy biorą udział w dwuletnim szkoleniu w ramach projektu Matecznik
Tradycji. Nasze centrum jest jednym z partnerów projektu, zainicjowanego przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym
Sączu. Heligonka to tradycyjny instrument
ludowy, trochę już zapomniany, choć na naszym terenie, także w gminie Krzeszowice, był
popularny. Z heligonką chętnie chodzono po
kolędzie; przygrywano na niej też do tańca.
W zajęciach w Pałacu Vauxhall bierze udział siedem osób; każda z nich co tydzień ma lekcję indywidualną z instruktorem gry na instrumencie,
mieszkańcem Igołomii, multiinstrumentalistą
Danielem Kublerem. W sobotę 17 marca mieliśmy okazję wysłuchać gry jego i pozostałych,
prawie czterdziestu, uczestników 1. Konkursu
Heligonistów Województwa Małopolskiego
w Mordarce, w powiecie limanowskim. Pomysłodawcą konkursu był Józef Tokarczyk z Mordarki,
folklorysta oraz wieloletni instruktor i kierownik
zespołu Spod Kicek, a organizację wzięło na siebie MCK Sokół. Wyniki konkursu można znaleźć
na stronie www.mcksokol.pl.

POMOC
ŻYWNOŚCIOWA
SIS NAWOJOWA
GÓRA

Nasz instruktor zajął w Mordarce jedno z pierwszych miejsc, a my, reprezentacja z Krzeszowic,
kibicowaliśmy serdecznie wszystkich uczestnikom. Była to prawdziwa uczta dla ucha i ducha.
Choć wróciliśmy do Krzeszowic późnym wieczorem, nikt nie marudził, a nasz „wesoły autobus”
toczył się pośród śnieżycy w rytmie granych na
heligonce tradycyjnych melodii, w tym ulubionej przez wszystkich „Iskiereczce ognia”.
Krzeszowiccy heligoniści zaprezentują się podczas tegorocznej Majówki Hrabiny Zofii (26–27
maja) oraz podczas otwartych warsztatów muzycznych, towarzyszących temu wydarzeniu.
Monika Dudek

Wyrazy
serdecznego współczucia

Po raz kolejny Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry zorganizowało pomoc dla
potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Państwu Lucynie
i Janowi Kuzia

Bank Żywności w Krakowie przydzielił na wniosek Stowarzyszenia około 3500 kilogramów
artykułów żywnościowych o wartości około 16
tysięcy złotych dla najbardziej potrzebujących
96 mieszkańców Nawojowej Góry, Dubia, Żar,
Sanki, Frywałdu, Zalasu, Tenczynka, Miękini,
Filipowic, Nowej Góry, Czernej i Krzeszowic. Na
każdą osobę przypadało w tej transzy około 30
kilogramów żywności.

z powodu śmierci Syna

Szczególne podziękowania należą się dyrekcji
kopalni w Dubiu za bezpłatne udostępnienie
samochodu do przewozu żywności oraz wolontariuszom, którzy rozładowali żywność oraz wydali i rozwieźli ją potrzebującym. Byli to Elżbieta
Surowiec, Zbigniew Wąsik, Jan Kanty Wójcik,
Edward Gwizdała, Witold Hrabia, Marek Łuczyński, Daniel Gęślicki, Krystian Janikowski. Pomoc
żywnościową organizował Jan Węgrzyn, prezes
stowarzyszenia.
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składają
Właściciele i Zarządca
Wspólnoty Lokali Użytkowych
przy ulicy Daszyńskiego 9
w Krzeszowicach

PARADA ŻAB, ŻABEK...

INSPIRACJE ELŻBIETY

24 kwietnia zapraszamy na Paradę Żab, Żabek... Na przybyłych czekają
liczne atrakcje, m.in. magik, pokaz baniek mydlanych, zamek dmuchany,
konkurencje piknikowe, fotobudka, malowanie buzi oraz tatuaże brokatowe. Organizatorzy zapraszają grupy zorganizowane z przedszkoli i szkół
i każde inne dziecko, które chce się w tym dniu dobrze bawić. Widzimy się
na Rynku w Krzeszowicach 24 kwietnia. Wymarsz żabek o godzinie 10.00
z Placu Kulczyckiego. Kontakt: kopalniatalentow@ckiskrzeszowice.pl

DZIEŃ KOBIET
W WOLI FILIPOWSKIEJ
8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej zaprosiło na okolicznościowe
spotkanie najbardziej aktywne w środowisku lokalnym panie, jak
również panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlcu. Spotkanie odbyło się już po raz szesnasty. Inicjatorem i koordynatorem tych spotkań
jest niestrudzony w działaniach na rzecz lokalnej społeczności Roman
Żbik, współzałożyciel i wieloletni przewodniczący stowarzyszenia.
Przypomniał on tradycję spotkań, uświetnianych przez artystów lokalnych, jak i przez najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej
estrady, i złożył z głębi serca płynące życzenia wszystkim paniom.

Tegoroczne spotkanie uświetnił spektakl kabaretowy „Spacer po absurdach” w wykonaniu Grupy Teatralno–Kabaretowej „Przy Pałacu”, działającej
w strukturach Trzebińskiego Centrum Kultury. Było dużo śmiechu, ale i refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości…
Życzenia radości, pogody ducha, optymizmu, samych pięknych dni złożyli
paniom starosta krakowski Wojciech Pałka i przewodniczący rady miejskiej,
jednocześnie sołtys Woli Filipowskiej, Adam Godyń.
Na wszystkich czekał obfity, niezwykle kolorowy, wiosenny poczęstunek,
przygotowany przez niezawodne panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli
Filipowskiej, za co należy się im oraz lokalnym sponsorom tegorocznego
przedsięwzięcia szczególne podziękowanie.
Tradycyjnie, wszystkie panie opuszczały progi Wiejskiego Domu Kultury
w Woli Filipowskiej z przepięknymi, barwnymi prymulkami.

Serdecznie zapraszamy do Galerii Pod 1edynką na wystawę prac naszej koleżanki Elżbiety Nowak z Grupy Plastycznej „Zdrój”. Wystawa
zatytułowana „Moje Inspiracje” przedstawia kwiaty i portrety kobiet.
Zafascynowana malarstwem Elżbieta samodzielnie zaczęła malować
po przejściu na emeryturę. Od 11 lat jest aktywnym członkiem grupy
plastycznej, bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Autorka o swej twórczości mówi: – malowanie to moja wielka pasja, radość
i przyjemność, odskocznia od problemów dnia codziennego. Wystawa prac
w CKiS, w Galerii Pod 1edynką, będzie czynna przez dwa miesiące.
Renata Wróbel

ŻARY

Pomimo tego, że Żary to niewielka miejscowość, ich mieszkańcy są
bardzo aktywni i zintegrowani; lubią się spotykać i wspólnie bawić. Sołtys
Kazimierz Przybylski razem z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich
dbają o ofertę kulturalną i rozrywkową dla sołectwa. Nie brakuje imprez
dedykowanych dla seniorów, dzieci i całych rodzin. 10 marca w sołtysówce
bawiły się panie. Życzenia kobietom złożyli burmistrz Wacław Gregorczyk,
przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, radna rady miejskiej Stanisława Maciejowska, radny rady powiatu krakowskiego Jerzy Wnęk i oczywiście gospodarz Kazimierz Przybylski. Panie zostały obdarowane kwiatami
i drobnymi upominkami.
Marian Lewicki
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ROBOTY NIE TYLKO
DO „ROBOTY”
Robotyka – z czym kojarzy się dzieciom? Najczęściej z klockami Lego!
Lubimy łączyć je ze sobą, budować pojazdy i skomplikowane maszyny. Wprawione w ruch, zaprogramowane działają precyzyjnie i z powodzeniem naśladują prawdziwe konstrukcje. Robotyka to jednak
coś więcej, o czym przekonali się studenci Dziecięcego Uniwersytetu
w Krzeszowicach podczas wykładu dr. hab. inż. Andrzeja Klepki z Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie.
Robot nie może szkodzić ludzkości ani nie może, przez zaniedbanie, narazić
ludzkości na szkodę – zerowe prawo robotyki, dziedziny nauki łączącej wiele
gałęzi nauk technicznych, brzmi bardzo poważnie. Podstawowe zagadnienia teoretyczne oraz informacje na temat bezcennego zastosowania robotów w różnych dziedzinach życia były istotnym punktem wykładu.
Nie zabrakło też wątków humorystycznych – falę śmiechu wywołały filmy,
w których pokazane zostały pierwsze kroki dawnych robotów – ich nieudane próby dorównania człowiekowi. To, że robot kosztuje często tyle,
ile dobry samochód, rozczarowało młodych słuchaczy, ale przecież można
poczekać na przecenę, jak zaproponował Mateusz.

DĘBNICKIE PALMY
W sobotnie popołudnie 17 marca w remizie OSP Stowarzyszenie
Przyjaciół Dębnika oraz mieszkańcy naszej wioski uczestniczyli
w twórczych warsztatach z okazji Dnia Kobiet, na których swoim doświadczeniem florystycznym dzieliła się Elżbieta Augustynek z Zalasu.
Mile spędziliśmy czas, wykonując kwiaty z bibuły, a następnie dwie
palmy z leszczyny, bukszpanu, trzciny, bazi wierzbowych, głogu/róży
(symbolu korony cierniowej) oraz krokusów, goździków, róż i innych
kolorowych kwiatów. Jedna palma została zrobiona dla Kuby, który
dzielnie ze swoim tatą pracował z paniami. Druga, wiejska, będzie
zdobić naszą dębnicką kaplicę na czas Ekstremalnej Drogi Krzyżowej,
a w Niedzielę Palmową zostanie poświęcona w parafialnym kościele
w Paczółtowicach.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólnie spędzony wieczór: Elżbiecie
Augustynek za wiele cennych wskazówek, Radzie Sołeckiej za przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania palm, a Stanisławie Majcherczyk za upieczony przez nią chleb i pasztet z królika.
Bożena Stachowska

Głównym bohaterem spotkania był robot, którego wykładowca przywiózł
ze sobą. Czekał cierpliwie pod czarną zasłoną na swoje „5 minut”. Po przyswojeniu cennej dawki wiedzy studenci w mig go rozpracowali! Zaprogramowanie robota, uruchomienie go i wspólna zabawa była udanym
zakończeniem zajęć.
Zapraszam na kolejne wykłady w ramach Dziecięcego Uniwersytetu
w Krzeszowicach.
Marta Smutek

WIOSENNE BIEGANIE

Przedstawiciele Małopolska Biega wspólnie z Agnieszką Faron, organizatorką wielu biegów górskich pod nazwą NorafTrial w Beskidach, w ramach
przygotowań do nadchodzącego sezonu w różnych miejscach organizują
treningi biegowe. 10 marca grupa fanów takiego aktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu wybrała za namową Andrzeja Gonciarz z Lgoty
nasze okolice. Przy pięknej wiosennej pogodzie trasę ponad 33 kilometrów pokonało 21 osób. Wyznaczona i specjalnie oznaczona trasa treningu
prowadziła przez tereny gmin Olkusz, Krzeszowice, Trzebinia. Uczestnicy to
grupa okolicznych zapaleńców biegania, a także osób z Krakowa i okolic.
Był również biegacz z Kalifornii i 17-letni zawodnik z Wielkiej Brytanii. Jednym z miejsc, przez które przebiegała trasa treningu, był stary nieczynny
kamieniołom w Miękini. Dzięki uprzejmości sołtysa Bogdana Kurdziela
w ramach krótkiej przerwy w biegu zawodnicy mogli wypić gorące napoje
i zjeść domową szarlotkę w sołtysówce. Na części trasy treningu, w starym
kamieniołomie, już 22 kwietnia odbędzie się bieg w ramach akcji charytatywnej dla małego Kacpra z Miękini, na którą już dziś serdecznie zapraszają
organizatorzy.
Red.

ECHA PIŁKARSKICH BOISK
Dobiegł końca okres przygotowań do piłkarskiej rundy wiosennej. Drużyny rozgrywały
mecze kontrolne i sparingowe, trenerzy
obserwowali zawodników, sprawdzali zawodników testowanych, jak też różnego rodzaju
warianty ustawienia zawodników na boisku.
Prawdziwym sprawdzianem okresu przygo[ 30 ] – Magazyn Krzeszowicki 4/2018

towawczego będą jednak wiosenne mecze
o punkty. Odmienna jest stawka, o którą
walczyć będą nasze drużyny; różny jest też
dorobek punktowy: jednym będzie łatwiej,
innym trudniej.
Po rundzie jesiennej w klasie okręgowej Świt
Krzeszowice zajmuje szóste miejsce z dorob-

kiem 19 punktów. To dobra lokata, i chyba tylko
najbardziej wierni kibice wierzyli w to, że po
wcześniejszych kłopotach Świt będzie na szóstym miejscu. Do kadry Świtu doszło w okresie
zimowym ośmiu nowych zawodników, którzy
powinni wzmocnić drużynę. Układ gier też
wydaje się być korzystny dla Świtu, ponieważ

kilka ważnych meczów Świt rozegra w roli gospodarza, z drużynami, które są zdecydowanie
do ogrania. Gdyby udało się jeszcze urwać kilka
punktów w meczach wyjazdowych, to na koniec
sezonu może być niezły wynik i dobra lokata
w tabeli.
W klasie A – II Kraków Górzanka Nawojowa Góra
zanotowała jesienią kilka słabszych występów
i ma w dorobku tylko 13 punktów oraz dziesiąte
miejsce w tabeli. Ostatni w tabeli Zelków ma 10
punktów, a to niewiele i w zasadzie do zniwelowania po jednej kolejce. Górzanka będzie się
musiała mocno przyłożyć do gry, aby zapewnić
sobie utrzymanie w klasie A.

W chrzanowskiej klasie A grają trzy drużyny. Wolanka i Victoria po nieco lepszej końcówce rundy
jesiennej, w której poprawiły zdobycz punktową, zajmują odpowiednio ósme i dziewiąte
miejsce. Nikt niczego nie może być pewien, ale
po wycofaniu się Orła Balin zagrożenia dla tych
drużyn raczej nie ma, bo do spadku kwalifikuje
się prawdopodobnie tylko jedna ostatnia drużyna. Niestety, na ostatnim miejscu w tabeli jest
Jutrzenka, która jesienią wygrała tylko jeden
mecz i jeden zremisowała. Wiosna będzie bardzo
trudna dla Jutrzenki, ale dopóki piłka w grze....

ze stratą dwóch punktów do lidera z Regulic.
W przypadku Tęczy wiele wyjaśni się już po
trzech pierwszych kolejkach, ponieważ pierwszy
i trzeci mecz Tęcza gra o awans z bezpośrednimi
rywalami, czyli z Lwem Olszyny i Regulicami. Oba
te mecze odbędą się w Tenczynku.
W klasie C – III Kraków występuje drużyna seniorów Sankowia Sanka. W klubie tym jednak szczególny nacisk kładzie się na pracę z dziećmi i młodzieżą. Głośną i prężną imprezą piłkarską jest już
cykliczny czerwcowy turniej Sankowia Cup.
Jerzy Wnęk

W klasie B o powrót do klasy A walczy Tęcza Tenczynek. W tabeli Tęcza zajmuje trzecie miejsce

SZKOLNE MISTRZOSTWA GMINY KRZESZOWICE
Jeszcze dwa lata temu nikt w naszej gminie
nie myślał o rywalizacji szkół w popularnym
szczypiorniaku. Dzięki Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach od 2016 roku zawody w piłce ręcznej pojawiły się w kalendarzu
szkolnych zawodów sportowych. Za sukces
należy uznać fakt, że z roku na rok w turniejach uczestniczy coraz więcej szkolnych reprezentacji, a w tegorocznej edycji zawodów
rozgrywanych w kategorii Igrzysk Dzieci (klas
IV–VII szkół podstawowych) wzięło udział
sześć zespołów w turnieju chłopców oraz
cztery w turnieju dziewcząt.
W męskiej rywalizacji zwyciężyli zawodnicy reprezentujący Szkołę Podstawową w Nowej Górze
w składzie: Grzegorz Dorynek, Kacper Kaczara,
Patryk Karecki, Borys Kawala, Olaf Kawala, Maksymilian Michalski, Wiktor Michalski, Piotr Nowak, Jan Rogozik, Aleksander Standera, Jan Stolecki. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Szkoły
Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach, a trzecie
zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku.
W turnieju dziewcząt najlepszym zespołem
okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Zalasiu w składzie: Gabriela Bałuszek, Weronika Bartnik, Paulina Bazarnik, Klaudia Bąk, Wiktoria Bożek, Julia Bronikowska, Julia Bulek, Kornelia
Doła, Nikola Gąsior, Paulina Klita. Drugie miejsce
zajęły zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Krzeszowicach, a trzecie dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej w Nowej Górze.

MARIO @ SONIC @ ATARI
Od rana w niedzielę 11 marca sala numer 2 w Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach zamieniła się w salon gier komputerowych i wystawę
komputerów, ale takich sprzed trzydziestu lat.
W latach osiemdziesiątych i nieco później wszystkie te urządzenia stanowiły powód zazdrości i obiekt westchnień: nie były dostępne dla każdego.
W CKiS można było oglądać wszystkie te sprzęty, ale też na oryginalnym
sprzęcie zagrać w Mario, Sonica czy postrzelać do kaczek. Okazało się, że
dzieci wychowane na nowoczesnych komputerach, smartfonach i tym
podobnych świetnie się bawiły na prawie zabytkowym sprzęcie, a dla starszych była to podróż sentymentalna. Organizatorem tego przedsięwzięcia
był Paweł Stypuła z Krzeszowic.
Sprzęt zgromadzony w Krzeszowicach przywiozły osoby zrzeszone na
różnych forach poświęconych retro komputerom, konsolom i grom. Jeden
z uczestników przyjechał z Gdańska. Pozostali mieszkają w Małopolsce i na
Śląsku.
Marian Lewicki
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ZAOSZCZĘDŹ NA RACHUNKACH W SALONIE ORANGE
UL. KAZIMIERZA WYKI 10B W KRZESZOWICACH
• gwarancję bezpiecznej ceny do końca
umowy – stawka za 1kWh pobranej
energii będzie zawsze na poziomie nie
wyższym od obowiązującej w danym
roku stawki właściwego „Sprzedawcy
z urzędu”
• 0 zł opłaty miesięcznej – jeżeli Klient
korzysta z co najmniej jednej usługi
Orange bez zaległości płatniczych na
rzecz Orange)

Zobaczcie jak zmieniamy się dla Was. Rozwiążemy każdy problem i zaproponujemy
najlepsze i najtańsze rozwiązania – nie
tylko w zakresie telefonii komórkowej,
internetu stacjonarnego i mobilnego oraz
usług tv, ale także produktów bankowych
i energii.
Co zyskasz, jeśli kupisz prąd i założysz
konto bankowe tam, gdzie masz te lefon? Więcej, niż myślisz: smartfony,
szybki internet, usługi stacjonarne – to
właśnie z tym kojarzy się Orange. Marka do niedawna nie budziła skojarzeń
z energią lub finansami, ale teraz klienci mogą na tym sporo zaoszczędzić.
USŁUGI BANKOWE
Z ORANGE FINANSE:
Orange Finanse to wspólny projekt Orange Polska, operatora największej sieci
szybkiego internetu w Polsce i mBanku
- jednego z najbardziej innowacyjnych
banków na świecie. Łączy w sobie najlepsze standardy mobilnej bankowości
mBanku i szerokie kompetencje Orange
w dziedzinie rozwiązań telekomunikacyjnych dla użytkowników smartfonów.
Produkty Orange Finanse są dostępne dla
wszystkich. A na klientów Orange Polska
czekają dodatkowe promocje i korzyści.
KONTO
Orange Finanse to gwarancja zerowych
kosztów za prowadzenia konta :
• 0 zł za otwarcie oraz prowadzenie konta.
• 0zł za przelewy przelewy internetowe
w złotych
• 0zł za wydanie karty debetowej MasterCard
• 0zł za wypłaty z WSZYSTKICH bankomatów na terenie całej Polski.
KREDYT
Chciałbyś zrealizować swoje plany wakacyjne zrobić remont lub kupić samochód?
Może potrzebujesz dodatkowej gotówki?
Możesz dostać 4 tys. szybkiego kredytu,
który będziesz spłacał w dogodnych, niskich ratach.
Kredyt gotówkowy w Orange Finanse to:
• możliwość spłaty w dogodnych ratach
(samodzielny wybór konkretnego dnia
spłaty)
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• atrakcyjne oprocentowanie – 4,98%
• możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat, przejrzyste procedury,
• kredyt do 4.000 PLN od ręki,
• liczne rabaty na usługi mobilne i stacjonarne w Orange.
ORANGE ENERGIA
Orange Polska S.A. od połowy 2014 roku
dzięki uzyskanej koncesji rozpoczęła
sprzedaż energii elektrycznej pod handlową nazwą Orange Energia.
To oferta kierowana zarówno do klientów
indywidualnych jak i biznesowych, którzy
poszukują ekonomicznych rozwiązań,
kompleksowej oferty i przede wszystkim niższych cen. Oferta adresowana
jest nie tylko do klientów Orange, ale
do wszystkich tych, którzy chcą zmienić
sprzedawcę energii. Uwzględnia ona
przede wszystkim indywidualne potrzeby
odbiorców energii a system korzyści, czyni z niej bardzo atrakcyjną ofertę na rynku
energetycznym - głównie pod kątem wysokości uzyskiwanych korzyści.
Już dziś skorzystaj z dostępnych ofert
promocyjnych:
1. Oferta „150 zł na telefon od Orange
Energia” w ramach której zyskujesz:
• Bonus w postaci 150 zł na telefon lub
usługę mobilną – możesz go wykorzystać na swoim rachunku za telefon lub
zakupić dowolną słuchawkę pomniejszając wartość o wskazaną kwotę

2. Prąd za darmo przez 3 miesiące od
Orange” dzięki której zyskujesz
• bezpłatną energię cz ynną przez 3pierwsze miesiące świadczenia dostaw
energii, dla odbiorców (bez zaległości
płatniczych na rzecz Orange) korzystających z co najmniej jednej usługi Orange.
• gwarancję bezpiecznej ceny do końca
umowy – stawka za 1kWh pobranej
energii będzie zawsze na poziomie nie
wyższym od obowiązującej w danym
roku stawki właściwego „Sprzedawcy
z urzędu”.
• 0 zł opłaty miesięcznej - jeżeli Klient posiada usługi telekomunikacyjne Orange
(na podstawie pisemnej umowy) i nie
ma zaległości płatniczych na rzecz Orange.
Przynieś nam ostatnią fakturę za energię od dotychczasowego sprzedawcy,
podpisz wniosek i udziel nam pełnomocnictwa a wszystkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy załatwimy za
Ciebie bez przerw w dostawie energii do
Twojego Domu. Chcemy pokazać w jaki
sposób, nasze produkty i usługi zmieniają
na lepsze codzienne życie każdego naszego Klienta.
Zapraszamy do naszego salonu na
ulicy Wyki 10B w Krzeszowicach,
gdzie wraz z wykwalifikowanym
personelem dokonają Państwo
właściwych dla siebie wyborów.
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Zarząd Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dra Zdzisława. Krawczyńskiego przy PTTK Chrzanów serdecznie dziękuje
Panu Burmistrzowi Wacławowi Gregorczykowi za objęcie patronatem XII
Spotkań Przewodników Turystycznych "PRZY MIEDZY".
Dziękujemy także Państwu:
• Janinie Walkowicz -UM Krzeszowice
• Andrzejowi Furmanikowi -historia- Paczółtowice
• Markowi Szuwarzyńskiemu -geologia
• Piotrowi Grzegorzkowi -przyroda
• Grzegorzowi Pełce -AGH Miękinia
• Tomaszowi Pudlikowi- AGH Miękinia
• Arkadiuszowi Sobocie -golf

Nie zwracamy materiałów niezamówionych oraz zastrzegamy sobie prawo do przeredagowywania i skracania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

Zarząd: Ryszard Łenyk Krzysztof Hudzik

Violetta Organ
604 964 269
12 259 28 55
violettao@poczta.fm

- druk cyfrowy do formatu SRA3
- druk offsetowy do formatu A2+
- oprawa introligatorska (klejona,
- broszurowa)
- foliowanie do formatu B1
- sztacowanie do formatu B2
- złocenie do formatu B3
- dla potrzeb firm wykonujemy teczki
na dokumenty w oparciu o własne
wzory wykrojników.
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ul.Legionów Polskich 11a, 32-065 Krzeszowice

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
Technik Masażysta

Jarosław Kuć

tel. 694 26 55 91
rej./inf. 12 282 53 12

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

Specjalistyczny Gabinet
Ginekologiczno-Położniczy
przyjmuje: poniedziałki, wtorki, czwartki 16ºº - 18ºº
Uprawnienie do wydawania zwolnień lekarskich
Rekomendacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Lek. med. Karolina Jakubiec-Wiśniewska
Lek. med. Tomasz Piskorz specjalista ginekolog-położnik
przyjmują: wtorki 15ºº - 17ºº

Gabinet Diagnostyki Ultrasonograficznej

Dr n. med. Katarzyna Pośpiech-Gąsior specjalista ginekolog-położnik
USG PRENATALNE – 3D/4D aparatem GE VOLUSON E 6
Lek. med. Magdalena Woch-Trojanowska
USG

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

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

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

USG

- stawów biodrowych u dzieci

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

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

tel. 571 401 052, 12 282 14 65, wew. 5

