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Maj... Piękny maj...
Proponujemy razem z wydawcą „Magazynu Krzeszowickiego” lekki retusz tytułu cyklu „Dawno temu w Krzeszowicach i okolicach” na nowy,
nawiązujący do zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Listopad roku 1918 poprzedzały miesiące, podczas których
języki wolnościowej lawy coraz widoczniej wypływały spod skorupy władzy zaborców. To wydarzenia o charakterze politycznym, społecznym,
kulturalnym, obyczajowym, prywatnym. Czasami drobne – z punktu perspektywy historycznej, lecz tworzące klimat tamtych chwil, kiedy kończył
się jeden świat – szczególnie europejski – a zaczynał nowy, pełen nadziei, optymizmu, stygmatyzowany ranami przeszłości i niewiarygodnej nadziei.
Z wielu kawałków rozłupanego, zniszczonego i zainfekowanego drzewa miało się zrodzić nowe, zdrowe, sprawiedliwe, dostatnie państwo pod nazwą
Polska. Państwo wyśnione, wyczekiwane, zdrowe, nowe...
W każdym miesięcznym odcinku przedstawię atmosferę tamtych miesięcy sprzed wieku i wydarzenia, które miały miejsce także w oddaleniu od
Krzeszowic, ale które na życie naszego miasta oraz okolic znacząco wpływały.
Wyjazdy wycieczkowe do podkrakowskich Krzeszowic, Czernej czy zamku w Rudnie cieszyły się od czasów zdrojowiskowych wielką popularnością
wśród mieszkańców Krakowa oraz Śląska. Pod koniec XX wieku dawna sława zamieniała się w ruiny pamięci, a specyﬁczna atmosfera przedwojennego
miasteczka rozpłynęła się w mało wyrazistej twarzy. W dalszym ciągu utracona szansa bycia oryginalnym – nie tylko turystycznie – miasteczkiem
istnieje. To złoto leży na ulicy nie tylko w teorii. Trzeba tylko chcieć i mieć odwagę na oryginalne i twórcze działania, a nie kopiowanie.
Maj jest miesiącem nie tylko zakochanych, ale okresem wyjazdów relaksowych na krótki czas, aby wyrwać się z miasta. W wielkiej tradycji naszych
okolic tkwiły te wielogodzinne piesze, dzisiaj też rowerowe, wędrówki turystyczne. Sprzyjała temu bliskość oraz względnie dogodna komunikacja.
Corocznie majowa prasa pękała od ogłoszeń o zorganizowanych wyjazdach. W roku 1911 suchy komunikat w krakowskim „Czasie” (nr 110) zapraszał
na wycieczkę do Tenczynka urządzaną w niedzielę 14-go bm. przez „Ognisko nauczycielskie” dla swych członków i gości. Wyjazd z Krakowa o godz.
1:42 popołudniem, a powrót z Krzeszowic o godz. 9.11 wieczorem. Punkt zborny na dworcu kolejowym o godz. 1.15.
W roku wybuchu I wojny światowej tenże „ Czas” (nr 170) informuje o wycieczce w niedzielę 10 maja 1914 roku, która ma charakter krajoznawczy.
Czas wyjazdu i powrotu podobny jak wyżej. Tylko drobne różnice minutowe. Zbiórka na dworcu – w westybulu – o 1-szej. Z Krzeszowic pieszo
do ruin zamku Toporczyków, dokładne ich zwiedzanie. Prowadzi p. J. Kołodziejczyk. Koszta: dla członków 90 halerzy, nie członków – 1.30 K.
Zgłoszenia w lokalu AZS – Uniwersytet, sala nr 2, od 7-8 wieczorem. Wydanie poranne „Czasu” kosztowało 4 hale, a wieczorne 10 hal. Wyraz
„westybul” wychodzi z użycia, lecz wciąż stosuje się go na określenie reprezentacyjnego, przejściowego pomieszczenia prowadzącego do oﬁcjalnych
pomieszczeń.
„Czas” (nr 215 z 13 maja 1918 roku, poniedziałkowe wydanie wieczorne) informuje: Wczoraj wieczorem zmarł w Krakowie Wincenty Korewicz,
oﬁcjalista hr. Potockich z Krzeszowic, przeżywszy lat 77, z czego 37 w dobrach Potockich. Postępowaniem swoim, taktem i rozwagą zmarły wzbudzał
szacunek oraz uznanie nie tylko u podwładnych. W interesującej notce o zmarłym warto zwrócić uwagę na losy jego dzieci, szczególnie w linii
męskiej. Osierocił córkę Marię Drawską i czterech synów: Bolesława – doktora medycyny, lekarza Legionów Polskich; Władysława – urzędnika Banku
Krajowego; Stanisława – kierownika Starostwa we Włoszczowej i Wincentego – profesora gimnazjum i krakowskiego dziennikarza. Wspominam
o tym również z tego względu, że u Potockich istniała tradycja pomagania zdolnym dzieciom ich pracowników. Przykład biograﬁi dzieci Teslara
(kucharza) jest jednym z licznych dowodów. W losach potomków zmarłego oﬁcjalisty – jak na dłoni – wyżłobione są losy Polaków w Niepodległej.
Znakomitym źródłem informacji są – oprócz reklam czy listów do redakcji – informacje ekonomiczne i gospodarcze. Pozornie suche, sprawozdawcze,
lecz pośrednio informujące o wydarzeniach mających wpływ na dalsze życie społeczeństwa. Szczególnie w momencie zakończenia I wojny oraz
zmian prawnych na różnych terytoriach. „Czas” (nr 227 z 21 maja 1918 roku) informuje: W dniu 25 maja odbędzie się – przed południem – w sali
posiedzeń, w ﬁlii Banku Przemysłowego w Krakowie – VI Zwyczajne, wolne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Cementu
<Górka> w Sierszy. Wynik za rok 1917 ukazuje czysty zysk w kwocie koron 695 942, z którego - po pokryciu reszty strat wojennych w kwocie koron
532 759 – wypłaci się 5% dywidendy akcjonariuszom. Rok bieżący, mimo zwalczania ogromu trudności, z powodu braku węgla i innych materiałów
oraz bardzo znacznego wzrostu kosztów produkcji, zapomina się o tyle pomyślnie, że dotychczas udaje się utrzymać jeden piec rotacyjny w ruchu.
Zawodowcy czytający ogłoszenie, stosownie do swych zainteresowań, mogą na tym drobnym fragmencie życia wojennego znakomicie prześledzić
proces późniejszego przejmowania gospodarki przez Polskę.
Trzeci Maj – jutrzenka, konstytucja, polski mit, myślenie o przyszłości, odwaga nowatorstwa społecznego i nowej świadomości narodowej. Artykuł
redakcyjny „Czasu” (nr 202 z 1918 roku) „w rocznicę Konstytucji 3 maja” – w całości – już wtedy sygnalizował pytanie – problem jakież to mielizny
i niebezpieczeństwa czyhają niebawem na Polskę. Trudny tekst. Niczym sejsmograf ujawnia przyszłe drżenia w ziemi polskiej niepodległości:
Uroczy dzień narodowy nie usposabia, oczywiście, do żadnych rekryminacji za to, co się już stało. Ale wolno, korzystając z niego, wyrazić nadzieję, że
przynajmniej z najbliższej przyszłości tradycyjne błędy polskie, pogoń za popularnością i brak silnej woli u ludzi, powołanych do rady i działania, nie
będą święcić swych smutnych triumfów. W ciągu miesiąca maja rozpocznie swoje obrady pierwsze ciało reprezentacyjne, na które wstępować interes
narodowy. Stanie przed nim rząd polski, stanie Rada Stanu, powołani do przeprowadzenia wątłej i chwiejnej łódki na głębszą falę życia. Niechaj
przykład inicjatyw Trzeciego Maja przyświeca rządzącym i rządzonym nad najbliższym losem narodu. Niechaj znajdzie się ten rozumny i zdolny do
dźwignięcia ciężkiej odpowiedzialności, jaką na nich dzieje włożyły. Jeżeli do powzięcia decyzji staraliby się uchylać ludzie, do niej powołani, pod
jakimkolwiek pozorem (…) niech pamiętają, że taki brak woli jest też decyzją, ale decyzją załatwienia polskiej sprawy przez oddanie jej wyłącznie
w obce ręce. Ze wszystkich możliwych błędów, jakie kierownicy nawy mogą popełnić, najgroźniejszym w skutkach chyba jest wypuszczenie steru z rąk.
Historia lubi się powtarzać. Często banalnie aż do bólu, pierwszej kropli krwi, utraty ideałów... Sto lat temu tak było, tak się myślało... Czy owocnie?
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OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA

1918-2018

ZALAS – 3 MAJA

godz. 7.30 złożenie kwiatów przy obelisku pamięci płk. pil. Stanisława Chałupy
godz. 8.00 msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym
TENCZYNEK - 3 MAJA
godz. 8.30 złożenie kwiatów przy pomniku bohaterów walczących o wolność i niepodległość Ojczyzny
godz. 9.00 msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym
KRZESZOWICE – 3 MAJA
godz. 10.30 uroczystość patriotyczna przy Grobie Nieznanego Żołnierza
okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów
godz. 11.00 msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Marcina
godz.17.00 wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w remizie OSP Czatkowice

AKCJA ROZDAWANIA FLAG NARODOWYCH NA RYNKU W KRZESZOWICACH,
ORGANIZOWANA PRZEZ BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE I MŁODZIEŻOWĄ
RADĘ MIEJSKĄ:
29 kwietnia godz. 10.00 – 13.00
2 maja godz. 10.00 – 13.00

KONKURSY SZKOLNE
7 maja godz. 8.30 - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Tenczynku: konkurs plastyczny „Nasze symbole narodowe” i konkurs wiedzy „Drogi do wolności”
11 maja – Święto Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
24 maja – Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Paczółtowicach: konkursy „Listy do Polski”, „Znani i nieznani bohaterowie walk o niepodległość”, konkurs plastyczny „Gdy myślę Polska”, wystawa pokonkursowa

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

WYSTAWA „1918 – 2018. 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”
wystawa stała prac plastycznych uczniów szkół podstawowych
w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Zmieniamy centrum Krzeszowic
Dzięki pozyskaniu dofinansowania na dwie duże gminne inwestycje za trzy lata zmieni się centrum naszego miasta. Na
miejscu obecnego placu targowego przy ulicy Szkolnej powstanie nowa siedziba Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej,
przy tej samej ulicy przeprowadzona zostanie także rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2. Te ważne dla gminy inwestycje są
realizowane w ramach przyjętego w lutym ubiegłego roku Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022.
Przyjęcie Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022, odważne zaplanowanie zadań oraz profesjonalne przygotowanie
wniosków o dofinansowanie środkami z UE
przyniosły efekt. 16 marca Zarząd Województwa
Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla dwóch projektów z Krzeszowic.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach oraz budowa nowej siedziby dla Miejsko
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach
stały się realne.

nizacyjnych gminy. Moim celem jest stworzenie
jednego miejsca, w którym mieszkaniec załatwi
wszystkie swoje sprawy urzędowe. Planujemy także budowę sali widowiskowo – koncertowej w tym
miejscu. Realizacja wszystkich tych zamierzeń
sprawi, że plac Kulczyckiego zamieni się w „mały
rynek”. I tak jak dawniej zamek „Tenczyn” nazywano „Małym Wawelem”, tak nazywanie naszych
Krzeszowic „Małym Krakowem” będzie w pełni
uzasadnione – mówi z uśmiechem Wacław Gregorczyk, Burmistrz Gminy Krzeszowice.

- Ta decyzja zarządu pokazuje, że warto mieć
marzenia i plany rozwojowe. Realizacja równocześnie dwóch bardzo dużych zadań inwestycyjnych
o łącznej wartości ponad 15 mln złotych w samym
centrum miasta to początek zmian, których wprowadzenie w życie sprawi, że Krzeszowice będą
miastem bardzo atrakcyjnym i rozwijającym się.
Nowy budynek biblioteki w technologii energooszczędnej i rozbudowana szkoła oprócz wartości
użytkowych, poprawią również estetykę centrum
miasta. Teraz możemy przystąpić do kontynuowania prac dotyczących przeniesienia siedziby „Usług
Komunalnych” poza ścisłe centrum miasta oraz
przebudowy budynków przy placu Kulczyckiego
na potrzeby Urzędu Miejskiego i jednostek orga-

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. Dzięki dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Małopolskiego zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
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- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach, wartość projektu 10 864 834,06 zł, dofinansowanie 8 148 625,41 zł;
- budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach,
wartość projektu 4 265 668,92 zł, dofinansowanie 3 153 126,67 zł.

Budowa nowej
siedziby biblioteki
Projekt budowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach zakłada powstanie „od
zera” nowego obiektu o powierzchni użytkowej
754 m2 , usługowej 42 m2 i powierzchni komunikacyjnej 199 m2 . Powierzchnia zabudowy to 382
m2 a kubatura 4374 m3.
W nowym obiekcie znajdą się m.in. wypożyczalnia główna, magazyn zbiorów otwartych,
recepcja z szatnią, kawiarnia, kafejka internetowa, czytelnia prasy, czytelnia główna, strefa
małego czytelnika, sala widowiskowo – kinowa
dla około 100 osób oraz przestrzeń wystawiennicza. W fazie projektowej pomyślano także o pomieszczeniu dla małych dzieci i czytelni książek
brajlowskich oraz o trzech pomieszczeniach na
prowadzenie zajęć z czytelnikami (Dyskusyjny
Klub Książki, warsztaty i zajęcia językowe). Budynek MGBP będzie dostosowany do korzystania
z niego przez osoby niepełnosprawne, wokół
nowej biblioteki powstaną miejsca parkingowe
a otoczenie zostanie zagospodarowane z wykorzystaniem elementów małej architektury.

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH
- Nowa siedziba Miejsko – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krzeszowicach nareszcie będzie na
miarę XXI wieku. Dzisiejsze warunki przyjmowania i obsługi czytelników są już niewystarczające,
biblioteka w obecnym budynku jest za ciasna i nie
daje możliwości wygospodarowania pomieszczeń
na nowe formy działalności. Wymagania użytkowników wzrastają, a brak przestrzeni ogranicza
nowe inicjatywy, gdyż współczesna biblioteka nie
ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek.
Ważny jest kontakt z czytelnikiem, integrowanie
środowiska oraz promowanie czytelnictwa. W nowym budynku będziemy mieli warunki by mieszkańcom miasta i gminy zaproponować ciekawszą
ofertę programową – mówi Barbara Grabowska,
pełniąca obowiązki dyrektora MGBP w Krzeszowicach.

Rozbudowa „Dwójki”
Reforma szkolnictwa i powrót do ośmioklasowej
szkoły podstawowej dla placówek edukacyjnych
jest wyzwaniem organizacyjnym. Szkoła Podstawowa nr 2 przy ulicy Szkolnej w Krzeszowicach
przyjmuje uczniów nie tylko z miasta. Warunki
lokalowe nie są łatwe a placówce brakuje przede
wszystkim zaplecza sportowego z prawdziwego
zdarzenia. Dzięki rozbudowie obiektu przy ul.
Szkolnej poprawią się warunki nauki setek dzieci.
Przygotowany projekt rozbudowy zakłada powiększenie zarówno części dydaktycznej, jak
i sportowej. Do 2019 roku SP nr 2 wzbogaci się
o halę sportową, 2 świetlice na parterze budynku, 11 nowych sal lekcyjnych, szatnię.
W otoczeniu szkoły zostaną zmodernizowane
boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki,
skocznia w dal. Wymieniona będzie nawierzchnia na bieżni sportowej. Przebudowany zostanie układ komunikacyjny na terenie szkolnym

oraz wjazd od ulicy Aptecznej. Podobnie jak
w nowym budynku biblioteki, także w SP nr 2
osiągnięte zostaną standardy dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.
- W obecnym funkcjonowaniu szkoły dużym
utrudnieniem jest korzystanie z dwóch, dość dalekich od siebie budynków. Każdorazowe przejścia
z uczniami między obiektem przy ulicy Krakowskiej
a obiektem przy ulicy Szkolnej to strata czasu oraz
uciążliwość dla dzieci i nauczycieli. Zorganizowanie szkoły w jednym budynku to było nasze marzenie od lat. Będzie to także bardzo ładny prezent
od samorządu na rocznicę 50-lecia budynku oraz
100-lecia szkoły, którą obchodzić będziemy w 2020
roku – mówi Jolanta Żbik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach.
Jeśli uda się dotrzymać dość napięty harmonogram wykonania tych dwóch ważnych inwestycji
to uczniowie wejdą do odnowionej szkoły po

wakacjach 2019 roku. Ukończenie nowej siedziby Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej to
2020 rok.
- Myślimy o harmonijnym rozwoju gminy w długiej
perspektywie czasowej. Jednym z pilniejszych celów jest wzmocnienie miejskich funkcji Krzeszowic
i podniesienie jakości usług, w tym także świadczonych przez gminne jednostki. Już teraz pojawia się
wielu nowych inwestorów, zainteresowanych naszą gminą. Przy dobrej koniunkturze gospodarczej
w kraju i tworzeniu coraz lepszych warunków życia
cała gmina staje się atrakcyjnym miejscem zakładania nowych firm i osiedlania się osób z innych
regionów. Dla nas wszystkich to warunek spokojnego życia i tworzenia stanowisk pracy blisko miejsca zamieszkania – uważa Wacław Gregorczyk,
Burmistrz Gminy Krzeszowice.
Jan Bereza

Wsparcie dla przedsiębiorców z gminy
23 kwietnia 2018 r. odbyła się na Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
konferencja zorganizowana dla przedsiębiorców oraz mieszkańców przez Burmistrza
Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka
z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego
SA. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób,
a program obejmował zagadnienia dotyczące
oferty MARR-u, doradztwa podatkowego dla
osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz rozwój budownictwa jedno i wielorodzinnego w gminie Krzeszowice.

prowadzenia dokumentacji rachunkowej, podatków) dla osób chcących rozpocząć działalność
gospodarczą. Takie spotkania odbywają się po
uprzednim zapisie w Referacie Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego
w Krzeszowicach (nr tel. 12 252 08 23), zwyczajowo w każdą pierwszą środę miesiąca. Najbliższe
zaplanowano na 9 maja w godzinach od 10.00
do 12.00. Są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy!

Budownictwo – jedno i wielorodzinne na terenie Gminy Krzeszowice zobrazował Pan Maciej
Zieliński Naczelnik Wydziału Gospodarowania
Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Krzeszowicach w oparciu o plan
zagospodarowania przestrzennego dla Krzeszowic, wskazując na tereny planowane pod zabudowę wielorodzinną zwłaszcza w rejonie ulicy
Bandurskiego.

Nowe propozycje usług, głównie dla
przedsiębiorców, przedstawił Wiceprezes
Zarządu MARR S.A. w Krakowie – dr Stanisław
Bisztyga wraz ze swoimi pracownikami. Oprócz
tego czym jest i czym się zajmuje agencja, omówiono przede wszystkim następujące tematy:
bony, pożyczki, zarządzanie wiekiem (tzw. CSR),
zachęcając do skorzystania z tych usług.
Pan Andrzej Bazarnik z ramienia Krajowej Izby
Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie,
jej Małopolskiego Regionalnego Oddziału KIDP
z siedzibą w Krakowie, przedstawił formułę aplikacji przez internet tzw. Start Biznes oraz porozumienia, na podstawie którego w naszej gminie
udzielane są bezpłatnie informacje w zakresie
podatkowym (głównie formy opodatkowania,
www.krzeszowice.pl [ 5 ]
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Kolejne 21 km sieci kanalizacyjnej
W czwartek 5 kwietnia w Krzeszowicach podpisana została umowa na budowę kanalizacji
w części miejscowości Zalas i Sanka . Spółkę
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice reprezentował prezes Henryk Skotniczny, wykonawcę,
firmę EKOINSTAL – prezes Krzysztof Zawiła.

Zakres prac przewiduje budowę 21 kilometrów
sieci kanalizacyjnej, do której podłączonych zostanie blisko 300 budynków, w których mieszka
około 1200 osób. To kontynuacja wcześniejszych
prac, które przyniosły wybudowanie sieci we
Frywałdzie.

W podpisaniu umowy uczestniczyły następujące
osoby: burmistrz Wacław Gregorczyk, radni rady
miejskiej z Zalasu Leszek Słota i Henryk Woszczyna, kierownik budowy Kuba Stradomski, a także
główna księgowa WiK Elżbieta Surowiec. Realizacja inwestycji rozpocznie się w ciągu najbliższych
tygodni i potrwa do maja 2020 roku. Koszt to
blisko 10 milionów złotych, z czego 6,2 miliona
złotych będzie pochodzić z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska; pozostałą część
sfinansuje Gmina Krzeszowice oraz Spółka WiK.

– Realizacja tej inwestycji to przykład bardzo dobrej
współpracy pomiędzy Gminą Krzeszowice i spółką
Wodociągi i Kanalizacja. Będzie to kolejny element
infrastruktury, który przyczyni się nie tylko do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców,
ale także do rozwoju południowej części gminy –
mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

Mamy nowe okręgi wyborcze
Najbliższe wybory samorządowe zostaną w naszej gminie przeprowadzone w nowych okręgach wyborczych. Zmiany w przepisach prawa
wymagały powrotu do podziału gminy na wielomandatowe okręgi
wyborcze i odejście od dotychczasowego podziału, opartego o okręgi
jednomandatowe.

SEJMIK I POWIAT BEZ ZMIAN GRANIC OKRĘGÓW
Jesienią tego roku czekają nas wybory do Rady Miejskiej w Krzeszowicach,
Rady Powiatu w Krakowie, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz
wybory Burmistrza Gminy Krzeszowice. W wyborach do Rady Powiatu
w Krakowie nasza gmina nadal jest samodzielnym okręgiem wyborczym,
w wyborach do Sejmiku Małopolskiego okręgi głosowania są już znacznie
większe i nasza gmina jako część Powiatu Krakowskiego, wchodzi w skład
okręgu tworzonego przez cztery powiaty – krakowski (ziemski), wielicki,
miechowski i proszowicki.
Uchwalone przez Sejm zmiany w prawie
wymogły natomiast dokonanie zmian w podziale gmin na okręgi głosowania. W Gminie
Krzeszowice w ostatnich wyborach głosowaliśmy na kandydatów w 21 okręgach
jednomandatowych (liczba radnych jest
uzależniona od liczby mieszkańców gminy).
W związku ze zmianami, które objęły większe gminy, w tym także naszą, konieczne
stało się dokonanie nowego podziału Gminy
Krzeszowice na okręgi wielomandatowe.
Datą graniczną, do której rady gmin miały
dokonać podziału gmin na okręgi wyborcze
był 1 kwietnia 2018 r.

PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI
Ogólna zasada mówi, że rada gminy dokonuje podziału na okręgi na wniosek wójta
(burmistrza, prezydenta), przestrzegając
zasady, że w gminach na terenach wiejskich
okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo) a w miastach
prz y tworzeniu ok ręgów wyborcz ych
uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze – w przypadku miasta Krzeszowice chodzi o osiedla miejskie.
W gminach liczących powyżej 20 tysięcy
mieszkańców liczba radnych wybieranych
w okręgu ma być nie mniejsza niż 5 i nie
większa niż 8. Przy ustalaniu podziału gminy

Ostrężnica
Łany
Nowa Góra

na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców w gminie na koniec kwartału poprzedzającego
kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału na okręgi wyborcze.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców ujętych
w stałym rejestrze wyborców Gminy Krzeszowice wynosiła 31 750 osób.
Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby wyborców
zarejestrowanych w gminie przez liczbę radnych (21 radnych) wybieranych
w gminie. W przypadku Gminy Krzeszowice norma przedstawicielstwa
w chwili podejmowania uchwały wynosiła 1 512.

OKRĘGI WIELOMANDATOWE
Aby osiągnąć zgodne z prawem okręgi z możliwością wyboru od 5 do 8
radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach należało więc połączyć sołectwa
i osiedla w mieście w taki sposób aby liczba mieszkańców ujętych w stałym
rejestrze wyborców pozwalała przypisać do nowych okręgów od 5 do 8
mandatów radnych. Opracowany przez Burmistrza Gminy Krzeszowice i przedłożony Radzie
Miejskiej projekt zakładał podział gminy na
trzy okręgi wyborcze, tworzone przez sołectwa
i miasto.
Paczółtowice
Żary

Czerna
Dębnik
Miękinia

Dubie

Filipowice

Krzeszowice

Siedlec

Wola Filipowska
Nawojowa Góra
Tenczynek
Rudno
Frywałd

Zalas
Sanka

Okręg numer 1 wyznaczono samodzielnie z
całego miasta, okręg numer 2 powstał z połączenia 6 sołectw południowej części gminy
(Frywałd, Nawojowa Góra, Rudno, Sanka,
Tenczynek i Zalas) a okręg numer 3 tworzą sołectwa północnej część gminy (Czerna, Dębnik,
Dubie, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa
Góra – Łany, Ostrężnica, Paczółtowice, Siedlec,
Wola Filipowska, Żary).
Projekt Burmistrza Gminy Krzeszowice został
przedyskutowany w gronie radnych i przyjęty
na sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach 29
marca br.
Uchwała w sprawie podziału Gminy Krzeszowice na okręgi wyborcze zakłada, że liczba
radnych wybieranych w okręgach wynosi
odpowiednio:
– w okręgu nr 1 – 6 radnych,
– w okręgu nr 2 – 7 radnych,
– w okręgu nr 3 – 8 radnych.
W uchwale nr XLII/518/2018 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach podkreślono, że nowy podział na okręgi wyborcze ma zastosowanie
w wyborach nowej rady, które odbędą się
jesienią tego roku.
Jan Bereza
www.krzeszowice.pl [ 7 ]
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Graj i zwiedzaj

„SKARBY GMINY KRZESZOWICE”
21 kwietnia 2018 roku w Kopalni Talentów w Krzeszowicach miała
miejsce oficjalna prezentacja gry planszowej „Skarby Gminy Krzeszowice” – najnowszego produktu promującego walory naszej gminy.
Gmina Krzeszowice to miejsce wyjątkowo bogate w prawdziwe cuda
przyrody czy też atrakcje historyczne.
Chcąc zachęcić mieszkańców oraz turystów do ich poznania stworzyliśmy
grę planszową „Skarby Gminy Krzeszowice”, w której zapraszamy do poznawania najciekawszych zakątków naszej Gminy, atrakcyjnych wydarzeń
oraz obiektów związanych z naszą tradycją i historią. Gra złożona jest
z profesjonalnej planszy w formacie A1, pionków, kostki, 74 kart z atrakcjami i punktacją oraz 51 kart z niespodziankami, dzięki którym można
otrzymać dodatnie lub ujemne punkty. Gracz porusza się po kamiennych
polach natrafiając na rożne przygody na trasie. Zwycięzcą zostaje osoba,
która zbierze największą ilość punktów z sumy odwiedzonych atrakcji
i za zajęte miejsce na mecie. Grę otrzymają szkoły, przedszkola, świetlice,
biblioteki i inne jednostki gminy, a także osoby, które będą czynie brać
udział w imprezach i konkursach organizowanych przez Gminę Krzeszowice. Dodatkowo grę będą mogły otrzymać osoby, które odwiedzą w terenie
„Skarby Gminy Krzeszowice” podczas specjalnie zorganizowanych spacerów. –Mamy nadzieję, że w wolnych chwilach, razem z rodziną i przyjaciółmi
gra pozwoli na miłe spędzanie czasu oraz zachęci do spacerów w naturze.
Życzymy dobrej zabawy i aktywnego zwiedzania Gminy Krzeszowice – mówił
podczas prezentacji Burmistrz Wacław Gregorczyk.
Joanna Kaczorowska
Referat Promocji i Współpracy

Usuwamy azbest z gminy
Projekt „Usuwanie azbestu z terenu Gminy
Krzeszowice” na lata 2018–2020 finansowany
ze środków Unii Europejskiej.

nie Gminy Krzeszowice wraz z pakowaniem,
transportem oraz deponowaniem odpadów
azbestowych na składowisku przeznaczonym
do ich utylizacji;

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłasza nabór
wniosków dotyczących usuwania azbestu • usunięcie odpadów zawierających azbest
z terenu Gminy Krzeszowice. Projekt obejmować
zgromadzonych na posesjach na terenie
będzie następujące zadania:
Gminy Krzeszowice oraz odpadów zawierających azbest pochodzących z dzikich wysypisk
• demontaż pokryć dachowych i innych
zlokalizowanych na terenie Gminy Krzeszoelementów budowlanych, zawierających
wice wraz z pakowaniem, transportem oraz
azbest, pochodzących z budynków mieszdeponowaniem ich na składowisku przeznakalnych, gospodarczych (także budynków
czonym do utylizacji odpadów azbestowych.
pomocniczych, garaży itp.) i budynków użyteczności publicznej, znajdujących się na tere- Osoby zainteresowane otrzymaniem stupro-

centowego dofinansowania w ramach powyższych zadań powinny złożyć stosowny wniosek
na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego
w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w K rzeszowicach (pl. Kulcz yck iego 1, segment A, pokój nr 4), na stronie internetowej
www.gminakrzeszowice.pl lub pod numerem telefonu 12 252 08 21 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7:30–17:00, wtorek–piątek 7:30–15:30).
Referat Gospodarki Komunalnej

Opłata za sprzedaż alkoholu
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 111
ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 487 z późn. zm.) przedsiębiorcy posiadający
zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłatę w trzech równych ratach w terminie
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego
roku kalendarzowego. W związku z tym przypominamy, że zbliża się termin dokonania
II raty opłaty – najpóźniej do 31 maja 2018
roku. Jednocześnie podkreślam, że w tym
roku 31 maja 2018 roku jest dniem ustawowo
wolnym od pracy; w związku z tym Urząd
Miejski w Krzeszowicach jest nieczynny. Za[ 8 ] – Magazyn Krzeszowicki 4/2018

tem osoby, które chcą dokonać opłaty w kasie
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach muszą
dokonać zapłaty najpóźniej do 30 maja 2018
roku (kasa czynna w dni robocze: poniedziałek 8:00–16:00, wtorek–piątek 8:00–15:00).

kości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu
do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt
5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111
ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Ponadto informujemy,
Wszelk ich informacji
że zgodnie z art. 18 ust.
PRZYPOMINAMY O OPŁACENIU udziela Referat Rozwoju
12b ustawy z dnia 26 paźi Wspierania PrzedsięII RATY ZA KORZYSTANIE
dziernika 1982 roku o wybiorczości Urzędu MiejZ ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
chowaniu w trzeźwości
skiego w Krzeszowicach
i przeciwdziałaniu alko(pl. Kulczyckiego 1, segNAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
holizmowi (tekst jednoliment B, pok. 4). Kontakt:
W MAJU BIEŻĄCEGO ROKU
ty Dz. U. z 2016 r. poz. 487
Edyta Tadeusz – Kierowz późn. zm.) w przypadku,
nik Referatu Wspierania
o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie Przedsiębiorczości – tel.12 252 08 23, e-mail:
wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu edyta.tadeusz@um.krzeszowice.pl.
dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wyso-
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Karta Seniora
w Gminie Krzeszowice
Decyzję o przystąpieniu Gminy Krzeszowice do lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora Burmistrz Wacław Gregorczyk podjął z myślą
o najstarszej grupie mieszkańców. Ogólnopolską Kartę Seniora może
otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia. Każdy senior
z Gminy Krzeszowice będzie mógł ją wyrobić bezpłatnie w Urzędzie
Miejskim od ręki.

CZYM JEST OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA
Z LOKALNĄ EDYCJĄ NA KRZESZOWICE?
Dzięki niej seniorzy z całej Polski korzystają ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystępują do programu Ogólnopolska Karta
Seniora. Na liście firm honorujących kartę są m.in.: uzdrowiska, sanatoria,
ośrodki zdrowotno-medyczne, instytucje kulturalne - kina, teatry i muzea,
hotele, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, salony optyczne. Szczegółowy wykaz można znaleźć pod adresem https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/LISTA-FIRM-OKS-20.04.2018-nowa.pdf.
W Gminie Krzeszowice seniorzy na początek mogą liczyć na zniżki na
produkty Melba, a także na warsztaty połączone z biesiadą dla grup i zniżki
dla klientów indywidualnych na przejażdżkę na koniu w Rancho Artemidy.
Instytut Urody Elf oferuje zniżki na pedicure leczniczy, medyczne zabiegi
przeciwstarzeniowe i makijaż permanentny. W restauracji Tiffany senior
otrzyma rabat na usługę indywidualną lub kawę do deseru gratis. Zniżki na
nowe technologie dla osób starszych oferuje także Vasco Electronics z Krzeszowic. Ponadto, Studio Treningowe FORMA oferuje atrakcyjne rabaty,
między innymi na: kosmetyki dla seniorów, masaże lecznicze, konsultacje
z terapeutą.
Katalog ten nie jest zamknięty. Zapraszamy do współpracy firmy, przedsiębiorców i organizacje.

CO ZYSKUJĄ FIRMY PRZYJAZNE SENIOROM?
Firmy, które są partnerami Ogólnopolskiej Karty Seniora stają się rozpoznawalne wśród seniorów, a dodatkowo mogą oferować im dowolne rabaty,
zniżki oraz oferty specjalne. Stają się konkurencyjne w stosunku do innych,
którzy karty nie honorują.

Kalendarz Podatkowy

Stowarzyszenie MANKO, jako organizator Ogólnopolskiej Karty Seniora,
pomaga firmom partnerskim w promowaniu ich marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam w ogólnopolskim magazynie „Głos Seniora” oraz jego
lokalnych edycjach, a także umieszczając informację o oferowanej zniżce
na stronie internetowej www.glosseniora.pl.

Przypominamy, że 15 maja 2018 roku:

JAK FIRMA MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA?
Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłoszeniowy
i odeśle go na adres Stowarzyszenia MANKO, Al. J.Słowackiego 46/30,
30-018 Kraków.
W programie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest już 80 000 seniorów,
a ofertę specjalną przygotowało dla nich już ponad 700 firm z całej
Polski.

• Upływa termin zapłaty II raty podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego – dotyczy osób fizycznych
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za miesiąc maj
- dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za miesiąc maj - dotyczy
osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
• Upływa termin zapłaty II raty podatku rolnego - dotyczy osób
prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających
osobowości prawnej.

www.krzeszowice.pl [ 9 ]
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MEDIACJA ADMINISTRACYJNA

Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Spór jest stałym elementem naszego życia. Pojawia się w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Istnieje wiele pozasądowych sposobów
rozwiązywania konfliktu. Jednym z nich są alternatywne metody,
które z uwagi na swoją konstrukcję mogą pomóc w uniknięciu drogi
sądowej, a jeżeli już dojdzie do wszczęcia postepowania sądowego
korzystanie z nich może znacząco skrócić czas jego trwania. Jedną
z takich metod jest mediacja, czyli pozbawione zbyt dużego formalizmu, dobrowolne i poufne spotkanie z niezależnym od żadnej ze stron
mediatorem.
Mediacja dopuszczalna jest w sporach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych czy sąsiedzkich. Ma również zastosowanie w postępowaniu karnym
i w sprawach dotyczących nieletnich. Od 1 czerwca 2017 roku można
z niej korzystać także w postępowaniach administracyjnych i – na nowych
zasadach – w sądowoadministracyjnych. W związku z tym Sekcja Mediacji
Administracyjnej Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie realizuje obecnie projekt, w ramach którego promowane
jest korzystanie z mediacji, w szczególności w trakcie postępowań z udziałem organów administracji publicznej. Stoimy bowiem na stanowisku, iż
zastosowanie mediacji w takim przypadku pozwala zwiększyć zaufanie
obywateli do administracji jako do podmiotu, z którym można dojść do po-

Zmiany w szacowaniu
szkód łowieckich
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia
22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych
ustaw Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3
Ustawy – Prawo łowieckie od 1 kwietnia 2018 roku wniosek o szacowanie
szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel
albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy
właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, to jest do właściwego
terytorialnie Burmistrza Gminy Krzeszowice.
Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności następujące informacje:
• imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo adres i siedzibę oraz
numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
• wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
• wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy
Krzeszowice, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, a także ustalenia wysokości
odszkodowania dokonuje zespół składający się z następujących członków:
• przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody,
zwanego dalej przedstawicielem gminy, którym jest: sołtys lub przewodniczący osiedla danej jednostki pomocniczej (sołectwa/osiedla, na którym
wystąpiły szkody łowieckie);
• przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
• właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła
szkoda.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy
albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania
szkód. W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest
dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia
otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono
odwołania.
Druki wniosków dostępne są na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego
w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4). Druki oraz szczegółowe informacje można
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska (pl. Kulczyckiego 1, segment A, pokój
nr 1A: Paulina Palus i Anna Wójs, tel. 12 252 08 13 – poniedziałek 9:00–17:00,
wtorek–piątek 7:30–15:30) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w zakładce „Gospodarka i środowisko” /„Środowisko”
/„Łowiectwo”/„Szacowanie szkód łowieckich”.
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rozumienia, bez konieczności odwoływania się do sądu. Korzystanie z mediacji administracyjnej może również przyczynić się do skrócenia czasu
trwania postępowania, a tym samym jego kosztów. Dodatkowo, możliwość
samodzielnego określenia zobowiązań przez strony konfliktu gwarantuje
realizację postanowień przyjętych w ramach mediacji. Elementy te mają
duże znaczenie nie tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą
z uwagi na fakt, iż rozstrzygnięcie często bardzo czasochłonnego postępowania sądowego, co do zasady, będzie satysfakcjonujące tylko dla jednej
ze stron konfliktu. Właśnie dlatego mediacja może stać się najbardziej
efektywnym sposobem rozwiązywania konfliktów, ponieważ porozumienie wypracowane przez strony przy asyście mediatora daje możliwości do
dalszej współpracy dzięki temu, że obie strony mają taki sam wpływ na
kształt zawartego porozumienia.
Celem naszego projektu jest przybliżanie mediacji administracyjnej także
mieszkańcom Gminy Krzeszowice w trakcie regularnie organizowanych spotkań z mediatorami. Wcześniejszy kontakt z mediatorem jest możliwy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Serdecznie zapraszamy.
Magdalena Romanowska
mediator przy

Centrum Mediacji

radca prawny

przy

OIRP

w

Krakowie

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.
U. 2018r. poz. 651 ze zm.) odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach
rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach
niewchodzących w skład obwodów łowieckich wypłaca zarząd województwa ze
środków budżetu państwa.
Oględzin i szacowania szkody dokonuje przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na wniosek złożony do Departamentu Rolnictwa i Geodezji (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
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OKIEM PRZEWODNICZĄCEGO
Na marcowej sesji Rada
Miejska dokonała podziału
gminy Krzeszowice na 3 okręgi w yborcze, ustalając ich
granice oraz liczbę radnych
wybieranych z każdego z nich.
Uchwałę taką narzuciła ustawa
z 11 stycznia bieżącego roku
zmieniająca bardzo istotnie
Kodeks wyborczy, regulujący
systemowo normy i zasady,
według których wybierani są
prezydent, posłowie, senatorowie, a także samorządowcy
trzech szczebli. Ustawodawca
zdecydował, że w gminach
l i c z ą c yc h p ow y że j 2 0 0 0 0
mieszkańców radni nie będą
wybierani tak jak na obecną
kadencję w okręgach jednomandatowych, lecz w znacznie
większych, grupujących od
5 do 8 mandatów. Wróciliśmy zatem do modelu, który funkcjonował do
2012 roku, tworząc okręg miejski (sześciomandatowy) oraz północny
i południowy (odpowiednio 8 i 7 mandatów), z granicą między nimi przebiegającą wzdłuż linii kolejowej. Jeden mandat przypada średnio na około
1500 mieszkańców (norma przedstawicielska) i stąd różnica w rozkładzie
mandatów w poszczególnych okręgach. Jak może ocenić tę zmianę radny,
który, dzięki wprowadzeniu okręgów jednomandatowych, mógł niezależnie od dużych ugrupowań i partii stworzyć niewielki lokalny komitet
wyborczy i skutecznie z nimi konkurować? Oczywiście bardzo negatywnie.
Jest to krok wstecz, zabranie obywatelom możliwości realnego wyboru
osoby żyjącej blisko swoich wyborców, dobrze im znanej i jednocześnie
znającej ich problemy, łatwo dla nich dostępnej, którą można rozliczyć
z efektów działania. Zamiast tego wraca dyktat „dużych list” obejmujących
cały teren gminy; tępi się indywidualizm, niezależność kandydatów, którzy
będą musieli zabiegać o wyborcze głosy nie tylko w najbliższym otoczeniu,
ale w całym okręgu liczącym kilka, a nawet kilkanaście miejscowości
(jednostek pomocniczych). Jak to się ma do nazwy aktu wprowadzającego
tę regulację, który miał zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, oceńcie
Państwo sami. Ja uważam, że ta zmiana, ale i także szereg innych, jakie
przedmiotowa ustawa wprowadza, przynosi skutki dokładnie odwrotne.
Objawią się one między innymi tym, że mieszkańcy nie tylko małych, ale
nawet niektórych średnich sołectw (jednostek pomocniczych) nie będą
mieć swojego przedstawiciela w radzie gminy. Po co nam upartyjnienie
najniższego, ale i równocześnie najważniejszego dla mieszkańca szczebla
samorządu? Interes dużych partii jest tu aż nadto widoczny... Tak więc
zmieniona ustawa wyborcza wymusiła dostosowanie naszego prawa miejscowego do nowych wymogów, stąd podjęta przez radę miejską uchwała.

Co dalej z planami zagospodarowania w naszej gminie? Natychmiast po
przyjęciu przez radę miejską w listopadzie ubiegłego roku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla Krzeszowic doraźna Komisja ds. planów przystąpiła do rozpatrywania uwag złożonych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 13 sołectw.
Jest to bardzo rozległa materia – wszak po dwu wyłożeniach tegoż projektu
wpłynęło do rady około 1650 nieuwzględnionych przez burmistrza uwag.
Ich rozpatrywanie zajmuje ogrom czasu – od grudnia do kwietnia komisja
odbyła 23 wielogodzinne posiedzenia, nierzadko z udziałem mieszkańców, a przecież trzeba było jeszcze analizować część tekstową projektu,
odpowiadać na pisma, sprawdzać stany faktyczne w terenie. Obecnie
komisja kończy te prace; zbliża się faza procedowania projektu planu
na sesji. Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie ze złożonymi przez
burmistrza i radnych deklaracjami trwają równolegle prace nad zmianami
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego w 2010 roku, które tak bardzo ogranicza wyjście naprzeciw
oczekiwaniom wielu mieszkańców. Jeszcze na kwietniowej sesji planujemy zmienić punktowo ten dokument i jednocześnie miejscowy plan dla
miasta między innymi w następujących miejscach: rejon ulicy Działkowej,
tereny wzdłuż linii kolejowej (TZ), obszar między ulicą Trzebińską a rzeką
Filipówką, pomiędzy ulicą Ogrodową a Krzeszówką, dawne PHRO. Jest to
odpowiedź na społeczne oczekiwania, ale też kształtowanie przestrzeni
ukierunkowane na rozwój miasta, aby przerwać kilkunastoletnią stagnację.
Uchwalając plany, kładziemy podwaliny pod wyższe w przyszłości dochody
gminy, dajemy sobie i gminie szansę na wykonanie cywilizacyjnego postępu, zapewniamy trwałe reguły planowania i inwestowania.
Adam Godyń
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VII SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW
W dniu 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 17:00 tynuowania w 2018 roku tego zadania została obejmował między innymi działania mające na
w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przyjęta przez Radnych jednogłośnie. W punkcie celu rozwój usług opiekuńczych i sąsiedzkich,
przy ulicy Grunwaldzkiej 4 w Sali Herbowej szóstym porządku obrad odbyło się wystąpienie z użyciem nowoczesnych technologii. Jest on
odbyła się VII Sesja Miejskiej Rady Seniorów. dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz- współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Była ona wyjątkowa, gdyż w jej obradach nej Anety Solarz, która omówiła formy wsparcia Społecznego w ramach Regionalnego Programu
uczestniczył kierownik Zespołu Wyjazdowego jakie oferuje GOPS, wyjaśniła jakie kryterium Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Michał należy spełnić, aby otrzymać pomoc. Radni po- lata 2014-2020. Estera Lasoń-Konieczna, praKardasz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ruszyli kwestie dotyczące doraźnej pomocy dla cownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzeszowicach, pomiędzy innymi dyrektor
informowała o możGminnego Ośrodka Poliwości skorzystania
mocy Społecznej Aneta
PLAN DYŻURÓW MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW
z pomocy Fundacji
Solarz wraz z Esterą LaNA MAJ I CZERWIEC 2018 ROKU.
TVN „Nie jesteś sam”,
soń-Konieczną. Podczas
10 maja – Janina Walczowska-Rudel
gdzie można ubieobrad poruszono kwestię
gać się o dofinanso17 maja – Wojciech Ślusarczyk
d o t yc z ą c ą i n i c j a t y w y
wanie zakupu leków.
Miejskiej Rady Seniorów
07 czerwca – Daniela Łagan
Pr a c o w n i c a k r z e Koperta Życia Seniora.
14 czerwca – Krystyna Żak
szowickiego GOPS
Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y
21 czerwca – Jacek Ostachowski
udzieliła informacji
Rady Seniorów Kazimierz
na temat prywatnej
Przybylski przedstawił
Dyżury pełnione są w każdy czwartek miesiąca (oprócz ostatniego) w Urzędzie Miejskim
firmy udzielającej
zaproszonym, czym jest
w Krzeszowicach, ulica Grunwaldzka 4, pokój 101, w godzinach 16:00-17:00.
odpłatnie całodobozapoczątkowana przez
wej opieki dla osób
Radę w 2017 roku Koperta Życia. Poinformował zebranych, jak ta mała seniorów w codziennym funkcjonowaniu oraz starszych, chorych i samotnych. Po zrealizowaniu
koperta, która zapewne niejednokrotnie uratuje opieki, gdy zawiedzie rodzina, a także Dziennych kolejnych punktów przewidzianych w porządku
życie, jest ważna nie tylko dla ludzi chorych, Domów Opieki. Dyrektor poinformowała, że obrad przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
ale i dla ich rodzin. Podczas dyskusji głos zabrał w Krzeszowicach nie ma takiej instytucji, jed- Marta Sobczyk podziękowała przybyłym goMichał Kardasz. Wyjaśnił, że Koperta Życia ma nak gmina oferuje potrzebującym wiele form ściom za zabranie głosu i zakończyła posiedzenie
ogromne znaczenie również dla ratowników wsparcia. Aneta Solarz wspomniała o Ośrodku Rady.
medycznych, gdyż zawiera ona niezbędne infor- Integracji dla Seniorów i Młodzieży prowadzomacje odnośnie dotychczasowych chorób, przyj- nym przez Fundację „Kobieta w Regionie”, a także
Karolina Klocek
mowanych leków oraz kontakt do najbliższych omówiła projekt „Małopolski Tele-Anioł”, skieWydział Organizacyjny
osoby potrzebującej pomocy. Radni zebrani na rowany do seniorów i ludzi niesamodzielnych.
UM Krzeszowice
VII Sesji Miejskiej Rady Seniorów wyrazili chęć Najważniejszym jego celem jest poprawa jakości
kontynuowania tej ważnej idei. Inicjatywa kon- życia tych osób. Projekt swym zasięgiem będzie
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„CAROL”
W REŻYSERII TODDA HAYNESA
projekcja filmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego
piątek 18 maja, godz. 18:00

WSTĘP WOLNY

wstęp wolny
Młoda dziewczyna Therese (Rooney Mara) spotyka na swej drodze dojrzałą
Poszukiwanie celu (…) wynika z pragnienia, które często przeczy ro- mężatkę Carol (Cate Blanchett). Wymiana spojrzeń i rodzące się uczucie
zumowi. Zaspokajając pragnienie, często działam wbrew korz yści. to początek trudnej relacji pomiędzy kobietami – w latach 50. XX wieku –
Mimo to mu ulegam (…).
prawdziwy zakazany owoc. Porzucenie dotychczasowego życia budzi lęk,
GeorGes Bataille gdyż wiąże się z nieodwracalnymi konsekwencjami. Rozbudzone pragnienie jest jednak na tyle silne, że kobiety nie potrafią się mu oprzeć. Bohaterki
spontanicznie udają się w podróż, co można potraktować jako próbę wyjścia z utartych schematów i ról społecznych.
– Więź, która zawiązuje się między kobietami, prezentuje się tu tak elegancko
jak moda tamtego okresu – powiedział krytyk Indie Wire. Akcja filmu opiera
się na pojedynczych słowach, subtelnych gestach i spojrzeniach. „Carol” pokazuje, jak wielką trudność może sprawić kobietom wyrażenie tego, co czują.
Scenariusz do filmu powstał na podstawie książki „The Price of Salt” z 1952
roku, podejmującej wątki lesbijskie i feministyczne. Film nie stawia jednak
akcentu na wołanie o prawa i feministyczną walkę o własną przestrzeń, lecz
jest delikatnym obrazem, który mówi o tęsknotach i poszukiwaniu własnej tożsamości. „Carol” w sposób uniwersalny ukazuje również, jaką cenę
można zapłacić za porywy serca – niezależnie od wieku, płci i orientacji
seksualnej.
Film zdobył sześć nominacji do Oskara oraz był wyświetlony w konkursie
głównym Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie Rooney Mara zdobyła Złotą
Palmę.
Dyskusję po projekcji poprowadzi Urszula Honek.
marta smuteK

„WITKACY”
WYSTAWA FOTOGRAFII STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA ZE ZBIORÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO W ZAKOPANEM

11 maja 2018 roku, w piątek, o godzinie 19:00 zapraszamy do Galerii
w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach na wernisaż wystawy fotografii
Stanisława Ignacego Witkiewicza ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem.

ne inicjatywy z terenu Małopolski, odbywające się równolegle do Miesiąca
Fotografii w Krakowie.

Stanisław Ignacy Witkiewicz należy do najbardziej znanych polskich dramaturgów, malarzy, prozaików, teoretyków sztuki, fotografów. Niezależnie
od podejmowanego tematu oraz wprowadzonych środków ekspresji, Witkacego wyróżniała twórcza i oryginalna postawa życiowa, ściśle powiązana
z jego systemem filozoficznym. Artysta wykorzystywał medium fotograficzne w celu dokumentacji otaczającej go codzienności. Szczególnie interesował się zjawiskiem sprzężenia zwrotnego między portrecistą a portretowanym, które zadziwiająco ujawniało relacje międzyludzkie.

Patroni honorowi:

Ekspozycję tworzą psychologiczne portrety Witkacego, które przedstawiają
najbliższą rodzinę artysty, przyjaciół oraz kobiety odgrywające tak ważną
rolę w jego życiu. Wśród zdjęć wyróżnia się cykl fotografii ukazujący osobiste relacje Stanisława Ignacego z ojcem. Na wystawie odnajdujemy także
zdjęcia Józefa Głogowskiego, będące codzienną rejestracją eksperymentalnego teatru mimicznego artysty.
Wystawa ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem towarzyszy festiwalowi Krakow Photo Fringe 2018, który prezentuje wszelkie fotograficz[ 14 ] – Magazyn Krzeszowicki 4/2018

KuRatoRzy

WystaWy:

danuta janusz, Kamil KłeczeK

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa
Burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk
Patron medialny: Radio Kraków

Wernisaż: 11 maja 2018 roku, godzina 19:00
Wystawa czynna do 22 czerwca 2018 roku
Adres: Galeria w Pałacu Vauxhall
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. Walkowskiego 1
Galeria czynna: wtorek–piątek: 9:00–16:00, niedziela: 10:00–14:00

FRANCISZEK FRĄCZEK „SŁOŃCESŁAW Z ŻOŁYNI”
Od 23 marca do 27 kwietnia w Galerii w Pałacu Vauxhall Centrum
Kultury i Sportu w Krzeszowicach prezentowana była wystawa malarstwa i rysunku Franciszka Frączka. W wernisażu uczestniczyła córka
artysty Jolanta Frączek-Burkacka, która opowiadała o ojcu, jego życiu
i wyjątkowej drodze artystycznej, a także syn Ziemowit Frączek i wnuk
Błażej Burkacki z Krzemienicy pod Rzeszowem. Wystawa została zorganizowana w 20-lecie śmierci Mariana Konarskiego, artysty związanego z Krzeszowicami i przyjaciela Franciszka Frączka. Na wernisażu
był obecny syn Mariana Konarskiego, Leszek.
Jest w moim myśleniu chłopska cecha szukania sensu i przydatności naszego
działania. Ta tendencja jest wyraźna w twórczości ludowej, gdzie każde dzieło
ma swoje powiązanie z życiem i jest potrzebne.
„Słońcesław

z

Żołyni”

Franciszek Frączek. Urodzony w 1908 roku w Żołyni. Po ukończeniu gimnazjum w Łańcucie rozpoczął studia na krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego i Xawerego Dunikowskiego. Pod wpływem Stanisława
Szukalskiego wstąpił do Szczepu Rogate Serce, za co w 1929 roku został
relegowany z uczelni. Wraz z członkami tej grupy artystycznej wystawiał
w najważniejszych miastach Polski oraz Chicago. Do śmierci realizował program Rogatego Serca, polegający na poszukiwaniu polskiego stylu w sztuce. Ze wszystkich uczniów Szukalskiego był najbardziej konsekwentny i najdalej poszedł w realizacji założonych przez niego haseł. Uprawiał malarstwo
i rysunek. W czasie wojny organizował tajne nauczanie oraz współdziałał
z ruchem oporu Armii Krajowej i Batalionami Chłopskimi. Po wyzwoleniu
brał udział w licznych wystawach środowiskowych i ogólnopolskich. Swą
twórczość prezentował między innymi w warszawskiej Zachęcie oraz
w krakowskim Pałacu Sztuki. Oprócz twórczości artystycznej zajmował się
etnografią. Zebrał i opracował zbiór legend związanych z ziemią łańcucką.
W życiu kierował się maksymą: Jeśli zgubiłeś drogę i chcesz ją odnaleźć, posłuchaj tętna ziemi. Jeśli ogłuchłeś na jej głos, szukaj jej w mitach ludu. Franciszek
Frączek był prezesem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łańcucie,
a także współtwórcą grupy artystycznej Ziemia. Zmarł w 2006 roku.
Red.

POŻEGNANIE ARTYSTY RZEŹBIARZA JANA SIEKA
(1936–2018)
Przed kilkoma dniami pożegnaliśmy Profesora Jana Sieka w kościele
pod wezwaniem Wszystkich Świętych i na cmentarzu w Rudawie.
W tych właśnie miejscach religijnego kultu powstały w latach 1983–
2006 dzieła wybitnego artysty rzeźbiarza. W kościele Wszystkich Świętych – Droga Krzyżowa i drzwi z płaskorzeźbami przedstawiającymi
świętych polskich, na cmentarzu – Chrystus Ukrzyżowany w kaplicy
cmentarnej Rodziny Pęcaków, Pomnik ofiarom Holocaustu w Radwanowicach, Chrystus Zmartwychwstały na alejce cmentarnej; to trwały
ślad artystycznej i duchowej obecności Profesora Jana Sieka. Mówili
o tym żegnający swego Przyjaciela profesorowie krakowskich wyższych uczelni – Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej – Wincenty Kućma, Leopold Zgoda, Hubert Mełges, Barbara Bajor. Przywołali piękną biografię znakomitego
twórcy i wspaniałego człowieka. –Otrzymał nieprzeciętny dar od Boga;
pięknie go pielęgnował – podkreślano.

z wyróżnieniem. Z tą uczelnią związany był od roku 1963 jako pracownik
dydaktyczny, najpierw na Wydziale Rzeźby, a następnie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Osiedlił się w posiadłości w Siedlcu, miejscu
z bogatą historią; potem były długie lata tworzenia, z ogromnym talentem
i niezwykłą pasją. Jego twórczość, zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej,
była głęboką modlitwą.

Ta pierwsza poświąteczna sobota jest prześwietlona słońcem. Jestem w Siedlcu pod Krzeszowicami – tutaj mieszkał wraz z rodziną artysta rzeźbiarz
Jan Siek. Miejsce to stało się prawdziwą siedzibą artystów, utalentowanej
rodziny Państwa Sieków; podkreślić należy, iż większość realizacji rzeźbiarskich, projektów i pomysłów powstała w pracowni w Siedlcu (figura Świętej
Barbary, Pomnik Orląt Lwowskich, popiersie kardynała Sapiehy). Tu było
centrum życia rodzinnego i artystycznego, ukochane miejsce na ziemi, źródło natchnienia i emocjonalnych przeżyć. Tu można było odwiedzić Artystę
i Jego Rodzinę – malarzy, rzeźbiarzy, konserwatorów sztuki – zobaczyć, jak
Urodzony w 1936 roku w Nisku, ukończył Liceum Plastyczne w Jarosła- powstaje rzeźba, w ten sposób uczestniczyć w procesie twórczym… Można
wiu oraz krakowską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie otrzymał dyplom było zostawić pod powiekami przejmujący, pełen uroku obraz ukochanewww.ckiskrzeszowice.pl [ 15 ]

go domu. I nacieszyć się przywilejem
spotkania z zawsze gościnnym Gospodarzem, w jedynym takim ogrodzie na
świecie.
Od czasu, kiedy tu zamieszkaliśmy, ten
„dziwny ogród” tworzył wnętrze nasze
i naszych dzieci. Był świadkiem naszych
smutków i radości, przewijał się w naszych snach, ale co najważniejsze, zawsze
na nas czekał i nadal czeka. Zawsze możemy liczyć na jego piękno i tajemniczy
urok.

W CIENIU DRZEWA
urodził się do rzeźby
ona go wybrała
jeszcze w kolebce
słuchając podszeptów Fidiasza
dłutem wyszukał idealnego kształtu
drewno w jego dłoniach

Wprawdzie nasze drogi mogą się kiedyś
rozejść, ale wspomnienie ogrodu, który
wrósł w nas, zostanie z nami na zawsze.
Obecny kształt i wygląd ogrodu jest
naszym wspólnym dziełem, ale przede
wszystkim Jasia, który kształtował go tak,
jakby był jedną z jego rzeźb.

zdradzało ukrytą w słojach

cyt. Katalog z wystawy, Galeria w Pałacu
Vauxhall 2012 rok

na najważniejsze pytania

O drodze Jana Sieka do artystycznego
mistrzostwa pisze Teresa Siek w swym,
zamieszczonym w katalogu, szkicu krytycznym.
Już na początku swojej drogi zawodowej, będąc w Liceum Plastycznym
i w Jarosławiu, a później na ASP
w K rakowie, spędzał wiele godzin,
doskonaląc rysunek. Był wnikliwym
obser watorem ż ycia, a sprawne
szkicowanie pozwoliło mu uchwycić
charakter ludzi i ich reakcje w różnych sytuacjach. To bardzo pomagało mu
w kreowaniu rzeźb i projektów rzeźbiarskich. Wykonanie rzeźby zawsze
poprzedzało wiele szkiców, które były poszukiwaniem formy i kompozycji. Jan
Siek, realizując rzeźby, używał różnych materiałów i technik. Znając dobrze
ich charakter i właściwości, potrafił sprawić, iż metal wydawał się zwiewnym
jedwabiem, a kamień tętniącym życiem ciałem.
Materiałem, w którym najczęściej i najchętniej pracował, było jednak drewno.
(…) Był jednym ze spadkobierców zanikającej już w dzisiejszych czasach tradycyjnej rzeźby w tym materiale. Dzieła Jana Sieka charakteryzuje traktowanie
drewna z wyczuciem i pietyzmem. Ciepło drewna, jasne barwy polichromii,
syntetyczne formy przedstawień dróg krzyżowych i wielu innych rzeźb sakralnych skłaniają do cichej refleksji. Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały,
Droga Krzyżowa są jakże często obecne w twórczości artysty, w różnym
kontekście historycznym, ale zawsze z uniwersalnym, głęboko humanitarnym
przesłaniem.
Przykładem tego są Drogi Krzyżowe w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, w Krakowie na Czerwonym Prądniku, w Rudnie,
w Krakowie – Nowym Bieżanowie, w Paczółtowicach, w Nawojowej Górze .
Powstawały rzeźby, zarówno monumentalne, znakomite projekty pomników, jak i kameralne, których tematykę najczęściej dyktowało życie

tajemnicę życia i śmierci
na pieszczotę dłoni
odpowiadało miłością
cicho szeptając odpowiedzi

wybaczyło mu nawet
że czasami je zdradzał
z kamieniem i brązem
w jego cieniu dorastał
do nieśmiertelności
Antoni Dobrowolski
codzienne. Wspaniała rodzina, którą stworzył wraz ze swą żoną, Teresą,
z pewnością inspirowała tworzenie wykonanych w drewnie, kameralnych
prac, w sposób syntetyczny prezentujących świat ludzkich doznań, tych
najbardziej osobistych i tych uniwersalnych. Jest wśród nich nasycone czułością „Spotkanie”, „Dwoje”, „Macierzyństwo”, „Kołyska”, pełna gracji i lekkości
„Tańcząca”, uskrzydlająca radość.
Jasność myśli, olbrzymie doświadczenie, pełnia formy rzeźbiarskiej, narzędzie posłuszne myśli artysty, umiejętność wnikania w całą skalę uczuć
ludzkich – to umożliwiało tchnięcie ducha w artystyczne tworzywo.
Od 2006 roku Jan Siek po przebytej chorobie nie mógł kontynuować pracy
nad rzeźbą; prowadził jednak dziennik ze szkicami ilustrującymi codzienność. Rysunki były formą dzieła oraz dokumentacji myśli i uczuć. Powrót
do rysunku po chorobie pozwolił mu zaspokoić niegasnącą aktywność na
polu sztuki i odnaleźć siebie na nowo.
Sięgam do katalogu z jubileuszowej wystawy retrospektywnej w Galerii
„Na Styku” w Chrzanowie w 2017 roku. Dzieła zaprezentowane na wystawie określone zostały przez wybitnych znawców mianem „Sanktuarium
Artysty”, wprowadzały w nastrój mistyczny. O tym nastroju pięknie mówił
w pożegnalnej homilii ksiądz Jerzy Górny, wspominając pierwsze zetknięcie z dziełami Jana Sieka w pracowni Mistrza. Postać cierpiącego Ukrzyżowanego pozostała w pamięci młodego wówczas kleryka na zawsze. Hubert
Mełges był również poruszony wysiłkiem i trudem artystycznym, jaki
podjął Jan Siek przy realizacji trzech par drzwi z brązu w kościele pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu i jego trafnością
w oddaniu tragizmu tych wydarzeń.
Na obwolucie katalogu do wspólnej wystawy w 2013 roku „Pracownie
artystyczne Rodziny Siek”– reprodukcja „Macierzyństwa” Jana Sieka, znak
tożsamości Rodziny Sieków, z wkomponowanym dyskretnie nazwiskiem
artystów i z drzewem, z którego wyrastają gałęzie. Na odwrocie katalogu
– „Anioł” Wiktorii, wnuczki Jana, przedstawicielki najmłodszego pokolenia
artystów. Kształtny, bardzo kobiecy Anioł pędzi na welocypedzie, w trampkach, z czarnym i białym skrzydłem i długimi, ciągnącymi się za pojazdem
włosami. Nad głową ma skromne czarne kółeczko – to aureola. Jedzie białą
wąską dróżką z czarnymi śladami, w stronę słońca, którego promienie otulają bramkę z dwoma schodkami. To bramy Nieba.
Maria Ostrowska
i rodzina artysty
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„ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY”
SPOTKANIE Z HALINĄ KUNICKĄ W KRZESZOWICACH

Halina Kunicka – jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych
polskich piosenkarek. Mimo upływu lat artystce towarzyszy niezmienna sympatia i popularność. Publiczność ceni ją za indywidualność,
osobowość sceniczną i dobrą piosenkę.
Halina Kunicka nagrała 17 albumów płytowych, które sprzedały się w nakładzie przekraczającym łącznie ponad milion egzemplarzy. Wśród nich są
trzy Złote Płyty.
Artystka cały czas koncertuje w Polsce i za granicą. Śpiewała w blisko trzydziestu krajach całego świata – od Nowego Yorku po Tokio, od Londynu
po Sydney, od Honolulu po Lizbonę, od Hawany po San Francisco, od
Montrealu po Barcelonę. Reprezentowała nasz kraj w ekipie artystycznej
na igrzyskach olimpijskich w 1972 roku w Monachium oraz na galowych
polskich koncertach w paryskiej Olimpii i sławnej sali Pleyela. Była pierwszą Polką, która otrzymała Nagrodę Publiczności na festiwalu w Sopocie
i pierwszą, która wygrała Międzynarodowy Festiwal Przebojów w Dreźnie.
Dwukrotnie wygrała plebiscyt na najpopularniejszą polską piosenkarkę
w Chicago. Nakręciła dziesiątki programów telewizyjnych w Polsce i za
granicą. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zasługi w pracy artystycznej, Oznaką Zasłużony dla Miasta Warszawy oraz Medalem Gloria Artis.

W piątek 6 kwietnia z artystką mogła spotkać się krzeszowicka publiczność
zebrana w Galerii w Pałacu Vauxhall w Centrum Kultury i Sportu. Znakomita
piosenkarka opowiadała o swoim życiu, karierze i doświadczeniach. Rozmowę z Haliną Kunicką prowadził Andrzej Kurdziel. Publiczność mogła też
wysłuchać wszystkich największych hitów artystki.
Red.

JANUSZ BLECHARZ
OD BLUESA DO MUZYKI SAKRALNEJ
Przełom lat 60. i 70. to czas, kiedy słuchało się Led Zeppelin, Deep Purple, Carlosa Santany, George’a Bensona. Wtedy też ze szkoły muzycznej wyrzucono Janusza Blecharza – bohatera Laboratorium Kultury,
który opowiedział o swojej muzycznej drodze.
W młodości – niepokorny. Szkolny mundurek w epoce bigbitu mocno go
ograniczał. Na gitarze solowej grał „dziką muzykę”. Szybko nawiązywał kontakty z osobami o podobnym niespokojnym temperamencie. Obecny na
spotkaniu Witold Gawłowski przywołał wspomnienia z ich młodości. Głos
zabrała również Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Anna
Miga, która uczestniczyła w próbach zespołu, grając na flecie poprzecznym.

Kolejny etap stanowiły studia i wejście w środowisko krakowskiego klubu
Pod Jaszczurami. Lata 80. w Krakowie to przede wszystkim jazz, będący
w środowisku wykształconych muzyków wręcz intelektualnym wyzwaniem. Blues z kolei, obecny głównie w klubach, przyciągał amatorów, dawał możliwość swobodnego wyrazu i improwizacji. Janusz Blecharz, który
od początku miał w sobie feeling, odnalazł się w nim doskonale. Nowy
zespół, nowe znajomości i w efekcie sto koncertów zagranych w ciągu
roku. Antoni Krupa, redaktor Radia Kraków i kolejny gość Laboratorium
Kultury, w barwny sposób wspominał te czasy, a następnie usiadł z gitarą
do dwóch bluesowych numerów. Przy fortepianie zasiadł Janusz Blecharz,
a na skrzypcach zagrał Marian Lewicki – gospodarz wieczoru.
ciąg dalszy na stronie 20.
www.ckiskrzeszowice.pl [ 17 ]

Kolejny etap stanowiły studia i wejście w środowisko krakowskiego klubu
Pod Jaszczurami. Lata 80. w Krakowie to przede wszystkim jazz, będący
w środowisku wykształconych muzyków wręcz intelektualnym wyzwaniem. Blues z kolei, obecny głównie w klubach, przyciągał amatorów, dawał możliwość swobodnego wyrazu i improwizacji. Janusz Blecharz, który
od początku miał w sobie feeling, odnalazł się w nim doskonale. Nowy
zespół, nowe znajomości i w efekcie sto koncertów zagranych w ciągu
roku. Antoni Krupa, redaktor Radia Kraków i kolejny gość Laboratorium
Kultury, w barwny sposób wspominał te czasy, a następnie usiadł z gitarą
do dwóch bluesowych numerów. Przy fortepianie zasiadł Janusz Blecharz,
a na skrzypcach zagrał Marian Lewicki – gospodarz wieczoru.
Porzucenie gitary na rzecz organów Hammonda oraz innych instrumentów
było istotną zmianą w muzycznym życiorysie Blecharza. Jako klawiszowiec
grał w Monkey Business, z Markiem Piekarczykiem, a potem w Wawelach.
Obok regularnego dawania koncertów rozwijała się jego działalność pedagogiczna. To czas agencji artystycznej, prowadzenia lekcji i warsztatów muzycznych. Wtedy też poznał Monikę Gębalę – utalentowaną „dziewczynę
z Olkusza”, która rozwinęła skrzydła jako wokalistka, aktorka i organizatorka
ich wspólnych muzycznych przedsięwzięć. – Spotkałam Janusza z żółtymi
włosami, z kolczykiem w uchu – wspominała wokalistka. Powstał Projekt
K3, były występy z kabaretami i koncerty. Po licznych sukcesach muzycy
zaczęli odczuwać pewien niedosyt – pojawiła się chęć stworzenia „nowego
produktu”. Można uznać, że wyrósł on z potrzeb marketingowych, ale biorąc pod uwagę inne czynniki, widać, że świadczy o dojrzałości artystycznej
muzyków. Na spotkaniu zaprezentowano na żywo „Modlitwę” – utwór wokalno-instrumentalny z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego.
Muzyka sakralna to ważny punkt w twórczości Janusza Blecharza. Powstał
spektakl wokalno-instrumentalny „Non Omnis Moriar” oraz oratorium „Via

Crucis Poloniae” na orkiestrę i chór, które można było zobaczyć w TV Trwam
oraz na żywo, między innymi w kościele Świętego Marcina w Krzeszowicach i kościele Świętego Maksymiliana Kolbego w Woli Filipowskiej.
Kolejne duże produkcje to balet „Continuum” oraz „Mała Rapsodia Polska”,
utwór na orkiestrę, który stanowi muzyczną interpretację cyklu czterech
obrazów profesora Czesława Dźwigaja. – Pokrewne dusze gdzieś się spotykają, w jakiejś przestrzeni, w momencie (…) – głos obecnego na spotkaniu profesora Dźwigaja dotyka bardzo istotnej kwestii: mówi o roli przypadkowo
spotkanych ludzi w naszym życiu. Dzieląc się talentami, uzupełniając się,
a nie dominując, można stworzyć wielkie dzieła o dużym artystycznym
potencjale. Do takich z pewnością należy ostatnia produkcja Janusza
Blecharza – opera „Popiełuszko”. Niech spełni się marzenie o premierze
w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Marta Smutek,

fot.

A. Bulicz

CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ, A SZKOŁA TRWA
JUBILEUSZ 70-LECIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KRZESZOWICACH
W otoczeniu zieleni przy ulicy Ogrodowej kryje się przytulona do Parku
Potockich szkoła muzyczna. Od lat służy niezmiennie mieszkańcom Krzeszowic i okolicy, rozwija się, zmienia swoje oblicze. Zespół kompetentnych
pedagogów otwartych na problemy uczniów tworzy miłą atmosferę, która
przyciąga wielu kandydatów na egzaminy wstępne. To z myślą o przyszłych
wychowankach w ciągu każdego roku kontynuuje się tradycję koncertów
dla przedszkoli i szkół podstawowych. Także podczas dni otwartych szkoły
przyjrzeć się można specyfice jej pracy. Pracownicy i uczniowie nie poprzestają na działalności wewnątrzszkolnej: prezentują jej dorobek coraz
szerszej publiczności. Trwa zatem współpraca z Dworem Zieleniewskich
w Trzebini, szkołami muzycznymi w kilku miastach, również poza granicami kraju: w Niemczech, na Litwie i na Węgrzech. Na szczególną uwagę
zasługują występy uczniów w Filharmonii Krakowskiej, Radiu Kraków,
centrum kultury japońskiej „Manggha”, Orkiestrze Talentów w Lusławicach,
klubach jazzowych. Niezwykła aura towarzyszy koncertom w kościele
Świętego Marcina, a kolędy i pastorałki wykonywane przez dzieci i chór
nauczycielski wywołują wzruszenie wśród przybyłych. W Galerii w Pałacu
Vauxhall w kameralnej atmosferze prezentowane są ciekawe i dojrzałe
wykonania wybranych solistów oraz kameralistów. Szkoła jest także trzonem cyklicznych imprez o charakterze społecznym: Pola Nadziei, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni
Krzeszowic, koncerty na rzecz fundacji
„Mimo wszystko”, „Majówka Hrabiny
Zofii”, przez co daje wyraz stwierdzeniu,
iż jej działalność nie zamyka się w szkolnych murach. Szczególnie dużo czasu
poświęca się w placówce muzykowaniu
zespołowemu; działa tu orkiestra, chór,
orkiestra dęta, zespół akordeonowy,
zespół smyc zkow y, G e o rg e b a n d.
Szczególnie w tej formacji młodzież już
nie tylko z obowiązku, a raczej z pasji
oddaje się wspólnemu muzykowaniu.
To właśnie dla miłośników jazzu organizowane są „Integracje i Warsztaty
Jazzowe” oraz cykliczne koncerty „Czas
na Jazz”, na których gości muzyczna
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śmietanka. Przedkładając nade wszystko umożliwienie uczniom kontaktu
z czystą sztuką, do szkoły zaprasza się licznych artystów z recitalami, a także
starszych kolegów z krakowskich szkół muzycznych w cyklu „Nasi Absolwenci”. Efekty całorocznej pracy uczniów widać na dorocznym koncercie
„Pokochajmy muzykę”. W to niedzielne popołudnie najlepsi uczniowie oraz
nauczyciele wchodzący w skład Orkiestry Muzyki Salonowej porywają do
tańca, wykonując polki, walce i czardasze. Grono przepełnionych dumą
rodziców zapełnia salę podczas audycji uczniów, koncertów kameralnych,
koncertów niepodległościowych i innych. Licznie przybywa publiczność
na konkursy – te o randze szkolnej („Konkurs muzyki popularnej i rozrywkowej”, konkursy sekcyjne) oraz ogólnopolskiej („Konkurs zespołów
gitarowych” i „Małopolski Konkurs Pianistyczny”). Z myślą o uczniach
i melomanach powołano stowarzyszenie „Pokochajmy muzykę”. Dzięki
jego działaczom zbiera się fundusze na wyposażenie szkoły i budowę sali
koncertowej. Stowarzyszenie daje możliwość uczestniczenia w koncertach
znanych i cenionych wykonawców wielu gatunków muzycznych. Mimo
niedogodności, które wynikają z eksperymentów edukacyjnych czy narzucanych zmian w procesie nauczania, szkoła jest znana szerokiemu gremium. Dowodem uznania młodych artystów są liczne podziękowania i pochwały, także dla ich pedagogów. To dla uczniów nauczyciele pogłębiają
swoją wiedzę, podnoszą kwalifikacje na
licznych warsztatach, kursach. Umożliwiają oni swym wychowankom korzystanie z doświadczenia najlepszych
konsultantów. Rangę szkoły podnoszą
sukcesy uczniów na przesłuchaniach
i konkursach. Dzięki rzetelnej pracy
i talentowi nauczycieli uczniowie nagradzani są bardzo dobrymi punktacjami.
Zacieśnione są także więzy z Radą Rodziców oraz władzami samorządowymi.
Trudno dziś wyobrazić sobie Krzeszowice bez szkoły muzycznej. Jest ona
nierozerwalnie związana z ich życiem
kulturalnym: współtworzy je i dodaje
miastu prestiżu.
Agnieszka Szostak-Siedlik

JUBILEUSZ 110-LECIA SZKOŁY W OSTRĘŻNICY

Pewnie wiele osób zastanawiało się, słysząc o Szkole Podstawowej
w Ostrężnicy, kim był jej patron. Jako wychowawca wielu pokoleń
mieszkańców Ostrężnicy i Łanów Jan Łachut przez kilkadziesiąt lat tworzył historię miejscowej szkoły, będąc nauczycielem, pełniąc obowiązki
kierownika, przez co na trwałe zapisał się w pamięci mieszkańców.
W sobotę 14 kwietnia obchodzono uroczyście 110. rocznicę istnienia
szkoły podstawowej, która od 1992 roku nosi imię Jana Łachuta. Obchody
jubileuszu rozpoczęto Mszą Świętą w miejscowym kościele parafialnym,
w czasie której modlono się o dalszy pomyślny rozwój szkoły. Następnie
zaproszeni goście, uczniowie, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy wsi udali
się do remizy OSP, gdzie zebranych przywitała dyrektor Małgorzata Cyran,
która wygłosiła okolicznościowe przemówienie, przedstawiając zebranym
historię i aktualną sytuację szkoły.
Obecni na jubileuszu Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, a także radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka gratulowali
pięknego jubileuszu oraz podkreślali wielkie znaczenie placówki dla rozwoju i integracji lokalnej społeczności. W trakcie przemówienia burmistrz
gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk i Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Godyń, odnosząc się do planów rozbudowy szkoły, zapewnili o finansowym wsparciu przez gminę Krzeszowice tej inicjatywy i szybkie rozpoczęcie prac koncepcyjnych związanych z inwestycją.
W trakcie podziękowań dla osób, które przez wiele lat bezinteresownie
wspierały różnorodną działalność szkoły, dyrektor wręczyła pamiątkowe
dyplomy. Podziękowania otrzymali Prezes Stowarzyszenia przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „Podaj dalej” Agnieszka Król, działająca w Radzie Rodziców Justyna Knapczyk, radny Sejmiku Województwa
Małopolskiego Łukasz Smółka oraz przedsiębiorca, wieloletni przyjaciel
szkoły Antoni Pawlak.
Po oficjalnych wystąpieniach swoje talenty zaprezentowały dzieci. Rozpoczęły przedszkolaki, wykonując przepiękny taniec rosyjski „Trojka”. Później

uczniowie z klasy piątej, szóstej i siódmej w przedstawieniu przeplatanym
porywającymi publiczność piosenkami pokazali, trochę z przymrużeniem
oka, pracę Samorządu Uczniowskiego. Następnie umiejętności zaprezentowały dzieci uczestniczące w zajęciach tanecznych organizowanych przez
stowarzyszenie „Podaj dalej” oraz najmłodsze przedszkolaki, które nie tylko
wspaniale tańczyły, ale również zaskoczyły widzów grą na dzwonkach.
Wystąpiły także panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrężnicy-Łanach,
przypominając zebranym kilka dawnych piosenek szkolnych.
Na zakończenie tej części uroczystości dyrektor podziękowała osobom
i firmom, które wsparły przygotowanie jubileuszu, i zaprosiła wszystkich
do budynku szkoły, gdzie dzieci miały możliwość udziału w warsztatach
przygotowanych przez stowarzyszenie „Podaj dalej”, a zaproszeni goście po
poczęstunku obejrzeli placówkę i wpisali się do księgi pamiątkowej.
Michał Smółka

PODZIĘKOWANIE
DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE, STOWARZYSZENIE „PODAJ DALEJ”,
RODZICE I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA ŁACHUTA
W OSTRĘŻNICY
SERDECZNIE DZIĘKUJĄ ZA OKAZANĄ POMOC W ORGANIZACJI
JUBILEUSZU 110-LECIA SZKOŁY SPONSOROM:
KRAKÓW AIRPORT, WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE, KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU
W KRZESZOWICACH, DRUKARNIA DRUK-ART W TRZEBINI, KOPALNIA
WAPIENIA CZATKOWICE GRUPA TAURON, REJONOWA SPÓŁDZIELNIA
ZAOPATRZENIA I ZBYTU W KRZESZOWICACH, FIRMA AR-KRÓL USŁUGI
W BUDOWNICTWIE, PROJEKTY, NADZORY, EKSPERTYZY
FIRMA CATERINGOWA „FINEZJA” W OSTRĘŻNICY

Dyrektor, grono pedagogiczne,
rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Łachuta w Ostrężnicy

Z OKAZJI JUBILEUSZU SZKOŁY
SKŁADAJĄ PODZIĘKOWANIA
Kazimierzowi Stryczkowi, radnemu gminy Krzeszowice i sołtysowi Ostrężnicy,
Łukaszowi Smółce, radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Justynie Knapczyk, działającej w Radzie Rodziców,
Agnieszce Król, prezes stowarzyszenia „Podaj Dalej”,
Antoniemu Pawlakowi, właścicielowi piekarni „Pawlak”
za współpracę i wspieranie inicjatyw Szkoły.
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Maj w krzeszowickiej bibliotece
8–15 maja
8 maja

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

godz. 16:00

Rozstrzygnięcie konkursu „Multimedialna prezentacja
mojej miejscowości”

8 maja

godz. 18:00

Spotkanie autorskie – Karolina Wilczyńska
trenerka, terapeutka i wykładowca uniwersytecki;
autorka powieści „Performens” (2006), „Ta druga” (2011), „Anielski
kokon”(2013), „Jeszcze raz, Nataszo” (2014), „Ja, kochanka” (2016),
„Dasz radę, Nataszo”(2016) oraz bestsellerowego cyklu „Stacja Jagodno”.

11 maja

godz. 10:00

„Mój kochany zwierzyniec” – spotkanie dla dzieci z pisarką
Ewą Stadtmüller, autorką książek dla najmłodszych
12 maja
Święto Bibliotekarzy
Biblioteka będzie nieczynna

17 maja

godz. 18:00

Spotkanie Klubu Filmowego

Projekcja filmu–niespodzianki (informacje w bibliotece)
Wstęp bezpłatny dla czytelników biblioteki

19 maja

godz. 10:00

Zabawy z językiem angielskim w bibliotece
Bezpłatny angielski metodą Helen Doron
24 maja

godz. 10:00–12:00

Jaskinie i kopalnie na terenie gminy Krzeszowice –
prelekcja
24 maja

godz. 18:00

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Przy Kafce
Omawiać będziemy kolejną ciekawą książkę

29 maja



godz. 18:00

„Polski żywioł” – spotkanie z Romanem Pankiewiczem
Uwaga! Mogą zaistnieć zmiany w programie. Prosimy śledzić naszą stronę www.bibliotekakrzeszowice.pl.
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ŻABY, ŻABKI, KSIĘŻNICZKI.....
Po raz kolejny przedszkolaki i uczniowie
młodszych klas szkół podstawowych nie zawiedli i wzięli udział w Paradzie Żab, Żabek,
Księżniczek.... zorganizowanej 24 kwietnia
przez Centrum Kultury i Sportu w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Partnerem
i sponsorem wydarzenia była Kopalnia Wapienia Czatkowice, funkcjonująca w ramach
Grupy Tauron.
Parada wyruszyła z placu Kulczyckiego i po kilkunastu minutach dotarła na krzeszowicki rynek.
Tu na dzieci czekał szereg atrakcji. Miłośnicy fotografii mogli zrobić sobie zdjęcie w fotobudce.
Dzieciaki podziwiały pokazy iluzji, ale też czynnie
uczestniczyły w prezentowanych sztuczkach. Jak
zwykle wielkim zainteresowaniem cieszyły się
pokazy baniek mydlanych czy żonglerki. Były
również dmuchańce i wiele innych atrakcji. Do
tego wszystkiego dopisała pogoda, więc czego
można chcieć więcej.
Marian Lewicki

ZEBRANO 72 000 ZŁOTYCH DLA KACPERKA ŁABUZKA
Trzyletniego Kacperka Łabuzka, który walczy ze złośliwym nowotworem
(neuroblastomą) znają w naszej gminie chyba wszyscy. Jego historia porusza i uaktywnia do działania wiele osób i środowisk. W niedzielę 22 kwietnia
Ochotnicza Straż Pożarna w Miękini i Przyjaciele zorganizowali w Miękini
wielką imprezę charytatywną. Zaczęło się od biegu przełajowego, w którym wzięło udział blisko 200 osób. Bardzo dużo działo się na scenie, gdzie
zagrały świetne zespoły i soliści; gwiazdami były Baciary i zespół Hatbreakers. Osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie imprezy
było bardzo wiele; wiele też było atrakcji: od punktów gastronomicznych
i przejażdżki na osiołku po aukcje przedmiotów przekazanych przez wybitnych sportowców, między innymi Anitę Włodarczyk czy Jerzego Dudka.
Nikt nie żałował pieniędzy. Na leczenie Kacperka tym razem udało się zebrać ponad 72 000 złotych.

Pomóc Kacperkowi można dokonując wpłaty na konto:
Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: 1295 pomoc dla Kacpra Łabuzek

Pomóc w leczeniu Kacperka może immunoterapia z zastosowaniem leku
o nazwie Dinutuximab beta EUSA. Jego kosz to niemal milion złotych. Niestety, terapia nie jest refundowanego przez NFZ. Dzięki publicznej zbiórce
na portalu siepomaga.pl oraz akcjom charytatywnym chłopiec rozpoczął
leczenie. Trzylatka nadal można wesprzeć, przekazując pieniądze na konto
fundacji lub 1% podatku.
Marian Lewicki
www.ckiskrzeszowice.pl [ 23 ]

LAS, WODA
I PRZYRODA!
Prosimy o więcej takich przygód, najlepiej w błocie
i z robakami!
Najlepiej było w błocie, bo mama nie widziała!
Najfajniej było jak się przewróciłam w strumieniu
i byłam cała mokra!
Nie wyleję wody z kaloszy, bo muszę pokazać
mamie!
Tak, tak błoto było super! I te jaszczurki, żabki, super zajęcia, oby więcej takich – każdy z tych 3 dni
był fantastyczny! Możemy jeszcze gotować w plenerze, z tego co sami upolują!
Miałam litr wody w kaloszach! To jest hardcorowe!
To tylko kilka opinii i spontanicznych refleksji
dzieci oraz rodziców na temat zorganizowanego
przez Fundację „Kobieta w Regionie” cyklu spotkań „Leśna Akademia w Tenczynku”.
Przez trzy dni, podczas trwania egzaminów gimnazjalnych, dzieci ze szkoły podstawowej, które
miały wtedy wolne, mogły wziąć udział w bardzo
aktywnych zajęciach w lesie, nad stawem, na
mokradłach.

%XUPLVWU]*PLQ\.U]HV]RZLFH
=DU]ĈG2GG]LDãX*PLQQHJR=ZLĈ]NX2FKRWQLF]\FK6WUDİ\3RİDUQ\FK53Z.U]HV]RZLFDFK
]DSUDV]DMĈQD

Kasper Jakubowski i Małgorzata Łaciak z organizacji Dzieci w Naturę (partnerzy projektu) oraz
Wojciech Gałosz dołożyli wszelkich starań, aby
dzieci doświadczały, eksplorowały i poznawały
wszystkimi zmysłami przyrodę. Żabi skrzek,
kijanki, pijawki, żaby, jaszczurki, ryby i żółwie,
ślady bobrów, wodna i leśna drobnica, żyjąca
w strumieniach i na tafli wody, oraz rzadkie okazy mchu, dziuple, a nawet resztki zjedzonej łani
i dzika – oto inni „uczestnicy” spotkań z dziećmi.
W ostatnim dniu zajęć, w przysiółku Wrzosy (Brodła) na działce położonej w lesie dzieci budowały
szałasy i biegały do woli. Na ognisku zamiast kiełbasek upiekły bułki z serem i jabłka z powidłami.
Wcześniej próbowały też lemoniady ze świeżych
pokrzyw i mięty.
Poza niezwykłym doświadczeniem aktywnych
i rozwijających wszechstronnie zajęć w sercu
przyrody ważnymi elementami „Leśnej Akademii” były radość i dobra zabawa. Dzieci mogły
się brudzić, mogły mieć brudne skarpety, mogły
siadać na trawie, mogły się przewracać, mogły
brać żaby i inne stworzenia do ręki, mogły doświadczać, czego chciały – zupełnie inaczej niż
w szkole, gdzie muszą siedzieć prosto i cicho,
muszą odrabiać godzinami zadania, muszą
spokojnie chodzić, a nie biegać, muszą się zresetować i zrelaksować podczas pięcio- lub dziesięciominutowej przerwy, pomiędzy restrykcyjnymi
dzwonkami.
Czy lekcje przyrody i biologii nie mogłyby
odbywać się na polu? Owszem, tak! Dlatego
wielu świadomych rodziców prze w kierunku
demokratycznej szkoły, mniejszej ilości zadań do
odrabiania, lżejszych plecaków, zajęć na świeżym powietrzu. Dlatego odpowiedź fundacji na
kolejne trzy dni wolnego w szkole to właśnie
„Leśna Akademia”.
Organizacja tego wydarzenia pokazała zarówno
organizatorom, jak i dzieciom bogactwo naszego dziedzictwa przyrodniczego, dostępnego na
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wyciągnięcie ręki! Staw Wroński i jego mokre
okolice, Las Zwierzyniec, Czarny Staw i wiele
innych miejsc położonych na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.
To kolejna inicjatywa fundacji, która czerpie z lokalnego dziedzictwa: od siedmiu lat organizowana jest Noc Świętojańska w Tenczynku (w tym
roku 23 czerwca), a także Ziele z ziół; odbywają
się warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej w Rudnie (zawsze 15 sierpnia); na przełomie
marca i kwietnia natomiast fundacja włącza się
w ogólnopolskie wydarzenie Noc Sów. W tym
roku około 50 osób spotkało się na Nocy Sów
na terenie ogródków działkowych w Tenczynku.
Swoją własną leśną akademię każda rodzina
może urządzić sobie sama. Wystarczy zebrać się
rano, wziąć kije do ręki, kalosze do plecaka, butelkę wody i dobry humor. Polecamy! Wszystkim
rodzicom, którzy nam zaufali i pozwolili swoim
dzieciom na brudzenie się oraz doświadczanie
przyrody, dziękujemy!
Monika i Przyjaciele
Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.

WYKŁADY PROFESORA ROMANA KOCHNOWSKIEGO
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KRZESZOWICACH
Na wysokie wyniki osiągane przez młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach na egzaminie maturalnym, zwłaszcza
w zakresie przedmiotów humanistycznych,
składa się wiele czynników. Jednak jednym
z najważniejszych jest współpraca szkoły
z uczelniami wyższymi, w ramach której
uczniowie LO uczestniczą w wyjazdach programowych, biorą udział w zajęciach na terenie uczelni krakowskich, ale również mają
okazję wysłuchać odbywających się na terenie LO wykładów pracowników naukowych.
W ramach współpracy naszej szkoły z krakowskimi uczelniami wyższymi w tym roku szkolnym
uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wykładach
profesora Romana Kochnowskiego, prodziekana
Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Tematyka wykładów dotyczyła wydarzeń z okresu dwudziestolecia międzywojennego i II wojny
światowej ze szczególnym uwzględnieniem

Serdeczne podziękowania
za opiekę w chorobie
Syna Krzysztofa Kuzia
doktorowi
Romanowi Matysikowi
składają Rodzice

sytuacji politycznej w przeddzień jej wybuchu.
Profesor Kochnowski przybliżył wiele ciekawych
aspektów związanych z dyplomacją ówczesnych
lat, również w kontekście sytuacji geopolitycznej
II Rzeczypospolitej. Z kolei z historii światowej
szczególnie interesująca dla uczniów klas drugich i trzecich była historia japońskiego nalotu
na amerykańskie bazy floty i lotnictwa w Pearl
Harbor na Hawajach, który miał miejsce 7 grudnia 1941 roku. Atak ten wciągnął Stany Zjednoczone do II wojny światowej i rozpoczął działania
wojenne na obszarze Pacyfiku. Profesor przybliżył przebieg tej operacji, zwracając uwagę na
jej precyzyjne zaplanowanie, a także na element
zaskoczenia, bowiem przeprowadzenie ataku
bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny zadało duży cios amerykańskim zasobom militarnym
na Pacyfiku. Oprócz przedstawienia przebiegu
wydarzeń związanych z atakiem na Pearl Harbor
podczas wykładu zostały przybliżone sylwetki
osób odpowiedzialnych za ten atak: japońskiego

Wszystkim biorącym udział
w ostatniej drodze
Krzysztofa Kuzia
podziękowania składają
Rodzice

admirała, jednego z najwybitniejszych dowódców Japońskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej
Isoroku Yamamoto, który był autorem strategicznego planu ataku na amerykańską bazę, oraz
komandora porucznika lotnictwa Mitsuo Fuchida. Z drugą z tych osób związane było japońskie
hasło ataku na Pearl Harbor – Tora! Tora! Tora! to
trzecie i ostatnie z haseł użytych w czasie przygotowań do ataku; oznaczało ono, że przeciwnik,
tak jak planowano, został zaskoczony.
Wykłady były doskonałą lekcją historii i z pewnością zaciekawiły uczniów, o czym mogą świadczyć liczne pytania, które zadawali na koniec,
a na które profesor bardzo chętnie odpowiadał.
Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym
będzie oczywiście kontynuowana w kolejnym
roku szkolnym, a najbliższe wykłady profesora
Kochnowskiego na terenie szkoły odbędą się
jesienią.
info:

LO

Podziękowania
dla właścicieli i pracowników
Restauracji AGA
za zorganizowanie pożegnania
Krzysztofa Kuzia
składa Rodzina
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GMINNE ZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄ W ZESPOLE
SZKÓŁ W NOWEJ GÓRZE
21 marca w Szkole Podstawowej w Nowej Górze odbył się XVIII Gminny Turniej Ortograficzny Szkół Podstawowych oraz XVII Gminny Turniej Klas Gimnazjalnych.
W ortograficzne szranki stanęło 18 uczniów z dziewięciu podstawówek
oraz 12 uczniów z czterech klas gimnazjalnych, którzy przeszli wcześniej
eliminacje w swoich szkołach. Już za te osiągnięcia należą się wszystkim
ogromne brawa.
Ortograficzne potyczki składały się z dwóch etapów: w pierwszym uczniowie pisali dyktando indywidualnie, walcząc o tytuł Mistrza Ortografii, natomiast w drugim etapie pracowali w zespołach, rozwiązując skomplikowane
zadania ortograficzne. Suma punktów z poszczególnych etapów wyłoniła
najlepszą w gminie szkołę w dziedzinie ortografii.
Mistrzem Ortografii w kategorii szkół podstawowych została Aleksandra
Szczupak – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej. Tytuł wicemistrza zdobyli Zuzanna Magiera
ze Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych oraz Daniel
Łabuzek ze Szkoły Podstawowej w Miękini.

PYTANIA
1. Będzie czy nie będzie wstęp do ruin zamku? Podpiszą czy nie podpiszą
umowy na ten sezon turystyczny? Hrabia się zgodzi czy nie? Wpuszczą? Nie
wypuszczą? Ubiegły sukces frekwencyjny zamieni się w monotematyczną
dojną krowę dla jednego, jedynego właściciela? Czy zamek w Rudnie stanie
się złotym runem także dla gminy i jej mieszkańców. Czy Pałac Vauxhall
zostanie sprzedany za te kilka milionów? Centrum Kultury i Sportu będzie
harować oraz pracować na nową, współczesną markę rozsadnika kultury
czy klasycznie ulegnie magii sprawozdań, okrągłych zdań oraz odgórnych
zaleceń?
2. Jak ten most nad torami – w kierunku Tenczynka – będzie wyglądał?
Gdzie można obejrzeć jego projekt? Czy udokumentowano fotograficznie – dla historycznej pamięci – aleję z umierającymi kasztanami tak bezwzględnie ściętymi dla dobra nowoczesnej komunikacyjnej trasy? Na kiedy

Mistrzem Ortografii w kategorii klas gimnazjalnych został Marek
Kramarz – uczeń oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 1
w Krzeszowicach, a wicemistrzami – Dominika Fryt – uczennica oddziału
gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Krzeszowicach oraz Karolina
Bednarczyk – uczennica oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej
w Zalasiu.
Tytuł Najlepszej Szkoły Podstawowej w Dziedzinie Ortografii powędrował do Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, a tytuł
Najlepszego Oddziału Gimnazjalnego do Szkoły Podstawowej nr 1w
Krzeszowicach.
Na zakończenie wiceprzewodnicząca rady miejskiej Michalina Nowakowska-Malczyk pogratulowała wszystkim uczestnikom oraz wręczyła
okolicznościowe dyplomy, a laureatom dodatkowo nagrody książkowe.
Organizatorzy dziękują nauczycielom – opiekunom za pracę w komisji poprawiającej prace konkursowe, a laureatom i wszystkim uczestnikom życzą
wybitnych osiągnięć w przyszłorocznym konkursie.
Agnieszka Michalska
planowane jest zakończenie tej budowy? Jak się zagospodaruje teren wokół? Czy rzeczywiście mieszkańcy osiedlowych bloków nie znoszą zieleni,
kwiatów, drzew, śpiewu ptaków, samodzielnego prowadzenie ogródków
pod oknami, bo tak chce kolejny władca czy prezes od wentylacji?
3. Czy doczekamy za dwa lata normalnego kontaktu ze światem poprzez
kolej, trasy autobusowe i busikowe, obwodnice, możliwość późnych powrotów z wyjazdów do sąsiednich metropolii? Nie każdy ma samochód,
a przecież tak się walczy o czyste powietrze! Czy Krzeszowice wrócą do
miasta zieleni, pięknych rabatów, magnolii? Kiedy zlikwiduje się koszmarne
pionowe lampy rynkowe świecące prosto w oczy – niczym reflektorki podczas przesłuchań? Czym hrabina Zofia zaskoczy w tym roku kochających
ją mieszkańców? Czy pojawi się piękna kaczka koło mostu na Krzeszówce,
która z innymi zniknęła na czas lęgów? A była taką ozdobą stada ptaków...
Czy...?
Kolczasty

USUNIĘTO OBELISK
W czwartek 29 marca usunięto z Dubia obelisk upamiętniający partyzantów radzieckich i partyzantów Armii Ludowej, którzy zginęli
w bitwie stoczonej w tamtym rejonie w dniach 23-24 kwietnia 1944
roku. Zrobiono to na podstawie noweli ustawy o zakazie propagowania komunizmu, która reguluje kwestie usunięcia obiektów
budowlanych o charakterze nieużytkowym, na przykład pomników
gloryfikujących ustrój totalitarny.
W pierwotnej wersji na obelisku, który został postawiony w Dubiu w 1947
roku staraniem ówczesnego sołtysa miejscowości Antoniego Gwizdały,
znajdował się napis: Bohaterskim bojownikom Armii Radzieckiej i bohaterskim partyzantom AL.
Dwa lata temu, po tym jak ktoś skuł napis, została zmieniona tablica i napis, który odtąd nosił treść: Pamięci bohaterskim partyzantom walczącym
z najeźdźcą hitlerowskim poległym 23-24 sierpnia 1944 roku. Obelisk postawiono w 1947 r. staraniem Antoniego Gwizdały.
Wcześniej gmina otrzymała od wojewody wykaz miejsc i obiektów sporządzony przez Instytut Pamięci Narodowej, które stoją w sprzeczności
z obowiązującą nowelizacją ustawy. To była podstawa do usunięcia
obelisku w Dubiu. Nie może się z nią pogodzić obecny sołtys Dubia Zbigniew Wąsik, który w treści nowej tablicy mówiącej o partyzantach, a nie
o bohaterskich bojownikach Armii Radzieckiej, nie widzi propagowania
komunizmu. Dla Urzędu jednak wykaz wojewody jest jednoznaczny. Usunięty obelisk jest złożony na terenie spółki Usługi Komunalne.
Ostatnim obiektem na terenie gminy Krzeszowice znajdującym się w wykazie Wojewody przygotowanym przez IPN jest obelisk poświęcony temu
samemu wydarzeniu usytuowany w Dębniku, jednak w tym wypadku
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znajduje się on na terenie Lasów Państwowych i to do tej instytucji należy
wykonanie zaleceń Wojewody.
Na swoim miejscu pozostanie pomnik, który stoi również w Dubiu, na
mogile poległych partyzantów radzieckich i partyzantów Armii Ludowej.
Podlega on zupełnie innym regulacjom prawnym.
Marian Lewicki

DOLINA PSTRĄGA
Dubie się zmienia, i to nie tylko z powodu wiosny. Od marca tego
roku coraz częściej na skałkach można spotkać grupę wspinaczkową
z klubu „Trawers”. Wśród nich są osoby dorosłe, ale też dzieci, które
uczą się trudnej sztuki wspinaczki.
Najwięcej jednak dzieje się w kontekście realizacji projektu „Dolina Pstrąga”. Prace rozpoczęły się w połowie kwietnia, a zakończą się pod koniec
sierpnia. Ta inwestycja ma doprowadzić do powstania nowego produktu
turystyczno-rekreacyjnego w naszej gminie. W znanej wszystkim dolinie
w Dubiu pojawią się miejsca do rekreacji oraz wiele elementów infrastruktury do uprawiania sportu, między innymi 400-metrowa trasa do jazdy na rolkach, siłownia plenerowa, dwie ścianki wspinaczkowe o różnym
stopniu trudności. Powstanie też plac edukacyjny poświęcony geologii
i przyrodzie, a także plac biesiadny oraz dwa nowe parkingi.
– O zagospodarowaniu tej dolinki marzyłem od lat. Ze skromnych sołeckich
środków niewiele można było zrobić. A teraz wszystko się realizuje. Nie spodziewałem się, że zakres tego przedsięwzięcia będzie tak duży, a to za sprawą
pozyskanych środków unijnych – mówi sołtys Dubia Zbigniew Wąsik.
Całość inwestycji będzie kosztowała 1,4 miliona złotych.
Marian Lewicki

NOWA PRZEWODNICZĄCA KGW W FILIPOWICACH
Od początku marca tego roku Koło Gospodyń Wiejskich w Filipowicach ma
nową przewodniczącą. Jest nią Celina Bodzęta, która należy do koła blisko
40 lat. Już wcześniej, w latach 2000–2005, piastowała tę funkcję. Można powiedzieć, że jest typową gospodynią. Zawsze pracowała w domu i przydomowym gospodarstwie. – Chcemy, żeby przyszły jakieś nowe młodsze osoby;
zachęcamy do współpracy. Zależy nam, żeby koło się rozwijało. Z ostatnich
naszych dokonań możemy się pochwalić, że na imprezie wielkanocnej wygrałyśmy konkurs kulinarny. Spotykamy się dwa razy w miesiącu, w poniedziałki
o godzinie 16:00 w Domu Kultury w Filipowicach. Serdecznie zapraszam do
współpracy – mówi Celina Bodzęta.
Marian Lewicki

SPOTKALI SIĘ EMERYCI, RENCIŚCI I INWALIDZI
Wzorem lat ubiegłych z okazji Dnia Inwalidy spotkali się członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzeszowicach. Gości przywitała
przewodnicząca zarządu Kazimiera Krzanik, która wyraziła zadowolenie
z licznego przybycia członków związku. Mówiła o celach, jakimi są poprawa
warunków socjalno-bytowych członków i ich rodzin oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. W minionym roku związek zorganizował kilka wycieczek. Nie zapomniano też o najbardziej potrzebujących,
którzy otrzymali paczki żywnościowe. Zarząd jest aktywny w pozyskiwaniu
środków na działalność. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie został
złożony wniosek o dotację na rzecz osób niepełnosprawnych. Z pozyskanych środków zostaną zorganizowane wyjazdy do teatru, operetki czy do
miejscowości z basenami geotermalnymi.

Obecny na spotkaniu burmistrz Wacław Gregorczyk zapewnił o trosce,
z jaką gmina Krzeszowice myśli o seniorach. Przewodnicząca podkreśliła
znakomitą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W spotkaniu uczestniczyła najstarsza, mająca legitymację z numerem 133, członkini związku Anna Janik, której życzono wielu lat życia w zdrowiu i bez trosk.
– Dla wielu z nas ten dzień stanowi jedną z rzadkich okazji do spotkania
w gronie dawnych znajomych i przyjaciół. Życzymy wam zadowolenia, dobrego zdrowia, pomyślności i siły, aby mobilizować potencjał do radzenia sobie
z trudnościami dnia codziennego – mówiła Kazimiera Krzanik.
Marian Lewicki
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ODSZEDŁ
ARTUR KWIATEK
9 kwietnia zmarł Artur Kwiatek. Był fanem sportu,
a w szczególności piłki nożnej i kolarstwa górskiego. Przez
11 lat pełnił funkcję wiceprezesa klubu Tęcza Tenczynek.
W tym czasie stworzył w klubie sekcję kolarską Hard Bike.
Zawodnicy tej sekcji odnosili wiele sukcesów na poziomie
mistrzostw Polski. Zawsze chętnie i z entuzjazmem wspierał wszelkie inicjatywy sportowe. Wyrazisty w poglądach,
ale otwarty na dyskusję, zawsze uśmiechnięty. Taki był Artur. Dla środowiska sportowego gminy Krzeszowice, i nie
tylko, jego brak będzie wielką stratą.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego
współczucia.
Marian Lewicki

W minionym czasie środowisko sportowe w naszej gminie obiegła smutna
informacja o śmierci Artura Kwiatka – byłego wiceprezesa LKS Tęcza Tenczynek, twórcy sekcji amatorskiego kolarstwa górskiego pod nazwą Hard Bike
Tęcza. Artur Kwiatek był pasjonatem sportu, pracy z młodzieżą. W Tenczynku
pracował z grupami młodych piłkarzy, na przemian z trampkarzami i juniorami.
W tych drużynach występowali jego synowie, Aleksander
i Michał, jednak pasją rodziny Kwiatków było kolarstwo
górskie. Artur był twórcą wielu sukcesów kolarskich Michała,
który odniósł je na zawodach rangi ogólnopolskiej: na
przykład w ubiegłym roku został mistrzem Polski amatorów
w kolarstwie górskim. Przed kilku dniami Michał został
wyróżniony Nagrodą Starosty Krakowskiego za wybitne
osiągnięcia sportowe. Niestety, tego sukcesu syna Artur już
nie doczekał. W ostatniej ziemskiej drodze żegnały go tłumy
przyjaciół, działaczy sportowych i kibiców. W Tenczynku
mecz Tęczy z Nadwiślanką Okleśna poprzedziła minuta ciszy
dla upamiętnienia i pożegnania tej ważnej dla Tęczy osoby,
działacza, członka zarządu, przyjaciela, kolegi.
Jerzy Wnęk

ECHA PIŁKARSKICH BOISK
IV liga kobiet. W derbowym meczu pań pomiędzy UKS Jedynka i Victoria Zalas rozegranym
w Woli Filipowskiej zwycięstwo (3:0) odniosły
zawodniczki z Krzeszowic. W kolejnych meczach
UKS Jedynka pokonała Queens Witanowice 0:3,
natomiast panie z Zalasu przegrały 2:3 z Burzą
Roczyny. W tabeli UKS Jedynka plasuje się na
piątym, a Victoria na dziewiątym miejscu.
Klasa okręgowa. Świt Krzeszowice zdobywa kolejne cenne punkty i pnie się w górę tabeli. Ważne jest to, że drużyna punktuje; poza nieznaczną
porażką (2:3) z Błękitnymi Modlnica Świt wygrał
wszystkie mecze rundy wiosennej. Wartościowe
są zwycięstwa z Kmitą Zabierzów (4:0), Wieczystą Kraków (2:0) czy też z Wisłą Jeziorzany (1:0).
Przed Świtem teraz nieco mocniejsi rywale, ale
nie zmienia to faktu, że jest on liczącą się drużyną

w klasie okręgowej. W tabeli Świt zajmuje wysokie czwarte miejsce.
Klasa A II Kraków. Górzanka Nawojowa Góra
zajmuje ósmą lokatę, co stanowi środek tabeli.
Problemem jest to, że ostatni Zelków ma tylko
cztery punkty mniej od Górzanki, a „spłaszczony”
dół tabeli sprawia, iż Górzanka będzie musiała
mocniej powalczyć, aby zapewnić sobie spokój
w końcówce sezonu. Ostatnie wyniki są raczej
skromne, delikatnie mówiąc; dwa remisy z Modlniczką i Zelkowem, oraz porażka z Liszkami
mogą spowodować nerwowość w drużynie, co
nie jest dobre w walce o utrzymanie.
Klasa A Chrzanów. Kiepsko się wiedzie naszym
drużynom w klasie A. W najmniej korzystnej
sytuacji jest Jutrzenka, która w derbowym meczu co prawda pokonała Victorię Zalas 2:1, ale

w bardzo ważnym meczu z Alwernią przegrała
0:3. Victoria Zalas też bez szału: wygrała z Alwernią 2:1 i zdobyła cenny punkt w zremisowanym
0:0 zaległym meczu z Dulową. Najbardziej „pod
górę” ma Wolanka, która w rundzie wiosennej nie
zdobyła punktów. W tabeli też kiepsko. Jutrzenka
ostatnia, Victoria dziesiąta, a Wolanka jedenasta.
W klasie B o powrót do klasy A walczy Tęcza,
która po pięciu rozegranych wiosną meczach
zgromadziła komplet punktów. W tabeli Tęcza
jest liderem klasy B, ale znawcy futbolu mówią,
że stać ją na lepszą grę i że jeszcze sporo pracy
przed zawodnikami z Tenczynka.
Klasa C Kraków. Sankowia Sanka przegrała swoje
trzy wiosenne mecze. W tabeli zajmuje szóste
miejsce.
Jerzy Wnęk

RELACJA Z MISTRZOSTW POLSKI
W DŁUGODYSTANSOWYM BIEGU NA ORIENTACJĘ
Sezon 2018 w biegu na orientację został
oficjalnie otwarty, a ziemia krzeszowicka
była 7 i 8 kwietnia stolicą polskiej orientacji
sportowej.
W sobotę rozegrano prolog – bieg sprinterski
o Puchar Krzeszowic. W 20 kategoriach wiekowych wystartowało 140 uczestników, a najlepsi
w kategoriach zostali nagrodzeni pucharami
ufundowanymi przez samorząd Krzeszowic.
W głównych kategoriach zwyciężyły Marta Murawska z Azymutu Mochy oraz Paweł Jankowiak,
reprezentujący wielkopolskie stowarzyszenie
Chyże BnO. W 2 kategoriach zwyciężyli zawodnicy Górzanki: Michalina Pudełek wśród juniorek oraz Paweł Kaczmarski wśród weteranów
młodszych. W rozgrywanych równolegle mistrzostwach w orientacji precyzyjnej zwyciężył
Bartłomiej Mazan, a w kategorii osób niepełnosprawnych Mariusz Włodarski. Dla uczestników
kategorii na wózkach zawody były pierwszą rundą eliminacji do mistrzostw Europy w Bratysławie. W niedzielę w Nawojowej Górze rozegrano
Mistrzostwa Polski w Długodystansowym Biegu
na Orientację. Na starcie zgromadziło się prawie
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400 uczestników z 46 klubów. Mistrzami w głównych kategoriach zostali Agata Stankiewicz
z Orientusia Łódź oraz Michał Olejnik z Grunwaldu Poznań. Drużynowo klasyfikację medalową
wygrali zawodnicy Wawelu Kraków, zdobywając
10 medali przed UNTS Warszawa oraz Azymutem
Gdynia. Najlepszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody wręczył
burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk. W mistrzostwach nie zabrakło zawodników Górzanki
Nawojowa Góra. Najbliżej medalowej pozycji był
Paweł Kaczmarski – 5 w kategorii M-35. Michalina Pudełek zajęła ósme miejsce wśród juniorek,
Mirosław Dzik był jedenasty w kategorii M-45,
a Błażej Pudełek trzynasty w kategorii juniorów
młodszych. Zawodnicy byli pod wrażeniem bardzo oryginalnego terenu; szczególnie rejon byłej
kopalni „Krystyna” został oceniony jako jeden
z najciekawszych w kraju. Wszyscy opuszczali
Nawojową Górę z życzeniem, aby niezwłocznie
móc tu powrócić.
Mariusz Skorupa

MŁODZI SZACHIŚCI OPANOWALI SALĘ HERBOWĄ

Drużynowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Krzeszowic był
idealną okazją dla zawodniczek i zawodników z gminy Krzeszowice do
sprawdzenia swoich umiejętności. W sobotę 21 kwietnia na Sali Herbowej Urzędu Miejskiego rywalizowało 56 młodych szachistów.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa 123 w Krakowie.
Drugie miejsce zajęła drużyna CKiS w Krzeszowicach II w składzie: Magdale-

na Bogacka, Patryk Dudzik, Paweł Bromboszcz, Dariusz Jaśkowiec, a trzecie
zespół CKiS w Krzeszowicach I reprezentowana przez Jowitę Dudzik, Oliwiera Urbanika, Bartosza Gaja oraz Macieja Bogackiego.
Turniej był również świetną okazją do zdobycia kategorii szachowej. Sztuki
tej dokonali Hipolit Wożniak, Antoni Braś, Dominik Dyba (IV kategoria) oraz
Łukasz Kuczała, Jakub Grela, Gabriela Karcz (V kategoria).

ZABIEGAJ O HISTORIĘ
II BIEG TENCZYŃSKI
W niedzielne przedpołudnie 15 kwietnia można było pobiegać w Tenczynku na imprezie z akcentem historycznym w tle. Z relacji uczestników biegu wynika, że podoba się im pomysł organizacji lokalnych
zawodów. Miłą niespodziankę stanowił udział krakowian, maratończyków i długodystansowców. Trasy wiodły przez Las Tenczyński,
Bramę Zwierzyniecką, a na długim dystansie wytyczone zostały obok
Czarnego Stawu. Miały one zróżnicowany poziom trudności i długości
(4 i 7 kilometrów). Wszyscy dobiegli szczęśliwie do mety, a zwycięzcy
kończyli bieg przy akompaniamencie salw z broni ręcznej. Tym razem
także dzieci mogły wziąć udział w biegu: regulamin został zmieniony
kilka dni wcześniej w odpowiedzi na pytania rodziców o taką możliwość. W tym roku dzieci biegły razem z dorosłymi; na pierwszym miejscu w kategorii kobiet uplasowała się uczennica piątej klasy Szkoły
Podstawowej w Tenczynku Joanna Pławny.

druhowie z OSP Tenczynek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Tenczynku. Fotobudka natomiast zapewniła świetną zabawę i pamiątkowe zdjęcia
dla chętnych. Jesteśmy dumni z uczestników biegu i mamy nadzieję, że
motywujemy ich do wysiłku, zdrowego trybu życia i pamiętania o historii!

Zgodnie z nazwą biegu w tym dniu nawiązywaliśmy do przeszłości. Do
udziału w imprezie zaproszeni byli rekonstruktorzy z Leo Corde – bytomskiego stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej. Strzał z armaty na start
był atrakcją dla wszystkich. Potem każdy mógł wziąć udział w zabawie
z szablą w ręku albo zatańczyć popularne niegdyś tańce. W pakiecie uczestnicy otrzymali kartę z numerem startowym, pamiątkowy znaczek, napój
izotoniczny i przekąskę. O zabezpieczenie imprezy zadbali niezastąpieni

Projekt współfinansowany przez gminę Krzeszowice.

Na podium stanęli następujący uczestnicy:
• kobiety – dystans 4 kilometry: I miejsce – Aleksandra Pławny, II
miejsce – Agnieszka Grodecka-Guz, III miejsce – Edyta Jaskólska;
• mężczyźni – dystans 4 kilometry: I miejsce – Maciej Kenig, II
miejsce – Wojciech Korzyński, III miejsce – Michał Więcek;
• kobiety – dystans 7 kilometrów: I miejsce – Aleksandra Łukasik,
II miejsce – Anna Starzec-Leja, III miejsce – Dominika Steinke;
• mężczyźni – dystans 7 kilometrów: I miejsce – Mateusz Janik,
II miejsce – Michał Izdebski, III miejsce – Rafał Kasprzyk.
Serdeczne podziękowania składamy naszym partnerom i wolontariuszom
za pracę włożoną w projekt, wsparcie rzeczowe oraz wiarę, że wszystko się
uda.
Stowarzyszenie Nasz Tenczynek
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SZKOLNE ZAWODY SPORTOWE

Kwiecień był ostatnim miesiącem w bieżącym roku szkolnym, w którym rozgrywane były Mistrzostwa Gminy Krzeszowice w Siatkówce. 6
kwietnia w hali Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w ramach
rozgrywek Igrzysk Dzieci rywalizowali chłopcy z klas 4-6 szkół podstawowych. W turnieju, w którym uczestniczyły tylko cztery zespoły,
najlepszym okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach; w jej skład wchodzili następujący uczniowie: Igor Atroszczyk, Wiktor Krawczyk, Łukasz Kurdziel, Norbert Matusik, Wiktor Molik,
Jakub Sraga, Konrad Tekieli, Miłosz Wędzina i Igor Wróbel. Drugie
miejsce zajęli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku, a trzecie – chłopcy z Czernej. Niespełna tydzień później Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach zorganizowało jedną z największych imprez
sportowych w szkolnym kalendarzu. Drużynowe biegi przełajowe, które przeprowadzone zostały na krzeszowickich plantach 11 kwietnia,
zgromadziły na starcie 148 dziewcząt i chłopców rywalizujących w 6
biegach. Poniżej prezentujemy klasyfikację medalistów.
Igrzyska Dzieci – chłopcy rocznik 2007-2008:
1 miejsce – Franciszek Wróblewski (SP nr 2 Krzeszowice);
2 miejsce –Bartosz Kapera (SP nr 1 Krzeszowice);
3 miejsce – Kacper Pęczek (SP Zalas).
Igrzyska Dzieci – dziewczęta rocznik 2007-2008:

1 miejsce –Olga Kurek (SP nr 2 Krzeszowice);
2 miejsce – Zuzanna Setkowicz (SP Zalas);
3 miejsce – Martyna Godyń (SP Filipowice).
Igrzyska Dzieci – chłopcy rocznik 2005-2006:
1 miejsce – Jakub Sraga (SP nr 2 Krzeszowice);
2 miejsce – Kacper Kaczara (SP Nowa Góra);
3 miejsce – Łukasz Kurdziel (SP nr 2 Krzeszowice).
Igrzyska Dzieci – dziewczęta rocznik 2005-2006:
1 miejsce – Zuzanna Sraga (SP nr 2 Krzeszowice);
2 miejsce – Patrycja Klimczak (SP nr 2 Krzeszowice);
3 miejsce – Magdalena Chmiest (SP nr 2 Krzeszowice).
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy rocznik 2002-2004:
1 miejsce – Antoni Bodzęta (SP nr 1 Krzeszowice);
2 miejsce – Jakub Skwara (SP Nowa Góra);
3 miejsce – Krystian Szwaja (SP Zalas).
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta rocznik 2002-2004:
1 miejsce – Natalia Zwierz (SP Zalas);
2 miejsce – Dominika Ferfecka (SP nr 1 Krzeszowice);
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DO WYNAJĘCIA

nowe lokale użytkowe o powierzchni od
80m2 do 300 m2 w Krzeszowicach

Nowa inwestycja, dogodna
lokalizacja, lokale frontowe,
działalność, handlowa, usługowa

Tel. 608 647 498,
696 498 638




KUNG FU, BALET,
HIP-HOP,
SZACHY, CERAMIKA,
"TAŃCOWAŁA
IGŁA Z NITKĄ"
(zajęcia artystycznokrawieckie),
ISKIERKOWI KUCHARZE,
MALI OGRODNICY,
ZAJĘCIA
MATEMATYCZNOLOGICZNE,
MALI PODRÓŻNICY
NISKIE CZESNE

OPIEKA OD 6:00 DO 19:00

PRIORYTETAMI NASZEGO PRZEDSZKOLA SĄ:
• Dziecko zdrowe i bezpieczne
• Twórczy i aktywny przedszkolak
• Rodzice – partnerami naszego przedszkola

NASZE PRZEDSZKOLE:
- zapewnia rozwój artystyczny
- preferuje zdrowy tryb życia
- proponuje duży wybór
zajęć dodatkowych
- zapewnia opiekę specjalistów
- organizuje zajęcia
ruchowo-rehabilitacyjne
- zapewnia zdrowe domowe posiłki
- organizuje zajęcia
dla dzieci z dysfunkcjami
Nad wszechstronnym rozwojem
dzieci czuwa wykwalifikowana
kadra nauczycieli oraz specjaliści.
Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa
oraz miłą domową atmosferę.
Dodatkowym atutem naszego
przedszkola jest duży, dobrze
wyposażony ogród oraz parking

ul. Żbicka 3
32-065 Krzeszowice
tel. 724 143 954
tel. 609 911 202
www.iskierkikrzeszowice.pl

GEODEZJA URBANIK
mapy do celów projektowych
f
tyczenie i inwentaryzacja budynków
f
podziały
łły nieruchomości
nieruchomości
f
wznowienia znaków granicznych
f
tyczenie sieci uzbrojenia terenu
f
inwentaryzacje powykonawcze
mgr inż. Andrzej Urbanik
Zabierzów, ul. Krakowska 332

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

tel. 509 795 469
geodezjaurbanik.pl

- 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.

倀爀愀挀漀眀渀椀愀 吀攀渀挀稀礀渀攀欀Ⰰ 吀ᤁ挀稀漀眀愀 㔀

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

KUPIĘ MIESZKANIE

M-3 lub M-2 w Krzeszowicach lub ewentualnie zamienię mieszkanie M-3 w Trzebini na
podobne lub M-2 w Krzeszowicach
tel. 797 153 070

