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Październik 1918. Wojna zbliża się do końca. Wiadomości z ogarniętych działaniami miejsc docierają często z dużym opóźnieniem. Prasa starała
się na bieżąco podawać informacje, lecz trzeba pamiętać, że duża część Polaków pod zaborami nie umiała pisać oraz czytać. Media ikonograficzne
były w powijakach technicznych. Działała ostra cenzura wojskowa. Dla zwykłego człowieka większość informacji, nawet odczytywanych, nie
była prosta w zrozumieniu.
Wstań Polsko moja! Uderz w czyn! Tak zaczyna się wiersz Józefa Mączki, o którego śmierci – za „Wiekiem Nowym” – pisze „Czas” nr 458
z 15.10. W połowie września zmarł w Jekaterynodarze – na Kaukazie – poeta, porucznik ułanów polskich, żołnierz Karpackiej Brygady. Z chwilą
wybuchu wojny zaciągnął się do kawalerii legionowej. Jego wojenna biografia pełna jest wydarzeń niczym w filmie sensacyjnym. Szybko awansował, pisał wiersze (tomik „Starym szlakiem” – 1917). Uczestniczył w istotnych zdarzeniach Legionów Polskich. Tam otrzymał stopień podporucznika. Internowany przez Austriaków, w przebraniu kolejarza, uciekł z obozu. W bitwie pod Kaniowem dostał się do niewoli niemieckiej, skąd
też uciekł. Pracował w Polskiej Organizacji Wojskowej, której Komenda Naczelna nr 3 obejmuje teren Ukrainy. Zajmował się przerzutem polskich
żołnierzy – rozbitków do dywizji gen. Żeligowskiego. Tekst w „Czasie” – wiadomo cenzura – brzmiał: – … w chwili bitwy pod Kaniowem wojska
zostały rozbite, rozbrojone, Mączka udał się na Kaukaz, gdzie gromadziły się zastępy rozproszonych żołnierzy polskich. Tam jednak zapadł na
cholerę i zmarł. Dawna nazwa miasta Daru Katarzyny brzmi Kubań. W 1933 roku prochy zostały pochowane na Powązkach.
Niezależnie od spraw wojennych współczesność przyniosła i takie ogłoszenie („IKC” nr 184 z 8.10.): – W Krzeszowicach do sprzedaży lub
zamiany na grunta: dwa mniejsze domki mieszkalne, jeden duży dom mieszkalny piętrowy, o 20 ubikacjach. W najbliższej okolicy Krzeszowic
2 wille z ogrodami. Także do nabycia (...) jedna kuczerka, jeden fajetonik, jedne duże sanie powozowe, dwa ciężkie wozy robocze, para młodych
kucyków z wózkiem, uprzężą i saneczkami. Informacje u dyrektora Franciszka Olasa w Chrzanowie. W anonsie pojawiły się wyrazy, które zmieniły znaczenie, bądź wyszły z użycia. Co oznacza ubikacja wiemy, lecz sto lat temu określała osobne mieszkanie, sypialnię, salon albo komórkę bez
okien. Kuczerką określano rodzaj wozu, od kuczer, czyli woźnica, furman. Fajetonik był małym powozem służącym do przewożenia pasażerów,
odpowiednikiem dzisiejszego busika czy autobusu.
Wiadomo jak mocno przeżycia wojenne wpływają na psychikę ludzką. Nie wiem, czy ten czynnik był brany pod uwagę przy otwarciu Ambulatorium dla nerwowo chorych w Klinice Neurologicznej przy ulicy Kopernika 48. Przyjęcia codziennie, z wyjątkiem niedziel, od 8 do 10 przed południem („Czas” nr 452). Symptomatyczny był protest Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec decyzji Wydziału Krajowego
o warunkach konkursu na dyrektora Krajowego Zakładu dla umysłowo i psychicznie chorych w Kobierzynie. Ogłoszono go w lipcu z terminem
składania podań na stanowisko do 30 września. Wobec zasadniczych zmian ogólnonarodowych, jakie w bieżącym miesiącu zaszły (...), kiedy cała
administracja sanitarna, przy objęciu władzy przez rząd polski, musi ulec kompletnemu przeobrażeniu, obsadzenie posady kierownika tak wielkiego zakładu leczniczego powinno być na razie odroczone i pozostawione przyszłym władzom państwa polskiego („Czas” nr 474 z 24.10.) Protest
wzbudził jeden z punktów regulaminu wyboru, wymagający od kandydatów posiadania dyplomu doktora uzyskanego na jednym z uniwersytetów
ówczesnej monarchii austro-węgierskiej.
Polki związek Niewiast Katolickich łącząc się z programem całego narodu, zaprasza na uroczyste nabożeństwo błagalne, w rocznicę zwycięstwa
pod Chocimiem, celem uproszenia błogosławieństwa Bożego w decydujących chwilach dla przyszłych losów naszej ojczyzny. Nabożeństwo odbędzie się w dniu 10 bm. o godz.10 rano, w kościele Najświętszej Marii Panny. Mszę odprawi ks. biskup Sapieha („Czas” nr 443 z 6.10.) Przypomnę,
że działania bitewne trwały między początkiem września a 10 października 1621 roku. Armią Rzeczypospolitej dowodził Jan Karol Chodkiewicz,
po jego zgonie 24.09. funkcję przejął Stanisław Lubomirski. Po stronie tureckiej wojskami dowodził sułtan Osman II. Dzięki królowi Zygmuntowi
III Wazie ustanowiono święto dziękczynne w formie nadzwyczajnej wedle rytu watykańskiego. Obchodzono go w dniu zapowiedzianej mszy.
Niewiele osób wie o tym, że istniał i taki przepis. Według otrzymanego przez nas z magistratu zawiadomienia, w roku bieżącym w czasie dni
zadusznych w listopadzie oświetlanie grobów, jak i w latach poprzednich, ze względu na brak tłuszczów jest zakazane. Za nieprzestrzeganie tego
ustanowiono kary do 200 koron („Czas” z 26.10. nr 478). W kilka dni później gazeta (nr 486) informowała: – Zamiast oświetlenia grobów przygotowała <Rodzina Sieroca> naklejki, które będą do nabycia w dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu. Dochód przeznaczony na sieroty po
żołnierzach Polakach.
Reklamy, ogłoszenia, zapowiedzi o charakterze handlowym były i są niewyczerpanym źródłem, także prawdy, o czasach ich publikowania.
W „Czasie ” (nr 464) znalazłem ciekawe ogłoszenie wydawnicze – Kraków i jego okolice. Opisał historycznie A. Grabowski. Najlepszy źródłowy
przewodnik po Krakowie. 57 rycin w tekście. Cena koron 9.90, z przesyłką 10.50. do nabycia w księgarni Friedleina, Rynek 17. Krakowska księgarnia S.A. Krzyżanowskiego oferowała książki w cenie od 5 do 60 koron. Oczywiście wydania specjalne o wysokim kunszcie edytorskim były
odpowiednio droższe.
Nadchodzące wydarzenia także zapowiada „Czas” (nr 483) w środę 30.10. – Chorągiew biało-amarantowa powiewa od wczoraj na magistracie
krakowskim jako miejscu urzędowania reprezentacji narodu polskiego.

PAŹDZIERNIK
2 i 10 PAŹDZIERNIKA
godz.15.30 - cykl zajęć „Mirabelka - kiełkująca historia w 100licy" – filia MGBP w Filipowicach

4 PAŹDZIERNIKA
godz. 9.45 – „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy". „Kto uratował jedno życie... Bohaterstwo Ireny Sendlerowej"
- filia MGBP w Tenczynku

11 PAŹDZIERNIKA
godz. 10.00 - "Basia i niepodległość" – filia MGBP w Tenczynku
godz. 18.00 - spotkanie z Janem Kantym Wójcikiem, autorem książki „Nawojowa Góra siedemsetlecie dziejów”
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach

17 PAŹDZIERNIKA
godz. 17.00 – uroczysta sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach – Sala Herbowa
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spotkania z Romanem Pankiewiczem, autorem książki „Polski żywioł"
godz. 8.00 - filia MGBP w Nawojowej Górze
godz. 9.30 - filia MGBP w Tenczynku
godz. 11.00 - MGBP Krzeszowice
godz. 12.30 – filia MGBP w Nowej Górze
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12 PAŹDZIERNIKA

Gmina Krzeszowice
1918-2018

19 PAŹDZIERNIKA
godz. 9.00 – „Komendant wolnej Polski” – filia MGBP w Tenczynku
godz. 10.00 – gra „Misja: Niepodległość" – zajęcia dla dzieci - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach
godz. 19.00 – podsumowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Krzeszowice na Mapie
Niepodległości” – podczas wernisażu w Galerii w Pałacu Vauxhall w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

25 PAŹDZIERNIKA
godz. 18.00 - wieczór poezji Zbigniewa Herberta – rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta - Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Krzeszowicach

26 PAŹDZIERNIKA
godz. 18.00 – wieczornica „Ojcowie Niepodległości” – sala CKiS w Nowej Górze

WYSTAWA „ARTYŚCI KRZESZOWIC DLA NIEPODLEGŁEJ”
CZYNNA OD 19 PAŹDZIERNIKA DO 30 LISTOPADA
Wystawa prezentuje prace artystów mieszkających i tworzących w naszej Gminie.
Wernisaż odbędzie się 19 października o godzinie 19.00 w Galerii
w Pałacu Vauxhall w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

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

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Pokazaliśmy, że dynamiczny rozwój gminy
Krzeszowice jest możliwy

Dobiega końca czwarty rok realizacji naszego
programu rozwoju Gminy Krzeszowice. Kiedy
obejmowałem stanowisko burmistrza Gminy
Krzeszowice obiecałem, że wspólnie z Wami
Mieszkańcy zmienimy ją na lepszą. Dzisiaj ,
z dumą możemy powiedzieć, że słowa dotrzymaliśmy. Praktycznie wszystkie obszary życia naszej
gminnej wspólnoty zostały zmienione. Skuteczna realizacja bardzo ambitnego, prorozwojowego programu sprawiła, że nasza Gmina zamieniła się w jeden wielki plac budowy. Odważne
decyzje, bardzo dobrze przygotowane projekty,
skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych,
profesjonalizm w połączeniu z umiejętnością
współpracy z różnymi środowiskami i osobami
sprawił, że szybko nadrabiamy zaległości. Jednym z priorytetów była realizacja zadań na które
czekali mieszkańcy od bardzo wielu lat. Rozpoczęła się tak długo oczekiwana modernizacja
linii kolejowej E-30 na odcinku „krzeszowickim”.
Bardzo dobra współpraca z administracją rządową i Ministerstwem Infrastruktury to realizacja
zadań drogowych takich jak chodnik przy DK
79 w Nawojowej Górze czy też przebudowa
ul. Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach.

Wspólne działania ze Starostą Krakowskim
znacznie poprawiły stan nawierzchni dróg
powiatowych. Przebudowano ul. Krakowską,
Ogrodową, Żbicką w mieście oraz odwodnienie
na „Sikorowskim” w Nowej Górze. To budowa
chodników w kilkunastu naszych sołectwach.
Dobra współpraca z Urzędem Marszałkowskim
w Krakowie zaowocowała środkami unijnymi
na realizacje takich zadań jak: modernizacja
Stawu Wrońskiego, zagospodarowanie „Doliny
Pstrąga” w Dubiu, dofinansowanie wymiany kotłów, rozbudowa kanalizacji, rozbudowa szkoły
w Krzeszowicach, budowa biblioteki, parkingu
przy dworcu PKP, strefy gospodarczej w Miękini.
Nie byłaby możliwa realizacja tak wielu zadań
bez sprawnie działającego Urzędu Miejskiego.
Wprowadzenie elementów e-administracji, kodeksu etyki, zmiany kadrowe, awans zawodowy
młodych pracowników sprawił, że wrócił zapał
do pracy. Przełożyło się to na realizację tak wielu inwestycji, zadań oraz organizację nowych
wydarzeń integrujących i promujących naszą
gminę. Święto pomidora
na k rzeszowick im r ynku,
Wigilijny Stół, Wielkanocny
Koszyk, Pożegnanie Lata,
Turniej Sołectw i Osiedli to
tylko wybrane prz ykłady
nowych inicjatyw burmistrza i pracowników urzędu,
w których brali udział licznie
mieszk ańc y oraz goście.
Otwarcie trasy turystycznej
na zamku Tenczyn w Rudnie
przyciągnęło tysiące turystów do naszej gminy. Organizacja licznych imprez
przez Sołectwa i stowarzyszenia sprawiła, że Krzeszowice to dzisiaj gmina
ludzi aktywnych. Otwarcie „Stawu Wrońskiego”
po modernizacji, zagospodarowanie „Doliny
Pstrąga w Dubiu”, nowe trasy do Nordic Walking
wokół Krzeszowic i „Lasu Zwierzynieckiego” na
południu gminy powiększą ofertę rekreacyjną,
pokazując jednocześnie uroki przyrodnicze

naszych sołectw i osiedli. Odnowiono miejską
trasę turystyczną w Krzeszowicach oraz szlaki
turystyczne po gminie. Powstały siłownie na
wolnym powietrzu, rozpoczęto realizację programu zagospodarowania centrów sołectw. Żary,
Dębnik, Paczółtowice, Frywałd to przykład, że
małe jest piękne i godne odwiedzenia. Uzgodniono z Klasztorem w Czernej utworzenie parku
kulturowego w „Dolinie Eliaszówki” z odbudową
mostu „Anielskiego”.
Stworzone zostały podstawy pod rozwój przedsiębiorczości. Zakup przez gminę ponad 76 ha
gruntów w Krzeszowicach, przyjęcie planów
zagospodarowania przestrzennego dla miasta
i sołectw, pozyskanie środków na budowę strefy
aktywności w Miękini, niskie stawki podatkowe
zaczynają przyciągać inwestorów. Nowe tereny
pod działalność usługową, budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne to potencjał, który
został zauważony. Po wielu latach zastoju inwestorzy budują już pierwsze budynki wielorodzinne w naszym mieście po atrakcyjnych cenach.

Te wszystkie działania przełożą się w kolejnych
latach na wzrost dochodów naszego budżetu
gminnego.
Bardzo dużą wagę przywiązujemy do działań
poprawiających stan środowiska i czystość
powietrza. Kontynuujemy budowę kanalizacji
w południowej części gminy poprzez wspólne
działania gminy oraz spółki „WiK”. Został zbudowany nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Poprzecznej. Pozyskaliśmy
środki na dofinansowanie wymiany azbestu
przez naszych mieszkańców. Wdrażamy kilka
programów dofinansowania wymiany kotłów
przez mieszk ańców. Poz ysk aliśmy prawie
1,8 mln zł w ramach dwóch programów z RPO
dla 150 mieszkańców. Z WFOŚ w Krakowie jest
realizowana wymiana kotłów przez ok. 60 mieszkańców. Dwie edycje naszego gminnego programu dofinansowań pozwoliły udzielić dotacji
dla 80 zadań. Dla 47 mieszkańców pozyskaliśmy
środki na montaż instalacji OZE poprzez partnerstwo z LGD „Nad Białą Przemszą”. Uzupełnieniem
tych zadań jest organizacja od dwóch lat targów
grzewczych oraz budowa w technologii energooszczędnej nowego budynku biblioteki przy ul.
Szkolnej w Krzeszowicach.
Kolejne obszary, które były traktowane priorytetowo to bezpieczeństwo publiczne i edukacja.
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Wspólne działania burmistrza, jednostek OSP
oraz Zarządu Miejsko – Gminnego sprawiły, że
do naszych jednostek z KRSG trafiły cztery nowe
samochody ratowniczo – gaśnicze oraz kilka
lekkich samochodów. W każdym roku była gruntownie remontowana co najmniej jedna remiza
strażacka. Całość uzupełniają zakupy wyposażenia i sprzętu bojowego.

Bardzo wiele zrobiono dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Oprócz budowy chodnika przy
drodze krajowej, zrealizowano wiele inwestycji
polegających na położeniu nakładek asfaltowych, budowy chodników i ciągów pieszych
prawie w każdym sołectwie. Program współpracy burmistrza z sołtysami i przewodniczącymi
osiedli dot. poprawy bezpieczeństwa wokół
szkół zaczyna od dwóch lat przynosić znakomite
efekty. Bezpieczne dojście do szkoły w Nawojowej Górze, modernizacja boisk i ogrodzenia przy
szkole w Zalasiu i Sance, zakup działki, budowa
boiska wielofunkcyjnego i remont parkingu
przy ul. Długiej w Krzeszowicach to przykłady, że
razem można zrobić bardzo wiele. Rozpoczyna
się realizacja dużych inwestycji takich jak rozbudowa szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej
w Krzeszowicach, we wrześniu powinna być zawarta umowa na rozbudowę oddziałów przedszkolnych przy szkole w Woli Filipowskiej. Dla
szkół w Ostrężnicy, Filipowicach, Sance i Zalasiu
zawarto umowy na projekty rozbudowy obiektów w związku z wprowadzanymi reformami.
Duże zaangażowanie pracowników w realizację
zadań i skuteczność w pozyskiwaniu środków
sprawiła, że zrobiliśmy znacznie więcej niż było
zakładane. To pozwoliło na poszerzenie programu o kolejne zadania wspierające rozwój miasta.
Przebudowa układu drogowego przy cmentarzu
w Krzeszowicach, modernizacja remizy OSP przy
Florianie z otwarciem miejsca spotkań ludzi
aktywnych „Kopalni Talentów”, wspomniana roz-

budowa szkoły, budowa
biblioteki, przebudowa ul.
Batalionów Chłopskich,
to kolejne nowe zadania,
których realizacja uległa
znacznemu pr z yspie szeniu. Pozyskano teren
pod prz yszłą budowę
kompleksu rekreacyjnego z pływalnią. Trudna,
ale jednocześnie konstruktywna współpraca
z rodzinami Potock ich
i Bnińskich zaowocowała
u ruch om ie niem pr zez
Gminę trasy turystycznej
na zamku Tenczyn, rozpoczęciem prac projektowych zagospodarowania zespołu pałacowo –
parkowego przez spadkobierców. Zakup „dzikich
plant” i długoterminowa umowa bezpłatnego
użyczenia parku Bogackiego pozwoli Gminie na
odnowienie zieleni i rozpoczęcie renowacji alejek parkowych jeszcze w tym roku. We wrześniu
zostanie zawarta umowa na wykonanie opracowania jak wykorzystać tradycje uzdrowiskowe
na rzecz rozwoju Krzeszowic. W kolejnych latach
dla każdego z sołectw zostanie, w konsultacji
z mieszkańcami stworzony program rozwoju
sołectwa. Umożliwi to wykorzystanie optymalne
potencjału całej Gminy.
Zachęcam Państwa do lektury raportu. Niech on
będzie dla nas wszystkich powodem do dumy
oraz inspiracją co można zrobić jeszcze lepiej
i skuteczniej. Na zakończenie chciałbym wszystkim Mieszkańcom podziękować za okazywane
wsparcie, dobre pomysły, konstruktywne uwagi
zgłaszane podczas licznych spotkań. Słowa
podziękowania należą się pracownikom Urzędu
Miejskiego z wice-burmistrzem W. Kulczyckim,
P. Skarbnik oraz Sekretarzem na czele. Zawsze
mogłem liczyć na wsparcie i dobrą współpracę
z dyrektorami szkół, gminnymi jednostkami
organizacyjnymi, spółkami i zakładami. Wielką
pracę wykonali Radni Rady Miejskiej z Przewodniczącym Adamem Godyniem na czele. Dziękuję
im, że zdecydowana większość zaakceptowała
program rozwoju gminy jaki zaproponowałem
i wspólnie razem go rozwijała dla dobra naszej
Gminy.
Wacław Gregorczyk
Burmistrz Gminy Krzeszowice
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Rada Miejska
– raport z działalności w kadencji 2014 – 2018

VII kadencja jest okresem niezwykle intensywnych działań krzeszowickiego samorządu,
w tym jego organu stanowiącego, jakim jest
Rada Gminy. Świadczy o tym nie tylko statystyka
(odbytych dotąd 56 posiedzeń sesyjnych, a jeszcze kilka jest planowanych, kilkaset spotkań
komisji), ale nade wszystko waga podejmowanych decyzji i rozstrzyganych spraw oraz ich
dalekosiężny wpływ na przyszłość naszej „Małej
Ojczyzny”. Spośród nich wystarczy wyliczyć tak
istotne dla naszej społeczności zagadnienia jak:
uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, najpierw w 2017 roku
dla Krzeszowic, a następnie w czerwcu br. dla
kilkunastu sołectw, ściśle wiążący się z polityką
przestrzenną gminy zakup kilkudziesięciu hektarów ziemi w zachodniej części miasta, wykup
i umowa na wieloletnią dzierżawę parków
miejskich po dokonanym w 2016 roku zwrocie
nieruchomości przysługujących spadkobiercom
rodu Potockich. W tej sprawie jak zresztą wielu
innych, Rada Miejska w pełni poparła działania
burmistrza Wacława Gregorczyka zmierzające
do przerwania klinczu ciążącego nad zabytkową
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substancją Krzeszowic oraz zamku w Rudnie.
Obrany kurs na wydanie „majątku Potockich”
wynikał nie tylko z przekonania, iż mienie należało oddać prawowitym właścicielom, ale także
z prawno – faktycznych uwarunkowań (korzystne dla nich decyzje i orzeczenia, brak wsparcia
samorządu przez organy państwowe – wymijająca i ogólnikowa odpowiedź Ministra Skarbu na
skierowany w 2015 roku apel
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
o ustawowe uregulowanie kwestii reprywatyzacyjnych). Nie
sposób było godzić się na dalszą w tym względzie stagnację.
Stąd aktywne działania już od
początku kadencji – podjęcie
uchwał regulujących umowę
przedwstępną na sprzedaż
nieruchomości, czy wyrażającą zgodę Rady na udzielenie
bonifikaty przy tej transakcji.
Obecnie wiele zależy od zaspokojonych spadkobierców,
którz y dysponując tytułem
własności czynią starania o znalezienie optymalnej formuły
na restaurację dużego pałacu
i jego otoczenia, a samorządowi pozostaje dopilnowanie interesu społecznego w tym względzie
(dostępność dla społeczeństwa, koordynacja
działań zainteresowanych podmiotów). Wielkim
wyzwaniem, któremu Rada Miejska sprostała
było stworzenie podstaw dla wszechstronnego
rozwoju gminy: przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice do 2022 roku (wskazano w niej
główne kierunki i obszary działań służących
podniesieniu standardu życia mieszkańców),
przewartościowanie polityki podatkowej (obniżenie podatku od środków transportu, podjęcie
uchwał przyznających ulgi przedsiębiorcom
rozpoczynającym działalność oraz realizującym
nową inwestycję i tworzącym nowe miejsca
pracy) i wreszcie przywołane wcześniej uchwały
przyjmujące miejscowe plany zagospodarowa-

nia przestrzennego. Sprawiły one, że niemal cała
gmina posiada aktualne miejscowe plany na
prawie 100 procentach powierzchni, a jej mieszkańcy, a także chcący u nas inwestować przedsiębiorcy, mają stworzone warunki do wszechstronnego rozwoju. A jak trudnym i złożonym
zagadnieniem jest planowanie przestrzenne,
świadczą nasze doświadczenia lokalne, a także

wielu polskich gmin i miast, którym daleko do
osiągnięcia takiego stanu. Sukces ten nie byłby
możliwy bez ogromnej determinacji i ciężkiej
pracy, zarówno władzy wykonawczej na czele
z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem, jego
zastępcą Witoldem Kulczyckim jak i nas radnych,
zwłaszcza członków Komisji d/s. planowania
i zagospodarowania przestrzennego na czele
z jej przewodniczącym Leszkiem Słotą. Mieliśmy
świadomość wagi sprawy, docierały do nas
oczekiwania setek osób z niecierpliwością pytających, kiedy wreszcie dostaną nowe tereny
budowlane, usługowe, które oni i ich dzieci będą
mogli zagospodarować. W efekcie trudnych
i intensywnych zabiegów, dopracowaliśmy się
zorientowanych na rozwój gospodarczy planów,
przekazując do dyspozycji mieszkańców około
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1500 hektarów pod szeroko rozumiane usługi,
w tym także komercyjne oraz mieszkalnictwo.
Jednocześnie zdając sobie sprawę z niedoskonałości niektórych rozwiązań, Komisja planistyczna
zinwentaryzowała te stany i sytuacje, gdzie konieczne i celowe jest wprowadzenie punktowych
zmian, równolegle w studium i miejscowych
planach. Zawnioskowaliśmy do burmistrza o ich
rychłe przeprowadzenie, mając równocześnie
wiedzę, że także ze strony Urzędu Miejskiego takie korekty są przygotowywane. W obrany kurs
rozwoju gminy wpisują się także takie działania
popierane i zatwierdzane przez Radę Miejską jak
utworzenie we współpracy z AGH strefy gospodarczej w Miękini i liczne inwestycje, realizowane
lub czekające już wkrótce na realizację, głównie
ze środków zewnętrznych. Ich sztandarowym
przykładem mogą być: budowa nowego wielofunkcyjnego gmachu Biblioteki Publicznej
i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 (w ramach
Programu Rewitalizacji procedowanego przez
Radę), zadania infrastrukturalne (budowa kanalizacji Zalas, Sanka, Frywałd, budowa PSZOK-a)
i drogowe (modernizacja ul. Batalionów Chłopskich, wcześniej ul. Krakowskiej, Ogrodowej,
które całymi latami czekały na remont).

Miejskiej. Radni uczestniczyli w wielu spotkaniach,
dyskusjach publicznych,
zebraniach osiedlowych
i wiejskich, rozmaitych
forach, akademiach, uroczystościach i imprezach
kulturalnych, sportowych,
patriotycznych i religijnych. Nie ograniczali swej
działalności do murów
Urzędu Miejskiego –
świadczą o t ym liczne
wyjazdowe posiedzenia
komisyjne, także sesja
w ośrodku AGH w Mię kini, czy kilkugodzinna
robocza wizyta w Kopalni Wapienia Czatkowice.
Bezpośredni kontakt z wyborcami zapewniały
pełnione cyklicznie dyżury – Prezydium i radni
z okręgów miejskich w Biurze Rady, zaś radni
z sołectw w remizach, domach gromadzkich
i sołtysówkach.
Na osobne podkreślenie zasługuje zmiana jaka
zaszła w organizacji pracy Rady – od dwóch lat
stosujemy elektroniczny system przesyłania materiałów dla radnych i zawiadamiania o sesjach.
Jak bardzo się to przydało, chociażby przy procedowaniu planów zagospodarowania przestrzen-

nego wie każdy, kto widział kilkusetstronnicowe
skoroszyty z uwagami mieszkańców, które
z mocy prawa musiały być dostarczone każdemu
członkowi Rady. A przecież co rusz, przekazywane są równie obszerne programy, analizy,
sprawozdania … Ich druk pochłonąłby środki,
które po kilku latach zrównoważą te wydane
na zakup laptopów. W działaniach tych można
powiedzieć, wyprzedziliśmy Ustawodawcę, bo
przecież od nowej kadencji elektonika w pełnym
wymiarze ma być stosowana podczas sesyjnych
obrad (głosowania imienne, transmisja obrad).
W 2016 roku z inicjatywy Zarządu Koła Byłych
Wychowanków Państwowego Zakładu Wychowawczo - Naukowego przyznaliśmy honorowe
obywatelstwo Gminy Krzeszowice Sławie Przybylskiej i Stefanowi Bratkowskiemu. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy walkę, zakończoną
sukcesem, o pozostawienie w krzeszowickim
pogotowiu karetki typu „S” z lekarzem w zespole
ratunkowym. Z kolei nasz sprzeciw wobec zmiany nazwy ulicy im. Wincentego Danka nie został
uwzględniony - Wojewoda odebrał patronat
zasłużonemu dla miasta Profesorowi i zarządzeniem zastępczym wprowadził ulicę Apteczną
(Stanowisko nr XXXVI/2/2017 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie pozostawienia nazwy ulicy Wincentego Danka w Krzeszowicach). W związku z „za-

Rada gminy obecnej kadencji w ścisłej współpracy z burmistrzem, zapoczątkowała otwarcie
na szersze grupy społeczne i aktywizację osób
nie zrzeszonych dotąd w żadnych organizacjach
m. innymi poprzez podjęcie uchwał o powołaniu
Miejskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady
fundowaną” samorządom rewolucją w edukacji,
podjęliśmy szereg uchwał dostosowujących
gminną sieć szkolną do nowych warunków
(likwidacja gimnazjów, powrót do szkół ośmioklasowych). Funkcję kontrolną Rady realizowała
w głównej mierze Komisja Rewizyjna, która
przeprowadziła 12 kontroli i rozstrzygnęła 24
skargi. Corocznie udzielaliśmy burmistrzowi
absolutorium oraz uchwalaliśmy budżet gminy,
zawsze jednogłośnie, co jest rzadko spotykane
i świadczy o wzorcowej współpracy obu organów krzeszowickiego samorządu.
Podsumowanie pracy Rady Miejskiej obecnej
kadencji zakończę stwierdzeniem, że z całą pewnością nie tylko należycie wypełnialiśmy ustawowe obowiązki, ale działaliśmy daleko szerzej
i więcej na rzecz swoich wyborców, niż nakładają
na nas przepisy prawa.
Adam Godyń
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach
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Otwarci na inwestorów i nowe inicjatywy

Funkcję zastępcy burmistrza gminy Krzeszowice sprawuję od 2015 roku. Moje doświadczenia samorządowe, związane z pełnieniem mandatu
radnego Rady Miejskiej w latach 2006 – 2010 oraz doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem nieruchomościami, okazały się bardzo
przydatne w obecnie wykonywanej pracy. Jednym z najważniejszych zadań jakie postanowiłem zrealizować to uczynienie gminy oraz miasta
„otwartymi”.

Mam na myśli otwarcie zarówno na nowych
inwestorów, bo to właśnie oni są głównym
czynnikiem rozwoju, jak i na nowe inicjatywy
w różnych obszarach działalności samorządu
gminnego. Ważne bowiem jest nie tylko samo
posiadanie atrakcji ale również ich właściwe pokazanie mieszkańcom, turystom czy sąsiadom.
Można w tym celu wykorzystać doświadczenia
innych gmin i miast, nie tylko w Polsce, ale też
w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji.
Aby te nowe zadania mogły być zrealizowane potrzebne są grunty, dobry plan zagospodarowania

przestrzennego, nowi inwestorzy i możliwości
pozyskiwania środków finansowych. Przyjęcie
planów dla miasta oraz miejscowości sąsiednich
okazało się dużym wyzwaniem, wymagało też
znacznego nakładu pracy i poświęcenia na tę
pracę czasu.
Po nieudanej próbie stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i opóźnień
w planach poszczególnych miejscowości przez
poprzednią ekipę burmistrza Czesława Bartla
uznaliśmy, że w pierwszej kolejności musimy
przeprowadzić dogłębna analizę – dlaczego poprzedniej ekipie nie udało się zrealizować, mimo
tylu wyłożeń projektu, plan zagospodarowania
przestrzennego dla miasta. Wymagało to wykonania drobiazgowej selekcji wszystkich uwag
złożonych przez zainteresowanych mieszkańców
gminy, wskazania błędów – gdzie
je wyeliminować, gdzie poprawić.
Zaproszeni zostali eksperci – specjaliści z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki, którzy
tworzyli grupę doradców i konsultantów. Udało nam się to zadanie
wykonać przy pomocy ogromnym
zaangażowaniu pracowników
Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach oraz powołanej z inicjatywy
burmistrza Wacława Gregorczyka
komisji nadzwyczajnej ds planów
zagospodarowania przestrzennego. W tym momencie trzeba było
podjąć decyzję, czy to co zostało
stworzone przez poprzednią ekipę
idzie do kosza, czy podejmujemy
próbę naprawienia tego co zastaliśmy w projektach planów.
Wspólna decyzja nasz wszystkich
o kontynuacji prac nad planami
a nie zaczynanie od nowa całej
procedur y okazała się słuszną.
Przeważył interes mieszkańców.
Rozpoczynanie całej procedury od
nowa, uwzględniając także zmianę
studium, oznaczało uchwalenie
planów za około 5 lat. Plany po dogłębnej analizie i wprowadzonych
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zmianach na korzyść właścicieli zostały przyjęte
po trzech latach intensywnych prac. Należało
również uwzględnić czynnik ekonomiczny. Zawarte umowy z zespołem projektowym, opracowującym plany, były niekorzystne dla gminy. To
oznaczało, że nie mogliśmy liczyć na zwrot pieniędzy zapłaconych firmie. Z budżetu gminy na
nowe plany trzeba byłoby wyłożyć dodatkowo
ok. 1 mln zł. Ważne jest również, że mieszkańcy
otrzymali setki hektarów gruntów pod budownictwo jednorodzinne a dla inwestorów
przybyło ok. 180 ha pod działalność usługową.
W terenach przekwalifikowanych w obrębie
miasta znalazło się kilkadziesiąt ha należących
do gminy. Aktywnie uczestniczyłem w pracach
komisji nadzwyczajnej ds. planów oraz w sesjach
nadzwyczajnych Rady Miejskiej. Jestem bardzo
zadowolony ze współpracy z pracownikami
Urzędu Miejskiego oraz radnymi. Szczególne
podziękowania kieruję do pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania
Przestrzennego oraz radnych – członków Komisji
Doraźnej ds. Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
Dzisiaj możemy się zastanawiać, co by było, gdyby
tych planów nie było. Otóż dalej panowałby chaos
planistyczny i urbanistyczny, przedłużające się
w czasie procedury geodezyjne i architektoniczne
a także brak zainteresowania ze strony dużych
inwestorów do lokowania swoich biznesów na
terenie naszej gminy. To kontynuacja stanu zastoju i brak rozwoju gminy. Kolejnym ważnym
celem stało się pozyskanie nowych terenów oraz
nowych inwestorów, którzy zechcieliby na terenie
naszej gminy lokować swoje interesy, czy to na
terenach gminnych czy na terenach prywatnych.
Wspólnie z burmistrzem przeprowadzaliśmy
i nadal przeprowadzamy wiele rozmów, konsultacji, promujemy naszą gminę w rozmowach na
szczeblu województwa i kraju. Korzystając przy
tym z wielu opinii wydawanych przez osoby pracujące w różnych branżach. To zaczyna przynosić
efekty. Rozpoczęła się budowa budynków wielorodzinnych na kilku działkach. Pojawiają się nowi
deweloperzy zainteresowani budową mieszkań
w Krzeszowicach. Są także inwestorzy chcący
zainwestować na gruntach gminnych w przyszłej
strefie aktywności w Miękini i terenach powyżej
ul. Bandurskiego.
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W roku 2016 bardzo dużym wyzwaniem dla
mnie jako koordynatora działań ze strony burmistrza, było uczestnictwo w przygotowaniach
do Światowych Dni Młodzieży, odbywających
się w Krakowie. Naszym zadaniem wraz komitetem organizacyjnym, Kurią i Dekanatem
Krzeszowickim było przyjęcie określonych grup
pielgrzymów z całego świata, zorganizowanie
zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienie programu kulturalnego. Wymagało to koordynacji
działań ze strony naszego urzędu, Starostwa
Powiatowego w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Policji, Ministerstwa Infrastruktury i Kurii Krakowskiej – jako
głównego organizatora. Uczestniczyłem w wielu
spotkaniach w biurze komitetu organizacyjnego,
u starosty krakowskiego i wojewody małopolskiego. W trakcie tych spotkań ustalane były
kryteria i warunki, z jakich nasza gmina musiała
się wywiązać. Z naszej strony (jako samorządu)
rozdzielone zostały zadania na pracowników
urzędu, na szkoły, OSP, Straż Miejską oraz CKiS.
Wymagało to od nas uporządkowania terenów
wokół stacji kolejowej, dworca autobusów i busów, większego zaangażowania się w porządek
w mieście i w gminie oraz przygotowania szkół
i hali sportowej na przyjęcie uczestników ŚDM.
Przy pomocy środków własnych i rządowych
wszystkie zamierzenia związane z pobytem
pielgrzymów na terenie naszej gminy udało się
bardzo dobrze zrealizować. Tysiące młodych
ludzi zostało bardzo mile przyjętych przez mieszkańców naszej gminy. Byli bardzo zadowoleni
z warunków jakie dla nich zostały przygotowane.
ŚDM okazały się wspaniałą promocją dla nas

wsz ystkich. Jeszcze
raz dziękuję pracownikom naszego urzędu
za pracę okazaną
w przygotowaniu
i współdziałaniu
w czasie trwania ŚDM,
dziękuję Strażakom
O S P n a s z e j g m i n y,
służbom porządkowym, nauczycielom,
p a n i o m z KG W, f i rmom cateringowym
i mieszkańcom naszej
gminy za uczestnictwo, pomoc i wsparcie.
W 2017 roku rusz ył
program modernizacji
linii kolejowej E30. Ze
względu na to, że linia kolejowa jak i stacja kolejowa są bardzo ważnym elementem infrastruktury w naszej gminie, cały czas monitorujemy
prace budowlane. Prace te powodują uciążliwości dla mieszkańców naszej gminy, dlatego wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i wspieramy
inwestora w jego działaniach, oferując pomoc
wykonawcom tej inwestycji. Cyklicznie spotykamy się w gronie inwestora i wykonawców, aby
przeanalizować bieżącą sytuację na budowie.
Kierując się troską o czyste powietrze w naszej
gminie przystąpiliśmy do realizacji programów
antysmogowych. Trwa akcja wymiany starych
pieców c.o., porządkujemy system odbioru
odpadów /budowa PSZOK-u/, w okresach
nasilających się opadów atmosferycznych mo-

nitorujemy i przeciwdziałamy podtopieniom
i powodziom w naszej gminie.
Na początku tej kadencji postawiliśmy na otwartość naszej gminy na wszystkich, którzy chcieliby
tu mieszkać, inwestować, przebywać jako turyści
czy nawet przenosić swoje biznesy. Zaczyna to
powoli przynosić efekty. W ciągu tych czterech
lat stworzyliśmy warunki pod szybki i dynamiczny rozwój naszej gminy po wieloletnim zastoju.
Z odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że działania, które zostały rozpoczęte, jeśli będą kontynuowane, przyniosą oczekiwane efekty. Jeszcze
raz serdecznie dziękuję wszystkim za okazywaną
pomoc i owocną współpracę
Witold Kulczycki
Zastępca Burmistrza Gminy Krzeszowice
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INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KRAKOWIE II
z dnia 14 września 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu
głosowania

1

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Osiedle Parkowe: Akacjowa, Ks. Bandurskiego, Głogowa, T. Kościuszki budynki nr 1, 3, 3a, 5, 7, 7a, 9, 10,

Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice

10a, 11, 15, 17, 21, 22, 22a, 23, 24, 24a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 46, 48, 50, 50a,
56, 60, 62, 64, 64a, 65, 74, 76, 76b, Lipowa, Nowa Wieś, Nowa Wieś Dolna, Henryka Sienkiewicza,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szpitalna, Trzebińska, Wierzbowa, Zagrody, Zielona
2

Osiedle Parkowe: J. Chłopickiego, Gminna, Grunwaldzka bez budynku nr 63, Miękińska, Ogrodowa bez

Osiedle Centrum ulice: Armii Krajowej, Apteczna, I. Daszyńskiego, Kolejowa, T. Kościuszki budynki nr: 1a,
3

2, 2a, 2b, 39, 39a, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 53a, 53b, 53c, 54, Ogrodowa budynki nr 1, 2, 3, 5, Parkowa
budynki nr 1, 2, 3, Poprzeczna, Rynek, Świętego Floriana, dr. Jana Walkowskiego.
Osiedle Centrum ulice: Aleja Solidarności (b. n.) Batalionów Chłopskich budynki nr 4, 9, 15, 17, 19,

4

Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice

budynków 1, 2, 3, 5, Parkowa bez budynków nr1, 2, 3, Rodzinna, Spacerowa, Władysława Śmiałka
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice

Krakowska budynki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
31, 37, Krzywa, Legionów Polskich budynki nr 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 3 - go Maja, pl.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Franciszka Kulczyckiego, Szkolna, Targowa, Wąska, K. Wyki
Osiedle Jurajskie ulice: Stanisława Czycza, Długa, Krakowska budynki nr 26, 26a, 27, 28a, 28b, 28c, 29, 30,
5

30a, 30b, 30c, 32, 32a, 32b, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 43, 49, 51, 53a, 53b, 55, 55A, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, Leśna, Legionów Polskich budynki nr 1, 1a, 5, 7, 9, 9a, Anny Studenckiej.

Osiedle Jurajskie ulice: T. Kościuszki budynki nr: 66, 68, 70, Władysława Reymonta budynki: nr 1 do nr 29
6

/nieparzyste/, oraz nr 2 do nr 18 /parzyste/, Andrzeja Stopki, Szarych Szeregów, Zimna Woda, Żbicka
budynki nr 2 do nr 42 / parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Osiedle Nowy Świat ulice: J. Dąbrowskiego, Hallerczyków nr. parzyste, Walerego Krawczyńskiego,
Kwiatowa, Legionów Polskich budynki nr 11, 11a, 19, 19a, Majowa budynki od nr 1 do nr 19,
Modrzewiowa, Na Skarpie budynki od 1 do 23 nieparzyste oraz od nr 2 do nr 16 parzyste, Stanisława
Polaczka, Powstańców Śląskich, Słoneczna, Sosnowa, inż. Karola Ślusarczyka, Franciszka Wężyka,
7

Wrzosowa, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Żbicka budynki nr 1 do nr 95 /nieparzyste/,
oraz budynki od nr 44 do nr 74 /parzyste/, Osiedle Żbik ulice: Brzozowa, Krótka, Leszczynowa, Na Błonie,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Na Wzgórze, Nad Potokiem, Nowa, Okrężna, Podleśna, Władysława Reymonta budynki od nr 31 do
końca /nieparzyste/, oraz od nr 20 do końca /parzyste/, Różana Dolina, Spokojna, Stroma, Świerkowa,
Widokowa, Wspólna, Żbicka budynki od nr 97 do końca /nieparzyste/, oraz od nr 76 do końca /parzyste/.
Osiedle Czatkowice ulice: Aleja Solidarności (b. n.), Działkowa, Hallerczyków nr nieparzyste, Jasna,
Jaśminowa, Łąkowa, Majowa budynki od nr 20 do końca, Polna, Różana, Tęczowa, Na Skarpie budynki
od nr18 do końca (parzyste), Grunwaldzka budynek nr 63, Batalionów Chłopskich budynki nr 8, 21, 27,
8

Brzeziny, Bukowa, Cicha, Czatkowice Dolne, Czatkowice Górne, Dębowe Wzgórze, Astronoma Jana
Gadomskiego, Jesionowa, Jurajska, Kalinowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Krzemionki, Lipinówka, Na

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Skałkę, Polana Brzozowa, Szwedzka Droga, Wiśniowa, dr. Ignacego Wróbla, Zacisze, Zielone Wzgórze,
Źródlana.
9

Czerna

10

Dębnik, Paczółtowice

Remiza OSP w Czernej, Czerna 325, 32-065 Krzeszowice
Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach, Paczółtowice 2, 32-065 Krzeszowice
Budynek Komunalny w Siedlcu, Siedlec 5, 32-065 Krzeszowice

11

Dubie, Siedlec, Żary

12

Nawojowa Góra

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze, Nawojowa Góra ul. Szkolna 1, 32-065 Krzeszowice
Szkoła Podstawowa w Filipowicach, Filipowice 554, 32-065 Krzeszowice

13

Filipowice

Wola Filipowska ulice: Akacjowa, Białka, Brzozowa, Chrzanowska nr nieparzyste, Cicha, Dębowa,
Dworcowa, Działkowa, Gajowa, Klonowa, Kolejowa, Krzywa, Lekarska, Leszczynowa, Leśna, Łąkowa,
14

Młynówka, Młyńska, Moczydło, Mostowa, Na Górce, Nauczycielska, Pańska, Pasternik, Podgórska,
Przydziałkowa, Różana, od numeru 12 do końca, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Starowolska, Stawowa,
Świerkowa, Wiosenna, Wiśniowa, Wolska, Zacisze, Złota Dolina, oraz numery budynków: 131, 136, 184,
596, 632, 654, 857, 936
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Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, Wola Filipowska ul. Szkolna 2, 32-065
Krzeszowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Wola Filipowska ulice: Boczna, Cała, Chrzanowska numery parzyste, Długa, Do Kamienic, Filipowicka,
Górska, Graniczna, Heleny, Jagodowa, Jana Pawła II , Jaśminowa, Józefa, Kamienna, Konwaliowa, Krótka,
15

Krótka I, Krótka II, Krzeszowicka, Ks. Mieczysława Mądrzyka, Kwiatowa, Lipowa, Mała, Mniejsza, Morgi,

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, Wola Filipowska ul. Szkolna 2, 32-065
Krzeszowice

Niecała, Nowa, Ogrodowa, Okrężna, Osiedlowa, Piwna, Poziomkowa, Rajska, Różana od nr 1 do numeru
10, Rzeczna, Sadowa, Spacerowa, Sportowa, Stolarska, Studzianki, Szkolna, Topolowa, Wąska, Wesoła,
Widokowa, Wrzosowa, Wspólna, Złota, Źródlana.

16

Rudno

Szkoła Podstawowa w Rudnie, Rudno 48, 32-067 Tenczynek
Szkoła Podstawowa w Zalasiu, Zalas ul. Ludwika Siudy 6, 32-067 Tenczynek

17

Zalas Część miejscowości Zalas, położona na północ względem drogi powiatowej nr 1034K

18

Frywałd, Sanka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Sance, Sanka 266, 32-067 Tenczynek

Tenczynek ulice: 3 - go Maja, Bartosza Głowackiego, Chrzanowska, Cicha, Długa, Do Rudna, Dulowska,
Działkowa, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Gen. Józefa Bema, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Józefa
19

Kałuży, Józefa Wybickiego, Kamienna, Kolorowa, Kręta, Księcia Józefa Poniatowskiego, Lipowa, Łąkowa,

Szkoła Podstawowa w Tenczynku, ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek

Na Grobli, Na Skałki, Ogródkowa, Owocowa, Podgórki, Podzamcze, Polna, Rzeźnicza, Skośna, Stanisława
Mikołajczyka, Stanisława Staszica, Stanisława Żółkiewskiego, Tadeusza Rejtana, Tajska, Wąska, Wesoła,
Wincentego Wcisły, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Zamkowa, Zielona, Tenczynek budynki 82, 374, 887.
Tenczynek ulice: Akacjowa, Bogumiła Kobieli, Bolesława Prusa, Bronowicka, Brzozowa, Bukowa,
Dębowa, Gen. Józefa Chłopickiego, Głogowa, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Daszyńskiego, Jana III
Sobieskiego, Jaskiniowa, Jaśminowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Kalinowa, Kasztanowa, Kazimierza
Wielkiego, Klonowa, Królowej Jadwigi, Krystyny, Ks. Krzysztofa Świąteckiego, Ks. Mieczysława Mądrzyka,

20

Ks. Wincentego Smoczyńskiego, Kwiatowa, Leśna, Mikołaja Reja, Miła, Modrzewiowa, Nad Strumykiem,

Szkoła Podstawowa w Tenczynku, ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek

Niecała, Ogrodowa, Olchowa, Piaskowa, Przylesie, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Stanisława
Pareńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Strusia, Szkolna, Śląska, Świerkowa,
Tenczyńska, Tęczowa, Widokowa, Władysława Łokietka, Władysława Reymonta, Wspólna, Zielna,
Zwierzyniecka.
21

Nowa Góra

22

Nowa Góra-Łany, Ostrężnica

23

Miękinia

Dom Gromadzki w Nowej Górze, Nowa Góra 479, 32-065 Krzeszowice
Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy, Ostrężnica 47, 32-065 Krzeszowice
Szkoła Podstawowa w Miękini, Miękinia 180, 32-065 Krzeszowice
Szkoła Podstawowa w Zalasiu, Zalas ul. Ludwika Siudy 6, 32-067 Tenczynek

24

Zalas Część miejscowości Zalas, położona na południe względem drogi powiatowej nr 1034K

25

Dom Pomocy Społecznej w Czernej

26

Miasto Krzeszowice-Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Czernej, Czerna 110, 32-065 Krzeszowice
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach, I. Daszyńskiego 1, 32-065
Krzeszowice

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Krzeszowice najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Komisarz Wyborczy
w Krakowie II
/-/ Wojciech Andrzej Makieła

www.krzeszowice.pl [ 11 ]
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Wymiana niskosprawnych urządzeń grzewczych
w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych
Gmina Krzeszowice, reprezentowana przez Burmistrza Wacława Gregorczyka, dn. 10 lutego 2017 r. złożyła dwa wnioski do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.4.2. i 4.4.3. pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji” na dofinansowanie wymiany pieców
węglowych niskiej klasy (tzw. „kopciuchów”) na węglowe (V klasy spełniających normy Ecodesign) oraz węglowych na gazowe lub biomasowe (pellet).
Projekt zakłada wymianę 151 źródeł ciepła w tym 64 spalających paliwo stałe na nowe kotły na paliwo stałe V klasy oraz 87 spalających paliwo stałe na
nowe kotły biomasowe i gazowe. 27 grudnia 2017 r. Burmistrz bminy Krzeszowice podpisał dwie umowy o dofinansowanie opiewające na łączną kwotę
1 830 420,25 zł, z czego wkład własny gminy wyniósł 27 916,25 zł.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosi nie więcej niż lejna edycja Targów odbyła się 30 czerwca br. Na zaproszenie burmistrza
8000 zł,a w przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka odpowiedziało 20 wystawców.
instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość Zaprezentowano kotły wykorzystujące ekogroszek, biomasę (pellet) oraz
zwiększenia limitu środków dofinansowania (do 1000 zł dla kotła węglowe- gaz, a także instalacje OZE. Celem targów było promowanie ekologicznych,
a zarazem energooszczędnych systemów grzewczychw budynkach mieszgo oraz do 6000 zł dla kotła gazowego i na biomasę).
kalnych. Umożliwiono kontakt mieszkańców z przedsiębiorcami, którzy
Warunkiem otrzymania dofinansowania przez mieszkańców gminy było
przedstawili różnorodne systemy ogrzewania oraz udzielali fachowych
złożenie ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła.
informacji na temat kotłów. Do dyspozycji mieszkańców był także ekspert
W pierwszej kolejności do projektu były kwalifikowanie osoby, które złoCentrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH
żyły ankiety na przełomie 2015/2016 r., a w następnej kolejności – ankiety
w Miękini, który prezentował odnawialne źródła energii w specjalnym OZE
złożone w 2017 r.
BUSIE oraz Anna Synowiec, Doradca Energetyczny z Wojewódzkiego FunWarunkiem koniecznym projektu było ocieplenie budynku, jak również duszu Ochrony Środowiska.
poddanie się ocenie energetycznej zlecanej przez Urząd Marszałkowski
Do końca września udało się wymienić 37 kotłów spalających paliwo stałe
Województwa Małopolskiego.
na nowe kotły biomasowe i gazowe oraz 11 kotłów spalających paliwo
W odpowiedzi na dokonujące się zmiany, w ramach przyjętej „uchwały stałe na nowe kotły na paliwo stałe V klasy. Do końca 2018 r. w ramach proantysmogowej” dla Małopolski, która weszła w życie 1 lipca 2017 r., Gmina jektu spodziewamy się 43 kolejnych wymian kotłów na gazowe i biomasę
Krzeszowice, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, zorganizowała dwie oraz 41 kotłów na paliwo stałe V klasy. Pozostałe kotły zostaną wymienione
edycje Targów Grzewczych. Pierwsza edycja odbyła się 22 kwietnia 2017 r. w roku następnym.
na Placu Targowym, w której zaprezentowało się dziesięciu wystawców
ekologicznych źródeł ciepła m.in. Defro, Kołton, Viessmann, Buderus. Ko-

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Burmistrz Gminy Krzeszowice

Nowe boisko w Sance

serdecznie zapraszają na

PROGRAM:

3 września 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego
boiska przy Szkole Podstawowej w Sance. Całkowity koszt inwestycji to
400 000 zł, w tym:
- 234 639,00 zł - Gmina Krzeszowice,
- 165 361,00 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

POWIAT
KRAKOWSKI

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
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Starosta Krakowski
Wojciech Pałka

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Robert Stępień

Dzięki wspólnym działaniom burmistrza Wacława Gregorczyka, rodziców
oraz mieszkańców sołectwa Sanka szkoła zyskała też nowe ogrodzenie oraz
miejsca postojowe.
Tekst: Joanna Kaczorowska
fot.

M.Liburski

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

Informacja burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie przeprowadzonych na terenie
Parku Bogackiego i tzw. Dzikich Plant prac obejmujących pielęgnację i wycinkę drzew
Szanowni Państwo,

kowo do wycinki przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków podczas oględzin. Drzewa te były w złym stanie fitosanitarnym.

w ostatnim czasie na terenie Parku Bogackiego oraz Dzikich Plant prowadzone były prace w obrębie zieleni wysokiej. W ramach tych prac pielęgnacją zostało objętych 16 drzew na terenie Parku Bogackiego oraz jedno
drzewo na terenie Dzikich Plant, a pielęgnacja polegała na wykonaniu cięć
sanitarnych i korekcyjnych. Usunięto także łącznie 20 drzew, w tym 16
drzew na terenie Parku Bogackiego i 4 na terenie Dzikich Plant.

W ciągu ostatnich dwóch lat w obrębie Parku Bogackiego i Dzikich Plant
doszło do kilku zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,
m.in. odłamała się topola przy moście w rejonie kościoła, jesion przy ulicy
Parkowej a także lipa, która spadła na budynek liceum. W ciągu ostatnich
miesięcy w trakcie postępowania prowadzonego przez Konserwatora
Zabytków, po oględzinach, a przed uzyskaniem zezwolenia na wycinkę
drzew, wywrócił się na jezdnię jesion wyniosły rosnący przy rondzie. Drzewo to było w złym stanie w wyniku zaawansowanego rozkładu systemu
korzeniowego.

Większość z usuwanych drzew była w złym stanie zdrowotnym, a część
drzew usuwana była z uwagi na stwarzane zagrożenie. Dwa drzewa stanowiły złomy i wymagały ścięcia. Sześć spośród usuwanych drzew kolidowało
z planowanym remontem alejek, z czego w dobrym stanie były dwa drzewa na terenie Parku Bogackiego i jedno drzewo na terenie Dzikich Plant.
Prace obejmujące zarówno wycinkę drzew jak również pielęgnację wykonywane były na podstawie pozwoleń wydanych w dniu 15 czerwca 2018r.
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie
z uzyskanym pozwoleniem Burmistrz został zobligowany do wykonania
nasadzeń zamiennych w ilości 4 szt. na terenie Parku Bogackiego w terminie do końca października 2019r. Wycinką, oprócz drzew wnioskowanych
przez Burmistrza, zostały objęte również cztery drzewa wskazane dodat-

W lokalnych mediach pojawiła się nieprawdziwa informacja, sugerująca, że Urząd zamierza usuwać drzewa oznaczone „pomarańczową
kropką”. Zapewniam Państwa, że w ten właśnie sposób oznaczone
zostały drzewa przeznaczone do pielęgnacji, czyli cięć sanitarnych
i korekcyjnych. Drzewa te nie będą usuwane. Wszystkie drzewa objęte
decyzją zostały usunięte, a obecnie trwają prace porządkowe i frezowanie
pni. W październiku br. planowane są nowe nasadzenia drzew w Parku
Bogackiego w miejscach nie kolidujących z planowanymi pracami modernizacji alejek parkowych.

Małopolska Niania
17 września br. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się spotkanie
podsumowujące pilotażowy projekt „Małopolska Niania 1.0” z udziałem
wójtów i burmistrzów, a także dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej
z gmin zaangażowanych w jego realizację. Było ono okazją zarówno do
ewaluacji projektu jak i podziękowania przedstawicielom gmin realizujących projekt. Naradzie przewodniczył Grzegorz Lipiec - członek Zarządu
Województwa Małopolskiego.
Na spotkaniu poinformowano również, iż z końcem września br. ma ruszyć
rekrutacja do rozbudowanej wersji projektu Małopolska „Niania 2.0.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020. Projekt zakłada, iż wsparciem obejmie przez najbliższe
trzy lata aż 650 rodzin z województwa małopolskiego. Realizatorem projektu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Z oferowanego w projekcie dofinansowania kosztów zatrudnienia niani
mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak
również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego
i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców
województwa małopolskiego, a przewidywana miesięczna kwota wsparcia
to 1500 zł lub 2100 zł.
Regulamin oraz wzór wniosku o przyznanie wsparcia w ramach projektu, wraz z pozostałą dokumentacją dostępne są na stronie interne-

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Gminy Krzeszowice zawiadamia, że w dniach od 24.09.2018 r. do
22.10.2018 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
przy ul. Grunwaldzkiej 4 (parter - ściana pomiędzy pok. nr 4 i nr 5), przy Pl. F.
Kulczyckiego 1, segment A (I piętro- ściana przy pok. nr 5) oraz na tablicach
ogłoszeń w miejscowości Krzeszowice wywiesza się ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem na okres 6
dni, tj. od 30.10.2018 r. do 4.11.2018 r. stanowisk handlowych o wymiarach
5 m x 1,5 m (numery od 1 do 11) na części nieruchomości oznaczonej
w ewidencji numerem 792, obręb Krzeszowice.
Celem uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod numerem
12 252 08 16 lub w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego- Pl. F. Kulczyckiego 1, segment A, pokój 8.

towej Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
- w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania” w siedzibie ROPS
w Krakowie, ul. Piastowska 32,
- pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl
- dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 w. 23,
Opracowała: Aneta Solarz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzeszowicach,
na podstawie: informacji Regionalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie.
Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że 15 października 2018 r.:
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za październik - dotyczy osób prawnych,
jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za październik - dotyczy osób prawnych, jednostek
organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
www.krzeszowice.pl [ 13 ]
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X Gminne Forum Organizacji Pozarządowych
20 września 2018 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyło się X Gminne Forum Organizacji Pozarządowych. Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych działających na terenie gminy Krzeszowice. Uczestników Forum przywitał Jan Bereza, sekretarz gminy Krzeszowice, podkreślając rolę trzeciego sektora w tworzeniu partnerstwa pomiędzy samorządem a obywatelami. Podziękował przedstawicielom organizacji pozarządowych za prowadzone działania i inicjatywy na rzecz społeczności
lokalnej, zachęcając do poszerzenia zakresu działalności i realizacji projektów ponadgminnych.
Głównym celem Forum była konsultacja projektu „Programu Współpracy
Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Justyna
Sitarz, inspektor Wydziału Organizacyjnego, zaprezentowała najważniejsze
założenia programu współpracy ze wskazaniem wysokości planowanych
środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w poszczególnych obszarach. Następnie Jan Kozak, inspektor ochrony
danych, przedstawił zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nawiązał też do zmian, jakie zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie rozporządzenia o RODO,
które dotyczą działalności podmiotów trzeciego sektora.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Rady Miejskiej
w Krzeszowicach Monika Dudek poinformowała, że został złożony wniosek
Komisji Kultury o zwiększenie o 10 000 zł puli środków finansowych na
realizację zadań publicznych w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji oraz o 50 000 zł na projekty klubów sportowych z zakresu
sprzyjania rozwojowi sportu. Dodała, że w gminie Krzeszowice zarejestrowanych jest ponad 100 organizacji, które aktywnie uczestniczą w życiu
społecznym oraz realizują szereg ciekawych inicjatyw.
Przedstawicielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (MORSO) Olga
Glińska zachęciła uczestników Forum do pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów również ze źródeł pozagminnych. Zaprezentowała szereg programów, w ramach których organizacje pozarządowe
mogą starać się o dofinansowanie na rozwój i bieżącą działalność podmiotu oraz różnego rodzaju inicjatyw.

OGŁOSZENIE
o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków
budżetu gminy Krzeszowice na dofinansowanie wymiany źródła ciepła
w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie gminy Krzeszowice.

TERMIN DODATKOWEGO NABORU WNIOSKÓW:
OD 24 WRZEŚNIA DO 8 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI: 4 000,00 ZŁ
Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.
Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy
składać: na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4, w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do
piątku w godz. 7.30 do 15.30
Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice
na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, określone zostały w uchwale Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r.
Termin zakończenia inwestycji: do 10.12.2018 r.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach
na Dzienniku Podawczym ul. Grunwaldzka 4, w Referacie Ochrony Środowiska Pl. F. Kulczyckiego 1, segment A, pok. nr A1 oraz na stronie internetowej
Gminy Krzeszowice.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach Pl. F. Kulczyckiego 1, segment A, pok.
nr A1 lub pod numerem tel. 12 252 08 13.
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Jan Bereza, sekretarz gminy, podziękował zebranym za uczestnictwo
w spotkaniu. Podkreślił, że organizowane od kilku lat gminne Forum
trzeciego sektora pozwala na budowanie partnerskich relacji między
samorządem gminy a działającymi w niej organizacjami pozarządowymi.
Po oficjalnym zakończeniu spotkania był jeszcze czas na rozmowy z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem i radnym Powiatu Krakowskiego Jerzym
Wnękiem. Forum było okazją do spotkania się środowiska trzeciego sektora, wymiany doświadczeń oraz dyskusji.
tekst i zdjęcia: Justyna

Sitarz

List intencyjny w sprawie
parku kulturowego w Czernej
7 września burmistrz Wacław Gregorczyk i o. Leszek Stańczewski, przeor
Klasztoru pw. św. Eliasza Ojców Karmelitów Bosych w Czernej, podpisali
list intencyjny w sprawie utworzenia
w Czernej parku kulturowego.
List stanowi deklarację współpracy na
rzecz realizacji na terenie Gminy Krzeszowice parku kulturowego, eksponującego
walory krajobrazowe, przyrodnicze a także
kultywującego dziedzictwo atrakcyjnych
miejsc dla ludzkiej pamięci, edukacji, kultu
religijnego, z uwzględnieniem cenionych
obiektów sakralnych, architektonicznych
i muzealnych, znajdujących się obecnie
i historycznie w obrębie Klasztoru Karmelitów Bosych oraz tzw. Wielkiej Klauzury
Papieskiej dawnego eremu p.w. Św. Eliasza w Czernej. Na terenie planowanego
parku znajdują się m.in. ruiny arkadowego
kamiennego mostu, zwanego „anielskim”
lub „diabelskim”.
Autor: J. Walkowicz
fot. R. Jachimowicz,
M. Lewicki, A. Rokicki
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Koniec kadencji tuż, tuż …..
Zbliża się koniec VII kadencji samorządu. Ostatnie tygodnie działania radnych Rady Miejskiej
w Krzeszowicach, tak zresztą jak całe minione 4 lata, upływają na wytężonej pracy. W tym roku
nie było przerwy wakacyjnej i w sierpniu odbyła się nadzwyczajna sesja.

Powodem jej zwołania była konieczność podjęcia kilku uchwał o charakterze finansowym
(m. in. przesunięcia w zadaniach drogowych
realizowanych we współpracy gminy z powiatem
krakowskim i uchwała umożliwiająca przeprowadzenie głosowania w czekających nas wkrótce
wyborach w dwóch placówkach zdrowotnych na
terenie gminy – krzeszowickiej Balneologii oraz
Domu Pomocy Społecznej w Czernej (tzw. obwody zamknięte). Tym samym do liczba obwodów
głosowania w gminie Krzeszowice wzrosła do 26.
Zaraz na początku września komisje problemowe przystąpiły, w zakresie swoich kompetencji,
do analizy sprawozdania z wykonania gminnego
budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku.
Wkrótce na sesji rada dokona zmian w „Statucie
Gminy Krzeszowice”, wynikających z uchwalonej
przez parlament w styczniu tego roku ustawy
wprowadzającej zmiany w funkcjonowaniu
organów jednostek samorządu terytorialnego.
I tak od nowej kadencji przebieg sesji musi być
transmitowany, wszystkie głosowania będą odnotowywane imiennie, obok komisji rewizyjnej

ustawodawca wykreował drugą obligatoryjną
komisję – do spraw petycji, skarg i wniosków.
Stwarza to określone wyzwania logistyczne
i techniczne dla organów wykonawczych, ale
i podniesienie poprzeczki dla gremiów, które
zostaną wkrótce wyłonione na 5 letnią kadencję.
17 października obecni radni spotkają się w pełnym składzie po raz ostatni. Planowane wtedy
jest uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości w ścisłym powiązaniu z doniosłym wydarzeniem o historycznym znaczeniu
w życiu krzeszowickiego samorządu. Sto lat
temu, 17 października 1918 roku, w Krzeszowicach zwołano nadzwyczajne posiedzenie rady
gminy z powodu proklamowania niepodległości
Polski przez Radę Regencyjną w Warszawie.
Uznanie niepodległości ojczyzny przez lokalny
samorząd miało więc miejsce kilkanaście dni
przed powołaniem w Krakowie Polskiej Komisji
Likwidacyjnej, która od 28 października 1918
roku zaczęła przejmować z rąk Austriaków władzę na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego.

Kto i jak
dyżurował?
W bieżącej kadencji radni utrzymują bezpośredni kontakt z wyborcami, między innymi
poprzez cotygodniowe dyżury – prezydium
Rady Miejskiej w Krzeszowicach oraz radni
wybrani z okręgów miejskich pełnili dyżury
w biurze rady w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, zaś pozostali radni w domach gromadzkich, remizach i „sołtysówkach”.
Poniżej prezentujemy zestawienie odbytych
w Biurze Rady Miejskiej dyżurów na podstawie
„Książki dyżurów radnych”, gdzie wpisywane
są notatki ze zgłaszanymi przez mieszkańców
wnioskami, postulatami oraz skargami, które
następnie przedkładane są właściwym podmiotom, najczęściej burmistrzowi:

liczba
dyżurów

liczba
przyjętych
stron

Adam Godyń

41

32

Michalina Nowakowska
Malczyk

44

20

Artur Baranowski

5

6

Anna Blecharz

9

1

Robert Chochół

26

6

Jerzy Ciężki

35

5

Irena Godyń

23

8

Wojciech Styrylski

22

3

Wojciech Pogan

5

8

Stanisław Kowalczyk

11

5

Przedwyborcza
gorączka
Weszliśmy w trudny, ale i zarazem ciekawy
okres w życiu społecznym – kampanii wyborczej i przełomu kadencji. Zainteresowanie
samorządem w tym czasie bardzo wzrasta,
a każda decyzja organów władzy jest oceniana przez pryzmat nadchodzących wyborów.
Będąc blisko tej „gorączki”, mogę pokusić się
o kilka refleksji na ten temat.
Po pierwsze, można było zauważyć, że niektóre
komitety wyborcze ustalały listy kandydatów „na
kolanie”, w ostatniej chwili. Proponowano kandydowanie osobom zupełnie przypadkowym, nie
mającym z samorządem dotąd nic wspólnego.
Uważam, że potencjalny radny powinien choć
w minimalnym stopniu znać sprawy, którymi
ma się zajmować. Powinien mieć jakąś wiedzę,
doświadczenie zdobyte chociażby z działania
w komitetach społecznych, radach rodziców
czy innych ciałach społecznych. Poza tym taka
„łapanka” na kilka dni przed terminem zgłoszenia
list z kandydatami jest niepoważna i gdyby mnie
ktoś proponował start w wyborach na kilkadziesiąt godzin przed zamknięciem list, uznałbym
to za lekceważenie i przedmiotowe traktowanie
mojej osoby.
Drugą sprawą jest weryfikacja składanych przez
kandydatów obietnic wyborczych. Po zapoznaniu się z nimi, należałoby przemyśleć, czy
są one realne oraz czy mieszczą się w zakresie
kompetencji deklarującego. Myślmy logicznie,
nie poprzestając na zapoznaniu się jedynie z fizjonomią i kilkoma hasłami kandydujących osób.
Dobrze jest ponadto sięgnąć pamięcią nieco
w tył i poszukać, jak dany kandydat się zachowywał w określonych kwestiach i sytuacjach. Jeżeli
już sprawował mandat, to w jakim stylu to czynił,
czy spełnił pokładane w nim nadzieje, na ile był
skuteczny w działaniu. Nie do przecenienia jest
również ocena stopnia dyspozycyjności kandydatów, zwłaszcza pula czasu jaki mogą oni przeznaczyć na pracę w radzie i reprezentowanie racji
swojego środowiska. Zaznaczam, że potrzeba go
całkiem sporo, o czym mogliśmy się przekonać
na przestrzeni tej kadencji, kiedy trzeba było merytorycznie popracować i często wielu radnym
tego czasu brakowało.
Kampania trwa. Ci samorządowcy, którzy solidnie przepracowali 4 lata, oczekują ze spokojem
jej finału. Inni zaś, którzy w jej trakcie „spali”, próbują nadrobić stracony czas, organizują wydarzenia, dwoją się i troją na facebooku. Na szczęście dla mieszkańców, wybory przebiegają nie
w wirtualnym, lecz rzeczywistym wymiarze…
Adam Godyń
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krzeszowicach
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21 PAŹDZIERNIKA WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października pójdziemy do urn oddać swój głos w wyborach samorządowych. Wybierzemy burmistrza gminy Krzeszowice oraz radnych do
Rady Miejskiej, Rady Powiatu w Krakowie oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Gmina Krzeszowice została podzielona na
3 okręgi.
Rada Miejska

W okręgu 3 (Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice,
Miękinia, Nowa Góra-Łany, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Siedlec, Wola Filipowska, Żary)
wybierzemy 8 radnych do Rady Miejskiej.

W okręgu 1 (miasto Krzeszowice), z którego
wybierzemy 6 radnych do Rady Miejskiej, zarejestrowało się 6 komitetów wyborczych: KW Prawo
i Sprawiedliwość, KWW Nowe Krzeszowice, KWW
Wspólna Gmina Krzeszowice, KKW Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, KWW Niezależne Krzeszowice. W pozostałych okręgach nie
zarejestrowano listy KWW Nowe Krzeszowice.

W wyborach na burmistrza gminy Krzeszowice zarejestrowanych jest 3 kandydatów:
Wacław Gregorczyk - KWW Wspólna Gmina Krzeszowice, Michalina Nowakowska-Malczyk - KW
Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Osiniak - KKW
Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

W okręgu 2 (Frywałd, Nawojowa Góra, Rudno,
Sanka, Tenczynek, Zalas) wybieramy 7 radnych
do Rady Miejskiej.

Do Rady Powiatu w Krakowie będziemy wybierać 3 radnych z terenu gminy Krzeszowice.
W tym wypadku zarejestrowano listy: KKW Plat-

21 radnych Rady Miejskiej będziemy wybierać
spośród 116 kandydatów.

forma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska, KW
Prawo i Sprawiedliwość, KW Porozumienie Podkrakowskie, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, KWW Porozumienie Małopolskie.
W sumie zgłoszono 23 kandydatów.
Kolejnym stopniem samorządu jest Sejmik
Województwa Małopolskiego. W okręgu
2 (Powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski,
wielicki) do objęcia jest 6 mandatów, zarejestrowano 13 list, a na nich 94 kandydatów. Z naszej
gminy kandyduje 5 osób.
Przed oddaniem głosu warto dokładnie zapoznać się z listami wyborczymi. Oddanego głosu
nie da się już cofnąć.
Red.

II PIKNIK EKOLOGICZNY W ŻARACH
Imprezy tematyczne to najlepszy pomysł na weekendowe popołudnie. W niedzielę, 23 września w Żarach, odbywał się Piknik Ekologiczny. Dzięki
udziałowi przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych, Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, Straży Rybackiej i firmy MIKI,
oferta imprezy była imponująca. Całość zorganizował Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Oczywiście duży
wkład w atrakcyjność tego przedsięwzięcia miało sołectwo Żary z Kołem Gospodyń Wiejskich i sołtysem Kazimierzem Przybylskim na czele.

Najwięcej frajdy miały na imprezie dzieci, bo do
nich skierowana była część edukacyjna, ale była
to nauka pełna zabawy i nagród. Reprezentacje
szkół z gminy Krzeszowice sprawdziły swoją
wiedzę ekologiczną w kilkuetapowym konkursie.
Wygrała drużyna z Miękini, drugie miejsce zajął
zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach, a trzecie – Szkoła Podstawowa z Sanki.
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Na stoiskach współorganizatorów imprezy
można było poznać specyfikę pracy leśników,
myśliwych, przyrodników czy ekologów. Wartym
podkreślenia jest pomysł uruchomienia, na czas
trwania imprezy, linii busowej z Krzeszowic do
Żar i z powrotem.
Marian Lewicki

AKTYWNE ZWIEDZANIE ZAMKU, CZYLI „JUROMANIA”
NA ZAMKU TĘCZYŃSKICH W RUDNIE
W minioną sobotę, 21 września, na Zamku Tęczyńskich w Rudnie odbyło się I Święto Szlaku Orlich Gniazd, nazwane „Juromanią”, czyli jedna
z imprez odbywających się tego dnia na 30 obiektach dwóch województw: śląskiego i małopolskiego. Stowarzyszenie Nasz Tenczynek, na
uroczyste obchody tego święta w gminie Krzeszowice, przygotowało program, którego celem było aktywne zwiedzanie zamku przez turystów
kulturowych, rodziny z dziećmi oraz młodzież szkolną. Gospodarzem zamku podczas święta był Jan Tęczyński, kasztelan krakowski, wicekról,
ochmistrz dworu królowej Jadwigi i wykonawca jej testamentu, na mocy którego odnowiono Akademię Krakowską.

Turyści, którzy tego dnia odwiedzili zamek,
a wśród nich uczestnicy VIII rajdu Toporczyków
Tęczyńskich, mieli możliwość sprawdzić się
w dawnych rzemiosłach (kowalstwie, garncarstwie, wykonywaniu prostych słomianych
i szmacianych zabawek, robieniu witraży), poznać trud życia średniowiecznych rycerzy oraz
ich rodzin. Podczas aktywnego zwiedzania zamku można było namalować, brany na pamiątkę,
herb Tęczyńskich, poznać legendy o zamku,
których fragmenty pisane były gęsim piórem.
Wiele atrakcji zapewnili również członkowie
oraz goście Bytomskiej Grupy Rekonstrukcji
Historycznej Leo Corde. Pomiędzy turystami wędrował bard grający na dawnych instrumentach,
a na finał rajdu oraz „Juromanii” zagrał renesan-

sowo-folkowo-rockowy zespół Castle Dreams,
dając popis, jakiego zamek jeszcze nie słyszał.
Na szczególną uwagę zasługują nowe produkty
turystyczne, przygotowane przez Stowarzyszenie Nasz Tenczynek, które tego dnia miały na
zamku premierę, a są to: folder oraz aplikacja
na smartfony w programie Actionbound pt.:
„Śladami Tęczyńskich po Krakowie”, quiz o zamku
Tęczyńskich w Rudnie w formie gry „Zamkowe
memorki”, a także pierwszy zamkowy Questing
pozwalający samemu zwiedzać zamek, przy
okazji wyszukując litery potrzebne do ułożenia
hasła. Każdy, kto questing rozwiąże, może się
zgłosić po okolicznościowy stempelek do stowarzyszenia Nasz Tenczynek. Na wytrwałych
czekają nagrody.

Projekty realizowane były przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy
Krzeszowie, a także wielu wiernych przyjaciół
oraz partnerów Stowarzyszenia, które działa od
2000 roku na ternie Tenczynka – początkowo
pod nazwą „Dla szkoły w Tenczynku”, a obecnie
„Nasz Tenczynek”. Wśród planów na najbliższy
okres, wspomnieć należy wydanie książeczki
na 200-lecie Szkoły w Tenczynku, rekonstrukcję
tenczyńskiego stroju regionalnego oraz przygotowania do 700-lecia Tenczynka. Zapraszamy do
współpracy – zachęcają cztery panie z Zarządu tej
organizacji – bo razem możemy więcej!
Stowarzyszenie

Tenczynek
Fot. K.Götz

nasz

NOWY ROK
SZKOLNY
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Redakcja
towarzyszyła uroczystościom w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Krzeszowicach i na zakończenie
w Szkole Podstawowej w Sance. Tam bowiem,
meczem piłki nożnej pomiędzy uczniami szkoły
a Samorządem, otwarto oficjalnie wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Boisko o wymiarach 44 x 26 m, z bezpieczną,
poliuretanową nawierzchnią. Całkowity koszt
inwestycji to 400 000 zł, w tym: 234 639,00 zł
- Gmina Krzeszowice, 165 361,00 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Dzięki wspólnym działaniom burmistrza gminy
Krzeszowice Wacława Gregorczyka, rodziców
oraz mieszkańców sołectwa Sanka, szkoła zyskała też nowe ogrodzenie oraz miejsca postojowe.
Maciej Liburski
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X ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
1 września, w Miękini przy Remizie OSP, odbywało się X Święto Pieczonego Ziemniaka. Jak zawsze impreza zgromadziła wielu uczestników.
Pieczone ziemniaki to potrawa bardzo popularna w naszym regionie. Przez pokolenia dopracowano się szczególnej receptury, ale mimo, że
jest ona powszechnie znana, to istnieje wiele „tajnych” i autorskich modyfikacji. Dzięki temu każde pieczone smakuje inaczej. Podczas imprezy
odbył się konkurs. Jury w składzie: Janina Lasoń, Maria Wąsik, Agata Kulczycka, Andrzej Bulicz i Paweł Czyż oceniało smak potrawy, sposób jej
podania i skład użytych produktów.

Wszystkie oceniane pieczone ziemniaki były
rewelacyjne. Jury zdecydowało, że najlepsze
ziemniaki upiekły „Dziewczyny z sąsiedztwa” –
z Miękini. Drugie miejsce dla Urzędu Miejskiego,
a trzecie dla Kazimierza Przybylskiego i Koła Gospodyń Wiejskich w Żarach. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody.
Organizatorami imprezy byli: sołtys Bogdan
Kurdziel, Rada Sołecka Miękini, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Koło Gospodyń
Wiejskich w Miękini oraz Stowarzyszenie „Na
Wulkanie”.
Marian Lewicki

NAGRODY DLA HODOWCÓW
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział Krzeszowice ma za sobą pracowity sezon i sporo sukcesów w lotach gołębi dorosłych
na dystansie powyżej 500 km z Polic i powyżej
700 km z Hannoweru. 9 września odbył się lot
pokazowy dla mieszkańców Krzeszowic, przyjęty aplauzem przez zgromadzoną publiczność.
Oddział Krzeszowice uhonorowany został dziesiątkami pucharów, które przekazali minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek
Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech
Kozak, starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, radni Rady
Powiatu Janina Lasoń, Jerzy Wnęk. Specjalny puchar od Marszałka otrzymał Kazimierz Przybylski
– prezes Oddziału Krzeszowice – za zwycięskie
loty i pracę na rzecz Związku.
Maciej Liburski

ZASŁUŻENI DLA POŻARNICTWA
Pierwsza wzmianka o druhach z Siedlca pochodzi z roku 1846 – są to podziękowania za udział
w gaszeniu pożarów. Podobny zapis, z 1848
roku, dotyczy gaszenia miejscowego młyna.
Kronika Szkoły Podstawowej w Siedlcu zawiera
opis udziału drużyny strażackiej w gaszeniu
pożaru dworu w 1916 roku. Z pism kierowanych
do ojców Karmelitów w Czernej wynika, że OSP
w Siedlcu powstała lub została reaktywowana
w 1923 roku. I właśnie rok 1923 przyjmuje się
jako początek działalności OSP Siedlec. Pierwszy
skład Zarządu to zasłużeni dla Siedlca Marian
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Wróbel – prezes, Franciszek Wróbel– komendant, Wojciech Strzelichowski
– instruktor, Leon Hanbeustock – skarbnik.
Na wyposażeniu były wiadra i beczka na wodę. Konie i powóz druhowie
wypożyczali z dworu. Od 1925 roku na stanie jednostki znajdowała się
ręczna pompa tzw. kiwajka. Wspierani przez karmelitów z Czernej druhowie wybudowali remizę, która została poświęcona w 1935 roku. Po wojnie,
w 1952 roku, straż została doposażona w motopompę PO-3, którą razem
z beczką wożono ciągnikiem z przyczepą, wypożyczanym z miejscowego
Kółka Rolniczego. W 1974 roku druhowie z własnych środków kupili samochód pożarniczy Lublin. Następnym wozem bojowym był Star 266, a od
2004 roku Star 244.
W lutym 2018 roku jednostka wzbogaciła się o nowszego i sprawniejszego Stara 266, pozyskanego z OSP Wola Filipowska. Budynek z 1948 roku,
własność Kółka Rolniczego, dzięki ówczesnemu Zarządowi Kółka – Annie
Spytkowskiej, Tadeuszowi Ziąbkowi, Władysławowi Odrzywołkowi – został
przekazany Gminie Krzeszowice w 2010 roku, z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2011 roku Gmina użyczyła budynek jednostce,
który od tamtej pory jest systematycznie remontowany i modernizowany.
W 2014 roku nastąpiła gruntowna modernizacja budynku, współfinansowana ze środków budżetu Gminy Krzeszowice, ze środków Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2014” oraz ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie. W 2017 roku w ramach konkursu „Przygarnij Przestrzeń” powstał obecnie realizowany projekt zagospodarowania działki
przy remizie.

Aktualnie OSP Siedlec liczy 36 członków. W skład Zarządu wchodzą prezes
Zbigniew Baran, wiceprezes-naczelnik Marek Małodobry, wiceprezes Tomasz Nowak, zastępca naczelnika Marcin Szlachta, sekretarz Rafał Górecki,
skarbnik Anna Małodobry-Szlachta, gospodarz Marta Małodobry, członek
zarządu Leszek Mirek.
OSP Siedlec obchodziła jubileusz 95-lecia istnienia. Były gratulacje i odznaczenia m.in. Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa dla OSP Siedlec, Srebny
Medal za zasługi dla Pożarnictwa dla KOSD Kopalni Dolomitu Dubie, Srebny Medal za zasługi dla Pożarnictwa dla Nadleśnictwa Krzeszowice, Srebny
Medal za zasługi dla Pożarnictwa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlcu.
W uroczystościach jubileuszowych wzięło udział wielu gości, przedstawiciele władz samorządowych, państwowych i ochotniczych straży
pożarnych, organizacji społeczno-politycznych, instytucji, m.in. szef Biura
Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka, zastępca burmistrza
Witold Kulczycki, komendant MG OSP Mieczysław Odrzywołek, sołtys
Siedlca Stanisław Molik, zaprzyjaźnieni z jednostką sołtysi Zbigniew Wąsik
z Dubia i Kazimierz Przybylski z Żar. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła
uroczysta msza polowa, a zakończyła defilada. Odsłonięta została również
tablica, poświęcona druhowi Tadeuszowi Odrzywołkowi.
Gratulacje dla organizatorów jubileuszu, który udał się wspaniale.
Maciej Liburski

RAJD, BIEG I FESTYN
9 września, w Rajdzie zabytkowych
samochodów z Krzeszowic do Paryża,
uczestniczyło kilkadziesiąt aut i motocykli. W Krzeszowicach był wyścig, jazda
techniczna i start na trasę do Paryża. Po
drodze na uczestników czekały punkty
kontrolne, konkursy sprawności i w końcu meta w Paryżu. A tam wspólny festyn
z uczestnikami Biegu dla Tomka, z wieloma atrakcjami. Z uczestnikami wielkiego
zlotu kierowców i biegaczy spotkali się
m.in. starosta krakowski Wojciech Pałka,
burmistrz gminy Wacław Gregorczyk,
zastępca burmistrza Witold Kulczycki, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Michalina Nowakowska-Malczyk, komendant
Komisariatu Policji Michał Godyń, sołtys
Stanisław Rozmus, komandor Rajdu Władysław Płaczek. Tak wielu gości w Paryżu
jeszcze nie było i co najważniejsze dla
nikogo nie zabrakło miejsca, a to dzięki
gościnności państwa Teresy i Henryka
Stryczków, a także Danuty i Stanisława
Nowaków. W naszym Paryżu było gwarno, tłoczno i atrakcyjnie – tak, jak w tym
nad Sekwaną. Brawo organizatorzy!
Maciej Liburski
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GALERIA W PAŁACU VAUXHALL
ZAPRASZA

ARTYŚCI KRZESZOWIC
DLA NIEPODLEGŁEJ

12 października 2018 r., w piątek o godz. 19.00 zapraszamy do
Galerii w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach na koncert zespołu
Mateusz Pałka Trio, organizowany w ramach Festiwalu Jazz z Wami.

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaprosiliśmy twórców mieszkających i tworzących w Krzeszowicach i w naszej
gminie do udziału w zbiorowej wystawie, upamiętniającej tę ważną
rocznicę. Wystawa jest jednym z głównych punktów tegorocznych
obchodów Święta Niepodległości i będzie towarzyszyła corocznemu
wieczorowi pieśni patriotycznych w Galerii, na który tradycyjnie zapraszamy w niedzielę, 11 listopada.
Inspiracją do wykonania prac może być odnaleziony przez nas afisz
z 1918 roku, zapowiadający uroczystości w Krzeszowicach sprzed
stu lat, na którym czytamy wciąż aktualne przesłanie: To, o czem śnili
i marzyli pradziadowie i ojcowie nasi, to, o co walczyli i Kościuszko i legiony Dąbrowskiego i powstańcy nasi, to w oczach naszych się spełnia:
oto powstaje z wiekowego letargu, wolna, niepodległa, zjednoczona ze
wszystkich ziem polskich Ojczyzna nasza!
Jak nasza niepodległa ojczyzna widziana jest przez artystów? W jaki
sposób refleksje na temat wolnej Polski przekładają się na język sztuki?
Czy wyrażanie swojego patriotyzmu musi być koniecznie jednoznaczne, optymistyczne i czytelne? Na te pytania znajdziemy odpowiedź na
wystawie, w której udział biorą: Artur Blusiewicz, Barbara Dec, Marita
Benke-Gajda, Marcin Kołpanowicz, Maria Bieńkowska-Kopczyńska,
Marta Makarczuk, Zofia Siek-Mlicka, Irena Podolak, Anna Praxmayer, Agnieszka Praxmayer, Anna Siek. Zobaczyć będzie można także
fragment pomnika J. Piłsudzkiego zaprojektowanego przez Mariana
Konarskiego w roku 1936.
Otwarcie wystawy „Artyści Krzeszowic dla Niepodległej” odbędzie się w Galerii w Pałacu Vauxhall, w Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach, w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 19.00.
Wystawa trwać będzie do 30 listopada b.r.

Artyści wystąpią w składzie :
Mateusz Pałka – fortepian
Piotr Południak – kontrabas
Patryk Dobosz – perkusja
Mateusz Pałka – to pochodzący z Krzeszowic twórca i pianista jazzowy.
Absolwent krzeszowickiej Szkoły Muzycznej. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu jazzowego
dr Piotra Wyleżoła. Jest jednym z najciekawszych polskich pianistów
jazzowych młodego pokolenia.
Zespół Mateusz Pałka Trio ma zdolność pobudzać, inspirować i przenieść ludzi w charyzmatyczny słowiański trans. Z tym przekonaniem
nadchodzi debiutancki album najnowszego projektu pianisty Mateusza Pałki, zatytułowany „Sansa”. Nazwa ma wiele emocjonalnych znaczeń, jest to opowieść o istocie ludzkiej, o długim procesie poznawania
siebie, o potrzebie miłości i pokoju na świecie, o szacunku dla dźwięku.
Sansa to także imię i charakter kobiety, która widzi radość w małych
rzeczach.
Grupa została założona w 2016 roku w Krakowie. Zespół tworzą trzej
niezwykle kreatywni, nagradzani na wielu festiwalach międzynarodowych muzycy: Mateusz Pałka – fortepian, Piotr Południak – kontrabas,
Patryk Dobosz – perkusja . Laureaci II nagrody 40. jubileuszowego
Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Jazz Juniors w Krakowie.
Muzyka grana przez grupę jest inspirowana folklorem europejskim,
jazzem oraz muzyką klasyczną; to mieszanina własnych kompozycji
i kolektywnej improwizacji. Muzycy indywidualnie koncertują w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji. Oficjalna premiera płyty zespołu
miała miejsce podczas Fara Jazz Festival we Włoszech 25 lipca 2017
roku. Album ukazał się nakładem włoskiej wytwórni Emme Record
Label. Płyta „Sansa” zyskuje wysokie noty wśród krytyków na rynku
międzynarodowym.
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w biurze Galerii w Pałacu Vauxhall,
Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1.
Godziny otwarcia: WT-PT: 9.00-16.00, ND: 10.00-14.00
Możliwa jest także rezerwacja biletów pod nr. tel.: 571 401 051
Zapraszamy!
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WSTĘP WOLNY

„CICHA NOC”

„TRZY MIŁOŚCI”

projekcja filmu w reż. Piotra Domalewskiego

spotkanie z Anną Lutosławską-Jaworską

spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego

piątek, 5 października, godz. 19.00, wstęp wolny

piątek, 26 października, godz. 18.00, wstęp wolny

Zapraszamy na wieczór z niezwykłą kobietą, aktywnie uczestniczącą
w polskim życiu kulturalnym od roku 1945. Dorobek artystyczny, pedagogiczny i literacki Anny Lutosławskiej-Jaworskiej stawia ją w rzędzie
najwybitniejszych artystek teatru, które łączyły aktywną obecność na
scenie z pasjami pedagogicznymi, misją społeczną i darem utrwalania
swoich obserwacji słowem. Wybitna aktorka teatralna przez całe swoje
nieprzeciętne, ciekawe życie poświęcała się także innym twórczym
pasjom. Jej trzy miłości to teatr, literatura i…?
W rozmowie z artystką wezmą także udział zaproszeni goście, między
innymi reżyser Tadeusz Ryłko, dyrektor Wydawnictwa WAM Jacek
Siepsiak SJ, mąż Anny Lutosławskiej Michał Jaworski.
Po spotkaniu zapraszamy na aukcję obrazu, z której dochód artystka
przeznacza dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, który wspiera od
40 lat.
Wieczór poprowadzi Anna Miga.
Anna Miga

„Cicha noc”, zdobywca Orłów 2018 w 9 kategoriach, to kino dojrzałe
i poruszające.
Akcja filmu rozpoczyna się dzień przed Wigilią. Adam wraca z zagranicy do swojego rodzinnego domu. Ogłasza, że jego dziewczyna
spodziewa się dziecka i planuje wrócić do Holandii. Potrzebuje pieniędzy na rozkręcenie biznesu, więc z nadzieją patrzy na stary dom
po dziadku.
Stopniowo poznajemy pozostałych bohaterów – ludzi zwykłych i poczciwych. Przygotowania do świąt, relacje pomiędzy domownikami,
konflikty i problemy wydają się być typowe dla przeciętnej rodziny,
którą smętna rzeczywistość rzuciła w wir pracy, alkoholizm, spowodowała kryzys więzi międzyludzkich.
Podczas wigilijnej nocy wychodzą na światło dzienne dawne urazy, zakopywane sekrety i niespełnione nadzieje. Pojawia się temat emigracji
oraz rozdarcia pomiędzy chęcią odniesienia sukcesu a przywiązaniem
do własnych korzeni i tradycji.
Domalewski pokazuje uniwersalną sytuację – rodzinny zjazd i napięcia, które wynikają z takiego spotkania. Tworzy obraz bez retuszu – wyrazisty, szczery, chwilami dosadny, ale nie przesadzony. Całość składa
się na opowieść wyważoną i zmuszającą do refleksji.
Dyskusję po filmie poprowadzi Urszula Honek.
Marta Smutek

MUZYKA JAK Z 4AD
W latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku najlepszych artystów sceny
alternatywnej z całego świata zgromadziło pod swoimi skrzydłami wydawnictwo 4ad, które wydawało płyty tak wielkich gwiazd, jak Cocteau Twins,
This Mortal Coil czy Dead Can Dance. Muzyka tych i wielu innych wykonawców spod tego szyldu była oryginalna, tajemnicza, z całą pewnością niekomercyjna. Linie melodyczne, harmonia i aranże używane w tej muzyce były
zaskakujące i nieoczywiste. W taką stylistykę wpisuje się projekt muzyczny,
sygnowany przez Zenona Mąsiora. W piątek, 14 września w ramach Laboratorium Kultury odbył się koncert, podczas którego publiczność wysłuchała
piosenek z płyty „Joga Nocą”.
„Joga nocą” to zbiór dziewięciu utworów, które składają się na płytę Zenona
Mąsiora (Zen-On). Zenonowi Mąsiorowi, pochodzącemu z Krzeszowic kompozytorowi, wokaliście i aranżerowi, towarzyszyli na koncercie w Kopalni
Talentów znakomici muzycy: Adam Rybak – instrumenty klawiszowe, Łukasz Zając – perkusja, Wojciech Gąsior – gitara basowa. Piosenki powstały
do poezji Stanisława Czycza.
Zenon Mąsior postawił sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Dzięki współpracy z wyżej wspomnianymi muzykami, utwory do tekstów Stanisława
Czycza zabrzmiały zawodowo. Okazało się, że te nieco „dziwne dźwięki”
potrafią trafić w każde gusta, nie tylko wymagających słuchaczy. Po tym
koncercie nie wyobrażam sobie, że mógłbym słuchać tych produkcji w wykonaniu jakiegoś okrojonego składu muzycznego.
Marian Lewicki
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Kandydat KWW „Wspólna Gmina Krzeszowi e”
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Dokonania:
Od 2010 r. jestem sołtysem w miejscowości Żary. W trakcie pełnienia tej funkcji wykonałem wiele prac na rzecz
naszej miejscowości:
- wykonanie barier ochronnych wzdłuż drogi gminnej,
od strony Dubia do Żar,
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej do Żar,
- naprawienie drogi od gminnej do pól na terenie Żar,
- zagospodarowanie planu wokół Sołtysówki (parkingi,
chodniki, scena itp.),
- dwukrotne wyczyszczenie stawu,
- dbałość o czystość naszej miejscowości,
- co roku organizacja zabaw integracyjnych: Zabawa
pod Lipami, Dzień Dziecka, Dzień Seniora,
- w 2012 r. i 2016 r. organizacja dożynek gminnych oraz
„Pikniku Ekologicznego”, organizowanego przez Urząd
Gminy Krzeszowice oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Krakowie,
- prężna współpraca z Radą Sołecką w Żarach, Urzędem
Gminy Krzeszowice oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.

Mój program wyborczy:
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dubie,
Siedlec, Żary.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
3. Promocja walorów rekreacyjno-wypoczynkowych Gminy.
4. Doprowadzenie gazu do miejscowości Żary.
5. Współpraca z Sołtysami Dubia, Siedlca, Paczółtowic i Dębnika w kwestii rozwiązywania problemów na rzecz danego sołectwa.

Kandydat do Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 3
Miejsce 6 na liście KWW
„Wspólna Gmina Krzeszowice”

miejsce zamieszkania: Żary
wykształcenie: średnie
żonaty, troje dzieci, sześcioro wnucząt
emeryt, bezpartyjny
sołtys wsi Żary w latach 2010-2018
wyróżniony w konkursie Najlepszy Sołtys Gminy Krzeszowice

Kazimierz Przybylski
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Szanowni Państwo,
zdecydowałem się wziąć udział w wyborach do Rady Miejskiej. W swojej dotychczasowej działalności samorządowej starałem się dbać o interes całej gminy Krzeszowice,
a w szczególności o Miękinię i jej mieszkańców. Myślę, że jak dotąd nie zawiodłem
Państwa zaufania. W ciągu ostatnich lat, przy moim udziale, wiele udało się zrobić,
że wspomnę choćby o kontynuacji budowy chodnika, budowie i remontach dróg
w ramach projektów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, modernizacji oświetlenia
ulicznego, wymianie wiat przystankowych, czy remontach rowów przykopowych. Tych
działań mniejszych i większych było wiele.
Najbliższe 4 lata mogą być dla Miękini i innych miejscowości gminy Krzeszowice bardzo dobre. Jeśli zaufacie mi Państwo, to ze swojej strony zapewniam dużą aktywność
w Radzie Miejskiej. Zamierzam intensywnie zabiegać o budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie części nieczynnego kamieniołomu, rozbudowę boiska przy
Szkole Podstawowej i kontynuację budowy chodnika. Zapewniam, że na ogrodzonym
terenie w Stawiskach powstanie plac zabaw. Będę aktywnie działał podczas tworzenia
i rozwoju w Miękini Strefy Aktywności Gospodarczej.
W ostatnim czasie, z grupą przyjaciół z Miękini, zainicjowaliśmy działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie”. Przez cały czas mojej działalności
samorządowej współpracowałem z Kołem Gospodyń Wiejskich, druhami z Ochotniczej
Straży Pożarnej, czy Szkołą Podstawową. Efektem tej współpracy jest wiele wydarzeń.
Na przykład: Święto Ziemniaka, spotkania barbórkowe, spotkania noworoczne, imprezy patriotyczne, kulturalne i sportowe.
Kandyduję do Rady Miejskiej z okręgu 3, numer 5 na liście KWW „Wspólna Gmina
Krzeszowice”.
Proszę o Państwa głos.

Bogdan Kurdziel
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Wykształcenie średnie
techniczne, emeryt,
bezpartyjny, sołtys wsi
Ostrężnica, radny Rady
Miejskiej, przez ostatnie dwie
kadencje przewodniczący
Komisji Budżetu.
W 2018 roku odznaczony
Medalem Zasłużony dla Gminy
Krzeszowice.

Od 2004 roku jestem sołtysem
Filipowic, a od 2006 r. radną
Rady Miejskiej w Krzeszowicach. W roku 2018 otrzymałam
tytuł „Najlepszy Sołtys Gminy
Krzeszowice”. Moim celem
jest wspierać i wprowadzać
do realizacji każde działanie,
mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy
Krzeszowice.

Kandydat do Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 3
Miejsce 7 na liście KWW
„Wspólna Gmina Krzeszowice”

Kazimierz Stryczek
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Kandydatka do Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 3
Miejsce 1 na liście KWW
„Wspólna Gmina Krzeszowice”

Beata Głąb
Publikacja
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Od wielu lat angażuję się w działalność społeczną; jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Dorzecza Sanki oraz
Fundacji na Rzecz Rozwoju ORNR „Krzeszowice” – SANUS, staram się aktywnie działać na rzecz Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Krzeszowickiej.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta i Gminy Krzeszowice!
Zwracam się do Państwa, ponieważ postanowiłem
ubiegać się o urząd burmistrza Krzeszowic. Mój udział w wyborach podyktowany jest silnym poczuciem odpowiedzialności za dalsze losy i rozwój naszej małej ojczyzny. Kandyduję na burmistrza, bo jestem przekonany, że Naszą Gminę
stać na więcej! Mam wizję gminy przyjaznej dla wszystkich
mieszkańców, do której chce się wracać, w której chce się żyć
i inwestować, wychowywać dzieci, pracować i rozwijać. Wiem,
co trzeba zrobić, aby nastąpił rozwój Gminy Krzeszowice, tak
bardzo wyczekiwany od lat, a tym samym wzrost jakości życia
wszystkich mieszkańców.
Mam 62 lata, wykształcenie wyższe; ukończyłem AGH
w Krakowie oraz podyplomowe studia menedżerskie na SGH
w Warszawie, jestem w trakcie studiów podyplomowych Executive MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od 2010 r.
jestem Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Krzeszowice”. Od samego początku zarządzania szpitalem
propagowałem realizację prac naukowo – badawczych, m.in.
z UJ, AGH, AWF, Politechniką Krakowską. Po wielu latach batalii
z rodziną Potockich, zakończyłem ostatecznie sprawę uregulowania kwestii majątkowych balneologii. W sierpniu br. NSA
oddalił skargę kasacyjną Jana Potockiego i zamknął drogę do
dochodzenia w trybie administracyjnym zwrotu nieruchomości ośrodka byłym właścicielom. Decyzja ta w końcu daje
możliwość rozbudowy ośrodka i stworzenia nowoczesnego
centrum rehabilitacji.

Szanowni Państwo!
Zaprosiłem do współpracy osoby zaangażowane
w sprawy Miasta i Gminy Krzeszowice, które dostrzegają potrzebę zmian, aby Krzeszowice wykorzystały swój potencjał
gospodarczy. Mój Komitet Wyborczy skupia wiele zacnych
osób, m.in.: przedsiębiorców, działaczy społecznych, sołtysów,
radnych, przedstawicieli kultury oraz oświaty. Razem z moją
silną drużyną, wsłuchując się w problemy i bolączki mieszkańców, jestem w stanie zrealizować mój program wyborczy. Wierzę, że i Państwo zdecydują się pójść z nami, do czego gorąco
zachęcam.
Moim priorytetowym celem jest rozwój gospodarczy. Mając odpowiednie dochody, można w zrównoważony
sposób inwestować we wszystkie sfery rozwoju lokalnego: infrastrukturę, bezpieczeństwo, planowanie przestrzenne, kulturę, edukację, pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym
i wymagającym opieki, działania w zakresie ekologii i ochrony
środowiska oraz wsparcia organizacji pozarządowych.
Dlatego w pierwszej kolejności chciałbym stworzyć przyjazny klimat do inwestowania na naszym terenie, poprzez
przystępne podatki, współpracę oraz tworzenie kompleksów
terenów inwestycyjnych (stref ekonomicznych). Nowe firmy
i inwestycje to większe podatki dla gminy, miejsca pracy
dla naszych mieszkańców, a przede wszystkim perspektywy
rozwoju.
Drodzy Wyborcy!
Będę burmistrzem skutecznym, który poprzez swoje doświadczenie zawodowe, wolę dialogu i współpracy,
szerokie kontakty z krajowym i zagranicznym biznesem
doprowadzi do rozkwitu Miasta i Gminy Krzeszowice, bo
Naszą Gminę stać na więcej!
Proszę Państwa o poparcie i oddanie na mnie głosu!
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Jerzy Osiniak - kandydat na Burmistrza Krzeszowic

Naszą Gminę

stać na więcej!
Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
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KANDYDACI DO RADY POWIATU KRAKOWSKIEGO
Janina Lasoń
W nadchodzącej Kadencji chcę kontynuować pracę w obszarze rehabilitacji
społecznej i zawodowej uwzględniając problematykę dzieci osób
niepełnosprawnych.
Będę wspierać wszelkie działania i pracę na rzecz remontów
modernizacji budowy drogi i chodników oraz pozyskanie
działki pod budowę sali gimnastycznej przy Liceum
Ogólnokształcącym w Krzeszowicach.
Proszę o Państwa głos.

Klaudia Węgrzyn

Janusz Mitka

Mam 46 lat, mieszkam w Nawojowej Górze, jestem mężatką, mam dorosłego syna.
Posiadam wykształcenie wyższe, pełniê funkcję dyrektora Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach. Jestem kreatywna, otwarta na inicjatywę
i pomysły. Od 2010 r przez dwie kadencje pracowałam w samorządzie pełniąc
funkcję radnej Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Od 2011 pełnię funkcję sołtysa
sołectwa Nawojowa Góra. Przyjęta i realizowana przeze mnie wizja Nawojowej
Góry doprowadziła do przeobrażenia miejscowości. Pracując m.in. w Komisji
Rozwoju Rady Miejskiej w Krzeszowicach poznałam z bliska problemy różnych
rejonów naszej Gminy. Pracując w stowarzyszeniach: Związku Harcerstwa
Polskiego, Lokalnej Grupie Działania Zdrój, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych
Nawojowej Góry nabyłam doświadczenia w pracy z ludźmi, którzy są zaangażowani
w realizację projektów i celów społecznych. Jestem osobą ceniącą dialog,
współpracę i porozumienie. Wiedza oraz doświadczenie w pracach na rzecz
lokalnej społeczności to moje atuty, które pragnę wykorzystać podczas
sprawowania mandatu Radnej Rady Powiatu Krakowskiego.

Pochodzę z tradycyjnej i wielopokoleniowej rodziny. Urodziłem się w Krzeszowicach, tu pracuję i mieszkam
na terenie Gminy Krzeszowice. Mam 56 lat, czwórkę synów i wnuczkę.
Ukończyłem studia wyższe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem. Moje życie zawodowe związane jest
z bezpieczeństwem. Od 1992 roku pracuję w Straży Miejskiej Gminy Krzeszowice, a od 2006 roku jestem
Komendantem tej jednostki. Pełnię również funkcję zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu
interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jestem prezesem Stowarzyszenia
„Wspólna Gmina Krzeszowice”. Pracując na co dzień blisko ludzi poznałem problemy, potrzeby
i zainteresowania mieszkańców gminy, zarówno młodych jaki i starszych.
Moje zainteresowania to: sport, rekreacja i turystyka, muzyka i taniec – jestem członkiem Zespołu
Tańców Świata „Zdrojanie” w krzeszowickim CKiS. Wykorzystując swoje doświadczenie dołożę
wszelkich starań, aby nasz Powiat był silnym, nowoczesnym i bezpiecznym Regionem.
Deklaruję moje zaangażowanie, zapał i dyspozycyjność.

Wiesław Dzidek
Lat 64, mąż, ojciec i dziadek. Od urodzenia związany z rodzinną wsią Zalas, gm. Krzeszowice.
Gospodarz Dożynek Gminnych w 2013 roku i wieloletni współorganizator Święta Wsi,
"Opłatków dla Seniora" oraz imprez Mikołajkowych dla dzieci. Emerytowany górnik i ratownik
górniczy. Członek i były prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalasiu.
Nigdy nie należałem do żadnej partii, a wszystko co robiłem, robiłem dla dobra mojej wsi
i jej mieszkańców. Jako radny chciałbym zapewnić mieszkańcom - szczególnie
tym najmłodszym - większe bezpieczeństwo na drogach budując nowe i remontując
stare chodniki dla pieszych, a także doświetlając drogi poprzez budowę nowych
latarni. Będę popierał dobre i korzystne projekty, które sprawią,
że życie mieszkańców będzie wygodniejsze, przyjemniejsze
i bezpieczniejsze. Patrząc na swoje wnuki, dostrzegam potrzebę
stworzenia dla dzieci i młodzieży miejsc, gdzie będą mogły
Mam 62 lata - od urodzenia mieszkam w Krzeszowicach. Przez 30 lat prowadziłem
mądrze zagospodarować swój wolny czas.
własną działalność gospodarczą. Obecnie jestem zarządcą Targowiska Gminnego
Jestem
optymistą i wierzę w ludzi. Wiem, że
w Krzeszowicach. Społecznie pełnię funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Wspólna Gmina
wspólnymi siłami uda nam się wiele osiągnąć.
Krzeszowice. Rodzina: żona, dwie córki i dwie wnuczki. W swojej pracy radnego

Stanisław Kaczor

chcę w szczególności skupić się na:
- ochronie praw konsumenta
- ochronie środowiska, w tym rozbudowê odnawialnych źródeł energii i ochroną powietrza
- propagowaniu energooszczędnych technologii
- ochronie dóbr kultury
- współpracy z organizacjami pozarządowymi w wyżej wymienionych zagadnieniach

POROZUMIENIE

PODKRAKOWSKIE
£¥CZY NAS POROZUMIENIE
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BRONISŁAW KURDZIEL –
GIOCONDA – MALARZ,
RYSOWNIK I ILUSTRATOR

Krzeszowice to moje miasto z wyboru. Tu mieszkam, tu pracuję. 21
października zadecydujecie Państwo, kto będzie reprezentował
Was w Radzie Miejskiej. Liczę na
Państwa poparcie!

Bronisław Kurdziel (23 maja 1938 – 24 sierpnia 2008) urodził się w Tenczynku, do liceum uczęszczał w Krzeszowicach. W latach 1958–1964
studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni
miedziorytu i grafiki książki. Związał się z Krakowem. Utrzymywał
się z projektowania graficznego, najczęściej okładek, obwolut i ilustracji. Współpracował z Wydawnictwem Literackim, Krajową Agencją
Wydawniczą, Wydawnictwem Łódzkim, Polskim Wydawnictwem
Muzycznym. Ilustrował teksty na łamach „Studenta”, był redaktorem
graficznym „Pisma Literacko-Artystycznego”. Równolegle zajmował
się grafiką warsztatową, w późniejszych latach – z pasją – malarstwem
surrealistycznym. W latach 60. i 70. wystawiał m.in. w Krakowie, Wrocławiu, w Barcelonie, Nowym Jorku.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Liburski

21 września 2018 r. w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, w cyklu
Laboratorium Kultury, odbyło się spotkanie poświęcone sylwetce i twórczości artysty. Towarzyszyły mu: pokaz obrazów ze zbiorów rodziny, a także
prezentacje multimedialne prac plastycznych, okładek i ilustracji oraz

Kandydat do Rady Miejskiej
Okręg wyborczy nr 1
Miejsce 7 na liście KWW
„Wspólna Gmina Krzeszowice”

Maciej Liburski
Publikacja
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MOJA MUZA
– POZA DOBREM I ZŁEM
WYSTAWA MALARSTWA I RZEŹBY
BOGUSZA SALWIŃSKIEGO

fotografii. Maria Ostrowska w rozmowie z prowadzącą Dorotą Niedziałkowską przybliżyła dokonania rysownika i jego związki z Krzeszowicami
(m.in. wystawa malarstwa w Krzeszowickiej Galerii w 1999 r.). Wojciech
Nowak zinterpretował fragment „Wróć do Sorrento” Stanisława Czycza, dotyczący rozmowy o awangardowym malarstwie. Bronisław Kurdziel, bliski
przyjaciel autora, pojawia się pod pseudonimem Gioconda także w innych
opowiadaniach krzeszowickich: „I zerwę kwiat pełen rosy”, „Lady be good”,
„Myszka”. O krzeszowickich czasach malarza i pisarza mówił inny bohater
prozy Czycza, Włodzimierz Piechota – Pedit.

Bogusz Salwiński – laureat „Złotego Lauru Fundacji Kultury Polskiej
za mistrzostwo w sztuce”, tegoroczny laureat nagrody Prezesa Rady
Ministrów za całokształt twórczości artystycznej. Profesor zwyczajny
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych prezentuje swe prace w krzeszowickiej Galerii w Pałacu Vauxhall.

Bohatera wieczoru wspominali członkowie rodziny: brat Włodzimierz Kurdziel, żona Ewa Domagalska-Kurdziel wraz z synem Witoldem, a także bratanek Grzegorz Kurdziel. Bronisław był najstarszym z czterech braci Zdzisława, Jerzego i Włodzimierza, każdego z nich dzieliło pięć lat. Pochodząca
z Przemyśla pani Ewa poznała przyszłego męża w środowisku krakowskiej
bohemy. Wspólnie wychowali dwójkę dzieci. Dla pana Grzegorza stryj był
jedną z bardziej wyjątkowych postaci w rodzinie, otrzymał od niego w prezencie ślubnym intrygujący obraz. Gioconda zmarł w Przemyślu, spoczywa
na tamtejszym cmentarzu.
Oprawę muzyczną spotkania przygotował Janusz Blecharz, który specjalnie na ten wieczór skomponował tryptyk „Z mroku ludzkiego umysłu”. Trzy
miniatury mistrzowsko odegrali krakowscy muzycy: Karolina Chłostowska
(wiolonczela), Jarosław Wdowik (kontrabas), Marcin Krywult (fagot).
Dorota Niedziałkowska

[ 34 ] – Magazyn Krzeszowicki 9/2018

Wierzę, że język sztuki jest ciągle językiem aksjologicznym, mówiącym o wartościach i dokonującym ciągłych wyborów między nimi.(…) Stoję na pozycji
sztuki aksjologicznej, która ma świat zmieniać i czynić lepszym. Sztuka jest
formą walki o wyższą pozycję człowieka. Ten cytat, z tekstu zamieszczonego
w katalogu z wystawy malarstwa i rzeźby Bogusza Salwińskiego, jest swoistym manifestem artysty, kluczem do refleksji natury ontologicznej i egzystencjalnej, dostarczanej przez jego wybitne dzieła. Spotkaliśmy się z nimi

w Galerii w Pałacu Vauxhall, na wernisażu wystawy „Moja Muza – poza
dobrem i złem”. Poruszyła ona licznie przybyłych miłośników sztuki. Doskonałe było słowo wstępne dyrektor Anny Migi, wprowadzające w tematykę
i klimat wydarzenia.
Bogusz Salwiński – malarz, rzeźbiarz, „sztukmistrz, jakich mało” – tak, jakże
trafnie, zatytułowano niegdyś jedną z audycji radiowych poświęconych
artyście. Jako rzeźbiarz preferuje zwięzłe, twarde formy, w swym syntetycznym wyrazie mocno przemawiające do wyobraźni odbiorcy. Takie są
obecne na wystawie jego dzieła – „Ecce Ego”, „Katedra”, „Ofiarom terroru”,
„Fetysz” – do wizualnego i emocjonalnego zapamiętania.
Świetny malarz i rysownik pokazał też swoje obrazy. Wstrząsające w swym
wyrazie, z cyklu martyrologicznego – „Ofiarom totalitaryzmu”, aksjologiczne, rozwijające przewodnią myśl zawartego w katalogu wyznania artysty
– „Auto da Fe” oraz, umieszczone na okładce i plakacie, niczym, jakże wymowna dedykacja, swoiste memento – „Ecce homo”.

I przepiękne akty, z wzruszającym „Duetem”. Akty mają swoją długą i bogatą historię w dziejach sztuki, zawsze budziły emocje, zachwyt, bywało,
że kontrowersje… Tworzyli je wielcy artyści. Nowoczesne akty kobiece
Bogusza Salwińskiego łączą śmiałość formy z przyciągającą zmysłowością.
Cechuje je gracja, tajemniczość, subtelność, ale też odwaga. Przekaz kompozycji nie opiera się jednak tylko na eksponowaniu nagości, ale skłania do
refleksji, pytania – co to jest piękno…
Kolejne już spotkanie w naszej Galerii z Boguszem Salwińskim to znakomity dowód kreatywności wybitnego twórcy, wspaniale zaaranżowana
prezentacja efektów jego artystycznych poszukiwań.
Maria Ostrowska
Wystawę malarstwa i rzeźby Bogusza Salwińskiego „Moja Muza
– poza dobrem i złem” można zwiedzać do 12 października 2018 roku,
w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall.

W „KAMIENNYM KWIATKU”
W autorskiej galerii sztuki „Kamienny Kwiatek” w Nawojowej Górze - fascynująca swym nowatorstwem i egzotyką wystawa malarstwa Dagmary Kwiatek.
Spotkania ze znakomitą artystką, tworzącą swój niezwykły świat wyobraźni, zawsze dostarczają emocji, budzą głębokie refleksje o możliwościach jego
prezentacji. A szeroko rozumiany klimat „Kamiennego Kwiatka” jest niepowtarzalny, pozwala rozkoszować się doznaniami estetycznymi, tajemnicą dzieł
sztuki i urodą otaczającego Galerię krajobrazu.
Obrazy, które powstały po podróży do Włoch i Senegalu, mają również, moim
zdaniem, coś wspólnego – specyficzną kolorystykę i ten sam nastrój, dzięki
którym tworzą całość.

Dagmara Kwiatek jest absolwentką krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Studiowała na wydziale malarstwa w pracowniach profesorów: Leszka
Misiaka, Jerzego Nowosielskiego i Józefa Ząbkowskiego, u którego obroniła dyplom w 1996 roku. Studiowała także w pracowni tkaniny artystycznej u prof. Ryszarda Kwietnia i technik fotograficznych u prof. Józefiny
Bransch-Walczak. W 1998 roku otrzymała nagrodę - Stypendium Twórcze
Prezydenta Miasta Krakowa, a w 2014 nagrodę Powiatu Krakowskiego za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Tak właśnie odbieram najnowsze, inspirowane ostatnimi podróżami, abstrakcyjne prace artystki. Najpierw więc obraz zamieszczony na okładce
katalogu – „Komar na senegalskim suficie” – dla mnie przepiękna synteza
formy i kolorystycznej kompozycji, inspirowanej pełną słońca afrykańską
sztuką. Zaprasza do spaceru po wystawie, prawdziwego wyzwania dla
wyobraźni odbiorcy niezwykłej sztuki. Nadmorskie nocne klimaty, włoskie
i senegalskie… „Nocna bryza”(Włochy”), „Na wyspie już idą spać”(Włochy),
„Wyjątkowo spokojne morze” (Włochy), „Samotna łódź” (Włochy), „Wyspa
białych ptaków” (Senegal), „Światła przystani”(Włochy), „Światła fal” (Włochy). I ta olśniewająca gra kolorów w „Jeziorze Czerwonym”(Senegal) oraz
w „Wyschniętej rzece” (Senegal). Jak oddać, w abstrakcyjnym przecież obrazie, całą skalę przeżyć i emocji – zachwytu pięknem świata, dostrzegalnych,
często niezwykle subtelnych, kolorystycznych kontrastów, gry świateł
wyłowionych z ciemności… Jak przekazać refleksje o poczuciu samotności
w Kosmosie, w chwili nocnej zadumy nad brzegiem morza… To już sprawa
wybitnego talentu artystki. Nawet „Baobab” Dagmary Kwiatek, w zasadzie
figuratywny, w swej potędze i samotności jest naprawdę afrykańskim drzewem bogów.

Prezentowana obecnie wystawa „Wakacyjny koncept, czyli włoskie nokturny i senegalskie podszepty” to kolejny cykl inspirowany podróżami
artystki, tym razem poświęcony dwom odmiennym geograficznie i kulturowo światom. Mówił o tym, przed wejściem do sali wystawowej, Krzysztof
Kamiński, mąż Pani Dagmary, architekt, również podróżnik, utrwalający
w znakomitych fotografiach, opisujący w przewodnikach odwiedzane,
często egzotyczne, odległe kraje. A sama autorka prac zamieściła w pięknie wydanym katalogu taką oto refleksję: Nokturny to w malarstwie nocne
pejzaże. Podszepty to delikatna sugestia. Pozornie bez związku – jak kraje
wymienione w tytule wystawy. A jednak w jednym i drugim słowie kryje się,
łącząca je, delikatność.
www.ckiskrzeszowice.pl [ 35 ]

Wystawie towarzyszyła muzyka Afryki Zachodniej, w wykonaniu grupy Changa. Powstała na
początku 2017 roku z inicjatywy Marcela Zambrzyckiego, swój repertuar opiera na energetycznych i jednocześnie transowych utworach, inspirowanych tradycyjną muzyką perkusyjną tego
regionu świata. Skład tworzą pasjonaci muzyki
afrykańskiej i gry na bębnach z Krakowa – Ewa
Olszowska, Katarzyna Zadora, Andrii Vedomyr
Volynko oraz Marcel Zambrzycki. Rytmy Czarnego Lądu, w znakomitej interpretacji młodych
muzyków, wzbudziły zachwyt.

Wrześniowy wieczór w „Kamiennym Kwiatku”
zapisał się w pamięci licznych jego uczestników
jako wydarzenie wielkiego formatu, niezwykłe.
Patronat nad wydarzeniem objął starosta krakowski – Wojciech Pałka oraz burmistrz gminy
krzeszowice – Wacław Gregorczyk.
Maria Ostrowska
Wystawę można zwiedzać do 7 października
2018 roku. Galeria „Kamienny Kwiatek”, Nawojowa Góra, ul. Gwoździec 35.

TRZY ODSŁONY

tłumiące dźwięk, pozbawiające pasażerów barwy, zaokienną nudę oraz
depresję podróżną. Mamy też inne, prawdopodobne apokalipsy. Na razie
sza! Urok musu zasłaniania prawdy – zwycięża.

1. Złota polska jesień panowała w wielu godzinach września. Pospolitego
dnia, pod Starym Pałacem, tuż za mostem nad Krzeszówką, para w średnim
wieku spytała: – Co się teraz dzieje z tą budowlą? Zasłonięte okna papierami,
przed wejściem pokrzywy, kamienie z boku, brak informacji. Odpowiedziałem
– zgodnie z prawdą, że potomkowie zacnego rodu Potockich odzyskali
dawne posiadłości. Spytali: – Czy warto iść do górnej części parku i pałacu? –
Oczywiście, że tak. Warto zobaczyć piękny miłorząb oraz tulipanowiec. Dawna
uroda jeszcze promieniuje... Pan o kulach – patrząc na partnerkę: – Krzeszowice to był kiedyś mały Kraków...

3. Gdy Miłosz Bazarnik, po środowym koncercie (19.09.) w krzeszowickiej
Szkole Muzycznej przy ulicy Ogrodowej wracał do domu, zauważył, że nie
ma przy sobie portfela. Mijała godzina 21.30. Zgubił? Zostawił w auli, na
estradzie, w korytarzach? Może na zewnątrz podczas wynoszenia sprzętu?
Koncert jego tria, promującego nową płytę, należał do udanych. Sprzedali
trochę nagrań. Brak wartościowej rzeczy niepokoił. Co prawda nie było tam
dokumentów prywatnych, ale jednak... Poszukiwania zguby nie przyniosły
rezultatu. Na drugi dzień pojechał do pracy. Ojciec przesłał mu informację,
że chce się z Miłoszem skontaktować krzeszowicka Policja z pytaniem – czy
coś nie zginęło. Wieczorem zgłosił się na Szarych Szeregów. Miły funkcjonariusz poinformował, że rano przyszła kobieta z portfelem, który znalazła
na ulicy Ogrodowej. Nie chciała ujawnić siebie, swych danych. Prosiła tylko
o przekazane zguby. Myślę, że szok przeżyli nie tylko policjanci, rodzina
Miłosza i jego znajomi. Cud nad Krzeszówką? Nie. Po prostu są wśród nas
osoby, które znają i mają miary przyzwoitości, uczciwości, dobra oraz
empatii. A co kryła zawartość portfela? Karty paliwowe, rachunki ze stacji
benzynowej, wizytówki i 626 złotych uzyskanych ze sprzedaży płyty.

2. Zgroza jazdy pociągiem do Krakowa dopiero przed nami. Zobaczywszy
budowane ekrany wzdłuż torów kolejowych, ich długość, wysokość – poczułem dreszcze estetyczne, zdrowotne, nawet ekonomiczne. Czy to naprawę jest potrzebne, konieczne? Jazda w tunelu bez dachu, z chwilowymi
przerwami stacyjnymi czy krótkie obserwowanie widoków za oknem,
gdzie nie ma owego muru. Jazda bez widoków natury? A jednak nie dane
będzie podróżnym obserwowanie fenomenu geologiczno-krajobrazowego, zwanego Zapadliskiem czy Rowem Krzeszowickim, a w nim Dolinek
Podkrakowskich, Garbu Tenczyńskiego, resztek Puszczy Dulowskiej. Wiele
tras kolejowych w świecie chciałoby mieć takie widoki za oknami, jakie
posiadamy. Mamy – jak przystało na czyny kolejowych dziewic od infrastrukturalnej moralności – nie tylko jednostronne ściany, ścianki, ekrany

Lepiej się żyje ze świadomością istnienia ludzi szlachetnych, wiernych sobie. Dziękujemy Pani.
Kolczasty

BOOKCROSSING U WYKI
Przez dwa miesiące wakacji, na ławeczce profesora Wyki na Placu Kulczyckiego, trwała akcja bookcrossingowa, zorganizowana przez bibliotekę
w Krzeszowicach. Każdego dnia, w godzinach
otwarcia biblioteki, jej pracownicy wykładali na
ławeczkę książki o różnej tematyce, zaopatrzone
w specjalne zakładki informujące o akcji – zaprojektowane przez bibliotekarkę Ewę Bandyk. Każdy mógł zabrać interesującą go pozycję, można
było również zostawić własne książki. W ten sposób dzieliliśmy się książkami „darując im drugie
życie”. Początkowo na ławeczce pojawiało się
od 10-15 książek. Widok książek obok postaci
profesora z pewnością był zaskoczeniem dla

MAŁA KSIĄŻKA
WIELKI CZŁOWIEK
„Mała Książka Wielki Człowiek” to kampania społeczna organizowana przez Instytut
Książki. Projekt skierowany jest do trzylatków i ich rodziców – ma przypominać o korzyściach płynących ze wspólnego czytania
wraz z dzieckiem już od pierwszych lat życia.
Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można
odebrać w prawie 3 tys. bibliotek, które zgłosiły się do projektu, w tym w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach.

[ 36 ] – Magazyn Krzeszowicki 9/2018

przechodniów, jednak wraz z upływem letnich
dni dało się zauważyć coraz większe zainteresowanie akcją, w związku z tym ilość wystawianych
książek wzrosła. W ten sposób rozdaliśmy ponad
360 książek. Bookcrossing wywołał pozytywny odzew wśród mieszkańców, sprzyjała nam
również piękna słoneczna pogoda. Dziękujemy
wszystkim za zainteresowanie i zapewniamy, że
książki powrócą na ławeczkę w następne wakacje. Tymczasem miłośników literatury zapraszamy do wypożyczania zbiorów biblioteki.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki
biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą: książkę „Pierwsze wiersze
dla…” i Kartę Małego Czytelnika. Po każdej kolejnej wizycie w bibliotece i wypożyczeniu minimum jednej książki z działu dziecięcego, młody
czytelnik otrzyma naklejkę. Zebranie dziesięciu
naklejek zostanie uhonorowane dyplomem Małego Czytelnika. Dla rodziców w wyprawce znajdzie się broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, w której
znajdzie się parę podpowiedzi, gdzie i jak czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

NARODOWE CZYTANIE
„PRZEDWIOŚNIA”
8 września 2018 r. o godzinie 10.00, w krzeszowickiej bibliotece, rozpoczęło
się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, pod patronatem pary prezydenckiej. Jak co roku w czytelni zgromadzili się sympatycy i czytelnicy biblioteki oraz zaproszeni goście, aby wspólnie włączyć się
w akcję głośnego czytania, wybranych przez bibliotekarzy fragmentów
dzieła. Wszystkich obecnych powitała dyrektor biblioteki Klaudia Węgrzyn,
a piękną przemową w klimat utworu wprowadziła Teresa Nowak. Czytał
z nami przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, a po nim bibliotekarze i pozostali uczestnicy. Każdy, kto przyniósł swój egzemplarz „Przedwiośnia”, mógł odbić na nim okolicznościową pieczęć.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

PAŹDZIERNIK
W BIBLIOTECE

W ROCZNICĘ POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

5.10. godz. 9.00 – 13.30 Teatr Kamishibai – warsztaty dla bibliotekarzy
z Gminy Krzeszowice / MGBP
6.10. godz. 10.00 Bezpłatny Angielski metodą Helen Doron
– zajęcia dla dzieci / MGBP
11.10. godz. 18.00 Spotkanie z Janem Kantym Wójcikiem
autorem książki „Nawojowa Góra siedemsetlecie dziejów” / MGBP
12.10. Spotkanie z Romanem Pankiewiczem autorem książki
„Polski żywioł”
8.00 - filia w Nawojowej Górze,
9.30 - filia w Tenczynku,
11.00 - MGBP Krzeszowice,
12.30 - filia w Nowej Górze
19.10. „Komendant wolnej Polski” / Filia biblioteczna w Tenczynku
19.10. godz. 10.00 Gra „Misja: Niepodległość” – zajęcia dla dzieci
25.10. godz. 18.00 Wieczór poezji Zbigniewa Herberta – rok 2018 rokiem
Zbigniewa Herberta / MGBP
26.10. „Lwów wczoraj i dziś – Orlęta Lwowskie w walce o niepodległość” –
prowadzenie p. Zbigniew Durczok / Filia biblioteczna w Tenczynk

W rocznicę porozumień sierpniowych, przy obelisku na pl. Franciszka
Kulczyckiego, złożono kwiaty. Przemówienie wygłosił Henryk Woszczyna,
hymn „Solidarności” odśpiewała Marzena Kubin. W uroczystości uczestniczyli członkowie założyciele Solidarności w SHRO Stanisław Ligas i w KKD
Zalas Leszek Więcek oraz burmistrz gminy Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, dyrektor Biblioteki Klaudia Węgrzyn,
redaktor Maciej Liburski, nieliczni mieszkańcy.
Red.

W ROCZNICĘ
WYBUCHU
II WOJNY
ŚWIATOWEJ
1 i 17 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu do Polski wojsk niemieckich
oraz sowieckich, na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza i przy Krzyżu Katyńskim złożono wiązanki
kwiatów i zapalono znicze.
Po krótkiej modlitwie i przemówieniach burmistrza Wacława Gregorczyka wieńce złożyli przedstawiciele
władz samorządowych, organizacji
społecznych, instytucji samorządowych, partii politycznych, służb mundurowych, kombatanci, harcerze
i uczniowie krzeszowickich szkół.
Red.
www.ckiskrzeszowice.pl [ 37 ]

SZTAFETY ZNAK PROJEKTOWALI, ŚPIEWALI,
RECYTOWALI NA 100-LECIE
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

104. rocznica wymarszu legionistów z Krzeszowic przez Paczółtowice w kierunku Skały,
Ojcowa i Miechowa.

W sobotę, 8 września, w Krzeszowicach i Paczółtowicach zorganizowano uroczystości upamiętniające 104. rocznicę wymarszu legionów
z Krzeszowic. Przedstawiciele władz gminy
Krzeszowice, powiatu krakowskiego, organizacji
pozarządowych, szkół i zakładów pracy złożyli
wieńce i zapalili znicze pod tablicą przy Szkole
Podstawowej nr 1 przy ulicy Krakowskiej i pod
Pomnikiem Niepodległości w Paczółtowicach.
Wszystko odbywało się zgodnie z ceremoniałem
wojskowym, przy udziale kompanii honorowej
V Batalionu Dowodzenia w Krakowie. Wspaniałą
oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Krakowa. W ramach krzeszowickiej części
uroczystości odbył się Apel Legionowy. Uroczystości w Paczółtowicach rozpoczęła msza święta,
odprawiona w tamtejszym kościele. Po mszy
wszyscy przeszli pod Pomnik Niepodległości. Po
zakończeniu oficjalnej części chętni mogli wziąć
udział w Pikniku Patriotycznym, który odbył się
na terenie plebanii.

19 września, w Liceum Ogólnokształcącym
w Krzeszowicach, odbyła się uroczystość z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do budynku Liceum przybyli zaproszeni
goście: Arkadiusz Wrzoszczyk – członek zarządu
Powiatu Krakowskiego, Jerzy Wnęk – radny
Powiatu Krakowskiego, burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, dyrektor Centrum
Kultury i Sportu Anna Miga, dyrektorzy szkół:
Karol Papisz – dyrektor ZSiPO w Skale, Łukasz
Skalny – dyrektor ZSP w Krzeszowicach, Anna
Jeziorek – dyrektor SPPP w Krakowie.
Do udziału w okolicznościowych konkursach
zaproszono 8 szkół powiatu krakowskiego.
Uczennice i uczniowie wzięli udział w Festiwalu Artystycznym, który obejmował konkurs
piosenki patriotycznej, konkurs recytatorski
oraz konkurs plastyczny. Równolegle do dzia-

łań artystycznych przebiegał marsz terenowy,
połączony z konkursem wiedzy historycznej.
Uczestniczyły w nim dwuosobowe zespoły, które
podążały śladami historii Krzeszowic, zapoznając
się z nimi bezpośrednio w terenie. Uczniowie Liceum w Krzeszowicach, będący przewodnikami,
przedstawiali najciekawsze fragmenty dziejów
naszego miasta. Laureaci konkursów: plastycznego, recytatorskiego, piosenki i marszu terenowego, z testem wiedzy historycznej, otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Krakowie. Uczestniczące
szkoły otrzymały okolicznościowe statuetki za
udział w rywalizacji szkół z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Liceum Ogólnokształcące

w

Krzeszowicach

Organizatorami obchodów jubileuszu byli: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
i Fundacja Aktywne Dzieciaki.
Imprezę objęli patronatem: marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, starosta
krakowski Wojciech Pałka i burmistrz gminy
Krzeszowice Wacław Gregorczyk.
Marian Lewicki

PRACE W ZALASIU ROZPOCZĘTE
30 sierpnia tego roku została rozpoczęta budowa sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia)
i Sanka”.
Już w czerwcu 2017 r. Wodociągi i Kanalizacja
Krzeszowice, jako spółka gminna, otrzymała
od burmistrza Wacława Gregorczyka projekt
inwestycji wraz z zapewnieniem pomocy w jej
realizacji. Po uzyskaniu przez Spółkę odpowiednich pozwoleń oraz środków na budowę, prace
ziemne zostały rozpoczęte.
W głównej części inwestycja będzie finansowana
pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 6 mln 206 tys.
zł, przy całkowitych kosztach realizacji zadania
9 mln 899 110 zł.
Zakres przedmiotowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 21,12
km i podłączenie do niej 294 gospodarstw
domowych oraz 2 szkół, przedszkola i ośrodka
zdrowia. Budowa rozpoczęła się w Zalasiu i do
końca 2018 r., w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę, prace obejmą prawie cały
obszar miejscowości. W kolejnym roku, począwszy od stycznia, planowane jest rozpoczęcie prac
w miejscowości Sanka.
Koniec prac ziemnych szacowany jest na koniec
2019 r.
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SAMOCHÓD DLA OSP
NOWA GÓRA
Uroczystości przekazania i poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Góra rozpoczęła msza św., którą celebrował
proboszcz parafii ks. Józef Grzesiuła.
Na placu przy kościele witano zaproszonych gości i przybyłych na tę
uroczystość mieszkańców Nowej Góry i gminy Krzeszowice. Były gratulacje i przemówienia. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej został przekazany
i poświęcony nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Medale i odznaczenia
powędrowały do zasłużonych druhen, druhów i sympatyków OSP. Ponadto
były poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP oraz koncertowała orkiestra dęta OSP z Czernej.
Samochód dla OSP Nowa Góra przekazywali m.in. szef Biura Politycznego
Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pałka,
burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, zastępca komendanta
wojewódzkiego PSP Paweł Sejmej, komendant miejski PSP Artur Nosek.
Kierowcy zapewnili, że nowy Ford podniesie zdolność operacyjną jednostki, a druhowie dołożą wszelkich starań, by pojazd był zawsze sprawny.
W uroczystości uczestniczyli także przewodniczący Rady Miejskiej Adam

Godyń, wiceprzewodniczący: Michalina Nowakowska-Malczyk, Artur Baranowski, sołtys Stanisław Rozmus.
Sprawny i efektowny przebieg uroczystości to zasługa druhen i druhów
OSP Nowa Góra, a przede wszystkim prezesa Dawida Glenia i naczelnika
Pawła Mirka.
Maciej Liburski

NIE SĄ SAMI
Stowarzyszenie Otwórzmy Przed Nimi Życie od lat działa na rzecz dzieci
specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, wspiera ich rodziny. Na swą
działalność pozyskuje środki z Gminy, Powiatu, zakładów pracy, osób indywidualnych. Stowarzyszenie organizuje spotkania integracyjne, na których
zaproszonymi, honorowymi gośćmi są darczyńcy. Tak było i tym razem.
W spotkaniu w Czernej uczestniczyli starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Wacław Gregorczk, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski, wiceprezes Kopalni Wapienia Czatkowice Paweł Danek,
przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, przedsiębiorcy Ryszard Niemczyk, Mariola Cichoń. Spotkanie przebiegło w atmosferze serdeczności,
było mnóstwo atrakcji, dobra zabawa i tańce – grał zespół Agat. Spotkanie
perfekcyjnie przygotowała, wspierana przez Zarząd Stowarzyszenia, w tym
Annę Wróbel oraz menadżer KWC Agnieszkę Cupiał, prezes Janina Lasoń.
Impreza objęta była finansowym grantem z Kopalni Wapienia Czatkowice
Grupy TAURON.
Maciej Liburski
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SOŁECKIE SPRAWY
Z ADAMEM GODYNIEM ROZMAWIA MACIEJ LIBURSKI
Maciej Liburski: W niedzielę, 16 września odbyło się Zebranie Wiejskie w Woli Filipowskiej – drugiej pod względem wielkości miejscowości w gminie, dlatego zwróciłem się do sołtysa Adama Godynia,
zarazem przewodniczącego Rady Miejskiej, z prośbą o przedstawienie najważniejszych faktów z tego spotkania.
Adam Godyń: Na wrześniowych zebraniach tradycyjnie uchwalamy
budżety sołeckie na kolejny rok. Zanim do tego przystąpiliśmy, omówiłem najważniejsze inwestycje przewidziane do realizacji lub już
prowadzone przez Gminę na terenie sołectwa. A są nimi: kontynuacja
budowy przedszkola przy ZPO (przetarg rozstrzygnięty, wykonanie
za 2,1 mln stanu surowego do czerwca 2019), szlak rowerowy spod
stacji PKP w stronę zamku w Rudnie za 1,6 mln (chodnik wzdłuż ulicy Podgórskiej), boisko ze sztuczną trawą i bieżnią lekkoatletyczną
(projekt gotowy, trwa aplikacja
do PROW-u dotycząca części piłkarskiej), punkt rekreacyjny przy
ul. Podgórskiej (projekt w fazie
uzgodnień – połączenie placu zabaw z plenerową siłownią). Mając
wiedzę o tych zadaniach mieszkańcy mogli czytelniej zrozumieć
zaproponowane wydatki zawarte
w „Planie finansowym Sołectwa
na 2019 rok”. Największą pozycją
w tym zestawieniu stanowi kwota
249,247 zł pochodząca z dochodów z mienia, którą Zebranie zdecydowało pozostawić w rezerwie
inwestycyjnej i przeznaczyć, w zależności od potrzeb, na któreś
z powyższych zadań. Lwia część środków, przypadających do podziału, została przeznaczona na poprawę stanu infrastruktury: całe
„drogowe”(100 338 zł) na asfaltowanie (ul. Okrężna), także znaczna
część „sołeckich”: 21 tys. na drogi szutrowe, 30 tys. na odwodnienie
(Podgórska, Długa, Dworcowa), 7 tys. na oznakowanie. Drugą grupą
stanowią wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie – odśnieżanie, wykaszanie, sprzątanie terenów publicznych (razem 15, 6 tys.).
Ponadto 8 tys. pochłonie promocja, 3 tys. remont schodów pawilonu
sportowego i 5 tys. dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP.
Szczególną satysfakcję sprawia mi fakt, że proponowane rozwiązania
spotkały się z niemal jednogłośną aprobatą mieszkańców (51 za,
1 głos wstrzymujący).

MERCATO 2018
W miniony weekend, na krzeszowickim
rynku, odbył się turniej Mercato 2018. Organizatorem dwudniowych zawodów była
Akademia Piłkarska Mam Talent Krzeszowice.
Projekt zrealizowany został przy wsparciu
finansowym Powiatu Krakowskiego oraz
pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
Przenieśliśmy się w czasie. To był klasyczny
futbol uliczny w najlepszym wydaniu. Zacięte mecze, fajerwerki techniczne, piękne
bramki, radość, łzy, kłótnie i piłka na drzewie.
Z wielką przyjemnością oglądaliśmy piłkarskie popisy dzieci i dorosłych. Na szczególne
słowa uznania zasługują futboliści, którzy
rywalizację w swojej kategorii wiekowej rozpoczęli w sobotę rano. Pogoda była fatalna,
padał rzęsisty deszcz, a młodzi gracze nic
sobie z tego nie robili i grali jak natchnieni.
Tak hartuje się stal!
Łukasz Girek

ML.: Czy rzeczywiście nie było żadnych krytycznych wypowiedzi
mieszkańców?
AG.: W kwestii podziału środków nie, natomiast w dyskusji 2 osoby,
na tle opóźnienia w budowie przedszkola, podniosły „odgrzewany”
temat, jakoby Wola w zakresie realizacji inwestycji traciła w stosunku do innych sołectw. Burmistrz Wacław Gregorczyk wyjaśnił, że
budowę przedszkola Gmina będzie realizować w całości z własnego
budżetu, gdyż nie ma możliwości (póki co), liczyć na jakieś znaczące
środki zewnętrzne. A na jednorazowy, ponad 4-milionowy wydatek
nie mogliśmy sobie pozwolić. Stąd drugi przetarg i modyfikacje
w specyfikacji do niego (zmiana na zadanie dwuletnie). Ja zaś dopowiedziałem, że rzeczywiście w poprzedniej dekadzie duże inwestycje
nas omijały, do tego straciliśmy rejon Zielonej z 300 mieszkańcami.
Jednak obecnie opinia o „krzywdzeniu” Woli jest nieuprawniona i wymieniłem nakłady, jakie gminny budżet wydatkował na naszą rzecz
w tym roku: zakup za 50 tys. działki na plac zabaw/siłownię na Pasterniku, dotacja 30 tys. do przejazdów busa na Starą Wolę (część jedynej
dotowanej linii w całej gminie),
wykonane zostało oświetlenie
pod dwa przejścia dla pieszych
na drodze krajowej (przy ośrodku
zdrowia „Kormed” i „Eurosklepie”),
uregulowaliśmy około 150 m rowu
odwadniającego wzdłuż ulic y
Starowolskiej, nakładkę asfaltową
otrzymały 3 ulice (razem ok. 800
mb), wykonano nawierzchnię
połowy ulicy Bocznej, dwukrotnie
okoszone zostały pobocza (nawet
dróg wewnętrznych). Wszystkie
usterki w gminnej infrastrukturze są na bieżąco usuwane, co sobotę
z 23 koszy wybierane są śmieci, lada moment ruszy budowa przedszkola, modernizowana będzie ulica Podgórska. Jesteśmy na dobrej
drodze do pozyskania środków na boisko ze sztuczną trawą. Mamy
projekt hali oraz renowacji terenu przy szkole. Jeśli ktoś tego nie
zauważa, to albo jest ślepy, albo ma złą wolę – podsumowałem swą
wypowiedź.
ML.: A jak ma się sytuacja z modernizacją kolei?
AG.: Wykonawcy mają poślizg w harmonogramie, jednak już widać,
jak bardzo zmieni się Wola Filipowska po jej zakończeniu – jesteśmy
bez wątpienia beneficjentami epokowego projektu. Jednak póki co,
odczuwamy skutki wielkiej budowy, są niedogodności, czasem gorące sytuacje i konflikty na linii wykonawcy – mieszkańcy.

ECHA PIŁKARSKICH
BOISK

ul.Legionów Polskich 11a, 32-065 Krzeszowice

W IV lidze kobiet obydwie nasze drużyny piłkarek zanotowały po jednej wygranej i jednej porażce. Drużyna Jedynki pokonała 1:2 Victorię
Gaj i uległa Burzy Roczyny 1:5, natomiast Victoria Zalas wygrała z Novi
Narama 3:4, ale wcześniej uległa minimalnie Queens Witanowice 0:1.
W klasie okręgowej Świt zdobył po sześciu kolejkach tylko siedem
punktów. To nieco mało. Szczególnie żal porażki z Piastem Wołowice, na własnym boisku, bo do przerwy Świt prowadził w tym meczu
1:0, natomiast w drugiej połowie Piast strzelił gola z rzutu rożnego,
a w chwilkę później poszła druga szybka akcja zakończona drugim golem dla gości i niestety porażką Świtu. W innych meczach Świt pokonał
na wyjeździe drużynę Iskry Radwanowice 1:6 i Borek Kraków 2:5.
W klasie A Kraków słabo wiedzie się drużynie Górzanki, która po
pięciu meczach nie zdobyła jeszcze punktów i zajmuje ostatnią lokatę w tabeli. Przyczyną tej sytuacji, jak mówi prezes klubu - Edward
Gwizdała, jest przede wszystkim zmiana pokoleniowa w drużynie.
Starszych zawodników zastępują młodsi, którzy muszą nabrać doświadczenia i ogrania. Trzeba wierzyć, że w najbliższych meczach
Górzanka zacznie punktować.
W Chrzanowie trwa zamieszanie z MKS Libiąż i bez względu, jak kto
ocenia całą tę sytuację, trójka drużyn A-klasowych z naszej gminy ma
już za sobą mecze z tą drużyną. Dla zawodników i działaczy w klubach, na tym poziomie rozgrywek, niezrozumiałym jest to, że jednych
się faworyzuje na podstawie kulawych przepisów i daje w prezencie
awans bez gry, a innym mówi się o duchu gry. Z drużyn w naszej
gminie najlepszy start miał beniaminek, czyli Tęcza, która po sześciu
meczach zgromadziła 10 pkt., wygrywając trzy mecze i jeden remisując. Wolanka, z dwoma zwycięstwami i jednym remisem, ma 7 pkt,
a Victoria zdobyła 5 pkt. jednym zwycięstwem i dwoma remisami.
W klasie B Jutrzenka Ostrężnica ma po trzech meczach 1 zwycięstwo
(0:3 w Brodłach) oraz jeden remis i jedną porażkę. Liga dopiero się
rozkręca, więc zdobycz punktową można spokojnie powiększyć.
Jerzy Wnęk
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GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
Technik Masażysta

Jarosław Kuć

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

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

tel. 509 795 469
geodezjaurbanik.pl

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
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