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W roku 2013, w numerze drugim „Magazynu Krzeszowickiego”, opublikowałem pierwszy odcinek cyklu „Dawno temu w Krzeszowicach”.
Teraz drukuję już odcinek 51. W styczniu nowego roku. Tak samo jak i Czytelnicy jestem niepewny i pełen nadziei wobec nadchodzących
dwunastu miesięcy 2019. Pierwsze zdania tamtego – już archiwalnego tekstu – brzmiały: Lektura starej prasy jest fascynującą przygodą.
Pozwala ona na podróż w czasie, a wyobraźni oraz wiedzy na posmakowanie tamtych odległych chwil. Nadal funkcjonuje refleksja nad
powtarzalnością wielu mechanizmów historii. Tylko czas się zmienia...
Działający do dzisiaj Teatr Słowackiego w Krakowie – w niepodległym styczniu 1919 roku – zaproponował publiczności „Wesele” oraz
„Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego, także „Betlejem polskie” Lucjana Rydla. Wznowiono „Ich czworo” Gabrieli Zapolskiej,
a w przygotowaniu „Irydion” Zygmunta Krasińskiego. W repertuarze umieszczono także dramaty Henryka Ibsena i Maurice’a Maeterlincka.
Pisze o tym „Czas” w numerze trzecim z 3 stycznia 1919 roku. Trzeba zaznaczyć, że gazeta ta – przez dalsze lata – była wierna teatrowi
krakowskiemu i polskiemu.
Wśród spraw wymagających szybkiego rozwiązania znalazły się marki, czyli znaczki pocztowe. „Czas” [1919, nr 11] ogłosił zarządzenie:
Wszystkie znaczki pocztowe – austriackie – tracą z dniem 20 bm. ważność na terytorium państwa polskiego. Po tym dniu, aż do zaopatrzenia
urzędów pocztowych i sprzedawców tymi samymi markami z przedrukiem <Poczta Polska>, względnie markami polskiego nakładu, którego
wykonanie jest w toku, będą urzędy pocztowe pobierały opłatę za przesyłki pocztowe w gotówce. Znajdujące się w rękach publiczności znaczki
pocztowe austriackie będą przez urzędy pocztowe do 20 bm. odbierane do wymiany za gotówkę lub inne ważne marki.
Niedzielny „Czas” 1919 nr 20 publikuje nekrolog wart przypomnienia, nie tylko ze względu na smutną okoliczność, lecz jego konstrukcję.
Z Nowińskich Janina Grabowska obywatelka m. Krakowa, żona właściciela masarni, przeżywszy lat 40, po długiej i ciężkiej chorobie,
opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 24 stycznia 1919 roku w Czatkowicach. Wyprowadzenie zwłok z domu do kościoła parafialnego
w Krzeszowicach, nastąpi w poniedziałek 27 bm. przed południem, a po odprawieniu tamże nabożeństwa przewiezienie do Krakowa.
Nabożeństwo żałobne – przy zwłokach w Krakowie – odbędzie się we wtorek 28 bm. – w kościele św. Anny, po czym nastąpi eksportacja wprost
na cmentarz, na które to smutne obrzędy stroskany mąż wraz z dziećmi i rodziną zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną
Publiczność.
W nowej rzeczywistości historycznej XX wieku odnowiło się pytanie – kto jest obywatelem polskim? Powołana Komisja Konstytucyjna
złożyła 8 stycznia 1920 roku projekt ustawy o obywatelstwie polskim. Ciekawe jest nie tylko prawne spojrzenie na ten problem – w momencie,
kiedy trzeba było zszywać na nowo Polskę, po okrutnym czasie niewoli. Należało jak najszybciej rozpocząć żmudnie dostosowanie państwa
do wymogów niepodległości, a szczególnie skutków w społecznej sferze ekonomicznej oraz mentalnej. I dzisiaj owe różnice funkcjonują
w świadomości społecznej. Należało wtedy określić – kto jest obywatelem polskim bez różnicy płci, wieku, wyznania i narodowości?
„Ilustrowany Kurier Codzienny” [1920, nr 11] publikuje istotne części projektu. Otóż obywatelem jest osoba, która urodziła się na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie służy jej obywatelstwo innego państwa. Dzieci cudzoziemców urodzone na obszarze państwa polskiego
mają obywatelstwo swych rodziców. W punkcie 2 określa się status obywatela jako osoby, która jest na stale osiedlona na obszarze RP, o ile jej
nie służy obywatelstwo innego państwa. Przez określenie jako zamieszkałą, za osiedloną w nim na stale. Dalej określa się kto zamieszkały na
terenie byłych zaborów uzyskuje prawo bycia obywatelem, które nabywa się przez: urodzenie; przez uprawnienie, uznanie lub przysposobienie;
zamążpójście, nadanie, przez przyjęcie urzędu publicznego lub przyjęcie do służby wojskowej w państwie polskim. Oczywiście projekt prezentuje
wypadki utraty obywatelstwa polskiego.
Jak zawsze życie toczy się wielowarstwowo. Gdzieś tam na wyżynach rodzą się zręby nowej Polski, a codzienność skrzeczy. Trzeba pamiętać,
że spuścizna po zaborach w sferze oświaty, polityki socjalnej, gospodarki była przepastnym rowem trudnym do zasypania. Inny był punkt
patrzenia człowieka z nizin, niż kreatorów nowej rzeczywistości. Na szczęście prasa zauważała okrucieństwa życia. Wczoraj w nocy wracał
lokomotywą z Krzeszowic do Krakowa niejaki Jan Nieszaniec, palacz kolejowy. Tuż przed Krakowem pękła jedna z rur w lokomotywie, z której
wydobywająca się para i wrząca woda oblała Nieszańca i ciężko go poparzyła na twarzy, rękach i piersi. Koło godziny 1 po północy wezwano
pogotowie ratunkowe, które ofiarę nieszczęśliwego wypadku, w groźnym stanie, odwiozło do szpitala [„IKC” 1920, nr 12].
Powojenny czas ekonomiczny ujawniał kolosalne kłopoty z żywnością dla ludności. Jak zawsze sytuacja rodzi kontrreakcję. Terminy paskarz,
kontrabanda, spekulacja, geszeft nabierały praktycznych wymiarów. W Chrzanowie grasuje od dawna jawna spółka spekulantów, która przy
pomocy sfory naganiaczy wykupuje, po każdej cenie, bydło na targach po miasteczkach galicyjskich, sprowadza je do Chrzanowa (do 16
wagonów tygodniowo), maskując się firmami kopalń węglowych. Bydło bije, część mięsa oddaje kopalniom, a większość kontyngentu – przez
Jeleń i Libiąż, bądź kołowo, bądź w plecakach – wywozi do Katowic. Jak wiadomo Katowice płacą w markach każdą cenę za mięso. Wywóz
mięsa z Chrzanowa do Katowic przybrał rozmiary potworne. W Katowicach urzęduje osobny departament odkupujący przewożone z Galicji
(i Królestwa) mięso. To wszystko dzieje się pod okiem starostwa chrzanowskiego(!). Spółka ta szerzy na wszystkie strony straszną korupcję.
Ona to wywołuje drożyznę i brak mięsa po naszych miastach, albowiem konkurencja z nią jest niemożliwa. Mafia ta przynosi naszej ludności
miejskiej straszne straty. (…) Czy nie ma sposobu zmuszenia władz chrzanowskich do należytego spełnienia obowiązków? [„IKC” 1920 nr 27].
Czas znalazł i na ten problem odpowiedź. Oszukiwanie obywateli oraz państwa zawsze miało i ma różne twarze.

11 stycznia
godz. 19.00

TANECZNA MUZYKA ŚWIATA – KONCERT NOWOROCZNY
w wykonaniu Małopolskiej Orkiestry Kameralnej
pod kierunkiem dyrygenta – Joanny Natalii Ślusarczyk
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego
w Krzeszowicach
bilety w cenie 45 zł do nabycia w biurze Galerii w Pałacu Vauxhall

do 11 stycznia

WYSTAWA RZEŹBY KAZIMIERZA IDZIEGO
Moja wieś
Galeria w Pałacu Vauxhall

14 - 25 stycznia

FERIE W MIEŚCIE
półkolonia zimowa dla dzieci w wieku 7-13 lat

21 - 25 stycznia

ZIMOWE WARSZTATY DLA DZIECI W KOPALNI TALENTÓW
wspólnie śpiewamy i projektujemy kostiumy na bal karnawałowy

godz. 9.00 - 13.00

godz.12.30 - 15.30

25 stycznia

godz. 13.00 - 15.00

25 stycznia
godz. 18.00

koszt: 200 zł

120 zł od osoby (obowiązują zapisy)
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI
wstęp: 10 zł (opiekun bezpłatnie)
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
projekcja ﬁlmu Dzikie historie (reż. Damián Szifron)
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny
WYSTAWA OBRAZÓW I RYSUNKÓW DOMINIKI JAROSZ
Między niebem a ziemią
Galeria pod 1edynką
wstęp wolny

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Styczeń

Marzec

• Gminne Spotkanie Noworoczne i gala Nagrody Burmistrza
Gminy Krzeszowice „Źródło Sukcesu” – 5 stycznia

• Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca

• 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– 14 stycznia

• Krzeszowicki Koszyk Wielkanocny – 25 marca

• Otwarcie Kopalni Talentów w Krzeszowicach – 17 marca

Luty
• Posiady Satyry i Humoru – 3 lutego
• Karnawałowe Spotkanie Rodzin w UMK z udziałem
uczniów wyróżniających się postawą społeczną
i działalnością w wolontariacie – 8 lutego

Kwiecień
• Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w części
miejscowości Zalas i Sanka – 5 kwietnia
• Uroczystości patriotyczne – Miesiąc Pamięci Narodowej
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Maj

Lipiec

• Piknik Strażacki – 6 maja

• Strefa Kibica na Rynku w Krzeszowicach

• Majówka Hrabiny Zofii i Jarmark Tradycji i Rękodzieła

• Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy nowej
siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzeszowicach – 4 lipca
• Święto Pomidora - 22 lipca

Czerwiec
• Otwarcie kompleksu rekreacyjnego w Zalasiu - 16 czerwca
• Przekazanie umowy na dofinansowanie rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – 19 czerwca
• VII Noc Świętojańska i otwarcie Stawu Wrońskiego
w Tenczynku – 23 czerwca

Sierpień
• Dożynki Gminne w Nawojowej Górze – 18 sierpnia
• Pożegnanie Lata i Finał Turnieju Sołectw i Osiedli
– 26 sierpnia

www.krzeszowice.pl [ 5 ]
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Wrzesień
• Otwarcie zmodernizowanego boiska przy Szkole
Podstawowej w Sance – 3 września
• II Piknik Ekologiczny w Żarach – 23 września
• Podpisanie umowy na rozbudowę szkoły w Woli Filipowskiej
– 27 września

Listopad
• Święto Niepodległości
• Zakończenie robót budowlanych
– zespół rekreacyjno-sportowy w Dubiu
• I etap modernizacji alejek w Parku Bogackiego
w Krzeszowicach

Październik
• Gminna uroczystość na stulecie odzyskania niepodległości
i premiera książki Ł. Skalnego „Krzeszowice 1867 – 1989”
– 17 października
• Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
pn. „Budowa parkingu przesiadkowego w formule
„Parkuj i jedź” – 17 października
• Wybory samorządowe – 21 października
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Grudzień
• Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach
• Krzeszowicki Wigilijny Stół – 16 grudnia

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH
Szanowni Państwo,
dobiega końca 2018 rok. W tym szczególnym czasie, już po raz
czwarty zgromadziliśmy się na Rynku w Krzeszowicach podczas
„Krzeszowickiego Wigilijnego Stołu”. Cieszę się, że właśnie to przedświąteczne spotkanie symbolicznie zamyka ciekawy i bogaty w wydarzenia integrujące mieszkańców rok, gdyż pokazuje, że potrafimy
poświęcić czas nie tylko na przygotowanie do świąt we własnym
domu, ale także ofiarować go innym.
Liczna obecność mieszkańców i gości, Jarmark Tradycji i Rękodzieła
z urozmaiconymi kramami, koncerty, degustacja potraw wigilijnych,
warsztaty świąteczne dla dzieci, zakończone wspólnym ubieraniem
choinki, a także zbiórka żywności dla osób i rodzin potrzebujących
wsparcia sprawiły, że krzeszowicki Rynek tętnił życiem i promieniował świąteczną atmosferą.
Serdeczne podziękowania za życzliwość, zaangażowanie i pomoc
w organizacji tego świątecznego spotkania oraz zbiórki żywności
składam:
• Firmie BOSTAR Krzeszowice;
• Niepublicznemu Przedszkolu „Tuptusie” w Krzeszowicach;
• Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach;
• Intermarche Krzeszowice;
• Mili S.A.;
• Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach;
• Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Burmistrz Gminy Krzeszowice
Wacław Gregorczyk

www.krzeszowice.pl [ 7 ]
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BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE!
Jeśli masz powyżej 30 rok życia, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków oraz powiat
krakowski (zg. Z KC) w szczególności ob. rewitalizowany i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego
stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.

Kalendarz
podatkowy
Przypominamy, że 15 stycznia 2019 r.:
• upływa termin złożenia deklaracji na podatek rolny;

W ramach projektu oferujemy:
1. płatne staże dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników z możliwością późniejszego
zatrudnienia.
2. szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.
3. wsparcie wizażystki oraz udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego
Wizerunku.
4. opieka osobistego opiekuna oraz pośrednictwo pracy.
5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z
zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

• upływa termin złożenia deklaracji na podatek leśny;
• upływa termin zapłaty podatku leśnego za miesiąc
styczeń - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości
prawnej.
Przypominamy, że 31 stycznia 2019 r.:
• upływa termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości;

Projekt adresowany jest do niepracujących os. w wieku 30 i więcej, które spełniają jeden z
poniższych warunków:
•
•
•
•
•
•

osoby powyżej 50. roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach,
kobiety,
bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest
najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu
bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
•
•
•
•

Osobiście w biurze projektu ul. Szlak 8a/5 Kraków
Telefonicznie: 12 200 21 77
e-mail: biuro@fundacjaproaktywni.pl
https://fundacjaproaktywni.pl/pjakpracuj/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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• upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za
miesiąc styczeń – dotyczy osób prawnych, jednostek
organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej;
• upływa termin złożenia informacji o wysokości opłaty
eksploatacyjnej i termin zapłaty tej należności za okres
rozliczeniowy od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018.

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Edukacyjna wycieczka tropem naszych odpadów
3 grudnia 2018 r., w ramach działań edukacyjnych gminy Krzeszowice w zakresie gospodarowania odpadami, odbył się wyjazd młodzieży do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Szkoła Podstawowa im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini, jako
zwycięzca turnieju EKOLIGI 2018, który odbył się podczas II Pikniku ekologicznego w Żarach w dniu 23 września 2018 r., oprócz urządzenia do
oczyszczania powietrza otrzymała nagrodę w postaci wycieczki edukacyjnej. Wyjazd został zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, zgodnie z umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Celem wyjazdu edukacyjnego
było poznanie działania instalacji MIKI Recykling, do której kierowane są odpady komunalne zebrane z terenu naszej gminy.

Uczniowie z szkoły w Miękini zostali serdecznie przywitani przez przedstawiciela firmy, Krzysztofa Łabędzia – koordynatora kontraktu. Po wstępnym
zaprezentowaniu profilu działalności firmy oraz omówieniu podstawowych
zasad segregacji odpadów, grupa wyruszyła na teren instalacji. Po terenie
zakładu przewodnikiem wycieczki był Karol Jakubowski – dyrektor operacyjny firmy. Pierwszą atrakcją, jaka została przedstawiona uczniom, był pojazd odbierający nasze odpad. Uczniom zaprezentowano też proces przeładunku odpadów z pojemnika do pojazdu. Kolejnym punktem zwiedzania
była dyspozytornia – pomieszczenie wyposażone w monitoring i środki
łączności, z którego centralnie kieruje się ruchem pojazdów i pracą zakładu.
Następnie uczniowie zostali skierowani na linię sortowniczą, gdzie mogli
z bliska zobaczyć proces ręcznej segregacji odpadów, które trafiają do firmy
w kolorowych workach. Worki te są ręcznie rozrywane przez pracowników
i wysypywane na taśmę, która prowadzi odpady do pomieszczenia, gdzie
kolejni pracownicy, również ręcznie, dokonują sortowania odpadów. Wyodrębniane są najbardziej wartościowe surowce, takie jak metal, butelki

PET, kartony. W kolejnym etapie młodzież mogła zobaczyć efekt końcowy
procesu segregacji w postaci bloków surowców wtórnych, z których powstaną kolejne przedmioty. Na zakończenie uczniom zaprezentowano
proces przetwarzania odpadów zmieszanych, którego produktem finalnym
jest wysokiej wartości opałowej paliwo alternatywne, zasilające – między
innymi – cementownie.
Firma MIKI ugościła uczniów ciepłym napojem oraz słodkim poczęstunkiem, a wycieczka zakończyła się rozdaniem drobnych gadżetów firmowych oraz materiałów informacyjnych. Każdy uczestnik wycieczki wrócił
do domu z nowym doświadczeniem, które, miejmy nadzieję, zaowocuje
większą wrażliwością młodych ludzi na problemy ochrony środowiska, segregacji odpadów, a także wzbudzi szacunek dla pracy osób zatrudnionych
w sektorze związanym z odpadami.
Inspektor Dorota Sochacka
Referat Gospodarki Komunalnej UMK

Tegoroczne prace konserwatorskie w Rudnie zakończone
Zakończyły się roboty budowlane związane z IX etapem prac na zamku Tenczyn w Rudnie. Zakres prac zaplanowanych na ten
rok obejmował m.in. kontynuację konserwacji w rejonie baszty „Dorotka”, konserwację zwornika z herbem w bastei wjazdowej, wykonanie bramy wjazdowej i odtworzenie renesansowych schodów dziedzińca. Wartość tegorocznych prac wyniosła
599 889,29 zł brutto, dofinansowano je w całości ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonawcą robót
była Firma Handlowa „Lipiński” s.c. z Krakowa.

Program „Ochrona zabytków”
Zadanie pn. „Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap IX - decyzja PINB” doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
www.krzeszowice.pl [ 9 ]
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Znamy nominowanych do nagrody
„Źródło Sukcesu“
Kapituła Nagrody Burmistrza Gminy Krzeszowice „Źródło Sukcesu", w składzie:
Stanisława Grzęda (przewodnicząca Kapituły), Adam Godyń (wiceprzewodniczący Kapituły), Monika Dudek (sekretarz Kapituły), Małgorzata Fryt
Andrzej Furmanik, Jan Kanty Wójcik, Ks. Karol Szałas
po wnikliwym zapoznaniu się z kandydaturami zgłoszonymi do nagrody w 2018 r., wyłoniła nominacje w następujących kategoriach:
W kategorii CZŁOWIEK – nominacje otrzymali:
Janusz Blecharz
Roman Żbik
W kategorii INSTYTUCJA - nominację otrzymała:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach
W kategorii FIRMA - nominacje otrzymała:
Kopalnia Wapienia „Czatkowice“ Sp. z o.o.
W kategorii ORGANIZACJA - nominacje otrzymali:
Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze BARĆ
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach
Następnie spośród nominowanych wybrano w tajnym głosowaniu laureatów nagrody „Źródło Sukcesu“.
Do czasu ogłoszenia zwycięzców, w dniu 4 stycznia 2019 r., wyniki głosowania pozostają niejawne.

Ważne dla
przedsiębiorców
Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży oraz opłaceniu I raty
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 31 stycznia 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 111 ust. 4 i 7 ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), przedsiębiorcy posiadający
zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia 2019 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie
sprzedaży oraz wnoszą na rachunek gminy w każdym roku
kalendarzowym objętym zezwoleniem opłatę w trzech
równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30
września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo
w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
Przypominamy, że zbliża się termin złożenia powżyszego
oświadczenia oraz obowiązek dokonania opłaty I raty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych, tj. do 31 stycznia 2019 r.
Wszelkich informacji udzielamy w Referacie Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach,
Pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pok. 4.
Kontakt:
Edyta Tadeusz, Kierownik Referatu Rozwoju
i Wspierania Przedsiębiorczości;
adres e-mail: przedsiebiorczosc@um.krzeszowice.pl;
tel.(12) 252-08-23.
Referat Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości UMK
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Burmistrz gminy Krzeszowice, za pośrednictwem Referatu Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości, wraz z Krajową Izbą Doradców Podatkowych prowadzi akcję, polegającą
na świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą, która będzie prowadzona w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach w pierwszą środę miesiąca w godzinach 10 00 - 12 00. Osoby zainteresowane skorzystaniem
z usług doradcy mogą zapisywać się w Referacie Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości pod nr tel. (12) 252-08-23, adresem e-mail: przedsiebiorczosc@um.krzeszowice.pl lub
osobiście w budynku urzędu przy pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pokój 4.
Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych zrzeszonych
w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. W ramach akcji „Start Biznes” osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej.
Więcej informacji na www.startbiznesdp.pl
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Dwa programy profilaktyczne przyjęte
Na sesji 17 października 2018 r. Rada Miejska w Krzeszowicach przyjęła na 2019 rok dwa ważne społecznie programy - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracją społeczną osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań
własnych gminy. Również, zgodnie z ustawą
z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
profilaktyka należy do zadań własnych gminy.
Co istotne, realizacja obydwu programów musi
uwzględniać cele operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Problemy społeczne związane z alkoholem są
jednymi z najtrudniejszych do rozwiązania,
a spożywanie alkoholu ma istotny wpływ na całą
populację. Wśród głównych celów Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znalazły się m.in. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia
spożycia napojów alkoholowych i struktury ich
spożywania oraz osiągnięcie zmiany w zachowaniu i postawie mieszkańców gminy wobec problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz rodziców.
Natomiast cele główne zawarte w Gminnym

Programie Przeciwdziałania Narkomanii to osiągnięcie zmiany w zachowaniu i postawie mieszkańców gminy wobec problemu narkomanii,
uzależnień behawioralnych i innych zachowań
ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży oraz rodziców, a także ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych, wynikających z tych zachowań.
Troska o jakość działań profilaktycznych to
jedno z podstawowych wyzwań, jakie stawia
sobie gmina Krzeszowice, realizując powyższe
programy. Należy pamiętać, że zadania zawarte
w programach, kierowane są do mieszkańców
gminy, jednak priorytetem – jak w latach ubiegłych - będą działania skierowane do dzieci,
młodzieży i ich rodziców. Zadania te są od lat
w gminie Krzeszowice uznawane za jedne z najważniejszych.
W realizacji programów w pracy z dziećmi i ich
rodzicami istotne jest korzystanie z rekomendowanych programów profilaktycznych. Od co
najmniej 5 lat w gminie Krzeszowice wzmocniono działania skierowane do rodziców, a w ostatnich 3 latach nadano tym działaniom wysoki
priorytet, co przekłada się chociażby na udział

rodziców w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez szkoły, a także - w ramach realizacji
profilaktyki uniwersalnej - zapraszanie rodziców
wspólnie z dziećmi do udziału w różnorodnych
spotkaniach, wzmacniających więzi rodzinne.
W programach na 2019 rok utrzymano również
działania realizowane w latach ubiegłych, m.in.
współpracę ze szkołami, współpracę z organizacjami pozarządowymi i grupami samopomocowymi, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt” przy Urzędzie Miejskim
w Krzeszowicach.
Konstruując te programy skorzystano z corocznej
oraz cyklicznej diagnozy w zakresie problemów
alkoholowych oraz problemów narkomanii ,występujących na terenie naszej gminy. Wszelkie
działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony administracji samorządowej,
bowiem skutki (koszty) związane z problemem
alkoholowym lub problemem narkomanii ponosi całe społeczeństwo.
Tekst: Nina Kurdziel,
Wydział Organizacyjny UMK

Informacja o zmianach
w opłacie za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej

1 stycznia 2018 roku weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na burmistrza gminy Krzeszowice obowiązek
określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne i prawne, które na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (35 arów) wykonały roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie
tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach, które są nieujęte
w systemy kanalizacji otwartej (systemy powierzchniowe: rowy, kanały) lub zamkniętej (podziemny system rurociągów). Sprawy te reguluje art.
269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne. Reasumując, opłata jest naliczona za nieruchomości, które w dużej mierze zostały pokryte np. asfaltem,
betonem lub nieprzepuszczalną kostką.
Wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości
powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana,
wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej, oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (art. 270 ust. 7 Prawo wodne). Sposób obliczania
opłaty reguluje art. 272 ust. 8 tej ustawy, wskazując, że wysokość opłaty
ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, oraz czasu wyrażonego
w latach.
Po nowelizacji ustawy Prawo wodne, która weszła w życie z dniem 20
września 2018 roku, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za
zmniejszenie naturalnej retencji zobligowane zostały na podstawie
art. 552 ust. 2 b pkt 2 ustawy Prawo wodne do przedkładania burmistrzowi oświadczenia za poszczególne kwartały w celu ustalenia
wysokości opłaty. Wzór oświadczenia zamieszczony jest w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: http://kzgw.

gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne oraz na stronie
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa
dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
Oświadczenie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach,
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, lub złożyć osobiście na Dzienniku
Podawczym urzędu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej.
Na podstawie złożonego oświadczenia z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach zostanie przesłana stosowna informacja o naliczonej opłacie.
Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska UMK, tel.
12 -252-08-13.
Referat Ochrony Środowiska UMK
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Przedmiot i problematyka działania
komisji stałych Rady Miejskiej
w Krzeszowicach
1. Komisja Rewizyjna – zadania wynikające z ustawy o samorządzie
gminnym, w szczególności art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990
roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 – z późniejszymi
zmianami), w tym:

- zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych, zaciąganych przez burmistrza w roku
budżetowym,

a) kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,

- zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę
Miejską,

b) opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie
z wnioskiem do Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium burmistrzowi,

- tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,

c) inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

- określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
przez burmistrza,

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – zadania wynikające z ustawy
o samorządzie gminnym, w szczególności art. 18 b ustawy z dnia
8 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 –
z późniejszymi zmianami), w tym:

- tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów
i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania
ich w majątek,

a) rozpatrywanie skarg, dotyczących działań burmistrza i jednostek
organizacyjnych gminy,

- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń,
udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

b) rozpatrywania wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

- określanie wysokości sumy, do której burmistrz może
samodzielnie zaciągać zobowiązania.

3. Komisja Budżetu, Mienia i Finansów – zadania dotyczące:
a) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

4. Komisja Rozwoju i Infrastruktury – problemy dotyczące kierunków
rozwoju gminy, współdziałania w tym zakresie z innymi podmiotami,
a w szczególności zadania własne gminy z zakresu:

b) gospodarki nieruchomościami,

a) ładu przestrzennego,

c) ustalania wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach
jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego,

d) powoływania i odwoływania skarbnika gminy, który jest głównym
księgowym budżetu, na wniosek burmistrza,

c) działalności w zakresie telekomunikacji

e) podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach,
określonych w odrębnych ustawach,
f) odejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
- zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie
stanowią inaczej,
- emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
nabywania, wykupu przez Burmistrza,
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d) lokalnego transportu zbiorowego,
e) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
f) targowisk i hal targowych,
g) cmentarzy gminnych,
h) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych,
i)

uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
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j)

uchwalanie programów gospodarczych,

k) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi
gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
l)

podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania
do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
i regionalnych.

5. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – problemy,
dotyczące działalności rolniczej, leśnictwa i łowiectwa oraz zadań
z obszaru gospodarki wodnej, wodno – ściekowej i ochrony
środowiska naturalnego, a w szczególności z zakresu zadań własnych
gminy w obszarach:
a) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
b) działalności rolniczej na terenie gminy,
c) gospodarki leśnej i łowiectwa,
d) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz,
e) zieleni gminnej i zadrzewień.
6. Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – problemy dotyczące
rozwoju społeczno – kulturalnego gminy Krzeszowice, organizacji
życia społecznego i współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami,
a w szczególności w obszarach:
a) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, oraz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
b) ochrony dziedzictwa narodowego,
c) kultywowania tradycji i patriotyzmu,
d) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych,
e) promocji gminy,
f) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
g) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw.
7. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów, Zdrowia i Polityki
Społecznej – problemy z obszaru bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Krzeszowice, tworzenia aktów prawa miejscowego, a także
zagadnienia związane z organizacją opieki zdrowotnej i polityki
społecznej w szczególności dotyczące:

a) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia
i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
b) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia
warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych
i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
c) uchwalanie Statutu Gminy,
d) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te
jednostki,
e) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa
w art. 8 ust. 2 i 2 a ustawy o samorządzie gminnym,
f) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic
i placów, będących drogami publicznymi lub nazw dróg
wewnętrznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
g) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
h) działania dotyczące organizacji opieki zdrowotnej i społecznej
przez gminę oraz współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami,
a w szczególności w obszarach:
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej,
- zabezpieczenia medycznego i dostępu do usług zdrowotnych,
- profilaktyki zdrowotnej,
- promocji zdrowego stylu życia.
8. Komisja Edukacji – problemy dotyczące rozwoju oświaty i działalności
edukacyjnej gminy Krzeszowice, a w szczególności z zakresu:
a) edukacji publicznej,
b) podejmowania uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów,
c) działalności szkół i przedszkoli na terenie gminy Krzeszowice,
d) promocji działalności oświatowej,
e) współpracy z placówkami edukacyjnymi i instytucjami
oświatowymi.
9. Komisja Inwentaryzacyjna – ustalanie kierunków i kolejności
komunalizacji gruntów należnych gminie z mocy prawa, dokonywanie
inwentaryzacji mienia komunalnego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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Komisje problemowe Rady Miejskiej
w Krzeszowicach – VIII kadencja 2018-2023
KOMISJA
REWIZYJNA
Lp.

Nazwisko i Imię

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Funkcja

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Wojciech Pałka

Przewodniczący

1.

Wojciech Styrylski

Przewodniczący

2.

Jerzy Ciężki

Wiceprzewodniczący/Sekretarz

2.

Leszek Kramarz

Wiceprzewodniczący

3.

Kazimierz Stryczek

Członek

3.

Władysław Ziomek

Członek

4.

Dorota Marek

Członek

4.

Krystyna Galos

Sekretarz

5.

Beata Głąb

Członek

5.

Andrzej Osiniak

Członek

KOMISJA KULTURY, SPORTU,
TURYSTYKI I PROMOCJI

KOMISJA SKARG,
WNIOSKÓW I PETYCJI

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Anna Łukasik

Przewodnicząca

1.

Jan Węgrzyn

Przewodniczący

2.

Wojciech Styrylski

Wiceprzewodniczący

2.

Leszek Słota

Wiceprzewodniczący

3.

Jerzy Ciężki

Sekretarz

3.

Wojciech Pałka

Sekretarz

4.

Kamil Kłosowski

Członek

4.

Dorota Marek

Członek

5.

Robert Chochół

Członek

5.

Wiesław Jagiełło

Członek

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO, STATUTÓW,
ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

KOMISJA BUDŻETU,
MIENIA I FINANSÓW
Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Kazimierz Stryczek

Przewodniczący

1.

Leszek Kramarz

Przewodniczący

2.

Henryk Woszczyna

Wiceprzewodniczący/Sekretarz

2.

Stanisława Maciejowska

Wiceprzewodnicząca

3.

Wiesław Jagiełło

Członek

3.

Dariusz Kaczara

Sekretarz

4.

Andrzej Osiniak

Członek

4.

Wojciech Pogan

Członek

5.

Beata Głąb

Członek

5.

Krystyna Galos

Członek

KOMISJA ROZWOJU
I INFRASTRUKTURY

KOMISJA EDUKACJI
Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Robert Chochół

Przewodniczący

1.

Słota Leszek

Przewodniczący

2.

Stanisława Maciejowska

Wiceprzewodnicząca

2.

Jan Węgrzyn

Wiceprzewodniczący/Sekretarz

3.

Dariusz Kaczara

Sekretarz

3.

Henryk Woszczyna

Członek

4.

Kamil Kłosowski

Członek

4.

Władysław Ziomek

Członek

5.

Anna Łukasik

Członek

5.

Wojciech Pogan

Członek

KOMISJA INWENTARYZACYJNA
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Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Wiesław Jagiełło

Przewodniczący/Sekretarz

2.

Jerzy Ciężki

Wiceprzewodniczący

3.

Wojciech Pogan

Członek

Informacje Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz, Jan Bereza

KULTURALNIE I NIE TYLKO. TAK BYŁO W 2018 ROKU
2018 był dobrym rokiem dla naszego Centrum. Rokiem dobrym i ważnym, bo jako instytucja kultury wpisaliśmy się wieloma działaniami
w obchody 100-lecia niepodległości naszej ojczyzny. Już w wigilię tej wielkiej rocznicy, w listopadzie 2017 roku, rozpoczęliśmy obchody święta
niepodległości w Galerii w Pałacu Vauxhall wystawą prof. Czesława Dźwigaja ARS – MEA PATRIA. Ta wielka, retrospektywna wystawa znanego
rzeźbiarza prezentowała summę jego twórczego dorobku, której tematem jest Polska. W listopadzie 2018 roku obchody zakończyła wystawa
artystów naszej gminy ARTYŚCI KRZESZOWIC DLA NIEPODLEGŁEJ.
imprezy, która na trwałe wpisała się w kalendarz
Krzeszowic oraz 30-lecie naszej galerii sztuki, od
2006 roku działającej pod nazwą Galeria w Pałacu Vauxhall.
19 grudnia w sali kinowej w Trzebini dzieci
z zajęć baletowych, prowadzonych przez Annę
Szewczyk, zaprezentowały – dla swoich koleżanek i kolegów ze szkół podstawowych całej
gminy (2 spektakle, po 260 osób na widowni!)
– profesjonalnie przygotowane widowisko baletowe DZIADEK DO ORZECHÓW.
Nie sposób wymieć tutaj wszystkich zorganizowanych wydarzeń. Działo się tak dużo: w każdy
(każdy!) piątek od wernisaży naprawdę znaczących wystaw – jak chociażby WITKACY, ZAPIS
SOCJOLOGICZNY Zofii Rydet, przez koncerty
Grzegorza Turnaua, Haliny Kunickiej, benefis
Lucyny Ordon Klimczak, Trio Mateusza Pałki,
spotkania z ludźmi sztuki – Andrzejem Dziukiem,
dyrektorem kultowego Teatru im. Witkacego
w Zakopanem, Anną Lutosławską, znakomitą aktorką, Januszem Blecharzem, muzykiem i kompozytorem, aktorem Wojciechem Skibińskim,
przez skupiający coraz większą rzeszę kinomanów Dyskusyjny Klub Filmowy, po małe, klimatyczne imprezy plenerowe, jakimi są MUZYCZNE
FONTANNY i wielkie – jubileuszową X MAJÓWKĘ
HRABINY ZOFII, zakończoną koncertem kultowego zespołu Wilki, ZAKOŃCZENIE LATA, zimowy
JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA oraz PRZEGLĄD PASTORAŁEK I KOLĘD LUDOWYCH REGIONU KRAKOWSKIEGO, w którym udział wzięło 270
uczestników.
Świętowaliśmy mniejsze od 100-lecia, ale dla
nas ważne rocznice: dziesięciolecie Majówki –

Z proponowanych przez nas wielorakich zajęć
korzysta miesięcznie 400 dzieci, wielką popularnością cieszą się zajęcia baletowe, wokalne,
plastyczne oraz szachy. W ramach lekcji wychowania plastycznego realizujemy program
zajęć edukacyjnych w galerii: MALI ARTYŚCI
– najmłodsze szkolne dzieci oglądają wystawę
i tworzą własne prace plastyczne, DETEKTYWI
SZTUKI – uczniowie aktywnie zwiedzają wystawę, rozwiązując zagadki na temat dzieł sztuki,
oraz MISTRZOWIE INTERPRETACJI – młodzież
poznaje wystawę, analizując wybrane dzieła. Tylko jedną wystawę – ARTYŚCI KRZESZOWIC DLA
NIEPODLEGŁEJ – odwiedziło w ten sposób 600
dzieci ze szkół naszej gminy!
Prowadzone przez instruktorów nasze zespoły
prezentowały się podczas wielu wydarzeń,
przygotowując występy sceniczne na imprezy
plenerowe, ale i występując w naszym Centrum.
Zespół tańców Świata ZDROJANIE (instruktor
Monika Dudek) wytańczył liczne nagrody na
konkursach i przeglądach, podobnie jak – wyśpiewał – zespół wokalny VERSO (instruktor
Anna Dijuk-Bujok), chór ALLEGRIA (instruktor

Anna Gertner). KRZESZOWICKI TEATR ROZRYWKI
(instruktor Anna Dijuk-Bujok) pokazał kolejny
udany spektakl teatralny – mam wrażenie, że
oglądam profesjonalnych aktorów, a nie amatorów!
Uczestnicy zajęć DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU
W KRZESZOWICACH w interesujący sposób poszerzali swą wiedzę, dzięki spotkaniom z wykładowcami wyższych uczelni, ekspertami różnych
dziedzin nauki, pasjonatami.
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
powiększyło się w roku 2018 o dwie filie: KLUB
CENTRUM w Tenczynku, w którym wszyscy, od
małych dzieci po seniorów, znajdują dla siebie
ciekawe zajęcia oraz KOPALNIĘ TALENTÓW
w Krzeszowicach – nowo wyremontowany
obiekt tzw. Florianówki, gdzie mamy w końcu
małą, lecz profesjonalną scenę, miejsce na spotkania, koncerty i zajęcia naszych zespołów.
O wszystkich naszych propozycjach kulturalnych
i sportowych pisaliśmy przez cały rok w redagowanym przez Centrum miesięczniku „MAGAZYN
KRZESZOWICKI”, który jako gazeta bezpłatna
dostępny jest w sklepach i placówkach w całej
gminie.
Nowa strona internetowa, nad którą trwają intensywne prace – gotowa będzie na początku
2019 roku i będzie, mam nadzieję, dobrym informatorem, ale i łącznikiem dla wszystkich, którzy
korzystają z bogatej oferty Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach.
W kolejnym numerze znajdziecie Państwo
podsumowanie wydarzeń sportowych w 2018.
Anna Miga

CO Z TYM LODOWISKIEM?
Sztuczne lodowisko w Krzeszowicach, które co roku uruchamiane było na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach, w sezonie
2018/2019 nie będzie funkcjonowało. Ślizgawka przy ul. Szkolnej przez 3 zimowe miesiące dawała możliwość jazdy na łyżwach licznej grupie mieszkańców naszej gminy. Co spowodowało, że takiej możliwości nie będzie w tym sezonie? Głównym powodem są prace budowlane
prowadzone przy rozbudowie szkoły podstawowej. Głębokie wykopy, budowlane żurawie oraz utworzone drogi dojazdowe nie gwarantują
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a wydłużony czas pracy wykonawcy inwestycji spowodował, że możliwość korzystania z terenu przeznaczonego na lodowisko była praktycznie niemożliwa.
Już na początku października Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach podjęło
działania mające na celu znalezienie alternatywnej lokalizacji dla lodowego obiektu.
W grę wchodził krzeszowicki rynek, teren kompleksu boisk Orlik, plac przy ul. Ogrodowej. Jednak każda z tych lokalizacji miała określone niedogodności, uniemożliwiające
ulokowanie sztucznej ślizgawki. Brak odpowiedniej instalacji elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej, ograniczenia powierzchniowe, które spowodowałyby zmniejszenie
powierzchni lodowiska o blisko połowę to tylko nieliczne z całego katalogu problemów
związanych z jego przeniesieniem. Również czynnik ekonomiczny nie przemawiał za
takim działaniem, gdyż dostosowanie nowej lokalizacji związane z doprowadzeniem
mediów, przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury techniczno-sanitarnej, demontażem i transportem elementów składowych lodowiska zwiększyłby koszty eksploatacji
obiektu o blisko 70 %.
Mając jednak na względzie popularność jazdy na łyżwach wśród mieszkańców naszej
gminy, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach przygotowuje ofertę, dzięki której już
w styczniu dzieci i młodzież będą mogły korzystać z lodowiska w Zabierzowie. O szczegółach tego przedsięwzięcia krzeszowickie Centrum poinformuje na swojej stronie
internetowej.
Red.
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Świąteczny Jarmark T
W weekend 15-16 grudnia na krzeszowickim Rynku odbywał się Świąteczny
Jarmark Tradycji i Rękodzieła. Na
dziesiątkach straganów można było
kupić różności, wszystko oryginalne
i niepowtarzalne.
W większości były to wyroby rękodzielnicze, ozdoby świąteczne, biżuteria,
produkty lokalne, żywność. Wśród
wystawców swoje stoiska miały też
szkoły z gminy Krzeszowice i nasze
Koła Gospodyń Wiejskich.
Na scenie prezentowali się uczestnicy
Przeglądu Pastorałek i Kolęd Ludowych, a w niedzielę można było usłyszeć kolędy, utwory i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej w wykonaniu
Chóru Allegria, Zespołu Verso, uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
Zygmunta Noskowskiego. Na finał
Krzeszowicki Teatr Rozrywki zaprezentował spektakl „Pastorałka”.
Marian Lewicki
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Tradycji i Rękodzieła
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VIII PRZEGLĄD PASTORAŁEK I KOLĘD LUDOWYCH
REGIONU KRAKOWSKIEGO
15 grudnia w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach odbywał się VIII Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego.
Jury w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, przewodnicząca komisji,
Elżbieta Porębska-Kubik – etnograf, Jadwiga
Adamczyk – muzyk, Monika Dudek – etnolog
i pieśniarka, przesłuchało 40 zespołów i solistów,
dzieci młodzież i dorosłych, w sumie 270 uczestników. Przesłuchania trwały ponad 6 godzin.
Organizatorami imprezy byli: Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Rudno. Partnerem Przeglądu było
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym
Sączu. Impreza odbywała przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice i Powiatu Krakowskiego. Patronat nad Przeglądem sprawowali
burmistrz Wacław Gregorczyk i starosta Wojciech
Pałka.
W Przeglądzie wzięły udział grupy i soliści z powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i wielickiego.
Pewnym ograniczeniem był punkt regulaminu,
który mówi, że w konkursie nie mogły brać
udziału grupy, które w roku poprzednim były
laureatami I miejsca. W następnym roku ten
punkt regulaminu obejmie także osoby dorosłe
solistów – laureatów I miejsca.
Prezentowane podczas przesłuchań programy

w większości były utrzymane w charakterze prezentującym tradycyjny repertuar oraz właściwe
wykonawstwo kolęd ludowych i pastorałek.
Pochodziły one ze starych kantyczek oraz z przekazu ustnego. W tym roku uczestnicy sięgnęli
również po bardzo stare zapisy nutowe kolęd
i pastorałek, niektóre nawet z XV i XVI wieku.
Doceniając poszukiwania i starania o pozyskanie właściwego repertuaru, członkowie Komisji
zwracali uwagę na to, iż najcenniejsze dla idei
konkursu są pastorałki i kolędy, zachowane
w tradycji ustnej i pamięci zbiorowej mieszkańców regionu krakowskiego.

aru, jego oryginalność oraz sposób jego wykonania. Zwracano uwagę na tradycyjną, ludową
manierę wykonawczą i właściwy dobór elementów stroju ludowego.

Podczas tegorocznych przesłuchań pojawiło
się dużo rzadko spotykanych kolęd ludowych,
świeckich, co organizatorzy wskazali jako efekt
prowadzonej przy okazji Przeglądu edukacji (seminaria, omówienia, konsultacje merytoryczne).
Komisja podkreśliła bardzo wysoki poziom i staranność prezentacji oraz doceniła fakt uczestnictwa w Przeglądzie nowych grup, które mimo, że
po raz pierwszy brały udział w konkursie, prezentowały wysoki poziom wykonawstwa.

Uczennice klasy VII a ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Krzeszowicach, a 3 miejsce – Dziewczęcy
Zespół Wokalny, CKIS w Krzeszowicach.

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę
przede wszystkim dobór tradycyjnego repertu-

Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci
gminy Krzeszowice.
W kategorii dziecięcej – GRUPY – 2 miejsce
zajął:
Sanecki Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej
w Sance
W kategorii młodzieżowej – GRUPY – 1 miejsce wyśpiewały:

Znakomicie wypadli soliści. W tej kategorii
wygrała Maria Dębska z Rudna, 2 miejsce zajęła Barbara Kosobucka z Zalasu, a wyróżnieni
zostali: Stefania Ślusarczyk z Nawojowej Góry
i Tytus Woźniak z Krzeszowic.
W kategorii dorośli – GRUPY – 2 miejsce przyznano ŚPIYWOCKOM KRZESOSKIM, gmina Krzeszowice, a wyróżnienie otrzymało KGW WOLA
FILIPOWSKA.
Red.
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MOJA WIEŚ
WYSTAWA RZEŹBY KAZIMIERZA IDZIEGO
Świąteczna wystawa rzeźby Kazimierza Idziego w Galerii w Pałacu Vauxhall zachwyca wszystkim, od pierwszego ogarnięcia wzrokiem Sali Błękitnej. Szopka i gałązki choinki zapowiadają symbolicznie zbliżający się czas Bożego Narodzenia, w którym miejsce, oglądane po raz pierwszy
w życiu z okna rodzinnego domu, odgrywa szczególną rolę. Miejsce konkretne albo jego wyobrażenie, zrodzone z opowieści przodków, przywoływane przez literaturę i sztukę. Taka jest właśnie „Moja Wieś”, mieszkającego w Chorągwicy koło Wieliczki, Kazimierza Idziego.
piórem w drodze na wesele… Wiele jest scen
zbiorowych. Razem pracuje się w polu, zwozi
z lasu drewno na opał, wędruje na jarmark, kolęduje w czas Bożego Narodzenia. Na świeżo upieczonym chlebie kreśli się krzyż… Samotny jest
może tylko oracz. Orka to przecież chwila święta,
wymagająca szczególnego skupienia.
Dobrze pobyć w takiej właśnie atmosferze w ten
grudniowy, przedświąteczny czas. Posłuchać pięknego wiersza o urodzie świata, z ogromnym przejęciem recytowanego przed kapliczką Chrystusa
Frasobliwego, wykonaną przez autora wystawy
z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa.
Zachwycić się i zabrać na pamiątkę piękny katalog, ze zdjęciami autorstwa Kamila Kłeczka i Zdzisława Słoniny.

Najpierw więc rzeźby – mocne w swym artystycznym wyrazie. To postacie znające swoją wartość,
zarówno w sensie uniwersalnym, jak i w codziennym życiu wsi – Piast Kołodziej, dwunastowieczny
Woj, ale i pracowita Baba z maślnicą. Może także
bosy Grajek, opiewający historię najbliższych
sercu stron.
I niezwykłe, przepiękne płaskorzeźby. Dyrektor
Anna Miga w swym słowie wstępnym mówiła
o ich walorach artystycznych, mistrzostwie kompozycji przestrzennej, perspektywy, proporcji.
W dziełach autora wystawy widać jakby fakturę
pędzla malarskiego – podkreśliła. Przywołała motywy „powrotu do źródeł”, obecne w przejmującej
powieści Tadeusza Nowaka „A jak królem, a jak
katem będziesz”, z jej realizmem, oniryzmem i ludową magią.

A potem już było nasze, pełne zachwytu, wędrowanie przez „cztery pory roku”, pokazane
w płaskorzeźbach Mistrza. To Jego własna wizja,
ale z pewnością inspirowana przekazywaną
tradycją. Może też fascynacja literaturą, bo to
i „Chłopi” Reymonta i „Rok polski” Zofii Kossak. Ta
druga książka jest czymś w rodzaju poetyckiego
kalendarza. Kunszt Pana Kazimierza pozwala
odtworzyć poszczególne sceny „roku”, ze świadomością jego cykliczności. Odnieść można
wrażenie, że to przesuwające się filmowe kadry,
z planem – pierwszym, drugim, trzecim, z troską
o każdy szczegół. Niezwykle dynamiczne, z wyrazistymi postaciami, przedstawianymi z należnym
im szacunkiem, powagą – przy ciężkiej pracy, ale
i radosnym uśmiechem w zabawach dzieci, w zawadiackim machaniu czapką krakuską z pawim

Podczas wernisażu wystawy wystąpiła Kapela
Mietniowska, współpracująca z Zespołem Regionalnym Mietniowiacy, działającym przy Centrum
Kultury i Turystyki w Wieliczce. Szefową zespołu
jest Maria Idzi. W Krzeszowicach zagrali: Katarzyna
Chorobik – skrzypce, śpiew, kierownik artystyczny
zespołu, Wiesław Popiołek – kontrabas, Aleksander Bicz – akordeon, Artur Kabaja – akordeon,
Władysław Malicki – śpiew, gitara. Kapela bardzo
często występuje podczas wernisaży wystaw
Kazimierza Idziego. Muzycy są zaprzyjaźnieni
z rzeźbiarzem, a szefowa Zespołu Mietniowiacy,
Maria Idzi, jest żoną artysty.
Występ zespołu znakomicie wpisał się w atmosferę i koloryt wieczoru. W szczególnej pamięci pozostał, wykonany na zakończenie, piękny taniec
Moniki Dudek z Władysławem Malickim.
Maria Ostrowska

Wystawa czynna
do 11 stycznia 2019 roku

„MOJEGO JASIEŃKA NA WOJNĘ WOŁAJĄ”
KONCERT MONIKI DUDEK I DANIELA KÜBLERA
Pojedzies?
Pojade!
Z kimze mnie zostawis
ubogom dziewcyne?
Ona jeszcze ma nadzieję, jeszcze należy do tamtego świata, jeszcze próbuje go zatrzymać, potem
przekonać, że mogłaby z nim pojechać w daleką
krainę, na tę wojnę.
W zielonym gaiku ptaszęta śpiewają
mojego Jasieńka na wojnę wołają

Mogłaby prać mu koszule w rzece, suszyć na
słońcu, spać w leśnych pokojach, na poduszce
z szyszek… Ale to przecież niemożliwe. Trzeba
się rozstać i jeszcze obiecać, że będzie czekała roczek, może dwa. On będzie pisał listy, ona będzie
płakała, lecz on tego nie usłyszy. Będzie tęskniła,
wychodziła na wzgórze, z którego lepiej widać
powracających żołnierzy.
Nie tylko ona żegna swego „kochaneczka”. Żony,
matki, siostry błogosławią idących na wojnę.
A oni maszerują do armii. Najpierw z pieśnią
i muzyką, z chorągiewkami i wiarą, że rozgromiwszy wroga, niedługo wrócą. Wojna jest jednak
bolesna, straszna i bardzo długo trwa. Często
przychodzą złe wieści.
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Tam na łące, na zielonej
przy studzience kamiennej…
leży ułan porąbany
Przychodzi matka opłakać syneczka swojego,
posłuchać jeszcze jego serca, ale jej łzy powodują, że serce syna pęka po raz drugi. Bo taka jest
wojenna prawda:
wojsko bije szabelkami
krew się leje strumieniami
a gdzie krew ta spływać będzie
biała róża kwitnąć będzie
biała róża fiołeczki
z Bogiem z Bogiem kochaneczki
Kobiety wychodzą na wzgórze, stają o zachodzie
słońca w sadzie, wyglądają, wypatrują, a oni rozpływają się w jesiennej mgle.
Umierający żołnierz też jest samotny wśród zielonej dąbrowy, gaików z ptaszętami, łąk aż po
horyzont. Kiedy trąbka gra na zwycięstwo, jakże
żal umierać.
Taką smutną, ale też niezwykle piękną opowieść
przedstawili w koncercie – spektaklu Monika
Dudek i Daniel Kübler. Wszystko w tym spotkaniu z artystami, śpiewakami, folklorystami było
niezwykłe.

którą oboje śpiewacy potrafili wspaniale wyrazić.
Nie chcę powiedzieć: „zagrać”, bo to było właśnie
tak bardzo autentyczne i szczere. Słyszeliśmy
w ich głosach ból, bezradność, nadzieję, smutek
i przede wszystkim miłość.

Małopolski powróciły zagubione gdzieś, zapomniane pieśni podkrakowskich wsi. Znaleźli je
w starych zapisach etnografów, u najstarszych
śpiewaków ludowych, dziadków i babć. Jest to
twórczy, oryginalny wkład w obchody 100-lecia
niepodległości Polski.

Gdybym cię Jasieńku nie chciała

Koncert i swoisty spektakl muzyczny przyniósł
nam wiele wzruszeń, pięknych, artystycznych
doznań. Pieśni śpiewane białym głosem brzmiały autentycznie i przejmująco. Niektóre z nich
wykonywane były a cappella, inne z towarzyszeniem heligonki, skrzypiec, akordeonu (gościnny
udział Jerzego Suruło).

nie chciała

Kończy się rok powszechnego celebrowania
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Monika Dudek i Daniel Kübler wybrali
własną drogę dla tego świętowania. Poszukali
nieznanych, zapomnianych ludowych pieśni
podkrakowskich wsi, dotykających tematu wojny. Nie jest to „wojenka ładna” z „malowanymi”
chłopcami, z ułanami rozkwitającymi jak maki
i dziewczynami powiewającymi chusteczkami na
pożegnanie. Znaleźli pieśni, w których pojawia
się prawdziwy obraz wielkiej wojny. Tak, to ona
przyniosła nam niepodległość, ale też zostawiła
wiele ran, samotności, utraty, jak każda wojna.
Znaleźli pieśni pokazujące ten czas z perspektywy kobiet: matek, żon, narzeczonych.

Melodię i słowa tej ostatniej pieśni napisała Monika Dudek w duchu wcześniej wyśpiewanych
autentycznych utworów.

W tych prostych opowieściach i pięknych, lirycznych, często tęsknych, melancholijnych melodiach jest prawda uczuć, przeżyć, doświadczeń,

Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła
gorącymi brawami pieśniarzy i cały niezwykły,
twórczy projekt. Do dziedzictwa regionalnego

to bym na góreczce nie stała…
Obiecałam ci Jasieńku w kalinie
w kalinie
że kochanie nasze nie minie
nie minie…
Obiecałam ci Jasieńku poczekać
poczekać
a teraz nie mogę doczekać
doczekać …

Na pożegnanie zostaliśmy dodatkowo obdarowani płytą „Daleko ta brat na wojnie?”, bo koncert stanowił jej promocję.
Artyści dziękowali Annie Tarko za znakomite, nastrojowe zdjęcia, stanowiące plastyczny kształt
płyty i Ryszardowi Pałce, realizatorowi nagrania.
Podziękowania popłynęły także do władz Województwa Małopolskiego, które współfinansowało projekt realizowany pod patronatem Fundacji
Kobieta w Regionie.
Mam nadzieję, że ta płyta jest początkiem
w drodze do korzeni, do nieznanych źródeł podkrakowskich pieśni. Może teraz na pocieszenie
i radość znajdą się najpiękniejsze i mniej znane
utwory o miłości, wiośnie, porach roku, ziemi,
niebie, gwiazdach… Znając niezliczone talenty,
energię, pomysłowość i przede wszystkim miłość
do folkloru Moniki Dudek, jestem pewna, że nastąpi równie piękny ciąg dalszy.
Teresa Nowak
„Daleko ta brat na wojnie?”
Zapomniane pieśni podkrakowskich wsi
Monika Dudek – śpiew
Daniel Kübler – śpiew, heligonka, skrzypce
Jerzy Suruło – akordeon
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach
8 grudnia 2018 roku
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KAMERALNE „KINO”
W KRZESZOWICACH
CZY WSZYSCY WIEDZĄ, ŻE W KRZESZOWICACH DZIAŁA
KLUB FILMOWY?
Kluby filmowe, tak zwane DKF-y, organizują pokazy filmowe o wysokich walorach artystycznych oraz poznawczych, popularyzując tym samym sztukę filmową. I taki właśnie klub, już od 4 lat, działa w Centrum
Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Uczestnikom naszego przedsięwzięcia przybliżamy zarówno najnowsze
dzieła filmowe, jak i te, które można już uznać za klasyczne – filmy polskie
i zagraniczne, również dokumentalne. W roku 2018 prezentowaliśmy
nowości kinowe – wybraliśmy dzieła najwybitniejszych współczesnych
reżyserów, m.in. Michaela Hanekego, Andrieja Zwiagincewa, ale też obiecujących polskich debiutantów, jak Jana P. Matuszyńskiego. Dzięki temu
zapoznaliśmy wszystkich z ważnymi filmowymi dokonaniami ostatnich lat.
Projekcje filmowe DKF-u są przyczynkiem do dyskusji, którą każdorazowo
prowadzi Urszula Honek, kulturoznawca. Fachowe wprowadzenie w tematykę filmu oraz rozmowa wieńcząca spotkanie prowokują do pogłębionej
refleksji nad prezentowanym dziełem.
W 2019 roku planujemy spotkania cykliczne, raz w miesiącu (głównie
w ostatnie piątki), o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny. O projekcjach informujemy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku (zapraszamy do
grupy DKF „Siódmy Kontynent” Krzeszowice).
W nowym roku spotkania będą miały miejsce w Kopalni Talentów
w Krzeszowicach, przy ul. św. Floriana 3 (budynek OSP).
Nasze kameralne „kino” przyciąga coraz więcej osób. Przychodzą starsi,
przychodzą młodsi – najmłodszy kinomaniak, kołysany w chuście przez
mamę, miał zaledwie kilka miesięcy. To nic, że usnął podczas projekcji.
Marta Smutek

„DZIKIE HISTORIE”, REŻ. DAMIÁN SZIFRON

projekcja filmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego
25 stycznia, piątek, godz. 18.00
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny
Tytułowych, dzikich historii jest sześć. To historie krótkie, zgrabne i przejrzyste. Każda z nich ma innego bohatera i stanowi niezależną opowieść. Łączy
je temat – przekroczenie granic narzuconych przez moralność i kulturę.
Poznajemy niedocenianego muzyka, biznesmena, pannę młodą, milionera,
kelnerkę oraz specjalistę od materiałów wybuchowych – postaci barwne,
które stanowią filar całego filmu. Wplątani w niewiarygodne zdarzenia oraz
irytujące dla nich zbiegi okoliczności, doprowadzeni na skraj załamania
nerwowego, podejmują działania, nie zważając na konsekwencje. Gniew
i frustracje wybuchają w sposób bardzo widowiskowy.
W przyjętej konwencji rządzi groteska i ironia. I choć „Dzikie historie” prezentują wyolbrzymione zdarzenia, nie traci się poczucia psychologicznej
prawdy. To film rozrywkowy, choć podszyty głębszą refleksją nad ciemną
stroną ludzkiej natury.
Pieczę producencką nad filmem objęli bracia Almodóvar, nadając mu tym
samym swoistego rodzaju znak jakości.
Marta Smutek

MUZYKA ZAPOMNIANEGO ŚWIATA
KONCERT JUBILEUSZOWY ZESPOŁU DI GALITZYANER KLEZMORIM
To było 20 lat temu. W 1998 roku powstało trio muzyczne, grające do dziś w tym samym składzie: Mariola Śpiewak – klarnet, Grzegorz Śpiewak
– akordeon, Rafał Seweryniak – kontrabas.
Zespół zaliczany jest do nurtu tradycyjnej muzy- precyzję dźwięku, niż na folklor. Nie zatracili
ki klezmerskiej. Oprócz jednak starych melodii jednak (i to jest piękne) poetyckiej melancholii,
żydowskich, które aranżuje i interpretuje, tworzy żywiołowości, emocjonalności, bez czego nie
własne, współczesne kompozycje z motywami byłoby muzyki klezmerskiej. Ogromną radość
melodii, tańców klezmerskich, polskich, bałkań- sprawia, gdy się widzi i słyszy, jak zatopieni są
w muzyce, zespoleni ze swoimi instrumentami,
skich, muzyki klasycznej.
z których potrafią wydobyć nieprawdopodobne
W latach 90. na krakowskim Kazimierzu odradzabrzmienia i uczucia. Mariola Śpiewak dosłownie
ła się stara tradycja ludowej muzyki żydowskiej.
tańczy ze swoim instrumentem, sama staje się
Powstawały zespoły (m.in. Kroke), które odkrygraną przez siebie muzyką.
wały zapomnianą, a właściwie przez holokaust
zabitą muzykę. Tutaj też mieszka i komponuje Zespół ma w dorobku kilka płyt, setki koncertów
ostatni przedwojenny klezmer, sławny i wybitny w całej Europie i w Polsce, nagrody i wyróżnienia;
muzyk Leopold Kozłowski (25 listopada tego wśród nich Europejską Nagrodę w Dziedzinie
Muzyki, I Nagrodę w Ogólnopolskim Konkurroku uroczyście obchodził 100-lecie urodzin).
sie Chopinowskim na wszystkie instrumenty
Na ten właśnie czas, na lata 90. przypadły studia
poza fortepianem (znakomity utwór „Chopin's
muzyczne członków Zespołu i to wtedy naroFreilach” oparty na motywach mazurków), redziła się fascynacja tą twórczością oraz pierwsze
prezentowanie Polski na imprezach i festiwalach
próby jej wykonywania. Teraz, po latach wszyscy
międzynarodowych.
troje mówią o radości i spełnieniu, jakie daje im
ta muzyka, o odkrywaniu ciągle nowych niuan- Występ Di Galitzyaner Klezmorim jest zawsze
wydarzeniem artystycznym. Tak było również
sów brzmień, możliwości, tematów.
2 grudnia w Szkole Muzycznej w Krzeszowicach,
Wszyscy, jako absolwenci Akademii Muzyczgdy muzycy zabrali nas w podróż „ponad horynej są wybitnymi i wrażliwymi ar tystami,
zont”. Ich twórczość jest oszałamiająco radosna
zwracającymi uwagę bardziej na doskonałość
i tęskna, melancholijna i ekstatyczna, taneczna
wykonania, harmonię, szeroką gamę barw,
i skłaniająca do zadumy. Niesie ze sobą taki
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ogrom emocji, że trudno czasem ją unieść, ogarnąć. Jest w niej tęsknota całego świata i zachwyt
całego świata, a przed oczami płyną obrazy…
Widziałam tańczących na łące chasydów i otwierało się przed nimi niebo, widziałam młodą parę,
która przy okrzykach „Mazl Tov” (szczęśliwej
gwiazdy) przeżywała swoje zaślubiny, widziałam
karczmę w galicyjskim miasteczku, w której
ludzie rożnych stanów, religii i narodowości
tańczyli przy muzyce łączącej motywy polskie,
ukraińskie i żydowskie. Zobaczyłam wreszcie
Żydów nad wielką rzeką Hudson, śpiewających
tęskne pieśni o zaginionym świecie ich dziadków
i rodziców.
A może było to małe miasto, nad niewielką rzeką
w pobliżu Krakowa, gdzie żyli kiedyś i stanowili
25% ludności, mieli swoje domy, rodziny, współtworzyli historię miasteczka, pełnili jakieś role
w jego samorządzie, byli lekarzami, prawnikami,
rzemieślnikami, biedakami, muzykami na pewno
też…

Zupełnie o nich zapomnieliśmy. Niczego, nawet
ich imion i nazwisk nie upamiętniliśmy. Pozwalamy, żeby domy ich modlitwy też umarły. A przecież w tych resztkach murów są ich prośby, błagania, dziękczynienia niesione do Boga.
Byłoby pięknie, gdyby choć jedną z dwóch
synagog krzeszowickich uratować i stworzyć
w niej przestrzeń dla kultury, która łączy i ocala
pamięć. Można by zgromadzić tam pamiątki (jeśli w ogóle jakieś są) po krzeszowickich Żydach.
Byłoby to też wspaniałe miejsce do prezentowania malarstwa, słuchania i tworzenia muzyki.
W takiej przestrzeni cudownie byłoby choć raz
w miesiącu spotkać się z zespołem Di Galitzyaner Klezmorim.
Teresa Nowak
Di Galitzyaner Klezmorim – Koncert Jubileuszowy
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego
w Krzeszowicach, 2 grudnia 2018 roku

CHEMIA OD KUCHNI
Większość produktów spożywczych ma swoje wzory chemiczne. W kuchni zachodzi mnóstwo procesów, takich jak smażenie, pieczenie, pasteryzacja, które pozwalają traktować to miejsce jako laboratorium chemiczne.
Aleksandra Chechelska-Noworyta, doktorantka chemii na AGH w Krakowie,
zachęcała studentów Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach do pogłębiania wiedzy chemicznej i bezpiecznego eksperymentowania.
Woda, ocet, sok z czerwonej kapusty, esencja z herbaty i olej – to przykładowe produkty, którymi posługiwali się młodzi chemicy. Wykonali szereg
doświadczeń, podczas których mogli sprawdzać odczyn substancji, łączyć
je ze sobą, obserwować zmieniające się w probówkach kolory i reakcje.
Oprócz chemicznych „sztuczek” sporo emocji wzbudził finałowy, wybuchowy pokaz. Słychać było oklaski, radosne wow oraz bis! Ale tego nie
mogliśmy powtórzyć…
Relację z ostatniego wykładu zakończyłam zdaniem: Zatrzęsły się mury
liceum. Tym razem adekwatne będzie: Było wybuchowo aż po sufit! Na szczęście liceum, w którym odbywają się zajęcia, to miejsce bezpieczne i bardzo
przyjazne, do którego chętnie wracamy po kolejną dawkę wiedzy.
Marta Smutek
DUwK

koordynator

FESTIWAL PIOSENKI „O ZŁOTY KLUCZ POWIATU
KRAKOWSKIEGO” W BARANÓWCE
Znakomicie zaprezentowali się wokaliści i wokalistki z Kopalni Talentów, filii Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Do ich sukcesów zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Młodzi ludzie związani z zespołem Verso, Krzeszowickim Teatrem Rozrywki, ale też najmłodsi adepci sztuki wokalnej
zdobywają laury na różnego rodzaju przeglądach, konkursach i festiwalach. Ostatnio uczestniczyli w Festiwalu Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu
Krakowskiego” w Baranówce. Pojechali, zaśpiewali i odnieśli szereg sukcesów.
W Baranówce wystąpili najlepsi soliści i zespoły muzyczne z powiatu krakowskiego. Jury
oceniało utwory przez nich wykonywane
w trzech kategoriach wiekowych: 6-9, 10-15,
16-22 lat. Laureaci prezentowali bardzo wysoki
poziom – tak krótko skomentował przesłuchania Paweł Dys, muzyk prowadzący zajęcia
wokalne w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce.
Nasi krzeszowiccy reprezentanci: Maja Wasiak,
Julia Wyrwik, Jagoda Wasiak, Agata Włodarczyk, Nataniel Szczepanek zajęli w swoich kategoriach 2 i 3 miejsca. Zespół Verso w swojej
kategorii okazał się bezkonkurencyjny.
Marian Lewicki
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ZIMOWE WARSZTATY DLA DZIECI W KOPALNI TALENTÓW
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-14 lat do udziału w warsztatach wokalnych oraz plastycznych, które organizowane
będą w Kopalni Talentów w Krzeszowicach, przy ul. św. Floriana 3 (budynek OSP).
Zajęcia odbywać się będą w dniach 21-25 stycznia 2019 (poniedziałek-piątek) w godzinach 12:30-15:30.
Koszt 120zł (warsztaty, materiały, posiłek, napoje, BAL na zakończenie warsztatów!)
Maksymalna liczba uczestników w grupie to 20 osób.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisy od 2 stycznia w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w pokoju nr 5 (KASA).
W programie :
- kreatywne zajęcia plastyczne (m.in. wspólne projektowanie kostiumu oraz rekwizytów na bal!),

- wspólne śpiewanie,
- bal na zakończenie warsztatów.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
Spotkania ze Świętym Mikołajem należą do najbardziej radosnych. Cieszą się dzieci, ale i dorośli nie kryją zadowolenia z wizyty długo oczekiwanego
gościa.

CZATKOWICE
Osiedlowe spotk anie ze Świętym
Mikołajem i Śnieżynką przygotowała
Helena Latawiec, przewodnicząca Zarządu Osiedla, przy wydatnej pomocy
OSP i prezesa Stefana Rysia. Dzieci były
zachwycone, a rodzice również nie kryli
zadowolenia. Wszyscy dobrze się bawili
i cieszyli z atrakcyjnych paczek.
Będzie co wspominać!

KRZESZOWICE
– MIKOŁAJ Z DZIEĆMI
SPECJALNEJ TROSKI.
To spotkanie zorganizowała Janina Lasoń – prezes Stowarzyszenia „Otwórzmy Przed Nimi Życie”,
wspierana przez Zarząd Stowarzyszenia i sponsorów. Dzięki darczyńcom Mikołaj rozdawał
bogate prezenty, piosenki śpiewała śnieżynka,
a do zabawy zachęcał zespół Agat. W spotkaniu
z dziećmi specjalnej troski uczestniczyli m.in.
dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski, starosta
krakowski Wojciech Pałka, wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Alicja Wójcik, burmistrz Gminy
Krzeszowice Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, dyrektor
Centrum Kultury i Sportu Anna Miga. To było
radosne, a momentami bardzo wzruszające
spotkanie.

MIKOŁAJ W DUBIU
Imprezę Mikołajkową w Dubiu zorganizował sołtys Zbigniew Wąsik, pomagała małżonka Maria, Marta Więcław
i dwie śnieżynki, dzięki którym zapracowany Mikołaj mógł nieco odsapnąć.
Wszystkie dzieci otrzymały wymarzone prezenty, a w najbliższym czasie
mogą się spodziewać pamiątkowych
zdjęć ze spotkania.
Maciej Libursk
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MIKOŁAJ W SIEDLCU
Bardzo efektownie i atrakcyjnie wypadła
impreza mikołajowa w Siedlcu. Na spotkanie
ze Świętym Mikołajem przyszło ponad 100
osób, w tym prawie 80 dzieci. Najmłodsi
nie mieli chwili wytchnienia. Dziewczyny
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP
w Siedlcu były świetnymi animatorkami
zabaw i konkursów. Pomagały w tworzeniu
prac plastycznych i w malowaniu pierników.
Impreza odbyła się przy wsparciu środków
z Urzędu Miasta. Organizatorami spotkania
byli: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Razem”, Sołtys, Rada Sołecka, Biblioteka,
OSP i Koło Gospodyń Wiejskich. Wśród gości
był burmistrz Wacław Gregorczyk. Wszystkie
dzieci, które przyszły na imprezę, otrzymały
„bogate” paczki.
Marian Lewicki

MIKOŁAJ W DĘBNIKU
W dniu 9 grudnia Święty Mikołaj obdarował prezentami
przybyłych do remizy OSP mieszkańców Dębnika: dzieci,
rodziców i dziadków. Sala, w której odbywało się spotkanie,
była pełna.
Mikołaj, z powodu braku śniegu dla sań reniferów, przyjechał do oczekujących go mieszkańców samochodem strażackim. Każdy, bez wyjątku, odpowiadał pięknie na pytania
Mikołaja, a dorośli rozwiązywali często niełatwe zadania na
temat słynnych polskich podróżników i odkrywców. Każdy
zatem zasłużył na prezent. Pomocnicy Mikołaja, w osobach
Pani Sołtys, Pań i Panów z Rady Sołeckiej, Pani B. Majcherczyk – właścicielki firmy „Upominki Babsi” i firmy FoodCare,
stworzyli świąteczny nastrój. Dekoracja, oświetlenie, kwiaty
– gwiazdy betlejemskie oraz muzyka, poczęstunek, prezenty i upominki – to wszystko pozwoliło gościom spędzić ze
sobą miłe chwile. Były też zabawy taneczne dla dzieci.
Magia Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko choinka,
opłatek, potrawy i wspólne kolędowanie, ale także dobre
uczynki, pomoc potrzebującym. Miłym akcentem tegorocznego spotkania mikołajkowego było narysowanie przez
dzieci laurek i wykonanie przez rodziców, dziadków i babcie
ozdób bożonarodzeniowych dla chorej Hani. Dziękujemy
wszystkim za przybycie, mieszkańcom za przepyszne wypieki, zaprzyjaźnionym z nami osobom za pomoc w przygotowaniu paczek.
Bożena Stachowska

SPOTKANIE
OPŁATKOWE
W TENCZYNKU
II Batalion Brygady Południowej Polskich Drużyn
Strzeleckich zorganizował spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczyli kombatant płk.
Józef Zięba oraz dyrektor Ośrodka Rehabilitacji
Narządu Ruchu Andrzej Osiniak. Ksiądz kapelan
ppłk. Stanisław Salawa wspólnie z żołnierzami
odmówił modlitwę, łamano się opłatkiem, przy
akompaniamencie pianina śpiewano kolędy,
a nawet pastorałki. Spotkanie zakończył wspólny
żołnierski obiad.
Info: IIB BP PDS
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W SIEDLCU

Spotkanie opłatkowe w Siedlcu to ważne wydarzenie. To co najistotniejsze,
a związane z narodzinami Syna Bożego, podkreśliły cytatami z Biblii, modlitwą i własną refleksją siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy
Chrystusa Pana. Uczestnikami spotkania zajmowali się sołtys Stanisław Molik,
który pełnił rolę gospodarza i przewodnicząca KGW Anna Szlachta. W spotkaniu uczestniczyli, mimo licznych w tym dniu obowiązków, starosta krakowski
Wojciech Pałka i wicemarszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego Łukasz
Smółka. Życzenia, rozmowy to podstawa do lepszego poznania i zrozumienia
innych. A oto przecież chodzi, gdy łamiemy się opłatkiem.
Maciej Liburski

WARTOŚCIOWY PREZENT
DLA DZIECKA NA WIELE LAT
Kupując dzieciom prezenty, np. z okazji narodzin, chrzcin, Komunii
Świętej czy kolejnych urodzin, całkiem spore kwoty przeznaczamy
przede wszystkim na chwilowe potrzeby, które lada moment zastąpią
kolejne. Warto jednak podarować dziecku „coś” więcej, co doceni za
kilka lat, a nam pozwoli ze spokojem myśleć o bezpieczeństwie naszych
podopiecznych. Tym prezentem może być polisa Warta Posag.
– Dlaczego warto kupić polisę posagową dla dziecka – radzi Katarzyna Kulig
z agencji Twoje Ubezpieczenie.
Dla rodziców najważniejsze jest bezpieczeństwo i ochrona dzieci. Każdy,
kto ma dziecko, na pewno nieraz zastanawiał się, jak jego pociecha dałaby
sobie radę, gdyby go zabrakło. Kolejna obawa rodziców to czy poradziliby
sobie finansowo, aby ratować poważnie chore dziecko. Trudne sytuacje
losowe, od wypadku po poważną chorobę, mogą dotknąć każdego. Rolą
ubezpieczenia jest zapewnienie pomocy finansowej w sytuacjach losowych,
tak aby pomóc odnaleźć się w nowych, często bardzo trudnych warunkach.
Właśnie m.in. w takich sytuacjach z pomocą przychodzi polisa posagowa
Warta Posag, która zapewnia dziecku wsparcie na wielu płaszczyznach – teraz i w przyszłości.

tego czasu dziecku może być też przyznana dodatkowo comiesięczna
renta posagowa, która pozwoli mu na dalszą edukację i zdobycie odpowiedniego wykształcenia.
A CO DZIECKO OTRZYMA Z POLISY JAK JUŻ DOROŚNIE?

KIEDY POMOŻE POLISA?
Jednorazowe świadczenia w ustalonej kwocie otrzymamy m.in. w takich
przypadkach, jak pobyt w szpitalu czy poważna choroba dziecka lub po wypadku, który doprowadzi do inwalidztwa dziecka. W takich sytuacjach rosną
wydatki związane z leczeniem. Pieniądze z polisy ułatwią dostęp do profesjonalnej terapii, leczenia czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Wypłacone
fundusze pomogą także w zakupie drogich leków czy pokryciu wydatków
związanych z dojazdami rodziców do szpitala. Polisa gwarantuje też pomoc
dziecku w najtrudniejszych sytuacjach. W przypadku śmierci rodzica czy
opiekuna, dziecko otrzyma odpowiednie wsparcie. Co ważne, polisa nadal
będzie kontynuowana, gdyż w takiej sytuacji Warta opłaca wszystkie składki
do końca trwania ubezpieczenia – niezależenie od tego, ile lat pozostało
do końca umowy. Dzięki temu, oprócz wsparcia po stracie rodzica, dziecko
otrzyma również określoną w polisie kwotę po zakończeniu umowy. Do

Warta Posag to nie tylko zabezpieczenie na trudne chwile. To także
pomoc na start w dorosłe życie, gdyż po osiągnięciu wieku wskazanego
w umowie, dziecko otrzyma określoną w polisie kwotę. Taką jednorazową wypłatę będzie można wykorzystać np. na opłatę studiów lub wkład
do zakupu pierwszego własnego mieszkania. Dzięki ubezpieczeniu
dziecko łatwiej osiągnie życiową stabilność i będzie mogło bezpiecznie
myśleć o przyszłości.
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: tel. 883 942 200
lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej Twoje Ubezpieczenie
ul. Wyki 6b/3 w Krzeszowicach
www.ckiskrzeszowice.pl [ 25 ]

POWALCZ O SWOJE ZDROWIE!
Nadejście nowego roku to doskonały pretekst do zmian. Zgodnie z popularnym sloganem „nowy rok, nowa ja” początek 2019 roku to idealna
okazja do zadbania o własne zdrowie i ciało. Mrzonki o pięknej sylwetce, zdrowym kręgosłupie czy zmianie nawyków żywieniowych nareszcie
mogą się spełnić! A wszystko dzięki NEWBODY – wyjątkowemu miejscu działającemu w ścisłym centrum naszego miasta.
Kim są?

Co oferują?

NEWBODY to wyjątkowe miejsce treningowo-rehabilitacyjne, stworzone przez ambitnych
specjalistów oraz pasjonatów zdrowego stylu
życia i sportu. – Stanowimy zgrany zespół pełnych zawodowej pasji trenerów i fizjoterapeutów,
których misją jest przede wszystkim świadczenie
usług prozdrowotnych na najwyższym poziomie.
Wykorzystujemy wiedzę oraz doświadczenie
zdobyte od największych autorytetów z branży
fitness i rehabilitacji. Bazujemy na najnowszych
systemach i metodach treningowych, dzięki czemu
gwarantujemy naszym klientom poprawę jakości
ich życia – mówi pomysłodawca przedsięwzięcia,
Bartosz Kłosowski. Wyjątkowości temu miejscu
dodaje także lokalizacja. NEWBODY znajduje się
bowiem w centrum Krzeszowic, w malowniczym
parku Pałacu Zdrojowego, przy ulicy Kościuszki
1A. Bliskość natury powoduje, że to miejsce zdecydowanie wygrywa z zatłoczonymi i ciasnymi
siłowniami.

Ich główną misją jest tworzenie miejsca, w którym dzięki profesjonalnemu i kompleksowemu
podejściu do zdrowia i aktywności fizycznej
każdy, niezależnie od wieku, poziomu zaawansowania i sprawności, będzie mógł zadbać o swoje
zdrowie, ciało i dobre samopoczucie. NEWBODY
oferuje pełen pakiet usług; od indywidualnych
treningów personalnych, po opiekę fizjoterapeutyczną, konsultacje dietetyczne, trening EMS,
trening dla kobiet w ciąży aż do zabiegów upiększających ciało. – Podopieczny w jednym miejscu
ma do dyspozycji trenera personalnego, dietetyka,
fizjoterapeutę, a nawet trenera mentalnego. Każdy
specjalista jest mistrzem w swoim fachu – zajmuje
się tylko tym, w czym czuje się najlepiej, bo zdrowie
klienta jest dla nas najważniejsze – tłumaczyła
założycielka, Katarzyna Żbik.
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Jak działają?
Każdy, kto odwiedzi to miejsce, może liczyć na
uśmiech, ciepłe przyjęcie, zrozumienie i pomoc.

Dla nich ważne jest to, by podopieczni czuli
się dobrze i z radością przychodzili na kolejne
treningi. NEWBODY to przede wszystkim zgrany
zespół i domowa atmosfera. – Wyzwania naszych
klientów są naszymi wyzwaniami. Jesteśmy po to,
by wspólnie dążyć do wyznaczonego celu. Każdy
uśmiech na ich twarzy jeszcze bardziej motywuje nas do działania – mówią zgodnie Bartosz
i Katarzyna.
NEWBODY to nowy punkt na zdrowotnej mapie
Krzeszowic, który już cieszy się dużą popularnością. „Idealne miejsce dla każdego, kto chce
zacząć zmieniać styl życia i swoje ciało”, „Zarażają
pozytywną energią, niezliczonymi pokładami
motywacji i chęci!”, „Miejsce, do którego chce się
wracać!” – tak w Internecie piszą o NEWBODY
zadowoleni klienci. Pokładając wiarę w ich słowa,
można dojść do jednego wniosku: NEWBODY to
miejsce, w którym noworoczne postanowienia
nareszcie mogą zostać zrealizowane.

TURNIEJ ŚW. MIKOŁAJA
11 grudnia dzieci z przedszkoli z gminy Krzeszowice brały udział
w Turnieju Mikołajowym, organizowanym przez Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach. Przedszkolaki rywalizowały w kilku konkurencjach. Dzieci z entuzjazmem biegały przez płotki, rzucały do celu,
skakały czy pokonywały tor przeszkód. Po podsumowaniu punktów
jury ogłosiło wyniki:
1 miejsce - Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
2 miejsce - Przedszkole w Tenczynku
3 miejsce - Przedszkole w Nowej Górze
4 miejsce - Przedszkole w Sance
5 miejsce - Przedszkole w Ostrężnicy
6 miejsce - Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach
7 miejsce - Przedszkole w Nawojowej Górze
Wszystkie przedszkola otrzymały atrakcyjne nagrody i dyplomy.
Dzieci obdarowano słodkościami, a zwycięzcy dostali Puchar św.
Mikołaja.
Warto podkreślić, że Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
wygrało po kilku latach dominacji przedszkolaków z Tenczynka.
Marian Lewicki

13 GRUDNIA

W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, na placu F. Kulczyckiego przy obelisku Solidarności, złożono kwiaty. Okolicznościowe przemówienie wygłosił
członek Solidarności, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Woszczyna. Głos zabrał również przewodniczący Rady Adam Godyń. Hymn Solidarności
i inne pieśni patriotyczne zaśpiewała Marzena Kubin, dyrektor Przedszkola w Tenczynku. W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz Wacław Gregorczyk,
wiceburmistrz Witold Kulczycki, komendant Policji Michał Godyń, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łukasz Skalny, członkowie Solidarności
Leszek Więcek, Wojciech Marchewczyk, poczty sztandarowe LO, ZSP, grupa uczniów, przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Maciej Liburski
www.ckiskrzeszowice.pl [ 27 ]

BARBÓRKA 2018 W MIĘKINI
Już po raz 14 w gościnnych murach „sołtysówki” w Miękini spotkali się przedstawiciele „górniczego stanu” z Miękini i okolic, aby wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczcić święto swojej patronki, świętej Barbary. Obchody, zapoczątkowane przez sołtysa Miękini Bogdana Kurdziela w 2005
roku, na stałe zagościły w kalendarzu imprez, nie tylko w Miękini.
W tym roku, zresztą nie po raz pierwszy, swoją
obecnością zaszczycili wszystkich: wicemarszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka, starosta Powiatu Krakowskiego
Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Krzeszowice
Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady
Miejskiej Adam Godyń, dyrektor ośrodka AGH
w Miękini Jarosław Kotyza, a także inne ważne
i znane w naszym środowisku osoby, zaproszone
przez organizatorów.
O oprawę muzyczną zadbał Antoni Przybylski,
pamiątkowe zdjęcia wykonał redaktor „Magazynu Krzeszowickiego” Maciej Liburski. Znakomite
przysmaki przygotowały panie z KGW w Miękini.
Udana zabawa przy „krotochwilnej pieśni i uciechach” trwała do późnych godzin.
Uczestnicy wspominali swoje doświadczenia
z okresu pracy w kopalniach, kamieniołomach
i odkrywkach, ale przede wszystkim podkreślali
fakt, że bogate tradycje górnicze w Miękini
i okolicach powoli zanikają, a takie spotkanie jest
jedną z niewielu okazji do ich przypomnienia.
Dla niektórych ciekawostkę stanowiły np. kolory
pióropuszy górniczych i stopni górniczych na
galowych mundurach. Czarne pióropusze zakładają osoby posiadające stopień aspiranta górniczego lub górnika, białe – kadra inżynieryjno-techniczna (technicy i inżynierowie górniczy),
czerwone – orkiestra górnicza, biało-czerwony
– dyrygent orkiestry, zielone – dyrektorzy gene-

ralni górnictwa. Uczestnicy spotkań w Miękini
posiadają różne stopnie górnicze, a tym samym
zróżnicowane pióropusze.
Organizatorzy dziękują Paniom z KGW w Miękini
za przygotowanie wspaniałych potraw i przysmaków oraz za pomoc w organizacji spotkania,

a uczestnikom za wspaniały i niepowtarzalny
nastrój oraz miłą i kulturalną zabawę.
Niech żyje nam górniczy stan!
Z górniczym „Szczęść Boże”
Organizatorzy Spotkania Barbórkowego

NIE TYLKO OD ŚWIĘTA
1. Pod sklepem rasowy kiedyś pies. Widać na
nim starość, wyniszczającą chorobę, wierność.
Gdy jego pani idzie na zakupy, wchodząc do
sklepu, przywiązany do słupa – czeka na nią.
Rytm taki sam od lat. Przed grudniowymi
świętami nie wyglądał najlepiej. Przynajmniej
estetycznie. Młode małżeństwo kupuje puszki
z karmą i stawia przed psiakiem, bo taki zaniedbany. Wraca właścicielka. Zaskoczona. – Mój
pies nie jest głodny, tylko ciężko chory, na diecie...
Zaczęła płakać.
2. Oddano do użytku alejkę do stacji kolejowej
między działkami. Wyłożono kostkę, nowe
oświetlenie dalej działa i co ciekawe – pracę
wykonano w rekordowym czasie – tygodnia

POMOCNA DŁOŃ
DLA PSIEJ ŁAPY
W dniach 11 i 25 listopada w Krzeszowicach
zorganizowaliśmy akcję „Pomocna dłoń dla
psiej łapy”, która polegała na zbiórce koców
i karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska
w Bolesławiu. Przez 2 dni mieszkańcy naszej
gminy przynosili koce i karmę na pl. Kulczyckiego
w Krzeszowicach. Akcja spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem, bowiem udało nam się zebrać
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z godzinami. Nie trzeba już chodzić naokoło – chodnikiem ogródkowym, obok stacji
busików. Oddano też wyasfaltowane alejki
w parku między ulicą Walkowskiego, Ogrodową i Krzeszówką. Błyszczy odremontowany
most rozpoczynający ulicę Grunwaldzką. Ciekawe ilu mieszkańców pamięta datę wybudowania tego ważnego obiektu w czasie I wojny
światowej.
3. Znajomy wrócił niedawno z Chin. Z kilkutygodniowego pobytu. Pełen zachwytu dla tego,
co zobaczył. Na stwierdzenie, że to państwo
komunistyczne, on – dojrzały prawicowiec –
mówi: Może za krótko byłem, nie znałem języka,
ale tego się nie czuło. Przeżyłem szok. Wracam
pół tony karmy dla potrzebujących zwierząt. Hojność darczyńców przerosła nasze oczekiwania.
Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim Mieszkańcom, którzy włączyli się w naszą
akcję. Po raz kolejny pokazaliście, jak wielkie
serca mają Mieszkańcy gminy Krzeszowice. Wasze zaangażowanie uświadomiło mi potrzebę
organizowania takich akcji charytatywnych,
w których razem czynimy dobro dla innych. Jestem przekonany, że tego typu działania musimy
organizować cyklicznie. Oczekujących pomocy
jest wielu. Razem damy radę!
Kamil Kłosowski

tam na wiosnę. Oglądam zdjęcia z miasta,
które rozrosło się do kilku milionów. Fotografie
mają charakter reporterski. Dokumentują codzienność, a w zasadzie nie tylko europejskość
w ubiorze, amerykańskie tempo rozbudowy,
lecz chińską pomysłowość oraz pracowitość.
Czystość na ulicach. Elegancja witryn sklepowych. Uśmiech mieszkańców. Zieleń. Chcąc
nie chcąc rodzą się analogie do stolicy mej
gminy. Jedno jest pewne – tam ludzie posiadają szacunek dla czystości i praktycznie wiedzą
do czego służą kosze na śmieci. U nas są regulaminy, a tam – ludzkie czyny.
Kolczasty

PAN FRANCISZEK NA 102

25 listopada 2018 roku, w niedzielę, w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach odbyło się uroczyste zebranie Członków Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego „BARĆ”, podczas którego świętowano 102 urodziny
Pana Franciszka Pióro – wieloletniego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła Pszczelarzy „BARĆ” w Krzeszowicach, a obecnie Członka Honorowego Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego „BARĆ”. W imieniu
Pszczelarzy najgorętsze życzenia złożyli: Bogusław Latawiec – prezes „Barci”
oraz Zbigniew Bińko – prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.
W imieniu Władz Gminy Krzeszowice serdeczne życzenia złożył Witold Kulczycki, wiceburmistrz Gminy Krzeszowice. Dostojny jubilat otrzymał piękne
bukiety kwiatów, listy gratulacyjne i intencyjne.

Pan Franciszek jest nie tylko najstarszym czynnym pszczelarzem w Polsce,
ale również najdłużej praktykującym pszczelarzem, bowiem pszczoły posiada od 1940 roku, a do organizacji pszczelarskiej wstąpił w 1945 roku.
Wszyscy zgodnie uznają, że to wspaniały i piękny jubileusz, a doskonałe
zdrowie Pana Franciszka to między innymi zasługa pszczół i produktów
pszczelich, spożywanych przez jubilata. Wszakże sprawdza się powiedzenie, że Kto miód pije, ten długo żyje.

Wzruszony i mile zaskoczony Pan Franciszek, podziękował wszystkim za
pamięć, za życzenia oraz prezenty. Na koniec wszyscy zebrani zaśpiewali
Jubilatowi DWIEŚCIE LAT !

Red.

Na zakończenie tej doniosłej uroczystości odbył się uroczysty wykład Pana
Zbigniewa Bińko pt. „Przygotowanie pszczół do sezonu pszczelarskiego
– wczesnowiosenne prace pasieczne” w ramach VII Krzeszowickiej Konferencji Pszczelarskiej.

MERYTORYCZNIE, ARTYSTYCZNIE, INSPIRUJĄCO,
DYNAMICZNIE…
10 grudnia 2018 r. był Dniem Integracji społeczności LO z uczniami ósmych
klas szkół podstawowych z terenu gminy Krzeszowice. Celem spotkania było zapoznanie potencjalnych uczniów z ofertą edukacyjną na rok
szkolny 2019/2020 oraz zaprezentowanie, w obrazowy sposób, specyfiki
klas o wybranych specjalnościach: klasy humanistycznej, klasy językowej
z elementami dziennikarstwa, klasy matematyczno-technicznej, klasy
biologiczno-chemicznej. W spotkaniu, poza przybyłą licznie młodzieżą,
uczestniczyli szczególni goście: starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, radny Powiatu Krakowskiego Grzegorz Małodobry, dyrektorzy szkół gminy Krzeszowice, przedstawiciele lokalnych mediów. Bardzo miło nam było gościć także absolwentów
liceum, którzy nadal podtrzymują związki z naszą szkołą, ubogacając nas
swoją działalnością artystyczną. Niezapomnianych wrażeń muzycznych
www.ckiskrzeszowice.pl [ 29 ]

dostarczyli nam kolejno: Jędrzej Wołodko – uczeń klasy 3 a, z towarzyszącymi mu członkami zespołu FUY, pan Marcin Drożdż wraz z zespołem FUY.
Po części przeznaczonej na ogólne informacje oraz program artystyczny,
młodzież w grupach odwiedzała poszczególne sale, zapoznając się z przygotowanymi warsztatami przedmiotowymi, bazą liceum, uczniami i kadrą
nauczycieli. Dużym zainteresowaniem przybyłych cieszyły się przedmioty
przyrodnicze, w ramach których nie tylko było merytorycznie, ale i empirycznie, obrazowo. Kolorowo i angażująco było także w salach, prezentujących przedmioty humanistyczne, matematykę oraz języki obce nauczane
w naszym liceum.
Mamy nadzieję, że nasi Goście miło i pożytecznie spędzili czas w naszym
towarzystwie, a zamierzona integracja stała się faktem.
Danuta Kasperczyk

MIĘDZYNARODOWO, ŚPIEWAJĄCO
Od września 2018 roku Szkoła Podstawowa im.
Władysława Jagiełły w Tenczynku realizuje Europejski Projekt Współpracy Szkół Erasmus+, pod
nazwą „Together to Enjoy, Join to Learn”, wraz
ze szkołami z Włoch, Czech, Portugalii i Turcji.
Jest to projekt językowo-muzyczny, w którym
uczniowie i nauczyciele przygotowują utwory
i piosenki w języku angielskim o różnej tematyce.
Dwa razy w roku odbywają się wymiany uczniów
do zagranicznych szkół, podczas których uczestnicy wspólnie koncertują przed szerszą publicznością.
Efektem tej międzynarodowej współpracy są
koncerty świąteczne, które odbędą się w styczniu 2019 roku w naszym kraju. Zespół wokalno-instrumentalny zaprezentuje znane kolędy
i piosenki świąteczne, m.in. „Silent Night”, „White
Christmas” czy „Jingle Bells Rock.”
Terminy koncertów:
11 stycznia 2019 r., godz. 10.00
– Szkoła Podstawowa w Tenczynku
11 stycznia 2019 r., godz. 18.00
– Kościół w Tenczynku
12 stycznia 2019 r., godz. 18.00
– Klasztor w Czernej
Serdecznie zapraszamy do udziału w koncertach.
Joanna Żak,

szkolny koordynator projektu
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„TEJL”, Erasmus+

PODSUMOWANIE KONKURSU

14 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie
II Gminnego Konkursu Międzyświetlicowego,
organizowanego przez Świetlicę Szkolną przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Burmistrz Gminy Krzeszowice oraz Przewodniczący
Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Tematem tegorocznego konkursu był
„Plakat do wybranej bajki Adama Mickiewicza”.
Jury, powołane przez organizatorów, przyznało
następujące miejsca:
1 miejsce – Świetlica przy ZPO w Woli Filipowskiej
2 miejsce – Świetlica przy SP2 w Krzeszowicach
3 miejsce – Świetlica przy SP1 w Krzeszowicach
Anna Kulak, Zuzanna Pięta,
Katarzyna Wyznakiewicz

SLAJDOWISKO
Grudzień jest miesiącem, w którym wszyscy się spotykają, żeby podsumować mijający rok. W tym roku Krzeszowicki Klub Podróżnika zaplanował takie spotkanie na ósmego grudnia. Podróżnicy przybyli licznie, co świadczy o tym, że oprócz wspólnego wędrowania, poznawania świata,
bycia blisko natury lubią również przebywać w towarzystwie ludzi o wspólnych zainteresowaniach, dla których dzielenie się czasem z innymi
jest przyjemnością. Nasze spotkanie nosi nazwę „Slajdowisko”, ponieważ oprócz danych statystycznych przede wszystkim oglądamy zdjęcia,
slajdy i filmy ze wszystkich w roku wypraw. Miło powspominać, przypomnieć sobie gdzie byliśmy, jaka była pogoda i co najbardziej nam się
podobało.
W roku 2018 mieliśmy 19 wycieczek, oprócz
typowo górskich było kilka nowości np.: wypad
na kajaki po Czarnej Nidzie, wycieczkę turystyczno-krajoznawczą „Droga św. Jakuba”, edukacyjno-zajęciową „Chlebowa chata” czy integracyjną w Kamiannej k. Krynicy, w dużej części
finansowaną z wygospodarowanych środków,
no i oczywiście rewelacyjny ośmiodniowy wyjazd wakacyjny do ośrodka SABAT nad jeziorem
Sławskim.
Nie mniej ciekawie zapowiada się rok 2019. Tym
razem zaplanowaliśmy trzy wycieczki zagraniczne. Pierwszą z nich będzie wyjazd do Tatrzańskiej
Świątyni Lodowej na Słowację ,druga również
na Słowację – „Słowacki Raj”, a trzecia to wakacyjny wyjazd do Grecji, absolutny hit cenowy!
Na lipiec tym razem zaplanowaliśmy rafting po
Dunajcu. Będą również dwie wycieczki turystyczno-krajobrazowe „Szlakiem orlich gniazd” oraz
nasze ukochane wycieczki górskie. Impreza na
zakończenie sezonu jest na razie w toku ustaleń,
ale szykuje się wielka niespodzianka dla klubowiczów.

Nasz klub na dzień dzisiejszy ma 66 członków
i naprawdę wielu sympatyków. W tegorocznych
wycieczkach uczestniczyło 245 osób! Wszystkich chętnych, którzy chcieliby do nas dołączyć,
serdecznie zapraszamy. Aby zostać członkiem
naszego klubu, wystarczy mieć podobne pasje,
umieć odnajdywać radość w byciu razem, darzyć
się wzajemną życzliwością i kierować się zwyczajną turystyczną etyką.
Teresa Ślusarczyk
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KREATYWNIE W KLUBIE CENTRUM W TENCZYNKU
Klub Centrum w Tenczynku rozpoczął swoją
działalność w kwietniu 2018 roku. Od tej pory,
w tym niewielkim pomieszczeniu, zagościły stałe
zajęcia, w których chętnie biorą udział najmłodsi
mieszkańcy Tenczynka. W poniedziałki pomysłowa Anna Koblak tworzy wraz z nimi „coś z niczego”, na warsztatach „Kreatywne 4 pory roku”
oraz „Guzik z pętelką” (dla starszych dzieci).
W czwartki prężna grupa szachistów okupuje
Klub, rozgrywając niezliczone partie szachów
pod wodzą Bernarda Kusia. Tuż po nich salę
przejmują najmłodsi, którzy prowadzeni przez
Monikę Dudek uczą się ludowych zabaw, tańców i piosenek z czasów ich babć i dziadków. Te
zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Matecznik Tradycji”, realizowanego przez Centrum
Kultury i Sportu w Krzeszowicach przy współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Koszt
zajęć to tylko 50 zł za cały semestr, a od stycznia
2019 można jeszcze dołączyć do grupy.
W środy w Klubie Centrum spotykają się pasjonatki robótek ręcznych. W miłej atmosferze,
przy filiżance herbaty, poszerzają swoje umiejętności, wymyślają nowe wzory, a od stycznia
czekają na młode dziewczyny (i chłopców!),

którzy chcieliby spróbować swoich sił w tej zapomnianej przez młodsze pokolenie dziedzinie.
Nowi uczestnicy zaczną od robienia szalika i wiemy z pewnych źródeł, że twórca najdłuższego
otrzyma pewną nagrodę!
Swoje miejsce znalazły tutaj także seniorki, które
bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach rękodzieła i gimnastyki. O ich formę dba Weronika Jaroń.
Zajęcia w Klubie Centrum odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki, ale Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach chętnie rozszerzy zakres działania także na inne dni i aktywności. Ze
względu na pojawiające się pytania o naukę gry
na gitarze, poszukiwany jest instruktor gitary,
propozycją zaś dla starszych chłopców i dziewczyn byłyby warsztaty majsterkowania – brak
tylko instruktora!
Chętni do współpracy z Klubem lub ci, którzy
mają jakieś pomysły i propozycje, mogą kontaktować się w tej sprawie z Moniką Dudek, pod
numerem telefonu 690 012 613 lub 571 401 057.
Informacje o zajęciach w Klubie także na stronie
www.facebook.com/KlubCentrumTenczynek.
Red.

ŚWIĄTECZNIE U SENIORÓW
W gminie Krzeszowice co czwarty mieszkaniec to senior! I to widać. Seniorzy to chyba najbardziej aktywna grupa społeczna w naszym mieście.
Uczestniczą we wszystkich wydarzeniach plenerowych, biorą udział w wernisażach, spotkaniach, wykładach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
seansach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, koncertach. Uwielbiają nordic walking i podmiejskie wycieczki, ale oprócz tego działają aktywnie
społecznie.
Członkowie krzeszowickiego Klubu Seniora przez ostatnie trzy lata prowadziła w budynku właśnie w tak międzypokoleniowym towarzy„Radość Życia” zasiadali w miejskiej Radzie Se- przy ulicy szkolnej Fundacja Kobieta w Regionie. stwie – seniorów i młodzieży.
niorów, udzielają się również bardzo aktywie Przez te lata Ośrodek tętnił życiem, proponując 20 grudnia spotkali się po raz ostatni w tym miejw Ośrodku Integracji Seniorów i Młodzieży, który szereg zajęć, warsztatów, spotkań, wycieczek i to scu, by zakończyć uroczyście miniony rok i złożyć
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sobie życzenia na nadchodzące święta. Agnieszka Wołodko, kierowniczka
Ośrodka, podziękowała wszystkim za cały rok pracy, spotkań, wypełniony
życzliwością i radością z bycia razem. Powitała gości, w tym Anetę Solarz,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz
Katarzynę Szymczychę, kierownik Sekcji Administracyjno-Prawnej. Także
burmistrz Wacław Gregorczyk oraz Leszek Kramarz, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej w Krzeszowicach, złożyli seniorom świąteczne życzenia.
Potem zaczęto wspominać – Boże Narodzenie na wsi, w czasach wojny i tuż
po wojnie, świąteczne, bardzo proste wówczas potrawy, chodzących po
domach kolędników, wiejskie figle po pasterce.

W przygotowaniu poczęstunku pomogła niezawodna jak zwykle krzeszowicka młodzież, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej
nr 2, niektórzy od początku związani z Ośrodkiem.
Krzeszowiccy seniorzy, pod wodzą Moniki Dudek i Agnieszki Szczuki z Fundacji Kobieta w Regionie, zakończyli kolejny aktywny i udany rok. Życzymy
im, aby w Nowym Roku 2019 nadal trzymali się razem, nadal wspólnie
działali i czerpali z tzw. jesieni życia jak najwięcej dla siebie. Do siego roku!
Red.

WAŻNE WYGRANE CKIS MARATONU KRZESZOWICE
Po kilku wygranych meczach w październiku i listopadzie nadeszły gorsze czasy dla siatkarek CKiS Maratonu Krzeszowice. Nasze dzielne dziewczyny przegrały 3 spotkania z drużynami ze szczytu II ligi kobiet. Uległy Halembie Ruda Śląska, zespołowi San Pajda Jarosław i SMS PZPS II
Szczyrk. Z niepokojem czekaliśmy na kolejnego trudnego rywala.
Drużyna Tomasovii Tomaszów Lubelski to 3 zespół w drugoligowej tabeli.
Nasz zespół sprawił kibicom wielką niespodziankę i wygrał to spotkanie
dość gładko 3:0 (25:22, 25:17, 25:18). Mimo, że wynik wydaje się przekonujący, to mecz był zacięty, nasze siatkarki zagrały na tyle dobrze, że rywalki
kompletnie się pogubiły. To oczywiście nie był nasz problem.
Następny mecz rozegrany 8 grudnia, na wyjeździe z UMCS Lublin, nie przyniósł punktów Maratonowi. Zabrakło niewiele, ale przegraliśmy to spotkanie 3:1. Nasze siatkarki mają jednak twarde charaktery i po każdej porażce
potrafią się podnieść, tym bardziej grając na własnym parkiecie. Spotkanie
z drużyną Marba Sędziszów Małopolski, 15 grudnia, rozpoczęło się od
przegranego seta, ale można to potraktować jako chwilowe zagapienie.
Po kilku mocnych komunikatach z ławki trenerskiej, siatkarki z Krzeszowic
zaczęły grać swoje i gładko wygrały kolejne trzy sety 25:18, 25:14 i 25:11,
co pozwoliło im awansować, z 14 punktami, na 7 miejsce w tabeli II ligi
siatkówki kobiet.
Do końca sezonu zostało do rozegrania jeszcze 5 kolejek i jest duża szansa,
że o byt w drugoligowej tabeli nie będziemy się musieli martwić. W styczniu w Krzeszowicach będzie można kibicować naszej drużynie 5.01. (mecz
z Sokołem Radzionków), 19.01. (Halemba Ruda Śląska) i 26.01. (SMS PZPS
II Szczyrk).
Marian Lewicki
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GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA W DRUGIEJ LIDZE
Zawodnicy LKS GÓRZANKA NAWOJOWA
GÓRA wywalczyli w mijającym sezonie
awans do drugiej ligi w klasyfikacji Klubowych Mistrzostw Polski w Biegu na Orientację. Zespół wywalczył 93 punkty i w klasyfikacji łącznej zajął 18 miejsce w kraju, będąc
jednocześnie drugim klubem w Małopolsce.
To największe druż ynowe osiągnięcie
klubu. Wiosenna runda rozegrana została
na Lubelszczyźnie w trudnych technicznie
terenach Roztocza i przyniosła 37 punktów,
co wówczas klasyfikowało klub tuż za drugą
ligą. Bardziej udany był jesienny start podczas rozgrywek na Podkarpaciu. Wypracowano łącznie 56 punktów, co pozwoliło na
awans o 4 pozycje i uzyskanie statusu klubu
drugoligowego.
Indywidualnie najlepsze pozycje wywalczyli: 6 miejsce – Michalina Pudełek, 7 miejsce
– Błażej Pudełek w biegu sprinterskim,
8 miejsce – Piotr Ślusarczyk w biegu na średnim dystansie. Mistrzostwo Polski zdobyli
zawodnicy Wawelu Kraków, którzy wyprzedzili Orientusia Łódź i UNTS Warszawa.
Red.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2019
– w imieniu Rady Nadzorczej
i Zarządu Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach,
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha oraz spełnienia wszystkich marzeń
dla Członków, Pracowników Spółdzielni, Klientów
i Mieszkańców Miasta i Gminy Krzeszowice.
A Nowy Rok 2019 niech obdaruje Was szczęściem i pomyślnością.
Władysław Odrzywołek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
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Ryszard Rudzki
Prezes Zarządu

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

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

ul.Legionów Polskich 11a, 32-065 Krzeszowice

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
Technik Masażysta

Jarosław Kuć

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

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

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

Gabinet Diagnostyki Ultrasonograficznej
USG PRENATALNE – 3D/4D aparatem GE VOLUSON E 6

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

tel. 509 795 469
geodezjaurbanik.pl

Profesjonalna pomoc prawna m.in.:
- prawo rodzinne
rozwody, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku
- prawo spadkowe
stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, unieważnienie testamentu
- prawo cywilne
zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę, w tym egzekucja
- odszkodowania komunikacyjne
(postępowanie likwidacyjne, odwołania od decyzji Ubezpieczyciela, sprawy
sądowe o zadośćuczynienie, odszkodowanie, samochód zastępczy)
- pisma procesowe, odwołania, wnioski, skargi, umowy, wezwania do zapłaty,
analiza stanu prawnego sprawy i ocena zasadności roszczeń
Spotkania
w Krakowie, Trzebini, Krzeszowicach po uprzednim umówieniu wizyty
Kancelaria Kraków:
ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków
Kancelaria Trzebinia:
ul. Kościuszki 134/10 (siedziba spółki Budownictwo A-M sp. z o.o.).

tel: 669 971 756 | e-mail: biuro@mk-kancelaria.com.pl

