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Tym razem lutowe dni z roku 1919 oraz 1920. Pierwsze dwa lata niepodległości są pełne zbierania, nawet łączenia w całość pozostałości po trzech
rozbiorach. Jak na dłoni widoczne były trudności we wszystkich przestrzeniach życia. Nie tylko mentalne, nade wszystko prawne i ekonomiczne.
To czas budowania oraz pomyłek. Wielkich słów, a za często małych czynów oraz nieporozumień. Sarmacka czkawka odżyła.
Browar akcyjny w Tenczynku ma do sprzedania, z powodu przejścia na ruch elektryczny, maszynę parową o sile 55 koni parowych, znajdującą się
w bardzo dobrym stanie. Bliższych wyjaśnień udziela Browar akcyjny w Tenczynku koło Krzeszowic („Czas” 1919, nr 26 z 1 lutego). Notatka niesie
w sobie wiele symboli. Pierwszy realny, techniczny, o przemysłowym wprowadzeniu energii elektrycznej. Niby szczegół, lecz jak ważny. Drugie
znaczenie określa skok cywilizacyjny, jakiego musi dokonać młode państwo, aby już na starcie nie zostać w dołkach. Niestety – nie wszyscy
rządzący do tego dorośli. Raczej do falstartu.
Informacja – jakże częsta w późniejszych latach – dowodząca nie tylko rozwoju techniki komunikacyjnej, ale i ludzkiej nieodpowiedzialności
wynikającej z lekceważenia służbowych obowiązków. Zasada „jakoś to będzie” totalnie młoda. Ze strachem myślę o ewentualnych wypadkach
na trasie kolejowej do Krakowa. Owe ekrany mające niby chronić człowieka z każdej strony toru – dla laika – są potencjalnym źródłem
niebezpieczeństwa. I można uruchomić wyobraźnię kraksy w takim tunelu, szczególnie w sytuacji pomocy dla pasażerów. Dyrekcja kolei
komunikuje: maszynista pociągu nazywanego nr 47, jadący z Oświęcimia do Krakowa, przejechał dzisiejszej nocy sygnał wjazdowy ustawiony
na <jazda zabroniona> przed stacją Trzebinia, wskutek czego nastąpiło na stacji Trzebinia zderzenie tego pociągu z pociągiem pospiesznym
nr 102/105, który wyjechał z Krakowa, w niedzielę o 9.30 w Kierunku Warszawy. Lokomotywa pociągu nr 47 i jeden wóz osobowy pociągu
pospiesznego, wykoleiły się i zostały uszkodzone. Podróżny Franciszek Wieczorkowski, 36-letni z Chodec, uległ złamaniu prawego przedudzia,
a podróżny Józef Pantz, przemysłowiec z Niska, 32-letni, złamaniu prawej nogi. Oprócz tego około 20 osób z pracowników kolejowych uległo
lżejszym obrażeniom. Przerwa w ruchu kolejowym do 9 rano. Śledztwo w toku („Czas” 1919, nr 43 z 18 lutego).
Znaczenie marki, w sensie pocztowym oraz filatelistycznym, uległo zmianie. Dzisiaj także znaczek na kopertę czy widokówkę wychodzi z użycia.
Co prawda wiele państw dba o wysoką jakość artystyczną tych miniaturowych dzieł plastycznych, ale technika wyrzuca na pobocze ich dawną
funkcję. Pozostają wierni kolekcjonerzy. Polski znaczek jako dzieło sztuki trzyma się dobrze.
Z dniem 28 lutego zostaną wycofane z obiegu wszystkie obce marki pocztowe, jakiegokolwiek nakładu, a wejdą w życie tylko marki polskie.
Wymiana marek dawnych na nowe, znajdujące się w rękach prywatnych, stracą z końcem lutego swą wartość („Czas” 1919, nr 44). W polskiej
filatelistyce historia odbija się jak w zwierciadle.
Ruch w ogłoszeniach prasowych. Także w posiadłościach Potockich. Na przestrzeni roku ukazały się ogłoszenia warte uwagi ze względu na treść.
„Czas” (1919, nr 45 z 20 lutego, czwartek) publikuje: Poszukujemy urzędnika Polaka, katolika do czynności administracyjnych, rachunkowych
i konceptowych. Wiadomości agronomiczne nie są potrzebne. Uposażenie zależy od kwalifikacji. Do podań należy dołączyć odpisy świadectw
i dokładne curriculum vitae. Na podania nie uwzględnione nie damy odpowiedzi. Kancelaria Głowna Hr. Potockich w Krzeszowicach koło
Krakowa. W dwanaście miesięcy później „Ilustrowany Kurier Codzienny” (1920, nr 49 z 19 lutego, czwartek) ogłasza: Rolnik, Polak rzymskokatolickiego obrządku, z poważnymi referencjami, poszukiwany od 1 kwietnia br. jako zarządca kompleksów rolnych Hrabstwa Tenczyńskiego.
Warunki według umowy. Podania z odpisami świadectw, których się nie zwraca, przyjmuje od 15 marca br. administracja dóbr hr. Potockich
w Krzeszowicach. Powyższe anonse są symptomatyczne nie tylko z punktu widzenia merytorycznego, lecz ideowego. Wtedy kształtowała się
nowa Europa, chociaż na totalitarnym podłożu.
Paskarstwo od czasu początków XX wieku było szczególnie popularnym określeniem handlowym, wręcz zjawiskiem ekonomicznym. W Polsce
– w latach późniejszych – dorosło do materialnej i prawnej potęgi. Współczesne słowniki definiują go jako nieuczciwy handel polegający na
podbijaniu cen towarów, których brak na rynku. „Czas” (1919, nr 32 z 27 lutego) alarmuje: Od kilku dni, po okresie tanienia, rozpoczął się znowu
okres podnoszenia cen artykułów pierwszorzędnej potrzeby, drożejących z dnia na dzień. Drożeją głównie mąka, chleb, mięso; cukier jest w ogóle
bez ceny; dalej melasa, tytoń itp. Smutny objaw ten należy tłumaczyć w dużej mierze tym, że paskarze, ochłonąwszy nieco z pewnego strachu,
wywołanego represjami, masowo próbują robić dobre interesy. Niestety trzeba przyznać, że czynią to bardzo dobrze... Czas historyczny dopisał
i dalej dopisuje do tego terminu inne słowa: kombinator, cwaniak, spryciarz, złodziejaszek... To niezwykle żywa oraz skuteczna reakcja rynku na
braki materialne. Współcześnie zwycięża „studnia bez dna”, czyli mafia.
„IKC” (1920, nr 33 z 2 lutego) drukuje materiał będący interesującym przyczynkiem do rosnącej w Polsce hydry biurokratycznej. Młode państwo
sądziło wtedy, że zakazami, nakazami, karami, ograniczeniami, szczegółowymi przepisami poprawi zaopatrzenie, życie oraz świadomość
społeczeństwa. Dzisiaj wiemy, że restrykcje prawne, nawet najbardziej szczegółowe – nie poprawią od razu sytuacji, lecz przyniosą drastyczne
skutki. Ministerstwo Aprowizacji wydało szereg ograniczeń spożywczych dla piekarni, względnie restauracji, pensjonatów, barów, bufetów
publicznych, kawiarni, cukierni itp. Bułka białego pieczywa nie ma przekraczać 40 gramów; cena ma być uwidoczniona; wypiek ciast, pianek
i pasztetów nadal zabroniony; zabronione używanie cukru do napoi i leguminy; oznaczono godziny dla podawania mleka (samego lub jako
domieszki): 6 do 10 rano – 6 i pół do 9 wieczorem; dla obiadu 1-5 pop., dla kolacji 7 11 wieczór, wyłączając restauracje kolejowe; najwyższe
menu obiadu: zupa, jedno mięso lub ryba, jarzyna, kompot, czarna kawa – zaś kolacji: dwa dania o jednym mięsie (rybie); przepisano najwyższą
wagę mięsa, masła i kanapek; na flaszkach wina, wódki i likieru maja być oznaczone ceny sprzedaży flaszki i kieliszka. Za przekroczenie przepisów
ulegają karze administracyjnej (areszt do 3 miesięcy lub grzywna do 50 tys. marek); właściciele zakładu, personel, a także konsument.
Trzeba pamiętać, że w spadku po zaborcach otrzymała nowa Polska także nędzę, analfabetyzm, brak poczucia jedności narodowej, wyraźny podział
w hierarchii społecznej. Większość obywateli – w ówczesnej Niepodległej – nie miała pieniędzy na jeden posiłek dziennie, nie znała zapewne
z nazwy leguminy, czarnej kawy, likieru, pianek... To znamienny początek polskiego chciejstwa politycznego. I dowód na to, jak rozrastało się
polskie piekło, nie tylko socjalne.

1 lutego

JAK RECYTOWAĆ?
warsztaty z aktorką Elżbietą Bielską
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny

2 lutego

DZIECIĘCY UNIWERSYTET W KRZESZOWICACH
Pobawmy się (z) czasem
zajęcia poprowadzi Marcin Banaś z Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach
wstęp 25 zł za pojedyncze zajęcia lub karnet na cały semestr 125 zł

8 lutego

PORTRETY I KONTERFEKTY
wernisaż wystawy malarstwa Michała Bacy
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny

9 lutego

FOLK KARNAWAŁ
taneczna zabawa dla wszystkich
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny

godz. 15.00

godz. 10.00

godz. 19.00

godz. 18.00

15 lutego

LABORATORIUM KULTURY
Obrazek na kocich łapach. Poetyckie (nie)Walentynki
spotkanie z poetką Katarzyną Miarczyńską i koncert barda Piotra Kłeczka
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny

16 lutego

Walentynki w Kopalni Talentów
speed dating (rejestracja online) oraz dyskoteka dla młodzieży
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp 10 zł

22 lutego

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
projekcja ﬁlmu Papusza (reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze)
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny

23 lutego

DZIECIĘCY UNIWERSYTET W KRZESZOWICACH
Warsztaty ﬁlmowe - nakręć się razem z nami
zajęcia poprowadzi Michał Kołdras - operator kamery, montażysta,
właściciel serwisu kinoamatorskie.pl

godz. 19.00

godz. 18.00

godz. 18.00

godz. 10.00

Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach
wstęp 25 zł za pojedyncze zajęcia lub karnet na cały semestr 125 zł

23 lutego

XXIII POSIADY SATYRY I HUMORU
doroczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Krzeszowice
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Gminne Spotkanie Noworoczne
i Gala Nagrody Burmistrza Źródło Sukcesu 2019
4 stycznia w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyło się spotkanie noworoczne, na które zaprosili burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń. Spotkanie rozpoczęli Damian Wróbel, laureat nagrody Grand Prix I Festiwalu Talentów
Gminy Krzeszowice, oraz laureat II miejsca Nataniel Szczepanek z zespołem Verso.

Gości powitali: Anna Miga – dyrektor Centrum Kultury i Sportu, burmistrz
Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń.
- Gminne Spotkanie Noworoczne ma swój wyjątkowy charakter oraz stosowną
oprawę, oddającą atmosferę świąt Bożego Narodzenia i rozpoczęcia Nowego
Roku. Spotykamy się w gronie mieszkańców gminy oraz gości i przyjaciół,
związanych pracą zawodową, więzami rodzinnymi i na wiele innych sposobów
z naszą gminą, aby złożyć sobie życzenia noworoczne oraz podziękować tym,
którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju naszej gminy. Uroczystość tę łączymy z galą nagrody Źródła Sukcesu - mówił Wacław Gregorczyk.
Życzenia zgromadzonym złożył minister Andrzej Adamczyk, a następnie
rozpoczęła się część związana z doroczną nagrodą Źródło Sukcesu. Kapituła nagrody w składzie: Stanisława Grzęda - przewodnicząca, Adam Godyń
- wiceprzewodniczący, Monika Dudek - sekretarz, Małgorzata Fryt, Jan
Kanty Wójcik, Andrzej Furmanik i ks. Karol Szałas, spośród 6 nominowanych
podmiotów wyłoniła w tajnym głosowaniu nagrodzonych.
Laureatami zostali:
w kategorii CZŁOWIEK – Roman Żbik, w kategorii INSTYTUCJA – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego, w kategorii
FIRMA – Kopalnia Wapienia Czatkowice, w kategorii ORGANIZACJA –
Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze Barć.
Po wystąpieniach nominowanych i nagrodzonych krótki koncert rozpoczęła Agata Włodarczyk, laureatka III miejsca pierwszego Festiwalu Talentów
Gminy Krzeszowice, którego finał odbył się na Zakończenie Lata. Kopalnia
Talentów, otwarta w marcu 2018 jako filia CKiS, miejsce spotkań dla dzieci
i młodzieży, zapewnia rozwijanie pasji, udział w zajęciach teatralnych,
wokalnych, tanecznych i pozwala wyszukiwać młodych, utalentowanych
ludzi, którym warto zaoferować fachowe konsultacje, pomoc, promocję.
Tak też się zrodził pomysł Festiwalu, który obejmował przesłuchania, udział
w warsztatach, koncert finałowy. Koordynatorem projektu, a także prowadzącą warsztaty wokalne, była Anna Dijuk-Bujok.
Burmistrz Wacław Gregorczyk, w wystąpieniu połączonym z prezentacją
multimedialną, podsumował wydarzenia roku 2018 i podziękował za
współpracę, po czym przyszedł czas na poświęcenie opłatków i indywidualne życzenia noworoczne.
Tekst: Janina Walkowicz,
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zdjęcia:

Marian Lewicki
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Zakaz spalania odpadów
W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania
odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych!
Zgodnie z ustawą o odpadach, pod pojęciem odpadu rozumie się każdą
substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się
pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W świetle przytoczonej definicji, odpad stanowią m.in. wytwarzane w produkcji przemysłowej
trociny, wióry, ścinki i drewno, jak również pochodzące z gospodarstw
domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane.
Wyżej wymieniony rodzaj odpadów obejmuje nie tylko „czyste” drewno,
ale również drewno zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami (np.
konserwującymi, lakierami, klejami itd.). Często wyżej opisane zanieczyszczone odpady są wykorzystywane przez
osoby fizyczne jako paliwo w kotłach
nieprzystosowanych do tego celu, co powoduje emisję szkodliwych substancji do
powietrza (m.in. benzo(α)pirenu, metali
ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów
itp.).
Rozporządzenie ministra środowiska
w sprawie listy rodzajów odpadów, które
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą
poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku, wskazuje, że w procesie R1, obejmującym wykorzystanie odpadu
jako paliwa, można stosować drewno, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi. Natomiast stosowanie jako paliwa
trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych czy forniru jest całkowicie zabronione. Osoby spalające wyżej wymienione odpady
zanieczyszczonego drewna naruszają przepisy prawa i trują nas wszystkich!
Jeśli podejrzewasz, że Twój sąsiad lub ktoś inny spala odpady, zacznij od
rozmowy. Gdy te nie przyniosą skutku lub nie masz takiej możliwości, zgłoś
sprawę Staży Miejskiej telefonicznie: 12 282 14 77, e-mailowo: strazmiejska@um.krzeszowice.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-22:00. Poza godzinami pracy Straży Miejskiej nieprawidłowości
można zgłosić na Policję, telefonicznie: 12 257 91 11.
Referat Ochrony Środowiska UMK

Kalendarz
podatkowy

Nowy PSZOK już działa
Od 2 stycznia 2019 r. na terenie gminy Krzeszowice funkcjonuje nowy Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Operatorem PSZOK jest gmina Krzeszowice, a nadzór nad funkcjonowaniem Punktu pełni Referat
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego,
tel. 12 252 08 21.
PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Poprzecznej 7 w Krzeszowicach (naprzeciwko poprzedniego tymczasowego PSZOK). Budowa PSZOK możliwa
była dzięki wsparciu środków Funduszu Europejskiego w wysokości 1 969
921,67 zł, a całkowity koszt budowy PSZOK wyniósł 2 849 442,54 zł.
PSZOK przyjmuje zgromadzone w sposób selektywny odpady komunalne, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych, położonych na
terenie gminy Krzeszowice, których właściciele ponoszą opłatę z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gminy. W PSZOK przyjmowane są między innymi:
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• gruz budowlany niezanieczyszczony oraz inne odpady remontowo-budowlane posegregowane według rodzaju odpadów (LIMIT 0,5 Mg
w ciągu roku z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego),
• zużyte opony (pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t),
• odzież i tekstylia,
• przeterminowane leki,
• zużyte baterie i akumulatory,
• inne odpady niebezpieczne – chemikalia (w szczelnych, opisanych opakowaniach),
• frakcje gromadzone w kolorowych workach, tj.: tworzywa sztuczne wraz
z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi (żółty), papier i tektura
(niebieski), szkło (zielony),
• odpady BIOdegradowalne (LIMIT 20 worków o pojemności 120 l w ciągu
miesiąca z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego).
PSZOK jest czynny w dni robocze:
poniedziałek – godz.
7.00 – 14.00
wtorek
– godz.
7.00 – 14.00
środa
– zamknięty
czwartek
– godz.
11.00 – 18.00
piątek
– godz.
11.00 – 18.00
sobota
– godz.
9.00 – 15.00
Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy, że 15 lutego 2019 r.:
• upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za miesiąc luty
- dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek
nieposiadających osobowości prawnej;
• upływa termin zapłaty podatku leśnego za miesiąc luty - dotyczy
osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej;
• upływa termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych;
• upływa termin zapłaty I raty podatku od środków transportowych.
Przypominamy, że 28 lutego 2019 r.:
• upływa termin złożenia przez producentów rolnych wniosku
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (faktury za okres
6 miesięcy, tj. od sierpnia 2018 do stycznia 2019).
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W 2019 r. bezdomne zwierzęta odłowione z terenu gminy Krzeszowice
trafiają do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Borku. Osoby chętne
by adoptować zwierzę ze schroniska lub poszukujące swojego zaginionego czworonoga, prosimy o kontakt ze schroniskiem pod numerem
tel. 574 335 112 lub drogą e-mailową: schroniskoborek350@gmail.com.
Strona internetowa schroniska w Borku: www.adoptuj24.pl.
Adres schroniska: Borek 350, 32- 765 Rzezawa
Referat Ochrony Środowiska
Burmistrz gminy Krzeszowice oraz pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach składają podziękowania
Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Krzeszowicach za organizację zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich
uczniów, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli w akcji i dzięki którym
zebrano 86 kg karmy dla psów oraz 37 kg karmy dla kotów. Dziękujemy
za okazane wsparcie dla bezdomnych psów i kotów z naszej gminy.
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Krzeszowice skutecznie walczą z niską emisją
202 kotły wymienione w ubiegłym roku.
W 2018 roku na terenie gminy Krzeszowice, dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych oraz z budżetu gminy, udało się dofinansować wymianę
202 starych kotłów na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze. Mieszkańcy, w ramach realizowanych przez gminę projektów wymiany pieców,
otrzymali łącznie ponad 1,6 mln zł dotacji. Wymiana kotłów węglowych to jedno z najważniejszych działań w walce o czyste powietrze.
Realizacja programów wymiany urządzeń grzewczych na terenie gminy Krzeszowice w 2018 r.
Nazwa programu

liczba wymienionych źródeł ciepła
razem

w tym na kotły gazowe

Wysokość środków wydatkowanych
w tym na kotły na paliwa stałe

z budżetu gminy

dotacje zewnętrzne

Program ograniczenia
niskiej emisji - PONE

57

57

0

180 000,00 zł

286 219,81 zł

Gminny program
wymiany kotłów

27

17

10

106 390,60 zł

-

Projekty w ramach RPO
Woj. Małopolskiego

118

75

43

-

1 377 865,80 zł

Razem:

202

149

53

286 390,60 zł

1 664 085,61 zł

Wsparcie finansowe ze środków WFOŚiGW na wymianę kotłów c.o.
W 2018 roku gmina Krzeszowice w ramach Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji dofinansowała wymianę 57 kotłów węglowych na kotły gazowe.
Na realizację tego programu gmina uzyskała dotację w kwocie 290 000,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Natomiast w ramach wkładu własnego gmina przeznaczyła
180 000,00 zł na wsparcie finansowe dla mieszkańców. Maksymalna wysokość dotacji dla mieszkańca w ramach programu wynosiła nieco ponad
8 tys. zł.
Gminny program dotacji do wymiany urządzeń grzewczych
W ubiegłym roku, już po raz drugi, realizowano gminny program dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.
W 2018 roku na jego realizację wydatkowano z budżetu gminy 106 390,60 zł.
W ramach tych środków dofinansowano wymianę 27 niskosprawnych
urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi na nowe urządzenia –
w tym 17 kotłów gazowych oraz 10 kotłów węglowych lub na biomasę.
Wysokość dotacji wynosiła 50 % ceny brutto urządzenia, ale nie więcej niż
4 tys. zł.

cy skorzystali z dopłat, których efektem jest wymiana 118 starych
kotłów opalanych paliwami stałymi na kotły gazowe oraz na kotły
nowej generacji na paliwa stałe. Projekty te są w trakcie realizacji.
Gmina Krzeszowice co roku stara się pozyskać dotacje zewnętrzne na realizację programów wymiany starych kotłów węglowych. W ubiegłym roku
rozpoczęto kolejne starania o pozyskanie dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na nowy projekt
wymiany niskosprawnych kotłów węglowych. W listopadzie 2018 r. został
złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosek o pozyskanie dofinansowania na wymianę 150 kotłów opalanych
paliwami stałymi na kotły gazowe (130 szt.) oraz na biomasę (20 szt.).
Poza programami realizowanymi przez gminę, mieszkańcy mogą również
starać się o dofinansowanie na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła
z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Szczegółowe informacje na
temat programu rządowego można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12,
kontakt: infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 066, 12 422 94 90
wew. 2, e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Projekty dofinansowane ze środków RPO Województwa Małopolskiego:
W ramach dofinansowania prz yznanego gminie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego mieszkań-

Referat

Agnieszka Tekieli
Referat Ochrony Środowiska
Karolina Götz
Planowania Strategicznego i Rozwoju

Nowy czujnik mierzący jakość
powietrza w Krzeszowicach
Przy placu Franciszka Kulczyckiego 1 w Krzeszowicach, na budynku, w którym
mieści się biblioteka, ZABK oraz UM w Krzeszowicach, zostało zamontowane nowe
urządzenie do pomiaru zanieczyszczenia powietrza wraz z wyświetlaczem prezentującym wyniki. Oprócz aktualnego stężenia pyłów PM10 i PM2,5 prezentowana
jest również aktualna temperatura powietrza.
Pojawiające się na wyświetlaczu wyniki, dotyczące pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5,
mogą występować w trzech kolorach. Każdy z nich obrazuje aktualną jakość powietrza:
• zielony – małe zanieczyszczenie powietrza,
• żółty – umiarkowane zanieczyszczenie powietrza,
• czerwony – duże zanieczyszczenie powietrza.
Urządzenie zostało przekazane gminie Krzeszowice przez Polską Spółkę Gazownictwa
w ramach projektu pn. „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”, który związany jest z ochroną
powietrza oraz szeroko rozumianą edukacją w tym zakresie.

www.krzeszowice.pl [ 7 ]
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Zagospodarowanie Doliny Pstrąga w Dubiu
W ostatnim tygodniu grudnia 2018 roku gmina Krzeszowice uzyskała
pozwolenie na użytkowanie dla zadania dotyczącego zagospodarowania Doliny Pstrąga w Dubiu. W okresie od 15.02 do 28.09.2018 r.
zostały wykonane i zakończone prace budowlane, dotyczące udostępnienia dla mieszkańców terenów zielonych pod skałkami w Dubiu.
W ramach realizacji zadania wykonano m.in. geo-ogródek, siłownię
plenerową, grillowisko, ścianki wspinaczkowe, ścieżki pieszo-rowerowe, punkt odpoczynku turysty. Przebudowano także 3 mostki
nad potokiem Racławka. Całkowity koszt inwestycji: 1 445 831,02 zł,
w tym 674 985,06 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
w ramach poddziałania 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów
- SPR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W 2019 roku, w okresie wiosennym, gmina
Krzeszowice planuje jeszcze wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz uzupełniających. Oficjalne otwarcie rodzinnego kompleksu nastąpi na początku
czerwca 2019 roku podczas „Dnia Pstrąga”, który zawsze gromadzi wielu
uczestników.
Gmina Krzeszowice od trzech lat realizuje projekt pod roboczą nazwą „Park Dubie”, któr y został zaplanowany przez burmistrza gminy o ra z p ra cow n i k ów p ro m o c j i i i nwe s t yc j i U r zę d u M i e j s k i e g o.
W skład tego przedsięwzięcia wchodzić będą: Rezerwat Doliny Racławki,
Dolina Pstrąga w Dubiu oraz Pstrągarnia Rózin, w której obecny właściciel
planuje przywrócenie hodowli ryb. Odnowione szlaki nordic walking, piesze
i rowerowe, zachęcają do aktywnego wypoczynku mieszkańców oraz turystów.
Joanna Kaczorowska
Referat Promocji i Współpracy UMK

Nabór zgłoszeń dla par małżeńskich
obchodzących w 2019 r. „Złote Gody”
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowicach zaprasza pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1969, zainteresowane uroczystą formą obchodu
jubileuszu 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, pokój 6, parter - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019 r.
Zgłoszenia zostaną przekazane do Urzędu Wojewody, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP
o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie. Dokonanie zgłoszeń jest warunkiem niezbędnym do podjęcia przez kierownika USC procedury.
Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.krzeszowice.pl.
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Referat Przedsiębiorczości i Innowacji UMK podaje, że
rozkłady jazdy/zezwolenia na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
których termin ważności upłynął w dniu 31.12.2018 r. –
zachowują ważność do dnia 31.12.2019 r. lub do czasu
wprowadzenia w nich zmian albo rezygnacji. Wynika
to z przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia
br., na mocy których podmioty, prowadzące działalność
w zakresie między innymi regularnego przewozu osób,
mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych
uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
2019 r. Czyli zezwolenia (i tym samym rozkłady jazdy
stanowiące do nich załączniki) wydane na podstawie
przepisów dotychczasowych zachowują ważność do
końca tego roku. Jest to kolejna przedłużona możliwość
wykonywania regularnych przewozów osób na podstawie dotychczasowych uprawnień/zezwoleń.

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Razem w zabawie, razem w nauce
11 stycznia Urząd Miejski w Krzeszowicach odwiedzili uczestnicy projektu Europejskiej Współpracy Szkół, Programu Erasmus+ „Together To
Enjoy, Join To Learn” – „Razem w zabawie, razem w nauce”.
Koordynatorem projektu jest szkoła Istituto Comprensivo Cena, Cerveteri,
Włochy. Partnerami projektu są:
• Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Tenczynku (Polska),
• Zakladni Skola Bodlaka a Pampelisky,o.p.s., Veliś (Czechy),
• CELFF-Colégio Guadalupe, Amora (Portugalia),
• Anamur Vakifbank Ataturk Ortaokulu, Anamur (Turcja).
W każdej z partnerskich szkół powstał zespół muzyczny i chór złożony
z uczniów. Zadaniem zespołu jest opracowanie utworów muzycznych
i przygotowanie do wspólnych koncertów, które odbywać się będą podczas wyjazdów zagranicznych do każdego z krajów. W trakcie pracy nad
utworami uczniowie tworzą prezentacje multimedialne, filmy, śpiewniki,
a także rozwiązując zadania o tematyce kulturowej.
Styczniowy pobyt całej grupy w Szkole Podstawowej w Tenczynku był
pierwszym z całego cyklu wymiany młodzieży, organizowanej w ramach
tego projektu muzyczno-językowego. Międzynarodowy chór dał trzy
koncerty o tematyce świątecznej: w szkole i w kościele w Tenczynku oraz
w klasztorze w Czernej.
Podczas spotkania w Sali Herbowej UMK gości powitali zastępca burmistrza Witold Kulczycki i sekretarz gminy Jan Bereza, przybliżając zadania
realizowane przez gminę i prezentując atrakcje Ziemi Krzeszowickiej.
Tekst (na podstawie informacji SP Tenczynek) i foto:
Janina Walkowicz Referat Promocji i Współpracy UMK

Mamy 65 671,82 zł dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach informuje, że w dniu 13 stycznia, podczas 27.
finału, na terenie gminy Krzeszowice zebraliśmy 65 671,82 zł. Mimo fatalnej pogody po raz kolejny udało się pobić zeszłoroczny rekord - w roku
2018 zebraliśmy 65 108,72.

Na wynik zbiórki w 2019 r. złożyła się zawartość 51 puszek kwestarskich,
1 skarbony stacjonarnej i kwota 460,00 zł ze sprzedaży gadżetów WOŚP.
W puszkach znalazła się także minimalna ilość waluty zagranicznej - jej
wartość określi w rozliczeniu końcowym Fundacja WOŚP.
Rekordowe puszki:
- 4 564,42 zł - Jakub Izdebski z Krzeszowic,
- 4 250,01 - burmistrz Wacław Gregorczyk,
- 3 782,19 zł - Piotr Kaim z OSP Wola Filipowska.
27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się Światełkiem
do Nieba na placu targowym w Krzeszowicach z udziałem jednostek OSP
z naszej gminy.
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, darczyńcom, komisji przeliczającej puszki oraz wszystkim zaangażowanym i pomagającym w organizacji
zbiórki i imprez towarzyszących.
szef

Tekst: Janina Walkowicz
Sztabu WOŚP przy Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach
Zdjęcia: Janina Wwalkowicz, Grzegorz Żbik
www.krzeszowice.pl [ 9 ]
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Przyznane dotacje dla klubów sportowych na 2019 rok
Rozstrzygnięty został nabór wniosków na dofinansowanie w 2019 roku projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.
W jego wyniku z budżetu gminy Krzeszowice przyznano dotacje dla 16 klubów sportowych na łączną kwotę 400 tys. zł.

Wsparcie finansowe otrzymały następujące projekty złożone przez
kluby sportowe:
• Organizacja działalności szkoleniowej, zawodów i rozgrywek sportowych dla
wszystkich grup wiekowych w zakresie gry w piłkę nożną w Woli Filipowskiej
- Ludowy Klub Sportowy „Wolanka”, Wola Filipowska - 50 000,00 zł;
• Podnoszenie sprawności fizycznej i osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników zrzeszonych w Gminnym Klubie Sportowym „Świt”
Krzeszowice - Gminny Klub Sportowy „Świt”, Krzeszowice - 90 000,00 zł;
• Sport i rekreacja sposobem na prawidłowy rozwój sprawności fizycznej
i psychicznej dzieci i młodzieży - Uczniowski Klub Sportowy „Siateczka”,
Zalas - 7 000,00 zł;
• Wychowawcze wartości sportu – systematyczne szkolenie zawodników UKS
„6” Tenczynek - Uczniowski Klub Sportowy „6”, Tenczynek - 9 000,00 zł;
• Upowszechnianie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację systematycznego i powszechnego szkolenia
sportowego w Sance, promującego prozdrowotne, społeczne, edukacyjne
i wychowawcze wartości sportu - Parafialny Klub Sportowy „Sankowia”,
Sanka - 25 000,00 zł;
• SIŁA W NAS - Uczniowski Klub Sportowy „Harmonia”, Krzeszowice 11 000,00 zł;
• Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział i rywalizacja
w zawodach sportowych - Ludowy Klub Sportowy „Tęcza”, Tenczynek
- 42 000,00 zł;
• Sprzyjanie rozwojowi sportu w miejscu zamieszkania, poprzez systematyczny udział w zajęciach sportowych PIŁKA NOŻNA DLA NAJMŁODSZYCH oraz
TANIEC SPORTOWY DLA NAJMŁODSZYCH „TERAZ MY” – Stowarzyszenie
przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „PODAJ
DALEJ” - 4 000,00 zł;

• Młodzik – Kadet – Junior wszechstronny rozwój fizyczny poprzez gry zespołowe - Uczniowski Klub Sportowy „Start”, Wola Filipowska - 7 000,00 zł;
• Prowadzenie działalności szkoleniowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa Nawojowa Góra - Ludowy Klub
Sportowy „Górzanka”, Nawojowa Góra - 42 000,00 zł;
• Szermierka w Krzeszowicach - Uczniowski Klub Sportowy „Topór”, Krzeszowice - 8 000,00 zł;
• SPORT TO ZDROWIE!! – Podnoszenie sprawności fizycznej w grupach wiekowych wśród mieszkańców Gminy - Ludowy Klub Sportowy Victoria,
Zalas - 50 000,00 zł;
• Profesjonalne i systematyczne szkolenie sportowe i organizacja powszechnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka
nożna - Fundacja Akademia Piłkarska „Mam Talent”, Krzeszowice 14 000,00 zł;
• Profesjonalny rozwój młodych adeptów futbolu - Stowarzyszenie Centrum Aktywności Ruchowej Junior, Filipowice - 5 000,00 zł;
• Piłka nożna nasza pasja, nasza przygoda i droga do Europy - Uczniowski
Klub Sportowy „Jedynka”, Krzeszowice - 8 000,00 zł;
• Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie gry w piłkę
nożną na terenie sołectw Ostrężnica, Łany oraz Nowa Góra - Ludowy Klub
Sportowy „Jutrzenka”, Ostrężnica - 28 000,00 zł.
Tekst: Justyna Sitarz, Wydział Organizacyjny UMK
Fot.: LKS Jutrzenka, LKS Tęcza

Konserwacja potoku Filipówka współfinansowana
z budżetu gminy Krzeszowice
W grudniu ubiegłego roku zakończyła się konserwacja bieżąca potoku Filipówka w gminie Krzeszowice. Prace realizowane były na dwóch odcinkach: w Krzeszowicach w km 0+000 — 2+800 oraz w Filipowicach w km 5 + 400 — 8 + 350.
Inwestycja została realizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, przy współfinansowaniu środkami budżetu gminy Krzeszowice. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł
121 792,41 zł, w tym udział Gminy Krzeszowice w kwocie 48 716,96 zł.
Zakres robót obejmował wykoszenie i wygrabienie skarp, udrożnienie
koryta, naprawę istniejącego ubezpieczenia, uzupełnienie narzutu kamiennego, uzupełnienie ubytków w murze oporowym, uzupełnienie ubytków
w skarpie i wyrwie brzegowej, wycinkę drzew.
Przeprowadzona konserwacja wpłynęła na poprawę zarówno stabilizacji
przepływu wody w rzece, bezpieczeństwa dla zlokalizowanych w jej pobliżu zabudowań, infrastruktury drogowej, jak również na estetykę przyległego terenu.
Było to kolejne przedsięwzięcie na rzekach w gminie Krzeszowice wykonane przy współfinansowaniu z naszego budżetu.
Referat Ochrony Środowiska UMK
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Inauguracja drugiej kadencji Miejskiej Rady Seniorów
Radni Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji rozpoczęli pracę wybierając przewodniczącego, który pokieruje działalnością tego organu opiniodawczo - doradczego przez kolejne lata. Na funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów seniorzy wybrali Helenę Latawiec, działającą
w samorządzie od 1990 roku.
W związku z zakończeniem I kadencji Miejskiej Rady Seniorów burmistrz ogłosił nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów
w Krzeszowicach II kadencji. Nabór prowadzony był od 1 do 14 listopada 2018 r., następnie ogłoszono nabór dodatkowy, który trwał do 23
listopada 2018 r. Łącznie zgłoszonych zostało 14 przedstawicieli seniorów
z naszej gminy. Rada Miejska podczas sesji 13 grudnia 2018 r. podjęła
uchwałę nr III/35/2018 w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej
Rady Seniorów, zatwierdzając jednocześnie jej skład. Radnymi Miejskiej
Rady Seniorów zostali: Elżbieta Chochół, Bogusław Kisiel, Kazimiera
Krzanik, Małgorzata Kuciel, Helena Latawiec, Halina Lewicka, Marek
Łuczyński, Maria Ochmańska, Janina Oczkowska, Kazimierz Przybylski,
Teresa Rokicka, Mirosława Skotnicka, Alicja Ślusarczyk, Janina Walczowska-Rudel. Są to między innymi przedstawiciele burmistrza oraz Rady
Miejskiej w Krzeszowicach, organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego z siedzibą
w Krzeszowicach, a także reprezentanci Klubu Seniora, działającego na
terenie naszej gminy. Miejska Rada Seniorów jest społecznym organem
opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz gminy Krzeszowice,
a jej głównym celem jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich
interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Na mocy Statutu Miejskiej Rady Seniorów, burmistrz gminy Krzeszowice
zwołał pierwsze spotkanie II kadencji Miejskiej Rady Seniorów. Inauguracyjna sesja odbyła się 22 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 w Sali Herbowej
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Adam Godyń
oraz radna Stanisława Maciejowska – przedstawiciel Rady Miejskiej, desygnowana do kontaktów z Miejską Radą Seniorów. Do momentu wyboru
przewodniczącego, obrady prowadził burmistrz Wacław Gregorczyk. Po
otwarciu sesji odczytany został porządek obrad, a następnie przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń przedstawił wyniki naboru kandydatów
na członków Miejskiej Rady Seniorów. W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Adam Godyń wraz z burmistrzem wręczyli radnym zaświadczenia
o wyborze na radnego Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach II kadencji. Wybór przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów odbywał się
w 3 etapach. W pierwszej kolejności radni dokonywali zgłoszenia kandydatów, uzasadniając krótko swoją propozycję, następnie powołana została
Komisja Skrutacyjna, która po ukonstytuowaniu się przeprowadziła wybory. Na funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach zostało zgłoszonych 2 kandydatów. Po głosowaniu tajnym, uchwałą
nr 1/I/2019, Miejska Rada Seniorów wybrała ze swojego grona przewodniczącego, którym została radna Helena Latawiec. Dalsze prowadzenie obrad
burmistrz przekazał nowo wybranej przewodniczącej, która podziękowała
radnym - seniorom za okazane zaufanie, deklarując ze swej strony pracę
pełną zaangażowania. Radni ustalili kolejny termin sesji, na której wybrany
zostanie wiceprzewodniczący oraz sekretarz Miejskiej Rady Seniorów.
Tekst: Karolina Klocek, Wydział Organizacyjny UMK
Fot.: Marian Lewicki
Informacje Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz, Jan Bereza
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INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

Budżet na 2019 rok uchwalony!
Podczas czwartej już w nowej kadencji sesji Rady Miejskiej w dniu 27 grudnia organ stanowiący naszej Gminy uchwalił budżet na 2019 rok. Było
to zwieńczenie procedury rozpoczętej jeszcze latem, kiedy odpowiedzialny za przygotowanie planu finansowego samorządu burmistrz gminy
określił wysokość środków, którymi będą dysponować jednostki organizacyjne i pomocnicze oraz zwrócił się do ich szefów, a także radnych
o formułowanie wniosków do przygotowywanego na przyszły rok budżetu. Kolejnym ważnym momentem było złożenie w połowie listopada
projektu uchwały budżetowej do biura Rady Miejskiej.
Od tego czasu, dopiero co zaprzysiężeni radni ósmej kadencji rozpoczęli
prace nad zaproponowanymi założeniami – poszczególne komisje w zakresie swojej właściwości, zaś Komisja Budżetowa całościowo, zbierając opinie
innych komisji problemowych i analizując cały dokument. Efektem tych
zabiegów było sformułowanie „Wstępnej opinii Komisji Budżetu, Mienia
i Finansów Rady Miejskiej w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy
Krzeszowice na 2019 rok”. Na tzw. „czytaniu budżetu” w dniu 13 grudnia do
jej treści odniósł się burmistrz Gminy Krzeszowice, który podzielił wnioski
Komisji Budżetu (…). Najistotniejszym z nich było zmniejszenie o 100 tys.
zł puli środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Centrum
Kultury i Sportu. Skarbnik Beata Banach zaproponowała, aby tę kwotę
rozdysponować po 50 tys. zł na rezerwę ogólną i inwestycyjną,. Ostatnim
aktem wieńczącym dzieło, było podjęcie uchwały na sesji, którą po stosunkowo krótkiej dyskusji poparli wszyscy członkowie Rady Miejskiej. Równolegle, zgodnie z wymogami prawa przyjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice. Burmistrz Wacław Gregorczyk
podziękował radnym za ten jednogłośny pozytywny werdykt, ocenił budżet jako rozwojowy i zadeklarował wolę współpracy przy realizacji zawartych w nim ustaleń. Przewodniczący Rady Adam Godyń podsumowując
dyskusję wyraził nadzieję, że zaplanowane zadania będą zrealizowane
oraz przypomniał o konieczności zachowania dyscypliny w wydatkowaniu
środków finansowych, gdyż sytuacja gminnych finansów jest co prawda
stabilna, ale ciągle trudna i wymagająca odpowiedzialnych działań.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową na 2019 r. ustala się łączną kwotę
planowanych dochodów budżetu w wysokości 127.487.983,80 zł oraz
wydatków w wysokości 137.118.081,01 zł. Różnica między dochodami,
a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 9.630.097,21
zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków. Rok 2019 będzie kolejnym
rokiem, w którym planuje się realizację dalszych, ważnych inwestycji na
łączną kwotę 23.637.415,71 zł (w tym planuje się, że ze źródeł zewnętrznych zostanie pozyskana kwota 8.310.650,95 zł). W ramach tzw. inicjatyw
samorządowych - realizacja zadań drogowych wspólnie z Powiatem, zaplanowano 13 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 946.702,47,00 zł, w tym
środki sołectw i osiedli w wysokości 354.977,00 zł. Jednocześnie założono,
że łączna kwota inwestycji drogowych na drogach gminnych wyniesie
1.905.162,00 zł, w tym środki rozdysponowane przez osiedla i sołectwa
w wysokości 1.089.662,00 zł. Ponadto wprowadzono kwotę 2.299.227,00 zł,
jako rezerwę celową na zadania inwestycyjne.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r. należą:
• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach - 11.099.916,24 zł,
• rozbudowa wraz z modernizacją budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej o oddziały szkolno – przedszkolne - 800 000,00 zł,
• modernizacja elewacji budynku komunalnego w Krzeszowicach przy ul.
Krakowskiej („stary” ośrodek zdrowia) - 268.000,00 zł,
• „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej
mobilności mieszkańców - budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice (Wola Filipowska) w wysokości 1.754.900,00zł,
• „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe” w wysokości 90.000,00 zł,
• „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę –realizacja” 211 784,11 zł,
• Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe - analiza/realizacja - 158 215,89 zł,
• ”Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii” w wysokości 385.500,00 zł,
• budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzeszowicach- 770.300,00 zł.
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PLANPRACY
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH NA ROK 2019
• bieżące procedowanie projektów uchwał wprowadzanych pod obrady
na sesje Rady, formułowanie opinii, stanowisk w sprawach przedkładanych Radzie do rozstrzygnięcia,
• dokonywanie punktowych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krzeszowice i sołectw Gminy Krzeszowice – według potrzeb.
STYCZEŃ
• Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Krzeszowicach za rok 2018,
• Sprawozdanie z wykonania Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za rok
2018,
• Sprawozdanie z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej
w Krzeszowicach za rok 2018.
LUTY
• omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez gminne instytucje kultury, sołectwa Gminy Krzeszowice oraz
organizacje pozarządowe – zapoznanie z ofertą,
• funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach - zmiany
w Statucie,
• omówienie planów i kierunków inwestycji drogowych w Gminie Krzeszowice, w tym także realizowanych we współpracy z Powiatem Krakowskich w ramach tzw. „IS”,
• podjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego.
MARZEC
• zaopiniowanie realizacji „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2018” oraz „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2018”,
• ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Gminie Krzeszowice za rok 2018,
• omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Gminy Krzeszowice • informacja Policji i Straży Miejskiej.

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
KWIECIEŃ

WRZESIEŃ

• przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach za rok 2018,

• ocena wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice za 1-sze półrocze 2019 roku,

• przyjęcie sprawozdania z działalności Krzeszowickiego Centrum Zdrowia
za rok 2018,

• informacja dotycząca stanu realizacji zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej E-30” na odcinku przebiegającym przez Gminę.

• informacja z działalności finansowej i merytorycznej gminnych instytucji
kultury: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach za rok 2018,

PAŹDZIERNIK

• ocena realizacji „Programu Współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”.

• podjęcie uchwały w/s dotacji przedmiotowej dla ZABK na 2020 rok,

MAJ
• przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Administracji Budynków
Komunalnych za rok 2018 oraz sprawozdania z gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy, którym administruje ZABK,
• informacja dotycząca oferty wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
Gminy Krzeszowice,
• problematyka szkód łowieckich, stan rolnictwa w Gminie,

• podjęcie uchwał ustalających wysokość podatków lokalnych,
• przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok,
• przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Krzeszowice na rok 2020” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzeszowice na rok 2020”.
LISTOPAD
• informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie,

• sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata
2014 – 2022”.

• przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami
pozarządowymi na 2020 rok”.

CZERWIEC

GRUDZIEŃ

• rozpatrzenie raportu o stanie gminy, udzielenie (lub nie) votum zaufania
Burmistrzowi,

• uchwalenie budżetu Gminy Krzeszowice na rok 2020,
• uchwalenie Planu Pracy Rady Miejskiej w Krzeszowicach na rok 2020,

• przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za rok
2018 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza,

• zatwierdzenie planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej na
rok 2020,
• uchwalenie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

• ocena stanu i działalności spółki „Usługi Komunalne Krzeszowice”,

Tekst: Adam Godyń
Przewdoniczący Rady Miejskiej

• ocena stanu i działalności spółki „Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice”.
LIPIEC
• informacja o stanie realizacji „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krzeszowice na lata 2016-2023”,
• omówienie inwestycji prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.

Na podstawie § 75 Statutu Gminy Krzeszowice 11 stycznia 2019 r. do biura
Rady Miejskiej wpłynęło pismo informujące o utworzenia Klubu Radnych
Platforma Obywatelska. Nowoczesna Koalicja Obywatelska w niżej wymienionym składzie:
Dorota Marek - Przewodnicząca
Kamil Kłosowski
Andrzej Osiniak
Wojciech Pogan
www.krzeszowice.pl [ 13 ]

SPORT 2018
Rok 2018 – w zakresie działalności sportowej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – był
rokiem sprawdzonych już działań, jak i rokiem nowych wyzwań. Największym z nich było
z pewnością zorganizowanie na krzeszowickim rynku oficjalnej Strefy Kibica Mistrzostw
Świata w piłce nożnej. Przez miesiąc specjalna Strefa stała się nie tylko miejscem do oglądania
wszystkich meczy rosyjskiego mundialu, ale także miejscem spotkań i imprez towarzyszących.
W obrębie Strefy organizowaliśmy mini-turnieje piłkarskie dla najmłodszych, turniej FIFA 18
dla fanów „elektronicznej rywalizacji”, a także kilka pokazów filmowych, do których wykorzystaliśmy zainstalowany na rynku ogromny telebim. Wiadomo, że mecze naszej reprezentacji
cieszyły się największym zainteresowaniem, ale faza pucharowa turnieju zgromadziła w Strefie
równie dużą liczbę fanów piłki nożnej, a utworzenie Strefy Kibica w naszymi mieście było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w naszej działalności był awans drużyny seniorek CKiS
Maratonu Krzeszowice do II ligi piłki siatkowej
kobiet. Sukces smakował wyjątkowo tym bardziej, że osiągnięty został w turnieju finałowym,
rozgrywanym przed własną publicznością.
Zwycięstwo wywalczone w finałowym turnieju
okupione było ciężką pracą wykonywaną przez
cały sezon zasadniczy oraz zwycięstwami w kolejnych turniejach kwalifikacyjnych.
Końcem września 2018 seniorski zespół CKiS
Maratonu Krzeszowice rozpoczął zmagania w II
lidze, gdzie rywalizując – często z dużo silniejszymi zespołami – radzi sobie bardzo dobrze.
Bardzo ważnym elementem naszej sportowej
układanki jest organizacja zawodów szkolnych
o Mistrzostwo Gminy Krzeszowice, w ramach
systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży
Szkolnego Związku Sportowego. W ramach tego
zadania organizujemy co roku 40 imprez sportowych w dwóch kategoriach wiekowych, w których startuje ponad 1000 dziewcząt i chłopców
ze szkół podstawowych naszej gminy. Zwycięzcy
tych rywalizacji reprezentują nas w zawodach
wyższego szczebla – powiatowego, rejonowego
czy wojewódzkiego. Warto przy okazji nadmienić, że dzięki bliskiej i sprawnej współpracy
z Powiatem Krakowskim kolejny rok z rzędu CKiS
Krzeszowice jest bardzo ważną częścią zespołu realizującego tego typu projekt na terenie
całego powiatu, przez co organizujemy w Krzeszowicach 13 finałów powiatowych w różnych
dyscyplinach sportu.
Paradoksalnie bardzo dynamicznie rozwija się
działalność CKiS w mało dynamicznej dyscyplinie sportu, czyli szachach. Zajęcia prowadzone
są regularnie już w 4 lokalizacjach, a uczestniczy
w nich łącznie 60 dziewcząt i chłopców. To wła-
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śnie dla nich w 2018 roku zorganizowane zostały
dwa turniej indywidualne oraz Drużynowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Gminy Krzeszowice. Rozwój tej dyscypliny sportu w naszym
mieście jest nam szczególnie bliski ze względu
na bogatą szachową historię Krzeszowic, jak i ze
względu na nowe wymagania stawiane uczniom
szkół podstawowych, w których to szachy stały
się częścią podstawy programowej.
Bardzo ważnym punktem w kalendarzu sportowych imprez CKiS była druga odsłona projektu
Kinder+ Sport Alternatywne Lekcje WF, organizowanego prze Fundację Moniki Pyrek. Dzięki
bliskiej współpracy z byłą olimpijką, medalistką
mistrzostw świata i Europy oraz wielokrotną
Mistrzynią Polski w skoku o tyczce – Moniką
Pyrek – po raz drugi współorganizowaliśmy
to wydarzenie w Krzeszowicach. Tym razem
projekt realizowany był w hali sportowej CKiS
w Krzeszowicach przez dwa październikowe dni.
W wydarzeniu wzięło udział blisko 500 uczniów
ze szkół podstawowych gminy Krzeszowice oraz
kilku zaproszonych szkół ze Skawiny i Świątnik
Górnych. Pochwalić możemy się tym, że Krzeszowice były jedyną lokalizacją dla tego projektu
w województwie małopolskim i jedną z 14 w całym kraju.
Oprócz opisanych działań w 2018, CKiS organizowało, bądź współorganizowało, wiele wydarzeń

o sportowym charakterze. W styczniu odbył się
„Karnawał na lodzie” – zawody sportowe dla
całych rodzin, popularyzujące jazdę na łyżwach.
W kwietniu zawody szermiercze o „Puchar Żubrów”, odbywające się w krzeszowickiej hali dzięki
działalności szermierczego klubu „Topór Krzeszowice”. Na początku września Krzeszowice odwiedziła Fundacja Ekstraklasy z projektem „Ekstra
Talent”, podczas którego młodzi miłośnicy piłki
nożnej sprawdzali swoje predyspozycje fizyczne. Listopad zarezerwowany był dla tenisistów
stołowych, którzy podczas corocznego turnieju,
organizowanego z okazji Święta Niepodległości, udowodnili, że ta dyscyplina sportu cieszy
się nadal dużą popularnością w naszej gminie.
W grudniu natomiast odbyły się sportowe mistrzostwa przedszkolaków o „Puchar Świętego
Mikołaja”, gromadzące na starcie 100 przedszkolaków, którzy mogli po raz pierwszy zapoznać się
z prawdziwą sportową rywalizacją.
Jaki będzie rok 2019? Na pewno bogatszy o kolejne wydarzenia i nowe projekty. Bardzo silny
nacisk położymy na rozwinięcie projektu „Ligi
szkolnej”, który w 2018 roku pilotażowo zrealizowany został w Tenczynku, Woli Filipowskiej oraz
Krzeszowicach. Okazało się, że turniejowa rywalizacja szkolnych reprezentacji w piłce nożnej to
kolejny strzał w dziesiątkę.
Tekst: Paweł Czyż
Zdjęcia: Maciej Liburski, Marian Lewicki

OBRAZEK NA KOCICH ŁAPACH.
POETYCKIE (NIE)WALENTYNKI

spotkanie z poetką Katarzyną Miarczyńską
i koncert barda Piotra Kłeczka
15 lutego, piątek, godz. 19.00
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny
Dlaczego (nie)Walentynki? Bohaterzy naszego wieczoru zgodnie twierdzą, że okazywać sobie miłość trzeba nie tylko od święta, ale przez
cały rok. O swojej codzienności, przeplatanej słowami wierszy i nutami
wyczarowywanymi ze strun gitary, opowiedzą zebranym Katarzyna
i Piotr, których do spotkania z publicznością namówiła Monika Dudek.
Katarzyna Miarczyńska urodziła się złocistą jesienią 1973 roku, może
właśnie dlatego lubi zatapiać stopy w liściach i moknąć w deszczu.
Kobieta w podróży. Wciąż potrafi się dziwić i zachwycać. Absolwentka
pedagogiki na WSP TWP w Warszawie i Podyplomowego Studium
Logopedii i Glottodydaktyki w Katowicach; pracuje w przedszkolu.
Laureatka konkursów poetyckich. Jej wiersze znalazły się w kilkunastu
antologiach i czasopismach literackich. Wolny duch artystyczny; lubi
podróże i sztukę.
Piotr Kłeczek – autor tekstów, kompozytor. Od 1989 roku związany
z Klubem Pod Jaszczurami w Krakowie. Występował m.in. z Leszkiem
Wójtowiczem, Marcinem Dańcem. Jest inicjatorem spektakli teatralnych opartych na tekstach poetyckich. Laureat wielu ogólnopolskich
festiwali, zdobywca Nagrody Specjalnej Unii Kultur w dziedzinie literatury i popularyzacji kultury w Chrzanowie w 2010 r. Piotr to również
miłośnik grzybobrania, żeglarstwa, nurkowania oraz surfcastingu.
Podczas spotkania w Galerii Katarzyna przeczyta wybrane wiersze,
Piotr zaśpiewa swoje ulubione ballady. Obiecał, że wraz z nim zaśpiewa
zgromadzona publiczność.
Wieczór poprowadzi Monika Dudek.
www.miarczynska.pl

www.piotrkleczek.pl

„PAPUSZA”

REŻ. JOANNA KOS-KRAUZE, KRZYSZTOF KRAUZE
projekcja filmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego
22 lutego, piątek, godz. 18.00
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny
„Papusza” to opowieść o polskiej poetce piszącej w języku romskim,
Bronisławie Wajs, której twórczość odkrył – ku jej błogosławieństwu
i przekleństwu – wędrujący z Cyganami poeta, Jerzy Ficowski. Fabuła
filmu charakteryzuje się wielowarstwową strukturą – to swoistego
rodzaju podróż w czasie: od drugiej dekady XX wieku, przez II wojnę
światową, aż do czasów PRL – niezapomniana wyprawa do zaginionego świata polskich Romów. Tematem filmu jest los człowieka wyklętego. Wyobcowanie, wykluczenie ze wspólnoty, której zawdzięcza się
wszystko.
Sceny – czyste, precyzyjne, lapidarne – składają się w imponujący wizualnie, wysmakowany, czarno-biały obraz, który tak bliski jest ludzkiemu
życiu. Całość sugestywnie podkreśla muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza.
– Nie będzie to film biograficzny (tak, jak nie był biograficzny „Mój Nikifor”). Nie będzie to film społeczno-polityczny. Nie będzie to film o aspiracjach etnograficznych. Będzie to film o odwadze tworzenia, cierpieniu,
samotności na szczycie, niespełnionej miłości, poświęceniu. Ale i o szczęściu – tak o filmie mówili jego twórcy.
Marta Smutek
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GALERIA W PAŁACU VAUXHALL
ZAPRASZA

8 lutego, w piątek, o godz. 19.00,
zapraszamy do G alerii w Pałacu
Vauxhall na wernisaż wystawy malarstwa Michała Bacy, pt. „Portrety
i Konterfekty”.
Michał Baca urodził się w Krakowie w 1958 r.
Studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie ukończył dyplomem w pracowni prof. Juliusza Joniaka w roku 1983. Jest
stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz
Prezydenta Miasta Krakowa. Autor 45 wystaw
indywidualnych, m.in. w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Zakopanem, Olsztynie, a także w Akwizgranie, Frankfurcie, Norymberdze, Wiedniu,
Thorn (Holandia), Eferding (Austria) i Florencji.
Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in. we Francji, Szwecji,
Danii, Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA.
Laureat kilku nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach malarskich. Jego prace znajdują
się w licznych kolekcjach instytucji i osób prywatnych w kraju i zagranicą.

„Kwiaty na pożegnanie”, akryl, olej na płótnie, 70x100 cm, 2018

Artysta o wystawie:
Na obrazach pokazanych na wystawie próbuję
zmierzyć się z wizerunkiem człowieka, jego wyglądem, mową ciała i psychologią postaci. Frapuje
mnie ludzka odmienność, bo każdy z nas, mimo
pozornych podobieństw, nosi indywidualne piętno,
które nigdy się nie powtarza. Z drugiej strony ów
charakterystyczny rys, który wyróżnia portretowanego z tłumu, generuje wielobarwną mozaikę tematów: beztroskę młodości, wdzięk i urodę kobiet,
dojrzałość wieku męskiego, gorycz przemijania,
zadumę starości.

Wystawa czynna do 15 marca 2019 r.

„Kobiety fatalne”, olej na płótnie, 180x285 cm, 2009

TANIEC – PASJA, RADOŚĆ I PRACA
Od kilku lat w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Anna Szewczyk prowadzi zajęcia baletowe i taneczne. W tym czasie przez salę w CKiS
przewinęło się bardzo wiele młodych osób, najczęściej dziewczynek. Część z nich zrezygnowała, większość jednak pozostała. Po raz pierwszy
młodych adeptów sztuki tanecznej można było dotąd podziwiać podczas spektakli „Kraina Lodu” i „Śpiąca Królewna. Te przedstawienia były
dużym wydarzeniem. Ambicje i plany Anny Szewczyk były jednak większe. I nie chodzi tu o liczby, ale o rozwój dzieci. W 2017 roku rozpoczęły się
przygotowania do kolejnej produkcji, a mianowicie „Dziadka do orzechów”. Balet Piotra Czajkowskiego to wyżyny sztuki muzycznej i tanecznej.
W grudniu i w styczniu zaprezentowano widowisko kilkukrotnie. Odbiorcami spektaklu byli uczniowie szkół z gminy Krzeszowice.
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Krzeszowicki balet „Dziadek do orzechów” w liczbach:
• ponad 1300 widzów zostało oczarowanych w sześciokrotnie wystawianym spektaklu: 5 razy na scenie w Domu Kultury „SOKÓŁ” w Trzebini
(sala na 277 osób pękała w szwach) i raz podczas Majówki Hrabiny Zofii
w Krzeszowicach,
• 126 lat minęło, zanim „Dziadek do orzechów” (po raz pierwszy wystawiany w petersburskim Teatrze Maryjskim w 1892) doczekał się wyjątkowej
adaptacji przez młodych krzeszowickich artystów,
• 92 uczestników zaprezentowało na scenie umiejętności wyniesione z zajęć baletu i tańca towarzyskiego, prowadzonych przez Annę Szewczyk
w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
• ponad 70 przepięknych i wyjątkowych kostiumów w całości zaprojektowała i wykonała pracownia krawiecka Katarzyny Szewczyk (mamy pani
Ani),
• 36 rodziców uczestników intensywnie zaangażowało się w tworzenie
scenografii i rekwizytów, a także w organizację i wsparcie podczas spektaklu – czasem kosztem urlopów z pracy,
• ponad 17 miesięcy trwała sumarycznie praca przed ostatnimi prezentacjami „Dziadka do orzechów” (przygotowania zaczęły się w lipcu 2017
roku, 5 miesięcy przed startem prób w grudniu 2017 roku),
• 13 lat życia różniło najmłodszą (4 lata) i najstarszą (17 lat) uczestniczkę
na scenie,
• od 6 lat swoją pasję taneczną rozwija w Krzeszowicach 11 najstarszych
stażem uczestniczek zajęć baletowych u pani Ani,
• 1 pani Anna była pomysłodawcą, realizatorem i głównym sponsorem
spektaklu – samodzielnie stworzyła koncepcję, zaadaptowała oryginalne

choreografie, dobrała kostiumy, materiały i pozostałe elementy garderoby, przygotowała ścieżkę dźwiękową, a także rozplanowała całoroczną
pracę wszystkich młodych artystów.
Pani Anna zawsze podkreśla, że sukces tak wielkiego przedsięwzięcia ma
wielu autorów – młodzi uczestnicy konsekwentnie pracują na zajęciach
i pokonują własne ograniczenia, a zaangażowani rodzice wspierają, pomagają i przyprowadzają pociechy na zajęcia i próby. Wszyscy swoją pracą
zasłużyli na naprawdę szczere „dziękuję”.
Zapytana, skąd czerpie tyle energii i chęci do pracy, odpowiada:
– Sam proces zdobywania szczytu niesie za sobą niesamowite pokłady energii.
Balet jest w moim sercu od najmłodszych lat – jako 6-letnia dziewczynka zobaczyłam na scenie choreografię „Różowe Adagio” i stroje tancerek dokładnie
pamiętam do dziś – szyła je moja Mama. Tak zaczęła się moja barwna, już
pełnoletnia, taneczna przygoda. Dziś jestem ogromnie wdzięczna, że jako pedagog mogę każdego dnia dzielić się swoją pasją z drugim człowiekiem. Praca
z młodym pokoleniem jest dla mnie szczególnie ważna, bo w trakcie zajęć,
obok rozwoju postawy tanecznej, kształcę u dzieci także pracowitość i dyscyplinę – cechy w życiu bardzo potrzebne. Nie ukrywajmy, że aby przygotować
taki spektakl potrzebna jest ogromna, konsekwentna praca każdego dziecka.
Co roku razem z dziećmi mamy cel, żeby zaskoczyć naszych widzów, a przede
wszystkim rodziców – dzięki temu co roku tańczymy i gramy zdecydowanie lepiej. Mogę zdradzić, że po „Śpiącej Królewnie” w 2016 roku i „Dziadku do Orzechów” w tym roku, jeszcze nie wyczerpaliśmy repertuaru choreografii Mariusa
Petipy do muzyki Piotra Czajkowskiego i kolejny słynny spektakl już wkrótce.
Aktualnie w zajęciach prowadzonych przez Annę Szewczyk w Krzeszowicach uczestniczy 140 osób.
Tekst

i zdjęcia:

Marian Lewicki

KONCERT NOWOROCZNY
11 stycznia w Szkole Muzycznej w Krzeszowicach odbył się Koncert Noworoczny „Taneczna muzyka świata”, zorganizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, w wykonaniu Małopolskiej Orkiestry Kameralnej, pod batutą Joanny Natalii Ślusarczyk.
Joanna Natalia Ślusarczyk jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Krzeszowicach. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Poza licznymi
występami w Polsce ma w swoim dorobku również koncerty w Stanach
Zjednoczonych, Rosji, Izraelu, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Francji
i na Ukrainie. Finalistka trzech edycji Międzynarodowych Mistrzowskich
Kursów Dyrygenckich. Jest założycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Małopolskiej Orkiestry Kameralnej.
Jako dyrygent poprowadziła wiele znaczących koncertów. Za osiągnięcia
artystyczne została uhonorowana, m.in. Stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso.

Podczas koncertu usłyszeliśmy wirujące walce, etniczne tańce ludowe,
bałkańskie rytmy, żarliwe tanga, najpiękniejsze tematy muzyki filmowej,
a także swingowe standardy i taneczne melodie różnych zakątków świata.
Obok utworów powszechnie znanych, które można określić jako przeboje
muzyki poważnej, takich jak „Taniec Węgierski” J. Brahmsa, „Polka Dziadek”
czy „Marsz Radeckiego” J. Straussa, znalazły się kompozycje mniej znane,
ale równie piękne i doskonale wpisujące się w charakter koncertu, jak choćby Walc M. Karłowicza czy „Tańce Rumuńskie” opracowane przez B. Bartoka.
Dla małopolskich kameralistów koncert w Krzeszowicach miał szczególny
charakter, ponieważ połączony został z jubileuszem 10-lecia istnienia tej
orkiestry. Dyrektor Anna Miga, organizator koncertu, wręczyła szefowej
Małopolskiej Orkiestry Kameralnej – Joannie Natalii Ślusarczyk – kosz
kwiatów.
Tekst

i zdjęcia:

Marian Lewicki
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Wywiad literacki

na wskroś pragmatyczny, jednak i on popełnia błąd. Nie zdradzę szczegółów. Czas w książce jest ruchomy, oparty na okręgu, stąd Sąd Okręgowy.

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się książka „Anioł i Prokurator”. Autorką tej powieści jest Aneta Royal, z którą rozmawia Marian Lewicki.

ML.: Gdzie można kupić Pani książkę?
AR.: Książkę i e-booki można kupić w księgarniach internetowych Empik,
Gandalf i być może w mniejszych księgarniach.

Marian Lewicki: Pani Aneto, rozmawiamy na łamach Magazynu Krzeszowickiego nieprzypadkowo. Jest Pani, pomimo mieszkania w Krakowie,
związana z Krzeszowicami.
Aneta Royal: Z tym pięknym miasteczkiem jestem związana od wczesnego
dzieciństwa. Tutaj ukończyłam szkołę podstawową i technikum budowlane, a konkretnie projektowanie architektoniczne. Nauka ma to do siebie, że
gdzieś tam po wielu latach, czujemy sentyment. Jako że byłam uczennicą
znakomitych profesorów, stąd też pomysł na wątek w książce i odniesienie
do sztuki malarstwa.

ML.: Wiem, że ma Pani bardzo konkretne plany dotyczące kolejnych
książek.
AR.: Tak, mam, jednak jest tak wielu wydawców, że tym razem zastanowię
się, w którym wydawnictwie wydać kolejne książki. Tym razem romanse na
hm..., na lato.
ML.: Dziękuję za rozmowę.

ML.: W trakcie naszej rozmowy telefonicznej mówiła Pani o swoich wielu
pasjach. Czy może Pani powiedzieć coś na ten temat naszym czytelnikom?
AR.: Moją pasją są książki, rysunki i gotowanie. Do tej pory rysuję ołówkiem
twarze czy ostatnio konie, ponieważ zamierzam zająć się jazdą konną. Akurat nieopodal mnie znajduje się szkoła jazdy konnej.
ML.: „Anioł i Prokurator” to romans, ale czy można powiedzieć, że to
literatura kobieca? Dla kogo, Pani zdaniem, książka jest dedykowana?
AR.: Tak, to romans. Dedykowana jest głównie tym, którzy mieli do czynienia z prawem, którzy ponieśli porażkę życiową związaną z miłością, bądź
z przygodnym romansem, który zmienił ich życie. Jednak kierowana jest
także do ludzi kultury, sztuki, nauki, a nawet religii. W książce uważny czytelnik odnajdzie odniesienie do prawa czysto ludzkiego, ale i sądowego.
ML.: Nie będziemy oczywiście opowiadać szczegółowo fabuły, ale proszę
o kilka słów na temat „Anioła i Prokuratora”.
AR.: Zacznę od tytułu. Anioł to Lukrecja, doktor psychiatrii, a prokurator to
Apolinary. Lukrecja to postać z natury rozważna, która chroni swoich pacjentów i przyjaciół, zwłaszcza eteryczną Weronikę. Apolinary to człowiek

HISTORIA SZKOŁY W NAWOJOWEJ GÓRZE
JAN KANTY WÓJCIK – „NAWOJOWA GÓRA 200 LAT SZKOLNICTWA”
Książka jest piękna. Podobnie jak poprzednia,
także autorstwa Jana Kantego Wójcika, opisująca
historię Nawojowej Góry, zachwyca szatą graficzną. Zanim jeszcze sięgniemy do jej wnętrza,
by również powędrować szlakiem dwustu już
lat działającej tam szkoły, podziwiamy okładkę
wydawnictwa. Przemawia do serca i wyobraźni.
W lewym górnym rogu zdjęcie uroczej młodej
dziewczyny. To Maria Pałasińska, dla Nawojowej
Góry postać legendarna. Ma tam ulicę swego
imienia, a jej grób na cmentarzu w Rudawie
otoczony jest szczególną czcią mieszkańców
wioski Nawoja. Nauczycielką w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze została zamianowana z dniem 1 września 1912 roku i uczyła tutaj
nieprzerwanie wiele pokoleń przez prawie pół
wieku, do ostatnich dni swego życia, tj. do 5
marca 1956 roku. Trzykrotnie pełniła obowiązki
kierownika szkoły.
Pod zdjęciem pani Marii – fotografia Szkoły w Nawojowej Górze, w nieco nostalgicznej, bardzo
osobistej wizji artystki malarki Dagmary Kwiatek
– Kamińskiej. Na obwolucie – autor, Jan Kanty
Wójcik, przy pracy nad książką. Zamysł kompozycyjny autorki projektu okładki jest znakomity.
Mieści się w nim wszystko, co najważniejsze.
Książka Jana Kantego Wójcika „Nawojowa Góra
200 lat szkolnictwa”, pod redakcją Doroty Strojnowskiej, to, jakże cenny, projekt zrealizowany
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wydawcą jest Stowarzyszenie Inicja-

tyw Społecznych Nawojowej Góry, któremu prezesuje Jan Węgrzyn. We wstępie czytamy, iż praca
oparta została w głównej mierze na materiałach
archiwalnych znajdujących się w Archiwum Narodowym w Krakowie, a także w zbiorach Biblioteki
Jagiellońskiej, w tym głównie w aktach prawnych
regulujących organizację i funkcjonowanie szkolnictwa powszechnego, zwłaszcza w okresie dawnej Galicji. Wykorzystano również najistotniejsze
okólniki i rozporządzenia wydawane przez
Radę Szkolną Krajową we Lwowie oraz przez

Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.
Bezcennymi okazały się dwa tomy kroniki Szkoły
Podstawowej w Nawojowej Górze oraz materiały,
głównie fotografie z dawnych lat, przekazane
przez mieszkańców tej miejscowości. Niniejsze
opracowanie jest pewną zachętą do przybliżenia
obecnym i potomnym dwustuletnich dziejów tej
zasłużonej placówki oświatowo-wychowawczej –
pisze autor. I rzeczywiście tak jest.
Książka ma ogromną wartość merytoryczną
i emocjonalną. Jest niezwykle wnikliwym zapiwww.ckiskrzeszowice.pl [ 19 ]

sem dziejów szkoły, jej narodzin, miejsc, w których funkcjonowała, rozwoju,
przeobrażeń – od małej izby lekcyjnej, do obecnego, nowoczesnego architektonicznego kształtu. Wyłaniają się z jej kart ludzie, prawdziwe osobowości – kolejni nauczyciele, kierownicy, potem dyrektorzy szkoły, którzy
od zawsze dbali o wysoki poziom nauczania, rozwijali wszechstronne
zainteresowania uczniów, organizowali zajęcia pozalekcyjne. Ich sylwetki
zachowały się w przekazywanych z pokolenia na pokolenia wspomnieniach wdzięcznych wychowanków. Utrwaliło się, nie tylko w świadomości
mieszkańców wioski, jakże zasłużone przekonanie, iż zaszczytem jest być
absolwentem Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze, której patronuje
sam Marszałek Józef Piłsudski. To zobowiązuje.
Jan Kanty Wójcik, człowiek o ogromnej wiedzy i wrażliwości, potrafił
w swej pracy znakomicie oddać te wszystkie aspekty związane ze szkołą
jako miejscem odgrywającym od lat, nieprzerwanie, pomimo dziejowych
burz, rolę szczególną. To miejsce, gdzie się nie tylko przekazuje wiedzę,
kształtuje obywatelskie postawy, uczy szacunku do otaczającego świata.

SPOTKANIE
W NAWOJOWEJ GÓRZE

Z zamieszczonych w książce zdjęć wyglądają uśmiechnięte buzie dzieci
i towarzyszących im nauczycieli. W fotograficznych kadrach pozostały na
zawsze szkolne przedstawienia, zabawy na śniegu, wycieczki, jakże ważne
w poznawaniu bliższych i dalszych okolic. W książce Jana Kantego utrwalony został szkolny czas mieszkańców Nawojowej Góry, z zapisem, w oryginale, imienia i nazwiska uczniów, na przestrzeni dwustu lat. Ale i magia
miejsca, które jest godne tego utrwalenia w historii. I które ma zupełnie
wyjątkowego mieszkańca, Jana Kantego Wójcika. Jego to wiedzy, wspaniałej pasji, ogromnej pracowitości, konsekwencji w działaniu, zawdzięczają, nie tylko mieszkańcy Nawojowej Góry, pracę naukową, z niezwykle
bogatą bibliografią. To rzecz o randze szkoły w małym środowisku, trudnej
do przecenienia roli nauczyciela, potrzebie wdzięcznej pamięci. Mottem
książki są słowa Arystotelesa – Celem sztuki nauczania jest mądrość. Cytat
do zapamiętania, na zawsze.
Tekst: Maria Ostrowska
Zdjęcia: Maciej Liburski

DZIEŃ SENIORA W DUBIU
Sołtys Dubia Zbigniew Wąsik pamięta o wszystkich mieszkańcach. W grudniu zorganizował mikołajki dla najmłodszych, a w styczniu Dzień Seniora,
uruchamiając na ten cel fundusz sołecki. Sołtys, również senior, otrzymał
fachowe wsparcie kulinarne od mieszkanek Dubia – Marty Więcław, Haliny
Maciejowskiej, Agnieszki Chechelskiej, Joanny Brzezińskiej, Anny Klocek
i Małgorzaty Maciejowskiej, które na zaszczytny tytuł „Seniora” będą
musiały jeszcze bardzo długo pracować. Zamówieni muzykanci, Józek
i Janek, grali i śpiewali kolędy oraz piosenki biesiadne. W spotkaniu z dostojnymi seniorami uczestniczył ksiądz Jacek Szydło.
tekst i zdjęcia:

Noworoczne spotkanie w Nawojowej Górze miało swój niepowtarzalny
klimat. Najpierw z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości odbyła
się promocja książki „Nawojowa Góra 200 lat szkolnictwa” Jana Kantego
Wójcika, czyli coś, co się zdarza raz na 200 lat. A później wspólne kolędowanie i towarzyska biesiada. W tym jakże ważnym wydarzeniu uczestniczyli,
m.in. burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam
Godyń, radny Rady Powiatu Grzegorz Małodobry, radny Rady Miejskiej Jan
Węgrzyn, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Klaudia Węgrzyn,
prezes OSP Wacław Sobczyk.
tekst i zdjęcia:

Maciej Liburski

Pani
Marzenie Kubin
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają przyjaciele z Rady Sołeckiej
i Koła Gospodyń Wiejskich w Tenczynku
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Maciej Liburski

NOWOROCZNE
SPOTKANIE W ŻARACH
Noworoczne spotkanie w Żarach prowadził, z właściwym sobie humorem,
sołtys Kazimierz Przybylski. Toteż radosny nastrój udzielił się wszystkim,
bez wyjątku. Organista Grzegorz Klocek z Paczółtowic grał na akordeonie
tak, że co niektórym śpiewakom brakowało tchu. Wszystkie wspaniałe

potrawy przygotowały panie z miejscowego KGW – oprócz żuru, który osobiście doprawiał sołtys. Spotkanie w Żarach, w którym uczestniczyli ksiądz
Ryszard Pałka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, komendant Straży
Miejskiej Janusz Mitka, było okazją do sympatycznych rozmów.
tekst i zdjęcia:

Maciej Liburski

OPŁATEK W SIEDLCU
Opłatek w Siedlcu to dobrze zorganizowane, a zarazem żywiołowe spotkanie z kolędą. Prym wiedli muzykanci Jan Kulka i Józef Grabowski. Śpiewali
wszyscy, a dzięki siostrze Maksymilianie rozbrzmiały również kolędy czeskie i słowackie. Nad całością czuwała przewodnicząca KGW Anna Szlachta,
gospodyni spotkania. Był też regionalny poczęstunek – przygotowany
przez Pawła Szlachtę – i swojskie wędliny Stanisława Pasternaka. A na koniec nawet tańce.

Honorowymi gośćmi byli seniorzy. W spotkaniu uczestniczyli: ksiądz Jacek
Szydło, siostry Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, prezes
Zarządu Gminnego PSL Stanisława Maciejowska, wieloletnia gminna przewodnicząca KGW Stanisława Cekiera, sołtys Stanisław Molik, przewodnicząca Stowarzyszenia „Razem” Anna Wróbel. Będzie co wspominać, a kolędy
jeszcze długo dźwięczeć będą w pamięci uczestników spotkania.
tekst i zdjęcia:

Maciej Liburski

PIŁKARSKI OPŁATEK
GKS „ŚWIT”
Na spotkanie opłatkowe GKS „Świt” przybyło wielu gości,
m.in. ks. dziekan dr Andrzej Szczotka, burmistrz Wacław
Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń,
prezes Zarządu Gminnego PSL Stanisława Maciejowska,
sponsorzy, działacze sportowi, trenerzy, piłkarze.
Łamano się opłatkiem, śpiewano kolędy. Spotkanie
prowadził prezes Klubu Alfred Lipniak, który w swoim
wystąpieniu podsumował pracę i osiągnięcia sportowe
Klubu. W czasie spotkania ogłoszono wyniki Konkursu na
najlepszego juniora Klubu, którym został Krzysztof Księżyc
– podopieczny trenera Janusza Pudełko. Jury konkursowe
pracowało pod kierunkiem członka Zarządu Klubu Stanisława Molika. Cenną inicjatywę nagradzania młodych
zawodników wsparł Bank Ochrony Środowiska. Piłkarski
opłatek był okazją do bliższego poznania się tych, którzy
Klubowy sport wspierają i tych, którzy go tworzą.
tekst i zdjęcia:

Maciej Liburski
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W WALCE Z RAKIEM WAŻNY JEST CZAS.
WARTO BYĆ PRZYGOTOWANYM
Co roku ponad 150 tysięcy Polaków dowiaduje się, że ma raka. Liczba ta dramatycznie rośnie. Dlatego w mediach tak wiele mówi się o zmianie
stylu życia na zdrowszy czy o częstszych badaniach profilaktycznych. Warto również pomyśleć o innych możliwościach.
– Jak zadbać o swoje zdrowie – radzi Katarzyna Kulig z agencji Twoje Ubezpieczenie, oferującej ubezpieczenia Warty.
W polskich domach nowotwór jest wciąż tematem tabu. Boimy się o nim
rozmawiać i odsuwamy od siebie myśl, że moglibyśmy zachorować. Warto
jednak zawczasu, tak na wszelki wypadek, zastanowić się czy w przypadku
wystąpienia nowotworu jesteśmy gotowi podjąć z nim walkę.
Jak pokazują statystyki, z rakiem coraz częściej można wygrać, ale to długi
proces, w którym niezwykle ważnym aspektem jest czas. Taki czas możemy
zyskać mając pieniądze. Dostęp do publicznej służby zdrowia stale się poprawia, jednak wciąż na niektóre zabiegi czeka się miesiącami. A nowotwór
w tym czasie postępuje. Mając pieniądze, chory może brać pod uwagę
badania i leczenie w prywatnych ośrodkach. Zaplecze finansowe jest też
istotne z psychologicznego punktu widzenia. Choroba często utrudnia zarabianie pieniędzy, szczególnie osobom prowadzącym firmy czy zatrudnionym na umowy cywilnoprawne. A potrzeby finansowe rodziny w tym czasie
wcale nie są mniejsze – wręcz przeciwnie, pojawia się mnóstwo nowych
wydatków. Taka sytuacja negatywnie wpływa na nastawienie chorych do
walki z chorobą.
UBEZPIECZENIE DA NAM WSPARCIE
Rozwiązaniem może być ubezpieczenie takie jak np. „Warta Sposób na Raka”.
Ubezpieczenie zostało zaprojektowane tak, aby odpowiedzieć na specyficzne potrzeby ubezpieczonych, którzy zachorują. Dzięki środkom uzyskanym
z polisy, nawet do 200 tys. zł w chwili diagnozy, chory może skorzystać
z prywatnej służby zdrowia i uzyskać pomoc niemal natychmiast. Wykupi
też nierefundowane leki, opłaci opiekę pielęgniarską, dojazdy na zabiegi czy
zastosuje specjalną dietę.

DRUGA OPINIA MEDYCZNA W 14 DNI
Ale pieniądze to nie wszystko. Gdy o sukcesie decyduje czas, najważniejsze jest szybkie postawienie dobrej diagnozy i prawidłowe leczenie.
Nowotwór jest najczęściej zdiagnozowany przez nieznanego nam
lekarza, a stawką jest życie… Dlatego w ramach ubezpieczenia Warta
zorganizuje i pokryje koszty konsultacji medycznej, przygotowanej
przez lekarzy z wiodących światowych ośrodków leczenia nowotworów,
takich jak np. Harvard Medical School. To może pomóc w dalszym leczeniu np. poprzez zaproponowanie nowego planu terapii. Jeśli zajdzie
taka potrzeba, możliwe jest zorganizowanie telekonferencji z lekarzem
prowadzącym.
POMOC W TRAKCIE LECZENIA PRZEZ 10 LAT OD DIAGNOZY
Oprócz wypłaconego świadczenia po diagnozie, ubezpieczenie przewiduje także wypłaty przez 10 kolejnych lat od otrzymania diagnozy,
za operacje, chemioterapię, radioterapię i szeroki zakres usług assistance (w tym m.in. pokrycie kosztów peruki). Co ważne, klient korzysta
z ochrony „po diagnozie” już bez konieczności opłacania składki. Maksymalna wartość świadczeń może wynieść nawet 500 tys. zł.
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: tel. 883 942 200
lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej Twoje Ubezpieczenie
ul. Wyki 6b/3 w Krzeszowicach
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OPŁATKOWE SPOTKANIE
SENIOREK W WOLI
FILIPOWSKIEJ
28 grudnia w Woli Filipowskiej już po raz trzeci odbyło się Spotkanie
Opłatkowe dla seniorek z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. Inicjatorką
spotkania była przewodnicząca Koła Barbara Dudek-Ciura, którą wspierały
wszystkie aktualne członkinie Koła oraz sołtys Adam Godyń. Do udziału
w spotkaniu zaproszono członkinie zaprzyjaźnionego KGW z Filipowic,
z Klubu Seniora działającego przy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz panie ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej.
W świąteczno-noworocznym klimacie, przy zastawionych pysznościami
stołach, wszyscy (łamiąc się opłatkiem) życzyli sobie zdrowia, radości, nadziei, optymizmu. Sala Wiejskiego Ośrodka Kultury długo rozbrzmiewała
kolędami i pastorałkami, śpiewanymi przez ponad pięćdziesięcioro uczestników spotkania, którym akompaniowała Halina Lewicka. Seniorki zostały
obdarowane upominkami, które wykonały dla nich czynne członkinie KGW.
Były to ekologiczne torby na zakupy. Sympatyk KGW Krzysztof Ryba, podobnie jak w latach poprzednich, zapewnił seniorkom transport.
W spotkaniu uczestniczył Roman Żbik, założyciel i wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia, niestrudzony animator wielu obszarów lokalnej
aktywności. 4 stycznia, w czasie uroczystej Gali, Pan Roman odebrał statuetkę Nagrody Burmistrza Gminy Krzeszowice „Źródło Sukcesu” w kategorii
„Człowiek”.
Tekst

i zdjęcia:

Organizatorzy

PARKOWE
Z KOLĘDĄ
Było elegancko i koncertowo. Oprawę muzyczną
i wokalną spotkania zapewnili Lucyna Ordon-Klimczak, Grzegorz Klimczak i Wiesław Gertner.
Wspólnie z artystami polskie kolędy śpiewali
mieszkańcy. Poczęstunek przygotowała firma
Wacława Sobczyka, a wspaniałe ciasta upiekły:
członek Zarządu Osiedla Zofia Kurdziel i mieszkanka osiedla Krystyna Bożek. W spotkaniu
uczestniczył burmistrz Wacław Gregorczyk z małżonką Anną oraz radni Rady Miejskiej – Beata
Głąb i Kamil Kłosowski. Noworoczne Spotkanie
z Kolędą profesjonalnie zorganizowała przewodnicząca Zarządu Osiedla Parkowego Irena
Godyń.
Tekst: Maciej Libuski
Zdjęcia: Organizatorzy

SPOTKANIE NOWOROCZNE W OSP RUDNO
13 stycznia sołtys Rafał Piechota wraz z Radą Sołecką przywitał przybyłych gości, na czele z Burmistrzem gminy Krzeszowice, radnymi, sołtysami,
księdzem Andrzejem Stramą, jak również mieszkańcami Rudna. Do zgromadzonych popłynęły
wyjątkowe słowa życzeń. Wzajemnie życzono
wszystkim szczęśliwego nowego roku, samych
pomyślnych dni, wzajemnego zrozumienia i szacunku oraz aby wszyscy szczęśliwie i w zdrowiu
doczekali przyszłorocznego spotkania.
Nie zapomniano o tradycji wspólnego kolędowania. Cała sala zaśpiewała Maleńkiemu
najpiękniejsze polskie kolędy. Na stołach tego
wieczoru gościły smakowitości przygotowane
przez organizatorów.
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Spotkania noworoczne odbywają się w Rudnie
od lat. Dla mieszkańców sołectwa są znakomitą
okazją, aby spotkać się z sąsiadami, wspólnie
kolędować, podzielić się dobrym słowem i wesoło spędzić wolny czas. Wszystkim przybyłym
gościom oraz mieszkańcom dziękujemy za
cudowne niedzielne popołudnie. Tym, którzy
nie zaszczycili nas swoim przybyciem, również
życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku
i serdecznie zapraszamy na kolejne noworoczne
spotkanie.
Tekst

i zdjęcia:

Organizatorzy

SPOTKANIE OPŁATKOWE OSIEDLA CENTRUM
Podobnie jak w latach ubiegłych na początku
stycznia odbyło się, już po raz 17, spotkanie
opłatkowe dla seniorów z osiedla Centrum. Organizatorem tego wieczoru była przewodnicząca Zarządu osiedla Janina Oczkowska, wspólnie
z koleżankami z Zarządu: Agatą Kulczycką, Małgorzatą Podobą i Beatą Matysik. W organizację
włączyły się też aktywnie: Helena Szlachta, Marianna Przybylska i Maria Sieprawska.
Gośćmi byli ks. proboszcz dr Andrzej Szczotka,
burmistrz Wacław Gregorczyk z małżonką Anną
i wiceburmistrz Witold Kulczycki. Najważniejsi
byli jednak seniorzy, którzy chętnie skorzystali
z zaproszenia, bo te opłatkowe spotkania zawsze
mają niepowtarzalną atmosferę. Przy stołach
zasiadło blisko 50 osób, najczęściej znajomych,
sąsiadów. I tak, jak to jest w takim gronie, rozmawiano o minionych i aktualnych wydarzeniach,
problemach i nadziejach. Ot takie zwykłe, ale
jakże ważne, sąsiedzkie rozmowy.
Organizatorz y zadbali też o poczęstunek,
a ten mógł być obfity dzięki sponsorom. Imprezę
wsparli: Restauracja Warszawianka, F.H. Chemmark, Kawiarnia Aga, Sklep ogólnospożywczy
Marty Kardas, Sklep spożywczy Haliny Szczuki.
Przewodnicząca i Zarząd osiedla Centrum składają sponsorom serdeczne podziękowania. Jako
że spotkanie odbyło się w czasie poświątecznym,
to wspólnie śpiewano kolędy, a podczas dzielenia się opłatkiem wszyscy składali sobie życzenia, płynące prosto z serca.
Tekst

i zdjęcia:

Marian Lewicki

SPOTKANIE OPŁATKOWE I JASEŁKA W CZERNEJ
Już po raz 7 odbyło się w Czernej Spotkanie
Opłatkowe. Co roku, 6 stycznia, Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych Miejscowości Czerna
organizuje spotkanie opłatkowe dla swoich
mieszkańców i przyjaciół. Oczywiście spotkanie
organizowane dzięki współpracy wszystkich
lokalnych inicjatyw: Sołtysa i Rady Sołeckiej,
OSP Czerna, Szkoły Podstawowej w Czernej,
Rady Rodziców oraz Koła Gospodyń Wiejskich.
Z roku na rok bardziej rozbudowany i ciekawszy
jest program imprezy i coraz więcej osób bierze
w niej udział. Chętnych jest tak wielu, że sala
Remizy OSP pęka w szwach. Głównym punktem
imprezy są Jasełka. W tym roku dzieci ze szkoły
przygotowały piękny spektakl jasełkowy, Panie
z KGW zaprezentowały tradycyjne pastorałki,
rodzice i nauczyciele ze szkoły wystawili spektakl
„Jasełka w hipermarkecie”, a Orkiestra OSP Czerwww.ckiskrzeszowice.pl [ 25 ]

na zapewniła piękną oprawę muzyczną. Organizatorzy przygotowali też
poczęstunek, a najważniejsza była wspaniała atmosfera.
Wśród przybyłych gości byli między innymi: przeor Zakonu Karmelitów
Bosych – ojciec Leszek Stańczewski, wicemarszałek Łukasz Smółka, starosta Wojciech Pałka, burmistrz Wacław Gregorczyk, wiceburmistrz Witold
Kulczycki, radny Rady Powiatu Grzegorz Małodobry, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Władysław Ziomek i Henryk Woszczyna, radni Rady Miejskiej
– Dorota Marek Wojciech Pałka i wielu innych.
Obsada „Jasełek w hipermarkecie”: Reżyser – Joanna Smółka, Święta Rodzina – Michałek, Iza i Sławek Babiuch, Diabeł – Michał Godyń, Anioł – Aneta
Jedynak, Mikołaj – Grzegorz Katarzyński, Anioł Stróż – Agnieszka Godyń,
Lucyfer – Weronika Fornal, Matka – Joanna Kot, Anioł Matki – Monika Mosurek, Diabeł Matki – Katarzyna Wartalska, Kibic – Artur Ostachowski, Anioł
Kibica – Joanna Ostachowska, Diabeł Kibica – Sylwia Katarzyńska, Uczeń
– Dariusz Godyń, Anioł Ucznia – Elżbieta Godyń, Dziecko – Magdalena Tarabuła, Diabeł Dziecka – Agnieszka Zawierucha, Sknerus – Barbara Godyń,
Anioł Sknerusa – Katarzyna Kondek.
Spektakl szkolny przygotowały Panie Maria Nowak, Barbara Dec, Agnieszka
Zawierucha, Edyta Godyń, Magdalena Tarabuła i Magdalena Imiołek. Wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie.
Tekst:Aneta Jedynak, Marian Lewicki
Zdjęcia: Marian Lewicki

JASEŁKOWE WIDOWISKO W NOWEJ GÓRZE
Aby tradycji stało się zadość, nauczyciele i Rada Rodziców Zespołu Szkół
w Nowej Górze – zachęceni sukcesem w latach ubiegłych – i w tym roku
zorganizowali jasełka. Wydarzenie miało miejsce w filii Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach w Nowej Górze. Ze względu na bardzo liczną
widownię, jasełka wystawiono w sobotę 12 stycznia oraz w niedzielę 13
stycznia br. I w jednym, i w drugim dniu sala pękała w szwach. Bo któż nie
chciałby zobaczyć dyrektora szkoły – Mirosława Pudlika – w roli imprezowicza? Czy księdza Zbigniewa Kryjomskiego w roli ochroniarza Heroda?
To oczywiście tylko nieliczni artyści, gdyż w przedstawieniu wzięło udział
jedenastu nauczycieli i piętnastu rodziców.
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W spektaklu udział wzięli:
Narratorzy – Mariola Woźniak, Diabeł-Szpieg – Ewelina Czech, Diabełuszka
– Joanna Rzepecka-Kasprzyk, Diabeł – Kamil Dudek, Lucyfer – Leszek Kramarz, Dworzanie Heroda – ks. Zbigniew Kryjomski, Dariusz Kaczara, Herod
– Łukasz Chojnacki, Żona Heroda – Magdalena Bonarska, Maria – Magdalena Godyń, Pasterze – Wojciech Godyń, Bogdan Bodzęta, Paweł Nawrot,
Śmierć – Agnieszka Maciejowska-Łagan, Józef – Andrzej Katarzyński, Anioły – Katarzyna Niedoba i Karolina Bielecka, Trzej Królowie – Paweł Mirek,
Leszek Kramarz i Tomasz Lasoń, Gospodarze – Agata Przeginiak i Andrzej
Szczurek, Imprezowicze – Magdalena Knapik i Mirosław Pudlik, Babcia –
Hanna Strączek, Dziewczynka – Ewa Trzepacz.

Reżyserem całego przedsięwzięcia w tym roku wyjątkowo był Mirosław Pudlik, który przygotował spektakl-niespodziankę dla Sylwii Szczuki z okazji
dziesięciolecia wystawiania nowogórskich jasełek. Za oprawę muzyczną
odpowiadał Jerzy Suruło. Przed występem nauczycieli i rodziców, dzieci
z nowogórskiego kółka teatralnego zaprezentowały swoje spektakle poświęcone świętom Bożego Narodzenia, przygotowane pod kierunkiem
Sylwii Szczuki.
Widowisko, podczas dwóch spektakli, przyciągnęło tłumy widzów, żywo reagujących na występy aktorów. Wspaniałą atmosferę świąteczną tworzyły
nie tylko piękne kostiumy, przygotowane przez Elżbietę Sarnek, rekwizyty,
scenografia czy prezentacje multimedialne – opracowane przez Małgorzatę Pytlik, ale także spora dawka humoru i wspólne kolędowanie.
Jak na tak doniosłe wydarzenie przystało, nie zabrakło ważnych gości –
swoją obecnością imprezę uświetnili, m.in. minister Andrzej Adamczyk,
burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Henryk Woszczyna, dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR
w Krakowie Adam Ślusarczyk, wieloletnia dyrektor szkoły w Nowej Górze
Michalina Nowakowska-Malczyk, ksiądz proboszcz Józef Grzesiuła oraz
sołtys Nowej Góry Stanisław Rozmus.
Jasełka, przygotowane przez nauczycieli i rodziców, z roku na rok przyciągają coraz więcej widzów i są ważnym kulturalnym wydarzeniem nie tylko
dla mieszkańców Nowej Góry, ale także okolicznych miejscowości.
Tekst: Agnieszka Michalska
Zdjęcia: Marian Lewicki

PRZEGLĄD WIDOWISK JASEŁKOWYCH W MIECHOWIE
K ilk anaście pr zedstawień obejr zeli w piątek ,
11 stycznia 2019 roku, widzowie zgromadzeni w sali
miechowskiego Domu Kultury. Okazją był kolejny
Przegląd Widowisk Jasełkowych, który urasta do rangi
przeglądu powiatowego. Konkurs odbywał się w kategoriach dziecięcych i dorosłych. Mieliśmy okazję zobaczyć barwne, wzruszające i piękne jasełka z urzekającą scenografią i wspaniałymi talentami aktorskimi
i muzycznymi. Celem przeglądu jest kultywowanie
i popularyzacja zwyczajów związanych ze Świętami
Bożego Narodzenia oraz prezentacja różnorodnych
form i sposobów postrzegania tej bogatej polskiej tradycji, jak również możliwość zaprezentowania jasełek
tradycyjnych, opartych na motywach biblijnych, i tych
bardziej uwspółcześnionych.
Występy dzieci i młodzieży z ogromną uwagą i zaciekawieniem obserwowało jury, oceniając oryginalność
scenariusza i walory dramaturgiczne przedstawienia,
zamysł inscenizacyjny, reżyserię i sprawność realizacyjną, scenografię, kulturę słowa, ruch sceniczny
oraz oprawę muzyczną. Naszą gminę reprezentowali
uczniowie koła teatralnego i wokalnego, działającego
przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze. Zaprezentowali się doskonale, bo zajęli II miejsce. Serdecznie im
gratulujemy.
Sylwia Szczuka
www.ckiskrzeszowice.pl [ 27 ]

KOLĘDY PRZY FONTANNIE
Nowogórskie Jasełka mają już 10 lat, ale obok
nich wyrasta kolejna tradycja, na razie krótsza,
bo kilkuletnia, a mianowicie wspólne śpiewanie
kolęd przy fontannie na rynku w Nowej Górze.
W tym roku, 9 stycznia, pomimo mrozu spora
grupa osób spotkała się w tym miejscu, aby
wspólnie kolędować. Nie zabrakło tez gości. Na
kolędowanie przyjechali: starosta Wojciech Pałka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk
Woszczyna i Władysław Ziomek, radny Rady
Powiatu Grzegorz Małodobry. Byli również radni
RM z Nowej Góry – Leszek Kramarz i Dariusz
Kaczara. Później wszyscy przeszli do pobliskiej
świetlicy. Tam, przy szklance ciepłej herbaty,
podsumowano konkurs szopek, a ponieważ
wszyscy czuli się w swoim sąsiedzkim gronie
dobrze, dalej śpiewano kolędy.
Tekst

i zdjęcia:

Marian Lewicki

PAN WALDEMAR
Pan Waldemar Bogacki z Krzeszowic, właściwie Kazimierz, a dla znajomych
Waldek, przez wiele lat pracował w krzeszowickim Prefabecie, a przez ostatnie dwanaście był nauczycielem zawodu w Technikum Przemysłu Drzewnego, którego jest także absolwentem. Dziś, na emeryturze, mając więcej
wolnego czasu, wrócił do pasji z dzieciństwa i buduje szopki.
Pierwsze szopki były budowane wiele lat temu. W ostatnim czasie wrócił
do swojej pasji. Szopka, którą prezentujemy, powstała w 2018 roku, a na
kolejne pan Waldemar ma już pomysły. Co istotne każda z wykonanych i zaplanowanych szopek w części zawiera elementy architektury Krzeszowic.
Przy budowie tej szopki panu Waldemarowi chętnie pomagali wnukowie:
Łukasz z Krakowa – ten bardziej aktywny i Mateusz, mieszkający w Krzeszowicach. Pracuję z nimi bo chcę, by tę moją kiedyś dziecięcą pasję kontynuowali
nawet wtedy, gdy dorosną – mówi z nadzieją w głosie Pan Waldemar.
tekst i zdjęcia:
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Maciej Liburski

OD BURAKA DO LIZAKA
Napój gazowany o smaku cola: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik
E 150d, kwas (…) – informuje etykieta popularnego napoju. W puszce, kubku lub w butelce. Pobudzający, orzeźwiający, zaspokajający pragnienie…
Co ważne – słodki. Nie tylko dzieci sięgają po kolorowe napoje i nie tylko
one rzadko czytają etykiety. Prozdrowotny wykład Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach uzmysłowił wszystkim, jak wiele cukru spożywamy
na co dzień. Dr inż. Wiktor Berski z Akademii Rolniczej w Krakowie poprowadził zajęcia „Od buraka do lizaka – na tropie cukru”.
Nasi studenci – jak zawsze
chętni do działania – ucieszyli
się na widok refraktometru,
przy pomocy którego mogli
samodzielnie badać zawartość
cukru w poszczególnych napojach. Tropiliśmy cukier w coli,
pepsi, soku, wodzie smakowej… Odmierzany i wsypywany do kubków był na naszym
celowniku.
Cukier – skąd się bierze? Czy jest zdrowy? Ile można go spożyć? Jakie
produkty wybrać? To przykładowe pytania, na które studenci otrzymali
odpowiedź.
Po tak słodkim wykładzie wszyscy rozsmakowali się w zwykłej, zdrowej
wodzie.
Marta Smutek
DUwK

koordynator

Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach
zaprasza do studiowania w semestrze letnim.
Zajęcia rozpoczniemy 2 lutego, o godz. 10.00,
w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach.
Zachęcamy do dołączenia do grupy dzieci w wieku 7-12 lat,
które chcą poszerzyć swą wiedzę z różnych dziedzin nauki,
poznać wykładowców wyższych uczelni oraz pasjonatów.
Nasz Uniwersytet prowadzi zapisy przez cały rok.

Szczegóły na stronie
www.ckiskrzeszowice.pl/duwk/
oraz pod nr tel. 571-401-011

KLUB SENIOR+ W KRZESZOWICACH ZAPRASZA!
Od listopada 2015 roku Fundacja Kobieta w Regionie prowadziła, przy ulicy Szkolnej w Krzeszowicach, Ośrodek Integracji Seniorów i Młodzieży.
Ten projekt, teraz pod nową nazwą Klub Senior+, będzie realizowany w tzw. Florianówce, w budynku OSP w Krzeszowicach, przy ul. Floriana
3, w tych samych pomieszczeniach, gdzie mieści się Kopalnia Talentów – filia Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Teraz dla krzeszowickich seniorów w wyznaczone dni będzie to również siedziba KLUBU SENIOR+. Pracownicy Fundacji są przekonani, że sąsiedztwo osiedli i łatwy
dojazd dla osób spoza Krzeszowic (dworzec busów) spowodują napływ nowych członków Klubu, którzy docenią tę inicjatywę i możliwość integracji z innymi mieszkańcami gminy.
Klub Senior+ będzie działał w następujące dni:
WTORKI – od 11.00 do 15.00,
ŚRODY – od 8.00 do 12.00,
PIĄTKI – od 14.00 do 18.00
W środy od rana zaplanowano gimnastykę i zajęcia z zakresu „zdrowy
kręgosłup”. Wtorki to czas na spotkania ze specjalistami różnych dziedzin,
prelekcje o podróżach i przede wszystkim swobodne spotkania przy kawie
i prasie. W piątki organizatorzy rezerwują czas na warsztaty rękodzieła, spotkania kulinarne oraz – uwaga nowość! – FAJFY DLA SENIORÓW. O terminie
pierwszej tanecznej zabawy poinformują już niedługo.
Niezależnie od ustalonych aktywności, seniorzy mogą w wyznaczonych
godzinach przyjść do Klubu, by pogawędzić ze znajomymi, poczytać bieżącą prasę, pograć w scrabble, poczytać książkę, wypić bezpłatnie kawę
czy herbatę.
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W miniony piątek odbył się wyjątkowy wieczór z poezją, poświęcony
Oldze Drahonowskiej-Małkowskiej. Jako że przypadł akurat na moment
rozpoczęcia żałoby narodowej, ustanowionej przez Prezydenta Polski, krzeszowiccy seniorzy wraz z harcerzami rozpoczęli spotkanie minutą ciszy, by
uczcić Pawła Adamowicza, zmarłego prezydenta Gdańska. Następnie harcerze z Hufca ZHP Krzeszowice, 37. Drużyny Wędrowniczej „Zakon Feniksa”,
zaprezentowali wybór wierszy słynnej Oleńki, przeplatany fragmentami jej
życiorysu. Na zakończenie spotkania phm. Emilia Owoc, członkini Komendy ZHP w Krzeszowicach, zaproponowała, aby seniorzy wraz z harcerzami
i wszystkimi uczestnikami spotkania spletli krąg i odśpiewali tradycyjne
harcerskie „Bratnie słowo”. W tym wyjątkowym spotkaniu seniorów i harcerzy wziął udział burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk.
O wszystkich planach i szczegółach spotkań możecie Państwo przeczytać
na bieżąco na profilu Klubu Senior+ na portalu Facebook: www.facebook.
com/klubseniorplus oraz na stronie www.kobietawregionie.pl.
Projekt realizowany przez Fundację Kobieta w Regionie na zlecenie Gminy
Krzeszowice jest finansowany z dotacji Województwa Małopolskiego oraz
środków własnych Gminy Krzeszowice.
Red.

ZAPROSZENIE DO
WSPÓLNEGO BIEGANIA

AKCJA FERIE W MIEŚCIE
JUŻ ZA NAMI!
18 grudnia, godzina 9.00 – wtedy ruszyliśmy z zapisami na kolejną
półkolonię, organizowaną przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Godzinę później wszystkie miejsca były już zajęte. Rodzice
wiedzą – to nie przelewki. Przed komputerem w pracy lub na telefonie
w sklepie – trzeba wypełnić formularz i zapisać dziecko. A zapisać
warto!
W tym roku na uczestników jak
zwykle czekało wiele atrakcji.
Dwukrotnie odwiedziliśmy Kino
„Sokół” w Trzebini. Filmy jakie
zaproponowaliśmy to „Młodzi
Tytani – Akcja!” oraz „Mała stopa”.
Tradycyjnie była też wizyta na
basenie Cabańska Fala w Chrzanowie.
Zorganizowaliśmy również wizytę w Red Bowling Club w Krzeszowicach, gdzie dzieci mogły spróbować swoich sił w grze w kręgle
oraz piłkarzyki.

7 lutego (czwartek), o godzinie 17.30, w Sali Herbowej w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4, odbędzie się spotkanie
dotyczące utworzenia w gminie Krzeszowice amatorskiej grupy biegowej. Celem jej działania ma być integracja pasjonatów biegania poprzez
wspólne bieganie, uczestniczenie w lokalnych imprezach biegowych,
a także starty w zawodach. Grupa będzie otwarta dla wszystkich chętnych,
niezależnie od płci, wieku i kondycji. Tematem naszego pierwszego spotkania będą formy i organizacja działania grupy biegowej w naszej gminie.
Zapraszam na spotkanie wszystkich zainteresowanych aktywnym trybem
życia.
Kamil Kłosowski

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

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej
Nasz numer w KRS: 0000088123
www.izpm.pl

ZARZĄD IZPM
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W drugim tygodniu ferii zaplanowaliśmy wiz ytę w krakowskich parkach rozrywki GoKidz
i GoJump. Dwie godziny skakania, zabawy na zjeżdżalniach
i w kolorowych kulkach zdecydowanie prz ypadły do gustu
młodym uczestnikom.

W poniedziałkowe przedpołudnie Paweł Stypuła zabrał nas w świat komputerów, konsol i gier sprzed 30 lat. Uczestnicy półkolonii mieli okazję
przetestować sprzęty, które podbijały serca ich rodziców i dziadków.
W wolnym czasie organizowaliśmy podchody, zabawy w śniegu, graliśmy
w planszówki. Przygotowywaliśmy również piękne, kolorowe laurki dla
babć i dziadków z okazji ich święta. Naszych półkolonistów odwiedzili
także funkcjonariusze z krzeszowickiej Policji, którzy opowiedzieli o bezpieczeństwie na stoku narciarskim, zasadach obowiązujących podczas jazdy
na nartach oraz o tym jak wezwać pomoc w razie wypadku.
Na zakończenie półkolonii dzieci wzięły udział w wielkim balu karnawałowym, organizowanym w Kopalni Talentów w Krzeszowicach. Z pięknie
wymalowanymi buziami i wcześniej przygotowanymi strojami, miło spędzaliśmy czas z animatorami, którzy przygotowali wiele atrakcji.
Każdego dnia na uczestników półkolonii czekał także poczęstunek – gorące zupy, gdy zajęcia odbywały się na miejscu i kanapki na drogę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, rodzicom oraz kadrze
wychowawczej.
Do zobaczenia podczas wakacji!
Agnieszka Szczuka-Ciapała

UCZNIOWIE Z NAWOJOWEJ GÓRY
SZKOLĄ SWÓJ ANGIELSKI
W dniach 7-11 stycznia część uczniów z VI, VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze miało okazję uczestniczyć w obozie językowym
„EuroWeek” w Międzygórzu. Dzieci brały aktywny udział w warsztatach
językowych, prowadzonych przez wolontariuszy z egzotycznych krajów,
takich jak Dominikana, Meksyk, Wietnam, Birma, Azerbejdżan czy Indonezja. W trakcie zajęć młodzież poznawała ciekawe fakty na temat tych
państw, uczyła się tradycyjnych tańców oraz tworzyła różnorodne prezentacje – oczywiście wszystko w języku angielskim. Nasi anglojęzyczni
opiekunowie chętnie towarzyszyli nam w wycieczkach i spacerach, pełniąc
rolę przewodników. Wszyscy świetnie się bawili i niełatwo było się rozstać,
o czym świadczyły łzy sporej części uczestników w trakcie podsumowania
warsztatów i pożegnania z wolontariuszami.
Tekst

i zdjęcia:

Tomasz Paluch
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MIĘDZYNARODOWO I MUZYCZNIE
Wizyta zagranicznych uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Tenczynku oraz koncerty świąteczne zespołu wokalno-instrumentalnego
w ramach programu Erasmus+.
W dniach 7-13 stycznia 2019 roku w Szkole
Podstawowej w Tenczynku miały miejsce niecodzienne wydarzenia. Szkoła gościła grupę
23 uczniów i 10 nauczycieli z Włoch, Portugalii,
Czech i Turcji, uczestniczących w projekcie językowo-muzycznym „Together to Enjoy, Join to
Learn”. Jest to międzynarodowy projekt współpracy szkół Erasmus+, który realizowany jest od
września 2018 roku.
Przez blisko tydzień w szkole rozbrzmiewała
muzyka. Uczniowie i nauczyciele, zaangażowani
w projekt, uczestniczyli w warsztatach wokalno-instrumentalnych, wspólnie ćwiczyli i doskonalili wcześniej opracowane utwory o tematyce
świątecznej. Repertuar ten został zaprezentowany podczas trzech koncertów – w Szkole Podstawowej w Tenczynku, Kościele św. Katarzyny
w Tenczynku oraz Klasztorze Karmelitów Bosych
w Czernej. Chór i zespół, złożony z 60 uczniów
i nauczycieli, zaprezentował 10 zagranicznych
utworów oraz jedną polską kolędę „Lulajże, Jezuniu”. Zespołem dyrygował nauczyciel z Włoch,
pan Artur Emidio, który zachęcał licznie zgromadzonych na widowni do wspólnego radosnego
śpiewu.
Oprócz przygotowań do koncertów, zagraniczna
młodzież, która gościła w domach uczniów, mogła poznać zwyczaje, kulturę i polską kuchnię.
Jedną z głównych atrakcji były zabawy na śniegu
oraz kulig, zorganizowany przez goszczące rodziny. Grupa zwiedziła także Kraków, uczestniczyła
w zajęciach szkolnych oraz warsztatach plastycznych, podczas których uczniowie lepili z gliny
instrumenty muzyczne.
Był to bardzo pracowity tydzień, pełen pozytywnych emocji i wzruszeń. Wszyscy uczestnicy
projektu mogli doskonalić swoje kompetencje
muzyczne, językowe i europejskie oraz wzbogacili się o cenne doświadczenia.

stawowej w Tenczynku oraz ich rodzicom, którzy
bardzo ciepło przyjęli młodych gości w swoich
domach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy służyli
pomocą w organizacji tej wizyty. Szczególne
podziękowania należą się uczniom Szkoły Pod-

Tekst: Joanna Żak
„TEJL”
zdjęcia: organizatorzy

szkolny koordynator projektu

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KRZESZOWICACH
W PROJEKCIE „ROŚLINY KONTRA SMOG”
4 stycznia Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach przystąpiło do projektu „Rośliny kontra smog”, stworzonego przez firmę Plumeria.pl.
Celem projektu jest rozbudzanie świadomości
dzieci, rodziców i nauczycieli, że istnieją na świecie rośliny, które oczyszczają powietrze. W tym
celu przez firmę zostały podarowane kwiaty
i artykuły ogrodnicze, potrzebne do przeprowadzenia zajęć w z dziećmi.
Zajęcia wraz z warsztatami praktycznymi, czyli
sadzeniem kwiatów, przeprowadziła mama
jednego z przedszkolaków – pani Małgorzata
Łyko. „Burza mózgów” na temat zanieczyszczeń
powietrza oraz sposobów walki z nim okazała się
dla dzieci niezwykle interesująca. Każdy z obecnych miał okazję zaprezentować swoją wiedzę
na temat smogu i innych zagrożeń, jakie niesie
ze sobą brak dbania o nasze środowisko i jakość
powietrza.
Pani Małgorzata niezwykle pasjonująco opowiadała o badaniach przeprowadzonych przez
NASA, które miały na celu sprawdzić, które rośli[ 32 ] – Magazyn Krzeszowicki 2/2019

ny najlepiej przyczyniają się do oczyszczania powietrza z toksyn. Choć od
tamtych badań minęło wiele lat, to walka o czyste powietrze nadal trwa.
Jednym z gatunków tychże roślin jest bardzo popularny, obecny w niejednym domu, skrzydłokwiat. Niweluje on szkodliwe działania acetonu,
benzenu, amoniaku i ksylenu, a dodatkowo roślina ta neutralizuje zarodki
pleśni oraz bardzo skutecznie nawilża powietrze.
Po zasadzeniu kwiatów, dzieci zostały obdarowane ciekawymi magnetycznymi notesami oraz słodyczami. Wszyscy zgodnym chórem obiecali dbać
o podarowane rośliny.
Bardzo dziękujemy za możliwość przystąpienia do tego interesującego
projektu firmie Plumeria.pl oraz pani Małgorzacie – za przeprowadzenie
zajęć z naszymi przedszkolakami.
Aneta Kobiela

ZIMOWE
ODŚNIEŻANIE
Usługi Komunalne, mimo znacznych opadów
śniegu, opanowały sytuację na drogach. Odśnieżają na bieżąco, dlatego powierzone im
drogi, których łączna długość to ponad 126 km,
są przejezdne. Odśnieżają na południu gminy
i w centrum Krzeszowic, a o pozostałe drogi
dbają inni.
Generalnie pracują pługi, jednak miejskie parkingi trzeba odśnieżać łopatami.
tekst i zdjęcia:

Maciej Liburski

ORSZAK TRZECH KRÓLI W KRZESZOWICACH
6 stycznia, po mszy św. o godz. 11.00, z kościoła
św. Marcina wyruszył Orszak Trzech Króli. Pod
przewodem Gwiazdy wyszli Mędrcy ze Wschodu,
by oddać cześć Dzieciątku Jezus na krzeszowickim Rynku. Tam wszyscy uczestnicy wspólnie kolędowali. Dla dzieci przygotowane były korony.
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KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Justyna Damian-Cygan

ul. Legionów Polskich 20, 32-065 Krzeszowice
nr tel. 570 700 693 e-mail: kancelaria.jdc@gmail.com
Preferowana praktyka:
• prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• prawo rodzinne i opiekuńcze
• prawo i postępowanie cywilne

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

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

tel. 509 795 469
geodezjaurbanik.pl

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

