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W pierwszych miesiącach niepodległości Polski, niezależnie od wydarzeń politycznych, wojskowych czy kulturalnych, wyraźne było dążenie
do szybkiego i w miarę nowatorskiego dostosowania się do nowoczesnych form zarządzania gospodarczego. Szczególnie w prywatnych
posiadłościach ziemskich oraz przemysłowych. Uważna lektura ogłoszeń prasowych czasami zaskakuje wymaganiami. Poszukujemy urzędnika
Polaka, katolika do czynności administracyjnych, rachunkowych i konceptowych. Wiadomości agronomiczne nie są potrzebne. Kandydaci
biegle stenografujący będą mieli pierwszeństwo. Uposażenie zależy od kwalifikacji. Do podań należy dołączyć odpisy świadectw i dokładne
curriculum vitae. Na podania nie uwzględnione nie damy odpowiedzi. Kancelaria Główna Hr. Potockich w Krzeszowicach koło Krakowa
(„Czas” 1919 nr 54 z 1 marca). Wcześniej publikowałem inne ogłoszenia Potockich. Porównując je – zauważa się rozległość szerokich planów
gospodarczych wraz z wymaganiami merytorycznymi – stawianych przyszłym pracownikom. Aż prosi się o sięgnięcie do realiów naszej
współczesności przy obsadzaniu stanowisk, lecz temat to gorący, niewygodny i zbyt bolesny. W końcu mija 100 lat od roku 1919.
Żandarmeria w Krzeszowicach zawiadomiła krakowską dyrekcję policji, że w lesie, w Żbiku, znaleziono zwłoki zamordowanego mężczyzny
około 50-letniego. („Czas” 1919 nr 66 z 13 marca). Nie odnalazłem innych notatek prasowych o tym wydarzeniu.
Oszustwa, przekręty, wałki, afery, przestępstwa, szkodnictwo, machlojki, malwersacje, kanty... Bogate to nasze słownictwo na określenie
złodziejstwa na wielką skalę. Przez lata po I wojnie światowej mawiano, że mamy do czynienia z moralnością pozaborową, a po 1939 roku
z walką o przeżycie wobec okupanta, a później z narzuconą dyktaturą komunistyczną. Tak czy owak większość przestępstw o zabór mienia
państwowego tłumaczono koniunkturą polityczną. „Czas” (1919 nr 75 z 22 marca) informował: Pierwszą serię aresztowanych za oszustwa
wywozowe, po wstępnym śledztwie, odstawiono do Sądu Krajowego Karnego (…) a to – Bronisława Niczkułę – urzędnika rafinerii nafty
w Trzebini, N. Neufelda – zastępcę dyrektora rafinerii nafty w Trzebini, Rozalię Tkacz – żonę majstra blacharskiego z Krzeszowic, Izydora
Lewingera – dyrektora komercyjnego tejże rafinerii. Stwierdzono, że ceny sprzedaży fałszywych certyfikatów wahały się od 2000 do 15000
koron za wagon parafiny. W dalszym śledztwie wyszło na jaw, że w tych manipulacjach brały udział jeszcze inne osoby. Dzisiaj byśmy to
nazwali aferą. Wtedy – nie pierwszy był to sygnał gangreny moralnej, która towarzyszy każdorazowym zmianom w systemie państwa.
10 marca odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej, uroczystość wręczenia Krzyża Zasługi
osobom zasłużonym w pracy nad podniesieniem drobnego rolnictwa. To interesująca notatka „Czasu” (1929 nr 57) sygnalizuje kolejny
problem rodzącej się od 10 lat niepodległości – problemy polskiej wsi, a szczególnie własności ziemskiej. W każdym województwie, w trzech
kategoriach, przyznano odznaczenia. Wśród wielu rolników ówczesnego województwa krakowskiego Złoty Krzyż otrzymał ksiądz Józef
Nowak z Rudawy, zaś brązowy – Tomasz Górecki z Paczółtowic. Jestem ciekaw, czy żyją potomkowie odznaczonego?
W Towarzystwie Przyjaciół Nauk Muzeum Narodowego w Krakowie odbyło się walne zgromadzenie. Wybrano nowy zarząd w niezmienionym
składzie. Walne zgromadzenie uchwaliło nadać p. Feliksowi Jasieńskiemu (...) godność członka honorowego Towarzystwa w uznaniu jego
niespożytych zasług i ofiarności dla Muzeum Narodowego. Nadto postanowiono rozpocząć żywą propagandę dla pozyskania nowych członków
dla Towarzystwa, do których przyłączył się ostatnio w charakterze członka dożywotniego – z wkładką 100 zł – hr. Artur Potocki z Krzeszowic
(„Czas” 1929 nr 60).
Dzień imienin marszałka Józefa Piłsudskiego święciły Krzeszowice nadzwyczaj uroczyście. Już od samego rana trzepotały na masztach
chorągwie o barwach narodowych, a okna domów pstrzyły się od nalepek. O godz. 8 rano odprawił ksiądz proboszcz Jakób Morajka uroczystą
mszę świętą, której wysłuchali przedstawicieli władz miejscowych, cechów, związków społecznych, nauczycielstwo i młodzież szkolna oraz
obywatele Krzeszowic i okolicznych miejscowości. Po nabożeństwie odbył się dla młodzieży szkolnej poranek, wieczorem zaś w gminnej sali
teatralnej, staraniem miejscowego oddziału Związku Strzeleckiego, uroczysta akademia ku czci marszałka, która wypadła imponująco dzięki
łaskawemu współudziałowi pp. Chmielom (fortepian i czelo), pp. Kordaczom i Muchom (skrzypce), p. mecenasowi dr Julianowi Harbutowi
(słowo wstępne), p. Karolowi Kowickiemu – nadzwyczaj staranna i artystyczna reżyseria sztuki Wł. L. Anczyca „Flisacy”, p. Władysławowi
Sośnie, który poprowadził Chór Strzelecki, chłopięcy oraz deklamacje wraz z zespołem amatorskim „Strzelca” („Czas” 1929 nr 68 z 23 marca).
Pozornie dziwna nazwa instrumentu czelo oznaczała wiolonczelę. Obchody imienin były nadzwyczaj uroczyste w kraju. Już wtedy rozwijał się
kult Polaka i Naczelnika Państwa, którego następne dziesiątki lat nie zniszczyły.
6 marca 1932 roku zmarł biskup Władysław Bandurski. Postać ciekawa nie tylko w historii polskiego kościoła katolickiego, ale i wojska.
Utalentowany kaznodzieja opublikował m.in. „Ducha nie gaście” (1909). Pochowany został w podziemiach katedry wileńskiej. W roku
1996 prochy zostały przeniesione do Warszawy, dzięki staraniom ówczesnego biskupa Leszka Sł. Głódzia, co wywołało liczne protesty
Polonii litewskiej. Duchowny-żołnierz żył 67 lat. „Czas” (1933 nr 54) z 7 marca publikuje – w rok po śmierci biskupa – sprawozdanie
z rocznicowej mszy żałobnej. Jej formuła i dzisiaj zadziwia. Za spokój duszy ks. biskupa Władysława Bandurskiego odbyło się wczoraj rano
w kościele Mariackim nabożeństwo żałobne, staraniem Związku Legionistów i Strzelców. Na środku nawy ustawiono, wśród jarzących się
świateł, katafalk z trumną, na której umieszczono infułę biskupią. Koło katafalku pełnili straż strzelcy, z wyciągniętymi szablami. W stallach
zasiedli przedstawiciele władz. Kościół wypełniła liczna publiczność. Nabożeństwo odprawił ks. Borowiczka w asyście kleryków Seminarium
Śląskiego, zaś kondukt żałobny przy trumnie – ks. infułat Kulinowski. Po odśpiewaniu przez duchowieństwo pieśni „Salve Regina”, zakończono
nabożeństwo odegraniem – na organach – Marsza żałobnego Szopena.

od 3 marca
8 marca

godz. 19.00

WYSTAWA MALARSTWA EDMUNDA OCIEPY
Przez mosty do sztuki
Galeria pod 1edynką
wstęp wolny
KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
Kropla dobra serce ucisza
Lucyna Ordon-Klimczak śpiewa piosenki Hanki Ordonównej,
przy fortepianie Grzegorz Klimczak
Galeria w Pałacu Vauxhall
bilety w cenie 25 zł

9 marca

godz. 17.00

KREATYWNY DZIEŃ KOBIET W KOPALNI TALENTÓW
występ Teatru Rozrywki w Krzeszowicach, warsztaty dla małych i dużych
kobiet, porady specjalistów oraz wiele atrakcji

Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny

11 marca

64. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
eliminacje miejsko-gminne w Krzeszowicach

15 marca

LABORATORIUM KULTURY
Muzyka moich ulic

godz. 9.00

godz. 19.00

Galeria w Pałacu Vauxhall

spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim – radiowcem, wędrowcem,
fotografikiem, autorem książek Biel. Notatki z Afryki oraz Lizbona. Muzyka
moich ulic
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny

16 marca
godz. 10.00

22 marca
godz. 19.00

29 marca
godz. 18.00

DZIECIĘCY UNIWERSYTET W KRZESZOWICACH
Skamieniały świat – ślady życia w Krzeszowicach

zajęcia poprowadzi Wojciech Gałosz – ekolog, przyrodnik, miłośnik natury
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach
wstęp 25 zł
WERNISAŻ WYSTAWY RZEŹBY I OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH JANA TUTAJA
Altus

Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
projekcja ﬁlmu The Florida Project w reż. Seana Bakera (USA 2017)

Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny
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Bogata oferta dla mieszkańców i gości
PRZYZNANO DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2019

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2019 r. Dofinansowane zostały projekty w następujących dziedzinach: upowszechnianie kultury fizycznej; promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia; profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; ekologia i ochrona środowiska; kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury
i tradycji; pomoc społeczna; pomoc w opiece i wychowaniu dziecka; działanie na rzecz seniorów (50+); turystyka oraz wolontariat.
W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, w ramach której dysponowano kwotą 40 000,00 zł, dofinansowano 19 ofert na realizację przez
organizacje pozarządowe następujących zadań:

• „II bieg przez Paryż” – Fundacja Ósmy Dzień Tygodnia – 3 400,00 zł,

• „Puchar Hrabiny Zofii 2019 – międzynarodowy turniej piłki nożnej dzieci
w Krzeszowicach” – Fundacja Akademia Piłkarska Mam Talent – 3 150,00 zł,

• „Organizacja cyklu turniejów dla dzieci – Zalas KIDS 2019: II – turniej piłki
nożnej Zalas KIDS CUP, I – halowy turniej Zagraj w piłkę z Victorią” – Ludowy Klub Sportowy Victoria Zalas – 2 700,00 zł.

• „W Akademii Małych Golfistów i w Kucykowie” – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Szkoły i Środowiska Wsi Paczółtowice „MY” –
1 900,00 zł,
• „Organizacja III Turnieju Piłkarskiego drużyn młodzieżowych z okazji „Dnia
Dziecka” na stadionie Gminnego Klubu Sportowego „Świt” w Krzeszowicach” – Gminny Klub Sportowy „Świt” Krzeszowice – 2 300,00 zł,
• „Dzień Rodziny na sportowo – Dzień Dziecka w Dębniku” – Stowarzyszenie
Przyjaciół Dębnika – 1 800,00 zł,

• „III Rodzinny Piknik Wspinaczkowy w Dubiu” – Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice – 2 300,00 zł,

W dziedzinie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia, w ramach której
dysponowano kwotą 5 000,00 zł, dofinansowano 7 ofert na realizację przez
organizacje pozarządowe następujących zadań:
• „Odblaski mogą uratować życie! – 2019” – Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowice – 1 000,00 zł,

• „Ostrężnica Run – Bieg po naręcze ziół – Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „Podaj Dalej” – 1 900,00 zł,

• „Poszerzenie świadomości mieszkańców Gminy Krzeszowice z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej – kursy pierwszej pomocy” – Fundacja
Pomoc Maltańska Maltańska Służba Medyczna – 700,00 zł,

• „Wakacje ze sportem: Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny” – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Razem” – 2 300,00 zł,

• „Akademia Zdrowia – Promujemy zdrowy styl życia” – Stowarzyszenie przy
Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „Podaj Dalej” – 800,00 zł,

• „Zabawy i zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci z okazji Pożegnania
Lata” – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Krzeszowicach – 1 000,00 zł,

• „Promujemy zdrowy i aktywny styl życia” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Rudno – 700,00 zł,

• „Aktywnie i sportowo przez życie na nowo czyli organizacja imprezy
sportowo-rekreacyjnej dla społeczności lokalnej” – Stowarzyszenie Dorzecza Sanki – 1 400,00 zł,
• „Organizacja XIV Pieszego Rajdu Turystycznego” – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Więzi” – 600,00 zł,

• „Organizacja zdrowego Śniadania w plenerze dla uczniów Szkoły Podstawowej w Filipowicach” – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Więzi”
– 400,00 zł,
Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych
Regionu Krakowskiego, 2018 r.

• „Ruszaj do życia! 2019” – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowice – 3 150,00 zł,
• „BIEGNIJ MŁODY PRZEZ PRZESZKODY – bieg przełajowy z przeszkodami
dla dzieci” – Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Tenczynek – 2 300,00 zł,
• „Cykl turniejów piłki nożnej: III Turniej piłki nożnej „WYŁĄCZ TELEWIZOR
WŁĄCZ SIĘ DO GRY, III Turniej piłki nożnej halowej ZAGRAJ W PIŁKĘ Z MIKOŁAJEM” – Fundacja „Wyłącz Telewizor” – 2 700,00 zł,
• „Dzień Dziecka na sportowo w Nawojowej Górze” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry – 2 300,00 zł,
• „Blok imprez rekreacyjno-sportowych z okazji Dnia Dziecka” – Uczniowski
Klub Sportowy „Jedynka” – 1 800,00 zł,
• „Upowszechnianie jeździectwa i promocja młodych jeźdźców” – Paczółtowice Equestrian Centre Kraków – 1 500,00 zł,
• „Wakacyjny cykl turniejów siatkówki plażowej pod nazwą: Amatorska Liga
Siatkówki Plażowej w Woli Filipowskiej” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej – 1 500,00 zł,
Piknik Wspinaczkowy
w Dubiu, 2018r.

[ 4 ] – Magazyn Krzeszowicki 3/2019

Kurs na Światło, 2018 r.

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH
• „Pierwsza pomoc dla każdego” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Nawojowej Góry – 650,00 zł,

• „Wyjazdowy Dzień Dziecka w kinie” – Stowarzyszenie „Otwórzmy Przed
Nimi Życie” – 1 800,00 zł.

• „Zbilansowana dieta i ruch podstawą zdrowia” – Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo – 750,00 zł.

W dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców gminy oraz włączania ich do działań o charakterze proekologicznym, w ramach której dysponowano kwotą 5 000,00
zł, dofinansowano 6 ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
następujących zadań:

W dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
w ramach której dysponowano kwotą 70 000,00 zł, dofinansowano 4 oferty
na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza
miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej:
• „Pożyteczne wakacje 2019” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno –
6 000,00 zł,
• „PÓŁKOLONIA IZPM - LATO 2019” – Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej – 15 000,00 zł,
• „W zdrowym ciele, zdrowy duch! Wakacje pod namiotami 2019” – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowice –
39 000,00 zł,
• „Marzę z otwartymi oczami – Mazury 2019” – Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Św. Marcina w Krzeszowicach – 10 000,00 zł.
W dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach
której dysponowano kwotą 5 000,00 zł, dofinansowano 3 oferty na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań, na łączną kwotę
4 500,00 zł:
• „Piknik Integracyjny – Spotkanie z naturą” – Stowarzyszenie Miłosierdzia
Św. Wincentego a Paulo – 1 500,00 zł,
• „Wspinam się, bo chcę” – Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers
Krzeszowice – 1 200,00 zł,

• „MAŁY PRZEDSZKOLAK ZROBI WSZYSTKO, BY DBAĆ O SWOJE ŚRODOWISKO – z Akcją Sprzątania Tenczynka. III edycja” – Stowarzyszenie Przyjaciół
Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń” – 900,00 zł,
• „Ja i przyroda – jeden świat” – Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej
im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „Podaj Dalej” – 850,00 zł,
• „Ekologicznie z głową” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry – 900,00 zł,
• „Chrońmy las wokół nas” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno – 810,00 zł,
• „Czyste środowisko naturalne naszym bogactwem” – Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo – 700,00 zł,
• „Zatrzymaj ciepło w domu” – Stowarzyszenie Wspólna Gmina Krzeszowice
– 840,00 zł.
W dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, z zakresu ochrony pszczoły
miodnej na terenie Gminy Krzeszowice, w ramach której dysponowano
kwotą 10 000,00 zł, dofinansowano 1 ofertę na realizację przez organizację
pozarządową następującego zadania:
• „Zakup roślin miododajnych, edukacja rolników i działkowców, konkurs/
olimpiada dla młodzieży szkolnej” – Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelarskie „BARĆ” – 10 000,00 zł.
W dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w ramach
której dysponowano kwotą 50 000,00 zł, dofinansowano 17 ofert na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań:
• „Średniowieczna grupa rekonstrukcyjna zamku Tenczyn” – Stowarzyszenie
„Ratuj Tenczyn” – 4 600,00 zł,
• „Nowogórskie Boże Narodzenie” – Towarzystwo Przyjaciół Nowej Góry –
2 700,00 zł,
• „INSPIRACJA PŁYNIE Z TRADYCJI. Regionalna Sztuka Ludowa w roku Jubileuszu Tenczynka” – Koło Gospodyń Wiejskich w Tenczynku – 2 100,00 zł,
• „SPOTKANIA Z HISTORIĄ I TRADYCJĄ – PRZEDSZKOLAKI DLA TENCZYNKA
W ROKU JUBILEUSZU” – Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń” – 3 900,00 zł,
• „Muzyczne pory roku – powitanie wiosny, pożegnanie lata” – Stowarzyszenie Miłośników Zalasu Amonit – 1 600,00 zł,
• „Historia działalności Klubu Sportowego „Świt” Krzeszowice w okresie
95-lecia istnienia Klubu” – Gminny Klub Sportowy „Świt” Krzeszowice –
2 900,00 zł,

Noc Świętojańska, 2018 r.

Krzeszowickie Integracje Jazzowe, 2018 r.

• „WEHIKUŁ KULTURY – podróż w dziedzictwo kulturowe, tradycję
i historię ze Stanisławem Moniuszko” – Stowarzyszenie przy Szkole
Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „Podaj Dalej” – 2 600,00 zł,

Juromania, 2018 r.
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Sto lat Pani Marii Osiniak
1 lutego 2019 r. mieszkanka Sanki, Pani Maria Zofia Osiniak, ukończyła sto lat życia. Pani Maria urodziła się we Lwowie w 1919 r. jako
najstarsza z 6 rodzeństwa. Urodziła 6 dzieci, a od 48 lat jest wdową.
Doczekała się już 5 wnuków i tyle samo prawnuków. W trudnych
czasach wojny wraz z rodziną przesiedliła się na Podkarpacie, a po
śmierci męża w 1971 roku do Krakowa, natomiast już od kilkunastu lat
mieszka w Sance.
Dostojna Jubilatka cieszy się bardzo dobrą formą fizyczną i tym samym
może pochwalić się doskonałą pamięcią i świeżością umysłu. Codziennie
stara się ćwiczyć parę minut na rowerku w domu, a jak sama twierdzi, ruch
dodaje jej sił. Jednym z jej ulubionych zajęć jest rozwiązywanie krzyżówek
oraz czytanie książek przygodowych. Ponadto przez lata swojego życia
uwielbiała prace w ogrodzie - sadziła warzywa i pielęgnowała kwiaty; sama
nauczyła się szyć i haftować. Zawsze była aktywna wśród lokalnej społeczności, kochała podróżować, zwiedzać, odwiedziła wiele krajów, m.in.
Włochy, Węgry, Rumunię. Jak stwierdziła Jubilatka, ma teraz dwa marzenia:
polecieć ponownie samolotem oraz odwiedzić Lwów. Obecnie Jubilatka
mieszka ze swoim najmłodszym synem Panem Andrzejem Osiniakiem.
Pani Maria jest osobą o niezwykle pogodnym usposobieniu, uśmiechniętą, sympatyczną, towarzyską i niebywale elegancką. Warto zauważyć, że
pomimo upływu tylu lat Jubilatka cieszy się bardzo dobrym zdrowiem
i pogodą ducha.
Z okazji setnej rocznicy urodzin Pani Marii najserdeczniejsze życzenia i gratulacje w imieniu władz samorządowych złożyli: Wacław Gregorczyk - burmistrz gminy Krzeszowice, Adam Godyń – przewodniczący Rady Miejskiej

w Krzeszowicach oraz Agata Grela – zastępca kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Krzeszowicach.
Szanownej Jubilatce przekazano również listy gratulacyjne od Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.
Czcigodnej Jubilatce gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy dalszych lat w zdrowiu, szczęściu rodzinnym, samych radosnych chwil i spełnienia tych pięknych marzeń.
Tekst: USC UMK,

zdjęcia:

Marian Lewicki

Bogata oferta dla mieszkańców i gości c.d.
szenie „Delfin” – kwota przyznanej dotacji: 66 850,00 zł.
• „VIII Integracje Jazzowe Krzeszowice 2019” – Stowarzyszenie „Pokochajmy
Muzykę” – 4 600,00 zł,

W dziedzinie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, dofinansowano
zadanie:

• „Ocalić od zapomnienia. Organizacja wielopokoleniowego spotkania
byłych pracowników kamieniołomu porfiru w Miękini z członkami Stowarzyszenia „Na Wulkanie” i mieszkańcami Miękini połączona z promocją
opracowanej publikacji o zachodniej części kamieniołomu” – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Na Wulkanie” – 2 400,00 zł,

• „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla
50 dzieci, mieszkańców gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia
2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie gminy Krzeszowice” – podmiot realizujący zadanie: Caritas Archidiecezji Krakowskiej – kwota przyznanej dotacji: 200 000,00 zł.

• „Tradycyjnie w Nawojowej Górze” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Nawojowej Góry – 3 500,00 zł,
• „Każdy ma swój szczyt do zdobycia” – Stowarzyszenie Miłosierdzie
Św. Wincentego a Paulo – 1 000,00 zł,

W dziedzinie działania na rzecz seniorów (50+), w ramach której dysponowano kwotą 13 000,00 zł, dofinansowano 4 oferty na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań, na łączną kwotę 10 230,00 zł:

• „VIII Noc Świętojańska w Tenczynku” – Fundacja „Kobieta w Regionie” –
4 600,00 zł,

• „Dzień Inwalidy” – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krzeszowicach – 1 800,00 zł,

• „O historii i tradycji po angielsku” – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
na Rzecz Szkoły i Środowiska Wsi Paczółtowice „MY” – 2 700,00 zł,

• „Przepis na młodość” – Uczniowski Klub Sportowy „Harmonia” – 2 850,00 zł,

• „Dzieje wsi Siedlec” – Stowarzyszenie Miłośników Siedlca i Dolinek Krakowskich – 3 100,00 zł,
• „Z tradycją na Ty. Wielkanoc oraz Święta Bożego Narodzenia w mojej wsi
Siedlec w 2019 roku” – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem” –
2 700,00 zł,
• „Organizacja III Gminnego Konkursu Pieśni Ludowej dla KGW z Gminy Krzeszowice” – Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Krzeszowice – 2 400,00 zł,
• „XV Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej – 2 600,00 zł.
W dziedzinie pomocy społecznej, dofinansowano następujące zadania:
• „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi” – podmiot realizujący zadanie: Caritas Archidiecezji Krakowskiej – kwota przyznanej dotacji: 677 352,00 zł,
• „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Krzeszowice, w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.” – podmiot realizujący zadanie: Fundacja „Kobieta w Regionie” – kwota przyznanej dotacji:
90 000,00 zł,
• „Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nazwą
„Aktywność daje możliwość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX.
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• „Klub Seniora” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry
– 2 900,00 zł,
• „Plenerowa majówka międzypokoleniowa” – Stowarzyszenie Miłośników
Zalasu Amonit – 2 680,00 zł.
W dziedzinie turystyki, w ramach której dysponowano kwotą 12 000,00
zł, dofinansowano 3 oferty na realizację przez organizacje pozarządowe
następujących zadań, na łączną kwotę 6 700,00 zł:
• „IX jubileuszowy Rajd Toporczyków Tęczyńskich” – Stowarzyszenie Nasz
Tenczynek – 3 000,00 zł,
• „Jaskinie, kopalnie, skały i ostańce na terenie Gminy Krzeszowice” – Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice – 2 100,00 zł,
• „Grzybobranie” – Stowarzyszenie Wspólna Gmina Krzeszowice – 1 600,00 zł.
W dziedzinie wolontariatu, w ramach której dysponowano kwotą 3 000,00 zł,
dofinansowano 1 ofertę na realizację przez organizację pozarządową następującego zadania:
• „Wolontariusz MSM – to brzmi dumnie!” – Fundacja Pomoc Maltańska Maltańska Służba Medyczna – 1 700,00 zł.
Tekst: Justyna Sitarz
Wydział Organizacyjny UMK
Zdjęcia: Archiwa Organizacji Pozarządowych
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Minister Infrastruktury gościł w Urzędzie Miejskim
W poniedziałek 11 lutego w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach gościł Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podczas spotkania z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem i dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach Jerzym Suruło omawiali temat budowy sali koncertowej przy ul. Ogrodowej oraz przebiegu prac modernizacyjnych linii kolejowej E-30 na odcinku przebiegającym przez gminę Krzeszowice.
Dla sprawnego funkcjonowania gospodarczego oraz społecznego miasta
i sołectw naszej gminy niezwykle ważna jest dobra komunikacja z sąsiednimi aglomeracjami – krakowską i śląską. Ze względu na rosnący ruch
samochodów na drodze krajowej DK 79 przyszłość komunikacji publicznej
należy łączyć z transportem publicznym, w szczególności kolejowym.
O terminach zakończenia modernizacji linii kolejowej E30 oraz dalszych
planach rozbudowy kolei aglomeracyjnej minister Andrzej Adamczyk
poinformował burmistrza, który z kolei przedstawił założenia budowy parkingu w sąsiedztwie dworca kolejowego w Krzeszowicach docelowo dla
około 280 samochodów. Według Ministra Andrzeja Adamczyka, oddanie
do użytkowania wiaduktu przy dworcu PKP, w ciągu ul. Daszyńskiego powinno nastąpić końcem lata br.
Drugim, bardzo ważnym tematem poruszanym na spotkaniu była ocena
możliwość budowy w Krzeszowicach sali koncertowej, która służyłaby
na co dzień uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Krzeszowicach, ale także dawała możliwości organizacji koncertów, z których
korzystaliby mieszkańcy i goście gminy. Plany takiej inwestycji przy
ul. Ogrodowej przedstawił dyrektor Jerzy Suruło. Minister Andrzej Adamczyk zapewnił zebranych o swoim poparciu dla tego zadania, bardzo istotnego dla rozwoju funkcji kulturalnych miasta Krzeszowice.

Pary małżeńskie świętowały Złote i Diamentowe Gody
50-lecie pożycia małżeńskiego, przypadającego jeszcze w ubiegłym
roku, obchodziło w gminie Krzeszowice 31 par. Natomiast dwie pary
małżeńskie, Józef i Helena Hajdukowie oraz Stanisława i Albin Bodzentowie, to małżeństwa, które mają za sobą już sześćdziesiąt wspólnie przeżytych lat i świętowały Diamentowe Gody. Uroczystość odbyła
się 9 lutego br. na Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
Z rąk burmistrza Wacława Gregorczyka Jubilaci odebrali nadane im
przez Prezydenta RP „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Małżonkom towarzyszyli bliscy, w tym przedstawiciele najmłodszego pokolenia. Jubilaci Złotych oraz Diamentowych Godów otrzymali gratulacje

i najserdeczniejsze życzenia na dalszą wspólną przyszłość od burmistrza
gminy Wacława Gregorczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Adama
Godynia oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marzeny Zakrzewskiej-Szpak.
Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnego toastu, a w części artystycznej dla szanownych Jubilatów wystąpili Monika Gębala i Janusz Blecharz.
Szanownym Jubilatom z okazji Diamentowych i Złotych Godów składamy
najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia długich i pogodnych lat życia
w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu.
Tekst: USC UMK, zdjęcia: Marian Lewicki

Jubilaci Diamentowych Godów:
Stanisława i Albin Bodzentowie
Józef i Helena Hajdukowie
Jubilaci Złotych Godów:
1. Agata i Stanisław Augustynkowie
2. Maria i Franciszek Brzózkowie
3. Władysława i Władysław Chechelscy
4. Ludmiła i Jan Decowie
5. Władysława i Stanisław Furmanikowie

15. Maria i Władysław Maciejowscy
16. Zuzanna i Józef Majcherczykowie
17. Maria i Franciszek Mamakowie
18. Krystyna i Fryderyk Nowotarscy
19. Czesława i Andrzej Odrzywołkowie
20. Danuta i Władysław Olchawowie
21. Zofia i Stanisław Palusowie
22. Krystyna i Kazimierz Pawowie
23. Stanisława i Edward Pączkowie

6. Zofia i Antoni Grudniowie
7. Zofia i Marian Góreccy
8. Wiesława i Kazimierz Janiszewscy
9. Stanisława i Kazimierz Kiszkowie
10. Krystyna i Edward Kozkowie
11. Krystyna i Wiesław Koźbiałowie
12. Władysława i Edward Koźbiałowie
13. Alina i Stanisław Kucielowie
14. Helena i Edward Kurdzielowie

24. Zofia i Jakub Piechotowie
25. Danuta i Zbigniew Pierzchałowie
26. Kazimiera i Józef Skotniczni
27. Otylia i Stanisław Suscy
28. Danuta i Waldemar Świerczkowie
29. Halina i Jan Kanty Wójcikowie
30. Helena i Mieczysław Wójcikowie
31. Maria i Ryszard Wójcikowie
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Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności
Pokaż, jaki jest Twój sposób na nudę! Pokaż, jakie są Twoje talenty! Czy masz jakieś zainteresowania, hobby lub pasje? Jak postrzegasz trudności?
Musisz, czy chcesz? A może: wybierasz?
Tegoroczna edycja ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł na
pewno nie pozwoli nudzić się młodym ludziom, a – miejmy nadzieję –
sprowokuje ich do myślenia i pozytywnego działania. Projekt w swoim
przekazie porusza ważne zagadnienia, z którymi dzieci i młodzież mają do
czynienia właściwie codziennie. Bardzo często słyszy się, że młodzież nie
ma alternatywy na spędzanie wolnego czasu, że zapracowani rodzice nie
mają dla dzieci czasu i dzieci się nudzą. Jednocześnie, by zaspokoić różne
oczekiwania społeczne związane ze spędzaniem wolnego czasu, proponuje się coraz to nowe rozwiązania, które i tak pewnie nie zadowolą każdego.
Chce mi się chcieć! daje jasny przekaz: nie szukajmy za daleko, tylko popatrzmy na siebie - tak naprawdę zmiana i działanie wychodzi od nas. Od nas
zależy także to, co zrobimy z wolnym czasem. To nasza motywacja ma tutaj
znaczenie, ona wprawia w ruch i popycha do działania. Każde działanie,
realizacja pomysłu – my za to jesteśmy odpowiedzialni. Młodzi ludzie, którzy mają pasję i zainteresowania nie nudzą się! Podejmują sami działania
i realizują je. Również rodzice, którzy spędzają czas ze swoim dzieckiem,
dbają o zachowanie równowagi między obowiązkami a przyjemnościami
i dzielą się z dzieckiem pozytywnym doświadczeniem z życia, rzadko należą do grupy osób oczekujących, że wszystko za nich będzie wykonane lub
że wszystko im się należy. Kampania skierowana jest także do rodziców, bo

Kwalifikacja wojskowa
w roku 2019
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą
zabrać:
• DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument pozwalający
na ustalenie tożsamości,
• 1 aktualną fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach
3x4 cm (bez nakrycia głowy),
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie
nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
• dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej (jeżeli taka istnieje).
Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!
Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywa się:
- mężczyzn urodzonych w 2000 r.,
- mężczyzn urodzonych w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:
a/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli
okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres ten niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych
albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017, poz. 944);
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
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to oni są dla dzieci drogowskazem i swoją postawą mogą sami pokazać
dziecku, że ważna jest praca, by coś w życiu zmienić lub osiągnąć.
W roku 2019 gmina Krzeszowice po raz osiemnasty przystąpiła do ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, a wszystkie szkoły gminne
zaangażowały się do udziału. W lutym przekazano szkołom zakupione
przez gminę materiały edukacyjne, które będzie można wykorzystać w pracy z uczniami i ich rodzicami. Dodatkowo w czerwcu wysyłane będą na
ogólnopolski konkurs prace młodzieży. Uczniowie z naszej gminy rokrocznie osiągają w nim sukcesy, a w 2018 roku zdobyli 11 nagród. Warto także
podkreślić, że co roku Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze organizuje
spotkania, na które zapraszani są przedstawiciele uczniów i nauczycieli
ze wszystkich szkół – w duchu fair play odbywa się sportowa rywalizacja
uczniów.
Zapoznając się z założeniami tegorocznej edycji kampanii i biorąc pod
uwagę doświadczenia z lat ubiegłych, śmiało można napisać, że jest to
projekt bardzo pozytywny i docierający do różnych grup społecznych.
Realizacja kampanii to dużo wiedzy i dobrej zabawy oraz trochę pracy.
Uzupełnieniem tego wszystkiego są kolorowe i inspirujące plakaty wiszące
w szkołach, o które zadbał organizator przedsięwzięcia.
Tekst: Nina Kurdziel
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają stosowne wezwania
z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8, z wyznaczonym
terminem oraz wyznaczoną godziną.
Kwalifikacja wojskowa dot. osób z terenu gminy Krzeszowice trwać
będzie od 18 marca do 25 marca 2019 r.
• Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub
„D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia
powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania
orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że
tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
• Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od
wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej WKU, aby uzyskać wpis o przeniesieniu do rezerwy. Nie jest to jednak konieczne, gdyż
uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.
• Osoby, które na podstawie prawomocnego or zeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy aż do czasu poddania ich ponownym badaniom
lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.
• Osoby, które na podstawie prawomocnego or zecze nia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za tr wale
i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
Po d s t a w a p r a w n a : - U s t a w a z d n i a 2 1 l i s t o p a d a 1 9 6 7 r.
o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U.2018, poz. 1459 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada
2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1982),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 252-08-45.
Barbara Kurdziel - Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich - Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH
Zarządzeniem nr 46/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. burmistrz gminy Krzeszowice zarządził na dzień 12 maja 2019 roku wybory przewodniczących zarządów
osiedli i sołtysów w sołectwach na terenie gminy Krzeszowice, określając jednocześnie kalendarz wyborczy.

KALENDARZ WYBORCZY DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW OSIEDLI
Data czynności

Treść czynności

8.02.2019 r.

Ogłoszenie o wyborach do jednostek pomocniczych Gminy Krzeszowice

od 14.02.2019 r.

Odbiór druków dla zgłoszenia kandydatów na funkcję Sołtysów
i Przewodniczących Zarządów Osiedli

do 3.04.2019 r.

Rejestracja kandydatów u Pełnomocnika ds. Wyborów
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4

do 15.04.2019 r

Zatwierdzenie przez burmistrza gminy Krzeszowice wzorów kart do głosowania

do 18.04.2019 r.

Wywieszenie ogłoszeń o osobach kandydujących na funkcję Sołtysów,
Przewodniczących Zarządów Osiedli

do 30.04.2019 r.

Powołanie przez burmistrza gminy Krzeszowice komisji wyborczych jednostek pomocniczych
gminy Krzeszowice z siedzibami komisji i obwodami komisji

do 10.05.2019 r.

Aktualizacja spisów wyborców

11.05.2019 r.

Przekazanie kart do głosowania wraz ze spisem wyborców
do odpowiednich komisji wyborczych

12.05.2019 r. w godz. od 8.00 d 16.00

Przeprowadzenie głosowania

Będziemy kontynuować prace na zamku w Rudnie
Gmina Krzeszowice już po raz kolejny otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zabezpieczenie ruin
zamku Tenczyn w Rudnie. Złożony przez gminę wniosek aplikacyjny
na realizację zadania pn. Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace
konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin– etap
X, został pozytywnie oceniony i otrzymał dotację w kwocie 720 tys. zł.
Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r. jest kontynuacją prac wykonanych w latach 2010 - 2018, w ramach etapów I-IX zabezpieczenia ruin, przy
współudziale dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem złożonego wniosku jest
prowadzenie prac konserwatorskich
i budowlanych na kolejnych elementach obiektu. Zakres prac dostosowany zostanie do przyznanej kwoty
dotacji.
Agnieszka Drzewniak
Kierownika Referatu
Planowania Strategicznego
i Rozwoju
p.o.

Planowane terminy zebrań sołeckich i osiedlowych
I PÓŁROCZE 2019
Termin
2 marca

Dzień tygodnia
sobota

3 marca

niedziela

5 marca
7 marca
10 marca
13 marca
14 marca
15 marca
16 marca
22 marca

wtorek
czwartek
niedziela
środa
czwartek
piątek
sobota
piątek

24 marca

niedziela

27 marca
29 marca
30 marca

środa
piątek
sobota

31 marca

niedziela

5 kwietnia
7 kwietnia
14 kwietnia

piątek
niedziela
niedziela

28 kwietnia

niedziela

Godzina
15:45
8:30
12:30
17:00
17:00
16:30
17:00
18:00
17:30
16:00
18:00
14:00
16:00
18:00
18:00
18:00
15:00
17:00
18:00
14:00
10:00
10:00
16:00

Sołectwo/Osiedle
Nowa Góra
Paczółtowice
Zalas
Osiedle Jurajskie
Osiedle Centrum
Sanka
Osiedle Nowy Świat
Osiedle Czatkowice
Miękinia
Osiedle Żbik
Dubie
Frywałd
Wola Filipowska
Osiedle Parkowe
Nawojowa Góra
Dębnik
Ostrężnica
Łany
Siedlec
Filipowice
Żary
Tenczynek
Rudno

Miejsce spotkania
Świetlica Wiejska
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
Remiza OSP
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach
Remiza OSP
Sołtysówka
Remiza OSP
Sołtysówka
Świetlica Wiejska
Dom Ludowy
Sala Herbowa UMK
Dom Gromadzki
Remiza OSP
Szkoła Podstawowa
Świetlica Wiejska
Budynek Wiejski
Dom Kultury
Sołtysówka
Remiza OSP
Remiza OSP
www.krzeszowice.pl [ 9 ]
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W roku 2019 Gmina Krzeszowice i Powiat Krakowski zaplanowały realizację kolejnych prac poprawiających stan infrastruktury drogowej. Jedno
zadanie realizowane będzie w Krzeszowicach, kolejne 8 w 7 sołectwach. Na podstawie uchwały Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z budżetu gminy Krzeszowice na ten cel przeznaczone zostały następujące środki finansowe:
Miejscowość

Nr drogi

Nazwa zadania

Wysokość dotacji
celowej

Filipowice

2124K

Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice

240 000,00 zł

Krzeszowice

2126K 2127K

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogą gminną (ul. Żbicka, Legionów Polskich i Szkolna) w mieście Krzeszowice

70 000,00 zł

Miękinia

2125K

Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia

120 000,00 zł

Nowa Góra

2125K

Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra

25 000,00 zł

Nowa Góra-Łany

2125K

Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej przy drodze powiatowej nr 2125K w sołectwie Nowa Góra-Łany

30 738,00 zł

Rudno

1033K

Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Rudno

120 000,00 zł

Tenczynek

1033K

Przebudowa utwardzonego pobocza z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1033K w miejscowości Tenczynek

20 000,00 zł

Zalas

1034K

Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas

47 838,00 zł

Zalas

1034K

Modernizacja drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas (na odcinku od skrzyżowania ul. Windaka i Gawlikowskiego do ul. Porfirowej)

74 654,00 zł
Razem:

748 230,00 zł

Zgodnie z regulaminem tzw. Inicjatyw Samorządowych proporcje współfinansowania poszczególnych typów zadań przez gminę i powiat wynoszą:
- chodniki: 60% - 40%; - nawierzchnia: 40% - 60%; - sygnalizacja: 50% - 50%.

Zakończona modernizacja
instalacji c.o. w OSP Zalas
Zakres prac obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowę oraz wykonanie robót
budowlanych, montażowych i instalacyjnych w zakresie wymiany kotła
węglowego na gazowy, częściowej
wymianie instalacji c.o. oraz grzejników.
Wartość robót wyniosła 73 344,90 zł.
Wykonawcą była firma Technika
Grzewcza i Sanitarna HYDROINSTAL
z Modlniczki.
Tekst
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i zdjęcie:

WIT UMK

Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że 15 marca 2019 r.:
• Upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego – dotyczy osób fizycznych;
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za
marzec - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych
i spółek nieposiadających osobowości prawnej;
• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za marzec - dotyczy
osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej;
• Upływa termin zapłaty I raty podatku rolnego - dotyczy osób
prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających
osobowości prawnej.
Przypominamy, że 28 marca 2019 r.:
• Upływa termin zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2019 r.

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

IV sesja Młodzieżowej Rady Dofinansowanie do sterylizacji
Miejskiej w Krzeszowicach /kastracji psów
W roku 2019 już po raz drugi uruchomiono program sterylizacji i kastracji psów, należących do mieszkańców gminy Krzeszowice. W ramach programu gmina Krzeszowice finansuje z budżetu 70% kosztu
zabiegu.
O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Krzeszowice, którzy:
- złożą wniosek o wydanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji, wraz
z kserokopią aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie
zgłoszonego do zabiegu psa;
- okażą książeczkę zdrowia psa, rodowód lub inny dokument potwierdzający prawa do zwierzęcia;
- trwale oznakowali psa poprzez wszczepienie mu czipa.
11 lutego 2019 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Posiedzenie otworzył
przewodniczący Dawid Wróbel, witając przewodniczącego Rady Miejskiej
Adama Godynia, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Statutów, Zdrowia i Polityki Społecznej Leszka Kramarza, sekretarza gminy
Jana Berezę oraz radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. Po stwierdzeniu
prawomocności obrad radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia. Młodzieżowa Rada Miejska podjęła Uchwałę nr 4/IV/19
w sprawie propozycji dokonania zmian w Statucie MRM, których konieczność wynika głównie ze zmiany ustawy prawo oświatowe. Radni zadeklarowali przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa pomoc w tych pracach
i wybrali ze swojego grona 3 przedstawicieli. W dalszej kolejności radni
przyjęli sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach za rok 2018. W punkcie dotyczącym spraw bieżących i wolnych
wniosków przedstawiciele młodzieży z gminy Krzeszowice dyskutowali na
temat poprawy innowacyjności naszego miasta. Sesję zamknął przewodniczący Dawid Wróbel, dziękując wszystkim za obecność.
Tekst i fot: Karolina Klocek
Referat Promocji i Współpracy UMK

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miejski w Krzeszowicach do 13
grudnia 2019 roku lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu na rok 2019.
Usługę sterylizacji i kastracji psów właścicielskich w 2019 roku realizuje
Gabinet Weterynaryjny przy ul. Aptecznej 7 w Krzeszowicach.
Skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji psów właścicielskich można
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, pl. F. Kulczyckiego 1, segment A,
pok. nr A1, tel. 12 252 08 13.

Ważne dla mieszkańców
Urząd Miejski w Krzeszowicach informuje, że w piątek 1 marca 2019 roku
skrócony będzie czas pracy w obsłudze mieszkańców w sprawach związanych z dowodami osobistymi. W tym dniu interesanci będą przyjmowani
w godzinach od 7.30 do 11.30.
Zmiana ta wynika z konieczności przeprowadzenia przez Centralny Ośrodek Informatyki technicznych prac serwisowych związanych z wdrożeniem od 4 marca 2019 roku dowodów z warstwą elektroniczną.

Dyżury Rzecznika Praw Konsumenta
Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że zostały ustalone terminy dyżurów Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta
w 2019 roku w tzw. sprawach konsumenckich.
Mieszkańcy Powiatu Krakowskiego mogą skorzystać z porad prawnych
w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, pok.
102, w godzinach od 14:00 do 15:00, zgodnie z poniższym harmonogramem:
• 29 marca,
• 12 kwietnia,
• 17 maja,
• 20 września,
• 18 października,
• 15 listopada.
Ponadto mieszkańcy, którzy nie zdążą skorzystać z pomocy Rzecznika
w określonym w harmonogramie terminie w budynku Starostwa, mogą
uzyskać poradę bezpośrednio w siedzibie Rzecznika:
Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie Jerzy Gramatyka, Al. Powstania
Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, parter, box 49, biuro Prawne
Miejskiego Rzecznika Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 15.30 (bez konieczności wcześniejszego umawiania się).
Do Punktu Konsultacji Prawnych można zgłaszać się:
• osobiście (box 49 – parter),
• telefonicznie: 12 61 69 231, 12 61 69 232,
• elektronicznie http://www.bip.krakow.pl/?dokid=44927
Informacja: http://www.bip.krakow.pl/?mmi=400
Informacje Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz, Jan Bereza
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Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej
w Krzeszowicach w 2018 roku
Na podstawie § 16 ust.4 „Statutu Gminy Krzeszowice” przewodniczący Rady
Miejskiej do końca stycznia, składa pisemne sprawozdanie z działań tego
organu za ubiegły rok. Zakres kompetencji Rady określony w art. 18-ym
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku pozostawia jej
właściwości wszystkie sprawy będące w zakresie działania gminy, poza
wyłączeniami wynikającymi wprost z ustaw. Regulacja ta ma odzwierciedlenie w Statucie Gminy Krzeszowice w § 14, gdzie w ust. 2 przytoczony jest
katalog enumeratywnie wyliczonych uprawnień podlegających wyłącznej
właściwości Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Należą do nich m. innymi:
stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu gminy, ustalanie
wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, powoływanie i odwoływanie na wniosek burmistrza skarbnika gminy, uchwalanie budżetu, a także
procedury uchwalania budżetu, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania
budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla burmistrza z tego tytułu, uchwalanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, programów (strategii) gospodarczych, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
środków budżetowych na realizację zadań tych jednostek, podejmowanie
uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat lokalnych w granicach
określonych w odrębnych przepisach, podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu. Katalog
spraw objętych wyłączną właściwością rady gminy ma charakter otwarty,
gdyż pkt. 17 ust. 2-go § 14 –ego „Statutu…” pozostawia to uprawnienie radzie, także co do „stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
do kompetencji rady”.

Trzy kwartały 2018 r. były końcowym okresem pracy Rady Miejskiej VII
kadencji. Zarówno ilość jak i zakres kompetencyjny stałych komisji problemowych pozostały niezmienne. Nastąpiły jedynie zmiany personalne
spowodowane rezygnacją z mandatu radnej Klaudii Wegrzyn oraz radnego Michała Godynia, którzy objęli stanowiska, odpowiednio Dyrektora
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach oraz Komendanta
Komisariatu Policji w Krzeszowicach. Skład Rady Miejskiej nie został uzupełniony ze względu na krótki okres pozostający do końca kadencji.
Swoją pracę kontynuowała doraźna Komisji d/s. planowania i zagospodarowania przestrzennego, która podczas 36 wielogodzinnych posiedzeń
przygotowała do procedowania na sesji projekty mpzp dla 13 sołectw Gminy rozpatrując uwagi mieszkańców złożone do nich oraz formułując opinie
co do rozstrzygnięć burmistrza w tej sprawie. Radni wielokrotnie udawali
się w teren, spotykali z mieszkańcami, odpisywali na pisma. Uwieńczeniem
tych prac było podjęcie Uchwały nr XLIV/572/2018 z dnia 28 czerwca 2018
r. w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra,
Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas,
Żary w Gminie Krzeszowice. Po przyjęciu przez Radę Miejską przedmiotowych planów Komisja przystąpiła do prac nad punktowymi zmianami
w mpzp, wskazując najbardziej istotne miejsca, gdzie należy miejscowe
plany skorygować.
Inną ważną regulacją podjętą przez Radę pod koniec VII kadencji była
Uchwała nr XLIX/598/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice. Szczególną uroczystą oprawę miała LI sesja Rady
poświęcona obchodom 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle[ 12 ] – Magazyn Krzeszowicki 3/2019

głości. Podjęta została Deklaracja nr LI/1/2018 z 17 października 2018 roku
z okazji stulecia nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Krzeszowice
w dniu 17 października 1918 roku.
W roku 2018 Rada Miejska w Krzeszowicach VII kadencji obradowała na 10
sesjach zwyczajnych oraz 3 nadzwyczajnych (odbytych podczas 10 posiedzeń). Podjętych zostało na nich 135 uchwał. Dziewięciokrotnie zmieniana
była Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na 2018 rok, siedem razy
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice. Podczas XLVI sesji
28.06.2018 r. Rada udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi za
poprzedni rok. VII kadencja Rady upłynęła 16 listopada 2018 r.
W wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych 21.10.2018 r. wyłoniony został skład Rady Miejskiej VIII kadencji. Znalazło się w nim 11 dotychczasowych radnych oraz 10 nowo wybranych. Ślubowanie miało miejsce podczas I inauguracyjnej sesji w dniu 19.11.2018 r. Przewodniczącym
Rady ponownie wybrany został Adam Godyń, zaś wiceprzewodniczącymi
Henryk Woszczyna i Władysław Ziomek. Na drugiej sesji w dniu 26.11.2018
r. radni podjęli Uchwałę nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rady
Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz liczby członków. Jedyną
zmianą dotyczącą zakresu działania komisji było powołanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów, Zdrowia i Polityki Społecznej, która przedmiotem i problematyką objęła zakres działania dwóch dotychczasowych
komisji. Podczas IV sesji Rada jednogłośnie przyjęła budżet Gminy na 2019
rok, a także plan pracy Rady i poszczególnych komisji. W 2018 Rada Miejska
VIII kadencji obradowała na 3 sesjach zwyczajnych oraz 1 nadzwyczajnej,
podczas których podjęto 47 uchwał.
Szczególną grupą uchwał, były te rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Rewizyjną, a w obecnej kadencji przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji. W 2018 roku Rada Miejska podjęła łącznie 7 uchwał o takim charakterze, w tym: 5 - dotyczyło skarg na działalność Burmistrza, 1 - skarga
na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, 1- skarga na
działalność sołtysa. Rozpatrzone zostały ponadto 3 petycje, podjęte trzy
opinie i jedna deklaracja.

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
Kompletny rejestr podjętych przez Radę Miejską uchwał prowadzi Biuro
Rady i jest ogólnodostępny.
Biuro Rady udzieliło 12 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2 lipca 2003 roku.
Siedziba Biura Rady oraz miejsce odbywania sesji i posiedzeń komisji –
ul. Grunwaldzka 4.
Działalność Rady Miejskiej opiera się przede wszystkim na pracach radnych
w ramach komisji problemowych, wyłonionych na początku kadencji.
W roku 2018 odbyła się następująca liczba ich posiedzeń:
Komisja Rewizyjna: 19
Komisja Budżetu Mienia i Finansów: 21
Komisja Rozwoju i Infrastruktury: 16
Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa: 12
Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji: 11
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Statutów: 11
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej: 7
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów Zdrowia i Polityki Społecznej: 3
Komisja Edukacji: 12
Komisja Inwentaryzacyjna: 2
Komisja ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego: 36
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 2
Wypracowane na posiedzeniach komisji opinie, wnioski i stanowiska kierowane były na sesje pod obrady całej Rady i tam załatwiane (dyskutowane
oraz głosowane).
Inne sfery działania Rady Miejskiej w 2018 roku.
Radni utrzymywali bezpośredni kontakt z wyborcami poprzez cotygodniowe dyżury (radni miejscy w Biurze Rady we środy, zgodnie z harmonogra-

V sesja Rady Miejskiej
31 stycznia 2019 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
odbyła się V sesja Rady Miejskiej. W sesji wzięli udział radni: Adam Godyń –
przewodniczący Rady Miejskiej, Henryk Woszczyna – wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej, Władysław Ziomek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
Robert Chochół – przewodniczący Komisji Edukacji, Jerzy Ciężki, Krystyna
Galos, Beata Głąb, Wiesław Jagiełło – Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, Dariusz Kaczara, Kamil Kłosowski, Leszek Kramarz – przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów, Zdrowia i Polityki Społecznej, Anna Łukasik – przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Stanisława Maciejowska, Dorota Marek, Andrzej Osiniak, Wojciech
Pałka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wojciech Pogan, Leszek Słota
– przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury, Kazimierz Stryczek –
przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, Wojciech Styrylski
– przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Jan
Węgrzyn – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
W sesji uczestniczyli również: burmistrz Wacław Gregorczyk, za-a burmistrza Witold Kulczycki, sekretarz Gminy Jan Bereza, naczelnik Wydziału
Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Ewa Baranowska, naczelnik Wydziału
Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Maciej Zieliński,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach Aneta
Solarz, dyrektor Krzeszowickiego Centrum Zdrowia Roman Matysik.
Wybrane tematy:
V sesję Rady Miejskiej otworzył i obrady prowadził przewodniczący Adam
Godyń. Radny Wojciech Pałka, w imieniu własnym oraz sołtysów i przewodniczących Zarządów osiedli, zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie
punktu 20 – wolne wnioski i informacje w miejsce punktu 4 – porządek
obrad. Wniosek Radnego został przyjęty 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0
„wstrzymuję się”. To pozwoliło na omówienie, w obecności większości
sołtysów, problemów związanych z odśnieżaniem sołectw i kontrowersyjnej wypowiedzi w Internecie jednego z radnych. Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Henryk Woszczyna potwierdził, że odśnieżanie w sytuacji
nadmiernych opadów jest trudne. Kierując swe słowa do radnego Kamila

mem, zaś w sołectwach w domach gromadzkich i sołtysówkach). Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy czwartek miesiąca, z wyjątkiem tygodni,
w których odbywały się sesje. Prowadzona była „Książka Dyżurów”, gdzie
pełniący go radny wpisywał notatki ze zgłaszanymi przez mieszkańców
wnioskami, postulatami oraz skargami, które następnie były przedkładane
właściwym komisjom lub bezpośrednio Burmistrzowi.
Dyżury radnych w biurze Rady Miejskiej

imię i nazwisko radnego

ilość
dyżurów

ilość przyjętych
stron

Adam Godyń

9

4

Jerzy Ciężki

8

2

Irena Godyń

5

1

Anna Blecharz

7

1

Michalina Nowakowska- Malczyk

9

5

Wojciech Styrylski

6

1

Robert Chochół

6

3

Wojciech Pogan

3

3

Henryk Woszczyna

2

0

Krystyna Galos

1

1

Władysław Ziomek

2

1

Kamil Kłosowski

1

1

Radni Rady Miejskiej brali aktywny udział w wielu uroczystościach i imprezach kulturalnych, sportowych, patriotycznych, religijnych, zebraniach
wiejskich i osiedlowych, będąc często organizatorami lub współorganizatorami tych wydarzeń.
Adam Godyń
Przewodniczący Rady Miejskiej

Kłosowskiego powiedział, że nie chodzi tutaj o to, że wskazuje na problemy
związane z odśnieżaniem, ale o sposób i uzasadnienie w jaki to czyni. Radni
niezobowiązująco przyjęli, że sprawy dotyczące radnych i sołtysów będą
omawiane przez radnych w Radzie, a nie poza nią. Kolejne uchwały dotyczyły: finansów, oświaty, służby zdrowia...
Podjęto uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia. Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (…) Leszek Kramarz, w związku
z zakończeniem kadencji Rady Społecznej Zespołu Przychodni i Ośrodków
Zdrowia „Krzeszowickie Centrum Zdrowia”, zaproponował następujących
przedstawicieli Rady Miejskiej w Krzeszowicach do pracy w tymże organie:
Stanisławę Maciejowską, Krystynę Galos, Andrzeja Osiniaka. Wskazani radni
wyrazili zgodę na pracę w Radzie Społecznej Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia „Krzeszowickie Centrum Zdrowia”. Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń poinformował, że – jak wynika z przedłożonego projektu
uchwały – jednego członka Rady Społecznej wskazuje Wojewoda. W tym
miejscu odczytał pismo wojewody małopolskiego Piotra Ćwika z dnia
30.01.2019 r., z którego wynika, że przedstawicielem Wojewody Małopolskiego w Radzie Społecznej będzie Leszek Kramarz. W wyniku głosowania
projekt został przyjęty przez radnych 21 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuję się”. Dyrektor Krzeszowickiego Centrum Zdrowia Roman Matysik
z zadowoleniem zaprosił do współpracy nowo wybraną Radę Społeczną.
Ważną była uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszowice i w sprawie powołania przewodniczącego Komisji. Tu głos zabrał radny Kazimierz
Stryczek, proponując na przewodniczącego Komisji ds. planowania (…)
radnego Leszka Słotę, który w poprzedniej kadencji również pełnił tę funkcję, z sukcesem doprowadzając do uchwalenia planu dla miasta Krzeszowice i 13 sołectw. Wobec braku innych kandydatur projekt uchwały, poddany
pod głosowanie, został przyjęty przez radnych 20 głosami „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymuję się”. Członkami Komisji zostali: Stanisława Maciejowska, Kazimierz Stryczek, Jan Węgrzyn, Henryk Woszczyna, Andrzej Osiniak.
Maciej Liburski
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WSPOMNIENIE O PANU FRANCISZKU
10 lutego 2019 roku całe krzeszowickie, ale i małopolskie środowisko pszczelarskie poniosło olbrzymią stratę. Do „Niebiańskiej Pasieki” odszedł w wieku
102 lat Pan Franciszek Pióro.
pozycję nominacji na stopień majora Wojska
Polskiego. Kiedy zacząłem składać gratulacje,
Pan Franciszek przerwał mi i powiedział, że jej
nie przyjął. Na moje zdziwienie odpowiedział:
Panie Bogusiu, jak mógłbym przyjąć taką nominację. Miałbym wtedy wyższy stopień od mojego
bezpośredniego przełożonego podczas Kampanii
Wrześniowej, Pana kapitana Dąbrowskiego, a tak
nie może być. I taki właśnie był Pan Franciszek,
lubił mieć ostatnie słowo.

Pan Franciszek został pszczelarzem w 1940 roku,
troszkę przez przypadek, ale pszczołom i pszczelarstwu pozostał wierny do końca. Po trudach
Kampanii Wrześniowej, niewoli oraz ucieczce
z obozu jenieckiego, wycieńczony dotarł do
domu. Po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu,
znajomy lekarz doradził Mu, aby spożywał duże
ilości miodu i kitu pszczelego, co pozwoli mu powrócić do pełnego zdrowia. I tak Pan Franciszek
zakupił swoje pierwsze ule i pszczoły, dzięki którym odzyskał zdrowie. Zaraz po wojnie, w marcu
1945 roku, wstąpił do Miejscowego Związku
Pszczelarzy w Krzeszowicach. W swojej prawie
80-letniej przynależności, przez długie lata pełnił
funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w Kole Pszczelarzy „BARĆ” w Krzeszowicach. Za
swoją pracę w Kole Pszczelarzy w Krzeszowicach został uhonorowany Dyplomem Uznania,
brązową, srebrną oraz złotą odznaką Polskiego
Związku Pszczelarskiego. Za wybitne zasługi
w rozwoju pszczelarstwa został odznaczony „Medalem im. ks. dr Jana Dzierżona”. Był członkiem
honorowym Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie oraz Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego „BARĆ”.
Należy również wspomnieć, że Pan Franciszek
Pióro był społecznikiem, który udzielał się w bardzo wielu organizacjach. Ze względu na swoją
żołnierską przeszłość – kapitan Wojska Polskiego
w stanie spoczynku – należał do organizacji
kombatanckich – był członkiem Związku Inwalidów Wojennych RP w Krakowie oraz Związku
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
(dawniej ZBOWiD), w których przez ponad 40 lat
pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Za swoje zasługi wojenne i patriotyczną
postawę odznaczony został między innymi
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski „Polonia Restituta”, Krzyżem Walecznych,
Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”,
Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”,
Patentem i Odznaką „Weteran Walk o Wolność
i Niepodległość Ojczyzny” otrzymał również
Medal za zasługi dla ZIW-RP oraz Medal za zasługi dla ZKRPiBWP. Za swoją wieloletnią przynależność i działalność w Polskim Stronnictwie
Ludowym, otrzymał Medal „Za zasługi dla Ruchu

Ludowego” im. Wincentego Witosa – najwyższe
wyróżnienie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Franciszek Pióro był również wieloletnim
członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Krzeszowickiej.
Pan Franciszek był niezwykle uczciwym, dobrym
i skromnym człowiekiem. Kiedy w listopadzie
2018 roku Ewa Solak, redaktor tygodnik a
„Przełom”, zapytała Go, co w życiu jest najważniejsze, odpowiedział: zdrowie, rodzina i żeby
żyć w zgodzie ze wszystkimi, jak najdłużej. Przez
prawie dwadzieścia lat znajomości z Panem
Franciszkiem, nigdy nie usłyszałem z Jego ust
złego słowa o kimkolwiek.
11 listopada ubiegłego roku, jak zwykle przy
takich okazjach, odwiedziłem Pana Franciszka,
który pokazywał mi swoje różne pamiątki, ale
w tym dniu pochwalił się również prezentami,
jakie otrzymał tydzień wcześniej na swoje 102
urodziny. Powiedział mi również, iż dostał pro-

Głęboko poruszeni śmiercią

Pana Franciszka Pióro
Żegnamy wieloletniego pszczelarza, Przyjaciela
oraz Członka krzeszowickiej organizacji pszczelarskiej.
Jego śmierć spowodowała olbrzymią pustkę
w sercach wszystkich, którzy go znali.

Kiedy miał już 96, a może 97 lat, przywiozłem
do Jego pasieki trzy wiaderka paszy dla pszczół,
każde z nich ważyło ok. 15 kg. Postawiłem je na
schodach i zapytałem, gdzie je zanieść. Niech
je pan zostawi na schodach, panie Bogusiu –
odpowiedział. Jak przyjedzie z pracy wnuk, to
pomoże je zanieść do piwniczki. Chwilkę jeszcze
porozmawialiśmy i po chwili pożegnaliśmy się,
a Pan Franciszek, tak jak zwykle miał w zwyczaju,
odprowadził mnie do bramki. Zawsze czekał, aż
odjadę i wtedy wracał do domu. Tak było i tym
razem. Podjechałem kawałek, żeby zawrócić,
a gdy wracałem, spojrzałem jeszcze w stronę
ogrodu, po którym sobie spacerował. Jakież było
moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem Pana Franciszka, który prawie biegnąc, żeby tylko nikt tego
nie zobaczył, sam zanosił te wiaderka do piwnicy.
Zawsze podkreślał, że najważniejsze dla niego
jest to, aby być całkowicie samodzielnym i nie
być ciężarem dla innych.
Takich wspomnień ze wspólnych rozmów oraz
spotkań mam pełną głowę i właśnie dzięki
nim Pan Franciszek zawsze pozostanie ze mną
i z nami. Będzie nam Go bardzo brakowało – jego
uśmiechu, żartów, ale przede wszystkim rad i pomysłów oraz dobrego słowa, którym zawsze nas
obdarowywał.
Pan Franciszek Pióro był dobrym pszczelarzem –
koleżeńskim, uczynnym i lubianym. Straciliśmy
wspaniałego człowieka, człowieka wielkiego serca, oddanego przyjaciela, niezwykle cenionego
i szanowanego przez wszystkich.
Tekst: Bogusław A. Latawiec
Prezes KTP „BARĆ”
Zdjęcie: Marian Lewicki

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla mnie chwili dzielili
ze mną smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej
śp. mojego ojca Franciszka Pióro – Rodzinie, Przyjaciołom,
Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, Pocztom Sztandarowym

Rodzinie oraz wszystkim bliskim
składamy wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia.

– za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty

Zarząd i Członkowie
Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego „Barć”

składa córka Anna Brysz
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serdeczne „Bóg zapłać”

CISZA
PAMIĘCI MARTY DĄBKOWSKIEJ
Przede mną tomik wierszy. Ten pierwszy, debiutancki, z 2011 roku. Niebieska okładka z wkomponowanym, czarno-białym zdjęciem
spokojnego morza, rozświetlonego promieniem słońca, otoczonego obłoczkami. Na obwolucie zdjęcie młodej dziewczyny siedzącej
na brzegu. Ze zdjęć emanuje spokój, jakaś głęboka metafizyczna cisza. W tomiku wiersze, w moim osobistym odbiorze, w takiej właśnie nastrojowej tonacji. Autorka – Marta Dąbkowska, tytuł „Mam nad sobą niebo”. I dedykacja – „Moim kochanym Rodzicom – za
miłość każdego dnia”. W tych słowach mieści się wszystko.
W czym kryje się tajemnica tak gorącego
Marta urodziła się 13 lipca 1983 roku
przyjmowania poezji Marty Dąbkowskiej, od
w Krzeszowicach. Tu zawsze mieszkała. Już
wielu lat, nieprzerwanie, przez ludzi w różnym
w podstawówce pisywała dziecięce jeszcze
wieku, o różnych zainteresowaniach, pomyoczywiście, ale już zwracające uwagę swą
słach na życie? Można na ten temat napisać
oryginalnością wierszyki. Koleżanki przynowiele słów albo – pomilczeć, w ciszy lepiej
siły je do redakcji „Magazynu Krzeszowickiesię słyszy siebie samego. Podmiot liryczny,
go”. Kilka opublikowano, opatrując zdjęciem
nie – po prostu Marta – rozmawia z „ty liryczmłodziutkiej autorki. Gdy uczęszczała do
nym”, czyli mną i każdym innym „Zwykłym
krzeszowickiego liceum, słyszało się już
Człowiekiem w szarym prochowcu codzienw naszym mieście, że Marta pisze wiersze.
ności”. Po prostu porozmawiać albo chociaż
Budziły zainteresowanie. I ogromny podziw,
wspólnie pomyśleć. O czym? A o tym, co
bo możliwości manualne autorki, z powodu
w życiu naprawdę ważne, może zastanowić
niepełnosprawności (dziecięce porażenie mósię nad hierarchią wartości uniwersalnych.
zgowe), były bardzo ograniczone. Komputer
I ucieszyć, że jest ten Ktoś obok mnie, może
umożliwił pisanie jednym palcem lewej ręki.
nawet nieznany, ale tak samo ważny. Trafnie
W 2007 roku Marta zaczęła prezentować
ujęła to Marta:
swe utwory na konkursach literackich, także ogólnopolskich, zdobywała wyróżnienia
i najwyższe nagrody. Jej pierwszy wieczór
autorski odbył się 23 kwietnia 2010 roku
w krzeszowickim Pałacu Vauxhall. Sala
Błękitna wypełniła się do ostatniego krzesła.
Wiersze Marty zachwyciły. A potem były kolejne wieczory, z prezentacją wspomnianego już
tomiku „Mam nad sobą niebo”. W szczególnej
pamięci pozostało spotkanie w krzeszowickiej Bibliotece, na którym uczennice liceum
mówiły wiersze swej starszej koleżanki. Ten
wieczór zaszczyciła swą obecnością wybitna
aktorka, Anna Lutosławska-Jaworska. Wielka
dama polskiego teatru, prezentująca potem
wielokrotnie poezję Marty, tak wspomina ten
wieczór: – Kiedy w Krzeszowicach usłyszałam pierwszy raz wiersze Marty Dąbkowskiej,
miałam nieodparte wrażenie, że urodziła
się druga Halina Poświatowska. Teraz, gdy
czytam jej nowe wiersze, widzę jak dojrzała
i stała się prawdziwą indywidualnością.
Nowe wiersze… To drugi, wydany w 2013
roku tomik – „Nie wiemy”. Autorem wszystkich wykorzystanych w nim obrazów jest
wybitny malarz artysta Marcin Kołpanowicz.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Anny
Lutosławskiej-Jaworskiej, promocja odbyła
się w Dworku Białoprądnickim w Krakowie.
Stała się prawdziwym wydarzeniem kulturalnym. Wiersze Marty były także prezentowane
w Teatrze Moliera w Krakowie i w Piwnicy pod
Baranami. Zawsze towarzyszyły im koncerty
znakomitych artystów. Utworów krzeszowickiej poetki, wzbogaconych jeszcze o tomik
trzeci, zatytułowany „Mój zeszyt”, słuchaliśmy
wielokrotnie w Krakowie i Krzeszowicach, zawsze z głębokim przejęciem i wzruszeniem.
Pozostał w pamięci piękny wieczór poezji
Marty w reżyserii Teresy Nowak w Willi Domańskich w Nawojowej Górze. Do głębokiej
refleksji filozoficznej skłaniały utwory zaprezentowane w kościele w Tenczynku, podczas
koncertu zorganizowanego w tej zabytkowej
świątyni, z inicjatywy Małgorzaty Winiarskiej.

Jesteś niczym niezastąpionym
Współlokatorem lokum pod niebem

MARTA DĄBKOWSKA
(13 VII 1983 – 19 II 2019)
Mam nad sobą Niebo
Gdziekolwiek idę – mam nad sobą Niebo
stamtąd pewnie widać mapę mojej drogi
Przejdę wszystkie góry – tyle jest już za mną
Na asfalcie czy bruku – mam nad sobą Niebo
nie zobaczę słońca patrząc wciąż pod nogi
Pola słoneczników moimi drogowskazami
Rozstaje dróg czy zakręt – mam nad sobą Niebo
w ciemnościach dolin przebłyskują ogniska
Ślepa busola w dobrą stronę ciągnie
Niezależnie od pogody – mam nad sobą Niebo
ciemne gwiaździste czy różowe o wschodzie
Nad moją drogą zawsze wszechobecne

Jakże ogromną bezkresną pustynią
Byłby mój świat Człowieku bez Ciebie
Przed laty Ewa Zaborowska i Zygmunt Adamkiewicz zachęcili mnie do czytania wierszy
Marty. Bardzo Im za to jestem wdzięczna.
W trudnych chwilach sięgam do tomików „poetki od nadziei”. Wiem, że ci, którzy zetknęli
się z Jej poezją, postępują tak samo. W tych
trudnych dniach po odejściu Marty odbieram
wiele telefonów, maili... A w sercu – Norwidowe słowa – Smutni – lecz smutni, że aż Bogu
smutno – Królewskie mają milczenie.
Tekst: Maria Ostrowska
Zdjęcie: Marian Lewicki
Droga Marto,
odchodząc tak niespodziewanie, napisałaś
najsmutniejszy wiersz świata.
Wiersz, którego nie ucząc się, zapamiętam
na całe życie.
Maciej Liburski

Pożegnanie Marty

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci uśmiechniętej
Poetki Nadziei Marty Dąbkowskiej. Jej piękne słowa:
radość się mnoży kiedy się ją dzieli
a ja mam tylko tyle – ile potrafię dać
drugiemu człowiekowi
były w ostatnich latach mottem aukcji charytatywnych,
inspirując nas do pracy na rzecz potrzebujących.
Rodzicom, Siostrze, Babci i wszystkim, których ta śmierć pogrążyła
w bólu, składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej
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NOWA FLOTA
DODATKOWE PIENIĄDZE DLA
ROLNIKÓW Z GMINY KRZESZOWICE W CZATKOWICACH
Od 2004 roku, od czasu przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, rolnicy z naszego
kraju otrzymują wsparcie finansowe. Dzieli się ono na dopłaty obszarowe, które przysługują
wszystkim uprawiającym powyżej 1 ha ziemi. Można też aplikować o środki związane z rozwojem gospodarstw i działaniami związanymi z ochroną środowiska. Co roku wnioski o dopłaty
obszarowe należy składać w okresie od 15 marca do 30 maja w Biurach Powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2018 roku wnioski składać należy w formie elektronicznej. Można to zrobić z domu lub skorzystać z pomocy pracowników ARiMR albo Ośrodka
Doradztwa Rolniczego.

5 samochodów ciężarowych z naczepami
typu cysterna będzie dostarczało sorbenty
do oczyszczania spalin w procesie produkcji
energii elektrycznej.

Wraz z wprowadzeniem e-wniosku rolnicy mogą również wnioskować o dopłaty poprzez złożenie
oświadczenia. Ta procedura dotyczy wszystkich, którzy nie wykazują żadnych zmian w stosunku do
wniosku z roku poprzedniego. Oświadczenia należy składać do 14 marca tego roku. Jeśli ktoś składa
oświadczenie, nie składa już wniosku.
Muszę poinformować o nowej możliwości dla większości rolników z obszaru gminy Krzeszowice. Do tej pory rolnicy z: Nowej Góry, Ostrężnicy,
Miękini i Czernej, oprócz dopłat obszarowych, mogli otrzymać wsparcie w ramach środków z ONW (Obszary o Niekorzystnych Warunkach
Gospodarowania). Jest to dodatkowa kwota 264 zł do ha. Myślę, że
rolnicy z pozostałej części terenów wiejskich gminy Krzeszowice z satysfakcją przyjmą informację, że od 2019 roku także oni będą mogli
aplikować o dopłaty z ONW, czyli już nie tylko rolnicy z 4 wyżej wymienionych miejscowości, ale z terenu całej gminy Krzeszowice – mówi
dyrektor Małopolskiego Oddziału ARiMR, Adam Ślusarczyk.
W tej sytuacji warto zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania wniosków o dopłaty w roku
2019 i następnych latach.
Warto dodać, że rolnicy, którzy w tym roku po raz pierwszy będą ubiegać się o dopłaty z tytułu ONW,
muszą złożyć elektroniczny wniosek, a nie oświadczenie, które w tym wypadku byłoby niewystarczające. Z terenu gminy Krzeszowice wnioski o dopłaty obszarowe składa około 430 rolników.
Marian Lewicki

W połowie stycznia spółka zaczęła dostarczać
część swoich produktów, takich jak piaski i mączki wapienne, wykorzystując zakupione ciężarówki. Utworzenie własnej floty transportowej to dla
spółki duża oszczędność.
Roczne wydobycie kształtuje się na poziomie
2,2 mln ton, z czego większość transportowana
jest samochodami ciężarowymi. Daje to ok.
200 tysięcy kursów rocznie. Dotychczas KW
„Czatkowice” korzystała wyłącznie z transportu
zapewnionego przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Zakup nowej floty zmniejszy
zapotrzebowanie spółki na tego typu usługi.
– Utrzymanie pozycji największego producenta
sorbentów dla energetyki wymaga ciągłego doskonalenia procesów biznesowych – mówi Paweł
Danek, p.o. prezesa zarządu Kopalni Wapienia

Serdecznie dziękujemy
burmistrzowi Wacławowi Gregorczykowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej
Adamowi Godyniowi, kierownik USC Marzenie Zakrzewskiej-Szpak, wspólnie
z współpracownikami, za zorganizowanie pięknej uroczystości z okazji Złotych Godów.
Krystyna i Edward Kozkowie

„Czatkowice”. – W swojej działalności wytyczamy
nowe standardy i staramy się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom naszych klientów. Dlatego systematycznie poszukujemy nowych rozwiązań, które
sprawią, że nasza oferta będzie jeszcze bardziej
konkurencyjna, jak również optymalna z ekonomicznego punktu widzenia. Zapewnienie ciągłości
dostaw sorbentów dla energetyki, w tym przede
wszystkim do Grupy TAURON, to jeden z priorytetów jakimi kierujemy się w naszej działalności
– dodaje.
Nowa inwestycja wymagała zatrudnienia nowych pracowników. Pracę w KW „Czatkowice”
rozpoczęło 12 kierowców z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu samochodów
ciężarowych.
Agnieszka Cupiał
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Projekt
Grantowy
Dobry Sąsiad
Akcja społeczna Kopalni Wapienia „Czatkowice”.

Weź udział w konkursie „Dobry Sąsiad”
Masz pomysł na zrobienie czegoś pozytywnego
dla mieszkańców gminy Krzeszowice?
Zdobądź nawet 5 000 zł od Kopalni Wapienia „Czatkowice”
na jego realizację! Zgłoszenie należy złożyć w terminie
do 29.03.2019 r. w siedzibie kopalni.

Na co można otrzymać Grant?
• rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej,
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;

• wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz
sport osób niepełnosprawnych;

• programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące
szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci
i młodzieży;

• działania proekologiczne i akcje społeczne;

• imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne;

• zagospodarowanie terenu;
• wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są
społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia
społeczności lokalnych.

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 29.03.2019 r. w siedzibie kopalni. W konkursie mogą wziąć udział podmioty działające w zorganizowanej formie
prawnej, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Krzeszowice. Spośród
wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze najbardziej kreatywne i zgodne z regulaminem, które zostaną nagrodzone Grantami. Wszystkie szczegóły
oraz Regulamin można znaleźć na stronie kopalni.
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„THE FLORIDA PROJECT”
reż. Sean Baker (USA 2017)

projekcja filmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego
29 marca, piątek, godz. 18.00
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny
„The Florida Project” to pełne unikalnej wrażliwości spojrzenie na margines, gdzie głośniej niż beznadzieja brzmi dziecięcy śmiech, a szarość
zasłaniają pastele. (Anna Tatarska)
Sean Baker opowiada historię sześcioletniej Moonee i jej zbuntowanej matki Halley, które próbują ułożyć sobie życie w tanim motelu na
obrzeżach Disneylandu. Moonee to dziewczynka z wielką wyobraźnią
i niekończącą się energią. Uwielbia przygody – zwłaszcza niebezpieczne. Zawiera swoje pierwsze przyjaźnie, bez nadzoru matki przemierza
okolice i odkrywa tajemnicze miejsca, w których przyszło jej żyć. To
dzięki niej świat, choć przepełniony trudnościami, wydaje się całkiem
ciekawy.

„MUZYKA MOICH ULIC”

spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim
– radiowcem, wędrowcem, fotografikiem,
autorem książek „Biel. Notatki z Afryki”
oraz „Lizbona. Muzyka moich ulic”
15 marca, piątek, godz. 19.00
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny
Zapraszamy na spotkanie, podczas którego Marcin Kydryński opowie
o trzech swoich pasjach: muzyce, Lizbonie i Afryce.
Marcin Kydryński od 1989 roku współtworzy wizerunek radiowej Trójki,
a jego audycja „Siesta” została uznana za jedną z najpopularniejszych
w historii stacji. Od 1992 roku podróżuje po Afryce. Publikował m.in.
w „National Geographic” – jako pierwszy autor i fotograf, któremu Waszyngton zezwolił na okładkowy materiał w lokalnej edycji. Dziś jego
reportaże ukazują się głównie w „Vivie” i „Kontynentach”. Od 2010 roku
prowadzi ekspedycje fotograficzne i warsztaty, głównie w krajach afrykańskich. Dla swojej żony, Anny Marii Jopek, napisał kilkadziesiąt piosenek i wspólnie z nią wyprodukował kilkanaście płyt. Laureat statuetki
Fryderyka za produkcję muzyczną. Od 2011 roku prowadzi w Gdańsku
Siesta Festival, a także serie koncertów w całej Polsce, które nawiązują
do jego trójkowych audycji. Autor wielu książek. W 2013 roku „National
Geographic” opublikował książkę-album „Muzyka Moich Ulic. Lizbona”.
Został uhonorowany medalem „Ordem de Merito” przez prezydenta
Portugalii za promocję muzyki tego kraju.

Dziecięcy język – żywy, pełen kalamburów oraz zasłyszanych od dorosłych zwrotów – niczym w krzywym zwierciadle odbija rzeczywistość
daleką od „Americam Dream”. Zabawne scenki rodzajowe kryją w sobie
głębsze przesłanie, a film można traktować jako zaangażowany społecznie.
„The Florida Project” to wzorcowe amerykańskie kino niezależne ostatnich lat, w którym reporterski pazur doskonale splata się z plastyczną
wyobraźnią.
Dyskusję po filmie poprowadzi Urszula Honek.
Marta Smutek

Spotkanie połączone będzie z promocją książek „Biel. Notatki z Afryki”
oraz „Muzyka moich ulic. Lizbona”.
Wieczór poprowadzi Andrzej Kurdziel.
Marta Smutek
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GALERIA W PAŁACU VAUXHALL
ZAPRASZA

22 marca 2019, w piątek, o godz. 19.00 zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach na wernisaż wystawy
rzeźby i obiektów przestrzennych Jana Tutaja, pt. „Altus”.
Prof. Jan Tutaj urodził się w 1969 roku w Jaśle. Jest absolwentem
Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, odbył
także staż studyjny na Akademie der Bildende Künste w Norymberdze. Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Józefa
Sękowskiego w 1994 roku. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki
(1993), w 1999 roku otrzymał także Stypendium Twórcze Miasta
Krakowa. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym macierzystego wydziału, obecnie prowadzi I Pracownię Rzeźby dla
studentów II-V roku na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP.
Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem, rysunkiem i fotografią.
Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych w kraju
i za granicą. Brał udział w wielu ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich. W roku 2009 zdobył I nagrodę w otwartym konkursie
na pomnik Jana Matejki w Krakowie, który został wykonany. Zrealizował także pomnik Filipa de Girard’a w Żyrardowie, pomnik
„Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę”
w Sanoku i „Pomnik Sybiraków” w Augustowie (zespół), formę
przestrzenną „Rozpakowanie” w ramach ogólnopolskiego konkursu „Rozdroża Wolności” w Gdańsku-Oliwie w 2013 r.
Prof. Stanisław Tabisz o twórczości Jana Tutaja:
Rzeźby Jana Tutaja (…) są zasadnicze w warstwie formalnej, konstruowane racjonalnie, w całym zróżnicowanym bogactwie materii
ich elementów składowych, w kontekstach fundamentalnych rozważań i znaczeniowych skrajności. Czasami nawet odczuwam, że
ukryta jest w nich jakaś pułapka dla odbiorcy, który – angażowany
w analizę oraz dogłębną percepcję formy i przestrzeni – niepostrzeżenie podlega dziwnym prowokacjom, a czasami odblokowanym
nagle, oczywistym olśnieniom. (…) Artysta aranżuje indywidualne
wystawy tak, jak aranżuje się wielkie koncerty symfoniczne.

Wystawa czynna do 26 kwietnia 2019 r.

Jan Tutaj - Wieża Paradoks

PRZEZ MOSTY DO SZTUKI
Galeria pod 1edynką serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa Edmunda Ociepy, mieszkańca Tenczynka. Są to obrazy olejne o różnej tematyce: pejzaż, martwa natura, portrety, architektura.
Pan Edmund Ociepa urodził się 1 listopada 1935
roku w Częstochowie. Swoje życie zawodowe
związał z budową mostów. Nieustannie w delegacjach. Malarstwem zacząłem się interesować
po pracy, właściwie, żeby czymś zająć wolny czas –
opowiada Pan Edmund. Zwiedzał muzea, galerie,
bywał na wystawach. Tak zrodziła się jego pasja
do sztuki – zwłaszcza malarstwa.
Zdobyta w Technikum Budowlanym w Tychach
wiedza z zakresu architektury i perspektywy,
znacząco wpłynęła na technikę jego prac.
W 1970 roku ożenił się i zamieszkał w Tenczynku.
Oddelegowany został do pracy w Trzebini był
kierownikiem budowy znanego nam wiaduktu
nad torami kolejowymi (droga do Chrzanowa).
Opowiada o nim z wielką dumą. Pomimo licznych zajęć zawodowych nie zrezygnował z malowania. W okresie stanu wojennego uczestniczył
w 4-letnim kursie „Rysunek i malarstwo”, organi[ 20 ] – Magazyn Krzeszowicki 3/2019

Opowieść Pana Edmunda o budowie mostów
pomogła w nadaniu tytułu wystawie – „Przez
mosty do sztuki” – trochę przekornego, ale
jakże trafnego. Może właśnie tą wystawą zachęcimy innych pasjonatów sztuki, rękodzieła
artystycznego do prezentacji swojego talentu.
Galeria pod 1edynką to miejsce, gdzie promuje
się twórców naszego regionu, którzy mogą nie
tylko pokazać swoje prace, ale także je sprzedać.
Gorąco zapraszamy!
zowanym w Krakowie przez Pałac pod Baranami.
Kurs prowadził znany krakowski malarz, profesor
Ludwik Pindel, absolwent krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera i Fryderyka Pautscha. Zarówno ten kurs i oglądane w telewizji programy
o sztuce, które prowadził m.in. prof. Wiktor Zin,
sprawiły, że wiedza, jak i umiejętności, pozwoliły
mu na coraz śmielsze twórcze realizacje.

Wystawę można oglądać
od 3 marca do 31 maja 2019 roku.
Cecylia Bielecka-Karasińska

PORTRETY I KONTERFEKTY
WYSTAWA MALARSTWA MICHAŁA BACY
Z twórczością Michała Bacy spotkaliśmy się w krzeszowickiej Galerii w Pałacu Vauxhall we
wrześniu 2011 roku. Upłynęło więc już osiem lat, a pozostała w pamięci. Artysta potrafił zauroczyć nasyconymi światłem i kolorem pejzażami, łączącymi w sobie realistyczne spojrzenie
z nostalgicznym nastrojem. Zachwaszczone ogrody, magiczne drzewa, kępy traw, intymne zakątki… Okruchy piękna, oglądane prywatnie, kameralnie. Zachęcające, dyskretnie i subtelnie,
do zatrzymania się w biegu.

cież archetyp wiecznie udręczonych dusz. Autor
powieści wypowiedział podobno te słynne słowa
– „Pani Bovary to ja”. Tym szlakiem myślowym
można powędrować, snując refleksje na temat
portretu Daszy i Nataszy z „Wojny i pokoju” lwa
Tołstoja. Także tajemnicy mimiki Lolitek (może
odwołanie do Nabokova). To prawdziwa sztuka
zatrzymania wyrazu twarzy, rejestrowania ukrytych emocji. Michał Baca z pewnością jest jej
mistrzem. Potwierdza swój kunszt w niezwykle
ekspresywnych „Kobietach fatalnych”, fascynujących od pierwszego wejrzenia na znakomicie
zaaranżowaną salę wystawową.
Ale i postacie jakby wyjęte z codzienności skłaniają do zatrzymania się przy ich wizerunku,
pozostają w pamięci. W swej pozornej zwyczajności i typowości są jednak niezwykłe, jak
„Strażak”, „Portret czytelnika”. Takie są również
te wyeksponowane w portretach zbiorowych,
w „Rozmowie”, groteskowym „Pojedynku”. Gra
z różnorodnymi kategoriami estetycznymi to też
cecha kunsztu artysty.
Pr zeż yciom estet ycznym, emocjonalnym
i egzystencjonalnym podczas tego wieczoru
w Galerii towarzyszyły doznania muzyczne. Wysłuchaliśmy przepięknych utworów, prawdziwie
legendarnych, korespondujących nastrojem
z klimatem wystawy. Wystąpił młody, niezwykle
utalentowany artysta, tenor Adrian Domaracki,
z fortepianowym akompaniamentem Viktorii
Kaplan. Wróżący wielkie nadzieje śpiewak jest
absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej w Krakowie
w klasie prof. Katarzyny Oleś-Blachy. Oczarował
nas rewelacyjnym wykonaniem walca wiedeńskiego Roberta Stolza „Pokochaj mnie” z filmu
„Czar Cyganerii” z 1937 roku oraz neapolitańskiej
pieśni z 1934 roku, „Passione” Ernesto Tagliaferri
i „Non ti scordar di me” Ernesto de Curtis.

Wystawa z lutego 2019 roku jest dla mnie
kontynuacją tego właśnie zamysłu twórcy. Z tą
różnicą, że obiektem kontemplacji, zarówno tej
okazjonalnej, jak i uniwersalnej, ponadczasowej,
jest człowiek.
O wystawie malarstwa Michała Bacy „Portrety
i konterfekty” pięknie mówiła dyrektor Anna
Miga. W swym słowie wstępnym znakomicie połączyła wnikliwą refleksję o charakterystycznych
cechach twórczości artysty z niezwykle interesującą sugestią interpretacji prezentowanych prac.
Michał Baca podkreślił, jak poważnym wyzwaniem dla malarza jest spotkanie ze sztuką
portretu. Refleksje na ten temat zamieścił także
w katalogu.
Twórca prezentowanych w krzeszowickiej Galerii
Sztuki dzieł to artysta bardzo krakowski. Urodził
się w Krakowie w 1958 roku. Tutaj studiował na
Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych,
w pracowni prof. Juliusza Joniaka. Jest stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Prezydenta m. Krakowa. Z 45 wystaw indywidualnych,
prezentowanych w kraju i zagranicą, wiele
gościło właśnie w rodzinnym mieście artysty.
Podkreślić należy, iż budzące zachwyt gwasze
i obrazy olejne Michała Bacy przywołują klimaty krakowskiego modernizmu, wyrażają stany
o lirycznej i poetyckiej skłonności. Kultywują
najlepsze tradycje sztuki Krakowa.
A teraz nadszedł czas prezentacji „Portretów
i konterfektów”. Anna Miga wyjaśniła, jakże na
ogół niedostrzegane, różnice między znaczeniem tych pojęć. Nie są one do końca synonimami. Archaicznie brzmiący „konterfekt” oznacza
portret pozowany malarzowi, to faktyczna,
fizyczna postać. Na wystawie jest ich niewiele.
Wśród nich 90-letnia Pani Alicja z Sandomierza
w swoim uroczym saloniku, Ola, córka artysty

(„Pokusa”, portret w czerwieni), są dwie pozujące
kobiety (akty). Znacznie więcej jest portretów.
Mogą to być i autentyczne postacie, lecz, jak
można sądzić, ich wizerunki są wykreowane
przez artystę, nie tylko malarza, ale i znakomitego erudytę, poruszającego się z wielką swobodą
po szerokich obszarach literatury i sztuki. One to
przywołują różnego rodzaju archetypy i toposy,
wywodzące się głównie z bogatych zasobów
kultury śródziemnomorskiej. Są zakodowane
w zbiorowej świadomości, symbolice, klasyfikacji
charakterologicznej. Już w hallu wita nas Lady
Makbet, której pierwowzorów można poszukać
nie tylko w tragedii Szekspira. A Pani Bovary,
bohaterka powieści Gustawa Flauberta, to prze-

Wspaniałe wydarzenie artystyczne utrwalił na
swych mistrzowskich, znakomicie oddających
niezwykłość wieczoru zdjęciach, redaktor Marian
Lewicki. Można je podziwiać na portalu internetowym www.magazynkrzeszowicki.pl.
Tekst: Maria Ostrowska
Zdjęcia: Marian Lewicki
Wystawę „Portrety i konterfekty”
można zwiedzać do 15 marca.
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JAK RECYTOWAĆ, BĘDĄC „ALWAYS ON”?
(…) artysta żywego słowa powinien być czułym słuchaczem nie tylko autora i samego siebie, ale i społeczeństwa, z którego wyrasta i w którym żyje. W sztuce żywego słowa ważne są – głos, dykcja i środki ekspresji; ważniejsze – technika, artyzm i kultura, ale najważniejszy jest w niej – człowiek. Taka sztuka potrzebna jest naszym czasom.
Mieczysław Kotlarczyk – twórca Teatru Rapsodycznego
Na spotk anie zaprosiliśmy osoby dorosłe
(nauczycieli, opiekunów, instruktorów), które
przygotowują uczniów do konkursu lub same
chciałyby zaprezentować swoje umiejętności
podczas przesłuchań. Podczas warsztatów Elżbieta Bielska-Graczyk zaprezentowała ćwiczenia
i krótkie zadania aktorskie oraz poruszyła tematy
z zakresu doboru repertuaru, interpretacji utworów, dykcji, ogólnego wyrazu artystycznego.

Pokolenie „always on” to ci, którzy są „zawsze
w sieci” – bezustannie lajkują, komentują,
udostępniają. Pozostają w stałym kontakcie ze
swoimi wirtualnymi znajomymi. Świat, w którym
rządzi obraz, niejednokrotnie jest dla nich bardziej atrakcyjny niż ten, w którym liczy się słowo.
Już niebawem, w marcu, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach organizuje eliminacje do
64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Konkurs to wyzwanie nie tylko dla jego uczestników. Nauczyciele i instruktorzy ze szkół w naszej
gminie, którzy każdego roku przygotowują dzieci i młodzież, śmiało mogliby postawić pytanie:
Jak recytować, będąc „always on”?

Zgodnie z zeszłoroczną obietnicą zorganizowaliśmy w Centrum bezpłatne warsztaty z aktorką Elżbietą Bielską-Graczyk, pod hasłem Jak recytować?

Mamy nadzieję, że udzielone podczas warsztatów wskazówki pomogą w przygotowaniach do
konkursu, w którym nie tylko SŁOWO jest ważne,
ale przede wszystkim CZŁOWIEK.
Marta Smutek

CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W 64. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM
Eliminacje miejsko-gminne w Krzeszowicach
odbędą się w poniedziałek, 11 marca 2019,
od godz. 9.00.
Przesłuchania będą miały miejsce w Galerii w Pałacu Vauxhall, ul. Walkowskiego 1, I piętro
Towarzystwo Kultury Teatralnej, organizator konkursu, w tym roku odnosi się do stulecia powstania
Teatru Reduta oraz postaci Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego.
Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: „Recytatorski”; „Wywiedzione
ze słowa”, „Teatr jednego aktora”, „Poezja śpiewana”.

Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób
dorosłych, przy czym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie.
Występy będzie oceniać Komisja Konkursowa,
powołana przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Więcej informacji na stronie internetowej
www.ckiskrzeszowice.pl lub pod numerem
telefonu: 571 401 057.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń na adres
mailowy m.smutek@ckiskrzeszowice.pl lub na
adres pocztowy Centrum: ul. dr J. Walkowskiego
1, 32-065 Krzeszowice.

Podziękowanie za pomoc, wsparcie,
modlitwę i udział w pożegnaniu

Podziękowania

śp. Jadzi Chrabąszcz

dla księdza prałata

dla Koleżanek i Kolegów
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach,
Browaru Tenczynek, Przyjaciół
i Znajomych od siostry Alicji

Karty można również składać w sekretariacie
Centrum, w godz. 8.00-15.00. Nieprzekraczalny
termin zgłoszeń to 4 marca 2019.

Pani

Krystynie Góreckiej
wyrazy szczerego współczucia

Andrzeja Szczotki
za odprawienie ceremonii
pogrzebowej śp. Ewy Podkowy
składa Krystyna Kulczycka z Rodziną

składają
Dyrekcja i Pracownicy
Krzeszowickiego Centrum Zdrowia

POMIĘDZY RADOŚĆ WCIŚNIĘTE ŁZY
SPOTKANIE Z POETKĄ KATARZYNĄ MIARCZYŃSKĄ I BARDEM PIOTREM KŁECZKIEM
W świecie Katarzyny Miarczyńskiej i Piotra
Kłeczka jest miejsce na zachwyt i zdziwienie,
na uśmiech i refleksje o tym, co przemija, na
wspomnienia i uważną obserwację codzienności. Ten szczególny – (nie)walentynkowy
– lutowy wieczór, prowadzony dyskretnie,
z wdziękiem i lekkością przez Monikę Dudek,
pozwolił nam pobyć chwilę wśród wierszy,
myśli, uczuć i pieśni artystów, którzy już od
pewnego andrzejkowego wieczoru przed
laty, z czerwoną różą w tle, razem idą przez
świat.
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Słuchaliśmy więc delikatnych, wypełnionych ciszą,
czułością i subtelnością wierszy Katarzyny Miarczyńskiej. Zobaczyliśmy w nich „dom wiszący na
włosku” otoczony „murem czułości”, dom pachnący kawą i cynamonem, z mruczącym kotem na parapecie i maciejką za oknem. Zobaczyliśmy babcię,
która gotowała najlepszą zalewajkę, potem przeniosła się kilka pięter wyżej i nie potrzebowała już
klucza, a kawa bez niej nie smakowała tak samo.
Usłyszeliśmy ważne słowa ojca i uwierzyliśmy na
chwilę, tak jak dziewczynka z wiersza, że mama
jeszcze się zbudzi. Musi tylko szybko przybyć królewicz i złożyć swój baśniowy pocałunek.

z powodu śmierci Matki

Jest więc w tej poezji miejsce dla wspomnień,
marzeń, bajek, smaków i zapachów dzieciństwa
i przede wszystkim dla ludzi, którzy nawet jeśli odeszli, mają dom w naszych myślach i sercach. O tym
wszystkim poetka pisze powściągliwie, chętnie
zawiesza głos, uważnie dobiera słowa, milczeniem
buduje dramatyzm sytuacji, urzeka świeżością
metafor. Pięknie pisze o różnych odcieniach miłości. Ukazuje ją w realiach codzienności i w aurze
romantycznej, wśród ptaków, motyli, egzotycznych
pejzaży egipskich, w upalnych letnich nadmorskich
dniach i w mroźnych styczniowych nocach. Miłość
ta jest namiętna, czuła, czasem szalona, trudna,
niepojęta.
Śnię Ciebie
Pod powiekami milczenia
Niewidzialna nić tka wiersz
Piasek czasu otula nas szczelnie
Splatamy ciała
Bluszcze rąk gubią się
I poranek mruży oczy jak kot
		„Błękitny Egipt”

Głos Piotra Kłeczka w tym dialogu o życiu, miłości i śmierci brzmi również czule i głęboko, ale
też wnosi ton ironii, żartu i dystansu. Czasem
zadziwia siłą i energią. W pieśniach przez niego
śpiewanych zabrzmiały też tony patriotyczne
(piękna ballada o nieznanym bohaterze powstania styczniowego ziemi chrzanowskiej, Ludwiku
Nowakowskim) i ludowe, a nad wszystkim unosi
się duch ukochanego czeskiego barda Jaromira
Nohavicy, którego pieśni Piotr Kłeczek przepięknie interpretuje.

Kończył się koncert, musieliśmy opuścić poetycką krainę łagodności. Zabraliśmy ze sobą
gwiazdę znalezioną w jednej z pieśni, zatrzymaną w bursztynie chwilę, ciszę wiosennego poranka… i dwa tomiki poezji Katarzyny Miarczyńskiej: „Obrazek na kocich łapach” i „Katarynki”.
Jak Bieguni w drodze
Miasta i wioski
Ludzie i sny
Kamienie muszle
Piasek morski
Pomiędzy radość
Wciśnięte łzy
„Jak Bieguni”
Teresa Nowak

WZWYŻ I WSZERZ
1. A mury pną się do góry, mimo zimy i nadchodzącej wiosny. Plac z fontanną oraz ławką
Kazimierza Wyki zamienia się w kolejne centrum
miasta. Rośnie nowa część szkoły. Jak na drożdżach. W jej pobliżu ma powstać gmach Biblioteki Miejskiej. Fundamentów jeszcze nie widać,
oby wizualizacja nie zamieniła się – jak w wypadku Rynku – w koszmarek betonowy z kikutami
drzew. Co prawda powodzi nie mamy, lecz przecieki donoszą o pewnych kłopotach z rozpoczęciem budowy. W centrum, obok banku, urósł już
w stanie surowym ciekawy budynek. Bywalcy
ławek, obok dziarskiego Gladiatora twierdzą,
że w przyszłości ma tam być coś słodkiego. Co?
Czas okaże.

2. Zniknął kiosk prasowy z wieloletnią tradycją,
usytuowany między „Kółkiem”, tablicą nekrologów a Pałacem Vauxhall. Myślę, że co najmniej 40
lat tam funkcjonował i prosperował. W znakomitym dla handlu miejscu, że już nie wspomnę o historycznym towarzystwie. Niestety – pozostały
irytujące oraz niebezpieczne resztki „fundamentów, czyli cegły, jakieś cementowe odpryski, żelazne pręty, ziemia. Zwykłe niechlujstwo zagrażające przechodniom. Łatwo o potknięcie, wywrotkę,
wypadek. Owa pułapka znajduje się kilkanaście
centymetrów nad poziomem chodników. A przecież tyle ważnych gminnych postaci, bez względu
na wiek – codziennie koło tych resztek przechodzi. Ale my w Krzeszowicach kochamy ruiny...

3. Wiosna odsłania swe pozimowe wdzięki. Ręce
opadają. Co roku, z jeszcze większym nasileniem,
pod oknami osiedlowych bloków, w szczególności czteropiętrowych, ujawniają się pozostałości po estetycznym wychowaniu niektórych
mieszkańców. Zniknął śnieg. Apele włodarzy
Spółdzielni – nie pomagają. Pety po papierosach, liście i gałązki po kwiatach doniczkowych,
papiery, woreczki foliowe. Część z nich roznosi
wiatr. Śmietnik jest zawsze śmietnikiem. Blokowa
arystokracja ducha i ciała jest ponad wszystko.
Lokalni, blokowi hrabiowie nie potrzebują już
żadnych nauk, wszak ich herbem jest bzdet na
ciemnym trawniku.
Kolczasty

FOLK KARNAWAŁ – ZABAWA NA CAŁEGO
Kilka lat temu miałem okazję trafić do restauracji Zamkowa w Tenczynku na zabawę taneczną, która mocno mnie zaskoczyła. Nie spodziewałem
się, że tak dużo ludzi, w różnym wieku i z różnych środowisk, może tak świetnie bawić się przy szeroko rozumianej muzyce ludowej.
W ostatnim czasie, w Krzeszowicach,
z muzyką ludową czy folkową można było zetknąć się przy różnych
okazjach, na koncertach, konkursach, imprezach wiejskich. Zawsze
jednak odbywało się to w formie
prezentacji, ewentualnie ze wspólnym śpiewaniem. Okazuje się, że publiczność tych wydarzeń zna teksty
i melodie wielu piosenek. Monika
Dudek, folklorystka, która wymyśliła
i prowadziła wspomnianą wyżej
imprezę w Tenczynku, a w wolnych
chwilach spełnia się jako ludowy
wodzirej i śpiewaczka, dodała dwa
do dwóch i wyszło jej, że war to
zorganizować w Krzeszowicach
imprezę karnawałową w folkowych
klimatach. I tak powstał pomysł na
Folk Karnawał.
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Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach przygotowało plakaty i wypromowało zabawę taneczną na stronach internetowych oraz Facebooku. Nikt jednak
nie wiedział, jakie będzie zainteresowanie tego rodzaju zabawą karnawałową.
Godzinę przed imprezą, 9 lutego, w Kopalni Talentów wszystko było już gotowe,
Kapela Dudek Lewicki była nastrojona,
tancerze z Zespołu Tańców Świata „Zdrojanie” po rozgrzewce. W ciągu godziny
sala zapełniła się do ostatniego miejsca.
Przyszło blisko 200 osób, wszyscy gotowi do zabawy. To, co działo się później,
przez kilka godzin, trudno opisać. Były
wspólne tańce i śpiewy. Tańczono
w korowodach, okręgach i parach.
Ze sceny płynęły dźwięki swojskich
walczyków, polek, oberków i bardziej
skomplikowanych dla naszej wrażliwości
tańców i piosenek bałkańskich, litewskich, francuskich czy słowackich. Różnice w podziałach rytmicznych czy inne
frazowanie nikomu nie przeszkadzało.
Muzyka i taniec to język uniwersalny.
Każdy go rozumie i – lepiej lub gorzej –
umie się nim posługiwać.
Tekst: Marian Lewicki
Zdjęcia: Anna Tarko

PRZEMIEŃ NAS, PANIE
KONCERT MONIKI BŁOKOWSKIEJ ORAZ SZYMONA JAROSZA Z OKAZJI
JUBILEUSZU 700-LECIA PARAFII ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
W TENCZYNKU
Tam, gdzie człowiek wysławia Boga, samo słowo
nie wystarcza. Rozmowa z Bogiem przekracza
granice ludzkiej mowy. Dlatego już z samej swojej
istoty (liturgia) zawsze przyzywała na pomoc
muzykę, śpiew i głosy stworzenia wyrażone przez
dźwięki instrumentów.
(Joseph Ratzinger, „Duch

liturgii”)

tam – w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny
Aleksandryjskiej – spotkaliśmy się po tygodniu,
w niedzielę, 3 lutego.
Koncert Moniki Błokowskiej (mezzosopran, flet)
i Szymona Jarosza (organy) znakomicie wpisał się
w jubileusz, który parafia w Tenczynku obchodzi
w tym roku. Z tej okazji usłyszeliśmy koncert pod
znaczącym tytułem Przemień nas, Panie. Wieczór
poprowadził Zbigniew Cyran. W programie znalazły się utwory Jana Sebastiana Bacha, Gordona
Younga, Williama Gomeza, Johna Ruttera.
Monika Błokowska – organistka z Oświęcimia,
która rozwija również swoje umiejętności wokalne (śpiew operowy), wprowadziła nas w świat
poruszających pieśni oraz znanych utworów
na flet z towarzyszeniem organów. Usłyszeliśmy m.in. Panis Angelicus C. Francka, Ave Maria
M. Lorenca, Pie Jesu A. L. Webbera.

Spotkaliśmy się w Krzeszowicach, przed kościołem pod wezwaniem św. Jana Pawła II.
Szymon, idąc na mszę, zaprosił mnie na koncert.
Wielokrotnie zastanawiałam się, jak to możliwe,
że niepozorny instrument (w kościele Szymon
gra na małym keyboardzie) pod względem
brzmienia przypomina nieraz prawdziwe organy
– takie, o których sam zapewne marzy… Moc
przestrzeni? Wyobraźni? Muzyczne umiejętności
Szymona? Spojrzałam na ulotkę – jako grafika
– piszczałki organowe. Podobne do tych, które
znajdują się na chórze w Tenczynku. I to właśnie
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Szymon dał pokaz swoich muzycznych umiejętności, prezentując wymagające pod względem
techniki i interpretacji utwory. Słynna Toccata i fuga
d-moll J. S. Bacha wybrzmiała w pełnej okazałości.

Wydarzenie miało również wymiar sentymentalny. To właśnie w Tenczynku – w swojej rodzinnej
parafii – Szymon zasiadł do organów w wieku
14 lat. Teraz, po latach, zaprosił na spotkanie
tych, dla których muzyka, ale i miejsce – święta
przestrzeń (sacrum) – odgrywa w życiu ważną
rolę. Wpatrywaliśmy się w zamieszczony w ołtarzu obraz Przemienienie Pańskie – XVIII-wieczną
interpretację słynnego dzieła Rafaela Santi.
A muzyka? Muzyka wspomaga modlitwę i pobudza serca. Sprzyja odkrywaniu Boga i przybliżaniu się do Niego. Pomaga w skupieniu,
medytacji, skłania do kontemplacji – z poziomu
zmysłów pozwala przenieść się na poziom ducha. Niejednokrotnie doświadczyłam tego w kościele. W sposób szczególny podczas koncertu
w Tenczynku.
Na zakończenie chciałabym życzyć: Monice
i Szymonowi – wielu sukcesów i udanych koncertów. Parafii w Tenczynku – pięknych obchodów
i kolejnych jubileuszy, a mojej rodzinnej parafii
w Krzeszowicach – sponsorów, którzy pomogliby
zbudować organy takie, na których Szymon, ale
też inni utalentowani organiści mogliby dawać
koncerty na najwyższym poziomie – ku chwale
Pana!
Tekst: Marta Smutek
Zdjęcia: Joanna Szklarczyk
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TO ONI DBAJĄ O BEZPIECZEŃSTWO KRZESZOWIC

Nie są stróżami prawa, nie noszą klasycznego munduru i nie wystawiają mandatów, a jednak o
bezpieczeństwie wiedzą więcej, niż niejeden mieszkaniec Krzeszowic. Systemy alarmowe, monitoring
wizyjny, ochrona i konwoje to dziedziny, w których nie mają sobie równych.
P-W Jaguar świętuje piąte urodziny!
Zaczęło się nieśmiało. W 2014 roku Agencja Ochrony P-W Jaguar
pod kierownictwem właścicieli Anety i Mariusza Posmyk oraz Anny i
Krystiana Wącławskich przyjęła swoje pierwsze zlecenie na
zabezpieczenie meczu piłkarskiego Klubu Sportowego LKS
Kaszowianka Kaszów. Niedługo potem firma rozpoczęła
współpracę z obecnym Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
biorąc udział przy ochronie lokalnych imprez . I choć początki
zawsze bywają trudne, ambicja założycieli sprawiła, że w tym
samym roku, udało się nawiązać współpracę w charakterze
podwykonawcy z klubem sportowym Wisła Kraków. Z roku na rok PW Jaguar stała się marką coraz bardziej rozpoznawalną nie tylko w
pobliskich miejscowościach, ale także w całej Polsce.
Doświadczenie i ambicja właścicieli sprawiła, że mały “Jaguar”
przekształcił się w firmę dbającą o bezpieczeństwo, podczas
najważniejszych imprez masowych w kraju. “Od trzech lat jesteśmy
obecni na wydarzeniach takich jak m.in. Open’er Festiwal w Gdyni,
Woodstock, Konsorcjum na Stadionie PGE Narodowym czy podczas
corocznych imprez sylwestrowych organizowanych w Warszawie,
Katowicach czy Zakopanem. Bardzo cieszy nas, że nasza firma stała
się dla kontrahentów gwarancją jakości i wielu z nich jak np. Tauron
Arena Kraków, Centrum Kongresowe ICE, zarządcy stadionu Piast
Gliwice czy klub WKS Śląsk Wrocław stale chcą z nami
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współpracować” - mówi właścicielka Anna Wącławska
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Choć P-W Jaguar rozszerza działania na całą Polskę, jednocześnie nie
zapomina o lokalnych jednostkach. Dlatego można zobaczyć ich
podczas cyklicznych obchodów Majówki Hrabiny Zofi czy nawet na
festynach w pobliskich miejscowościach. Obecnie współpracują także z
jednostkami miejskimi w Trzebini - z Centrum Kultury, Urzędem Miejskim i
Biblioteką Miejską, a także podmiotami zarządzającymi Skate Parkiem ,
odkrytą pływalnią w Olkuszu oraz Zamkiem w Rabsztynie. Przez pięć lat
działalności P-W Jaguar z niewielkiej rodzinnej firmy stał się miejscem
pracy dla 60 etatowych pracowników. “Naszym głównym celem jest
stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Dlatego nasi
pracownicy biorą udział w szeregu szkoleń, dzięki którym podnoszą swoje
kwalifikacje, a my - jako firma - wciąż się rozwijamy” - dodaje Wącławska.
Zatrudnieni ochroniarze posiadają wiele specjalistycznych szkoleń m.in.
Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony, Kurs Służb Informacyjnych
czy Kurs Ochrony Imprez Masowych. Oprócz tego P-W Jaguar
zainwestowało w Kursy Stewarda, czyli certyfikowane szkolenia dla osób
pracujących podczas piłkarskich imprez masowych m.in. na Stadionie
Narodowym w Warszawie. “Osoby, odpowiedzialne za bezpieczeństwo
imprez takich jak mecze Ekstraklasy czy Puchary Polskie i Zagraniczne
muszą ukończyć ten specjalny kurs. Taki obowiązek nakłada na nich
PZPN. Steward to osoba wyszkolona m.in w zakresie pierwszej pomocy,
postępowania w razie pożaru oraz ewakuacji sektora czy trybun. To
bardzo odpowiedzialna praca, dlatego tym bardziej cieszy nas, że nasi
pracownicy ukończyli kurs i mogą współtworzyć tak prestiżowe imprezy”
- tłumaczy jeden z właścicieli Mariusz Posmyk.
Ale P-W Jaguar to nie tylko ochrona imprez masowych. Firma posiada także zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie ochrony osób i mienia, a także konwojowanie. Podczas interwencji ochroniarze
dysponują bronią palną, na którą mają specjalne uprawnienia. Każdego dnia technicy agencji zajmują
się montowaniem systemów alarmowych oraz monitoringu wizyjnego. Zainteresowane tego typu ochroną
są nie tylko osoby prywatne, ale także jednostki miejskie jak Biblioteka Miejska w Krzeszowicach,
Przedszkole w Tenczynku czy SP w Nowej Górze. “W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo osób cywilnych
jest bardzo zagrożone, dlatego w tej dziedzinie wykazujemy maksymalny poziom empatii. Każdy klient jest
traktowany indywidualnie i do każdego podchodzimy z dużym sercem. Nasi pracownicy czuwają nad nimi
w naszym centrum monitoringu i interweniują, gdy tylko jest taka potrzeba.” - tłumaczy Anna Wącławska.
Firma wciąż się rozwija i oferuje nowe usługi - detektywistyczne i porządkowe.
Oprócz tego zajmuje się także pomaganiem. Od początku działalności
wspiera lokalny klub sportowy MKS Skała, dla którego zakupiła stroje
piłkarskie. Wielokrotnie wykazała się też pomocą w organizacji ochrony
lokalnych imprez między innymi w Chrzanowie i Płokach. Agencja Ochrony
P-W Jaguar organizuje też lekcje pokazowe dla dzieci i młodzieży z pobliskich
bezpieczeństwie, ale także prezentuje sprzęt i mundur pracownika ochrony.

www.pwjaguar.pl
www.ckiskrzeszowice.pl [ 27 ]

art. sponsorowany

szkół podstawowych, na których nie tylko rozmawia z młodymi o

GODZINA, MINUTA, SEKUNDA

Pobawmy się (z) czasem – policzmy ile lat, miesięcy, tygodni, dni, godzin, minut, sekund temu
przyszliśmy na świat. Z taką propozycją do
studentów Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach wyszedł Marcin Banaś – muzealnik, astronom, popularyzator nauki, kustosz w Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zaproponowane ćwiczenie matematyczne
wskazało na problemy w wyliczeniach i pozwoliło porównać dużą skalę czasową z codziennością. W oparciu o zagadnienia astronomiczne
dzieci wykonały ćwiczenie na wyobrażenie
pozycji ziemi w układzie słonecznym w dniu ich
urodzi, co pozwoliło z kolei zobrazować dużą
skalę czasową. Mierzenie czasu najszybszej reakcji uczestników zajęć w zabawny sposób pokazało czasowe ograniczenia naszego ciała i umysłu.

W ciągu jednej godziny dzieci dowiedziały się również, jak czas mierzono dawniej i czy było to tak
ważne, jak dzisiaj. Wszystkim spodobały się zegary, które wykładowca przywiózł na zajęcia. Siedmioletnia Maja, skora do zadawania pytań i zgłębiania tematyki związanej z czasem, stwierdziła w podsumowaniu: – Gdyby Ziemia przestała się kręcić, to pewnie czas stanąłby w miejscu... Ale czy na pewno?
Marta Smutek,

koordynator

DUWK

PODSUMOWANIE LUTEGO W BIBLIOTECE
KAZBEK I ELBRUS – CAŁA PRAWDA
O KAUKASKICH GIGANTACH

1 lutego w naszej bibliotece odbyła się prelekcja
„Kazbek i Elbrus – cała prawda o Kaukaskich
Gigantach”. Dzięki Mountain Freaks – Mountain
Travel & Adventure Agency dowiedzieliśmy się,
jak zorganizować wyprawę na Kazbek i Elbrus,
wysłuchaliśmy ciekawych i zabawnych opowieści, ale także tych mrożących krew w żyłach.
Pięknie dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie! (Było nas ponad 100 osób). Po prelekcji
Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz małej Tosi.
Łącznie udało się zebrać 237,27zł. Dziękujemy.
Ewa Bandyk

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KAROLĄ
KORMAN
W czwartkowy wieczór, 8 lutego, w krzeszowickiej bibliotece odbyło się spotkanie z Karolą
Korman, czyli Marzeną Kurdziel-Czop, krzeszowiczanką mieszkającą obecnie w Irlandii, autorką
„Opowiadań z zakładką”. Karola pisze od 2014 r.,
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HOROSKOP CHIŃSKI NIE TYLKO
DLA ZAKOCHANYCH, CZYLI CO NAM
PRZYNIESIE NOWY ROK CHIŃSKI
2019

a spotkała się z czytelnikami po raz pierwszy.
Kiedyś wszystkie jej opowiadania można było
znaleźć na portalu dla pisarzy amatorów www.
opowi.pl. Z biegiem czasu postanowiła dotrzeć
do szerszej grupy odbiorców. Dopingowana pozytywnymi komentarzami oraz zachęcana przez
najbliższych, zdecydowała się wydać książkę.
Tak powstały „Opowiadania z zakładką”, seria
podzielona na zeszyty. Znajdziemy tu historie da
każdego, teksty obyczajowe, kryminał, fantasy,
lekki horror, rymowanki oraz drabble – miniaturki
na sto słów – jedną z najtrudniejszych form literackich. We wrześniu 2018 roku ukazał się pierwszy zeszyt opowiadań, który zgromadził teksty
związane z okresem letnim. Drugi zeszyt, wydany
w listopadzie, zawiera opowiadania związane
z zimą i świętami. Planowane są kolejne książki.
Okładki do książek zaprojektowała sama autorka,
a także tytułowe zakładki, zamieszczone w każdym egzemplarzu do samodzielnego wykonania.
Karola jest osobą niezwykle ciepłą, obdarzoną
ogromną wyobraźnią – to taka artystyczna dusza
i wspaniała gawędziarka. Inspiruje ją muzyka
i otaczający świat. Jeżeli coś ją zaintryguje, zapisuje jakąś myśl albo zdanie, a potem to rozwija.
Od lat nie ogląda telewizji, chociaż napisała kilka
scenariuszy programów, które wysłała do jednej
ze stacji telewizyjnych. Trwające 1,5 godziny
spotkanie w bibliotece Karola uznała za udany
debiut. Upłynęło ono w sympatycznej, luźnej,
wręcz rodzinnej atmosferze, bo pisarce towarzyszyła rodzina i grupa przyjaciół. To właśnie
najbliższe osoby najbardziej pisarkę wspierają
w jej twórczości i są jej pierwszymi recenzentami.
„Opowiadania z zakładką” można jeszcze kupić
w bibliotece. Będą także dostępne do wypożyczenia. Zachęcamy do lektury.
Anna Hynek

„Horoskop chiński nie tylko dla zakochanych,
czyli co nam przyniesie Nowy Rok Chiński 2019”
– to temat spotkania autorskiego z mistrzem
Feng Shui Jackiem Krygiem, które odbyło się
w walentynkowy wieczór w krzeszowickiej bibliotece.

Jacek Kryg – kulturoznawca, religioznawca, filozof specjalizujący się w zagadnieniach związanych z taoizmem, propagator kultury chińskiej.
Jest autorem licznych publikacji, tłumaczem
książek i artykułów poświęconych Wschodowi
oraz konsultantem i wykładowcą feng shui
w jej najbardziej oryginalnej formie. Przed licznie
zgromadzoną publicznością gość biblioteki wygłosił niezwykle interesujący wykład, omawiając poszczególne znaki horoskopu chińskiego
i przedstawiając prognozy na trwający obecnie
Rok Świni. Następnie odpowiedział na liczne
pytania. Wszyscy zainteresowani mogli nabyć
książki autora oraz specjalne talizmany i amulety.
Anna Hynek
Ważne: Biblioteka zbiera plastikowe nakrętki,
korki dla Mikołaja Banaszaka, który cierpi na
dziecięce porażenie mózgowe. Można wrzucać
u nas nakrętki lub przynosić pełne worki z korkami. Kontakt do Mamy Mikołaja: 509-559-364.
Nie wyrzucaj – odkręcaj i wrzucaj!

PLAN IMPREZ W BIBLIOTECE
W MARCU 2019

KOSMICZNY BAL

7 marca 2019 r., godz. 18.00 – „Baby, Babki, Babeczki – Dzień Piękna i Zdrowia w Bibliotece w Krzeszowicach” – obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc
12 marca 2019 r. – spotkanie z prof. Martą Wyką. Biblioteka w Krzeszowicach
21 marca 2019 r., godz. 18.00 – Tytus Idec – spotkanie z cyklu „Pasjonaci z gminy Krzeszowice”.
Biblioteka w Krzeszowicach
28 marca 2019 r., godz. 18.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Przy Kafce”
Wstęp na wszystkie spotkania jest darmowy. Mogą zaistnieć zmiany w programie. Prosimy śledzić
szczegółowe informacje na www.bibliotekakrzeszowice.pl oraz www.facebook.com/mgbpkrzeszowice. Kontakt pod nr tel. 12 282 15 13.
Serdecznie zapraszamy!

KOLEJNY TIR Z ŻYWNOŚCIĄ DLA
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
W KRZESZOWICACH
W dniach 29 – 31 stycznia wolontariusze Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej
rozdzielili 5.735 kg żywności (370 osobom, czyli 197 rodzinom), które sprowadzili do Krzeszowic w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Taką
formę wsparcia Zespół prowadzi od trzech lat, przygotowując cztery razy w roku kilkunastokilogramowe paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Są to
rodziny wielodzietne w trudnej sytuacji finansowej, osoby chore, samotne, starsze. Kwalifikacji dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pomagający także w dostarczeniu paczek
osobom, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogą ich same odebrać.
Kilkunastu wolontariuszom z IZPM pomagają
strażacy – tym razem z OSP Krzeszowice oraz
uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Akcja odbywa się w magazynie udostępnianym
nieodpłatnie przez firmę Polan. Wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy umożliwiają organizację i przeprowadzenie tak wielkiego przedsięwzięcia, IZPM niezmiennie wyraża wdzięczność
w przekonaniu, że wspólny duży wysiłek ma
sens. Pomoc na taką skalę w sposób znaczący
zasila budżet domowy obdarowanych, a może
czasem ratuje zdrowie i życie.
W ramach działań towarzyszących Programowi
Pomocy 1 lutego odbyły się także warsztaty
o zdrowym żywieniu i niemarnowaniu żywności,
organizowane przez IZPM, GOPS i Bank Żywności
w Krakowie. Uczestnicy zajęć (beneficjenci Programu) poznawali zasady zdrowego odżywiania,
układania prostych, zdrowych i smacznych jadłospisów dla całej rodziny, a także dostosowywania
ich do stanu zdrowia i wieku. Uczyli się też czytać
etykiety, prawidłowo przechowywać żywność,
rozsądnie robić zakupy oraz przetwarzać pro-

dukty tak, aby niczego nie marnować. Warsztaty
realizowane są w miłej, swobodnej atmosferze,
przy kawie, herbacie, ciasteczkach, owocach itp.
Kolejny transport żywności w IZPM już w marcu.
Aby ubiegać się o takie wsparcie, trzeba zgłosić
się do krzeszowickiego GOPS-u i przedstawić
swoją sytuację finansową (dochód dla osoby
samotnie gospodarującej nie może przekraczać
1402 zł, a dla osoby w rodzinie – 1056 zł.).

Kosmicznie, fantastycznie i odlotowo było
7 lutego w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach, gdzie
odbył się Kosmiczny Bal Karnawałowy „Poza
Granicami Grawitacji”. Na planetę SP – 1 przybyli
kosmici w galaktycznych strojach. W kosmicznej scenerii – pełnej gwiazd, planet, statków
i rakiet kosmicznych – księżycowym krokiem
(Moonwalk) pląsali w rytm gwiezdnej muzyki.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy
Międzyludzkiej

Były księżycowe wiry, korowody i śpiewy. Nie
zabrakło konkursów z astralnymi nagrodami. Po
udanych zabawach, kosmici powrócili na swoje
planety w niebiańskich humorach. Dziękujemy
wszystkim za wspólną kosmiczną podróż, szczególnie uczennicom z klasy V C i III B (Gimnazjum)
za pomoc przy organizacji balu.
Anna Kulak, Zuzanna Pięta,
KatarzynaWyznakiewicz
Piłkarski opłatek (01.02.2019) – sprostowanie
Powinno być: Cenną inicjatywę nagradzania
młodych zawodników wsparł Bank Spółdzielczy
w Krzeszowicach.

www.ckiskrzeszowice.pl [ 29 ]

POSIADY
XXIII Posiady Satyry i Humoru znów zaskoczyły nowymi pomysłami.
Rozpoczęły Śpiywocki, a po nich KGW z Czernej, Barbara Kosobucka
z Zalasu, Andrzej Wójcik z Tenczynka, KGW z Paczółtowic, KGW z Miękini.
Na zakończenie Zdrojanie, Kapela Dudek Lewicki i wspólne tańce. To
karnawałowe szaleństwo trwało kilka godzin, wszyscy bawili się znakomicie, bo przecież to Posiady. Imprezę zorganizowało Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach i Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Krzeszowice, toteż rolę gospodarzy pełniły dyrektor Centrum Anna Miga i prezes
Stowarzyszenia Mieczysława Kozak. Z uczestnikami Posiad spotkali się
m.in. starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Wacław Gregorczyk
z małżonką, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, wicemarszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, radni Powiatu, radni Rady Miejskiej, sołtysi, przewodniczący Zarządów osiedli.
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MIĘKINIA

Nim ucichła ostatnia z kolęd, na spotkanie noworoczne zaprosił mieszkańców Miękini sołtys Bogdan Kurdziel. W tym jakże udanym przedsięwzięciu
wsparli sołtysa Rada Sołecka, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Na
Wulkanie i KGW z Miękini. Urocze gospodynie serwowały bardzo smaczne
potrawy na zimno i na gorąco. Wspaniała biesiada z kolędą trwała kilka
godzin – będzie co wspominać. W spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz
Wacław Gregorczyk z małżonką, radni Rady Miejskiej Beata Głąb, Kazimierz
Stryczek, prezes Stowarzyszenia „Otwórzmy Przed Nimi Życie” Janina Lasoń, dyrektor Szkoły Podstawowej Lucyna Gregorczyk.
Foto,

info:

Maciej Liburski

KOLĘDOWANIE
W TENCZYNKU

Na kolędowanie zaprosiła mieszkańców Tenczynka sołtys Alicja Gaj, która
wspólnie z Radą Sołecką, KGW Tenczynek i OSP Tenczynek pełniła rolę gospodarza spotkania. Tenczynianki z Marzeną Kubin wprowadziły uczestniwww.ckiskrzeszowice.pl [ 31 ]

pojawienie się w szkole wzbudzało u większości uczniów niemałe emocje
oraz przywoływało najcudowniejsze wspomnienia związane z ukochaną
babcią i troskliwym dziadkiem. W swym przemówieniu zwróciła szczególną
uwagę na to, jak ważnymi osobami dla wszystkich są dziadkowie. Bez nich
dzieciństwo, niewątpliwie, nie byłoby już takie samo.
Następnie goście mogli podziwiać na scenie rodziców i nauczycieli w dedykowanym Dziadkom przedstawieniu teatralnym „ Śpiąca Królewna”. Z kolei dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III, pod kierunkiem swoich wychowawców,
przygotowali występy artystyczne. Nie obyło się także bez humorystycznych
i zarazem wzruszających wierszy i piosenek oraz tańców, dzięki którym wnukowie mogli wyrazić babciom i dziadkom swą miłość i wdzięczność.
Po zakończonych występach seniorzy otrzymali od swoich niezwykle uzdolnionych wnuków fantastyczne prezenty oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.
Na koniec głos ponownie zabrała dyrektor, która serdecznie podziękowała rodzicom, nauczycielom, uczniom i paniom z obsługi, za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tej znakomitej i wzruszającej uroczystości. Zwracając się
do babć i dziadków, złożyła im najserdeczniejsze życzenia zdrowia i długich
lat życia, upływających w pomyślności, radości i miłości ze strony wnucząt,
a następnie zaprosiła wszystkich gości na słodki poczęstunek.

ków spotkania w świat kolęd i pastorałek. Wśród gości byli m.in. burmistrz
Wacław Gregorczyk z małżonką Anną, radne Rady Miejskiej Anna Łukasik,
Stanisława Maciejowska, prezes LKS Tęcza Jerzy Wnęk.
Foto,info. Maciej Liburski

Kronikarz Szkolny

DLA CIEBIE BABCIU DLA
CIEBIE DZIADKU
8 lutego, w piątek, najczęstszymi słowami, które można było usłyszeć w Szkole
Podstawowej im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini były słowa „babcia”
i „dziadek”. Nie bez przyczyny, gdyż tego dnia dzieci oddziału przedszkolnego
i uczniowie klas od I do III zaprosili swoich bliskich do szkoły, aby uczcić ich
coroczne święto. Wnuczęta pragnęły podziękować, tym ważnym w ich życiu
osobom, za wszelkie dobro, opiekę i miłość.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor – Lucyna Gregorczyk. Serdecznie powitała
wszystkich przybyłych. Szczególnie gorąco zwróciła się do seniorów, których

OSP GASZĄ POŻARY, LIKWIDUJĄ MIEJSCOWE ZAGROŻENIA,
WYJEŻDŻAJĄ DO FAŁSZYWYCH ALARMÓW
STATYSTYKA ZA 2018 R.
Czerna
Czatkowice
Krzeszowice
Miękinia
Nawojowa Góra
Nowa Góra
Ostrężnica
Paczółtowice
Rudno
Sanka
Siedlec
Tenczynek
Wola Filipowska
Zalas
Żbik
Dębnik

Pożary
33
10
43
15
5
30
14
6
10
3
6
45
48
11
10
0

Miejscowe zagrożenia
35
6
93
17
8
22
13
19
15
12
13
102
104
25
15
1

Alarmy fałszywe
1
0
6
1
2
3
0
0
1
1
0
12
10
0
1
0

Razem
69
16
140
33
15
55
27
25
26
16
19
159
162
36
26
1
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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

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

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

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

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

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
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