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W „Krakowskiej Księdze Adresowej na rok 1906”, w wykazie miejscowości, w których leczy się różne dolegliwości, znalazły się
Krzeszowice. Warto porównać opis sprzed lat z naszym współczesnym doświadczeniem. Zakład ten znajduje się w środku wsi Krzeszowice
położonej w powiecie chrzanowskim, 270 m. nad powierzchnię morza, w okolicy obfitej w lasy szpilkowe. W miejscu jest stacja kolejowa
kolei północnej, tudzież sąd powiatowy, urząd podatkowy. Notariat, urząd pocztowy i telegraficzny, klimat łagodny. Środki lecznicze i źródło
siarczane, z którego woda używaną jest do picia i do kąpieli, w łazienkach „Zofia” sprowadzana w rurach miedzianych. Przypadłości:
choroby skórne, kobiece, reumatyzm, syfilis, skrofuły. Lekarze miejscowi: dr Józef Dura i dr Jan Walkowski. Mieszkania: w łazienkach
„Zofia” familijne - po dwa pokoje z przedpokojem i pojedyncze pokoje, tudzież w domach prywatnych. Sezon od 15 maja do końca
września. Cen nie podano.
Od 1 kwietnia 1937 roku uruchomiono linię autobusową między Katowicami a Krakowem. „Polski Związek Turystyczny” uwieńczył
w ten sposób swe wcześniejsze starania komunikacyjne. Warto pamiętać, że szczególnie Czerna cieszyła się od lat wielką sławą jako
miejscowość wypoczynkowa oraz miejsce kultu religijnego. To był też jeden z powodów powstania takiej linii. Wielki w tym udział miały
śląskie władze samorządowe oraz komunikacyjne (dostarczyły luksusowych autokarów). Na razie autobusy kursować będą dwa razy
dziennie, tj. z Katowic o godz.7.30 i 14.00, a z Krakowa o godz. 10.45 oraz 17.15. Cenę biletu skalkulowano na 4.30 zł. Czas przejazdu
w jedną stronę 1 godz. 56 minut. Trasa prowadzi przez Mysłowice, Jaworzno, Chrzanów, Trzebinię, Krzeszowice, Zabierzów i Bronowice.
Końcową stacją jest Dworzec Autobusowy przy ul. św. Ducha. To dzisiejszy Plac św. Ducha obok Teatru Słowackiego. „Czas” (1937 nr
89 z 1.04., czwartek dalej) informował: W niedalekiej przyszłości projektowane są kursy 6-krotne w tygodniu. Można niejako powiedzieć,
że Kraków będzie zbliżony do Katowic. Podkreślić należy, że na wspomnianej trasie jeździć będą autobusy kursowe, o motorach Diesla,
posiadające 43 miejsca siedzące. Codzienna gazeta „Czas” kosztowała wtedy 20 groszy.
Obwieszczenie z błędem. „Ilustrowany Kurier Codzienny („Czas” 1937 nr 96 z 8.04.) O licytacji w Nowojowej Górze. W pierwszym
momencie byłem przekonany, że chochlik drukarski pisze o Nowej Górze podmieniając samogłoski. Na pewno chodziło O Nawojową
Górę. Błędny zapis miejscowości został utrzymany w całym tekście ogłoszenia. Komornik Sądu Grodzkiego w Chrzanowie, rewiru II,
Franciszek Kieres (…) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 maja 1937 r. o godz. 11 w Sądzie Grodzkim w Krzeszowicach,
sala nr 1, odbędzie się sprzedaż w publicznego drodze przetargu, należącego do dłużnika Fy Wapienniki i Kamieniołomy Spółka z o.
odp. w Krakowie nieruchomości, a to: całych realności (…) składających się z 26 parcel o obszarze 45912 m2, na których znajdują się
zabudowania fabryczne, jak wapiennik, papownia, budynki mieszkalne i gospodarcze. Wszystkie wyżej wymienione realności stanowią
jedną całość gospodarczą, położone są w Nowojowej Górze i mają urządzoną księgę gruntową w Sądzie Grodzkim w Krzeszowicach.
Nieruchomość została oszacowana na zł 94 777. Cena wywoławcza wynosi zł 63 184. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć
rękojmię w wysokości zł 9 478.Należy ją złożyć w gotowiźnie albo w papierach wartościowych bądź w książeczkach składkowych instytucji,
w których wolno umieszczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą w wartości trzech czwartych części ceny giełdowej.
Oczywiście samo ogłoszenie jest obszerniejsze w oryginale, pełne prawnych sformułowań. Można się domyślać, w którym miejscu
znajdował się teren przetargu. Cena wywoławcza jak na ówczesną sytuację ekonomiczną wydaje się umiarkowaną. Dla porównania –
cena targowa 1 kg pomarańczy wynosiła 1.00 do 1.20 zł, kura żywa 3 – 5 zł, a indyk i indyczka 7 – 13 zł. Motocykl B.S.A. 350, model 32
rok, górnosterowany – 900 zł. Firma „Styl” z siedzibą w Warszawie reklamowała budowane przez siebie wille murowane czteroizbowe,
kompletnie wykończone, wygody, tarasy, całość o powierzchni 78 m2. Koszt 9.500 zł, a budynek w cenie 3.500 zł.
W „IKC” (1937 nr 97, str.2) pojawił się z różnych względów interesujący nekrolog. Podziękowanie wszystkim Krewnym, Przyjaciołom
i Znajomym, którzy oddali ostatnią przysługę ukochanemu Mężowi i Ojcu, błp. Bernardowi Buchsbaumowi, obywatelowi m. Krzeszowic,
składają najserdeczniejsze podziękowanie żona z córką. W nekrologu brak informacji o wieku Zmarłego i miejscu pochówku. Może na
kirkucie w Trzebini? I to wzruszające podkreślenie obywatelowi m. Krzeszowic. W Wirtualnym Sztetl Muzeum Historii Żydów Polskich
Polin (odczyt 18 marca 2019) znalazłem i takie fragmenty: W wyborach do trzebińskiej gminy żydowskiej, urządzonych w 1928 i 1929 r.,
brali udział Żydzi z dwóch obwodów wyborczych: Trzebini i Krzeszowic. Z samych Krzeszowic uprawnione do głosowania były 103 osoby
– na ogólną liczbę 366 wszystkich uprawnionych. W skład rady gminy wyznaniowej w Trzebini, w roku 1929, weszli dwaj przedstawiciele
obwodu krzeszowickiego: kupiec Juda Rothstein (ortodoks) oraz kupiec Bernard Buchsbaum (syjonista). Na początku okupacji niemieckiej,
w Krzeszowicach, mieszkało ok.480 Żydów. Po wojnie do Krzeszowic powróciło 46 osób z dawnej społeczności. Wspólnota jednak nie
odbudowała się. Na naszych oczach zanikają miejsca, które milcząco dokumentują przeszłość. Kolejne – od lat – krzeszowickie tabu.
Zaleszczyki przed II wojną światową należały do najatrakcyjniejszych miejscowości klimatycznych, krajobrazowych oraz uzdrowiskowych
w Polsce. Na wiosnę 1939 roku, z inicjatywy ówczesnego wojewody tarnopolskiego, odbyła się konferencja poświęcona planom dalszego
rozwoju miasta i okolic. Przewidywał on wykorzystanie naturalnych walorów brzegów Dniestru na pomieszczenie większych pensjonatów,
utworzenie centrum uzdrowiska oraz bulwaru spacerowego łączącego obie plaże. Zaprojektowano nową arterię komunikacyjną oraz węzeł
drogowy z nowym centrum handlowym i strefą przemysłową. „IKC” (1939 nr 91 z 1 kwietnia, sobota) publikujący tak optymistyczny
tekst, nie wiedział jak ironicznie oraz przewrotnie zabrzmią, 1 i 17 września tego roku, słowa: arteria komunikacyjna, centrum handlowe,
brzegi Dniestru, domy uzdrowiskowe i pensjonaty... Od początku września roku pamiętnego rozpoczął się exodus Polaków. Zaś 18
dnia tragicznego miesiąca, opuszczają – z Zaleszczyk oraz Kut, polską granicę – władze RP. I nie tylko. Naród znalazł się w czarnym
i czerwonym dymie okupanta. Sam. Ze swoimi tragediami, kompleksami, przywarami, bohaterskimi tradycjami. Za kilkadziesiąt dni
kolejna okrągła rocznica – 80 lat pamięci od chwil pamięci, które nie łączą, ale jątrzą, nie tylko między Bugiem, Wisłą oraz Odrą.

Na zbliżające się Święta Wielkiej N�cy życzymy Państwu,
�y ten czas um�cnił nas we wza�emnej życzliwości,
a�yśmy w zdr�wiu i w gr�nie najbliższych
�dnaleźli świat prawdziwych i nieprzemijających wartości.
Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego
da siłę w pok�nywaniu trudności ��az przyniesie spokój.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Godyń

Rad��nego Alleluja życzą

Burmistrz Gminy Krzeszowice
Wacław Gregorczyk

Dobre placki przekładane
I kiełbasy nadziewane,
Daj mi Chryste dożyć tego
Daj doczekać święconego!
Oby niczego nam nie brakowało, a świąteczny czas okresu
Wielkiej Nocy byśmy mogli spędzić w gronie rodziny i przyjaciół,
ciesząc się obiecanym Zmartwychwstaniem, które dla jednych
będzie spotkaniem z Jezusem, dla innych wiosennym odrodzeniem
i zmianą, a dla wszystkich bez wyjątku – Nadzieją.
Wiosny w sercach i serdeczności na co dzień życzą
Dyrekcja i Pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Alleluja!
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci,
będą pełne stodoły, beczki i sieci.
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5 kwietnia
godz. 19.00

6 kwietnia
godz. 10.00

SPEKTAKL MUZYCZNY
Wiosenna miłość
wystąpi Katarzyna Słota-Marciniec z rodziną Kutników
Galeria w Pałacu Vauxhall
bilety w cenie 35 zł
DZIECIĘCY UNIWERSYTET W KRZESZOWICACH
Historia w szkle zaklęta
zajęcia poprowadzi Karolina Wawok z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach
wstęp 25 zł

6 kwietnia

JAJA W NOWEJ GÓRZE!
Warsztaty rękodzieła dla całej rodziny

6 kwietnia

RODZINNE WARSZTATY WIELKANOCNE
tworzenie tradycyjnych palm i ozdób wielkanocnych

godz. 15.00

godz. 16.00

Klub Przy Rynku
wstęp wolny

warsztaty poprowadzą instruktorzy Kopalni Talentów
oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny

12 kwietnia
godz. 10.00

DRUŻYNOWY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA KRZESZOWIC
turniej dla dzieci ze szkół podstawowych
Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4

12 kwietnia

WIECZÓR KABARETOWY Z MARCINEM DAŃCEM

26 kwietnia

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
projekcja ﬁlmu Komunia w reż. Anny Zameckiej

28 kwietnia

TOMASZ SOJA MAGIC SHOW

godz. 19.00
godz. 18.00

godz. 18.00

28 kwietnia
godz. 9.00

Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
bilety w cenie 55 zł

Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny
pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu uczestnika programu Mam Talent
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
bilety w cenie: dzieci - 15 zł, dorośli - 25 zł
PCHLI TARG PO SĄSIEDZKU
Rynek w Krzeszowicach
opłata za stoisko 10 zł

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych
w Woli Filipowskiej
Celem realizacji inwestycji jest poprawa warunków edukacji dzieci
w wieku przedszkolnym, uczęszczających do Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej oraz zwiększenie liczby miejsc w placówce.
Zadanie inwestycyjne, dla którego gmina Krzeszowice opracowała dokumentację projektową w roku 2017, ze względu na ograniczone środki finansowe zostało podzielone na 2 etapy. Jesienią 2018 roku przeprowadzono
postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla pierwszego etapu, który zakłada wykonanie stanu surowego inwestycji do 30.06.2019 roku.
Wartość zadania to ponad 2 mln złotych, wykonawcą jest firma „Polbau”.
W styczniu b.r. burmistrz Wacław Gregorczyk złożył do premiera RP Mateusza Morawieckiego, wniosek o dofinansowanie rozbudowy Zespołu
Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej kwotą 2,5 mln złotych. Dzięki
wsparciu inwestycji ze środków budżetu państwa będzie możliwe zakończenie rozbudowy szkoły w tym roku.

z priorytetowych zadań inwestycyjnych. Mimo ograniczonych możliwości
gminnego budżetu i braku programów zewnętrznych, umożliwiających skorzystanie z dofinansowania tej kosztownej inwestycji, dziś już możemy obserwować prowadzone roboty i mieć nadzieję, że za kilka miesięcy przedszkolaki
wejdą do pięknych, nowoczesnych pomieszczeń. Przez to nasza miejscowość
uzyska kolejny prorozwojowy impuls i wzrośnie potencjał przyciągający młode rodziny do osiedlania się w Woli Filipowskiej.
- Poprawa warunków lokalowych oraz bezpieczeństwo uczniów to jeden z naszych priorytetów. Serdecznie dziękuję władzom sołectwa za budowę chodnika wzdłuż ogrodzenia szkolnego. Obecnie jako gmina zabiegamy o środki
na modernizację terenów sportowych przy ZPO w Woli Filipowskiej – dodaje
burmistrz Wacław Gregorczyk.
Tekst: Joanna Kaczorowska
Referat Promocji i Współpracy

- Przyznane dofinansowanie umożliwi realizację II etapu rozbudowy szkoły. Pozwoli to na przyjęcie dzieci do nowej części przedszkolnej jeszcze jesienią tego
roku. Serdecznie dziękuję panu premierowi oraz panu ministrowi Andrzejowi
Adamczykowi, na którego pomoc i życzliwość nasza gmina zawsze może liczyć
- mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.
- Inwestycja jest bardzo ważna z punktu widzenia społecznego, była długo
oczekiwana przez mieszkańców i potrzebna dla młodych rodzin, których jest
w Woli Filipowskiej coraz więcej – wypowiedział się wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Krzeszowicach Władysław Ziomek.
- Cieszymy się niezmiernie, że rozbudowa się rozpoczęła, czekaliśmy na tę chwilę bardzo długo. Zdecydowanie poprawią się warunki lokalowe przedszkola,
dodatkowo powstaną trzy duże sale do zajęć (przy każdej będzie łazienka)
oraz szatnia dla dzieci. Dotychczasowe trzy małe sale zastaną przebudowane
na dwie, każda o powierzchni 61,5m2. Po rozbudowie placówki zwiększy się
liczba miejsc w przedszkolu. Na piętrze, gdzie uczą się najmłodsi, powstaną
dodatkowo cztery sale lekcyjne i dzięki temu wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej będą się uczyć na pierwszą zmianę. Obecnie trzy klasy uczą się na
drugą zmianę i dzieci kończą zajęcia o godzinie 16.10. Rozbudowana część
będzie mieć powierzchnię około 600 m2 – mówi Teresa Gorczyńska, dyrektor
szkoły w Woli Filipowskiej.
Inwestycję skomentował również przewodniczący Rady Miejskiej Adam
Godyń: Temat rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej,
z wydzieleniem osobnego sektora budynku dla przedszkola, już od kilkunastu lat był jednym z najbardziej
dyskutowanych, a jednocześnie
wymagających realizacji zadań
w naszym środowisku. Idea poprawy warunków działania trzeciego
pod względem liczby dzieci przedszkola w gminie, mocno leżała mi
na sercu od początku mojej aktywności społecznej - od członka rady
rodziców, poprzez funkcję sołtysa
i radnego. Przez długi czas działania organu prowadzącego w tej
sprawie uważałem za niewystarczające i mało odważne. Dobudowa
3 pomieszczeń nad częścią
socjalną szkoły przed kilku laty
poprawiła nieco sytuację lokalową
w placówce, ale nie rozwiązała
problemu ciasnoty i sytuacji
przedszkola. Stąd moje interwencje,
apele, interpelacje kierowane do
burmistrzów, kuratorium, wsparte
uchwałami zebrań wiejskich. Rzeczywista zmiana w podejściu do
tych problemów nastąpiła po objęciu stanowiska burmistrza gminy
przez Wacława Gregorczyka, który
uznał rozbudowę ZPO za jedno
www.krzeszowice.pl [ 5 ]
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Sto lat Pani Marii Cyran

25 marca Pani Maria Cyran świętowała setną rocznicę urodzin. W tym dniu Dostojną Jubilatkę odwiedzili i życzenia złożyli: burmistrz Wacław
Gregorczyk, radny i sołtys Ostrężnicy Kazimierz Stryczek oraz Marzena Zakrzewska-Szpak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Listy gratulacyjne przesłali również premier RP Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
Pani Maria Cyran, urodziła się i mieszka w Ostrężnicy. Od 10 lat jest wdową, mąż zmarł w wieku 95 lat. Pani Maria urodziła troje dzieci, ma 9 wnuków i 14
prawnuków. Wraz z mężem zajmowała się m.in. gospodarstwem domowym.
Czcigodna Jubilatko, życzymy, niech Pani życie będzie jak najdłuższe, w dobrym zdrowiu, bogate w szczęśliwe chwile.
Tekst: USC UMK, Zdjęcia: Marian Lewicki

Budowa biblioteki głównej Ruszają prace na drogach
w Krzeszowicach
12 marca 2019 roku podpisana została umowa na roboty budowlane
pomiędzy Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Krzeszowicach
a Konsorcjum firm w składzie: Lider Konsorcjum - ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk, Partner Konsorcjum
- Firma Budowlana JARKOP na kwotę 6 787 424,33 zł, z czego spodziewane dofinansowanie do realizacji tych prac wyniesie 3 073 885,69 zł.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa biblioteki głównej”, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM),
Działanie 11 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast
średnich i małych.
Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, polegającym
na zaprojektowaniu i budowie budynku biblioteki głównej w Krzeszowicach, na działkach nr 1250/4 oraz 1244/3 przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach.
Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej
razem z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót
budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, a także wyposażenie obiektu.
Projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę ma być gotowy
w terminie do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zakończenie robót budowlanych nowej biblioteki zaplanowano na 26 lutego 2021 roku.
Tekst: MGBP

Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że 15 kwietnia 2019 roku:
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za kwiecień
- dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek
nieposiadających osobowości prawnej,
• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za kwiecień - dotyczy
osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej.

1 marca 2019 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, burmistrz gminy Krzeszowice podpisał umowy na następujące zadania drogowe:
• etap III (ostatni) przebudowy odcinka drogi publicznej gminnej, łączącej osiedla Czatkowice i Żbik w Krzeszowicach. Zakres prac obejmuje
wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, chodnika i ścieku ulicznego.
Wykonawcą jest Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o. z siedzibą
w Alwerni. Termin realizacji do 30 maja br., wartość - 244 267,54 zł.
• modernizacja ul. Krzywej w Krzeszowicach. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi wraz z częściową wymianą
krawężników. Wykonawcą jest Rejon Robót Drogowych DROG-BUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Alwerni. Termin realizacji do 31 lipca br., wartość
- 94 752,09 zł.
• modernizacja ul. Gwoździec w Nawojowej Górze. Zakres prac obejmuje
odcinek dł. ok. 230 mb ul. Gwoździec od skrzyżowania z ul. Nawoja do
przepustu: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi wraz z ułożeniem krawężników i ścieku ulicznego. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych w Olkuszu S.A. Termin realizacji do 30 kwietnia br.,
wartość - 173 182,93 zł.
Tekst
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i zdjęcie:

WIT UMK
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Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Krzeszowice
18 marca 2019 roku krzeszowicki Klub Senior+ miał zaszczyt gościć premiera RP Mateusza Morawieckiego, który przybył na spotkanie w towarzystwie ministra Andrzeja Adamczyka i posła Marka Suskiego. Obecni byli także: Wojciech Pałka – starosta powiatu krakowskiego, Wacław
Gregorczyk – burmistrz gminy Krzeszowice, Aneta Solarz – dyrektor GOPS w Krzeszowicach oraz Monika Dudek – prezez Fundacji Kobieta
w Regionie. Podczas wizyty premier zapoznał się z działalnością krzeszowickiego Klubu Senior +. Seniorzy opowiadali o zajęciach, w których
uczestniczą trzy razy w tygodniu, o wspólnych wycieczkach a także wyrazili zadowolenie z odwiedzin prezesa Rady Ministrów. Szef rządu podczas spotkania zapewniał, że zrobi wszystko, by życie pokolenia, które jest w jesieni życia, było odrobinę łatwiejsze, piękniejsze i aktywniejsze
oraz informował o programie Emerytura+, który będzie przysługiwał także osobom, które nie mają obecnie minimalnej emerytury.

W drugiej połowie 2018 roku gmina Krzeszowice przystąpiła do otwartego
konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 20152020, polegającego na wsparciu tworzenia klubów Senior + oraz wsparciu
funkcjonowania już istniejących placówek. Prowadzenie Klubu Seniora+
powierzono w wyniku konkursu Fundacji Kobieta w Regionie, która przez
ostatnich kilka lat prowadziła ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym
wieku w integracji z młodzieżą. W tym czasie wypracowano wzorcowy
model współpracy z krzeszowickimi seniorami, poznając ich preferencje

i upodobania, ale także możliwości i potrzeby. Klub Senior + chce wykorzystać sprawdzone praktyki i kontynuować wspólne zajęcia tej grupy
mieszkańców.
Na zakończenie spotkania wręczono pamiątkowe upominki, a seniorzy zaprosili premiera do zatańczenia z nimi poloneza podczas Majówki Hrabiny
Zofii w Krzeszowicach.
Tekst: GOPS
Fot.: Marian Lewicki
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KRZESZOWICE – MOJE MIASTO, MOJA GMINA

Otwarty Park Rekreacji Zwierzyniec
Las Zwierzyniecki to obszerny kompleks leśny w południowej części gminy Krzeszowice, ciągnący się od Rudna poprzez Tenczynek do Nawojowej Góry.
Zróżnicowana roślinność oraz bogata flora i fauna, sprawiają, że jest on licznie odwiedzany, zarówno przez mieszkańców, jak i osoby przyjezdne. Pagórki
z drzewostanem bukowym, łęgi olchowe i bory sosnowe, bardzo ciekawa geologia terenu w połączeniu z tradycją i historią sprawiają, że teren ten jest
atrakcyjny dla odwiedzających o każdej porze roku. Zrealizowane w ciągu ostatnich lat przez gminę Krzeszowice we współpracy z sołectwami i Nadleśnictwem inwestycje znacznie podniosły atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną obszaru dawnego Zwierzyńca. Powstały nowe miejsca odpoczynku, wytyczono kolejne ścieżki spacerowe, a najważniejsze obiekty zostały poddane pracom renowacyjnym i modernizacyjnym. Z uwagi na tradycję oraz charakter,
kompleks ten zwyczajowo jest nazywany Otwartym Parkiem Rekreacji Zwierzyniec.

WARTO ZOBACZYĆ:
Z a m e k Te n c z y n w R u d n i e –
średniowieczna imponująca
rezydencja obronna rodu
Tęczyńskich. Po kilu latach prac
zabezpieczających, w 2016 roku
gmina Krzeszowice zorganizowała
i otwarła trasę turystyczną dla
zwiedzających. Z uwagi na trwające cały czas prace rekonstrukcyjne, warownia otwarta jest dla
zwiedzających od maja do końca
października w soboty i niedziele
od godz. 10:00 do 18:00.
Staw Wroński – otwarty
dla turystów po pracach
modernizacyjnych w 2018
roku, akwen wodny przy
drodze do zamku Tenczyn.
Drewniane pomost y,
ścieżka pieszo - rowerowa,
ścieżka dydaktyczna, wiata
wypocz ynkowa i leśny
zagajnik zachęcają do odpoczynku.

Brama Zwierzyniecka – zabytkowa, murowana neogotycka brama,
prowadząca do dawnego zwierzyńca, gdzie rodzina Potockich hodowała
zwierzynę i urządzała polowania.
[ 8 ] – Magazyn Krzeszowicki 4/2019

Czarny Staw – malowniczo położony w głębi gęstego lasu, w pobliżu ciągu
pieszo – rowerowego, zwanego „drogą krakowską”. Jest obiektem inspirującym wielu artystów. O stawie krążą piękne legendy.
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Ścieżka dydaktyczna na Buczynie – położona na Garbie Tenczyńskim ze
szczytem Buczyna (330 m npm), drewnianym krzyżem i punktem widokowym na Las Zwierzyniecki, browar i zamek Tenczyn. Niewielki kompleks leśny bukowo – modrzewiowy położony w centrum Tenczynka kryje w sobie
bogactwo form wapiennych oraz cenną przyrodniczo roślinność.

Droga Krakowska – w przeszłości łączyła zamek Tenczyn z Krakowem.
Obecnie jest jedną z najbardziej cenionych przez miłośników jazdy na
rowerach oraz biegaczy atrakcji. Malowniczo przebiega od Puszczy Dulowskiej do granic gminy Krzeszowice przez cały Las Zwierzyniecki.
Szlak dawnego górnictwa węglowego – łączący dawne kopalnie i kamieniołomy na terenie gminy Krzeszowice.
Spacerując pieszo szlakiem można
zobaczyć dobrze zachowany wapiennik pod sztolnią na Gwoźdźcu, czy też
stanowisko dokumentacyjne w postaci
odkrywki geologicznej na wzgórzu
Czerwieniec. Są też liczne pozostałości po dawnych kopalniach węgla
kamiennego Krystyna oraz Kmita. Na
wytrwałych czekają przepiękne widoki
na kamieniołom „Niedźwiedzia Góra”,
gdzie wydobywa się diabaz.

ŚCIEŻKI SPACEROWE I TRASY BIEGOWE
Dla turystów przygotowano cztery punkty odpoczynku w miejscowościach: Frywałd, Rudno, Tenczynek i Nawojowa Góra. Zostały urządzone miejsca postojowe, ustawiono tablice informacyjne, ławy
turystyczne oraz siedziska. Są to równocześnie stacje początkowe dla 12 tras do uprawiania marszu
z kijami nordic walking prowadzące do Lasu Zwierzynieckiego. Unikalny projekt parku został przygotowany przez pracowników Referatu Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach we
współpracy z Nadleśnictwem. Oficjalne otwarcie tras odbędzie się 16 czerwca 2019 roku podczas
wydarzenia „Niedziela dla Zdrowia”, na które serdecznie zapraszamy. Przygotowane trasy mogą być
również wykorzystywane przez biegaczy. Wiosną br. planowana jest realizacja wydarzenia sportowego „Biegaj z mistrzem” na obiektach LKS „Górzanka” Nawojowa Góra.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty rodzinnego i indywidualnego aktywnego
wypoczynku, przygotowanej z myślą o każdej grupie wiekowej. „Zwierzyniec” czeka na Ciebie!.
Joanna Kaczorowska
Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
Zdjęcia: J. Kaczorowska, M. Lewicki, R. Przyszlak, M. Wojciechowski

MAPKA TURYSTYCZNA NA STRONACH 18–19

Konkurs wiedzy o gminie Krzeszowice
Burmistrz gminy Krzeszowice serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy „Nasza Gmina Krzeszowice ”. Konkurs ma charakter otwarty - wziąć może
w nim udział każdy, kto zna historię i teraźniejszość naszej gminy. Zmagania będą mieć dwa etapy: eliminacje w formie testu w dniu 14 maja 2019 roku
oraz finał na scenie podczas Majówki Hrabiny Zofii w niedzielę 26 maja 2019 roku.
Na najlepszych czekają nagrody finansowe:
I miejsce – 1 000,00 zł; II miejsce – 700,00 zł; III miejsce – 500,00 zł.
Pytania dotyczyć będą tematyki zawartej w:
• obowiązującym Statucie Gminy Krzeszowice dostępnym pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1298389,uchwala-nr-xxix3142017-rady-miejskiej-w-krzeszowicach-z-dnia-23-lutego-2017-r-w-sprawie-ogloszenia-t.html
• książce Juliana Zinkowa „Krzeszowice i okolice. Przewodnik turystyczny”, rok wydania 1988
• książce Łukasza Skalnego „Krzeszowice 1867 - 1989”, rok wydania 2018.
Termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa w dniu 10 maja 2019 roku
o godz. 15.00.
Szczegóły w regulaminie na stronie internetowej www.krzeszowice.pl
www.krzeszowice.pl [ 9 ]
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Spotkanie informacyjne z przedstawicielem WFOŚiGW
na temat programu „Czyste Powietrze”
4 kwietnia 2019 r., godz. 17:00
Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4
Dofinansowanie m.in. na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek
konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).
Program „Czyste Powietrze” realizuje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków,
tel.: 502 073 066 lub 12 422 94 90 wew. 2,
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl
Strona internetowa: www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży kotłów
na węgiel i drewno
12 marca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, które zmienia przepisy z 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Główne zmiany to eliminacja luk prawnych, które umożliwiały nieuczciwym producentom kotłów omijanie
poprzednich regulacji.
Od 1 października 2017 roku obowiązuje w całej Polsce zakaz sprzedaży
kotłów, które nie spełniają norm emisji klasy 5 według normy PN EN 3035:2012. Kotły, które zostały wyprodukowane przed tą datą mogły być jeszcze sprzedawane do 30 czerwca 2018 roku.
Rozporządzenie z 2017 roku nie obejmowało kotłów przeznaczonych do
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do spalania biomasy niedrzewnej (np. słomy, ziarna, pestek, łupin orzechów). W praktyce część
producentów kotłów wykorzystywała te wyłączenia, aby ominąć przepisy.
Oznaczali swoje pozaklasowe kotły węglowe jako przeznaczone do przygotowania ciepłej wody lub do spalania pestek lub łupin orzechów.
Obecnie takie praktyki są niezgodne z prawem. Sprzedaż tych kotłów podlega takim samym regulacjom i normom emisji, jak kotły na węgiel i drzewo
do ogrzewania.
Drugą istotną zmianą jest rozszerzenie w rozporządzeniu definicji wprowadzania do obrotu. Poprzednio obejmowała ona jedynie udostępnienie

wyrobu na rynku po raz pierwszy. Od teraz regulacje dotyczą również odsprzedaży, najmu czy sprzedaży przez internet.
Tekst i więcej informacji: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-dotyczace-sprzedazy-kotlow-na-wegiel-i-drewno/

Zmiana terminu zebrania
w Nawojowej Górze
Sołtys wsi Nawojowa Góra uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana
terminu zebrania wiejskiego w Nawojowej Górze. Zebranie odbędzie
się w dniu 26 kwietnia o godz. 18:00 w Domu Gromadzkim.

Przypominamy o zakazie
spalania odpadów roślinnych
Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice” na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych.
Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych, w tym
skoszonej trawy, liści, gałęzi itp. Przypominamy, że osoba, która spala odpady zielone w ogrodzie lub na działce, może zostać ukarana mandatem
w wysokości do 500 zł. Oznacza to, że sprzątając swój ogród, nie można
pozbyć się pozostałości roślinnych spalając je w ognisku. Palenie odpadów
zielonych jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze.
Cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizująco, podrażniają i uszkadzają płuca oraz tworzą w powietrzu szkodliwe substancje,
m.in. kwasy azotowe.
Przepisy Kodeksu cywilnego, które nakazują powstrzymanie się od działań,
które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, również mogą mieć zastosowanie
w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji. Palenie ogniska, powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości,
stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego
[ 10 ] – Magazyn Krzeszowicki 4/2019

z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone
jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Należy się liczyć w takiej
sytuacji z możliwością wezwania przez sąsiadów policji i straży pożarnej.
Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na
śmieci (na odpady mieszane).
Odpadów organicznych można pozbyć się na trzy sposoby:
• poprzez kompostowanie,
• poprzez gromadzenie w pojemnikach i workach do tego przeznaczonych (w kolorze brązowym z napisem „Bio”) na posesjach celem przekazania przedsiębiorcy zajmującemu się wywozem odpadów,
• poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Poprzecznej 7 w Krzeszowicach.
Referat Ochrony Środowiska UMK
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Przypominamy
KALENDARZ WYBORCZY DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW OSIEDLI
Data czynności

Treść czynności

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

Komunikat Komisarza Wyborczego Sprzątanie Doliny Szklarki
w Krakowie II z 11 marca 2019 roku
Informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019 roku, termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, tj. poniedziałek od godz. 7.30 do
godz.17.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik
wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu
wyborczego):

Tegoroczne „Sprzątanie świata” na terenie gminy Krzeszowice rozpoczęliśmy pierwszego dnia wiosny w Dubiu, gdzie kilkadziesiąt osób
porządkowało teren Doliny Szklarki. Najwięcej śmieci występowało
na stromym zboczu pomiędzy drogą powiatową Dubie - Szklary a rzeką Szklarką. Niestety, było tam dużo różnego rodzaju odpadów luzem
oraz worków ze śmieciami, które staczając się po zboczu zanieczyściły
teren.
W akcji czynny udział wzięli druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Siedlca, którzy rozpoczęli prace porządkowe od strony Szklar. Strażacy

• komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku
województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat
lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma
przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa
partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym
samym numerem do ewidencji partii politycznych;
• koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich
wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji
koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie
koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma
przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
• reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w tych wyborach;
• swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić
również wyborcy, będący w rejestrze wyborców województwa małopolskiego.
Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powoływania obwodowych
komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
Zgłoszenia kandydatów przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy Krzeszowice, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, Dziennik Podawczy
‐ w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek od godz. 7.30 do godz.17.00, od
wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.
Komisarz Wyborczy w Krakowie II
Wojciech Makieła

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na drukach, stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu:
- zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej przez komitet wyborczy – zał. nr 1,
- zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę – zał. nr 2.
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.
Druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krzeszowice w zakładce Wybory do Parlamentu
Europejskiego 2019.

za pomocą lin wyciągali odpady zebrane ze zbocza góry. Od drugiej strony,
tj. od pstrągarni w Dubiu, wraz z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem
ruszyła grupa wolontariuszy: mieszkańcy gminy, pracownicy Urzędu
Miejskiego, radny Rady Miejskiej, sołtysi Dubia i Żar oraz przedstawiciele
Nadleśnictwa Krzeszowice i Wód Polskich. Uczestnicy wyposażeni zostali
w rękawiczki i worki na odpady, a o bezpieczeństwo zadbała Straż Miejska
oraz jednostka OSP uczestnicząca w akcji.
W czasie 3-godzinnej akcji sprzątania zebrano ponad 120 worków śmieci
oraz mnóstwo odpadów dużych rozmiarów, m.in. okna, opony, zderzaki,
ceramikę sanitarną i krzesła – łącznie ponad 2 tony. Wszystko to zostało
odebrane i przekazane do utylizacji.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy czynnie włączyli się w akcję sprzątania Doliny Szklarki. Dzięki Waszemu udziałowi
i zaangażowaniu teren ten odzyskał swoje walory przyrodnicze i niewątpliwy urok.
Burmistrz gminy Krzeszowice zachęca wszystkich do organizowania
„Sprzątania świata” w swoich miejscowościach. Organizatorzy każdej akcji,
przeprowadzanej na terenie naszej gminy, otrzymają wsparcie w postaci
worków i rękawiczek oraz odbioru zebranych odpadów.
Tekst: RGK UMK
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VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH –
ISTOTNE TEMATY
W czwartek 28 lutego odbyła się druga w tym roku, a szósta w bieżącej kadencji samorządu, sesja Rady Miejskiej. Sporo dyskusji wywołał projekt uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzeszowice na rok 2020 środków stanowiących
fundusz sołecki.
Prowadzący obrady rady przewodniczący Adam Godyń przypomniał, że sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli uznali, że jest to nieopłacalne,
ustawa o funduszu sołeckim wymaga, aby wszystkie gminy co roku, do zwłaszcza w sytuacji, kiedy źle oszacują zadanie i stracą środki. Wobec pokońca marca, określały w trybie uchwały, czy będą korzystać z formuły wyższego, w imieniu sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli poprosił
przewidzianej w tej regulacji, czy też będą budżetować środkami finanso- o nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz
wymi, przeznaczonymi dla sołectw i osiedli (tzw. „kieszonkowym”) według sołecki. Przewodniczący rady Adam Godyń poinformował, że w naszej gminie już od ponad 20 lat mieszkańcy na zebraniach sołeckich i osiedlowych
własnych reguł.
Przewodniczący Komisji Budżetu (…) Kazimierz Stryczek poinformował dysponują istotną częścią budżetu gminy. Możliwość wyłączenia w budżecie
o negatywnej opinii komisji dotyczącej wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków na fundusz sołecki ustawodawca kieruje głównie do małych gmin,
zwłaszcza takich, które nie widziały potrzeby wyodrębniania funduszu
obywatelskiego. Przewodniczący przypomniał, że w 2011 roku rada podjęła
uchwałę, aby wyodrębnić w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki,
jednak nie przyniosło to spodziewanego zysku. Biorąc pod uwagę opinię Komisji Budżetu (…), przewodniczący zapytał sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli, czy mają uwagi co do omawianych kwestii. Szefowie jednostek
pomocniczych potwierdzili swoje negatywne stanowisko wobec możliwości
budżetowania w oparciu o fundusz sołecki.
Burmistrz Wacław Gregorczyk stwierdził, że funkcjonujący w naszej gminie
od 20 lat sposób przekazywania pieniędzy sołectwom jest pewnego rodzaju
budżetem obywatelskim, który rozdzielany jest w sposób demokratyczny.
Wysokość tego budżetu corocznie sięga kwoty około 2 000 000,00 zł stąd założenie, aby nie zmieniać przyjętych rozwiązań, można je jedynie poprawiać
lub modyfikować. Projekt uchwały, poddany pod głosowanie, został przyjęty
przez radnych 18 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymuję się”. Przewodniczący rady stwierdził podjęcie Uchwały nr VI/62/2019 w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzeszowice na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.
w budżecie gminy Krzeszowice na rok 2020 środków stanowiących fundusz
sołecki. Dodał, że wyodrębnienie funduszu sołeckiego nie jest korzystne dla
jednostek pomocniczych gminy. Środki z funduszu muszą zostać przeznaczone na zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Warunki te powinny
być spełnione łącznie, a środki muszą być wykorzystane w ciągu roku budżetowego, toteż np. nie można utworzyć z nich tzw. „niewygasów”. Fundusz
sołecki dotyczy tylko sołectw, osiedla musiałyby funkcjonować na innych
zasadach finansowych. Środki te są obliczane na podstawie specjalnego
algorytmu, a ich wysokość jest ograniczona dziesięciokrotnością tzw. kwoty
bazowej. W przypadku gminy Krzeszowice kwota bazowa wynosiłaby około
3 500,00 zł, co oznacza, że duże i średnie sołectwa dysponowałyby budżetem
na poziomie ok. 35 000,00 zł. Podsumowując, przewodniczący Kazimierz
Stryczek stwierdził, że wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki jest dla sołectw niekorzystne, gdyż zwrot do budżetu
gminy byłby stosunkowo nieduży. Głos zabrał radny Wojciech Pałka, pełniący
także funkcję przewodniczącego gminnego Koła Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, który poinformował, że podczas wspólnej dyskusji
Innym szeroko dyskutowanym na sesji tematem była sprawa zastosowania
bonifikat dla dotychczasowych użytkowników wieczystych po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń poinformował, że z dniem 1
stycznia 2019 r. z mocy prawa wszystkie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, a będące w użytkowaniu wieczystym, zmieniły dotychczasowy
status prawny. W zamian za opłatę za użytkowanie wieczyste wprowadzono nową opłatę, jest to opłata przekształceniowa, która ma być uiszczana
przez 20 lat na podstawie ostatniej stawki opłaty za użytkowanie wieczyste.
Ustawa ta zakłada dla właścicieli domów i mieszkań bonifikatę w przypadku
jednorazowej spłaty całej należności na gruntach państwowych. W przypadku samorządów, one same mają zdecydować jaka będzie wysokość
tej bonifikaty i czy ją zastosować. Przewodniczący poinformował o piśmie
złożonym przez mieszkańców, którzy domagają się wprowadzenia tego mechanizmu także u nas. W naszej gminie opłata od wielu lat pozostawała na
niskim poziomie w sytuacji, kiedy inne samorządy sukcesywnie ją podnosiły.
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W przypadku naszych mieszkańców zamieszkałych na gruntach pozostających w użytkowaniu wieczystym średnia stawka wynosi kilkadziesiąt złotych
w ciągu roku. W przypadku przekształcenia gruntu we własność jednorazowo opłata wyniesie średnio kilkaset złotych. Przewodniczący poinformował,
że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” wystosowała do burmistrza pismo, pod którym złożonych zostało 539 podpisów
mieszkańców, potencjalnych beneficjentów tej opłaty. Przedmiotowe pismo
Rada Miejska otrzymała do wiadomości. Pismo zadekretowane zostało
Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, która ma zająć się tą problematyką.
Przewodniczący pozostawił tę informację pod rozwagę radnych oraz poinformował, że sprawa pozostaje w toku.
Radny Robert Chochół nawiązując do zbliżających się terminów zebrań
sołeckich i osiedlowych, podczas których mieszkańcy będą zadawali pytania
zaproponował, aby ustalić jakie działania rada podejmie w tej kwestii.

Obradowała Miejska Rada Seniorów
21 lutego w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego odbyła się II sesja Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach.
Obrady prowadziła Helena Latawiec, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów. W tym dniu radni seniorzy w głosowaniu tajnym dokonali wyboru
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza rady. Na funkcję wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów wybrany został Kazimierz Przybylski,
którego po raz kolejny przedstawiciele środowiska seniorów obdarzyli
zaufaniem - w I kadencji MRS także pełnił tę funkcję. Sekretarzem została
radna Teresa Rokicka.

Wiceprzewodniczący rady Henryk Woszczyna poinformował, że z wyliczeń wynika, iż gdyby mieszkańcy płacili przez 20 lat tę opłatę, biorąc pod
uwagę średnią stawkę, całkowity koszt wyniósłby 920,00 zł. W przypadku
udzielenia bonifikaty 60% mieszkańcy zapłaciliby w tym roku jednorazowo
około 360,00 zł. Kiedy całkowitą kwotę, tj. 920,00 zł rozbijemy na 20 lat, tj. 240
miesięcy, miesięczna opłata wyniesie 3,50 zł, a po ustanowieniu bonifikaty
byłoby to około 1 zł miesięcznie. Pozostaje jeszcze kwestia tego, że gmina
przez 9 lat nie podnosiła opłaty za wieczyste użytkowanie, stąd w gminie
Krzeszowice są tak niskie opłaty z tego tytułu. Komisja Budżetu (…) nie wypracowała opinii w tej sprawie, gdyż posiada zbyt małą ilość danych. Stąd
prośba, aby radni na zebraniach osiedlowych pozyskali opinie mieszkańców
w tej sprawie. Po dokonaniu szczegółowej analizy uzyskanych danych liczbowych w tej sprawie komisja wypracuje opinię.
Przewodniczący Adam Godyń, odnosząc się do zapytania radnego Roberta
Chochoła, zaproponował, aby Komisja Budżetu (…) wypracowała w tej sprawie stanowisko w możliwie jak najkrótszym czasie.
Przewodniczący Komisji Budżetu (…) Kazimierz Stryczek poinformował, że
komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej kwestii, ponieważ spotkała
się w niepełnym składzie, a także zwróciła się do odpowiedniego wydziału
Urzędu Miejskiego o przesłanie dodatkowych materiałów dotyczących tej

Seniorzy zajęli stanowisko, w którym poparli propozycję zgłoszoną przez
Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Przyjaźń”, dotyczącą ustanowienia przez Radę Miejską w Krzeszowicach bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Miejska Rada Seniorów
powołała tematyczne zespoły robocze oraz ustaliła ich skład osobowy.
Uchwałą nr 5/II/2019 Miejska Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności tego organu za rok 2018.
Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach Dorota Ropka przedstawiła seniorom najważniejsze informacje dotyczące
kampanii pn. „W trosce o Seniora”, a dzielnicowy Łukasz Kocot z Komisariatu Policji w Krzeszowicach ostrzegał seniorów przed oszustwami, których
odnotowuje się coraz więcej. Sekretarz gminy Jan Bereza przedstawił dane
demograficzne gminy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym. Podczas prelekcji mówił także o działaniach na rzecz seniorów,
realizowanych w naszej gminie przez organizacje pozarządowe.

sprawy. Dopiero po zapoznaniu się przez radnych z dodatkowymi materiałami, przeprowadzona zostanie dyskusja i podjęte postanowienia – zakończył.
Przewodniczący Adam Godyń podsumował, że jak wynika z powyższych wypowiedzi, na najbliższym posiedzeniu komisji będzie procedowana sprawa
dotycząca ustanowienia bonifikat w gminie Krzeszowice.
Burmistrz poinformował, że nie podejmował inicjatywy uchwałodawczej
w tej sprawie, gdyż kwoty opłaty nie są duże. Całkowity wpływ z dzierżaw
za wieczyste użytkowanie to rocznie około 130 000,00 zł., z czego ponad 80
000,00 zł płacą spółdzielnie za około 1 000 lokali. Dla mieszkańców średnio
jest to koszt 80,00 zł rocznie, dla gminy licząc przez 20 lat jest to kwota ponad
2 000 000,00 zł. Mając w planie chociażby zakup kolejnych gruntów przez
gminę, sprawa ma globalne znaczenie finansowe. W odniesieniu do pojedynczych mieszkańców wysokość opłaty nie ma wpływu na pogorszenie
ich standardu życia. Na zakończenie zwrócił także uwagę na fakt, że stawka
opłaty przekształceniowej nie była podnoszona od 9 lat, nie była obciążająca
dla mieszkańców, stąd brak inicjatywy uchwałodawczej ze strony burmistrza.
Po przyjęciu sprawozdania burmistrza Gminy Krzeszowice z działalności za
okres od 19.01.2019 do 15.02.19 r. i ustaleniu daty kolejnej sesji na 28 marca
br. prowadzący obrady Adam Godyń zakończył VI sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Godyń

Na zakończenie radni ustalili dyżury, które będą pełnione w pierwszy, drugi i trzeci czwartek miesiąca, w godzinach od 14.00 do 15.00 w Urzędzie
Miejskim w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4, pokój 101. Szczegółowy harmonogram dyżurów został opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca Helena
Latawiec zamknęła obrady.

DYŻURY RADNYCH MIEJSKIEJ
RADY SENIORÓW
od 4 kwietnia do 13 czerwca 2019 roku
Imię i nazwisko

Data dyżuru

Elżbieta Chochół

4 kwietnia 2019 r.

Kazimierz Przybylski

11 kwietnia 2019 r.

Małgorzata Kuciel

18 kwietnia 2019 r.

Helena Latawiec

2 maja 2019 r.

Mirosława Skotnicka

9 maja 2019 r.

Alicja Ślusarczyk

16 maja 2019 r.

Kazimiera Krzanik

6 czerwca 2019 r.

Bogusław Kisiel

13 czerwca 2019 r.

Tekst

i zdjęcie:

Karolina Klocek
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NIECODZIENNE SPOTKANIE W KLUBIE SENIOR +
W KRZESZOWICACH
W kameralnym gronie, w towarzystwie czterdziestu najbardziej aktywnych seniorów, premier Mateusz Morawiecki zapoznał się z działalnością
krzeszowickiego Klubu Senior+. Krótka wizyta sprawiła zebranym wiele radości, a dla premiera była to okazja by opowiedzieć o rządowych
planach na przyszłość, dotyczących, między innymi, spraw emerytów.
Gmina Krzeszowice jest wyjątkowo przyjazna seniorom, a seniorzy to u nas co czwarty
mieszkaniec! Klub Senior+, Klub Radość Życia
w CKiS w Krzeszowicach, Miejska Rada Seniorów oraz szereg wydarzeń im dedykowanych
sprawia, że krzeszowiccy seniorzy nie mogą się
nudzić. 18 marca o swoich pasjach i ulubionych
aktywnościach opowiadali panu premierowi.
W spotkaniu wzięli udział również ministrowie
Andrzej Adamczyk i Marek Suski, Wojciech Pałka – starosta Powiatu Krakowskiego, Wacław
Gregorczyk – burmistrz Gminy Krzeszowice oraz
Aneta Solarz – dyrektorka Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. Na koniec wręczono pamiątkowe upominki, lokalne
rękodzieło i miody, a seniorzy zaprosili premiera
Morawieckiego do zatańczenia z nimi poloneza
podczas Majówki Hrabiny Zofii.
Klub Senior+ to kontynuacja Ośrodka Integracji
Seniorów i Młodzieży, prowadzonego od 2015
roku przez Fundację Kobieta w Regionie. Od
stycznia 2019 seniorzy spotykają się w tzw. Florianówce w budynku OSP w Krzeszowicach, przy
ul. Floriana 1, w tych samych pomieszczeniach,
gdzie mieści się Kopalnia Talentów – filia Centrum Kultury i Sportu. Sąsiedztwo osiedli, łatwy
dojazd dla osób spoza Krzeszowic (dworzec
busów) już spowodował napły w now ych
członków Klubu, którzy doceniają tę inicjatywę
i możliwość integracji z innymi mieszkańcami
gminy.
Spotkania w Klubie Senior+ odbywają się we
wtorki od 11.00 do 15.00, środy od 8.00 do 12.00,
piątki od 14.00 do 18.00. W środy od rana zaplanowano gimnastykę i zajęcia z zakresu „zdrowy
kręgosłup”, wtorki to czas na spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, prelekcje o podróżach
i przede wszystkim swobodne spotkania przy
kawie i prasie. W piątki organizatorzy rezerwują
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czas na warsztaty rękodzieła, spotkania kulinarne. Niezależnie od ustalonych aktywności, seniorzy mogą w wyznaczonych godzinach przyjść do
Klubu by pogawędzić ze znajomymi, poczytać
bieżącą prasę, pograć w scrabble, poczytać książkę, wypić bezpłatnie kawę czy herbatę. Podarowany Klubowi przez premiera stacjonarny rower
do ćwiczeń – także jest chętnie wykorzystywany.
Informacjami seniorzy dzielą się na bieżąco
na profilu Klubu Senior+ na portalu Facebook:
www.facebook.com/klubseniorplus.
Monika Dudek –

Fundacji Kobieta
w Regionie
Zdjęcia: Marian Lewicki
prezes

INWESTYCJE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Od pewnego czasu teren przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, a także sama szkoła są placem budowy. Niedogodności te przestają mieć jednak wielkie znaczenie, kiedy wiadomo, co się zmieni w krzeszowickiej „Budowlance” (od nowego roku szkoła będzie nazywać się Zespół Szkół
Ponadpodstawowych).
W trakcie realizacji jest budowa warsztatów oraz internatu. Obie te inwestycje zostaną zakończone w listopadzie, a koszt ich realizacji to blisko 5 milionów
złotych. Natomiast w istniejącym budynku szkolnym,
na poddaszu, powstanie 6 nowych sal lekcyjnych
i pokój nauczycielski. Dla osób niepełnosprawnych
zostanie zainstalowana winda. To przedsięwzięcie
zostanie ukończone w październiku i będzie kosztować 2 miliony 200 tysięcy złotych. – Te inwestycje
zmieniają diametralnie naszą szkołę, są największe
od czasu jej powstania, czyli od lat 50-tych ubiegłego wieku. Myślę, że dzięki
temu i dzięki coraz lepszym wynikom w rankingach o zasięgu regionalnym
i ogólnopolskim będzie nam łatwiej promować naszą placówkę. Mamy coraz wyższą zdawalność matur i egzaminów zawodowych. Otwieramy nowe
ciekawe kierunki, takie jak energetyka odnawialna, turystyka czy logistyka.
Muszę też obalić mit, że nasi absolwenci mają trudności ze znalezieniem pracy.
Wręcz przeciwnie, wielu z nich jeszcze przed zakończeniem edukacji otrzymuje
propozycje pracy. Nasi absolwenci zakładają własne firmy, nie zapominajmy, że
ci najambitniejsi kontynuują naukę na wyższych uczelniach – mówi dyrektor
ZSP Łukasz Skalny.
Organem prowadzącym ZSP jest Powiat Krakowski i z jego budżetu wszystkie prowadzone inwestycje są realizowane.
Tekst

i zdjęcia:

Marian Lewicki

DLA ARTURA
12-letni Artur Papież choruje od urodzenia. Ma
wrodzoną wadę serca – nie ma prawej komory,
a przy tym jeszcze inne choroby, w tym duże
problemy z płucami. W Polsce lekarze wyczerpali możliwości jego leczenia. Szansą na powrót Artura do zdrowia jest leczenie w Belgii.
Do tej pory rodzice nie prosili o pomoc finansową, ale teraz nie mają innego wyjścia.
Na wyjazd trzeba zebrać około 35 tys. zł. W pomoc
dla Artura włączyli się nauczyciele, uczniowie
i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 1. 17 marca
w Kopalni Talentów Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach rodzice dzieci ze szkoły, w której
uczy się Artur zorganizowali dla niego imprezę
charytatywną. Podczas imprezy wystąpiła góralska kapela „Siwy Dym” z Rabki oraz zespół FUY.
Uczniowie przygotowali rękodzieło i różnego
rodzaju ozdoby. Rodzice przekazali książki, za-
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bawki i upiekli ciasta, a miejscowe firmy i Urząd Miejski podarowali na
licytację wiele cennych i atrakcyjnych fantów. Poza wyżej wspomnianymi
koncertami, na imprezie prezentowali się między innymi: Zenon Mąsior
z młodzieżą, najmłodsi uczestnicy zajęć z klubu Harmonia Fitness i akrobaci
Hop Sport. Nie zabrakło też Strażaków z OSP i Maltańskiej Służby Medycznej.
Zbiórka pieniędzy prowadzona jest także poprzez portal pomagam.pl. Na
leczenia Artura można przekazać 1% podatku – KRS 0000290273, Cel: Artur
Papież.
Na imprezie i wcześniej zebrano 17 384 61zł, w tym 1200 zł przekazali
uczniowie i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach
a 2500 zł zebrano dzień wcześniej, podczas akcji pakowania zakupów
w sklepach RSZZ. Pakowali oczywiście uczniowie z SP 1.
Tekst

i zdjęcia:

Marian Lewicki

NOWE BIURO POSELSKIE
W sobotę 16 marca zostało otwarte w Krzeszowicach, w Pasażu TP,
ul. Legionów Polskich 1, nowe biuro poselskie Platformy Obywatelskiej.
Jest to wspólne biuro posłanki do Parlamentu Europejskiego Róży Thun
i posła na Sejm RP Józefa Lassoty, gdzie można porozmawiać bezpośrednio
z posłami lub ich współpracownikami, także zgłosić swój problem czy konieczność podjęcia interwencji. Ścisłą współpracę z posłami zadeklarowali
już radni PO z powiatu krakowskiego i radni z gminy Krzeszowice, którzy
będą pełnić w biurze poselskim systematyczne dyżury.
Zapraszamy mieszkańców Krzeszowic jak i całego powiatu krakowskiego
do bezpośredniego kontaktu lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 600 067 995.
Red.

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZLIWOŚĆ I HOJNOŚĆ
KWESTA IZPM
Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej podejmuje różnorodne formy
wsparcia najuboższych mieszkańców naszej gminy. Ostatnio najgłośniej jest
o wielotonowej pomocy żywnościowej (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze „Magazynu Krzeszowickiego”). Wierzymy, że kilkunastokilogramowe
paczki dla ok. 400 osób (niemal 200 rodzin) wydawane cztery razy w roku,
stanowią ważną pozycję w domowym gospodarstwie i pozwalają zaoszczędzone środki przeznaczyć na inne również potrzebne wydatki. Kolejne transze
JESZCZE MOŻESZ POMÓC NAJBIEDNIEJSZYM DZIECIOM
z terenu Krzeszowic, przekazując 1% podatku na

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

ZARZĄD IZPM
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tego wsparcia w 2019 roku miały miejsce w styczniu i marcu, a najbliższa już
w maju. Wtedy też podsumujemy trzeci rok tej formy naszego wsparcia dla
najbardziej potrzebujących. Zima jest jednak szczególnie trudnym czasem
dla osób starszych, samotnych, chorych, utrzymujących się ze skromnych
emerytur. Do Zespołu napływają prośby o pomoc w opłaceniu rachunków za
ogrzewanie, prąd, gaz, a także zimową odzież, obuwie. Zdarzają się też różne
dramatyczne sytuacje losowe, nieprzewidziane wydatki na naprawę lub zakup
urządzeń gospodarstwa domowego, meble itp.
Na tego typu zapomogi kwestowaliśmy 24 lutego przed dwoma kościołami w Krzeszowicach. Uzyskaliśmy znakomity efekt: 7236,70 zł i 1 $.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za hojność, życzliwość, zrozumienie i zaufanie. Dziękujemy Księżom Proboszczom obu parafii za
umożliwienie nam tej akcji i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć. Dziękujemy także wszystkim osobom spoza Zespołu, które tradycyjnie kwestują wraz
z nami i w naszym imieniu.
Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

HRABINA ZOFIA POTOCKA
ZAPRASZA NA IMIENINY!
Tradycyjnie w ostatni weekend maja w Krzeszowicach odbędzie się Majówka Hrabiny Zofii.
Dziesiątki statystów w strojach z epoki, „Śniadanie na trawie” w Parku Potockich, uroczysty polonez wszystkich gości na płycie Rynku, „Zlot Zosiek”,
plener malarski, warsztaty, konkursy i cała masa ciekawych występów artystycznych – tak, już po raz jedenasty, będzie 24–26 maja w Krzeszowicach!
W tym roku podczas Majówki swoimi występami bawić nas będą kabarety Rak oraz Truteń.
Na scenie wystąpią: Wolna Grupa Bukowina, Grzegorz Wilk oraz Janusz Radek z zespołem.
Nie zabraknie również prezentacji grup działających w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach: grupy baletowej, Zespołu Tańców Świata Zdrojanie oraz zespołu Verso i Krzeszowickiego Teatru Rozrywki, a także uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach.
Sobotni wieczór zakończymy dyskoteką.
Przez cały weekend imprezie towarzyszył będzie Wiosenny Jarmark Tradycji i Rękodzieła, podczas którego wystawcy z całej Polski zaprezentują
swoje prace i regionalne specjały.

DUBIEŃSKIE SKAŁKI ŻYJĄ
Skałki w Dubiu, to jeden z najbardziej znanych kadrów z gminy Krzeszowice. Od ubiegłego roku w tym miejscu wiele się dzieje.
Wszystko to za sprawą pasjonatów wspinaczki ze Stowarzyszeń: „Trawers”
i „Wspinka”. Skały zostały oczyszczone. Zostały wytyczone trasy wspinaczkowe. Uruchomiono też „tyrolkę”. W każdy weekend, kiedy jest tylko odpowiednia pogoda, na skałach widać ruch. Odbywają się zajęcia, szkolenia
i treningi. W tym roku zaplanowano 4 duże wydarzenia, które współorganizują wyżej wspomniane stowarzyszenia: Dzień Dziecka, Dni Pstrąga, Piknik
Rodzinny i Wakacje na Skałkach.
Marian Lewicki
Fot. Piotr Rouge, Magdalena Włodarczyk

WIOSNA ZAKWITA...
1. Dłuższy dzień, cieplej, więcej kolorów, optymizm, nowe plany... Jak to
z wiosną, której przypudrować się nie da, gdyż bezlitośnie obnaża pozostałości po zimie. Ciekaw jestem nadchodzącego sezonu turystycznego
w Krzeszowicach. Wiadomo jak istotna jest reklama w tej materii. Mamy
sprawdzonych kilka ciekawych – w dobrym stanie – tablic informacyjnych,
fotograficznych, kilka pokonanych przez czas – gablot, dwie mapy na
bocznej, zewnętrznej ścianie poczekalni dworca busikowego, trochę niezbyt czytelnych, bo za małych drogowskazów turystycznych. Mamy! A ile
jeszcze trzeba nowości, by się chciało poznać gminę w pełnym blasku? Nie
cud, lecz praktyczny czyn i tyle radości – róg ulicy Walkowskiego i krzeszowickiego Rynku już nie straszny – zamieniony został w elegancki, czysty,
bezpieczny skwerek.
2. Na prawo most, na lewo Wielkie Coś, a z boku jeszcze Krzeszówka płynie.
Otóż jak wieść gminna niesie, na polach między budowanym dworcem

kolejowym, ulicami Czycza i Daszyńskiego a Krzeszówką -–od strony Tenczynka, powstanie do roku 2022 – kompleks handlowo-kulturalny o nazwie
Tenczyngarbcenter. Ma powstać galeria handlowa, ośrodek typu wesoło
miasteczko z ogromnym kołem typu diabelski młyn i co ważne – sala widowiskowa. Oczywiście będą parkingi, alejki, kawiarnie. Serce rośnie patrząc
na te bliskie wiosny.
3. Roboty Syzyfa. Na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej oraz 3-go Maja kilka
miesięcy temu, od strony bloku, ktoś kiedyś, ciemną porą spowodował nie
tylko samochodowy wypadek. Ofiar nie było, ale straty materialne obfite.
Włącznie ze zniszczeniem wiszącej sygnalizacji świetlnej. Ich skutki do dzisiaj widoczne. Uszkodzony chodnik, metalowa bariera, ograniczenie przejścia, luzem leżące płyty chodnikowe. Wciąż istnieje niebezpieczeństwo
wypadku. Urody ostrzeżenia temu miejscu dodaje znajdująca się w pobliżu
tablica z nekrologami. Cieszy też żółta tablica z łopatą, co oznacza zapewne
uwaga – roboty drogowe lub coś w stylu – tu się pracuje.
Kolczasty
www.ckiskrzeszowice.pl [ 17 ]
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KRZESZOWICE
SPACERUJĄ

Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice
Sekretariat:
tel. 12 252 08 00
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„JESTEM CZŁOWIEKIEM
WIELU PASJI…”
SPOTKANIE Z MARCINEM KYDRYŃSKIM
Sądzę, że tytuł trafnie oddaje istotę osobowości Gościa jednego z piątkowych wieczorów Laboratorium Kultury w krzeszowickim Pałacu
Vauxhall – Marcina Kydryńskiego. Wypełniona do ostatniego miejsca Sala Błękitna z ogromna sympatią powitała znanego radiowca,
wędrowca, fotografika, autora książek, kompozytora, a tak w ogóle
– człowieka, który potrafi nawiązać kontakt z uczestnikami spotkania
od pierwszej chwili. I zainteresować barwnymi opowieściami o swoich
pasjach życia. To wielka sztuka.

„KOMUNIA”

reż. Anna Zamecka
projekcja filmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego
26 kwietnia, piątek, godz. 18.00
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach
wstęp wolny
W zeszycie do religii (Nikodem) zapisał swoje własne przykazania: ratuj
mnie, nakarm mnie, bądź opiekuńczy. Zapisał też tematy lekcji: Pan Bóg
nie odrzuca Nikodema, Nikodem to gatunek zagrożony wyginięciem. (…)
Dowiedziałam się, że chłopak nie został dopuszczony do Komunii z innymi
dziećmi (…). Rodzinie trudno było się z tym pogodzić. Podpytałam Marka
i Olę, czy nie chcieliby spróbować posłać Nikodema do Komunii raz jeszcze.
Chcieli – tak w jednym z wywiadów opowiada reżyserka.
„Komunia” to film dokumentalny o rodzinie, w której typowe role zostały odwrócone. 14-letnia Ola zajmuje się domem, kontroluje nałogi
ojca i wychowuje niepełnosprawnego brata (autyzm). Dbając o relacje
z mieszkającą osobno matką, tworzy w wyobraźni pomysłowy scenariusz rodzinnego pojednania. Z bliska śledzimy osobistą, pełną determinacji walkę Oli z życiowymi przeciwnościami i jej starania o to, aby
brat został dopuszczony do Pierwszej Komunii. To ważne wydarzenie
ma być krokiem milowym w zjednoczeniu – rozbita rodzina ponownie
może usiąść przy wspólnym stole.
Gorycz bijąca z filmu ma wartość oczyszczającą.
Po pokazie na festiwalu w Locarno, gdzie film otrzymał Grand Prix,
amerykański pastor Paul Block ujrzał w „Komunii” krytykę Kościoła katolickiego, który stracił zdolność pomocy potrzebującym. Ale jednocześnie
stwierdził, że w filmie objawił się Bóg.
„Komunia” odkrywa piękno w odrzuconych, siłę w najsłabszych i potrzebę zmiany tam, gdzie nic na nią nie rokuje.
Dyskusję po filmie poprowadzi Urszula Honek.
Marta Smutek
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Syn legendarnego konferansjera, prezentera, dziennikarza Lucjana Kydryńskiego i znakomitej piosenkarki Haliny Kunickiej, mówi o swych rodzicach
z czułością i podziwem, ale nie popisuje się wspaniałym rodowodem. Swoje zaś osiągnięcia postrzega, na tym etapie biografii, z pewnym dystansem.
Wie, w czym jest naprawdę dobry, ale nie eksponuje tego tematu. Pytany
przez prowadzącego spotkanie Andrzeja Kurdziela o twórcze poszukiwania
i sukcesy w tak wielu dziedzinach, zamyśla się chwilę nad ich genezą, próbuje połączyć je w pewną całość, z której wyłania się myśl – „zależy mi na
świadomym wędrowaniu”. Odbieram jej sens metaforycznie.
To swoje „wędrowanie” zaczyna od pozornie epizodycznego wydarzenia
w latach wczesnego dzieciństwa – koncertu w Sali Kongresowej wielkiej
gwiazdy lat siedemdziesiątych, Africa Simone. Jego szalony przebój „Ramaya” śpiewała wtedy cała Polska. Syn Brazylijczyka i Mozambijki łączył
w swojej twórczości folklor afrykański z rytmami latynoamerykańskimi
i europejską muzyką pop. Może był to zalążek zespolenia, po latach, dwóch
wielkich przystanków muzycznego, wizualnego i egzystencjalnego wędrowania Marcina Kydryńskiego. To Afryka i Lizbona. Może…
Zaraz na początku spotkania nasz gość zapytał, kto słucha „Siesty”. Ręce
powędrowały do góry.
„Zapraszam na dwie godziny niezobowiązującej, niczym nie skrępowanej
muzyki przyjaznej człowiekowi” – tak właśnie, od lat, rozpoczyna Marcin Kydryński swą niedzielną popołudniową audycję w radiowej „Trójce”. Słuchacze odnajdują się na całym świecie. Siestą rządzi rygorystyczne prawo, tak
sformułowane przez Pana Marcina – „Starannie unikam muzyki, która mi się
nie podoba”. Autor audycji zestawia różnorodne gatunki muzyki, pozornie
nieprzystające do siebie, będące wyrazem jego prywatnego gustu. Przykładowo może to być od Van Halen do Wolfganga Amadeusa Mozarta czy
od muzyki filmowej z najwyższej półki, po ludowych artystów z odległych
krajów. A w stałym kąciku z ulubieńcami, wiadomo – Stingowy Kwadrans
i Kącik Mozartowski.
Tego wieczoru w krzeszowickiej Galerii usłyszeliśmy muzykę miejsc ukochanych Pana Marcina – Afryki i Lizbony. Zabrzmiała ona jako ilustracja
muzyczna do pięknych filmów zrealizowanych przez naszego gościa,
była obecna w jego osobistych wspomnieniach, refleksjach i niezwykłych
książkach – albumach, prawdziwych bibliofilskich cackach. To „Biel. Notatki z Afryki” i „Lizbona. Muzyka moich ulic”. Podziwialiśmy fotograficzne
mistrzostwo i literacki talent ich autora. Filmy i książki Marcina Kydryńskiego, znakomitego erudyty, który prawdopodobnie przeczytał wszystko

na temat opisywanych miejsc, to nie przewodnik turystyczny, ale bardzo
osobista opowieść o wielkiej pasji. W „Bieli” zachwyca fotografia poetycka,
olśniewająca, barwna, ale też porusza spojrzenie reporterskie, nie unikające obrazów niewyobrażalnej biedy pewnych regionów Czarnego Lądu.
W tych wszystkich projekcjach i refleksjach, niezależnie od ich charakteru,
kryje się czułość…
I „Lizbona. Muzyka moich ulic”. Marcin Kydryński pisze: – Książka powstała
z mojej miłości do jednego z najpiękniejszych miast świata i jego przebogatej
muzyki. Ta muzyka ma w sobie szczególne światło, zmysłowość. Jak i miasto,
które jest jej domem. To zatem podwójny portret. Obraz miasta na krawędzi
Europy i muzyków, którzy każdego dnia nadają mu ton.

W Lizbonie króluje styl fado, skarb narodowy Portugalii. Fado – znaczy los,
przeznaczenie. To gatunek muzyczny powstały w XIX wieku w biednych
dzielnicach portowych miast Portugalii. Melancholijna pieśń, wykonywana
przez jednego wokalistę przy akompaniamencie dwóch gitar, nazywana
czasami portugalskim bluesem. Jest w niej rozkoszny ból, pełna tęsknoty
gorycz, smutek istnienia. Gdy się doznaje tych uczuć, wtedy śpiewa się
fado. Niejasna tęsknota za życiem, które zawsze jest gdzie indziej… Piękna
refleksja o magii miejsc ukochanych, z ich nostalgicznym krajobrazem
i muzyką kończy nasze spotkanie z wiecznym podróżnikiem, Marcinem
Kydryńskim. Zaczarował nas nastrój tego wieczoru, niezwykły.
tekst:

Maria Ostrowska, Zdjęcia: Marian Lewicki

KONKURS RECYTATORSKI

w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. W gali tradycyjnie wzięli
udział seniorzy z klubu „Radość Życia”.

64 wykonawców zaprezentowało się podczas eliminacji miejskogminnych do 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Liczba
64 okazała się szczęśliwa. Niezmiernie cieszy fakt, że konkurs, o pełnej
sukcesów tradycji, spotkał się z tak dużym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży z gminy Krzeszowice – prawdziwych miłośników
żywego SŁOWA.

Lista nagrodzonych osób:

W tym roku przypada 100. rocznica inauguracyjnego przedstawienia Reduty – pierwszego polskiego laboratorium sztuki teatru i zarazem wielkiego
projektu obywatelskiego, zainicjowanego i kierowanego przez Juliusza
Osterwę i Mieczysława Limanowskiego. Proponowali oni program pełnej
poświęcenia rzemieślniczej i duchowej pracy nad sobą, która miała prowadzić do metafizycznej w swej istocie transformacji aktora i widza, a w rezultacie także otaczającego świata. Teatr jest dla ludzi, którym nie wystarcza
kościół – twierdził Osterwa.
W Teatrze Reduta na pierwszym miejscu było SŁOWO. Nie widowiskowa
inscenizacja, nie scenografia i kostium,
nie aktorskie gwiazdorstwo, nie starania
o efekt i kokietowanie widowni. SŁOWO
miało pobudzać, budować i angażować
wyobraźnię widza. Ten ważny fakt historyczny nie uciekł z pola widzenia Towarzystwa Kultury Teatralnej – głównego
organizatora Konkursu, kierującego do
wszystkich to ważne przesłanie.

Jury oraz organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za
udział w konkursie, a nauczycielom i opiekunom za trud i zaangażowanie
włożone w przygotowanie uczniów.
Kategoria „Turniej recytatorski”:
KLASA I - III:
• I miejsce: Tymon Pałka – Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły
w Tenczynku
• I miejsce: Kaja Orlik – Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza
w Krzeszowicach
• II miejsce: Maja Talaga – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Nowej Górze
• III miejsce: Nadia Dudek – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Nowej Górze
• III miejsce: Maja Wasiak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza
w Krzeszowicach

Zawody o najlepiej w ypowiedziane
i zinterpretowane SŁOWO odbyły się 11
marca, w poniedziałek, w Galerii w Pałacu
Vauxhall. Jury w składzie: Teresa Czerny
– polonistka, Teresa Nowak – polonistka,
Barbara Ochmańska – polonistka, Marta
Smutek – krytyk teatralny, z zainteresowaniem wysłuchało zgłoszonych do
eliminacji uczestników. Nagrodzono 19
osób oraz wyróżniono 10 uczniów. Zdobywcy I, II i III miejsc skierowani zostali do
udziału w etapie powiatowym w Mogilanach. Wszyscy laureaci zaprezentowali
się podczas rozdania nagród, 14 marca,
www.ckiskrzeszowice.pl [ 21 ]

KLASA IV - VIII:
• I miejsce: Karol Biśta – Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek
w Krakowie
• II miejsce: Bartosz Godyń – Szkoła Podstawowa im. mjra J.Ryłko
w Czernej
• II miejsce: Nikodem Kusz – Szkoła Podstawowa im. Marszałka J.
Piłsudskiego w Nawojowej Górze
• II miejsce: Szymon Żak – Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
w Paczółtowicach
• III miejsce: Stanisław Nowak – Szkoła Podstawowa im. J.Bema
w Woli Filipowskiej
• III miejsce: Piotr Noga – Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
w Paczółtowicach
• III miejsce: Szymon Czarnik – Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
w Paczółtowicach
• III miejsce: Kacper Kaczara – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Nowej Górze
• III miejsce: Aleksandra Polit – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy
w Sance
• III miejsce: Wiktoria Sańka – Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy
w Sance
GIMNAZJUM
• Miejsc nie przyznano, a wyróżnienie otrzymała Karolina Nowakowska – Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
• I miejsce: Magdalena Biśta – Publiczne Liceum Sióstr Prezentek
w Krakowie

ŚPIEWANIE BEZ GRANIC
SEMINARIUM I WARSZTATY WOKALNE:
28.VI - 7.VII.2019
KOCHASZ ŚPIEWAĆ?
Zapraszamy wszystkich! Młodzież, dorosłych, zespoły, chóry, amatorów i zawodowców do udziału w tegorocznej edycji polsko - norweskiego projektu Śpiewanie Bez Granic.
W programie m.in. zespołowe warsztaty wokalne, zajęcia indywidualne,
wspólne koncerty. Wszystko to wśród artystów scen operowych takich jak:
Joanna Grandys, Katarzyna Haras, Julia Iwaszkiewicz, Joanna Petryka-Wawrowska, Oksana Myronchuk i Krzysztof Aureliusz Łuczyński.
W ramach projektu planowane są koncerty m.in. w Ruinach Zamku Tenczyn
z okazji 700-lecia Tenczynka, na Zamku w Niepołomicach, w Klasztorze
w Czernej, Klasztorze Ojców Bernardynów w Alwerni, Willi Domańskich
w Krzeszowicach.
MIEJSCE WARSZTATÓW: Zespół Placówek Szkolno- Oświatowych w Woli
Filipowskiej. Jeśli muzyka jest Twoją pasją i wspólne śpiewanie sprawia Ci
radość, zgłoś się ! Napisz do nas: polonus_galicja@hotmail.com (Krzysztof
Aureliusz Łuczyński), Stowarzyszenie Kultury Wokalnej - Magdalena Śliwińska tel. 502 584 026
organizatorzy

TA JOJ! TA LWÓW
– SPEKTAKL NA MEDAL
7. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie odbyły się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce
w dniach 8-10 marca. Przegląd ma charakter konkursu. Komisja artystyczna ocenia spektakle w jednej z dwóch kategorii: sztuki gwarowe
i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych oraz inscenizacja tekstów literackich.
Podczas tegorocznej edycji widzowie mogli zobaczyć aż dwadzieścia
przedstawień konkursowych w wykonaniu grup teatralnych z dziewięciu
powiatów województwa małopolskiego.
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Kategoria „Turniej poezji śpiewanej”
• I miejsce: Julia Wójcik – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Nowej Górze
• II miejsce: Jagoda Wasiak – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Nowej Górze
• III miejsce: Ewa Kuczara – Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza
w Krzeszowicach
Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie www.ckiskrzeszowice.pl.
tekst: Marta Smutek, Zdjęcia: Marian Lewicki

rowski, Zbigniew Wodecki, Jacek Wójcicki, Alicja Majewska i Włodzimierz
Korcz, Grażyna Brodzińska. W poniedziałkowy wieczór radość publiczności niosła legendarna już GRUPA VOX. Koncertujący od czterdziestu
lat, na scenach Polski, a także Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Australii, Kuby zespół wykonał największe przeboje ze swego, bardzo
bogatego repertuaru. Ku radości widowni, a także razem z nią, artyści
zaśpiewali m.in. „Bananowy song”, „Masz w oczach nieba dwa”, „A ty mnie
kochaj”, „Zabiorę cię Magdaleno”, „Szczęśliwej drogi już czas”. Zabrzmiały
też utwory z repertuaru Krzysztofa Klenczona („Moda i miłość”) i Marka
Grechuty – mającego, podobnie jak VOX – swoje korzenie w Zamościu
(”Gaj” i „Świat w obłokach”). Zachwycona publiczność nagrodziła artystów gromniki brawami, a na zakończenie koncertu zgotowała owację
na stojąco.
Tegoroczne przedsięwzięcie objął patronatem starosta krakowski Wojciech Pałka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa
Powiatu Krakowskiego, władze samorządowe Gminy Krzeszowice, członkowie Rady Sołeckiej Woli Filipowskiej.
Z prawdziwą przyjemnością możemy poinformować, że spektakl „Ta joj! Ta
Lwów” w wykonaniu Krzeszowickiego Teatru Rozrywki wygrał swoją kategorię. Reżyserem spektaklu jest Anna Dijuk-Bujok, a grupa działa w Kopalni
Talentów w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Marian Lewicki

Od siedemnastu lat głównym organizatorem marcowych spotkań jest
współzałożyciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej,
jego wieloletni prezes, a obecnie prezes honorowy – Roman Żbik. Podobnie, jak w latach ubiegłych, Pan Roman potrafił zachęcić do współorganizowania tej pięknej imprezy liczne grono sponsorów.
Tekst: Red, Zdjęcia: Marian Lewicki

VOX DLA PAŃ
11 marca, z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli
Filipowskiej, w gościnnych progach Restauracji „Tiffany”, odbyła się,
już po raz siedemnasty, doroczna impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Na uroczystość zaproszono Panie najbardziej aktywne w działaniach
na rzecz społeczności naszej Gminy. Tradycją stało się, że spotkania
te uświetniają najwybitniejsi artyści polskiej sceny i estrady. W Woli
Filipowskiej koncertowali Alosza Awdiejew, Marcin Daniec, Andrzej Siko-
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KREATYWNY
DZIEŃ KOBIET
Kreatywny Dzień Kobiet – tym hasłem reklamowana była impreza
w Kopalni Talentów. Co to właściwie znaczy? Można było się domyślać,
że nie będzie to przedsięwzięcie typu kwiatek, czekolada i życzenia.
Nikt 9 marca w Kopalni Talentów życzeń nie składał, bo panie, które tam
przyszły wcale tego nie oczekiwały. Zamiast życzeń, kwiatka i czekolady
był spektakl Krzeszowickiego Teatru Rozrywki wyreżyserowany przez
Annę Dijuk-Bujok w oparciu o fragmenty tekstów ze sztuki „Wszystko
o kobietach” Miro Gavrana. Aktorki i aktorzy KTR w ciągu niespełna pół
godziny rozbawili widzów do przysłowiowych łez. Szczególnie efektownie
zaprezentowali się ucharakteryzowani na pensjonariuszki domu spokojnej
starości panowie. Spektakl był jednak tylko jednym z elementów imprezy.
Panie korzystały z porad specjalistów różnych dziedzin, tworzyły biżuterię
i inne wyroby rękodzielnicze. Wszystko to w atmosferze swego rodzaju
salonu zdrowia, urody i mody. Okazuje się, że nasza Kopalnia Talentów to
także przyjazna przestrzeń dla takich spotkań.
Tekst

i zdjęcia:

Marian Lewicki

DZIEŃ KOBIET W SIEDLCU
Jak co roku w Siedlcu tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało imprezę z okazji Dnia Kobiet.
Spotkanie, które miało charakter przyjęcia, otworzyła przewodnicząca
KGW Anna Szlachta. Zaproszone panie potraktowane zostały z należnym
szacunkiem. Obsługę w tym dniu stanowili wyłącznie mężczyźni. Przygotowany przez członkinie KGW poczęstunek był bardzo bogaty i atrakcyjny.
Serwowane były dania i desery. O to, aby na stołach niczego nie zabrakło
zadbali, obecni na imprezie, sponsorzy: Maria Strączek, Alina Molik oraz
Stanisław Pasternak.
Jak zwykle w Siedlcu nie mogło zabraknąć świetnej oprawy muzycznej,
którą zapewnili Jan Kulka i Józef Grabowski. Aby spędzić to popołudnie
z mieszkankami do Siedlca przybyli zaproszeni goście: burmistrz Wacław
Gregorczyk z małżonką, prezes gminnych struktur PSL Stanisława Maciejowska, sympatyczka siedleckiego KGW Janina Lasoń, prezes OSP W Siedlcu Zbigniew Baran i sołtys Stanisław Molik.
Marian Lewicki
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SPONTANICZNY DZIEN
KOBIET W NOWEJ GÓRZE
Nowogórskie kobiety postanowiły wspólnie świętować 8 marca i tak
w ten dzień, późnym popołudniem Panie odwiedziły nasz Klub przy
Rynku, filię Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Każda z nich
przygotowała poczęstunek.
Nasze spotkanie umilił występ Koła Gospodyń Wiejskich. Ich mini koncert
zapoczątkował wspólne śpiewanie piosenek folkowych i tradycyjnych.
Radość ze spotkania była ogromna. To pierwsze takie wydarzenie, ale
obiecujemy, że nie ostatnie. Dzięki tak fantastycznej, własnej organizacji,
nowogórzanki kupiły dla naszego Klubu piękne kolorowe poduszki, które
ożywiają wnętrze i wspaniale współgrają z meblami wykonanymi z palet.
Szczególne podziękowania należą się Strażakom z OSP Nowa Góra za pomoc i zaangażowanie w realizację tego szczególnego dnia.
Tekst

i zdjęcia:

Katarzyna Niedoba

DLA PAŃ W DUBIU
9 marca w Dubiu męska część Rady Sołeckiej i sołtys Zbigniew Wąsik
zaprosili mieszkanki swojej miejscowości oraz dziewczyny z Zarządu
Stowarzyszenia „Trawers” na spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Panowie podeszli do sprawy ambitnie i niestandardowo. Wprawdzie był
przysłowiowy „kwiatek dla Ewy”, ale też słodycze, koktajle i efektowne
kawy. Specjalnie na tę okazję zaproszeni fachowcy prezentowali jak i co
mieszać, aby uzyskać odpowiedni efekt i smak. Sołtys Zbigniew Wąsik dziękuje Mirosławowi Więcławowi, Stanisławowi Klockowi i Leszkowi Mirkowi,
za pomoc w organizacji imprezy.
Marian Lewicki
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KAŻDE MAŁE DZIECKO JEST ARTYSTĄ…
To dewiza zajęć plastycznych w Klubie Przy Rynku w Nowej Górze, filii CKiS w Krzeszowicach. Zajęcia plastyczne to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu, ale przede wszystkim wspaniałe źródło rozwijania zmysłów. Dzieci biorące udział w naszych zajęciach plastycznych rozwijają
swoją kreatywność. Dzięki temu, że poznają nowe techniki tworzenia oraz wykorzystują różne narzędzia i materiały, są bardziej skłonne do
wychodzenia poza utarte schematy. Zajęcia plastyczne są inspiracją do wytwarzania samodzielnie różnych dzieł. Tworzenie przez dziecko prac
plastycznych angażuje myśli, pamięć, uczucia i wyobraźnię, a także poszerza wiedzę o świecie.
Każde dziecko rozwija się w inny sposób, co wiąże się z jego własną
osobowością, wiedzą oraz emocjami. Na naszych zajęciach dajemy
mu czas na indywidualną pracę bez pośpiechu, we własnym tempie,
bez szkolnej oceny. Dzieci tworzą według własnego spojrzenia,
drzewa mogą być niebieskie i fioletowe, anioły żółto-czarne, a koty
w różowe i zielone paski. Nie pracujemy na tzw. gotowcach, wszystko wykonujemy sami. Dzieci są w różnym wieku i mają możliwość
wzajemnie się inspirować. Praca najczęściej kończy się wspólną
zabawą ruchową. Opiekunowie mogą towarzyszyć dzieciom na
zajęciach, jest to czas, kiedy można zrobić coś wspólnie z dzieckiem
lub porozmawiać z innymi.
Sala w Klubie Przy Rynku i zaplecze dają duże możliwości spędzenia
czasu. Aby ukształtować kreatywnego, świadomego swojego potencjału człowieka, warto zainwestować w dziecko by stworzyć mu warunki sprzyjające wyzwalaniu swobodnej twórczości. Ideałem jest,
aby dzieci codziennie pracowały plastycznie, ale w praktyce często
jest to bardzo trudne, my stwarzamy naszymi zajęciami dodatkową
możliwość aktywności artystycznej. Pracujemy na materiałach, które
dają spore możliwości ekspresji plastycznej. Zużywamy ogromne
ilości tektury, farby emulsyjnej i kleju. W ramach zajęć wykonujemy
wiele prac malarskich, przestrzennych, na dużych formatach, ale
też chodzimy w plener, wyjeżdżamy na wystawy, bierzemy udział
w konkursach plastycznych. Każde dziecko zabiera swoje prace do
domu. Ten rok szkolny przyniósł naszym artystom wiele sukcesów,
wzięliśmy udział w sześciu konkursach plastycznych na szczeblach
od gminnego, przez wojewódzki po ogólnopolski i w pięciu z nich
mieliśmy laureatów.
11 marca odebraliśmy nagrody w krakowskim Centrum Młodzieży
im. dr H. Jordana za uzyskanie najwyższych lokat w konkursie Sztuka Ludowa Małopolski. Nagrody otrzymali: Oliwia Buczak, Emilia
Godyń, Zuzanna Piórko, Martyna Sapiechowska, Witold Sobański
i Alan Ziemba.
Martynka Sapiechowska otrzymała 8 marca wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Ptaki Fruwaki” we Wrocławiu. Cieszy fakt, że tak
młodzi ludzie swoją pracą przyczyniają się do promocji Nowej Góry
i Krzeszowic.
Mieczysława Kozak,

instruktor plastyki

OBRAZY MŁODEJ ARTYSTKI W GALERII CENTRUM
Rysunek Picassa – Matka i dziecko – powstał w 1901 roku. Przedstawia matkę i wtulone w jej ramiona dziecko. Chociaż w twarzach postaci nie
zobaczymy wielkiej wesołości, to jednak można tam dostrzec pełną miłości, troski i zaufania relację między matką i dzieckiem.
Kinga Cyran, laureatka konkursu na plakat i uczestniczka wystawy zorganizowanej w 2018 roku w Galerii w Pałacu Vauxhall „Artyści Krzeszowic dla
Niepodległej”, a obecnie uczennica I klasy Liceum Plastycznego w Krakowie, swój rysunek Matka i dziecko stworzyła w 2013 roku, kiedy miała 11
lat. Nie jest wierną kopią rysunku Picassa i zawiera dwa elementy, których
na oryginale nie ma. Rysunek Kingi możemy oglądać w Galerii Centrum
w Krzeszowicach. Drugi z prezentowanych w Galerii Centrum obrazów
tej siedemnastoletniej dzisiaj autorki, to Peron we mgle z Giewontem w tle.
Dzieło to wzięło udział w ogólnopolskim konkursie „Pejzaż ludzki”, a także
w pokonkursowej wystawie w Pałacu Sztuki w Krakowie w styczniu 2019
roku. Przedstawia peron w Woli Filipowskiej, z widokiem w kierunku Katowic. Widać tutaj od razu niezgodność faktograficzną. Ale przecież nie oto
w tym przekazie chodzi. Obraz ukazuje współczesne postawy ludzkie. Na
pierwszym planie młody człowiek zapatrzony jest w telefon, niejako „odwrócony” od przeszłości i polskiej tożsamości, którą symbolizuje Giewont.
Inne postacie, oczekujące na peronie może bardziej zastanawiają się nad
swoim życiem. A młody człowiek…kto wie, w każdej chwili może odwrócić
się w stronę Giewontu. Odwiedzając tę niewielka, czynną do 30 kwietnia
wystawę, można także wspomóc artystyczną edukację autorki.
Red.
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SPOTKANIA
NOWOGÓRSKICH MAM
„Mama Cafe” to warsztaty i spotkania skierowane do mam oraz do opiekunów z małymi dziećmi. W każdy wtorek od godziny 11.00 wszyscy
chętni spotykają się w Klubie Przy Rynku w Nowej Górze – filii Centrum
Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Spotkania mają na celu integrację grupy, budowanie relacji pośród mieszkańców Nowej Góry oraz zachęcenie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu
z dziećmi. Podczas tych spotkań mamy mogą podzielić się doświadczeniami,
wspierać w codziennych trudach, jakie niesie ze sobą macierzyństwo i z dumą
opowiadać o sukcesach maluszków. Co tydzień jedna z mam przygotowuje
słodki poczęstunek. W ten sposób mogą pochwalić się swoimi kulinarnymi
umiejętnościami oraz wymieniać się przepisami. Dzieci, które biorą udział
w tych zajęciach nabywają nowych umiejętności zabawy w grupie.
Tekst i zdjęcia Katarzyna Niedoba

Pokaz
prapremierowy filmu
Fundacja Pro Artem,
Przeor Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej,
oraz Autorzy zapraszają
na VIA SACRA POLONIAE
pokaz prapremierowy filmu w reż. Stefana Szlachtycza
Kazimierz Józef Węgrzyn – teksty poetyckie
Janusz Ryszard Blecharz – muzyka
prof. Czesław Dźwigaj – rzeźby Golgoty Beskidów

CZWARTA EDYCJA NOCY
SÓW ZA NAMI
Czwarta na terenie gminy Krzeszowice (w Polsce już ósma), a to dzięki
włączeniu się Fundacji Kobieta w Regionie w ogólnopolską akcję,
zainicjowaną przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie. I sądzimy, że z dużym powodzeniem, a na pewno wielką radością! Sowy się odzywały,
a uczestnicy spotkania byli sympatyczni i zadowoleni.
Bardzo nas cieszy duży udział dzieci w tej akcji, za co dziękujemy odważnym i mądrym rodzicom. Jak było? Najpierw świetny, edukacyjny film
o sowach, potem spacer w kierunku Doliny Racławki, nowym chodnikiem
w zrewitalizowanej Dolinie Pstrąga. Pomieszczenia sołtysówki udostępniło
organizatorom sołectwo Dubie.

6 kwietnia 2019 r. godz. 18.00

sala konferencyjna Domu Pielgrzyma w Czernej
Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami ﬁlmu
oraz dyskusja, którą poprowadzi dziennikarka, muzykolog
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz.
W ﬁlmie wykorzystano nagranie Oratorium VIA CRUCIS POLONIAE
Janusza Ryszarda Blecharza zrealizowane przez
Małopolską Orkiestrę Kameralną
pod dyrekcją Joanny Natalii Ślusarczyk dla LUX VERITAS
Soliści : Monika Gębala, Janusz Baran, Waldemar Gołębski.
Projekt zrealizowany przy wsparciu ﬁnansowym Gminy Krzeszowice
oraz Krystyny, Józefa, Wojciecha i Grzegorza Żbik.
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W głębi lasu nasłuchiwaliśmy sów, ale one najintensywniej odzywały się tuż przy skałkach, obok
sołtysówki. Miało się wrażenie, że to nadal dźwięki odtwarzane z oglądanego przed chwilą filmu!
Puszczyku – dziękujemy!
Na koniec cudowne ognisko z wszystkim co trzeba przy tej okazji, cały czas w półmroku, tyko ze
światłem latarek, a na końcu wieczoru w absolutnej ciszy i nastroju, pod cudnie rozgwieżdżonym
niebem. Och, warto było!
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom tegorocznej Nocy Sów, którzy przyjechali
z Krakowa, Olkusza, Rybnej, Tenczynka, Miękini,
Giebułtowa, Libertowa i innych miejscowości.
Specjalne podziękowania kierujemy do Joanny
Brzezińskiej, prezeski Stowarzyszenia Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice, za wyjątkową
serdeczność i ogromne wsparcie organizacyjne
naszego wydarzenia.
Kolejny ekologiczny projekt Fundacji to Leśna
Akademia w Tenczynku, warsztaty w terenie dla
dzieci z klas III-VI.
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krzeszowice.
Monika Dudek i Wojtek Gałosz
Fundacja Kobieta w Regionie

GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
„ZACZAROWANA NUTKA”

Zakończyły się przesłuchania konkursowe Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowana Nutka”.
JURY w składzie: przewodniczący Jerzy Suruło-dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej w Krzeszowicach, Grażyna Palczewska-muzyk, Anna Łozińska-muzyk, Szymon Jarosz-muzyk, z ponad 300 uczestników z wielu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wyłoniło laureatów. Koncert laureatów
odbędzie się w piątek 5 kwietna w Przedszkolu w Tenczynku. Festiwal
organizowany jest pod patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Komisji Edukacji RM.
Nagrody dla laureatów zostały zakupione ze środków Burmistrza Gminy
Krzeszowice.
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LISTA LAUREATÓW

Tekst

i zdjęcia: organizatorzy

MALI ARTYŚCI DLA PACJENTÓW
8 marca 2019 roku, z inicjatywy terapeutek zajęciowych Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach, na zaproszenie Dyrekcji, dzieci
z grupy XII Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach pod opieką wychowawczyń Bogusławy Nowak oraz Joanny Pałki zaprezentowały
pacjentom bajkę muzyczną Czerwony Kapturek wg tekstu Jana Brzechwy. Inscenizacja pierwotnie przygotowana była z okazji obchodów Dnia
Babci i Dziadka w grupie XII.

Bogata scenografia, wielość rekwizytów i ich różnorodność (przedstawienie leśnej drogi czy też chatka Babci) zostały bardzo docenione przez
widzów. Wyjątkowo podobało się tło, które przyciągało uwagę oraz tworzyło atmosferę prawdziwego spaceru przez las. Kostiumy małych artystów
wzbudziły w widzach zachwyt. Podziwiali oni różnorodność strojów i wysiłek włożony w ich przygotowanie.
Mali aktorzy oczarowali kuracjuszy swoim profesjonalizmem, odwagą
i swobodą podczas występu: oprócz wygłaszania ról, młodzi artyści śpiewali piosenki oraz tańczyli. Każde dziecko świetnie znało swoją rolę, wiedziało,
kiedy wystąpić. Nikt się nie zawstydził, mimo iż zarówno publiczność jak

i miejsce występu było nieznane dzieciom, co mogło onieśmielać. Przedszkolaki jednak podczas występu nie czuły się skrępowane, chociaż przed
nim odczuwały niewielką tremę.
Pacjentki i pacjenci bardzo entuzjastycznie zareagowali na występ
przedszkolaków. Nie zabrakło wzruszeń, śmiechu i dobrej zabawy. Dzieci
otrzymały od kuracjuszy gromkie brawa oraz zostały bardzo docenione za
odwagę, świetne przygotowanie oraz ogrom pracy, włożony w przedstawienie. Po spotkaniu na młodych artystów czekał słodki poczęstunek.
Justyna Ożóg
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CO BYŁO? CO BĘDZIE?
W KRZESZOWICKIEJ BIBLIOTECE
21 lutego odbyło się spotkanie autorskie z Janem Kantym Wójcikiem i promocja książki „Nawojowa Góra 200 lat szkolnictwa”.
7 marca zaprosiliśmy panie na zorganizowaną dla nich imprezę Baby, Babki, Babeczki – Dzień Piękna i Zdrowia w bibliotece. Wszystkie panie mogły
u nas znaleźć chwilę na złapanie oddechu przy aromatycznej kawie i pysznym fit jedzeniu. W czasie spotkania mogłyśmy wysłuchać paru ciekawych
porad. Robert Morawiec, który jest trenerem personalnym, zawodnikiem
i pasjonatem zdrowego stylu życia, doradzał nam jak zdążyć z formą do
lata. Wszystko o urodzie, pielęgnacji cery przybliżyła nam Agnieszka Wójtowicz z Atelier Urody Cztery Pory Roku. Michał Lenartowicz – fizjoterapeuta,
podzielił się z nami poradami i spostrzeżeniami na temat fizjoprofilaktyki.
Wszystko po to, żebyśmy jak najrzadziej musiały korzystać z pomocy fizjoterapeuty. Na koniec babskiego spotkania instruktor pilates Andżelika
Nowak pokrótce przybliżyła tą metodę i zaprezentowała kilka prostych
ćwiczeń dla każdego.

Wiosenna pogoda sprzyjała spacerom przedszkolaków, które w marcu
licznie odwiedzały bibliotekę i uczestniczyły w organizowanych dla nich
zajęciach (m.in. głośne czytanie bajek i teatrzyk Kamishibai).
Anna Hynek

Cieszymy się, że spotkania w bibliotece z okazji Dnia Kobiet z roku na rok
cieszą się coraz większą popularnością i w tym roku było nas już ponad 60!
Ewa Bandyk

W KWIETNIU W BIBLIOTECE
W KRZESZOWICACH
4 kwietnia – spotkanie z historią Królowej Nauk
– prowadzenie Zbigniew Durczok, godz. 18.00;
12 marca w tramach projektu multimedialnego „Pamięć Uniwersytetu”
obejrzeliśmy film archiwisty i dokumentalisty Macieja Zborka „Robię swoje
rzecz o profesor Marcie Wyce”. Gościem spotkania była prof. Marta Wyka,
która opowiedziała licznie zgromadzonej publiczności o swoich książkach „Przypisy do życia” i „Przypomniałam sobie” – opowieści o przyjaźni,
o dziadkach, o miejscach i domach i – o czasie.
21 marca z cyklu Pasjonaci z Gminy Krzeszowice odbył się wernisaż Tytusa Ideca. Wystawę prac autora można oglądać do 16 kwietnia w czytelni
biblioteki.
29 marca odbyło się spotkanie z Rafałem Baranem „Życie na Filipinach
według autora bloga Szukając Przygody”. Rafał Baran jest mieszkańcem
Krzeszowic, który postanowił coś zmienić w swoim życiu, dlatego od ponad
czterech lat cieszy się wolnością i powoli upływającym czasem na małej
wyspie na Filipinach.
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12 kwietnia – Anna Chrząścik o podróżach, godz. 18.00;
21 marca – 16 kwietnia – wystawa prac Tytusa
Ideca, czytelnia biblioteki w Krzeszowicach;
23 kwietnia – 18 maja – Wiosenny kiermasz
książki, czytelnia biblioteki w Krzeszowicach;
25 kwietnia – Dyskusyjny Klub Książki
„Przy Kafce”, godz. 18.00;

KLUBOWICZE W BESKIDZIE ŻYWIECKIM
10 marca Krzeszowicki Klub Podróżnika wyruszył na kolejny wyjazd: celem naszej wędrówki było pasmo Beskidu Żywieckiego, a dokładnie Hala
Rysianka i Lipowska.
Wyruszamy z Krzeszowic punktualnie o godzinie 7.00, ucieszeni, że nocne
wichury, które przechodziły przez południe kraju, wyrządzając wiele szkód,
już ucichły. Poranek wita nas ładną pogodą. Do Złatnej Huty, początku naszej marszruty, dojeżdżamy przez słynną Milówkę, gdzie mieści się rodzinny dom braci Golców – muzyków bliźniaków znanych całej Polsce ze swej
folkowej twórczości. Beskidy witają nas „zimową szatą”, na szlaku i zboczach
gór zalega duża ilość białego puchu. Próżno nam szukać pierwszych oznak
wiosny. Czarnym szlakiem wyruszamy ze Złatnej Huty do schroniska na Rysiance, by dalej przez Halę Lipowską zejść do Złatnej szlakiem niebieskim.
Niestety, przysłowie „W marcu jak w garncu” się sprawdza. Podczas podchodzenia do schroniska na Hali Rysianka, po ładnym początku dnia rozpętuje
się śnieżna zamieć, utrudniając nam wędrówkę, ale szczęśliwie docieramy
wszyscy do schroniska na Hali Rysianka, którego historia sięga 1937 roku.
Hala ta położona jest na zboczach szczytu Rysianki, Jej nazwa, podobnie
jak nazwa szczytu, pochodzą od rysia, który widnieje w logo schroniska.
Jest to jedna z najbardziej widokowych hal w Beskidach. Panorama z niej
obejmuje m.in. Pilsko, Babią Górę, a przy dobrej pogodzie również Tatry
i Małą Fatrę. O podziwianiu takich widoków możemy pomarzyć, widoczność ogranicza się do kilkudziesięciu metrów, co gorsze zamieć śnieżna nie
mija, więc pod odpoczynku i posileniu się w schronisku zapada decyzja by
wracać do autokaru tą sama trasą, którą wychodziliśmy. To już kolejna wycieczka podczas której pogoda krzyżuje nasze pierwotne plany, ale zdrowy
rozsądek i bezpieczeństwo zawsze należy stawiać na pierwszym miejscu
i trasę wycieczki dostosowywać do aktualnych warunków pogodowych.
Mamy nadzieję, że zdobycie Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym,
celu kolejnej wycieczki, odbędzie się bez pogodowych niespodzianek. Do
zobaczenia na szlaku!
Michał Dzidek

PIKNIK BARTNICZY
W miniony weekend w Zagrodzie Edukacyjnej Pasieka u Tytusa
w Krzeszowicach odbył się Bartniczny Festyn Rodzinny. Celem spotkania było pokazanie, w jaki sposób wykonywane (dziane) były kłody
bartne - najstarsze typy uli.
Przenieśliśmy się w czasy bartników i poznawaliśmy tajniki ich rzemiosła,
które do XIX w. było żywe w Polsce i rozsławiało nasz kraj w Europie. Z pomocą pszczelarzy: Przemka z Tenczynka, oraz Roberta Kuczary z Krzeszowic
wydzialiśmy trzy kłody, w tym jedną „na gotowo”. Używaliśmy do tego tradycyjnych narzędzi bartniczych: pieszni – długiego na 1,5 m dłuta; cieślicy
– siekierki rurowej; oraz skobliczki – pierścienia na trzonku do wyrównywania barci wewnątrz.
Dzięki wysiłkom starszych i młodszych wciągnęliśmy jedną kłodę na drzewo, gdzie będzie czekała na nową rodzinę pszczelą. W trakcie spotkania
oglądaliśmy zabytkowe ule zgromadzone na terenie Zagrody, a także ule
historyczne z żywymi rodzinami pszczelimi: kószkę – ul słomiany, oraz ul
kłodowy. Zaglądaliśmy do nich – obie rodziny pszczele przetrwały zimę
w doskonałej kondycji.

Na koniec, przy ognisku, raczyliśmy się miodem i słodkościami. Bardzo pozytywnym elementem spotkania było przybycie osób z różnych grup wiekowych: od licznych rodzin z dziećmi przez młodzież do grupy seniorów.
Dziękuję wszystkim uczestnikom festynu za wspaniałą atmosferę oraz gorące wsparcie dla kultywowania rodzimej tradycji pszczelarskiej.
tekst:Tytus

Woźniak, Bartnik, edukator pszczelarski
Zdjęcia: Monika Dudek, Andrzej Rokicki
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ECHA PIŁKARSKICH BOISK
Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny ruszyła wiosenna runda
rewanżowa rozgrywek piłkarskich na najniższym szczeblu. W klasie
okręgowej Świt Krzeszowie rozegrał mecz z rezerwami Garbarni
Kraków. Początek tego meczu może nie był zbyt obiecujący dla gospodarzy, ale to właśnie zawodnicy Świtu zdobyli dwa pierwsze gole
i objęli prowadzenie 2:0. W piłce nożnej wymagana jest koncentracja
i unikanie błędów, tymczasem sztuka ta nie za bardzo udała się gospodarzom. Goście bardzo szybko strzelili z karnego kontaktowego gola
i do przerwy było tylko 2:1. Po zmianie stron goście wykorzystali kolejne stworzone sytuacje i ostatecznie wygrali 2:3. Tak więc inauguracja
rozgrywek w Krzeszowicach nie była udana ale przed drużyną jeszcze
sporo meczów, więc jest nadzieją, że bilans punktowy napewno będzie poprawiony.

zaimponowała, ale pierwsza zdobyła gola. Natomiast gospodarze, pomimo
kilku bardzo dobrych sytuacji i sporej przewagi, zdobyli tylko jednego
gola z rzutu karnego w końcówce meczu i mecz zakończył się podziałem
punktów .
Victoria Zalas uległa na własnym boisku drużynie z Libiąża 1:3. Goście
uzyskali pierwsze trafienie na początku meczu i ten gol w pewnym sensie
ustawił mecz. Victoria odpowiedziała trafieniem w... słupek. Do przerwy
utrzymał się wynik 0:1, ale widać było wyraźnie przewagę na boisku gości,
co po przerwie potwierdzili kolejnymi golami. W końcówce meczu Victoria
zdobyła honorowego gola, natomiast Marcin Kapusta w bramce Victorii
kilkoma dobrymi interwencjami uratował Victorię przed wyższą porażką.
Tęcza Tenczynek w pierwszej kolejce pauzowała. W ramach meczu sparingowego pokonała lidera klasy B, Wisełkę Rozkochów 4:1.
Górzanka rozpocznie rozgrywki w weekend 30/31 marca, tydzień później
Jutrzenka.

W klasie A Wolanka Wola Filipowska zremisowała na własnym boisku 1:1
z Alwernią. Jak mówili działacze Wolanki, Alwernia niczym szczególnym nie

Jerzy Wnęk

CKIS MARATON KRZESZOWICE – GRAMY DALEJ W II LIDZE
Kibice siatkówki pamiętają ubiegłoroczny awans drużyny siatkarskiej CKiS Maratonu Krzeszowice do II ligi siatkówki. To była wielka radość,
ale też lekka niespodzianka. Zastanawiano się, czy dziewczyny podołają w rywalizacji w wyższej klasie rozgrywkowej? Czy będą tylko
dostarczycielkami punktów dla rywali, czy będzie to tylko jednosezonowy epizod?
Wszystkich, którzy nie śledzili na bieżąco rozgrywek, pragnę z przyjemnością poinformować, że siatkarki Maratonu spisały się w II lidze znakomicie.
Dziewczyny rozkręcały się z meczu na mecz i potrafiły sprawić wiele niespodzianek wygrywając spotkania z wyżej notowanymi rywalkami. CKiS
Maraton nigdy nie należał do tuzów finansowych. Nie zmieniła tego II
liga. Mimo tych ograniczeń udało się trenerowi Marcinowi Zacharskiemu
stworzyć drużynę, która rywalizowała z potencjalnie lepszymi zespołami
jak równy z równym.
W imieniu wszystkich kibiców siatkówki dziękuję za piękny sezon, za emocje i walkę. I wreszcie za to, że w kolejnym sezonie ponownie będziemy
mogli oglądać siatkarki CKiS Maratonu Krzeszowice w rozgrywkach II ligi.
Dziewczyny zakończyły miniony sezon na 7 miejscu.
Marian Lewicki

MISTRZOWSKIE SKRZATY VICTORII ZALAS
W Krakowie odbyły się Halowe Mistrzostwa Małopolski drużyn „Skrzatów” w piłce nożnej 2019.
Do rozgrywek zgłosiło się 28 drużyn, które
rozgrywały mecze eliminacyjne. Spotkania
odbywały się na hali „Suche Stawy” w Nowej
Hucie. Zaangażowanie, świetna gra i dobra
zabawa doprowadziły Victorię Zalas do finału,
w którym zmierzyły się 4 drużyny.
Mistrzostwo zdobyła Victoria Zalas poprowadzona przez trenera Marcina Kapustę. Zwycięska drużyna zgrała w składzie: Andrzej
Bałuszek, Jan Florian, Filip Fijak, Oskar Baran,
Franciszek Łytek, Wiktor Soja i Igor Wiech.
Drugie miejsce zajął Gwarek Wieliczka, trzecie PKS Jadwiga Kraków, a czwarte Błękitni
Modlnica.
Red.
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Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym i Wszystkim
za okazane wyrazy współczucia
oraz udział w ceremonii pogrzebowej
mojego kochanego Męża ś.p. Romana Macieja Augustyniaka

Dziękujemy
dr Halinie Kumelowskiej-Fedyk
oraz dr Romanowi Matysikowi
za troskę, życzliwość i opiekę
nad naszą Mamą, ś.p. Heleną Łuczyńską

składają żona z dziećmi

Córki

Przyjmuje:
WESTAMED Chrzanów
ul. Wyszyńskiego 17
rejestracja: 606 762 523

Zapraszamy na zabiegi wibroterapii wykonywane w ramach ogólnopolskiego programu badania wibroterapii.
Pomożemy Ci przy problemach z:
bólem kręgosłupa, rwą kulszową,
bólem szyi i obręczy barkowej,
bólami pourazowymi, reumatycznymi,
opuchliznami kończyn dolnych, żylakami,
zwyrodnieniami stawów,
niewydolności krążeniowej,
otyłości, cukrzycy

Zapraszamy od pn. do pt.,
w godzinach 8-14
Rejestracja:
505 952 606
ul. Krakowska 31
32-065 Krzeszowice

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

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

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Justyna Damian-Cygan

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

ul.Legionów Polskich 11a, 32-065 Krzeszowice

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
Technik Masażysta

Jarosław Kuć

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

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

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

USG

- jamy brzusznej, tarczycy, gruczołów piersiowych,
ślinianek, jąder, węzłów chłonnych,
tkanek miękkich, jam opłucnowych

Doppler - tętnic szyjnych, nerkowych, tętnic i żył kończyn dolnych
i górnych, układu wrotnego
USG

- stawów kolanowych, biodrowych, skokowych,
łokciowych, ścięgna Achillesa

USG

- stawów biodrowych u dzieci

rej./inf. tel. 12 282 53 12
pon., wt., czw. w godz. 15ºº - 20ºº

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

tel. 509 795 469
geodezjaurbanik.pl

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

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