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Tym razem przegląd zaczynam od roku 1927. Dziewięć lat trudnej niepodległości. „Czas” (nr 146 z 30 czerwca) ogłasza ciekawą listę wpłat. Cel
szlachetny na rzecz Fundacji samolotu sanitarnego województwa małopolskiego do 20 czerwca 1927 roku wpłacili m.in. Gmina Chrzanów – 500
zł; Sierczańskie Zakłady Górnicze – 100 zł; Górka Fabryka Cementu w Sierszy 100 zł; Administracja Dóbr hr. Potockich – Krzeszowice – 100 zł.
Minister Skarbu proponował wtedy opłatę za tzw. normalny paszport w wysokości 250 zł. W tymże samym numerze gazety pojawia się obszerny
materiał ze złożenia prochów Juliusza Słowackiego do Krypty Wawelskiej. W pobliżu niej znajduje się Kaplica, którą w latach 1832-1840 przebudowała Zofia Potocka – pokrywając koszty modernizacyjne. Znajdują się tam prochy jej męża – Artura, zmarłego w Wiedniu 30.01.1832 r. Wiele
lat później, po odprawieniu egzekwii przez ks. Metropolitę Sapiehę, oficerowie wnieśli trumnę ku krypcie. Książęta Kościoła ustawili się z duchowieństwem nad wejściem do podziemi, a za trumną postępował Marszałek Józef Piłsudski, który wszedł do podziemi i był obecny przy złożeniu do
sarkofagu trumny ze szczątkami Słowackiego. W tej chwili zabrzmiał głos Zygmunta, odezwały się organy, a powietrzem wstrząsnęły odgłosy salw
armatnich. Warto te miejsca odwiedzić.
„Ilustrowany Kurier Codzienny” (nr 164 z 15 czerwca 1928 r.) opublikował obszerny reportaż autorstwa Zofii Lewekowskiej „Wielkie dzieło miłości i poświęcenia”. Autorka przypomniała dzieje życia ks. Kazimierza Siemaszki (1847-1904) – pedagoga, wychowawcy, działacza społecznego,
twórcy idei zakładania domów schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych, opuszczonych chłopców. Placówka taka powstała w Krakowie,
w roku 1886, przy ulicy Długiej. Ksiądz Siemaszko zakupuje także w Czernej 10 morgowy grunt, na którym w 1900 r. ukończono budowę domu
wakacyjnego, przeznaczonego na letnie pomieszczenie dla wychowanków w Krakowie. Czerna wybrana na miejsce edukacji chłopców oraz ich
powrotu do społeczeństwa, spełniała takie warunki. Wychowuje się w niej i uczy w tej chwili 140 chłopców w wieku od lat 6 do 14, są wśród nich
najbiedniejsze z biednych, bo sieroty zupełne. Są chłopcy bez ojca lub matki, są dzieci z nieszczęśliwych małżeństw, których tak dziś dużo niestety. Są
wreszcie takie, które zbrodnia rodzicielska skazała na straszne opuszczenie.(...) Jest tu wszystko, co może zapewnić dziecku zdrowie fizyczne i moralne. Z zainteresowaniem i podziwem oglądałam obszerne, jasne sypialnie dzieciaków, wspaniały taras przeznaczony do kąpieli słonecznych, salkę
z lampami kwarcowymi, bibliotekę. Troskliwi wychowawcy urządzili też dla chłopców duży basen kąpielowy z przepływającą wodą rzeczną, a na
szczycie zalesionej góry boisko sportowe. Podkreślić należy fakt, że zakład posiada kanalizację, wodociągi i własną elektrownię z turbiną wodną
dostarczającą bezpłatnie prąd do zakładowych urządzeń. Duszą tego filialnego Zakładu w Czernej jest od roku 1917 – niestrudzony w pracy – ks.
prefekt Seweryn Karolczyk, sekundują mu dzielnie panie nauczycielki: Maria Rogalska, Maria Jaworska i Maria Piątkówna. W tym niemalże arkadyjskim obrazie autorka przywołuje osiągnięcia wychowanków – zawodowe, społeczne, także wojskowe. Nawet po II wojnie światowej pamięć
o zamkniętym przez okupanta, a później przez nowe władze, Zakładzie Siemaszki rzeźbiła swe ścieżki wśród lokalnego społeczeństwa. Dzisiaj
mieści się tam Dom Pomocy Społecznej.
Objazdy i dziś są zmorą użytkowników dróg. Aktualnie doszedł problem korków na wąskich drogach, a na pobliskiej autostradzie też nie jest lepiej.
Włącznie z cenami. Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie podaje do wiadomości, że wskutek zamknięcia drogi na przestrzeni Krzeszowice –
Rudawa dla komunikacji kołowej, jako drogę objazdową dla ruchu konnego, przeznacza się drogę: Rudawa – Nielepice – Kopce – Krzeszowice.
Natomiast ruch automobilowy do Krakowa dalekobieżny należałoby skierować z Katowic na drogę wojewódzką Chełmek – Kraków. Tak obwieścił
„IKC” (nr 165 z 16 czerwca 1928). W tymże samym numerze poczytnej gazety, na stronie 6, zaproszenie na wycieczkę do Dubia i okolic Czernej,
którą urządza Wydział Kulturalno-Oświatowy Związku Zawodowego Pracowników Umysłowych w Krakowie (ulica Sławkowska 6) dnia 17 czerwca. Zbiórka przed Dworcem Głównym o godz. 7.30 rano. I dzisiaj ta trasa jest atrakcyjna, relaksująca, z tradycją hodowli pstrąga w tle.
Notatka „IKC” (nr 125 z 5 czerwca 1929) poraża. Tragiczna śmierć żebraka. Onegdaj w nocy zmarł na stacji kolejowej w Krzeszowicach Wawrzyniec Bębenek (lat 36) z Żarek pow. Chrzanów, który od dwóch dni wałęsał się i żebrał w Krzeszowicach i okolicy. Śmierć nastąpiła prawdopodobnie
na wskutek wycieńczenia. Wymieniony opuścił w lipcu 1928 roku więzienie karne w Wiśniczu, gdzie odsiadywał karę za zabójstwo. Zwłoki przewieziono do kostnicy w Krzeszowicach, aż do dalszego zarządzenia sądu.
Podwyżkę cen lekarstw anonsuje „Czas” (nr 128 z 8 czerwca 1929). Otóż z dniem 5 czerwca weszła w życie w całej Polsce nowa podwyższona taksa
za sporządzanie lekarstw i wynosi 25% opłat dotychczasowych. Dzisiaj już niewiele aptek w Krzeszowicach przygotowuje leki według lekarskiej
receptury, za to w wielu brakuje gotowych lekarstw, których w hurtowniach niedostatek.
„Czas” (nr 143 z 1929) podaje dane statystyczne o jakże ważnym oraz uciążliwym polskim, nawet narodowym problemie: W roku 1928 na terenie
państwa polskiego została przeprowadzona akcja przeciwalkoholowa przez 44 organizacje grupujące 73 269 członków w 2297 kołach. Ponadto
działało 5 przychodni przeciwalkoholowych. Dwie w Warszawie i po jednej w Poznaniu, Wilnie i w Katowicach. Problem i dzisiaj aktualny, praktycznie nierozwiązywalny. Ileż osób znanych z widzenia odchodziło i odchodzi w alkoholowym zniewoleniu. Wiem, że w Krzeszowicach działa
– niedaleko remizy – Ośrodek AA z mityngami. Zawsze to szansa na uratowanie życia, nie tylko swojego.
Nazwano go bohaterem i obywatelem trzech narodów. Postać to niezwykła – nie tylko w wojskowości. Józef Bem żył w latach 1794-1850. Zmarł
w Aleppo. Po tylu latach sprowadzono prochy do rodzinnego Tarnowa w czerwcu 1929. Na trasie podróży specjalnego pociągu witały go i żegnały
tłumy. W mauzoleum na wyspie w Parku Strzeleckim umieszczono napisy w języku polskim, węgierskim i arabskim. Na interwencję Komitetu
Rządu miasta Krzeszowic, dyrekcja PKP w Krakowie zarządziła zatrzymanie pociągu, wiozącego prochy generała Józefa Bema, na dworcu kolejowym w Krzeszowicach – na czas 1 minuty – celem złożenia przez reprezentację miasta na trumnie gen. Bema wieńca, w którym znajdują się świeże
kwiaty znad grobu jego starszego towarzysza z powstania listopadowego – gen. Józefa Chłopickiego, którego szczątki, jak wiadomo, spoczywają na
cmentarzu w Krzeszowicach („Czas” nr 147 z 30 czerwca 1929). Trzeba o tym fakcie pamiętać, odwiedzając tę nekropolię.
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Medale dla mieszkańców gminy
Minister Obrony Narodowej wyróżnił 9 rodzin z gminy Krzeszowice medalami „Za zasługi dla obronności kraju”. Medale otrzymali rodzice, których przynajmniej troje dzieci pełniło wzorowo czynną służbę wojskową.
Odznaczenia wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Krakowie ppłk Andrzej Szymański przy
asyście kierownika Sekcji Administrowania Rezerwami Jana Klainy.
Srebrnymi medalami zostali uhonorowani:
1. Państwo Krystyna i Jan Pałkowie z Rudna
2. Państwo Danuta i Roman Godyniowie z Miękini
3. Państwo Stanisława i Franciszek Bolkowie
z Woli Filipowskiej
4. Pani Janina Gregorczyk z Tenczynka
5. Pani Zofia Kawala z Nowej Góry
6. Pani Maria Ćwikła z Nowej Góry.
Komendant podziękował wyróżnionym za wychowawczy wysiłek i trud, który musieli włożyć
w wychowanie synów na wzorowych obywateli
i żołnierzy.
Kwiaty oraz życzenia zdrowia, pomyślności i rodzinnego szczęścia przekazał rodzinom burmistrz
gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, a przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Adam
Godyń wręczył pamiątkowe książki. W uroczystości
udział wzięli: kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
– Marzena Zakrzewska-Szpak, pracownicy Urzędu
Miejskiego w Krzeszowicach oraz członkowie rodzin
odznaczonych.
Tekst: Barbara Kurdziel
Zdjęcia: Marian Lewicki

Dotacja z programu „Małopolskie
Remizy”
Burmistrz Gminy Krzeszowice i Dyrektor
Krzeszowickiego Centrum Zdrowia
zapraszają na

NIEDZIELĘ DLA
ZDROWIA
16 czerwca 2019
w godzinach od
11.00 do 15.00
Rynek w Krzeszowicach

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” gmina Krzeszowice otrzymała z Województwa
Małopolskiego środki finansowe w kwocie 29 554,00 zł na wymianę bram garażowych w budynku OSP w Krzeszowicach.
W dniu 18 maja 2019 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach promesa na to
zadanie została przekazana przez wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę na
ręce burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka i prezesa OSP w Krzeszowicach, druha
Stanisława Mirka.
Zdjęcie: UMWM
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W programie m.in.: bezpłatne badania
profilaktyczne, kardiobus – ocena wieku
serca, osteobus, spirobus, konsultacje fizjoterapeutyczne, trychoskopia skóry głowy,
profilaktyka raka piersi, profilaktyka jamy
ustnej, stoiska prezentacyjne i informacyjne,
Miasteczko Maltańskie, występy sportowe,
kiermasz produktów dietetycznych i naturalnych, konkursy i zabawy dla dzieci.
W budynku KCZ przy ul. Krakowskiej 8
– badanie znamion skórnych.
Program i szczegółowe informacje na
stronie www.krzeszowice.pl i na plakatach.
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Pamiętamy i dziękujemy
Już za kilka dni będziemy obchodzić okrągłą rocznicę wydarzeń, które zmieniły życie każdego z nas i jednocześnie dzieje całych społeczeństw
i krajów. Zbliża się bowiem 30 rocznica pierwszych w Polsce po II wojnie światowej wolnych wyborów parlamentarnych.

Przeprowadzone w dniach 4
i 18 czerwca 1989 roku wybory
do Sejmu i Senatu na zasadach
ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu, skruszyły okowy totalitarnego państwa, jakim była
Polska Rzeczpospolita Ludowa
i zainicjowały demokratyczne
przemiany ustrojowe w całej
Europie środkowo – wschodniej.
Zapoczątkowały proces powrotu Polski do grupy państw ze
społeczną gospodarką rynkową,
opartą na wolnym przepływie ludzi i towarów. Nie byłoby tego
swoistego geopolitycznego cudu bez pierwszego w krajach komunistycznych wolnego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.
Z pewnością bez sierpnia 1980 nie byłoby czerwca '89. Zbyt dobrze
Polacy zapamiętali karnawał Solidarności, aby stłumił go okrutny
stan wojenny i postępujące po nim szare lata osiemdziesiąte. Opozycja demokratyczna, zgrupowana w Komitetach Obywatelskich na
czele z Lechem Wałęsą, zapoczątkowała przemiany ustrojowe, które
wkrótce zmieniły system geopolityczny w Europie – padł mur berliński, rozpadł się obóz krajów socjalistycznych, komunizm bankrutował
nawet w swoim mateczniku – Związku Radzieckim. Zniewolone
dotąd narody odzyskiwały niezależność i obalały swoich tyranów
oraz sowiecką „opiekę”. Pękła żelazna kurtyna oddzielająca całe narody od wolnego świata. Porządek pojałtański odchodził w niebyt. Ta
nowa rzeczywistość miała przełożenie także na nasze lokalne życie.
Model scentralizowanego, monopartyjnego państwa, w stosunkowo
szybkim czasie został zastąpiony demokratycznie wybranym aparatem państwowym i samorządowym. Już na wiosnę 1990 roku Sejm
przyjął ustawę o samorządzie gminnym, która wraz z kilkoma innymi
regulacjami stanowi do dziś podstawę prawa samorządowego. Regulacje te upodmiotowiły gminę – podstawowy szczebel samorządu
terytorialnego, dając jej instrumenty do zaspokajania zbiorowych
potrzeb mieszkańców. Stojący dotąd na czele urzędu gminy naczelnik został zastąpiony przez burmistrza/wójta, początkowo wybieranego spośród radnych, a od 1998 roku w wyborach bezpośrednich.
Samorząd stał się rzeczywistym gospodarzem terenu, przejmując
większość zadań i kompetencji zawarowanych dotychczas wszechobecnemu państwu. Wyzwoliło to niespotykane dotąd pokłady
oddolnych inicjatyw – mieszkańcy poczuli wreszcie, że mają wpływ
na swoje bliższe i dalsze otoczenie. Nastąpił rozkwit życia społecznego, organizacji i stowarzyszeń, rodził się i rozwijał w gospodarce
sektor prywatny, w tym firmy rodzinne, nastawione przyjaźnie do
swojej gminy i jej mieszkańców oraz pozostawiające właśnie tu, na
miejscu, swoje podatki, i dające zatrudnienie najbliższym i sąsiadom.
Dawał się jednak odczuć brak możliwości przypływu dużego kapitału, a konsekwencje rozpadu niewydolnej gospodarki socjalistycznej
przez długie lata skutkowały wysokim bezrobociem i ograniczeniami
w dążeniu do cywilizacyjnego postępu. Nawet najbardziej sprawne
zarządzanie gminą nie mogło obejść się bez środków na inwestycje
i realizację ambitnych planów lokalnych społeczności. Funduszy tych
nie miało młode, demokratyczne państwo, a kapitał zagraniczny był
początkowo bardzo ostrożny w inwestowaniu na wschód od Odry.
Dlatego tak bardzo istotne i przełomowe dla Polaków było przystąpienie naszego kraju 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej, poprzedzone dwudniowym referendum, które odbyło się 7 i 8 czerwca
2003 roku. Tym samym Polska stała się formalnie częścią wspólnej

Europy, spełniły się marzenia
i dążenia kilku pokoleń Rodaków o powrocie do grupy
krajów cywilizacji zachodniej.
Nade wszystko zaś powstały
niedostępne dotychczas możliwości w zakresie pozyskiwania
śro d k ów zewnętr z nyc h. Tę
szansę samorząd terytorialny
wszystkich szczebli wykorzystał
bardzo skutecznie.
W ciągu tych piętnastu lat zmieniły się dynamicznie wszystkie
obszary naszego życia. Powstały tysiące kilometrów nowych dróg.
Nasze placówki edukacyjne są nowoczesne i bezpieczne. Rynki
i skwery w miastach i sołectwach, poddane rewitalizacji, są nie tylko
prawdziwą ozdobą swoich miejscowości, ale także miejscem licznych
wydarzeń i spotkań integrujących mieszkańców. Powstała nowa
infrastruktura rekreacyjno-sportowa, z której korzysta coraz więcej
osób, doceniających piękno naszych „małych ojczyzn”.
Swoją szansę wykorzystali polscy przedsiębiorcy. Nastąpił dynamiczny rozwój prywatnych przedsiębiorstw i firm rodzinnych, które dorównują profesjonalizmem sąsiadom z krajów zachodnich, a co najważniejsze, dają pracę milionom Polaków. Rolnicy dzięki dopłatom
unijnym doposażyli swoje gospodarstwa i teraz mogą dostarczać
naszą polską zdrową żywność na krajowe i europejskie stoły.
Także nasz samorząd obficie czerpie ze sprzyjającej koniunktury
polityczno – ekonomicznej, prowadząc kolejne inwestycje – rozbudowę szkół w Krzeszowicach i Woli Filipowskiej, strefę gospodarczą
w Miękini oraz Park&Ride. Nie zapominamy przy tym, że zarówno
te duże inwestycje, jak i dziesiątki mniejszych zadań, mają służyć
człowiekowi – jego lepszemu, zdrowszemu życiu w sprzyjającym
środowisku, w coraz większym komforcie i w oparciu o europejskie
standardy. To właśnie nasze społeczeństwo jest beneficjentem tych
ambitnych i nie mających wcześniej podobnego przykładu działań
samorządu, umiejętnie współpracującego z władzami państwowymi, czego namacalnym symbolem jest modernizacja linii kolejowej
Kraków – Krzeszowice – Trzebinia – Katowice, który wyniesie nasz
region na jeszcze wyższy stopień cywilizacyjnego rozwoju.
Nie będzie zatem żadnej przesady w stwierdzeniu, iż należycie wykorzystujemy szansę, która została nam dana. Dlatego też samorząd
gminy Krzeszowice 4 czerwca zamierza na nadzwyczajnej, uroczystej
sesji Rady Miejskiej godnie uczcić trzydziestą rocznicę wyborów
z czerwca 1989 roku oraz piętnastą rocznicę wejścia Polski do Unii
Europejskiej, podejmując okolicznościową deklarację.
Z tej okazji gorąco dziękujemy wszystkim tym, którzy swoją
postawą doprowadzili kilkadziesiąt lat temu do historycznych
zmian w Polsce. Słowa uznania kierujemy do koleżanek i kolegów samorządowców i społeczników, który pracują dzisiaj dla
dobra naszych mieszkańców i szeroko pojętego rozwoju miasta
i gminy Krzeszowice.
Dziękujemy Wam wszystkim!
Wacław Gregorczyk
Adam Godyń
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Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju
i Poszanowania Energii „Miękinia”
13 maja w Krakowie podpisana została ważna dla gminy Krzeszowice umowa na budowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania
Energii „Miękinia”. Umowę podpisali wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka i prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, w uroczystości uczestniczył również burmistrz Wacław Gregorczyk.
Na terenie centrum powstanie pięć jednostek:
• Laboratorium Odnawialnych Źródeł, Poszanowania
Energii i Środowiska,
• Laboratorium Sorbentów Mineralnych,
• Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych,
• Laboratorium badawcze iLab jako wirtualna rzeczywistość do
badań naukowych z salą komputerową i multimedialną salą
3D do celów prototypowania i testowania wyników badań,
• Akredytowane Laboratorium Hydrogeochemiczne.
Inwestycja ma się zakończyć w 2021 roku. Koszt projektu wynosi ponad
18,7 mln zł, z czego blisko 8 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Tekst

Biura Prasowego UMWM
Zdjęcie: Biuro Prasowe UMWM

na podstawie informacji

Umowa na „Parkuj i jedź” podpisana
9 maja burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu przesiadkowego w formule
„Parkuj i jedź” przy dworcu PKP w Krzeszowicach.
W skład projektu wchodzi wykonanie: parkingu na 146 miejsc postojowych łącznie, wraz
z miejscami dla osób niepełnosprawnych (6
stanowisk), zatok z przystankiem dla busów,
zatok Kiss&Ride, miejsc postoju 30-minutowego, postoju TAXI, ciągów pieszych z przejściami dla pieszych i barierami wygradzającymi,
drogi dojazdowej do parkingów oraz do budynku stacji kolejowej wraz z pętlą do zawracania w rejonie wejścia na dworzec kolejowy
z jednostronnym chodnikiem oraz wyspą oddzielającą od parkingu. Powstaną także miejsca postojowe dla rowerów z zadaszeniem
i systemem zabezpieczenia przed kradzieżą.

pędem elektrycznym, system odwodnienia,
instalacje zasilające do wszystkich urządzeń
systemu parkingowego oraz rozbudowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, w tym sieci
wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej. – W drugim etapie zostanie wykonane około
140 miejsc parkingowych dla osób korzystających z komunikacji autobusowej i podróżujących
pociągiem bez biletu aglomeracyjnego – mówi
Wacław Gregorczyk.
Wykonawcą jest firma Ruko Sp. z.o.o., 30-389
Kraków, ul. Wicherkiewicza 23 K.
Wartość inwestycji: 5 998 362,91 zł. Planowany
termin zakończenia: 30 lipca 2021 roku.

Parking obsługiwał będzie system szlabanów z pętlami indukcyjnymi do
zliczania pojazdów, połączonych w system informacyjny o ilości wolnych
miejsc na parkingu, wraz z tablicą informacyjną, automatami biletowymi
i monitoringiem. Przewidziane są 4 stanowiska do ładowania pojazdów z na-

Potrzebna pomoc dla
schroniska zwierząt
w Borku
Wskutek długotrwałych opadów deszczu schronisko w Borku, do
którego trafiają bezdomne zwierzęta między innymi z terenu gminy
Krzeszowice, zostało zalane.
W czwartek 23 maja, dzięki szybkiej interwencji dobrych ludzi, udało się
zapewnić miejsce w domach tymczasowych wszystkim ponad 70 zwierzętom, w tym naszym psiakom. Bardzo dziękujemy za szybką reakcję
i okazaną pomoc.
Woda dokonała jednak dużych zniszczeń, dlatego zorganizowano zbiórkę,
która ma na celu zapewnić pomoc finansową na odbudowę schroniska.
Datki można wpłacać pod poniższym adresem: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/schroniskoborek
ROŚ UMK
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Projekt dofinansowany w kwocie 3 161 901,40 zł ze środków Unii Europejskiej, w ramach Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych
– spr, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

www.krzeszowice.pl [ 7 ]

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Inwentaryzacja ogrzewania budynków
W gminie Krzeszowice trwa inwentaryzacja ogrzewania budynków, prowadzona przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Zakończyła się już ankietyzacja we Frywałdzie, obecnie trwa w Dubiu, Ostrężnicy, Rudnie, Sance i Siedlcu.
Ankieterzy sprawdzają, czy budynek ma izolację cieplną, jaki jest stan
okien oraz czy właściciel budynku jest zainteresowany wymianą źródła
ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne. Pytają także o sposób ogrzewania
budynku, typ kotła grzewczego i ilość zużytego paliwa.
Inwentaryzacja ma na celu dokładne rozpoznanie, jakimi źródłami ciepła
mieszkańcy ogrzewają swoje domy. Zebrane informacje pozwolą zaplanować przyszłe działania gminy, obejmujące wymianę starych źródeł ciepła
oraz termomodernizację.

Informacje o terminach przeprowadzenia
inwentaryzacji w poszczególnych sołectwach są umieszczane na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl, tablicach
ogłoszeń w sołectwach oraz przekazywane
sołtysom i zarządom osiedli. Ankieter musi
posiadać przy sobie identyfikator oraz pisemne upoważnienie Burmistrza Gminy Krzeszowice do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Gruz budowlany do wykorzystania
Na terenie PSZOK w Krzeszowicach (przy ul. Poprzecznej 7) gromadzony jest gruz budowlany (zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 – o kodzie 17 01 07), który mieszkańcy
mogą wykorzystać na swoich posesjach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi
na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku, gruz budowlany jest możliwy do zagospodarowania przez osoby fizyczne, w celu utwardzania
powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania
jako podsypki pod posadzki na gruncie, po rozkruszeniu
odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania
oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

Harcerskie sprzątanie
świata
„Ekologia – słowo znane, W całym świecie powtarzane. Znaczy, by nie
było śmieci i świat czysty miały dzieci.”
Z duchem dziecięcej piosenki harcerze z Hufca ZHP Krzeszowice przy
pomocy Fundacji New Era Art – operatora trasy turystycznej na zamku
Tenczyn w Rudnie, w ramach Światowego Dnia Ziemi 27 kwietnia zorganizowali wydarzenie „Weź to podnieś!”.
Celem przeprowadzonej akcji było budowanie wśród dzieci i młodzieży,
ale także dorosłych mieszkańców naszej gminy, świadomości ekologicznej
oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W sprzątaniu wzięli
udział harcerze, ich rodzice i mieszkańcy gminy wraz ze swoimi pociechami.
Wczesnym rankiem, mimo niesprzyjającej pogody, harcerze oraz mieszkańcy naszej gminy wspólnie zabrali się do porządkowania ścieżek prowadzących do najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc w gminie Krzeszowice.
Wspólnymi siłami, rozdzielając się na trzy patrole zadaniowe, powędrowali
spod kościoła w Tenczynku, między innymi przez okolice zrewitalizowanego Stawu Wrońskiego w stronę zamku w Rudnie.
Misja okazała się nie lada wyzwaniem, ponieważ Tenczyński Park Krajobrazowy obfituje w śmieci nie mniej niż w piękne krajobrazy. Nie zniechęciło
to jednak dzielnych społeczników, którym wspólnie udało się wysprzątać
choć niewielką cząstkę świata. Razem udało nam się zebrać kilkadziesiąt
worków śmieci. Po niełatwym wyczynie, każdemu z uczestników przysługiwał zasłużony odpoczynek na zamkowym dziecińcu, gdzie wraz przewodnikiem mogli poznać historię przeszło siedemsetletniej warowni.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy stanu naszego
środowiska. Zachęcamy wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa
w wielkich porządkach w kolejnych akcjach Sprzątania Świata. Pamiętajmy
jednak, że każdy z nas może wykonać Ten-czyn każdego dnia – podnosząc
rzucone butelki, puszki lub inne śmieci, by „zostawić ten świat trochę lepszym niż go zostaliśmy”.
phm.
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Agnieszka Kmiecik

W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna
maksymalna ilość odpadów do przyjęcia przez osoby
fizyczne to 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni (200 kg
na metr kwadratowy). W przypadku budowy fundamentów lub użycia jako podsypki pod posadzki na gruncie,
dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia
to 0,1Mg/m3 (100 kg na 1 metr sześcienny fundamentu).
Gruz budowlany magazynowany jest na terenie PSZOK
w kontenerze o pojemności 12 m 3 . Gruz budowlany
przekazywany będzie bezpłatnie na podstawie Karty
Przekazania Odpadu. Gmina nie zapewnia transportu.

Kontener na PSZOK-u
Na terenie PSZOK w Krzeszowicach znajduje się kontener z przedmiotami do ponownego użycia, w którym gromadzone są rzeczy, które nie
są zniszczone, a które mogą jeszcze posłużyć osobie potrzebującej,
przez co zyskają „drugie życie”.
Obecnie w kontenerze znajdują się między innymi: mała wanna akrylowa,
komplet encyklopedii, drobna ceramika kuchenna, szafka z biurkiem,
narty, sofa, stół, komplet wypoczynkowy. Przedmioty te można odebrać
bezpłatnie, bez żadnych dodatkowych formalności. Z kolei przyjmowanie
rzeczy zbędnych, a będących w dobrym stanie, odbywa się na zasadach
określonych w regulaminie PSZOK.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących odbioru z PSZOK
lub dostarczenia przedmiotów do ponownego użycia, prosimy o kontakt
z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach pod nr telefonu 12 252 08 21 lub obsługą PSZOK pod nr telefonu
513 930 527.
RGK UMK

Kalendarz podatkowy
Przypominamy, że 15 czerwca 2019 roku:
• upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za czerwiec
- dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek
nieposiadających osobowości prawnej,
• upływa termin zapłaty podatku leśnego za czerwiec - dotyczy osób
prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających
osobowości prawnej.
Przypominamy, że 20 czerwca 2019 roku:
• upływa termin zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2019 roku.

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

28.06.2019 Remiza OSP Tenczynek
18:00

Sympozjum poświęcone historii Tenczynka

29.06.2019 Boisko LKS Tęcza Tenczynek
14:00 - 17:00

17:00 - 19:00
19:00 - 22:00
22:00 - 2:00

II Półfinał Turnieju Sołectw i Osiedli Gminy Krzeszowice
z udziałem sołectw:
Czerna, Dębnik, Dubie, Frywałd, Filipowice, Ostrężnica,
Paczółtowice, Sanka, Wola Filipowska, Zalas
oraz osiedli:
Czatkowice, Żbik
mecz piłki nożnej „Łączymy pokolenia”
Występ Kabaretu „Jestem”
Zabawa taneczna – DJ Baster

30.06.2019 „Górka Sieradzka”

plac przed Ośrodkiem Zdrowia w Tenczynku

15:00

16:00 - 17:30

19:00 - 20:30
20:30 - 24:00

Rozpoczęcie uroczystości
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
Zakopanie kapsuły czasu
Boisko LKS Tęcza
Przedszkole Samorządowe,
Szkoła Podstawowa w Tenczynku,
Koło Gospodyń Wiejskich „Tenczynianki”,
ZHP 13 Szczep DHiZ Czarna Trzynastka Tenczynek
Koncert Andrzeja Sikorowskiego
i Mai Sikorowskiej z zespołem
Zabawa taneczna – DJ Baster

Informujemy, że wydarzenie będzie filmowane i nagrywane.
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Robert Kuczara ponownie najlepszy
w konkursie wiedzy
W niedzielę 26 maja, podczas Majówki Hrabiny Zofii, odbył się finał konkursu wiedzy
„Nasza Gmina Krzeszowice” z udziałem 6 zawodników, którzy byli najlepsi w teście eliminacyjnym, przeprowadzonym 14 maja.

Pytania dotyczyły historii, ciekawych postaci,
walorów krajobrazowych Ziemi Krzeszowickiej
oraz najważniejszych postanowień statutu gminy. Konkurs miał formułę otwartą, bez kategorii
wiekowych, a nagrody finansowe ufundował
burmistrz gminy Krzeszowice.
Wynik rundy finałowej:
I miejsce i nagroda 1 000 zł – Robert Kuczara
II miejsce i nagroda 700 zł – Krzysztof Ślusarczyk
III miejsce i nagroda 500 zł – Aneta Kołodziej.
Pozostali uczestnicy finału: Teresa Wawer-Głuch,
Justyna Ożóg i Andrzej Palich, zdobyli nagrody
pocieszenia w wysokości 200 zł.
Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:
Adam Godyń, Dorota Strojnowska, Mariola Woźniak, Janina Walkowicz i Łukasz Skalny.
Zdjęcie: Marian Lewicki

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ!
Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych poprzez zastraszanie, udawanie policjanta, urzędnika czy członka rodziny niestety wciąż zbiera
żniwa – tylko w Warszawie, w ciągu pierwszego kwartału 2018 roku wyłudzono od seniorów ponad 4,3 miliona złotych. W roku 2017 prawie
19 milionów złotych! Policjanci, strażnicy miejscy oraz bankowcy łączą siły w nowej kampanii społecznej, która obejmuje zarówno działania
informacyjne, jak i operacyjne.
Metody naciągania osób starszych bazują Na wnuczka: dzwoniący podaje się za rodzinę Na chwilówkę: propozycja unikalnej promocji
najczęściej na zaufaniu. Oszuści, podając się lub przyjaciela rodziny i prosi o pomoc finan- uzyskania pożyczki, potem okazuje się, że fakza policję, rodzinę, pracowników ZUS-u, opieki sową w związku z wypadkiem, chorobą albo tyczne oprocentowanie jest bardzo wysokie.
społecznej czy fundacji, bez problemu wchodzą wyjątkową okazją do zarobienia pieniędzy. Na pracownika administracji, hydraulika, prado domu, swoją wizytę tłumacząc konieczno- Sytuacja według dzwoniącego jest nagła i wy- cownika socjalnego: pod pretekstem wywiadu
ścią pobrania zaległej opłaty, albo przeciwnie maga natychmiastowej reakcji ze strony seniora. środowiskowego, sprawdzenia stanu technicz– przekazania jakichś pieniędzy, bądź zachęcają Dodatkowo dzwoniący twierdzi, że cała sprawa nego instalacji w mieszkaniu, wykorzystując
do wsparcia zbiórki na szczytny cel. Ofiara nie- musi pozostać tajemnicą.
chwile nieuwagi, dokonywane są kradzieże pieświadomie wskazuje miejsce przechowywania Na policjanta: dzwoni policjant i informuje, że niędzy lub kluczy do mieszkania.
gotówki, a sprawca kradnie oszczędności i inne grupa przestępcza chce ofiarę okraść – np. ze Na dostawcę prądu /usług telekomunikacyjcenne przedmioty, znajdujące się w mieszkaniu. środków finansowych lub lokat w banku i prosi nych: w ramach fałszywej promocji podkładane
Podczas rozmowy telefonicznej seniorzy nama- o współpracę.
są umowy z zawyżonymi stawkami z inną firmą.
wiani są na przekazanie komuś, albo pozostawie- Na zaliczkę, przedpłatę czy nadpłatę: nakłaSENIORZE PAMIĘTAJ! ZAWSZE BĄDŹ
nie w jakimś miejscu gotówki lub kosztowności. nianie do przesłania pieniędzy z góry za jakiś proUWAŻNY, OSTROŻNY I PRZEWIDUJĄCY!
Często skłania się ich do wypłat oszczędności dukt lub usługę lub przekazanie czeku na kwotę
Nie izoluj się – nie trać więzi z rodziną i przyjaz banku, a nawet do zaciągania kredytów.
wyższą niż ustalona cena, z prośbą o odesłanie
ciółmi.
Najważniejsze to zachować zdrowy rozsądek!
nadwyżki środków za pośrednictwem przekazu
Szukaj informacji (internet, prasa, radio, telepieniężnego - czek okazuje się fałszywy.
1. 1. Bądź ostrożny, czujny i przewidujący.
wizja, instytucje gromadzące i przetwarzające
2. 2. Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pie- Na ofertę pracy: prośba o przesłanie pieniędzy informacje).
niędzy lub kosztowności obcym osobom ani w zamian za przyjętą propozycję zatrudnienia.
policjantom.
Na loterię, nagrodę: zawiadomienie o wygranej
3. 3. Jeżeli ktokolwiek telefonicznie prosi o pie- na loterii i prośba o wysłanie pieniędzy, aby móc Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”
to jeden z największych programów edukacji
niądze i masz jakiekolwiek wątpliwości z kim odebrać nagrodę.
rozmawiasz, skontaktuj się z najbliższymi lub Na nieruchomość: oferta wynajmu/zakupu finansowej w Europie. Jest on realizowany od
2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich
policją dzwoniąc pod numer 112.
nieruchomości i prośba o wysłanie pieniędzy,
przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego
4. 4. Gdy obce osoby osobiście pojawią się podając przyczyny, które wydają się wiarygodne, celem jest edukowanie uczniów, studentów i sew twoim mieszkaniu - bądź wyjątkowo ostroż- jednak nieruchomość nie jest prawdziwa.
niorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy
ny.
Na zakupy przez internet: prośba o przesłanie dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości,
Na stronie internetowej www.SeniorzeNieDajSie. pieniędzy w celu zapłaty za produkt, przedmiot przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obropl można znaleźć informacje, jakimi metodami aukcji lub usługę reklamowaną w internecie.
tu bezgotówkowego.
posługują się przestępcy i jak reagować w przy- Na znajomości: ofiara poznaje kogoś przez in- Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl
padku próby wyłudzenia:
ternet, nabiera zaufania do tej osoby, a następnie
jest proszona o przysłanie pieniędzy.
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Wyniki wyborów do jednostek pomocniczych gminy Krzeszowice
12 maja 2019 roku
Sołectwo/osiedle
Czerna
Dębnik
Dubie
Frywałd
Łany
Miękinia
Nawojowa Góra
Nowa Góra
Ostrężnica
Paczółtowice
Rudno
Sanka

Liczba głosów oddanych na kandydatów
1. Wojciech Pałka - 160
2. Joanna Dorota Smółka - 167
1. Stanisław Bogdan Stachowski - 12
2. Helena Cekiera - 44
Zbigniew Wąsik
TAK - 85
NIE - 5
Beata Elżbieta Chmielowska
TAK - 55
NIE - 2
Wojciech Janowicz
TAK - 44
NIE - 26
1. Wojciech Piotr Godyń - 200
2. Janina Teresa Lasoń - 113
Klaudia Maria Węgrzyn
TAK - 129
NIE - 9
Stanisław Marek Rozmus
TAK - 81
NIE - 21
Kazimierz Stryczek
TAK - 70
NIE - 1
Andrzej Eugeniusz Furmanik
TAK - 122
NIE - 54
Rafał Maciej Piechota
TAK - 92
NIE - 5
1. Bolesław Kuciel - 125
2. Anna Kochalska-Hrycaniuk - 148

Siedlec
Tenczynek
Wola Filipowska
Zalas
Żary
Osiedle Parkowe
Osiedle Nowy
Świat
Osiedle Centrum
Osiedle Jurajskie
Osiedle Żbik
Osiedle
Czatkowice

1. Stanisław Molik - 211
2.
Anna Czesława Wróbel - 80
1. Alicja Bronisława Gaj - 131
2. Jerzy Włodzimierz Wnęk - 492
Maciej Piotr Pielech
TAK - 89
NIE - 6
1. Henryk Woszczyna - 263
2. Michał Kucharski - 51
Kazimierz Adam Przybylski
TAK - 52
NIE - 8
Irena Maria Godyń
TAK - 98
NIE - 11
Krystyna Alicja Drewnowska
TAK - 56
NIE - 1
1. Małgorzata Podoba - 126
2. Janina Oczkowska - 94
Małgorzata Fryt
TAK - 59
NIE - 8
Adam Tarnowski
TAK - 71
NIE - 9
Helena Maria Latawiec
TAK - 87
NIE - 19

Ponowne wybory sołtysa Filipowic burmistrz zarządził
na niedzielę 16 czerwca.

Nowi sołtysi i przewodniczący
zarządów już pracują
16 maja w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyło
się spotkanie burmistrza z nowo wybranymi przedstawicielami jednostek pomocniczych gminy Krzeszowice.
Tematem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych, ustalenie
terminarza zebrań wiejskich i osiedlowych, przeprowadzono także krótkie
szkolenie. Jerzy Wnęk, sołtys Tenczynka, wybrany został przewodniczącym koła sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Uczestników
zapoznano z regulaminem Turnieju Sołectw i Osiedli 2019, odbyło się także
losowanie drużyn biorących udział w półfinałach turnieju, które odbędą się
9 czerwca w Dubiu i 29 czerwca w Tenczynku.
Sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli wybranym
na nową kadencję serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów
w działalności na rzecz lokalnej społeczności.

Remont
placu przed
remizą
Przy remizie OSP w Czernej zakończony został remont placu przed
budynkiem. Nawierzchnię z kostki
brukowej wykonała firma P.U.H
Trasa-PL z siedzibą w Filipowicach.
Wartość prac: 99 274,21 zł.

Będą modernizacje dróg
w sześciu miejscowościach
Burmistrz podpisał kolejne umowy na wykonanie modernizacji dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg w miejscowościach: Zalas
(ul. Ogrodowa), Sanka, Nawojowa Góra (ul. Lipowa), Rudno (dz. 652), Nowa
Góra, Tenczynek (ul. Wrzosowa).
Łączna wartość robót: 250 tys. zł. Wykonawca: spółka BOLTECH Sp. z o.o.
z siedzibą w Bukownie. Termin zakończenia robót: 31 lipca 2019 roku.
WIT UMK
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Piknik Strażacki
za nami

ny Krzeszowice Wacława Gregorczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Godynia oraz
przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego, Statutów, Zdrowia i Polityki Społecznej Leszka Kramarza.

W niedzielę 5 maja po raz siódmy na krzeszowickim Rynku zorganizowano Piknik Strażacki, podczas którego nie zabrakło dobrej
zabawy i pokazów z udziałem strażaków.
Organizatorami byli: Wacław Gregorczyk burmistrz gminy Krzeszowice oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach.
Patronat nad uroczystością objęli marszałek
Województwa Małopolskiego oraz starosta
Krakowski, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów.

Statuetki otrzmali: Krzysztof Francuz z OSP
Dębnik, Piotr Mamak z OSP Czatkowice, Patryk
Kawala z OSP Czerna, Agnieszka Kosno z OSP
Krzeszowice, Dominik Nowak z OSP Miękinia,
Kacper Grela z OSP Nawojowa Góra, Leszek Gleń
z OSP Nowa Góra, Kamil Staroń z OSP Ostrężnica,
Łukasz Nosal z OSP Paczółtowice, Piotr Dzidek
z OSP Rudno, Jacek Gąsior z OSP Sanka, Łukasz
Nadolski z OSP Siedlec, Konrad Wilk z OSP Tenczynek, Kacper Pałka z OSP Wola Filipowska,
Marcin Chalcarz z OSP Zalas, Mariusz Krawczyk
z OSP Żbik.

Mimo, że pogoda nie byłą zbyt łaskawa, na Rynek
zjechały wozy strażackie, te najstarsze i te najnowsze, dzięki czemu każdy mógł się przekonać,
jak wygląda taki samochód od środka. Pokaz
musztry Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z jednostek OSP prowadził naczelnik OSP w Nowej Górze Paweł Mirek. Po raz pierwszy druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Filipowskiej
zademonstrowali umiejętność opuszczania się
na linie przy użyciu szelek ratowniczych.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za wsparcie rzeczowe,
a w szczególności: Łukaszowi Smółce, wicemar-

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz
i konkurs cięcia drewna, zorganizowany przez
druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej
Górze. Nowym punktem programu był przejazd melexem, który przybył do naszej gminy
z Ochotniczej Straży Pożarnej Staniątki, która
zapewniła także miasteczko strażackie. Kolejną
nowością był pokaz alkogogli i narkogogli, zorganizowany przez Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Jak co roku, uczestnicy pikniku mogli spróbować znakomitej grochówki strażackiej, którą
przygotowują od kilku lat strażacy ochotnicy
z Nawojowej Góry, a której wydano prawie 600
litrów. Część oficjalną imprezy uświetnił występ
orkiestry strażackiej z Czernej, a także defilada
samochodów pożarniczych.
Tradycyjnym punktem programu było uhonorowanie najbardziej zaangażowanych
i zasłużonych dla pożarnictwa, którzy odebrali
wyróżnienia z rąk wicemarszałka Województwa
Małopolskiego Łukasza Smółki, burmistrza gmi-

szałkowi Województwa Małopolskiego, staroście
krakowskiemu Wojciechowi Pałce, Kazimierzowi
Sady – dyrektorowi Zarządu Wykonawczego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie,
Tomaszowi Nowakowi – kierownikowi Biura Zarządu Oddziału Wykonwczego w Krakowie, Maciejowi Pielechowi - właścicielowi firmy Rescue
System oraz Katarzynie Kowal z firmy Strażaczki.
Podziękowania zechcą przyjąć także wszyscy
strażacy – ochotnicy z gminy Krzeszowice, którzy pomogli przygotować i zorganizować piknik.
Wyrazy uznania należą się również prowadzącym: druhnie Annie Małodobry Szlachta z OSP
Siedlec i druhowi Mariuszowi Rozmusowi z OSP
Miękinia. Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do druhów z OSP w Siedlcu za wykonanie prac związanych z organizacją pikniku.
Tekst: Barbara Kurdziel
Zdjęcia: Marian Lewicki

Nowy chodnik w Ostrężnicy
Zakończyła się modernizacja
ul. Gwoździec w Nawojowej Górze

Zakres prac obejmował 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
robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu S.A. Wartość
wyniosła 173 182,92 zł.
[ 12 ] – Magazyn Krzeszowicki 6/2019

W Ostrężnicy wzdłuż drogi gminnej powstał nowy chodnik. Wartość robót:
58 831 zł. Wykonawcą była firma Usługi Ziemno-Budowlane ZIEMBUD
Łukasz Pałka z siedzibą w Czernej.
WIT UMK
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Promocja gminy Krzeszowice w Parku Jordana w Krakowie
12 maja 2019 roku gmina Krzeszowice uczestniczyła w Pikniku Rodzinnym „Odkrywców Małopolskich Parków Krajobrazowych” w ramach dobrej współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Impreza organizowana była wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oraz instytucjami Województwa Małopolskiego.
Na rodziny z dziećmi czekało kilkanaście namiotów z atrakcjami. W jednym z nich pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z burmistrzem Wacławem
Gregorczykiem promowali walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe
i turystyczne gminy Krzeszowice. Na stoisko z materiałami promocyjnymi,
gdzie rozdawano foldery i ulotki, przybywały tłumy gości. Dużą popularnością cieszyło się „Krzeszowickie Koło Fortuny” oraz gra „Przygody Żabki Dorotki”, stworzona przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Krzeszowicach. Dzieci wraz z rodzicami uczyły się podstaw segregacji
odpadów, zwiedzając przy tym Krzeszowice i okolice. Na fanów gry planszowej „Skarby Gminy Krzeszowice” czekały rodzinne rozgrywki, podczas
których każdy mógł odwiedzić i poznać gminę, poruszając się pionkiem
po kolorowej planszy. Udział w pikniku był również świetną okazją do nawiązania współpracy z innymi instytucjami. Stoisko Krzeszowic odwiedzili
m.in. senator Jerzy Fedorowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz krakowski Lajkonik.
Tekst: Joanna Kaczorowska, Referat Promocji i Współpracy UMK
Zdjęcia Maciej Liburski

Prace drogowe w Krzeszowicach
Przebudowywana jest droga łącząca ul. Żbicką z ul. Dąbrowskiego w Krzeszowicach (przy kościele pw. św.
Jana Pawła II). Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej wraz z budową chodnika na odcinku dł. ok. 200 mb. Wykonawcą jest firma Usługi Ziemno-Budowlane ZIEMBUD Łukasz Pałka.
Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej, łączącej os. Czatkowice z os. Żbik. Termin realizacji upływa 30 czerwca. Wykonawcą jest firma Drogbud Sp. z o.o. z siedzibą w Alwerni. Wartość prac: ok. 250 tys. zł.
Na terenie osiedla Parkowego wykonywany jest remont skrzyżowania ulic Bandurskiego i Szpitalnej oraz
poszerzenie części ulicy Szpitalnej wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej. Termin realizacji do 15 lipca.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Olkusza. Wartość prac: ok. 150 tys. zł.
WIT UMK

Zakończona modernizacjia ul. Krzywej
w Krzeszowicach
Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi wraz z częściową
wymianą krawężników. Wykonawcą robót był
Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.
z siedzibą w Alwerni. Wartość robót: 89 412,27 zł.
WIT UMK
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Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków:

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

od 1 do 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2019 r.

- od września do grudnia 2019 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten
okres powinno nastąpić do 25 listopada 2019 r., a wypłata do 15 grudnia
2019 r.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji i Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro,
pok. nr 108.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę
nie może przekraczać kwoty 528 zł.
Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2019 r.,
a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został
złożony. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych
rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty
na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie
pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach tych dokumentów.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu, na jaki świadczenie
przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia
stypendium już od lipca 2019 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania
stypendium na okres krótszy niż rok szkolny - uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

- od stycznia do czerwca 2020 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten
okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2020 r., a wypłata do 30 czerwca
2020 r.
UWAGA! W tym roku następuje zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Krzeszowice oraz zmiana formularza wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego.
Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub
zasiłku szkolnego udziela Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pokój nr 108,
nr tel. 12 252 08 40.
Formularz wniosku dostępny jest:
- w Wydziale Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 108,
- na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, parter,
- do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod
adresem: www.malopolska.pl/bip/krzeszowice w zakładce menu przedmiotowe/edukacja.
WEO UMK

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o formę pieniężną, prosimy
o opinię dyrektora szkoły co do zasadności przyznania tej formy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na:

Małopolskie seminarium liderów
lokalnych, aktywnych dla rozwoju
7 czerwca 2019 roku, godz. 16:00-19:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Sala Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56

Burmistrz gminy Krzeszowice zaprasza na III edycję Krzeszowickich Targów Grzewczych, które odbędą się 15 czerwca na placu
targowym w Krzeszowicach, w godzinach od 10:00 do 14:00.
W targach wezmą udział wystawcy ekologicznych źródeł ciepła
i instalacji odnawialnych źródeł energii. Osoby zainteresowane
instalacją nowego kotła, fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych będą mogły skorzystać z fachowych porad producentów
i dystrybutorów kotłów na paliwa stałe, biomasę oraz gaz, a także producentów i dystrybutorów instalacji OZE. Podczas targów
pracownicy Urzędu Miejskiego będą również udzielać informacji w zakresie wymiany kotłów i możliwości otrzymania na ten
cel ewentualnych dofinansowań. W trakcie wydarzenia będzie
również dostępne mobilne urządzenie grzewcze POLoNEs,
demonstrujące proces spalania w piecu ekologicznym, w porównaniu ze starym urządzeniem grzewczym wraz z pomiarem
zanieczyszczeń zawartych w spalinach.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
[ 14 ] – Magazyn Krzeszowicki 6/2019

Wojewódzki Urząd Pracy od lat wspiera i promuje aktywność
edukacyjną Małopolan. Wiemy, że jako lokalnym liderom, Państwu
również zależy na stałym rozwoju mieszkańców Waszych sołectw,
miejscowości, gmin.
Wsparcie mieszkańców nie jest możliwe bez właściwej wiedzy na
temat możliwości, jakie aktualnie są w regionie. Chcemy dostarczyć
Państwu informacje na ten temat w zwięzłej, przystępnej formie,
dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w naszym spotkaniu.
Podczas seminarium zainaugurujemy również tegoroczną edycję
Programu Edukacyjna Gmina Małopolski, w ramach której nagrodzimy
osoby najbardziej wspierające mieszkańców w rozwoju edukacyjnym
i zawodowym.
Udział w seminarium wymaga zgłoszenia:
Adres e-mail do przesłania zgłoszenia: klis@wup-krakow.pl
Telefon: 12 619 84 55
Dla uczestników istnieje możliwość skorzystania z parkingu UMWM – prosimy
o kontakt z nami w sprawie rezerwacji miejsca. Poza parkingiem UMWM obowiązuje
strefa parkowania i należy opłacić miejsce parkingowe.
Prosimy również o informację, jeśli możemy zrobić coś jeszcze, aby nasze seminarium
było dla Państwa bardziej dostępne.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Seminarium organizowane jest w ramach projektu Kierunek Kariera,
realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
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VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
25 kwietnia odbyła się czwarta w tym roku, a ósma w bieżącej kadencji samorządu, sesja Rady Miejskiej. Przed rozpoczęciem oficjalnej części
sesji odbyło się uroczyste podsumowanie 4 - letniej kadencji sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

Słowa podziękowania i uznania dla ich pracy wygłosili starosta krakowski
Wojciech Pałka, burmistrz Wacław Gregorczyk oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Adam Godyń. Przedstawiciele sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli podziękowali staroście, burmistrzowi oraz radnym za
czteroletnią, owocną współpracę na rzecz lokalnego samorządu. W dalszej
kolejności odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom konkursu, którego celem było stworzenie 3- minutowego
filmiku zachęcającego do wymiany palenisk domowych na przyjazne
środowisku. W konkursie brali udział uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie klas gimnazjalnych i szkół średnich z terenu naszej
gminy. Laureatami konkursu zostali:
• I miejsce: Dominik Godyń, Kamil Kołodziej – Szkoła Podstawowa im. mjr
Józefa Ryłko w Czernej,
• II miejsce: Julia Cyran, Jagoda Standera – Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej
• w Nowej Górze,
• III miejsce: Alicja Grzegorek, Zuzanna Dorynek – Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze.
Nagrody rzeczowe wraz z gratulacjami wręczyli zwycięzcom burmistrz Wacław Gregorczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń. Obecni
na sali obejrzeli nagrodzone prezentacje.
Następnie radni przystąpili do procedowania punktów przyjętych w porządku obrad sesji. W grupie uchwał finansowych najistotniejszymi były:
zmiany w gminnym budżecie i w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”,
ograniczenie wysokości kredytu długoterminowego, ustalenie dopłat do
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz udzielenie 25- procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Krzeszowice. Wprowadzone
w budżecie zmiany, to między innymi zwiększenie deficytu o 1 110 000,00
zł w związku ze wzrostem wydatków w stosunku do dochodów o wskazaną kwotę. Zmniejsza się także planowany kredyt o kwotę 3 000 000,00
zł, zwiększają się nakłady na rozbudowę Zespołu Placówek Oświatowych
w Woli Filipowskiej o 2 218 000,00 zł oraz o dotację w wysokości 2 554
587,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 1 318
000,00 zł, która została przeznaczona na rozbudowę tej szkoły.
Na wniosek Powiatu Krakowskiego wprowadzono do WPF-u nowe zadanie:
1.3.2.18 - „Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini”. Zarząd
Powiatu Krakowskiego otrzymał informację od Zarządu Województwa Małopolskiego o możliwości dofinansowania tego zadania ze środków unijnych (kwota dofinansowania 5 501 612,00 zł) w ramach Subregionalnego
Programu Rozwoju. Wartość zadania szacuje się na kwotę 8 501 612,00 zł.
Wkład własny gminy i powiatu ma wynieść po 1 500 000,00 zł. W związku
ze stabilną sytuacją finansową gminy o 3 000 000,00 zł zmniejsza się kredyt,
który w planie budżetowym na rok 2019 zaplanowany był w wysokości
10 000 000,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie z wolnych środków na finansowanie deficytu oraz bilansowanie zobowiązań w rozchodach budże-

tu – uzasadniła skarbnik Beata Banach. Inną ważną kwestią rozstrzyganą na
sesji było ustalenie wysokości dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie
ścieków na 2019 rok. Przewodniczący Komisji Budżetu (…) Kazimierz
Stryczek poinformował o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.
Dodał, że wysokość proponowanej dopłaty jest taka sama, jak w ubiegłym
roku. Dla I i II grupy dopłata wynosi 3,73 zł brutto, natomiast dla grupy III
i IV jest to stawka 2,93 zł brutto. Mimo dopłat cena za ścieki wzrośnie ok.
0,78 zł brutto za 1 m3. Wynika to ze wzrostu taryfy. Przewodniczący Komisji
Rozwoju (…) Leszek Słota również poinformował, że komisja aprobuje
proponowane rozwiązanie. Wyjaśnił, że mimo dopłat stawka za ścieki dla
mieszkańców minimalnie wzrośnie, tj. o kwotę 0,73 zł netto. Podkreślił,
że Rada Miejska nie zmienia taryfy, została ona bowiem zatwierdzona
w ubiegłym roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na
okres trzech lat. Zgodnie z nią taryfa w roku 2019 jest wyższa, niż w 2018
roku. Dziś Rada Miejska ustala wartość dopłaty do obowiązującej taryfy, tj.
obniża kwotę, jaką mieszkaniec ponosi za 1 m3 ścieków. Dopłata do 1 m3
zaplanowana w wysokości 3,73 zł brutto to obciążenie roczne dla budżetu
gminy w kwocie około 3 000 000,00 zł – zakończył przewodniczący komisji.
Radny Wojciech Pogan zapytał, czy w związku z tym, że do sieci kanalizacyjnej będą podłączane nowe nieruchomości jest szansa, że stawki będą malały. Im więcej podłączeń na danym kilometrze sieci, tym wyższe wskaźniki,
dlatego zdaniem radnego powinno to skutkować obniżeniem cen ścieków.
Burmistrz Wacław Gregorczyk odpowiedział, że trudno jest przewidywać,
jakie będą ceny w kolejnych latach. W dalszym ciągu cena za ścieki będzie
niższa, niż ta ustanowiona w 2015 roku. Jest to efekt wspólnych działań,
jakie podjęto ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, aby ceny pozostały na dotychczasowym poziomie. Zwiększenie dopłat powyżej kwoty
3 000 000,00 zł nie jest możliwe, ponieważ gmina inwestuje w rozbudowę
sieci. W tym roku na rozbudowę sieci zaplanowano 400 000,00 zł, natomiast
w kolejnych latach po 1 000 000,00 zł. Zarówno dla mieszkańców, jak i dla
środowiska, przyłączenie do sieci kanalizacyjnej będzie bardziej korzystne,
niż wywożenie nieczystości przez firmy asenizacyjne. Stąd dążenie, aby
gospodarstwa bez sieci kanalizacyjnej zostały do niej przyłączone. Szeroko
rozumiana walka o czyste środowisko to dla burmistrza jeden z priorytetów. Wyjaśnił, że na wzrost cen składa się wiele czynników, jednym z nich
jest podniesienie cen za energię, ponadto wzrosły koszty wywozu osadu.
Na skutek nowych podłączeń cena może zmienić się dopiero w przyszłym
roku. Znacząca liczba podłączeń, zdaniem burmistrza może pojawić się
w drugiej połowie roku, tam gdzie sieć zostanie rozbudowana. Obecnie na
południu gminy powstało około 20 km nowej sieci kanalizacyjnej dla około
300 posesji. Cena, w związku z nowymi podłączeniami, może zostać obniżona pod warunkiem, że nie wzrosną pozostałe czynniki. Cena za ścieki nie
jest liczona bowiem na podstawie kosztów stałych. Na koszty 1 m3 ścieków
składa się wiele pozycji. Burmistrz poinformował, że spółka podjęła działania, aby wyjść naprzeciw mieszkańcom. Dotychczas firma asenizacyjna
wywoziła nieczystości tylko w godzinach przedpołudniowych, dziś odbiór
odbywa się również popołudniami, uruchomiono także drugi zespół zajmujący się usuwaniem usterek. Burmistrz wspomniał o poważnej awarii
w przeddzień Wigilii na rurociągu w ciągu ulicy Daszyńskiego, która została
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INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
szybko usunięta. Również
współpraca pomiędzy spółką a mieszkańcami w kwestiach rozbudowy sieci, zarówno wodociągowej, jak
i kanalizacyjnej, pozostaje
na dobrym poziomie. Należy
pamiętać, że spółka w dalszym ciągu spłaca zadłużenie związane z zadaniem,
które było dofinansowane
z Funduszu Spójności. Porównywanie cen do sąsiadów, tj. Zabierzowa czy Krakowa, jest niezasadne, gdyż
przeważa tam zabudowa
wielorodzinna – blokowa,
stąd koszty dostarczenia
wody i odbioru ścieków
są relatywnie niższe. Sieć
w gminie Krzeszowice jest
prz yjazna mieszkańcom,
w miarę możliwości jest
rozbudowywana praktycznie we wszystkich sołectwach. Wiąże się to jednak z koniecznością prowadzenia przepompowni i lokalnych oczyszczalni
ścieków, co podwyższa koszty. Zdaniem burmistrza poziom zadowolenia
mieszkańców w związku z działaniami prowadzonymi przez Spółkę stale
rośnie. Z tym tematem koresponduje także uchwała w sprawie aktualizacji
Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice w okresie od czerwca 2018 r. do maja 2021 r. Zakłada on wymianę 3,5 km sieci
w najbardziej newralgicznych miejscach. Większość sieci to rury azbestowe,
które mają ponad 50 lat. Rury wykonane z tego materiału charakteryzują
się tym, że nawet niewielkie uderzenie może spowodować ich pękanie.
Zmiany w Planie (..) nastąpią w trzech obszarach. Pierwszy z nich dotyczy
wprowadzenia nowych zadań. Drugi obszar to korekta zakresu wcześniej
planowanych inwestycji, natomiast trzeci dotyczy aktualizacji wartości tych
przedsięwzięć.

Poza podjętymi uchwałami rada przyjęła 4
sprawozdania (z realizacji
programu współprac y
z organizacjami pozarządowymi, wykonania
projektów klubów sportowych w 2018 roku,
działalności Gminnego
Ośrodk a Pomoc y Spo łecznej i Krzeszowickiego
Centrum Zdrowia) i 2
informacje (z działalności
finansowej i merytorycznej Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
w K r ze s zow i c a c h o ra z
Centrum Kultury i Sportu
za 2018 rok). Na zakończenie sesji przewodniczący
Adam Godyń podziękował
w imieniu własnym i całej
rady wszystkim osobom
i instytucjom za przekazane życzenia wielkanocne.
Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach dostępne są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzeszowice pod niżej podanym
adresem: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,309867,nagrania-obrad.html
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach http://www.
gminakrzeszowice.pl/ według następującej ścieżki dostępu Rada Miejska/
Sesje/Nagrania obrad.
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach odbywają się na kanale
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w serwisie Youtube.
Tekst: Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń
Zdjęcia: Marian Lewicki, Maciej Liburski

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
KADENCJI 2020-2023
Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miejską w Krzeszowicach w 2015 roku. W związku z powyższym, wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie przekazał przewodniczącemu rady informację dotyczącą ilości ławników do wyboru na
kadencję 2020 – 2023.
Zapotrzebowanie to wynosi:
- Sąd Okręgowy Wydział III Karny - 1 ławnik,
- Sąd Okręgowy Wydział VI Karny - 1 ławnik,
- Sąd Okręgowy Wydział XI Cywilny Odwoławczy – 2 ławników,
- Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy - 1 ławnik,
- Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty – Wydział IV Pracy – 2 ławników.
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin
przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
(Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do
dnia 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady
Miejskiej w Krzeszowicach po terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Zgłoszenia
są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 4, pok. 101 (I piętro - Biuro Rady Miejskiej), tel. (12) 252
08 47. Niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.
krzeszowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzeszowice.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Godyń

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia,
- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz
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DZIEŃ
DZIECKA
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Majówka Hrabiny Zofii
2019

DZIEŃ 1
ELVIS’56 i Janusz Radek z zespołem

DZIEŃ 2
Jarmark Tradycji i Rękodzieła. Na scenie: KGW Wola Filipowska, KGW Frywałd,
UKS Harmonia, Harmonia Fitness, DanceArt, uczestnicy zajęć baletowych Anny
Szewczyk, Krzesoskie Śpiywocki, Kabaret Truteń, Zespół Tańców Świata Zdrojanie,
Kabaret Rak, zespół Verso i Krzeszowicki Teatr Rozrywki

[ 18 ] – Magazyn Krzeszowicki 6/2019

www.ckiskrzeszowice.pl [ 19 ]

Majówka Hrabiny Zofii
2019

DZIEŃ 3
Śniadanie na trawie, orkiestra powiatu monachijskiego, polonez,
rękodzieło, rzeźby Andrzeja Kurowskiego, plener malarski, uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krzeszowicach, Małe Verso, Wolna Grupa Bukowina, Grzegorz Wilk z zespołem
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„NIE TYLKO MAJÓWKA
– SPOTKANIE Z JANEM MATEJKĄ”

wykład towarzyszący wystawie
„Jan Matejko/biografia, twórczość, działalność”
7 czerwca, piątek, godz. 19.00
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny
Zapraszamy na wykład towarzyszący wystawie z kolekcji Domu Jana Matejki, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, która przybliża postać
jednego z najwybitniejszych polskich artystów, przedstawiciela nurtu
malarstwa historycznego, miłośnika przeszłości, zabytków i rzemiosła
artystycznego. Podczas spotkania poznamy bliżej życie i twórczość Jana
Matejki oraz usłyszymy wiele ciekawych anegdot na jego temat. Ukazane
zostaną także związki Matejki z Krzeszowicami i rodziną Potockich.
Prowadzenie: Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Muzeum Narodowe w Krakowie.

„BARANY. ISLANDZKA OPOWIEŚĆ”
reż. Grímur Hákonarson

projekcja filmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego
28 czerwca, piątek, godz. 18.00
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach
wstęp wolny
Bracia Gummi i Kiddi żyją po sąsiedzku w surowej scenerii dalekiej Północy. Nie rozmawiają ze sobą od czterdziestu lat. Komunikują się jedynie przy pomocy psa-posłańca, który dostarcza
adresatom lakoniczne wiadomości. Żyją w zgodzie z naturalnym
cyklem i wielowiekową tradycją – ponad wszystko cenią sobie
wolność. Obydwoje są właścicielami rzadkiej, ostatniej w ich
dolinie, odmiany islandzkich owiec. Wieloletni braterski spór
nabiera nowej siły, gdy okazuje się, że część zwierząt cierpi na
nieuleczalną chorobę, a jedynym sposobem zatrzymania epidemii jest ich uśmiercenie. Dopiero po dwóch latach zupełnie
inne stado będzie mogło pojawić się w ich stajniach, a nawet po
tym czasie może okazać się, że patogen wywołujący chorobę nie
został całkowicie zwalczony.

OD SIŁY DETALU PO MOC
INTUICJI
Tym razem w krzeszowickiej Galerii Vauxhall zjawił się wielki świat
przeszłości z jego kreatorem w roli głównej – Janem Matejką. Na owe
czasy inny, bo obcego pochodzenia. Jednocześnie tak polski, że wielu
patriotom z rodowodem pozostało tylko mu zazdrościć i dołki pod
Mistrzem kopać.
Kto wybierze się na wystawę Jan Matejko/biografia, twórczość, działalność – odejdzie rozczarowany, gdy nastawi się na spotkanie ze znanymi
i legendarnymi dziełami malarza. Tak polskiego w swych artystycznych
dokonaniach oraz wyborach życiowych, że aż wierzyć się nie chce w tak
splątany życiorys twórcy narodowego prawdy i mitu. Ramię w ramię stoi
z Henrykiem Sienkiewiczem w sztuce nie tylko ilustrowania historii, ale
genialnego jej tworzenia.

Wybuch epidemii ukazuje, jak ważne dla pasterzy jest ich stado.
Reżyser portretuje więź na wpół milczących ludzi z potężną
przyrodą oraz ich symbiotyczny związek z owcami. Feralne
wydarzenie jest bodźcem, który zmusza upartych, dumnych
braci do współpracy – co oczywiście nie obywa się bez czarnego,
skandynawskiego poczucia humoru.
Domeną tego filmu jest cisza. To w niej rodzą się pytania
i wątpliwości. Czy pomimo dojmującej samotności bohaterowie
są szczęśliwi? Dlaczego wybrali taką właśnie drogę? Czy w obliczu tych wszystkich problemów nie mogliby po prostu wyjechać? A może ich historia to kolejny głos w odwiecznej dyskusji
na temat natury ludzkiego losu?
Finał filmu – jedna z najbardziej wzruszających scen w kinie
europejskim ostatnich lat – nie pozostawi nikogo obojętnym.
Dyskusję po projekcji poprowadzi Urszula Honek.
Marta Smutek
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Matejce udało się stworzyć historię Polski w obrazach, których kadrami
myśli nasza współczesna wiedza, świadomość, wyobraźnia. Myślimy
o postaciach oraz zdarzeniach jego wielkimi przestrzeniami plastycznymi,
psychologicznymi portretami, zastygłymi na chwilę zdarzeniami. Ten tytan
autorskiej myśli oraz interpretacji historii Polski tkwi w naszej zbiorowej
świadomości. Myślimy jego Grunwaldem, Kazaniem Skargi, Rejtanem,
Batorym pod Pskowem, Racławicami, Wernyhorą, Stańczykiem, Barbarą
Radziwiłłówną, Sobieskim pod Wiedniem czy Konstytucją 3 maja. Tylko

niewiarygodnie silny osobowościowo oraz wrażliwy twórcy mógł stworzyć
takie dzieła. Nie zmogły go fochy chwilowo modnych krytyków sztuki, nieporadne i dokuczliwe – z punktu widzenia upływu czasu - krytyczne sądy,
ośmieszające opisy narracji i techniki jego obrazów. Matejko poszedł w lud.
Dosłownie. W iluż to polskich domach wiszą jego wizje w prostych ramach,
pod szybkami, w towarzystwie obrazów z Nowego Testamentu, van Gogha,
Andriollego czy odpustowych łabędzi ciągnących łódź z damą na stawie...
Taki to jest nasz Jan Matejko. Bez rodzinnego, polskiego rodowodu. Bez
wykrzyczanej szlachecko-arystokratycznej, patologicznej polskości. Wrażliwy i do bólu rozdrapujący owe rodzime rany, które tak dojmująco – później
– opisał Stefan Żeromski. Miał i ma w sobie rozmach nie tylko wyobraźni,
ale i kreacji Henryka Sienkiewicza. Także budowania mitów, które zwyciężały historyczną prawdę.
Pamiętajmy o jednym – tworzył, budował, interpretował także historiozofię
wypełnioną demonami i bohaterami, a jego komentarz nie jest przysłowiową kropką nad i. Najczęściej prowokacją intelektualną, dopełnieniem,
ilustracją tego, co gorzkie, zafałszowane, niedopowiedziane czy przemilczane.
W zaproszeniu na wernisaż wystawy Jan Matejko... z kolekcji Domu Mistrza
Jana (ul. Floriańska) – oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie napisano, iż ekspozycja przybliża postać jednego z najwybitniejszych polskich
artystów, miłośnika przeszłości, zabytków i rzemiosła artystycznego, obywatela. Zaprezentowane zostaną na niej źródła, z których artysta czerpał wzory:
rysunki, odlewy pieczęci, rzemiosło artystyczne, stroje i tkaniny, dziewiętnastowieczne fotografie. Ekspozycja zawiera odbitki z „Ubiorów w Polsce...”, szkice
rysunkowe, projekty do polichromii kościoła Mariackiego autorstwa Jana
Matejki, fotografie oraz reprodukcje obrazów malarza.
Zatem będziemy mieli do czynienia z poznaniem części warsztatu pracy
malarza, spojrzeniem niemalże zza kulis na drobiazgi, drobne elementy,
formy gromadzenia materiału potrzebnego do ostatecznego zbudowania
dzieła. Warto popatrzeć – bez emocji, chłodnym okiem – na efekty tytanicznej pracy, jaką musiał wykonać Matejko. Sądzę, że był to jeden z nadrzędnych celów Marty Kłak-Ambrożkiewicz – kuratorki wystawy, a jak to określam – nawet spektaklu parateatralnego współtworzonego przez widzów.
Poustawiane eksponaty czekają na swe momenty powtórnego ożywienia
w krzeszowickiej Galerii Vauxhall. Co z jego biografii zostało zaprezento-

wane w obszernej, wręcz epickiej w rozmachu, a zbyt tragicznej w prywatności wystawie? Zapewne jest to drzeworyt Juliusza Kossaka z wręczenia
Mistrzowi Janowi berła, jako symbolu jego panowania w sztuce, co miało
miejsce w Sali Ratuszowej roku 1878. Wspomnienia wywołuje zdjęcie Heleny Modrzejewskiej wykonane w jego pracowni, na którym aktorka ubrana
w białą suknię gra na harfie. Pocztówka żony Teodory z Giebułtowskich
– potężnej nie tylko fizycznie, lecz nieznośnej w małżeństwie, chociaż listy
do niej świadczą o mężowskim uczuciu. Mimowolnie nasuwa się analogia
z żoną Wyspiańskiego – także Teodorą – z domu Pytko.
Twórczość malarza potraktowano inaczej, niż widz by się spodziewał.
Wypełniają ją szeroko pojęte studia – niemalże scenograficzne – przed
namalowaniem obrazu – widowiska historycznego. Wzruszają studia kostiumowe (but żołnierski z ostrogą, rękawica z lewej ręki, szkice tkaniny),
studia broni (karabela). Kartony do polichromii kościoła Mariackiego warte
są szczególnej obserwacji, gdyż można je zobaczyć z bliska, w detalu, który
na co dzień jest oddalony od wzroku wiernych oraz widzów. Ależ to jest
klasa precyzji oraz urody plastycznej: fryz o motywach geometrycznych,
główki anioła, fryz z rozetkami, stylizowanymi liśćmi oraz liliami. Ta rzeczywiście manufaktura i archiwum artysty. Pozorne drobiazgi perfekcyjnie
dopracowane, w każdej chwili gotowe do zainstalowania czy odtworzenia.
W czterech szklanych gablotach, pomieszczonych na środku sali ekspozycyjnej, materialne, oryginalne rekwizyty. Umieszczone eksponaty, niczym
w akwarium, można oglądać pod różnym kątem. Owe przedmioty łączą
w sobie elegancję, wartość zabytku oraz szczegóły biżuteryjne. To one
zagrały w wielu obrazach swe epizodyczne role, mistrzowie drugiego planu, jakże istotne dla wypełnienia całości wizji autorskiej. Kapelusz damski
wykonany techniką koronkarską, lichtarz z jedną świeczką, klamra (miedź,
złoto, kamień), naszyjnik, napierśnik żydowski, łańcuszek (złoto, mosiądz),
guzy (guziki) i wyszła już z użycia sponka, czyli polska nazwa haftki. Trzeba mieć świadomość faktu, że krzeszowicka prezentacja stanowi drobną
część zbiorów tego typu zgromadzonych przez autora „Sobieskiego pod
Wiedniem”.
Warto tym pozornie drobnym, detalicznym zbiorom wnikliwie się przypatrzeć, aby podpatrywać metodę, technikę gromadzenia materiału do
konkretnych obrazów. Tak ze szczegółów – znakomicie zgromadzonych
oraz opracowanych przez Matejkę – rodzi się wielkie dzieło. Mierzone jako-
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ścią, przesłaniem filozoficznym, odautorskim komentarzem, dokumentacją
historyczną, a także metrami kwadratowymi przestrzeni. To nieprawdopodobna praca, której heroizm, pedanteria i szacunek do szczegółu pokazuje
jak gruntownego przygotowania wymaga dzieło, aby stało się zrozumiałym przesłaniem dla każdego widza. Więcej – szansą na wielość oraz merytoryczną różnorodność interpretacji obrazu. To stanowi o jakości warsztatu
plastycznego artysty.
Niewątpliwie mocnym punktem wystawy są litografie kolorowane akwarelą z cyklu „Ubiory w Polsce 1200-1795”. Znakomita dokumentacja prezentująca charakterystyczne stroje, odzież, które ubierały różne grupy społeczne
oraz zawodowe. Dosłowna to kopalnia wiedzy kostiumologicznej, z której
korzystał nie tylko Matejko, ale po jego śmierci wielu artystów, włącznie
z kreatorami mody. Warto postudiować stroje mieszczaństwa, duchowieństwa, dworu, magnaterii, cechów, ziemiaństwa, rycerstwa, uczonych,
włościaństwa, a nawet krzyżaków. Modelom nie brakowało dobrego oraz
wyrafinowanego gustu.
Część trzecia wystawy nosi nazwę nieco enigmatyczną – działalność. Praktycznie w życiu każdego człowieka funkcjonuje ten termin. W biografii Matejki jest to postawa pedagoga, działacza społecznego, archiwisty, kustosza
własnych zbiorów, filantropa i twórcy wypełnionego własną godnością.
O tym niechże świadczy i taki czyn, wieńczący niejako życie, lecz potwierdzający jego poczucie honoru oraz wierności sobie. W roku 1893 ukończono budowę dzisiejszego Teatru im. Juliusza Słowackiego na miejscu
szpitala św. Ducha, który został zburzony. Pozostał kościółek gotycki. Matejko wystąpił do władz o odstąpienie mu zniszczonej budowli. Chciał to
miejsce odnowić, zrekonstruować, aby umieścić w nim swe zbiory. Gmina
bezwzględnie odmówiła. Jakże to rodzime. Geniusz – wieczny tułacz. Matejko odsyła Radzie Miasta dyplom honorowego obywatela Krakowa oraz

POPOŁUDNIE Z CZYCZEM
Ta majowa sobota należała do Stanisława Czycza, naszego krajana. To
jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. Bardzo chciał,
by o Nim zapomniano. Na szczęście nie stało się tak. Pamiętamy. Kwiecień, maj, czerwiec to miesiące przywołujące szczególne wspomnienia
– urodziny, imieniny, rocznica śmierci… Zewnętrzny wyraz tego wspominania ma różny charakter, coraz młodsi są uczestnicy „czyczowych
spacerów”, koncertów, promocji książek samego pisarza i publikacji
poświęconych Jego twórczości. Młodzi, wybitni poeci cytują Czycza,
opatrują swe utwory mottami, zaczerpniętymi z Jego wierszy.

zakazuje swego pochówku na koszt miasta – na Skałce. Umiera 1 listopada
1893 roku, przeżywszy lat 55 lat.
Krzeszowicka wystawa jest wyciszona, nawet ascetyczna w doborze merytorycznym, symbolicznym oraz artystycznym. Z całą świadomością pani
kustosz ją tak skomponowała, aby przedstawić Matejkę mniej znanego,
który budując swe sceny polskiej historii aż do niewiarygodnego bólu, dbał
o detale, rekwizyty i koloryt historyczny, a malowanie obrazów poprzedzał studiami historycznymi, antropologicznymi, a nawet topograficznymi. Jej tekst
wydrukowany w świetnie wydanym katalogu czytelnie eksponuje pracę,
jaką swoim życiem wykonał autor „Bitwy pod Grunwaldem”.
Drobiazgi tworzą wielkość, a detale budują atmosferę dzieła. W tablicach
biograficznych wprowadzających na ekspozycję – podano informacje warte uzupełnienia. Przestawiono chronologię lat, także brakło pełnej nazwy
Gimnazjum, w którym Matejko nie otrzymał promocji do klasy IV. Niepotrzebna jest wstrzemięźliwość przy informacji o matce artysty. Te uwagi
nie pomniejszają wartości wystawy. Jedno jest pewne – w Galerii w Pałacu
Vauxhall można przeżyć w dużym skupieniu chwile, które uzmysławiają,
jak wielkim i wszechstronnym artystą oraz tytanem koncepcji artystycznej
był i jest autor „Hołdu Pruskiego”. Brzmi to niczym słowa Gombrowicza, ale
pisarz przynajmniej nie malował.
Stanisław Witkiewicz w znakomitym, bliskim esejowi, opracowaniu „Jan
Matejko” (Lwów – Warszawa 1908) stwierdził w zakończeniu swych rozważań (str.262): Miał on wiele wad, których unikają nawet średnie talenty, ale
miał jedną bezwzględną zaletę – tworzył arcydzieła.
Spieszmy się! Wystawa czynna do 23 czerwca tego roku. Tylko dla osób
wrażliwych i z wyobraźnią.
Stanisław Cz. Kurdziel

W tym roku Czyczowe Miasteczko, smutnawe Sorrento, rzeczywiście, jak
chciał autor „Opowiadań krzeszowickich”, tonęło w blaskach słońca. Spacer
miejski z czytaniem Czycza zainicjowało Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Małopolska oraz Dyskusyjny Klub Książki – działający w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach – wraz
z dr Dorotą Niedziałkowską i Zenonem Mąsiorem. Scenariusz spaceru przygotowała Dorota Niedziałkowska, autorka pracy doktorskiej poświęconej
eksperymentowi symultanicznemu w twórczości autora „Arwa”. Szlakiem
utrwalonych w literaturze miejsc poprowadziła znakomicie Renata Wróbel
– członkini Dyskusyjnego Klubu Książki. W spacerze uczestniczył profesor
Jacek Rozmus, autor pracy doktorskiej „W okolicach arkadii Stanisława
Czycza”.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zaprezentowało wystawę pamiątek po Stanisławie Czyczu, zgromadzonych w Muzeum SMZK.
Przygotowanie interesującej ekspozycji to zasługa Doroty Strojnowskiej
we współpracy z Cecylią Korbiel i Kamilem Karczem oraz Miejsko-Gminną
Biblioteką Publiczną w Krzeszowicach.
W godzinach popołudniowych w Willi Domańskich w Nawojowej Górze
odbył się, zorganizowany przez SMZK i koordynowany przez Grażynę
Palczewską, koncert Zenona Mąsiora (Zen-On) oraz Adama Rybaka (Tulia),
prezentujący utwory z albumu „Joga nocą” do wierszy Stanisława Czycza.
Niezwykle ekspresywna muzyka, harmonizująca z symultanicznym charakterem utworów pisarza, wzbudziła silne emocje słuchaczy. Znaleźliśmy
się w „krajobrazach snów” Stanisława Czycza, w świecie lirycznych doznań,
zespolonych z katastroficznymi nastrojami. Wysłuchaliśmy dziewięciu
utworów, do których Zenon Mąsior skomponował przejmującą muzykę.
Piękne, stylowe wnętrze salonu Willi Domańskich wypełnione było do
ostatniego miejsca. Byli jakże liczni miłośnicy utworów autora „Bazy”,
wspólnie z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem z Małżonką.
Należy podkreślić, że w tegorocznym Dniu Czycza aktywny udział wzięli
uczniowie III klasy krzeszowickiego gimnazjum, wychowankowie Zenona
Mąsiora. Już w kwietniu, w 90. rocznicę urodzin pisarza, uczestniczyli oni
w znakomitych, multimedialnych lekcjach bibliotecznych, przygotowanych przez dr Dorotę Niedziałkowską. Ten pogłębiony merytorycznie kontakt z życiem i twórczością Stanisława Czycza, poszerzony o uczestnictwo
w ważnym wydarzeniu kulturalnym 18 maja, z pewnością zachęci młodych
ludzi do czytania utworów, określanych przez znakomitych literaturoznawców – arcydziełami.
W Dniu Czycza wzięli udział członkowie Rodziny pisarza, z którą cenny kontakt utrzymywany jest od lat.
Red.
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MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZOWICACH ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z CYKLU „POKÓJ PODRÓŻNIKA”
7 czerwca 2019 r. (piątek), godz. 18.00
K2 – opowieść o polskiej górze – spotkanie z Piotrem Trybalskim
Piotr Trybalski jest dziennikarzem, podróżnikiem i fotoreporterem; organizatorem imprez podróżniczych i wypraw o charakterze ekspedycyjnym; finalistą i laureatem wielu konkursów fotograficznych. Autorem książek: „Fotograf w podróży”, „Ja, pustelnik: Autobiografia”, „Podróże z adrenaliną”, „Pojechane podróże: Szalone wyprawy Trzech Żywiołów”, „Wszystko za K2: Ostatni atak lodowych wojowników”.
Podczas spotkania Piotr Trybalski przedstawi kulisy zimowej wyprawy na K2 i historię polskiego zdobywania tej góry.

MIECHEM I SMYCZKIEM
7 maja w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach odbywały się Mistrzowskie Warsztaty Muzyczne. Spotkanie poprowadzili znakomici
muzykanci ludowi, pedagodzy, nauczyciele beznutowej nauki gry na tradycyjnych instrumentach muzycznych, założyciele Szkółki Muzykowania
Ludowego i Zespołów Folklorystycznych na terenie gminy Szczurowa:
Vitalina Pastuch – skrzypaczka i Michał Pastuch – heligonista. Z okazji, aby

poszerzyć swoją wiedzę na temat gry na heligonce czy skrzypcach, ale też
wspólnie pomuzykować z mistrzami, skorzystała spora grupa entuzjastów.
Wśród uczestników warsztatów byli między innymi uczniowie Daniela
Kϋblera, który od roku prowadzi naukę gry na heligonce w CKiS.
Spotkanie było zorganizowane w ramach projektu Mateczniki Tradycji,
przy współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Red.

3 MAJA
Główne uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się
w Krzeszowicach przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Odegrano hymn
narodowy. Modlitwę poprowadził ks. Piotr Wróbel, przemówienia wygłosili burmistrz Wacław Gregorczyk i minister Andrzej Adamczyk. Na płycie
Grobu kwiaty złożyli minister Andrzej Adamczyk, przedstawiciele Prawa
i Sprawiedliwości Wojciech Pałka, Władysław Ziomek, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, przedstawiciel UM Joanna Walkowicz, przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Godyń, wiceprzewodniczący Henryk Woszczyna, radny Wojciech
Styrylski, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adam
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Ślusarczyk, Miejska Rada Seniorów, Związek Kombatantów RP i byłych
Więźniów Politycznych, Polskie Drużyny Strzeleckie II Batalion Krzeszowicki, Zarząd Gminny OSP, delegacja Komisariatu Policji i Straży Miejskiej,
Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Związek Harcerstwa
Polskiego Hufiec Krzeszowice, Gminne Koło Sołtysów i Przewodniczących
Zarządów Osiedli, Cech Rzemiosł Różnych, Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „Barć” i Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu
Krakowskiego, Kopalnia Wapienia Czatkowice – TAURON, Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna, Zakład Wodociągi i Kanalizacja, Gminny Klub Sportowy „Świt”, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Szkoła
Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. W kościele pw. św. Marcina odprawiona została uroczysta Msza
św. Uroczystościom towarzyszyły liczne poczty sztandarowe.
Maciej Liburski
Dzień wcześniej burmistrz Wacław Gregorczyk, wspólnie z Młodzieżową
Radą Miasta i radnym Leszkiem Kramarzem, rozdawali flagi narodowe na
krzeszowickim Rynku. Aby je otrzymać, trzeba było odpowiedzieć na pytanie korespondujące z polskimi barwami narodowymi.

3 MAJA W ZALASIU
3 maja obchodziliśmy Święto Konstytucji i Święto Królowej Polski. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez
ks. proboszcza Józefa Gala, z homilią o wydźwięku patriotyczno-religijnym.
Następnie przeszliśmy pod obelisk ppłk S. Chałupy. Tam rozpoczęliśmy od
odśpiewania hymnu. Następnie ks. wikary Mariusz Mendyk odczytał modlitwę ks. Piotra Skargi. Po modlitwie zabrał głos minister infrastruktury, poseł
na Sejm RP Andrzej Adamczyk. Za treść wygłoszonej mowy podziękowałem Panu Ministrowi i stwierdziłem, że Zalas nigdy wcześniej nie gościł
urzędującego ministra. Swoją obecnością uroczystość uświetniły poczty
sztandarowe – szkolny i górniczy oraz zaproszeni goście. Oprócz ministra
Andrzeja Adamczyka, gościliśmy także: Łukasza Smółkę – wicemarszałka
województwa małopolskiego, Wacława Gregorczyka – burmistrza gminy
Krzeszowice, Adama Ślusarczyka i Grzegorza Małodobrego – radnych
Rady Powiatu, Andrzeja Osiniaka – radnego Rady Miejskiej, dyrektor Małgorzatę Mastalerz i Anetę Łytek – przedstawicielki Szkoły Podstawowej,
a także Zbigniewa Kochaniaka – prezesa stowarzyszenia Amonit, Teresę
Głuch – przewodniczącą KGW, przedstawicieli LKS Victoria Zalas i rodzinę ppłk. Stanisława Chałupy. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty.

Na koniec członkinie KGW zaśpiewały „Majową Jutrzenkę”, a Barbara Kosobucka zaśpiewała pieśń ułożoną na cześć Jana Pawła II. Następnie zaprosiłem wszystkich obecnych do wspólnego zdjęcia. Była to już 10 rocznica
obchodów Święta Konstytucji pod obeliskiem w Zalasiu.
Henryk Woszczyna

125 LAT OSP W NAWOJOWEJ GÓRZE
Dzień 3 maja tego roku zapisał się w historii całej Nawojowej Góry nie tylko jako rocznica uchwalenia Konstytucji. Tego dnia cała miejscowość
świętowała z tutejszymi strażakami piękny jubileusz. Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej Górze obchodziła bowiem 125. rocznicę powstania.
Uroczyste obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji strażaków, ich
rodzin oraz za dusze zmarłych druhów. W kazaniu ksiądz proboszcz Janusz
Kosowski nawiązywał do ciężkiej posługi strażaków, ich poświęcenia dla
dobra społeczności i odpowiedzialności, jaką niesie za sobą zakładanie
strażackiego munduru.
Drugą część uroczystości, która miała miejsce w pobliżu remizy, rozpoczęło
wprowadzenie pododdziałów pieszych. Utworzyły je poczty sztandarowe
i członkowie wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Krzeszowice oraz
sąsiadującej z gospodarzami jednostki OSP Nielepice. Następnie, po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odegraniu hymnu, głos zabrał prezes
OSP Nawojowa Góra – Wacław Sobczyk. Powitał on zaproszonych gości,
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a wśród nich między innymi: ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka,
wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę, małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego
brygadiera Marka Bębenka, rzecznika honorowego Sądu Honorowego
ZOSP RP druha Wojciecha Wicherskiego, wiceprezesa Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego druha Leszka Ziębę, zastępcę komendanta miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Andrzeja Nowaka, a także Tadeusza
Nabagło – członka Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz radnego powiatowego – Adama Ślusarczyka. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnej
władzy samorządowej – burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Godynia oraz radnego

Rady Miejskiej w Krzeszowicach Jana Węgrzyna.
W swoim wystąpieniu prezes Sobczyk przytoczył początki istnienia zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej na terenie miejscowości, największe
osiągnięcia oraz znamienitych poprzedników – Prezesów i Naczelników
Ochotniczej Straży Pożarnej. Podziękował również wszystkim, którzy
przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia oraz złożył wszystkim członkom
urodzinowe życzenia.
Wydarzenie było także doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla najaktywniejszych członków OSP Nawojowa Góra. Najważniejszym odznaczeniem, nadanym całej jednostce OSP Nawojowa Góra,
był Złoty Znak Związku OSP RP, którym udekorowano sztandar Jednostki.
Wśród odznaczonych strażaków znalazł się między innymi Jan Kanty Wójcik
– członek honorowy OSP Nawojowa Góra, były radny gminy Krzeszowice,
a przede wszystkim znawca lokalnej historii i autor dwóch monografii
– Nawojowa Góra, 750-lecie dziejów, a także Nawojowa Góra, 200 lat szkolnictwa. Jak okazało się w czasie uroczystości, w przygotowaniu jest trzecia
pozycja nawiązująca do dziejów Nawojowej Góry, opisująca dzieje Straży.
Pozostałe odznaczenia otrzymali: Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – Jan Kanty Wójcik; Srebrny Medal „Za zasługi…” – Jerzy Derejko,

Grzegorz Domagała, Tomasz Karcz, Andrzej Matysik, Grzegorz Matysik,
Odznakę „Strażak Wzorowy” – Dominik Kozioł, Dominik Matysik; Brązową
Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” – Julia Dorynek, Wiktoria
Drzewniak, Kacper Grela, Mariusz Matysik. Odznakami „Za wysługę lat” zostali odznaczeni: Czesław Księżyc – 70 lat, Kazimierz Matysik i Józef Kulczycki – 45 lat, Józef Księżyc, Kazimierz Sobczyk, Stefan Pałka i Jan Matysik – 40
lat, Krzysztof Gędłek i Józef Karcz – 35 lat, Tomasz Księżyc, Damian Sobczyk,
Jakub Sobczyk, Jakub Bała i Grzegorz Gędłek – 10 lat.
W życzeniach od przybyłych gości najczęściej wspominane były dotychczasowe osiągnięcia Jednostki. Nie brakowało słów uznania wobec rozwoju i organizacji Stowarzyszenia, a także życzeń spełnienia marzeń dla
wszystkich strażaków.
W wydarzeniu wzięła udział bardzo duża rzesza mieszkańców, okazując
tym samym, jak ważną częścią miejscowości jest OSP Nawojowa Góra.
Strażacy zorganizowali dla nich wystawę historyczną i wystawę prac plastycznych wraz ze zwiedzaniem remizy oraz piknik na podwórku remizy.
Sylwester Nawała – naczelnik OSP
Fot. Marian Lewicki

NAGRODY POWIATU I STAROSTY KRAKOWSKIEGO
DLA OSÓB I ORGANIZACJI Z GMINY KRZESZOWICE
W Dworze w Tomaszowicach odbyła się wczoraj szósta edycja uroczystej Gali Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego. Po raz drugi wręczono
też Nagrody Starosty Krakowskiego dla wyróżniających się organizacji pozarządowych. W tym szczególnym dla społeczności powiatu krakowskiego wydarzeniu wzięli udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wójtowie i burmistrzowie z gmin leżących na terenie powiatu krakowskiego,
radni powiatowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby nominowane do nagród oraz ich rodziny i przyjaciele. Gospodarze uroczystości, starosta krakowski Wojciech Pałka i przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj, witając serdecznie wszystkich gości podkreślili, jak ważna dla samorządu powiatowego jest możliwość nagradzania osób i organizacji, które swoimi sukcesami promują powiat krakowski.
Wśród wyróżnionych były osoby i organizacje z gminy Krzeszowice.
Nagrodę Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w działalności
sportowej w kategorii działacz otrzymał Jacek Kuźnik, który związany jest
z klubem Tęcza Tenczynek. Aktualnie jest jego wiceprezesem, ale też aktywnym piłkarzem. Pan Jacek jest przykładem, jak można z powodzeniem
łączyć pracę zawodową, działalność społeczną i aktywne uprawianie spor-

tu. Drugim laureatem z gminy Krzeszowice jest Maciej Mucha – wybitny
i utytułowany zawodnik sportów walki. Nagrodę Powiatu Krakowskiego
„Młody Talent” za znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury otrzymał Damian Wróbel. Ten
młody muzyk, świetny gitarzysta, zbiera na razie doświadczenia artystyczne, ale udowadnia też, że talent i praca, to najlepszy sposób na rozwijanie
swoich pasji.
www.ckiskrzeszowice.pl [ 27 ]

Nagrody Główne Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymali:
Daniel Kübler (badacz folkloru, multiinstrumentalista) i Joanna Ślusarczyk
(dyrygentka). Mimo, że nie są oni mieszkańcami naszej gminy, to piszemy
o ich sukcesie, ponieważ część swoich projektów artystycznych realizują
w Krzeszowicach.
Laureatami Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych, wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej
w 2018 roku, zostali: Fundacja Kobieta w Regionie oraz Stowarzyszenie
Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego. Fundacja Kobieta w Regionie, założona
i kierowana przez Monikę Dudek, realizuje wiele nowatorskich projektów
społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na terenie całej gminy Krzeszowice. Natomiast Stowarzyszenie Pszczelarzy działa bardzo aktywnie popularyzując, poprzez organizowanie imprez edukacyjnych i promocyjnych,
wiedzę na temat ekologii i roli pszczół w środowisku naturalnym.
Marian Lewicki

ZMIANY W PROGRAMIE
„RODZINA 500+”
OD 1 LIPCA 2019

PRZY WSPÓLNYM STOLE
„WIELKANOCNA INTEGRACJA”
To był prawdziwie integracyjny stół wielkanocny, pięknie świątecznie nakryty białymi obrusami, z elegancką zastawą. Zajął całe duże
wnętrze restauracji Frykas. Zasiadło przy nim, 26 kwietnia, ponad 90
osób: starszych, samotnych, czasem boleśnie doświadczonych przez
życie, niezamożnych, głównie jednak poszukujących bliskości innych,
ciepła, przyjaźni, odrobiny troski, zrozumienia.

Gminny Ośrodek Pomoc y
Społecznej w Krzeszowicach
informuje, że dnia 16.05.2019 r.
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej podpisał zmiany do
u s t aw y o p o m o c y p a ń s t w a
w wychowywaniu dzieci. Od
1 lipca 2019 r. świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do
18 roku życia, bez względu na
dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Spotkali się więc z szansą na integrację: podopieczni Interwencyjnego
Zespołu Pomocy Międzyludzkiej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
uczestnicy zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy
Caritas z Woli Filipowskiej, kierowanego przez Antoniego Zawadzkiego
oraz członkowie Klubu Senior+, pod opieką Moniki Dudek. Byli z nami tak-

Inne zmiany, które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r. to m.in.:
– rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli wnioskować o świadczenie wychowawcze pomimo braku zasądzonych świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od drugiego rodzica,
– świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać z wyrównaniem na
nowo narodzone dziecko, jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
– przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej, w związku z czym wnioskodawca
otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej lub – w przypadku braku poczty elektronicznej – informacje
będzie można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzeszowicach.
Termin składania wniosków elektronicznych – od 1 lipca 2019 r.
Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych) – od 1 sierpnia
2019 r.
Wnioski w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem: PUE
ZUS, Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów
bankowych.
GOPS
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że mili goście: Agnieszka Cupiał, reprezentująca Kopalnię Wapienia w Czatkowicach – sponsora imprezy, przedstawicielka Burmistrza Małgorzata
Bojkowska – sekretarz Urzędu Miasta Krzeszowice, Anna Miga – dyrektor
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i Leszek Kramarz – przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta.
Wszystkich przybyłych serdecznie powitała prezes Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej Teresa Piekara, życząc zdrowia, wielkanocnej
radości i nadziei oraz miłego spotkania w tej jeszcze ciągle świątecznej
atmosferze. Impreza mogła się odbyć dzięki grantowemu programowi
„Dobry Sąsiad”. Konkurs na pomysł zrobienia czegoś pozytywnego dla
mieszkańców Krzeszowic ogłosiła Kopalnia Wapienia „Czatkowice”. IZPM,
z inicjatywy Teresy Piekary, stanął do tego konkursu z projektem spotkania

integracyjnego przy wielkanocnym stole. Zdobyte fundusze pozwoliły,
przy zaangażowaniu środków własnych, na zorganizowanie imprezy. W jej
przygotowaniu znacząco pomógł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
któremu za tę współpracę i za całokształt wspólnie podejmowanych działań na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących w naszym środowisku bardzo
serdecznie dziękujemy. Słowa wdzięczności kierujemy szczególnie do
dyrektor GOPS Anety Solarz oraz Sekcji Wspierania Rodziny, zwłaszcza do
Moniki Sibigi i Małgorzaty Romhild-Bak.
W atmosferę świąteczną wprowadziło zebranych widowisko Środowiskowego Domu Samopomocy z Woli Filipowskiej. Z radością i wzruszeniem
słuchaliśmy opowieści i piosenek związanych z tradycjami wielkanocnymi.
Ujmująca była troska o każdy szczegół własnoręcznie przygotowanej scenografii, której elementem były także ozdoby upiększające świąteczny stół.
Gratulujemy paniom Beacie Cichoń i Małgorzacie Ostrowskiej oraz wszystkim aktorom tego przedstawienia.

z akompaniamentem gitary piosenki biesiadne.
Była oczywiście również sama biesiada: bardzo smaczny obiad, ciasta,
kawa, herbata, napoje i przede wszystkim niezwykle miła, uprzejma,
elegancka obsługa, za którą wszystkim pracownikom restauracji Frykas
serdecznie dziękujemy.
Na pożegnanie każdy z uczestników otrzymał kolorową torebkę z drobnym
świątecznym prezentem.
Widzieliśmy radość i wzruszenie osób uczestniczących w tym spotkaniu.
Mieli szansę choć na kilka godzin zapomnieć o kłopotach, dolegliwościach,
o samotności, porozmawiać, zabawić się, poczuć, że ktoś się o nich troszczy,
że są w centrum zainteresowania. Jesteśmy przekonani, że była to społecznie wartościowa i udana impreza.
Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej
fot. Maciej Liburski

Na rozrywkowy program spotkania złożyły się także wspólnie śpiewane

21 TON ŻYWNOŚCI
IZPM PODSUMOWAŁ TRZECI SEZON REALIZACJI PROGRAMU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
W maju zakończyliśmy realizację Podprogramu 2018 – kolejnego etapu Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Banków Żywności, a prowadzonego w Krzeszowicach przez Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej we współpracy z Bankiem Żywności
w Krakowie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W czterech transzach sprowadziliśmy do Krzeszowic niemal 21 ton arty- Dla członków Interwencyjnego Zespołu Pomocy Miedzyludzkiej, wolonkułów spożywczych o łącznej wartości 100 610, 49 zł. Wydaliśmy 1507 tariuszy zaangażowanych w przygotowywanie, rozdzielanie i wydawanie
paczek 404 osobom. Wsparcie objęło 217 rodzin, a wśród nich: 96 dzieci, 62 paczek, a także prowadzenie szczegółowej dokumentacji, niezwykłą warosoby powyżej 65 lat i 106 osób z niepełnosprawnością. Dla beneficjentów tość ma niezawodna pomoc strażaków. W tym roku byli to druhowie z OSP
Programu zorganizowaliśmy – dzięki pomocy dyrektor Centrum Kultury Krzeszowice pod kierunkiem komendanta Stanisława Mirka.
i Sportu w Krzeszowicach, Anny Migi, która wyraziła zgodę na bezpłatne Jesteśmy także wdzięczni za pomoc uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnaudostępnienie pomieszczenia – cztery warsztaty na temat zdrowego ży- zjalnych oraz dyrektorowi Łukaszowi Skalnemu, który każdorazowo komwienia i zapobiegania marnotrawieniu żywności, prowadzone przez eks- pletuje grupę odpowiedzialnej i pracowitej młodzieży.
pertów Banku Żywności w Krakowie.
Całokształt tych działań organizuje i koordynuje z ramienia Zarządu IZPM
Jesteśmy wdzięczni prezesowi firmy KHiNO „Polan” sp. z o.o. Sławomirowi sekretarz naszego Zespołu Barbara Ochmańska, poświęcając akcji mnóRośkowi za możliwość korzystania nieodpłatnie z magazynu przy ul. Ko- stwo czasu, energii i wysiłku.
ściuszki 2 w Krzeszowicach.
Wszyscy zaangażowani w ten Program mamy świadomość, że nasza praca
Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej jest realizowany przy ścisłej stanowi konkretną, znaczącą i wymierną pomoc dla osób w trudnej sytuacji
i bardzo dobrej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. życiowej, z bardzo niskimi emeryturami, starszych, samotnych, bezradW gestii Ośrodka leży kwalifikowanie osób spełniających wymagane kry- nych, chorych. Wiemy, że wiele z nich czeka na kolejne dostawy i dobrze
teria (wielokrotnie o nich pisaliśmy, zachęcając do skorzystania z tej formy ocenia jakość przekazywanych artykułów.
wsparcia). Zespołowi pracowników socjalnych GOPS dziękujemy także za
W jesieni rozpoczynamy czwarty rok realizacji Programu.
pomoc w dostarczaniu paczek osobom niepełnosprawnym, chorym i w poZarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej
deszłym wieku, którzy nie mogą sami zgłosić się po ich odbiór.

ZWIĄZEK EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW
Z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy odbyło się uroczyste spotkanie
dla 50 członków Związku, w którym uczestniczył z-ca burmistrza Witold
Kulczycki. To bardzo miła chwila dla jego uczestników – podobnie jak Dzień
Seniora czy wspólne wycieczki piesze i autokarowe. By te i inne wydarzenia
mogły się odbyć solidarnie, pracuje 12-osobowy Zarząd, któremu liderują
przewodnicząca Krystyna Banach, wiceprzewodnicząca Kazimiera Knapik,
skarbnik Daniela Łaga, sekretarz Józefa Płonka i szefowa Komisji Socjalnej
– Teresa Różyczka. Zarząd nie tylko umila czas, ale wspiera w potrzebie,
www.ckiskrzeszowice.pl [ 29 ]

MOST, ZOFIA I RZEŹBY
TWÓRCÓW
CZERWIEC 2019
1. Zośka w okolicach swych imienin była wytwornie zimna, wyniosła deszczowo, niemiła w obdzielaniu łaskami swych poddanych, od czasu do czasu
grzmiąc burzowo. Majowe życie w Krzeszowicach toczy się w ożywczym
rytmie ambicji, dotkliwymi cenami niektórych produktów, zmartwieniami
miejskich rolników, czyli działkowców. Wiadukt zabrał im część terenu,
a pogoda niweczy nadzieje na urodzaj. A jednak w świątecznych godzinach
pojawiła się – tradycyjnie – pogoda słoneczna. Może zasługa to piosenki
o Walerci, która uroczo pobrzmiewała z estrady.
2. Uparcie wracam do problemu popularyzowania Krzeszowic wraz z przyległościami nie w urzędniczych sprawozdaniach, lecz pomysłach oraz czynach. Wiadomo jak istotne są walory krajobrazowe naszego terenu. Każdy
sobie gdzieś tam rzepkę skrobie, nawet z sukcesami (Czerna i Rudno), lecz
wciąż to miasto zieleni jest skansenem chciejstwa. Warto jednak wrócić do
pomysłów przywołania z pamięci, także tradycji i mitu, gladiatorów kultury
i sztuki związanych z naszym terenem. Andrzej Stopka, Henryk Markiewicz,
Jacek Dybek, Stanisław Czycz, Józef Chłopicki, mit Domu Dziecka, Jan Bolesław Ożóg, Adam Potocki, Wincenty Danek, Zbigniew Cybulski... Co i kogo
jeszcze dodać?

rozdzielając ostatnio zapomogi na kwotę 2 300 zł., artykuły żywnościowe
dla 44 osób; wydaje też zaświadczenia uprawniające do zniżki na PKP.
Aktualnie Związek liczy 230 członków. Zarząd Związku zaprasza na dyżury
w siedzibie przy ul. Krzywej, przy placu targowym, w poniedziałki i czwartki
w godz. od 9.00 do 11.00.
Maciej Liburski

CZERNEJSKIE JAJA
Wydaje się, że ta pomysłowa impreza na trwałe
wejdzie do kalendarza kulturalnego naszej gminy.
Organizatorami wydarzenia byli KGW Czerna, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych miejscowości
Czerna oraz sołtys Wojciech Pałka. Pomysłodawcą
nazwy imprezy, jak i konkursów na „Faceta z jajami”
i „Kobietę najlepiej trzepiącą jajami” był Michał
Godyń z Czernej, współpracujący z KGW i Stowarzyszeniem. Wydarzenie skierowane było głównie
do KGW z gminy Krzeszowice, lokalnych organizacji
wsi Czerna oraz zaproszonych gości. Wszystkie KGW
przedstawiły swój oryginalny program artystyczny. Konkurs na „Faceta z jajami” wygrał pan Adam
Ślusarczyk z Krzeszowic, a „Kobietami najlepiej
trzepiącymi jajami” były panie z Sanki z bezkonkurencyjnym jajo-koniakiem.
Wydarzenie było objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego i mogło być zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Województwa
Małopolskiego. Na uznanie i podziękowania zasłużyli:
KGW Czerna, Michał Godyń, Joanna Smółka, Dorota
Marek, Maria Doła – za wyśmienite jedzenie oraz OSP
Czerna, Michał Łysek (Zdrojowa TV), Anna Wącławska
(Ochrona Jaguar), Anna Piórko, Sylwia Katarzyńska
i wielu innych. W imprezie uczestniczyło wielu gości,
m.in. poseł Józef Lassota, wicemarszałek Województwa
Małopolskiego Łukasz Smółka, radny Powiatu Krakowskiego Grzegorz Małodobry, przewodniczący Rady
Miejskiej Adam Godyń, radni, sołtysi.
Maciej Liburski
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3. Ruina mostu diabelskiego znajduje się w Dolinie Eliaszówki. Jeszcze
nie szatańska ruina mostku funkcjonuje w centrum Krzeszowic. Ta pozornie niewinna kładka nad Krzeszówką, obok której toczy się życie kaczek,
przechodniów, dzieci z babciami czy opiekunkami. A jednak służy za most
samochodom, których kierowcy skracają sobie drogę. Od Grunwaldzkiej,
przez plac przed kościołem, mostek, skąd wjeżdżają na ulicę Parkową. Krótko, szybko i skutecznie. Prawo legło w błocie i wodzie. Nielegalny przejazd
przez most jest jedną z atrakcji Krzeszowic. Czy uda się znowu nie przejechać kogoś lub coś?
Kolczasty

ŻARY
Sołtys Żar Kazimierz Przybylski lubi swoją pracę,
bo wie, że w tym co robi, wspierają go mieszkańcy,
Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich, za co
jest im bardzo wdzięczny. O poparciu świadczą
ostatnie wybory. Co takiego zrobiono w Żarach
w ostatnim czasie? Na postawione pytanie tak
odpowiada sołtys Kazimierz Przybylski: Sporo. Aktualnie przygotowywany jest projekt do gazyfikacji
wsi, gaz zostanie doprowadzony z sąsiedniej gminy
Jerzmanowice, z miejscowości Szklary. Na bieżąco
są poprawiane drogi gminne prowadzące do pól, są
czyszczone orurowane rowy wzdłuż głównej drogi,
teraz czeka nas koszenie traw, w czynie społecznym
wykonano chodnik, materiały sponsorowała kopalnia w Dubiu. Swój wygląd zmieniła też sołtysówka, zostały wymalowane sale,
mamy 70 nowych krzeseł, wyposażyliśmy kuchnię w nowe meble. Wszyscy pomagali, jak mogli. Przed nami kolejna zabawa „Pod Lipami” – już na początku
lipca. Zapraszam do Żar!
Maciej Liburski

Fundacja Kobieta w Regionie zaprasza na

VIII NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ
W TENCZYNKU
22 czerwca 2019, Staw Wroński, wieczorem…
Poczuj klimat słowiańskich czasów, gdy podczas letniego
przesilenia najważniejszą rolę odgrywały muzyka, woda i ogień.
Zapraszamy do obejrzenia teatru ognia, przeplatanego
dźwiękami archaicznej muzyki i kupalnockowych pieśni.
Nie zabraknie sztuki wicia wianków i tradycyjnych
ogniowych kociołków!
A wszystko to nad urokliwym stawem otoczonym lasem…
Szczegóły na stronie www.kobietawregionie.pl

DNI NAUKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ
W TENCZYNKU
W związku z zakończeniem realizacji programu nauczania, w dniach
17-19 czerwca 2019 r., w Szkole Podstawowej w Tenczynku, odbędą się
„Dni Nauki”. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, przy zaangażowaniu wybranych uczniów, przygotują ciekawe zadania związane z danym

ŚWIETLICA DLA ARTURA
11 maja, punktualnie o godzinie 9.00, w Szkole Podstawowej Nr 1
w Krzeszowicach rozpoczął się koncert charytatywny „Świetlica dla
Artura”. Podczas koncertu prowadzona była zbiórka pieniędzy na
leczenie w Belgii Artura Papieża, wychowanka szkoły. Od urodzenia
cierpi on na wadę serca. Wychowawczynie świetlicy szkolnej zorganizowały drugą akcję dobroczynną z myślą o chorym chłopcu.

przedmiotem. Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie
materiałów w konwencji interaktywnej, tj. przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej. Zostaną zorganizowane kolejno „Dzień przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, „Dzień języków obcych”, „Dzień humanistyczny”,
połączony z pokonkursową wystawą prac plastycznych dzieci i młodzieży
ze szkół gminy Krzeszowice. Organizatorem jest Stowarzyszenie Nasz Tenczynek.
Wydarzenie realizowane jest w ramach Projektu Grantowego „Dobry sąsiad”, organizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”.
Aneta Karcz-Padula

Jako pierwsi wystąpili wspaniali goście: Wojciech Skibiński i Krzysztof
Taraszka. Artyści wykonywali ballady Leonarda Cohena we własnych
interpretacjach. Kolejnym punktem programu był występ krakowskiej
piosenkarki i kompozytorki – Agaty Rymarowicz, która wystąpiła z synem,
www.ckiskrzeszowice.pl [ 31 ]

akompaniującym jej na gitarze. Artystka wykonywała piosenki poetyckie
i ludowe ze swojego repertuaru. Niezapomnianym akcentem występu było
wejście na scenę Artura Papieża, który zaśpiewał z piosenkarką wybraną
przez siebie harcerską piosenkę „Bieszczadzki trakt”. Po występach artystów
przyszła kolej na małych aktorów świetlicy szkolnej. Dzieci brawurowo
wcieliły się w role bohaterów bajki muzycznej „Wiosna radosna”. Ostatnim
punktem programu był występ przyjaciół szkoły i świetlicy – duetu gitarowego – Damiana Wróbla i Kuby Surówki – Project Cracks. Wspaniali gitarzyści zaprezentowali publiczności rockowe solówki.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz koncert na rzecz Artura Papieża,
wspaniałym artystom, dzieciom, które cierpliwie uczyły się ról i piosenek,
spędzając wiele godzin na próbach. Dziękujemy za wsparcie: Centrum Rozwoju Dziecka „Kołysanka” w Krzeszowicach, Pasmanterii Merkury, Drukarni
AVIPRESS, Firmie DECORAN – dekoracja i rękodzieło, Pani Zofii Siek-Mlickiej,
Uczennicom z kl. V d, Uczniom z Samorządu Szkolnego.
Podczas sobotniego koncertu zebrano: 1 500,25 zł i 100 koron czeskich.
Wychowawcy świetlicy szkolnej:
Anna Kulak, Zuzanna Pięta
Barbara Dec, Katarzyna Wyznakiewicz

WYJĄTKOWY KIERMASZ
14 maja w Szkole Podstawowej w Tenczynku miał miejsce wyjątkowy kiermasz. Klasa V a wraz ze swoim wychowawcą Maciejem Miśkowiczem,
rodzicami oraz koordynatorką wolontariatu szkolnego – Anną Tataruch, zorganizowała kiermasz i kwestę na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w
Krakowie, propagując tym samym akcję „Pola nadziei”.
Podczas kiermaszu uczniowie mogli zakupić przygotowane przez uczennice bransoletki i zakładki, upieczone przez rodziców muffinki, kolorowe
balony czy też wpleść sobie warkoczyk we włosy. W szkolnej bibliotece
zorganizowano loterię fantową, połączoną ze sprzedażą książek, z których
każda złotówka zasiliła konto krakowskiego hospicjum.
Przygotowane przedmioty chętnie kupowali uczniowie z wszystkich klas,
a także ich rodzice. Hojność społeczności uczniowskiej przerosła oczekiwania organizatorów! Podczas akcji zebrano 3 130,80 złotych, za co wszyscy
zaangażowani w akcję składają serdeczne podziękowania.
Zebrane środki zostaną przekazane Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie,
w którym konsultacjami lekarskimi i wszechstronną opieką obejmuje się
chorych w terminalnym okresie choroby. Warto dodać, że Hospicjum zostało zainicjowane i działa dzięki ofiarności tysięcy ludzi dobrej woli.
Klasa V a ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku pod opieką swoich pedagogów udowodniła, że hasło „Nadzieja jest w tobie” to konkretne przesłanie,
kierowane do każdego z nas. Własnoręczne przygotowanie upominków
do sprzedaży i pozyskanie dzięki temu środków finansowych to realna
pomoc dla chorego i jego rodziny, w tym najtrudniejszym dla każdej osoby
momencie życia.
Red.

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kolejną imprezę dla niepełnosprawnych zorganizowało Stowarzyszenie „Otwórzmy Przed Nimi Życie”. Tym razem hasłem przewodnim spotkania była integracja, a że impreza odbywała się tuż po Wielkanocy, nie zabrakło akcentów świątecznych. Podopieczni stowarzyszenia zostali
obdarowani prezentami, ale co najważniejsze, zarówno dzieci, jak ich rodzice i opiekunowie mieli okazję spędzić kilka godzin na rozmowach
i wspólnej zabawie. Dla tego środowiska jest to bardzo ważne – takie spotkania są długo oczekiwane.
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Imprezę sfinansowano ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Z zaproszenia
prezes Stowarzyszenia Janiny Lasoń skorzystało wielu gości, osób, którym
los niepełnosprawnych nie jest obojętny: Szymon Strzelichowski – dyrektor
generalny Urzędu Wojewódzkiego, Alicja Wójcik – wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Krakowskiego, Tadeusz Nabagło – członek Zarządu Rady
Powiatu Krakowskiego, Wacław Gregorczyk – burmistrz Gminy Krzeszowice
z małżonką, Adam Godyń – przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Janusz Blecharz – kompozytor, muzyk, Ryszard Niemczyk z małżonką,
Mariola Cichoń – firma BAKO, Andrzej Osiniak – dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach. Wszystkie te osoby w różnych
formach często wspierają środowisko osób niepełnosprawnych z gminy
Krzeszowice.
Marian Lewicki

ELEKTRYCZNA PRZYJEMNOŚĆ
Czym jest elektryczny rower? – z takim pytaniem zwróciłem się do Krzysztofa Janikowskiego, użytkownika e-bike.
K. J: Wycieczki rowerowe sprawiają ci przyjemność, ale czasem masz dość jazdy pod górę? A może chciałbyś wybrać się na długą przejażdżkę, ale martwisz się o swoją kondycję?
Mam rozwiązanie dla każdego – rower elektryczny – elektryczna przyjemność. Wprawdzie wymaga pedałowania, ale tu wspomaga nas silnik zasilany baterią. E-bike stanowi alternatywną, ekonomiczną i przyjazną
dla środowiska formę przemieszczania się. Taki rower w zależności od rodzaju silnika posiada 3-5 trybów
wspomagania naszej siły pedałowania. Rowerzysta decyduje, który rodzaj „doładowania” wybiera. Ukształtowanie terenu, waga użytkownika oraz stopień wspomagania decyduje o zasięgu, który pokonujemy.
Realnie jest to 50-70 km w jednostkach firmowych przy baterii o pojemności 400-500 w. Oczywiście nasuwa
się pytanie: ile taki akumulator wytrzymuje? Odpowiedź jest optymistyczna: 800-1000 ładowań, a po tym
okresie traci tylko 20% sprawności. Kilkadziesiąt tysięcy kilometrów to na dzień dzisiejszy standard, ale technika w tym zakresie zmienia się. Czas ładowania baterii to ok. 3h – 80% i ok. 5h – 100%. Jeżdżę na górskim
rowerze elektrycznym i odnoszę wrażenie, że na nowo odkryłem rower. Trudne techniczne podjazdy pokonuje się zdecydowanie inną techniką. Napęd wspomagający powoduje, że jest bardzo duża przyczepność,
nie ma poślizgu, można nie wstając z siedzenia pokonać bardzo wymagające podjazdy. Dlatego po raz
kolejny zapraszam chętnych na bezpłatne testy rowerów elektrycznych, które zostaną organizowane przez
Sport Nora – sklep rowerowy – 16 czerwca w Krzeszowicach, przy okazji VII Gminnego Rajdu Rowerowego
w Niedzielę dla Zdrowia.
Zanotował: Maciej Liburski

OSTRĘŻNICA I CAŁA GMINA MOGĄ BYĆ DUMNE
Larysa Morawska z Ostrężnicy wyśpiewała
po mistrzowsku nagrodę główną w kategorii
śpiewak ludowy – dorośli w XXXVII Przeglądzie
„Krakowski Wianek” w Szczurowej. Uzyskała
tym samym kwalifikację do udziału w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą. Do udziału w Przeglądzie
zgłosiło się 820 wykonawców z regionu krakowskiego i Pogórza Ciężkowickiego, a w tym:
14 zespołów regionalnych, 1 grupa regionalna,
33 grupy śpiewacze, 19 śpiewaków ludowych,
13 kapel ludowych, 8 instrumentalistów – muzyków oraz 8 mistrzów i 16 uczniów.
W tymże konkursie wzięła udział także grupa
śpiewaczo-obrzędowa „Krzesoskie Śpiywocki”,
prowadzona w CKiS w Krzeszowicach przez
Larysę Morawską, która w kategorii grupy
śpiewacze zajęła jedno z III miejsc. Repertuar
pieśni konkursowych pochodzi z terenu naszej
gminy, dawno zapomniany, ale dzięki pani
Larysie ponownie wydobyty z zakamarków.
Pieśni śpiewane przez nasze reprezentantki
są niezwykle piękne i oryginalne, częstokroć
trudne do wykonania, ale przez to wzbudzają
zwykle duże zainteresowanie wśród znawców
muzyki ludowej. Wyjazd został sfinansowany
przez Urząd Gminy Krzeszowice. Dziękujemy.
SGGK
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POPLENEROWA „1EDYNKA”
Galeria pod 1edynką zaprasza od 9 czerwca na poplenerową wystawę
„Krzeszowice malowane sepią”. Prezentowane prace zostały wykonane
podczas corocznego pleneru malarskiego, organizowanego w ramach
Majówki Hrabiny Zofii. Organizatorem pleneru było Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach, tematem zaułki i centrum Krzeszowic, a opiekunem artystycznym – artystka plastyk Barbara Dec.
Na wystawie można zobaczyć wszystkie prace, a wśród nich są też te nagrodzone w konkursie na najciekawsze dzieło. Serdecznie zapraszamy do
„1edynki” od 9 czerwca przez całe wakacje.
Cecylia Bielecka-Karasińska

Z SIENKIEWICZEM ZA PAN BRAT
10 maja był wyjątkowym dniem w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach. Z okazji Święta Patrona nauczyciele
zorganizowali różnorodne gry i konkursy, w których uczniowie mogli wykazać się swoimi zdolnościami. Dzieci z młodszych klas tworzyły logo
szkoły, natomiast ich starsi koledzy rywalizowali w turnieju wiedzy o pisarzu, śpiewali piosenki w wersji anglojęzycznej oraz wykonywali plakaty w gabinecie Henryka Sienkiewicza.
W tym dniu odbył się również VI Bieg Sienkiewiczowski zorganizowany
przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczestnicy sportowej rywalizacji
w dobrych humorach pokonali łącznie dystans 360 kilometrów. Kilka dni
wcześniej zostały rozstrzygnięte indywidualne konkursy, których uczestnicy projektowali ulotki zachęcające do czytania dzieł Sienkiewicza oraz
ilustracje i okładki do jego powieści. Dzieci układały rymowanki o szkole,
a starsi uczniowie mogli wcielić się w ulubioną postać z utworu patrona.
W trakcie okolicznościowego wystąpienia dyrektor Jolanta Żbik podkreśliła
znaczenie Henryka Sienkiewicza jako nauczyciela patriotyzmu i dziejowego optymizmu, tak potrzebnego młodym ludziom. Następnie wręczyła
laureatom wszystkich konkursów dyplomy i nagrody, sfinansowane przez
Radę Rodziców.
W finale uczniowie klas IV a, V a i VII b zaprezentowali przedstawienie, przygotowane pod opieką Donaty Baczmańskiej i Moniki Chochół. W trakcie
barwnego widowiska pełnego muzyki, tańca oraz recytacji na scenie ożyły
ciekawe postacie z powieści „W pustyni i w puszczy” oraz tekstu „Bajka”. Widzowie mogli przenieść się w świat utworów polskiego noblisty dzięki scenografii autorstwa Ilony Milewskiej i nastrojowym utworom muzycznym
w wykonaniu uczennic naszej szkoły.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
W ZALASIU
Pierwsza akcja Sprzątania Świata w Zalasiu została zakończona. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu wydarzenia
– mieszkańcom, często całym rodzinom, dzieciom, młodzieży, dorosłym,
seniorom, strażakom z OSP Zalas, młodym piłkarzom LKS Victoria Zalas,
pracownikom Szkoły Podstawowej w Zalasiu, lokalnym mediom, które
podały informacje o inicjatywie. Podziękowania kierujemy także do Gminy
Krzeszowice oraz PSZOK Krzeszowice za przygotowanie techniczne oraz
edukacyjne gadżety dla uczestników. Dziękujemy również partnerom wydarzenia, dzięki którym piknik przy grillu mógł się udać.
Ponad 100 – tyle worków śmieci zebrano podczas akcji Sprzątanie Świata
Zalas 2019.
Ponad 50 – tylu wolontariuszy w różnym wieku pomagało w sprzątaniu.
Ponad 40 – tyle starych, zużytych opon samochodowych znaleźli wolontariusze.
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Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców był to dzień pełen
emocji, zabawy i uśmiechu.
Agnieszka Wróbel
Prawie 1 – tyle samochodów można złożyć z części wyrzuconych w różnych
rejonach Zalasu.
Tak w liczbach przedstawia się wczorajsza akcja. Ponadto znaleziono butelki, plastik, papier, popiół, przeterminowane artykuły spożywcze, liście,
reklamówki i wiele innych rzeczy – część z nich czekało na posprzątanie
naprawdę długo. Posprzątano place zabaw, przydrożne rowy, okolice rzek,
miejsca niewidoczne podczas jazdy samochodem czy spaceru. Do zobaczenia w kolejnych edycjach!
Organizatorzy

ECHA PIŁKARSKICH BOISK
Zmiana trenera w Świcie Krzeszowice była jednym z istotniejszych wydarzeń w naszej piłce nożnej. Trener Łukasz Jagoda nie miał zbyt wiele
szczęścia w pracy z drużyną seniorów Świtu, a Zarząd Klubu nie mógł bezczynnie czekać aż dojdzie do piłkarskiej katastrofy. Kołem ratunkowym dla
Świtu ma być ponownie Bogdan Przygodzki, który już w Świcie z niezłym
skutkiem pracował. W ponownym debiucie Bogdana Przygodzkiego, na
trenerskiej ławce, Świt przegrał z II Hutnikiem Kraków 3:2 i pozycja w tabeli
tej drużyny jest niezbyt ciekawa.
W IV lidze kobiet trwa korespondencyjny pojedynek Victorii Zalas z Burzą
Roczyny (m. k. Andrychowa) o awans do III ligi. Obydwie drużyny mają
jednakową ilość punktów i do rozegrania, w pierwszy weekend czerwca
w Zalasiu, mecz bezpośredni, który być może zdecyduje o awansie do III
ligi. Tydzień wcześniej dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku derbowego pomiędzy Jedynką Krzeszowice a Victorią Żalas. Derby rządzą się swoimi
prawami i trudno wskazać faworyta tego meczu.

W klasie A Górzanka Nawojowa Góra poprawiła nieco dorobek punktowy, ale wszystko wskazuje na to, że od przyszłego sezonu Górzanka grać
będzie w klasie B. Jest szansa, że młoda drużyna Górzanki nabrała sporo
doświadczenia w klasie A i w kolejnym sezonie będzie grała zdecydowanie lepiej i skuteczniej. W chrzanowskiej grupie swoją pozycję poprawiły
drużyny Tęczy i Wolanki. Obydwa zespoły ostatnimi wygranymi meczami
zapewniły sobie utrzymanie w klasie A i teraz swobodnie mogą walczyć
o jak najwyższą lokatę w tabeli. W ostatnich meczach Wolanka ograła
kolejno: Promyk Bolęcin 5:0, Błyskawice Myślachowice 3:2 i zremisowała
z Fablokiem 1:1, natomiast Tęcza zremisowała z Fablokiem 3:3 oraz ograła
Dulowę 1:4 i Wisłę Jankowice 5:2. W dużo gorszej sytuacji są piłkarze Victorii Zalas. Drużyna zajmuje 13 miejsce w tabeli z przewagą tylko 4 pkt. nad
strefą spadkową. Zawodnicy Victorii muszą się mocno zmobilizować, aby
w ostatnich meczach zapunktować i zapewnić sobie utrzymanie w klasie A.
W klasie B Jutrzenka Ostrężnica, po porażce z Luszowicami i remisie z Rozkochowem, swoje szanse na awans do klasy A prawdopodobnie musi
odłożyć na przyszły sezon.
Jerzy Wnęk

KRZESZOWICE BIEGAJĄ
Krzeszowice Biegają to grupa biegowa, która powstała dzięki wsparciu stowarzyszenia Rzetelna Gmina Krzeszowice. W każdą sobotę wszyscy mieszkańcy mogą wspólnie zacząć dzień od porannej aktywności fizycznej. Na
obecny moment wpisanych mamy ponad 20 mieszkańców, którzy co tydzień
przychodzą i w swoimi tempie pokonują dystans około 5 kilometrów. Nasza
grupa jest amatorska, każdy uczestnik pokonuje dystans swoim tempem,
czasami mieszkańcy przychodzą z dziećmi i wspólnie całą trasę spacerują, ale
na tym to polega – staramy się aktywizować mieszkańców, aby wyszli z domu
i zrobili coś dla siebie. Dla profesjonalistów przewidujemy wspólne stary
w zawodach, gdzie będą mogli reprezentować, a przy okazji promować naszą
miejscowość – mówi jeden z współorganizatorów, Kamil Kłosowski. Zajęcia
rozpoczynają się rozgrzewką pod Pałacem Zdrojowym w Krzeszowicach (ul.
Kościuszki 1), a następnie uczestnicy ruszają w teren. Cieszy mnie, że co tydzień
mamy nowych uczestników i nasza grupa się rozrasta. W najbliższym czasie
chcemy dodać także grupę nordicwalking. Mieszkańcy nie muszą martwić się,
że nie mają kijków – wszystko zapewnimy jako organizatorzy – dodaje Kamil.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
na aktywne rozpoczęcie dnia. Spotykamy się w każdą sobotę, o godz. 9,

pod Pałacem Zdrojowy. Pytania proszę kierować bezpośrednio do organizatorów na adres email: kontakt@kamilklosowski.eu lub telefonicznie
796 020 292.				
Kamil Kłosowski

LIGA SZKOLNA 2019
Ruszyła druga edycja projektu „Liga Szkolna”. Dwa boiska, równolegle rozgrywane mecze, duża intensywność gry, spora dawka rywalizacji oraz wiele
strzelonych bramek to niektóre atuty tego kompaktowego projektu. Liga szkolna jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na turnieje piłkarskie dla
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tkań, biegając za piłką przez ponad 1,5 godziny. Dużo emocji, radość ze
zdobytych bramek, smutek po porażce, ale przede wszystkim – chęć rywalizowania – charakteryzowały uczestniczące w turnieju dzieci. Podobne
emocje czekają na wszystkich uczestników w kolejnych turniejach, które
rozegrane zostaną w Woli Filipowskiej oraz Krzeszowicach, gdzie 13 czerwca na boisku GKS Świt Krzeszowice odbędzie się wielki finał.

najmłodszych, wynikające z wciąż rosnącego zainteresowania piłką nożną. Projekt, w pełni finansowany i organizowany przez Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach, dedykowany jest szkolnym reprezentacjom
piłkarskim. Liga składa się z 3 turniejów organizowanych na boiskach LKS
Górzanka Nawojowa Góra, LKS Wolanka Wola Filipowska oraz GKS Świt
Krzeszowice. Do udziału w projekcie zostały zaproszone wszystkie szkoły
– aby zgłosić swój zespół, wystarczy poinformować o tym organizatora.

Zapraszamy do śledzenie relacji z kolejnych zawodów na stronie internetowej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, oficjalnym profilu facebook oraz w Magazynie Krzeszowickim.

W pierwszym turnieju, rozegranym 21 maja w Nawojowej Górze, udział
wzięło 7 zespołów, reprezentujących szkoły podstawowe z Krzeszowic,
Zalasu, Tenczynka, Czernej i Nowej Góry. Każda drużyna rozegrała 6 spo-

Red.

PUCHAR HRABINY ZOFII

18 i 19 maja w Krzeszowicach odbyła się piąta edycja międzynarodowego
turnieju o Puchar Hrabiny Zofii. Organizatorem tej cyklicznej imprezy jest
Akademia Piłkarska Mam Talent. W tegorocznych zawodach uczestniczyły
zespoły z rocznika 2007 z kilku regionów Polski i Czech. Najlepsi okazali
się gracze MFK Karvina, drugie miejsce zajęła Wisła Kraków, a na trzecim
stopniu podium uplasował się Rekord Bielsko-Biała. Wszystkie trzy zespoły
otrzymały okazałe puchary i medale. Organizatorzy wręczyli także nagrody
indywidualne. Wśród najbardziej wyróżniających się młodych futbolistów

na największe słowa uznania zasłużyli Daniel Roska (Zbrojovka Brno), Wojciech Zborek (Rekord Bielsko-Biała) i Dominik Zajac (MFK Karvina). Daniel
był najlepszym piłkarzem całej imprezy, Wojtek najlepszym bramkarzem,
a Dominik królem strzelców.
Projekt turnieju współfinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz budżetu Gminy Krzeszowice.

Pani Barbarze Piech

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Syna
składają
Dyrekcja i Pracownicy
Krzeszowickiego Centrum Zdrowia

Łukasz Girek

Składam serdeczne podziękowania
Mieszkańcom Osiedla Parkowego
za okazane mi zaufanie i poparcie mojej
kandydatury na przewodniczącą
Zarządu Osiedla.
Z wyrazami szacunku
Irena Godyń

Redaguje zespół:
Marian Lewicki (redaktor naczelny), Maciej Liburski (redaktor), Marta Smutek (korekta, redakcja), Małgorzata Grończak (projekt okładki)
Nakład: 3000 egz.
Adres Redakcji i Wydawca:
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1 tel. 668 915 516, 571 401 052 lub 12 282 14 65 wew. 5,
e-mail: m.lewicki@ckiskrzeszowice.pl, www.magazynkrzeszowicki.pl
Skład:
Studio Agrafka, 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31/101, tel. 533 123 153, www.studioagrafka.com.pl
Druk:
Drukarnia Grafress Łukasz Kajda, 32-300 Olkusz, ul. 29 Listopada (pawilon), tel. 32 754 32 32, www.grafpress.com.pl
Nie zwracamy materiałów niezamówionych oraz zastrzegamy sobie prawo do przeredagowywania i skracania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

[ 36 ] – Magazyn Krzeszowicki 6/2019

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

WYNAJEM
MINIKOPARKA
BOBCAT E17
+ wiertnica

WYWROTKA 3,5t
KIA K2500

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

tel. 664 023 032, RACŁAWICE 102

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

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

