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„Czas” (nr 201 z 4.09.1929) przekazuje wiadomość, która mnie zaskoczyła – W ubiegłą niedzielę odbyły się loty propagandowe pasażerskie,
zorganizowane przez Ligę w godzinach popołudniowych na lotnisku w Chrzanowie, które zgromadziły tłumy publiczności żądne przejażdżki
napowietrznej. Loty odbyły się na samolocie marki Hanriot 2-go Pułku Lotniczego, pilotował znany sierżant-pilot Działowski. Poza tym odbyły się
popisy Straży Pożarnej i Strzelca w obronie przeciwgazowej, festyn i wyświetlenie filmów lotniczych. Otóż gdzieś w zakamarkach pamięci migają
jakieś resztki wiadomości, że przed wojną można było latać samolotem w powiecie. Krzeszowice były wtedy podległe Chrzanowowi. Ciekawa
to historia.
Z naszego krajobrazu znikają kopalnie węgla kamiennego. Wtajemniczeni wiedzą, gdzie i teraz znajdują się wejścia do szybów kopalni należących
do Potockich, a nawet szyby wentylacyjne oraz awaryjnie zamkniętej już kopalni w Sierszy. „Czas” (nr 213 z 1929) podaje tragiczną wiadomość
– Onegdaj w kopalni „Zbyszek” w Trzebini przywalił kamień oderwany od powały zastępcę nadsztygara Franciszka Picka (lat 27). Wymieniony
doznał wskutek wypadku złamania podstawy czaszki tak, że po udzieleniu mu pierwszej pomocy przez dra Sternala z Trzebini, zmarł w drodze do
szpitala. Do dzisiaj pracy górniczej towarzyszy pytanie: czy wróci do domu cały i zdrowy?
W lipcu oraz sierpniu 1934 roku południową Polskę niszczyła dotkliwa powódź. Druga powódź dokonała nowych zniszczeń w chwili, kiedy
dawniejsze nie zostały usunięte. Trwają rozliczne zbiórki na rzecz ofiar powodzi. Szczególnego charakteru nabrała ogólnopolska akcja przyjmujemy
dzieci powodzian. „Ilustrowany Kurier Codzienny” (nr 253 z 12 września) poinformował o nadesłanej deklaracji od p. Barbary Lasoń z Nowej
Góry, poczta Krzeszowice, pod Krakowem, iż przyjmie dwie dziewczynki 10-12 lat na cały rok.
Kuratoria szkolne ustaliły godziny rozpoczynania lekcji w szkołach średnich i powszechnych w bieżącym roku szkolnym. Lekcje te, tak w porze
letniej, jak i zimowej, rozpoczynać się będą o godz. 8-mej. Szkołom prywatnym, położonym na peryferiach, kuratoria udzielają wyjątkowych
zezwoleń na rozpoczęcie zajęć o 8.30 („IKC”, nr 256 z 15.09.1934). W nadchodzącym roku szkolnym pojawią się stare i nowe problemy. Dojdą
kwestie ułożenia rozkładu godzin. Od wielu lat nie obowiązują mundurki, nie nosi się tarcz szkoły, zniesiono ograniczenia samodzielnego
przebywania uczniów – bez opieki – wieczorową porą. Kwestią drażliwą jest forma usprawiedliwiania nieobecności. Zatem jest wolność, a nowe
obiekty oświatowe przy ulicy Szkolnej sprawdzą funkcjonalność obiektu. Oby się wiodło w nowych warunkach.
Przywołuję tę krótką notatkę gwoli ostrzeżenia. Dzieci są jak żywe srebro. Chwila nieuwagi i tragedia gotowa. Żywioł dzieciństwa jest
nieokiełznany do czasu, kiedy sami nie pojmą istoty zagrożenia, jakie powodują swym zachowaniem. Pod koła wozu ciężarowego naładowanego
kamieniami, dostał się 4-letni Karol Seweryn w Krzeszowicach, wskutek czego doznał zmiażdżenia prawej nogi („IKC”, nr 256 z 1934). A na
drogach osiedlowych trwa zagrożenie. Kierowcy też szaleją w myśl zasady: może się uda!
Tu już bez komentarza. Forma pracy z młodzieżą akademicką i dzisiaj funkcjonuje. W dniu 23 września odbyła się w lokalu Sodalicji Mariańskiej
w Krakowie uroczystość wręczenia Komandorii Orderu Grzegorza Wielkiego, wysokiego odznaczenia papieskiego, Arturowi hr. Potockiemu.
Odznaczenia tego dokonał Ojciec Św. hr. Potockiemu za wybitną pracę na polu społecznym, a szczególnie za roztoczenie opieki nad młodzieżą
akademicką. Wręczenia odznaczenia dokonał J.E. ks. biskup Rospond, przemawiając w serdecznych słowach do odznaczonego. Po przemówieniu
reprezentanta Młodzieży Akademickiej, zabrał głos hr. Potocki, w dłuższym przemówieniu zrealizował dzisiejsze obowiązki katolika wobec
Społeczeństwa i Państwa. W uroczystościach wzięli udział – prócz najbliższej rodziny odznaczonego – prezydent miasta dr Kaplicki z sekretarzem
drem Piotrowskim, delegat pana wojewody krakowskiego naczelnik wydziału Żółkiewicz, profesorowie UJ Krzyżanowski, Rostworowski, Walter,
Zoll („IKC” nr 271 z 1934).
W sobotnim wydaniu IKC (z 7.09.1935) odnajduję dwa ciekawe teksty warte publikacji. Pierwszy przypomina czas, kiedy Krzeszowice oficjalnie
zaliczano do grupy polskich kąpielisk oraz uzdrowisk. Notatka informuje, iż z dniem 30 września br. kończy się sezon w następujących kąpieliskach
i uzdrowiskach krajowych: Druskienniki, Goczałkowice, Gdynia, Hel, Lubień Wielki, Krzeszowice, Kazimierz Dolny, Ojców, Rymanów, Szkło,
Szczawnica i Solec. Pałeczkę po sławie miasta przejęła popularna Balneologia, której sława rehabilitacyjna dawno przekroczyła Małopolskę.
Tekst drugi koresponduje z aktualną budową nowej infrastruktury – nie tylko kolejowej – na odcinku Krzeszowice – Trzebinia. Budowa drogi
Kraków-Modrzejów na odcinku Dulowa-Trzebinia przez inż. Maksymiliana Rybickiego, nie uległa przerwie, mimo strajku robotników kamieniołomu
w Miękini. Obecnie buduje się betonowy most w Młoszowej, który do 3 miesięcy będzie oddany do użytku. Niemal wszyscy bezrobotni z okolicy
znaleźli pracę przy tej budowie. Jedno jest pewne – szybciej dociera się do Krakowa pociągiem, mimo koszmarnych ekranów dźwiękochłonnych.
Autorom tego „pomysłu” nakazałbym – za pokutę – przez jeden tydzień roboczy dojeżdżać w tym tunelu horroru do pracy.
„IKC” (nr 250 z 1935) opisuje niemiłe, lecz często zdarzające się wydarzenie. Bywalcy poniedziałkowych jarmarków wiedzą jak trzeba uważać na
amatorów cudzej własności. Chwila nieuwagi wystarczy. Kradzież garderoby wartej ok. 200 złotych na szkodę p. Leszka Wójtowicza z Warszawy,
udowodniono Władysławowi Niemcowi, który zbiegł w niewiadomym kierunku. W tymże numerze ogłoszenie. Przytaczam je gwoli porównania
ceny: Patefony z najlepszym i luksusowym wykonaniu oraz 12 płyt ostatnich nagrań według wyboru, piękny album na 12 płyt i 200 igieł angielskich
za 160 zł – płatne w 10 ratach miesięcznych po 16 zł. Przy zapłacie gotówką odpowiedni rabat. The Krischer, Kraków ul. Floriańska 9. Interesująca
jest historia nazwy dawnych odtwarzaczy dźwięku. Kiedyś z wielką tubą, igłami i ciężkimi płytami. Po patefonie królował gramofon i adapter.
Dzisiaj to urokliwe elementy stylowego mieszkania.

Z KRAKOWA DO KATOWIC NOWĄ KOLEJĄ
Trwa modernizacja linii kolejowej E30, która
łączy stolice Śląska i Małopolski. W Krzeszowicach, Zabierzowie i Rudawie widać już pierwsze efekty inwestycji. Podróżni korzystają
z nowych peronów, a kierowcy ze zmodernizowanych wiaduktów i przejazdów kolejowych.
Kolejne gotowe elementy infrastruktury będą
oddawane do użytku mieszkańcom w najbliższych tygodniach.

Krzeszowice
Modernizacja szlaku kolejowego z Krakowa
w kierunku Katowic jest na bardzo zaawansowanym etapie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podzieliło tę inwestycję na mniejsze odcinki. Prace
budowlane pomiędzy granicą Krakowa a Krzeszowicami już się zakończyły. Podróżni mogą
korzystać z nowych peronów w Zabierzowie,
Rudawie i Krakowie Mydlnikach Wapienniku.
Oddane do użytku przewoźników zostały dwa
zmodernizowane tory, a pociągi przyspieszyły
do 120 km/h. Gotowe są też wiadukty kolejowe
i drogowe, które poprawiają bezpieczeństwo
i ułatwiają komunikację na lokalnych drogach.
Chodzi m.in. o wiadukty kolejowe w Zabierzowie
i Krakowie oraz wiadukt drogowy w Rząsce.
Prace budowlane nie zwalniają tempa pomiędzy
Krzeszowicami a Trzebinią. Podróżni w Krzeszowicach już korzystają z pierwszego nowego
peronu, co pozwoliło na uruchomienie dodatko-

wych połączeń kolejowych z Krakowem. Ku końcowi zmierza budowa wiaduktów drogowych.
Obiekt wzdłuż ul. Daszyńskiego w Krzeszowicach będzie gotowy we wrześniu, a wiadukt
zlokalizowany w Woli Filipowskiej (Białka) ok.
miesiąc później. Wszystkie prace budowlane na
tym odcinku zakończą się w drugiej połowie
przyszłego roku. Zmodernizowane tory zostaną
poddane certyfikacji, co ostatecznie pozwoli
przyspieszyć pociągi pasażerskie do 160 km/h.
Dzięki inwestycji PLK znacznie skróci się podróż
z Trzebini, Krzeszowic i Zabierzowa do Krakowa,
a dzięki nowemu przystankowi, który powstaje
w krakowskich Bronowicach, mieszkańcy regionu zyskają wygodne połączenie z ważnym
węzłem przesiadkowym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach
instrumentu „Łącząc Europę”.

- Kolej zmienia się na naszych oczach. Przez wiele
lat władzom brakowało determinacji, aby przeprowadzić modernizację linii kolejowej, biegnącej
przez Zabierzów, Rudawę i Krzeszowice. Dzisiaj
widzimy efekty działań, prowadzonych przez nasz
rząd. Dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej – mówi minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Każdy kolejny
remontowany przystanek kolejowy, każdy bezkolizyjny przejazd, każdy nowoczesny system sterowania ruchem przybliża nas do tego celu. Tak dzieje
się także tutaj – na przez lata zaniedbywanej ziemi
krakowskiej – dodaje.
- Kolej musi służyć mieszkańcom polskich dużych
miast, miasteczek i wsi. Realizujemy program
zrównoważonego rozwoju wierząc, że Polska
jest jedna, a inwestycje mają obowiązek służyć
Polakom w każdym regionie kraju – przypomina
minister Adamczyk.
Red.

Zabierzów
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Terminy zebrań sołeckich i osiedlowych
WRZESIEŃ 2019
Termin

Dzień tygodnia

Godzina

Sołectwo/Osiedle

Miejsce spotkania

1 września

niedziela

17:00

Wola Filipowska

Dom Ludowy

3 września

wtorek

17:00

Osiedle Centrum

Szkoła Podstawowa nr 2
w Krzeszowicach

4 września

środa

18:00

Osiedle Parkowe

Sala Herbowa UMK

7 września

sobota

18:00

Siedlec

Budynek Wiejski

12:30

Zalas

Szkoła Podstawowa

14:00

Frywałd

Świetlica Wiejska

16:00

Sanka

Remiza OSP

8 września

niedziela

13 września

piątek

18:30

Rudno

Remiza OSP

14 września

sobota

16:00

Osiedle Żbik

Remiza OSP

15 września

niedziela

17:00

Nawojowa Góra

Dom Gromadzki

18 września

środa

18:00

Miękinia

Sołtysówka

19 września

czwartek

18:30

Osiedle Czatkowice

Remiza OSP

20 września

piątek

18:30

Dubie

Sołtysówka

21 września

sobota

17:00

Dębnik

Remiza OSP

8:30

Paczółtowice

Szkoła Podstawowa

10:00

Tenczynek

Remiza OSP

22 września

niedziela

10:00

Żary

Sołtysówka

14:00

Filipowice

Dom Kultury

18:00

Nowa Góra

Świetlica Wiejska

24 września

wtorek

17:00

Osiedle Jurajskie

Szkoła Podstawowa nr 1
w Krzeszowicach

25 września

środa

18:00

Osiedle Nowy Świat

Szkoła Podstawowa nr 1
w Krzeszowicach

15:00

Ostrężnica

Szkoła Podstawowa

17:00

Łany

Świetlica Wiejska

18:30

Czerna

Remiza OSP

29 września

niedziela

Drogi w 5 miejscowościach
1 sierpnia odebrane zostały prace, wykonane na drogach w gminie
Krzeszowice przez firmę BOLTECH spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie:
• Nawojowa Góra: modernizacja ul. Lipowej - frezowanie nawierzchni
i wykonanie nakładki asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy. Wartość
prac: 69 963,20 zł.
• Sanka: droga w rejonie cmentarza – wykonanie nakładki asfaltowej
i wyrównanie pobocza materiałem kamiennym do wysokości położonej
nakładki. Wartość prac: 41 346,60 zł.

Nawojowa Góra

• Rudno: profilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy, regulacja
studni kanalizacyjnych, wykonanie nakładki asfaltowej i wyrównanie
pobocza materiałem kamiennym do wysokości położonej nakładki.
Wartość prac: 28 218,28 zł.
• Zalas: modernizacja ul. Ogrodowej – wykonanie nawierzchni asfaltowej
wraz z utwardzeniem poboczy. Wartość prac: 52 652,00 zł.
• Czerna: remont drogi dojazdowej do pól (nawierzchnia tłuczniowa).
Koszt wykonania brutto: 45 182,50 zł. , w tym dotacja w wysokości
20 466,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, ze środków
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
WIT UMK

Rudno
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Dożynki Gminy Krzeszowice
Dożynki rozpoczęły się w niedzielę 25 sierpnia mszą świętą w kościele pw. św. Marcina w Krzeszowicach. Dary ołtarza, w imieniu przewodniczących zarządów krzeszowickich osiedli, złożyły: Małgorzata Fryt, Irena Godyń i Helena Latawiec. Z kościoła barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta na plac targowy, gdzie gości powitali gospodarze święta plonów: burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady
Miejskiej Adam Godyń.
Bochen chleba upieczony z ziarna z tegorocznych zbiorów przekazali gospodarzom dożynek
starostowie Marzena i Radosław Bogdanowie,
reprezentujący gospodarstwo produkujące znane krzeszowickie pomidory. Następnie, jak każe
obyczaj, wszyscy obecni zostali poczęstowani
chlebem.
Obrzęd dożynkowy, prowadzony przez Monikę
Dudek, rozpoczął się wręczeniem wieńców dożynkowych: kopkę dla księdza dziekana Andrzeja
Szczotki przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich
z Woli Filipowskiej a KGW Miękinia dla władz samorządowych, reprezentowanych przez burmistrza i przewodniczącego rady. Gospodynie przy
wtórze tradycyjnych humorystycznych przyśpiewek wręczały gościom chleby dożynkowe, które
otrzymali: wicepremier Jarosław Gowin od KGW
Tenczynek, minister Andrzej Adamczyk od KGW
Zalas, posłowie Jerzy Meysztowicz i Józef Lassota
od KGW Nawojowa Góra, wicemarszałek Łukasz
Smółka od KGW Ostrężnica, starosta Wojciech
Pałka od zespołu Śpiywocki a radni powiatowi od
KGW Filipowice. Symboliczny chleb dla sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli odebrała
od KGW Siedlec Irena Godyń, wiceprzewodnicząca Gminnego Koła Sołtysów i Przewodniczących
Zarządów Osiedli. Chleb dyrektor Annie Midze,
reprezentującej organizatorów imprezy, wręczyły Śpiywocki.
Okolicznościowymi upominkami i dyplomami
burmistrz i przewodniczący uhonorował mieszkańców Krzeszowic, związanych z uprawą roli,
przetwórstwem spożywczym i pszczelarstwem.

Byli to: Zygmunt Wójcik, Łukasz Mitka, Jan Majocha, Jan Kurdziel, Józef Szyguła, Wojciech Górecki, Kazimierz Marszałek i Józef Bałuszek.
WYSTĄPIENIE DOŻYNKOWE BURMISTRZA
WACŁAWA GREGORCZYKA
Wielebni Księża, Drodzy Rolnicy, Panie Premierze, Panie Ministrze, Szanowni Parlamentarzyści, Panie Marszałku, Panie Starosto,
Szanowni Goście i Mieszkańcy!
Otwierając święto plonów w gminie Krzeszowice
chciałbym serdecznie przywitać wszystkich, którzy przybyli na naszą uroczystość.
Dożynki to tradycyjny dzień podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę i żywność, którą dają nam
codziennie na nasze stoły. Musimy pamiętać, że
pomimo znacznego postępu technicznego, który
ułatwił pracę rolnikom, wciąż są oni uzależnieni
od sił natury. Uczestnicząc w mszy świętej wyraziliśmy wdzięczność Stwórcy za jego opiekę, którą
nas otacza. Serdecznie dziękuję księdzu dziekanowi Andrzejowi Szczotce oraz księżom Jackowi
i Piotrowi za odprawioną mszę dziękczynną.

Dziękujemy Wam, drodzy Rolnicy, za Wasze poświęcenie i trud wkładany dzień po dniu w pracę
w małych i dużych gospodarstwach. Dziękujemy,
że nasza polska żywność jest wyjątkowo zdrowa
i smaczna.
Dożynki to również święto tych, którzy przetwarzają płody rolne: piekarzy, pszczelarzy, hodowców i masarzy, a także twórców coraz popularniejszych produktów ekologicznych i opartych
na starych recepturach.
Ziemia Krzeszowicka to miejsce, gdzie oprócz
tradycyjnego rolnictwa rozwija się prężnie działalność ogrodnicza i warzywnicza, zakładane są
plantacje owoców i winorośli. Serdecznie dziękuję państwu Marzenie i Radosławowi Bogdanom
za to, że zgodzili się pełnić w dniu dzisiejszym
ważną funkcję starostów dożynek. To dla nas
ogromny zaszczyt. Chciałbym przypomnieć, że
panowie Tadeusz i Radosław Bogdanowie prowadzą uprawę pomidora w szklarniach po byłej
Witamince. Dzięki nim pomidor „krzeszowicki”
nadal trafia do smakoszy w całej Polsce. Jest to
przecież jeden z najbardziej rozpoznawalnych
produktów regionalnych w Małopolsce.
Są też z nami browarnicy z Tenczynka. Życzymy
im, aby ich piwo znalazło uznanie w całym kraju, podobnie jak pomidor „krzeszowicki” i lody
z Melby.
Wyrazem przywiązania naszego społeczeństwa
do wiary, tradycji i dziedzictwa kulturowego
jest obrzęd dożynkowy a jego najważniejszymi
elementami są wieńce i chleby, którymi będziemy się dzielić. Są z nami panie z kół gospodyń
wiejskich w swoich pięknych strojach ludowych.
Dziękuję Wam za obecność i przygotowanie
przyśpiewek, które niebawem usłyszymy.
Jeszcze raz za te dary, które na co dzień spożywamy, dzisiaj serdecznie dziękujemy wszystkim
związanym z pracą na roli.
– Szczęść Wam Boże przez cały rok!
Zdjęcia: Marian Lewicki
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TARGI SENIORA
Targi Seniora to wydarzenie prezentujące najnowsze trendy, produkty
i usługi dla osób dojrzałych. W tym roku odbędą się 27 i 28.09.2019 r.
w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków
przy ul. Galicyjskiej 9. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
W programie: ponad 100 wystawców, warsztaty i prelekcje naukowe,
koncerty, spektakle, goście specjalni, pokazy, bezpłatne badania.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://www.targiseniora.krakow.pl/pl/

Poza Stereotypem
- Senior Roku 2018
Trwa nabór zgłoszeń kandydatów do XIII Małopolskiego
Plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku 2018”.
Tak, jak w poprzednich latach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie, szuka aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, angażujących się w życie społeczności lokalnej, wspierających
otoczenie swoim doświadczeniem, osób nieszablonowych, które rozwijają
swoje pasje i spełniają marzenia. Kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat. Zgłoszenia (wersja
papierowa i elektroniczna) należy przesłać najpóźniej do dnia 6 września
2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora
Plebiscytu).
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje, wraz z formularzami
zgłoszeń, znajdują się na stronie internetowej ROPS Kraków.

Otwarty Szlak Architektury
Drewnianej
Krzeszowice
2 października 2019
przy Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. św. Floriana 3

Małopolska Organizacja Turystyczna, dzięki środkom przekazanym
przez Zarząd Województwa Małopolskiego, realizuje po raz dwunasty
projekt Otwarty Szlak Architektury Drewnianej, w ramach którego
zostali zatrudnieni przewodnicy, oprowadzający bezpłatnie turystów
po wybranych kilkudziesięciu obiektach.

Zarejestruj się:
58 666 24 44
www.mammo.pl

Kalendarz podatkowy

Przypominamy, że 15 września 2019 roku:
• Upływa termin zapłaty III raty podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego – dotyczy osób fizycznych,
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości
za wrzesień - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych
i spółek nieposiadających osobowości prawnej,
• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za - dotyczy osób
prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających
osobowości prawnej,
• Upływa termin zapłaty III raty podatku rolnego - dotyczy osób
prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających
osobowości prawnej,
• Upływa termin zapłaty II raty podatku od środków transportowych.
Przypominamy, że 20 września 2019 roku:
• Upływa termin zapłaty należności z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2019 roku.

W akcji tej bierze udział m.in. kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny w Paczółtowicach. Do końca września przewodnicy czekają na gości
w dniach:
• czwartek, piątek i sobota 9.00 - 18.00, przerwa obiadowa 13.00 - 13.30
• niedziela 12.00 - 17.00, przerwa obiadowa 13.00 - 13.30.
Szczegóły dostępne są na stronie www.drewnianamalopolska.pl.
Zdjęcie: Marian Lewicki
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Emocjonujący finał Turnieju Sołectw i Osiedli Gminy
Krzeszowice
24 sierpnia na boisku GKS „Świt” rozegrano finałową część Turnieju Sołectw i Osiedli Gminy Krzeszowice. W zmaganiach wzięło udział dziewięć
sołectw oraz jedno osiedle, które zapewniły sobie prawo startu w finale dzięki dobremu występowi w półfinałach.
Główną nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca
było 10 000 zł, za II miejsce 6 000 zł, za III miejsce
4 000 zł, za IV-VI miejsce po 2 000 zł, VII-X miejsce
po 1 000 zł. Konkurencje i tym razem dostarczyły
wiele radości i śmiechu zarówno uczestnikom, jak
i widzom. Drużyny złożone z mężczyzn dopasowywały figury z klocków oraz walczyły mieczami
w przebraniu królów. Rodziny za pomocą rurek
przenosiły czekoladowe kulki na czas oraz pokonywały tor przeszkód, wioząc na dziecinnych
taczkach kolorowe kulki, które następnie wrzucały do kosza. Radzie Sołeckiej przyznawano punkty za wyrzucenie jak największej liczby oczek
na drewnianych kostkach oraz za umiejętność
odmierzenia sznura „na oko”. Niezapomnianych
wrażeń dostarczyła konkurencja „bieg w nartach
trzyosobowych”, w której zespoły kobiet pokonywały na czas wyznaczony na boisku dystans.
Ostatnią konkurencją turnieju było „słodkie
siano” - panie szukały w kopce siana cukierków.
Drużyny sołectw Filipowice oraz Ostrężnica
uzyskały jednakową ilość punktów (po 71) i zmierzyły się w dogrywce rzucając kośćmi. Szczęście
uśmiechnęło się do sołectwa Filipowice i to ta
drużyna okazała się zwycięzcą turnieju. Drugie miejsce zajęło sołectwo Ostrężnica, a trzeci był Frywałd z 61 punktami. Tuż za podium
uplasowało się sołectwo Tenczynek, zdobywając
64 punkty. Punktacja pozostałych drużyn: 62
pkt – Łany, 51 pkt – Miękinia, 49 pkt - Żary, 43
pkt - Nawojowa Góra, 37 pkt - Sanka, 16 pkt os. Czatkowice. I na boisku, i na widowni panowała gorąca atmosfera, a mieszkańcy żywiołowo
dopingowali okrzykami swoich przedstawicieli.
Niektóre konkurencje wywoływały uśmiech na
twarzach publiczności i zawodników, co wszystkich wprawiało w znakomity humor. Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom a zwycięzcy
specjalne puchary. W imieniu organizatorów oraz
jury składamy wszystkim serdeczne podziękowania za świetną zabawę, a w szczególności dziękujemy uczestnikom za udział i wytrwałość.
Tekst: Joanna Kaczorowska
Zdjęcia: Marian Lewicki
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Boiska w Woli Filipowskiej
19 sierpnia burmistrz Wacław Gregorczyk zawarł umowy na:
• modernizację wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole
Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej z nawierzchnią poliuretanową
• budowę boiska przy „LKS Wolanka”. Umowa obejmuje m.in.: wykonanie
nawierzchni boiska ze sztuczną trawą, drenaż i montaż wyposażenia.
Termin zakończenia prac ustalono na 31 października 2019 roku. Wartość
całkowita wynosi ok. 1,5 mln zł. Wykonawca - TOP SPORT Spółka z o.o. Sp. K.

Umowa na zakup działek

Nowa sygnalizacja świetlna

12 sierpnia burmistrz Wacław Gregorczyk zawarł w kancelarii notarialnej
w Krakowie przedwstępną umowę zakupu działek nr 583/3 i 585/11, położonych w Krzeszowicach w pobliżu Przedszkola Samorządowego. Teren
ten, o łącznej powierzchni 1,07 ha, w przyszłości zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne.

Zakończyła się budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Żbickiej, Szkolnej i Legionów Polskich w Krzeszowicach, skoordynowanej z sygnalizacjami sąsiednimi, zlokalizowanymi
wzdłuż ulic 3 maja i Legionów Polskich.
Prace odebrano 31 lipca. Wartość wyniosła 305 tys. zł. Zadanie realizowane
w ramach inicjatyw samorządowych przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przy współudziale finansowym gminy w wysokości 50 %, tj. 152,5
tys. zł. Wykonawca: Mariusz Podoba ELDREAM, ul. Bukowska 70, 32-050
Skawina.
Tekst: WIT UMK

Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości!
Gryzonie, takie jak myszy i szczury są niebezpiecznymi szkodnikami
dla człowieka. Należy je zwalczać w szczególności z powodu przenoszonych chorób, w tym niebezpiecznych chorób zakaźnych. Ponadto
mogą powodować straty finansowe w obiektach. Potrafią uszkodzić
konstrukcje, wyposażenie budynków, przyczyniają się do niszczenia
warstw izolacyjnych obiektów, uszkadzają rury kanalizacyjne i przewody elektryczne.

Najbardziej powszechne gatunki szczurów występujących w Polsce to
szczur śniady i wędrowny. Bardzo szybko się rozmnażają, zwłaszcza gdy
mają dostęp do pożywienia. W miastach szczury żyją głównie pod ziemią
tj, w rurach kanalizacyjnych, piwnicach, garażach, a na powierzchnię wychodzą w celu poszukiwania pokarmu. Pożywienie znajdują w śmietnikach
i miejscach, gdzie występują odpady. Im więcej będą mieć pożywienia i dostęp do niego, tym będzie ich więcej. Szczelnie zamykane pojemniki na odpady i właściwe postępowanie z odpadami, utrzymywanie porządku oraz
cykliczna deratyzacja pozwalają uchronić się przed obecnością gryzoni.
Do deratyzacji obligują przepisy, tj. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U.
2019 poz. 1239). Zgodnie z art. 22 przedmiotowej ustawy „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są zobowiązani utrzymywać
ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania
zakażeniom i chorobom zakaźnym, a w szczególności zwalczać gryzo[ 10 ] – Magazyn Krzeszowicki 3/2019

nie, insekty i szkodniki”. Ponadto, w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice przyjętym Uchwałą
Nr XXI/2019/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r.,
określono obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej
przeprowadzenia. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji
dwa razy w roku, jak wskazuje § 17 ust. 1, są nieruchomości zabudowane
budynkami wielolokalowymi, budynkami zamieszkania zbiorowego oraz
użyteczności publicznej. Terminy, w których należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację to wiosna (od 1 kwietnia do 30 kwietnia) i jesień
(od 1 października do 31 października). Określone w regulaminie terminy
i obszary deratyzacji nie zwalniają właścicieli wszystkich nieruchomości, na
których pojawiają się gryzonie, z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji
poza określonymi terminami – w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny
koszt i we własnym zakresie.
Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny
zgodnie z:
• art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.),
• art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 poz. 1239).
Tekst: Anna Kot
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III Święto Pomidora na krzeszowickim Placu Targowym
W niedzielne popołudnie 25 sierpnia 2019
roku po obrzędzie dożynkowym, rozpoczęło
się III Święto Krzeszowickiego Pomidora. Pod
okiem wybitnego kucharza Dariusza Wójcika
z udziałem pań z Kół Gospodyń Wiejskich
z Sanki i Żar przygotowano potrawy z prawie
300 kg pomidorów.
Przyrządzono m.in.: tomato cut, tomato carne
patata i boczek z pomidorami z grilla. Nie zabrakło kulinarnych konkursów, podczas których
panowie na czas jedli pomidory, a panie wbijały
wykałaczki w pomidorki koktajlowe. Przeprowadzono konkurs na największego pomidora,
w którym zwyciężyły panie z KGW Sanka. Najcięższym i najdziwniejszym pomidorem mogła
się pochwalić pani Halina Mucha z Nawojowej
Góry. Do pomidorowej zabawy włączyły się również dzieci. Wraz z animatorami malowały cztery
odsłony pomidora, robiły figurki z pomidorów
oraz rozbijały wielką piniatę. Najmłodsi brali też
udział w konkursie na pomidorowe przebranie. Wszystkie dzieci były przepięknie ubrane
i wszystkie zostały zwycięzcami.
Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Krzeszowicach składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom zaangażowanym w organizację Święta Pomidora:
• Koła Gospodyń Wiejskich z Sanki i Żar,
• Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Bogdan,
• Firma Lewiatan Piotr Piątek i Adam Chechelski,
• Piekarnia ATU,
• P.H.U. Dariusz Święszek.
Podziękowania również dla licznie przybyłych
gości i mieszkańców naszej gminy.
Tekst: Małgorzata Bojkowska
Zdjęcia: Marian Lewicki
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WRZEŚNIOWE UROCZYSTOŚCI
PATRIOTYCZNE
Rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września
godz. 10.15 uroczystość patriotyczna przy Grobie Nieznanego Żołnierza
okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów

godz. 11.00 msza święta w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Krzeszowicach w intencji
poległych w czasie II wojny światowej
Dzień Katyński – 17 września
godz. 10.00 złożenie kwiatów przy Krzyżu Katyńskim oraz na kwaterze żołnierzy z I i II wojny
światowej na cmentarzu parafialnym w Krzeszowicach.

Chargeback – skuteczna metoda na nierzetelnych
sprzedawców
Wystawcy kart płatniczych nie chwalą się
tym zbytnio, a dostawcy usług, na przykład
biura podróży – tego bardzo nie lubią. O czym
mowa? O procedurze chargeback inaczej
nazywanej obciążeniem zwrotnym rachunku
klienta. Najogólniej mówiąc jest to forma
zabezpieczenia przed nieuczciwymi sprzedawcami.

Na pewno będzie musiał podać swoje imię i nazwisko, numer karty płatniczej, datę i w miarę
możliwości godzinę przeprowadzenia transakcji,
nazwę podmiotu, który akceptował transakcję
i jeśli to możliwe dokładną lokalizację terminala,
w którym dokonywałeś płatności, wysokość
kwoty transakcji i walutę, w jakiej ją wykonano,
i oczywiście powód reklamacji.

Jednak ta procedura nie chroni wszystkich
klientów na rynku. Nie chroni tych, którzy płacą
gotówką, ani także tych, którzy płacą za dany
produkt czy usługę przelewem bankowym.
Mogą z niej korzystać tylko posiadacze kart kredytowych, debetowych i przedpłaconych dwóch
organizacji płatniczych VISA i MasterCard.

W ramach tej procedury po złożeniu przez Ciebie
reklamacji bank, który wydał ci kartę przesyła za
pośrednictwem systemu organizacji płatniczej
Twoją reklamację do akceptanta karty, czyli
w uproszczeniu tam gdzie jej użyłeś.

Płacisz kartą, jesteś lepiej chroniony

Na przykład nie otrzymałeś całej czy część kwoty
z bankomatu, są rozbieżności między kwotą,
którą zapłaciłeś przy zakupie, a kwotą, która jest
właściwa, dana transakcja była rozliczona kilka
razy, transakcję rozliczono w innej walucie niż
zaakceptowana przez Ciebie w momencie zakupu, zakupiony towar nie został dostarczony, albo
miał wady, zwróciłeś towar, ale nie oddano Ci
pieniędzy, usługa zamówiona przez Ciebie było
wykonana w nienależyty sposób. W każdej z tych
sytuacji i w wielu innych odbiegających od Twoich oczekiwań bank może rozpocząć procedurę
chargeback.

Jak działa procedura chargeback i dlaczego jest
bardzo wygodna dla konsumenta?
Aby procedura mogła zaistnieć musisz po
pierwsze za daną usługę lub dany produkt zapłacić kartą płatniczą VISA lub MasterCard. Po
drugie musisz mieć uzasadnione powody do
niezadowolenia z jakości towaru lub usługi, za
które zapłaciłeś. Jeśli są spełnione te dwie przesłanki to możesz rozpocząć proces reklamacyjny
i zainicjować procedurę chargeback. I co bardzo
ważne, najczęściej już w momencie rozpoczęcia
procedury reklamacyjnej bank zwróci na Twoje
konto pieniądze za usługę lub produkt, które reklamujesz. Może się też zdarzyć, że środki wrócą
na Twoje konto, ale będą zablokowane do czasu
zakończenia procesu reklamacyjnego. Żaden sąd
konsumencki, żadna inna procedura reklamacyjna nie działa tak szybko i nie jest tak skuteczna
jak chargeback.
Ale też nie ma co ukrywać, jest to także silny
argument, który zachęca konsumentów do dokonywania płatności kartami obu międzynarodowych organizacji płatniczych.
Jesteś niezadowolony – poskarż się bankowi
Jak należy rozpocząć procedurę chargeback?
Jeśli masz uzasadniony powód po prostu skontaktuj się z bankiem wystawcą Twojej karty i złóż
reklamację. Szczegółowe informacje o formie
i trybie składania reklamacji znajdziesz na stronie internetowej banku albo uzyskasz na jego
infolinii.
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Jakie są najczęstsze sytuacje, w których bank
wdraża w Twoim imieniu procedurę chargeback?

Może się okazać, że bank będzie oczekiwał od
Ciebie dodatkowych wyjaśnień, być może poprosi o kopię wydruku z terminala potwierdzającą Twoją transakcję. Możliwe też, że będziesz
poproszony o zgłoszenie sprawy na policję. Pamiętaj, że bank ma obowiązek odpowiedzieć na
Twoją reklamację wraz ze wskazaniem podstawy
prawnej.

rem turystycznym, jeśli okaże się na miejscu, że
zamiast pokoju z widokiem na morze dostałeś
pokój z widokiem na śmietnik to też możesz
domagać się zwrotu poniesionych przez Ciebie
kosztów.
W najbardziej spektakularny sposób widać
przewagę płatności kartami VISA i MasterCard za
wakacje w sytuacji, w której dane biuro podróży
bankrutuje. W Polsce mieliśmy już do czynienia
z bankructwami szeregu biur turystycznych.
Okazało się, że te osoby, które zapłaciły kartą
za wycieczkę, która się nie odbyła natychmiast
odzyskiwały swoje pieniądze, a pozostałe osoby,
które wybrały inną metodę płatności często były
zmuszone wchodzić na drogę sądową. I niestety
często nie odzyskiwały swoich pieniędzy w całości.
Z siły procedury chergeback zdają sobie sprawę polskie biura podróży. Niektóre z nich przy
zakupach internetowych nie chcą przyjmować
płatności przy użyciu karty płatniczej, domagają
się przelewu z konta. W takiej sytuacji zastanów
się czy nie lepiej zapłacić kartą bezpośrednio
w biurze turystycznym czy też może warto wybrać innego touroperatora.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”
to jeden z największych programów edukacji
finansowej w Europie. Jest on realizowany od
2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich
przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego
celem jest edukowanie uczniów, studentów
i seniorów w zakresie podstaw praktycznej
wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Płacisz kartą – masz spokojne wakacje
Procedura chargeback jak pokazuje doświadczenie najczęściej przydaje się przy zakupach
internetowych i przy kupowaniu wycieczek,
szczególnie zagranicznych. W przypadku zakupów internetowych, jeśli zapłacisz za dany produkt używając karty płatniczej masz pewność, że
jeśli trafisz na nieuczciwego sprzedawcę lub twój
zakup zginie podczas transportu, albo będzie
uszkodzony Ty odzyskasz swoje pieniądze.
Podobnie w przypadku zakupu wyjazdu z biu-

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl
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Relacja z XII sesji Rady Miejskiej w dniu 25 lipca
XII sesję Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Rady
Miejskiej Adam Godyń, witając radnych, posła na Sejm
RP Józefa Lassotę, burmistrza
Wacława Gregorczyka, zastępcę burmistrza Witolda
K u l c z y c k i e g o, s e k r e t a r z
gminy Małgorzatę Bojkowską, Anetę Solarz - dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzeszowicach,
naczelników wydziałów i kierowników referatów Urzędu
Miejskiego, przewodniczących zarządów osiedli oraz
sołtysów, przedstawicieli prasy i wszystkie pozostałe osoby, które przybyły na sesję.
Szczególnie gorąco przywitał
grupę nauczycieli oraz dyrektorów placówek
oświatowych naszej gminy. Przybyli na sesję
pedagodzy otrzymali z rąk burmistrza Wacława
Gregorczyka akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, po czym złożyli uroczyste
ślubowanie. Następnie Rada przeszła do procedowania uchwał przewidzianych w porządku obrad. Na plan pierwszy poszły sprawy finansowe.
Zmiany w uchwale budżetowej to: zmniejszenie deficytu o kwotę 829 000,00 zł poprzez
przyrost dochodów o 500 000,00 zł, w związku
z otrzymaną dotacją na budowę boiska w Woli
Filipowskiej i zwiększenie planu dochodów ze
sprzedaży mienia komunalnego o 2 500 000,00
zł w związku ze sprzedażą działek w Miękini. Po
stronie wydatków znalazło się, między innymi
zwiększenie dotacji dla Powiatu Krakowskiego
o kwotę 480 000,00 zł, z czego 400 000,00 zł
to środki przeznaczone na modernizację drogi
Krzeszowice -Tenczynek-Rudno, a 80 000,00 zł
stanowią środki zabezpieczone na remont drogi
w Zalasiu. Zwiększona zostaje również dotacja
na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach o kwotę 800 000,00 zł. 141 000,00 zł
zostaje przekazane na obsługę Punktu Selek-
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tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz
80 000,00 zł na program ograniczenia niskiej
emisji w gminie Krzeszowice, co pozwoli na realizację wszystkich wniosków złożonych przez
mieszkańców. Zwiększają się również środki na
remont szkoły w Woli Filipowskiej, a kwota 1 100
000,00 zł zostaje przesunięta ze względu na realizację budowy boiska w Woli Filipowskiej jeszcze
w tym roku (dotychczas kwota zarezerwowana
była na 2020 rok). Projekt uchwały, poddany pod
głosowanie został przyjęty przez radnych 19
głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuję się”. Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie Uchwały nr
XII/123/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Następnie przewodniczący Komisji Budżetu (…)
Kazimierz Stryczek poinformował o pozytywnej
opinii Komisji, co do projektu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice. Wyjaśnił, że w załączniku nr 1 nastąpiła
aktualizacja dochodów i wydatków w związku ze
zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową
oraz zmianami na mocy zarządzeń Burmistrza
Gminy Krzeszowice. W załączniku nr 2 zwiększył
się plan wydatków o 800 000,00 zł, w związku
z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Szkoły

Podstawowej w Krzeszowicach”.
Wprowadzono do budżetu na
2019 rok zadanie pn. „Budowa boiska w Woli Filipowskiej”. W zadaniu
„Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększony został limit
na lata 2019-2021 o 763 000,00 zł,
w bieżącym roku jest to kwota 141
000,00 zł. Wprowadzone zostało
także zadanie pn. „Digitalizacja,
weryfikacja, poprawa jakości mapy
ewidencyjnej oraz modernizacja
bazy danych EGiB”, które gmina
będzie realizowała wspólnie z powiatem. W związku z tym kwota
pomocy finansowej dla powiatu
to 1 620 000,00 zł, z czego w 2020
roku gmina przekaże 486 000,00
zł, a w 2021 roku 1 134 000,00
zł. Zwiększa się także środki na
rozbudowę Zespołu Placówek Oświatowych
w Woli Filipowskiej o kwotę 250 000,00 zł, w tym
80 000,00 zł z budżetu gminy i 170 000,00 zł ze
środków sołeckich. Na realizację zadania „Kompleksowy remont drogi powiatowej nr 2188K
Krzeszowice Tenczynek-Rudno” zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego zwiększono środki o kwotę 900 000,00 zł oraz zmieniono okres
realizacji tego zadania tj. na lata 2019-2020.
W 2019 roku gmina przeznaczy na ten cel kwotę
400 000,00 zł, a w 2020 kwotę 2 000 000,00 zł.
Ostatnia zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa,
modernizacja dróg gminnych - projekty”. Łączna
kwota na realizację tej inwestycji to 550 000,00 zł,
a zaplanowana została na lata 2020-2022. Projekt
uchwały, poddany pod głosowanie został przyjęty przez radnych 19 głosami „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymuję się”. Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie Uchwały nr XII/124/2019 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krzeszowice.
Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego (…) Leszek Kramarz wyjaśnił, że
procedowany projekt uchwały ma na celu uaktualnienie w Statucie Gminy Krzeszowice zasad
określających wysokość obliczanych funduszy
sołeckich. Najważniejsza zmiana polega na wyłączeniu z naliczania dochodów dotacji zleconych
z zakresu administracji rządowej. Na zakończenie
poinformował o pozytywnej opinii Komisji. Projekt uchwały, poddany pod głosowanie został
przyjęty przez radnych 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuję się”. Przewodniczący Rady
stwierdził podjęcie Uchwały nr XII/126/2019
w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszowice.
Istotnym elementem sesji było podjęcie uchwały
w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Krzeszowice na lata 2016-2023”. Do tego dokumentu odniósł się poseł Józef Lassota, który
pozytywnie go ocenił. Gratulując władzom naszej gminy odważnych przedsięwzięć, zwrócił
uwagę na działania podejmowane w celu poprawy zdrowia mieszkańców. Odnosząc się do
trudnej sytuacji związanej z walką ze smogiem
w Krakowie, wyraził zadowolenie, że pobliskie

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
gminy podejmują działania mające na celu
ochronę środowiska. W znaczący sposób przyczynia się do tego stopniowa eliminacja spalania
niskiej jakości węgla. Zwrócił uwagę na zawarte
w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Krzeszowice na lata 2016-2023” wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. Ważny, zdaniem
posła Józefa Lassoty, jest element edukacyjny,
gdyż mieszkańcy często nie są świadomi negatywnych skutków swojego działania, dlatego
konieczne jest kształtowanie zachowań proekologicznych wśród najmłodszych. Na zakończenie
pogratulował organizacji w gminie Krzeszowice
wydarzenia pn. „Małopolski Festiwal Smaku”.
Powyższa uchwała została przyjęta przez Radę
jednogłośnie.

kim za obecność, a radnym i przedstawicielom
burmistrza gminy za zabieranie głosu w dyskusji.
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.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Godyń

Jak na każdej sesji zwyczajnej, radni przyjęli
sprawozdanie burmistrza z działalności za okres
od 14.06.2019 r. do 12.07.2019 r. Na zakończenie
obrad Wacław Gregorczyk zaprosił na dożynki
gminne, które w tym roku odbędą się 25 sierpnia
na Placu Targowym w Krzeszowicach. Wydarzenie rozpocznie uroczysta msza święta o godzinie
12.00 w kościele św. Marcina. Zachęcił także
do uczestnictwa w wydarzeniu pn. „Małopolski
Festiwal Smaku”, który odbędzie się we wrześniu
na Rynku w Krzeszowicach. Zainteresowanych
funduszami europejskimi zaprosił do odwiedzenia w najbliższą sobotę i niedzielę Mobilnego
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
zlokalizowanego na krzeszowickim Rynku.
XII sesję Rady Miejskiej w Krzeszowicach zamknął
przewodniczący Adam Godyń, dziękując wszyst-

W Radzie wakacji
nie ma ….
M.L. Szczytowy okres sezonu urlopowego
właśnie dobiega końca, jak wyglądał ten czas
w Radzie Miejskiej – pytam przewodniczącego
Rady Miejskiej w Krzeszowicach Adama Godynia?
A. G. Lipiec
zakończ yliśmy
sesją, a przed
nią odbywały się
rutynowo posiedzenia komisji.
Z dobrym chyba
skutkiem, bo
sesja przebiegła
bardzo sprawnie
– ws z ys t k o, co
było do wyjaśnienia odbyło
się na forum
poszczególnych
komisji. W sierpniu zaś rzeczywiście rytm pracy
także i w radzie nieco zwalnia bieg, ale to nie
znaczy, że nic się nie dzieje. Także i w tym czasie radni kierują do urzędu i burmistrza swoje
uwagi, zapytania, podnoszą sprawy nurtujące
ich samych oraz naszych mieszkańców (ciągu
ostatnich tygodni złożonych zostało kilka interpelacji, notatek z dyżurów). Niektóre komisje
zaplanowały na sierpień posiedzenia – Komisja

Rewizyjna kontynuuje postępowanie kontrolne
dotyczące działania Miejskiej Biblioteki Publicznej, Komisja Edukacji wraz z Komisją Bezpieczeństwa (…) odbyły wizyty we wszystkich
placówkach oświatowych prowadzonych przez
nasz samorząd - wszak rok szkolny tuż, tuż ...
Trwa praca powołanego na lipcowej sesji zespołu d/s. wyboru ławników do sądów powszechnych na nową kadencję, radni dyżurują zarówno
przy ul. Grunwaldzkiej, jak i w sołectwach.
Odpowiadamy na skierowane do rady pisma,
udostępniamy informację publiczną w zakresie
złożonych wniosków. Ponadto miesiące letnie są
wzmożonym okresem imprez plenerowych, festynów, pikników, których uczestnikami, współorganizatorami, a często nawet organizatorami
są członkowie Rady Miejskiej. Tak więc w radzie
beztroskich wakacji nie ma …
M.L. Minęło już 10 miesięcy nowej kadencji. Czy
można powiedzieć, że obecny skład Rady Miejskiej już się „dotarł” ?
A. G. Rzeczywiście, start nie był łatwy, wybory
z października ubiegłego roku zmieniły połowę
składu krzeszowickiej Rady Miejskiej, która stała
się jednocześnie bardziej spolityzowana. Musiało
upłynąć trochę czasu, aby nowe osoby poznały
specyfikę pracy tego gremium. Było trochę
nieprzemyślanych wypowiedzi, zbytniej niecierpliwości i prób szukania rozwiązań „na skróty”.
Jednak stopniowo udawało się sporne sprawy
wyjaśniać, przekonać opornych do sprawdzonych już metod działania i wyciszać potencjalne
konflikty. Obecnie już rozmawiamy bardziej
merytorycznie, szukając rozwiązań korzystnych

dla gminy i jej mieszkańców. Radni mają coraz
większą świadomość, że kampania dawno się
skończyła, a teraz nadszedł czas na działanie.
Można powiedzieć, że ten chyba najtrudniejszy,
początkowy etap pracy,rada ma już za sobą.

M.L. Na koniec zapytam o przyszłość. Co nas
czeka po wakacjach?
A.G. Nie chciałbym wyprzedzać faktów, ale
jesienią w naszym samorządzie będzie sporo
zmian organizacyjnych, a co za tym idzie także
personalnych. Bardzo wiele zakładanych przez
„Wspólną Gminę Krzeszowice” na tę kadencję
celów zostało zrealizowanych lub są w zaawansowanym stopniu realizacji. Sporo zaplanowanych inwestycji i innych zadań z fazy projektów
przechodzi w etap wykonania, a jednocześnie
czekają nas nowe wyzwania – chociażby takie
jak konieczność wzmożenia działań proekologicznych, czy potrzeba uporządkowania funkcjonowania transportu publicznego. Wszystko to
wymaga nieco innego, niż dotąd spojrzenia na
poszczególne zagadnienia, a przede wszystkim
dużej pracy i zaangażowania osób wdrażających
program nakreślony przed rokiem przez burmistrza i radnych. A w samej radzie najbliższe
tygodnie to: analiza sprawozdania z wykonania
budżetu za pierwsze półrocze, formułowanie
wniosków do budżetu i ustalanie stawek podatków lokalnych na przyszły rok oraz wiele bieżących spraw nurtujących nasze społeczeństwo.
Jednym słowem, pracy radnym nie zabraknie ...
M.L. Dziękuję za rozmowę.
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POŻEGNANIE
LATA
Tegoroczna impreza składała się z kilku spektakularnych wydarzeń. O Dożynkach, Święcie
Pomidora czy Turnieju Sołectw piszemy na
wcześniejszych stronach. Nie można jednak
zapomnieć o koncertach, które zgromadziły
wielką publiczność.
Gwiazdami Pożegnania Lata były zespoły Kordian i After Party. Obie te formacje są niezwykle
popularne wśród szerokiej publiczności. Publika
przybyła, żeby posłuchać ich hitów. Tych nie
zabrakło. Tłum razem z zespołami śpiewał i tańczył do przebojów „Ona lubi pomarańcze”, „Aby
nam się dobrze żyło, „Dziewczyna z gór” czy „Daj,
daj kochana”. Wcześniej na scenie, w ramach
II Festiwalu Talentów, prezentowali się młodzi
krzeszowiccy wykonawcy, którzy aspirują do
bycia w przyszłości popularnymi artystami. Jury
pod przewodnictwem Jacka Wójcickiego zdecydowało o przyznaniu trzeciego miejsca formacji
Projekt Cracks, drugie miejsce wyśpiewała Karolina Kramarz, pierwsze przyznano Katarzynie
Chmiel, a Grand Prix trafiło do Julii Wyrwik. Wszyscy laureaci wypadli w koncercie znakomicie, ale
największym wydarzeniem tej części imprezy był
występ znakomitego krakowskiego artysty Jacka
Wójcickiego.
Inny charakter miał Festiwal Piwa. Browar Tenczynek, jako jedna z wizytówek gminy Krzeszowice,
jest znany nie tylko na półkach sklepowych czy w
restauracjach, ale szuka też możliwości promocji
swoich piw w sposób niestandardowy. I właśnie
podczas Pożegnania Lata troje profesjonalistów
z naszego browaru edukowało, prowadziło
konkursy, opowiadało o domowych sposobach
warzenia piwa i ciekawostkach związanych ze
„złotym napojem”.
Na finał całej imprezy, w porywającym programie „Czerwone Korale”, wystąpił Zespół Verso.
zdjęcia:

Tekst: Marian Lewicki,
Kacper Ropka, Marian Lewicki

[ 16 ] – Magazyn Krzeszowicki 3/2019

„CHWILA ZATRZYMANA
W FORMIE”
wernisaż wystawy rzeźby Marii Rzący
6 września, piątek, godz. 19.00
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny
Maria Rząca urodziła się, mieszka i pracuje w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(dyplom w pracowni prof. ASP Józefa Murzyna). Tworzy w różnych
technikach i materiałach. Realizacje powstające w jej pracowni
najczęściej stanowią cykle tematyczne (od dużych obiektów
rzeźbiarskich, np. w ceramice, po tzw. małą formę, medale czy
płaskorzeźby, a także obrazy czy grafiki). W 2009 roku otrzymała
nagrodę Ars Quaerendi.
Punktem wyjścia pracy – tworzenia są dla mnie obrazy, sytuacje czy
zjawiska. To wszystko, co mnie otacza i to, jak na ten otaczający mnie
świat reaguję. Etap realizmu, utrwalania rzeczywistości ewoluuje
w kierunku interpretacji tego, co zauważam. (...) Moje „Kamienne
Głowy” to cykl powidoków. To mimika, która wciąż ulega zmianie
w zależności od oświetlenia, spojrzenia itp. To nie tyle portrety, ile
proces ich zapamiętania/zapomnienia. „Tłum” także uchwycony
jest w momencie. Zastyga jako machina. Metaliczne pobłyski na
powierzchni postaci też mają sugerować i podkreślać to zatrzymanie.
(...) Kolejnym i chyba najbliższym mi spośród przedstawionych motywów są „Relacje”. Tu chwila zastaje „ulepionych” z gliny ludzi – Ją
i Jego – w szczególnej wzajemności. Relacja, która trwa w ciszy jest
częścią jakiejś historii. Dla każdego innej i zilustrowanej innymi emocjami, wspomnieniami i marzeniami – mówi Maria Rząca.

Wystawa czynna
od 6 września do 11 października 2019
Godziny otwarcia Galerii:
wtorek – piątek: 9.00 – 16.00,
niedziela: 10.00 – 14.00

„KLAN KOSSAKÓW”
Kto może pisać książki o artystach?

wieczór autorski Marka Sołtysika
i promocja jego najnowszych książek
13 września, piątek, godz. 19.00
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny
Marek Sołtysik – prozaik, poeta, eseista, autor scenariuszy, krytyk
sztuki, redaktor, artysta grafik i malarz. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz
wykładowcą w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie.
Jako poeta debiutował w „Dzienniku Polskim” wierszami Pamięci Jamesa Morrisona i Epitafium zwykłe. W tym samym roku (1973) w Radiu
Kraków oraz w II Programie Polskiego Radia zadebiutował słuchowiskami Odległości. W „Życiu Literackim” zaistniał fragmentem powieści
Fanty. Od roku 1973 napisał kilkadziesiąt słuchowisk radiowych, emitowanych m.in. w Programach II i III Polskiego Radia. Według powieści
Sołtysika Debora Ryszard Brylski nakręcił film fabularny Deborah.
Wiersze, prozę i eseje publikował m.in. w „Twórczości”, „Kulturze”, „Miesięczniku Literackim”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”,
„Tygodniku Kulturalnym”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Krakowskiej”,
„Rzeczpospolitej”.
Marek Sołtysik jest laureatem wielu prestiżowych nagród literackich
oraz zdobywcą licznych wyróżnień za twórczość radiową i telewizyjną.
W 2012 r. został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”.
Wieczór połączony będzie z promocją i sprzedażą książek „Klan
Kossaków” i „Klan Matejków”.
Marta Smutek
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INAUGURACJA ROKU
5 października, sobota, godz. 10.00
Ulotny suchy lód
Widowiskowy pokaz doświadczeń w wykonaniu
Niezależnej Grupy Popularyzatorów Nauki
EKSPERYMENTATORZY
Zapraszamy na nowy cykl zajęć Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach (DUwK). Naszymi studentami są dzieci w wieku 7-12 lat, które chcą poszerzyć wiedzę i zainteresowania w sposób inny, niż ma to miejsce w szkole.
DUwK to zabawa w studiowanie, spotkania z wykładowcami wyższych
uczelni, popularyzatorami nauki, pasjonatami. Zajęcia prowadzone są
w formie warsztatów, pokazów, projekcji, a każde spotkanie to inny temat
i nowa osoba prowadząca. Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują
indeksy, a dzięki obecnościom – zdobywają zaliczenia.
Zajęcia trwają godzinę zegarową i odbywają się w soboty, od 10.00, raz lub
dwa razy w miesiącu, w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Krzeszowicach. Opłata za pojedyncze spotkanie wynosi 25 zł. W przypadku dokonania wpłaty za cały semestr, można uzyskać rabat (5 wykładów – 100 zł).
Aby zapisać dziecko na zajęcia, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz
rekrutacyjny, który będzie aktywny na stronie www.ckiskrzeszowice.pl od
9 września. Więcej informacji pod numerem telefonu 571-401-011.
Marta Smutek
DUwK

koordynator

„LA LA LAND”

reż. Damien Chazelle
projekcja filmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego
20 września, piątek, godz. 18.00
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp wolny
Chazelle zabiera nas w podróż naznaczoną szalenie rytmiczną muzyką, misternie zaplanowaną choreografią i prawdziwą feerią barw.
Dopracowana scenografia, kolorowe stroje, wpadające w ucho
piosenki składają się na unikatową oprawę filmu. Każdy znajdzie tu
coś dla siebie – zwolennicy musicali, wielbiciele komedii, miłośnicy
melodramatów.
Fabuła filmu jest prosta. Kelnerka i zarazem aspirująca aktorka
(Emma Stone) oraz niespełniony pianista jazzowy (Ryan Gosling)
spotykają się przypadkowo w Hollywood. Jako para wspierają się
w próbach realizacji osobistych marzeń. Bohaterów łączy intymne
uczucie, ale przede wszystkim szacunek do swoich pasji.
„La La Land” to opowieść o pogoni za pragnieniami i o tym, że drugi
człowiek, jeśli tylko zaufa się temu właściwemu, może stać się inspiracją, a jego obecność kluczem do sukcesu. Film nie daje jednak
upragnionego ukojenia, a wręcz przeciwnie – pokazuje, jak trudny
jest wybór pomiędzy miłością a życiowym spełnieniem.
Film jest zdobywcą 6 Oscarów, 7 Złotych Globów oraz 5 nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej.
Dyskusję po projekcji poprowadzi Urszula Honek.
Marta Smutek
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NOWY SEZON ZAJĘĆ W CENTRUM KULTURY I SPORTU
W KRZESZOWICACH

Już od 1 października rusza nowy sezon zajęć w Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach!

W naszej ofercie jak co roku nie zabraknie sprawdzonych, cieszących się
dużą popularnością propozycji, takich jak warsztaty plastyczne dla dzieci
i młodzieży, prowadzone przez Barbarę Dec, umuzykalniające zajęcia dla
małych dzieci, pod okiem Edyty Poręby, a także balet i taniec współczesny,
prowadzone przez Annę Szewczyk – te ostatnie ruszają już 11 września.
W naszym grafiku znajdą się również zajęcia szachowe, zarówno dla osób
zaawansowanych, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę
z tą grą. W szachy można będzie pograć w naszych siedzibach – w Pałacu
Vauxhall, Klubie Centrum w Tenczynku i Klubie przy Rynku w Nowej Górze.
Osoby pasjonujące się tańcem lub śpiewem zachęcamy do spróbowania
swoich sił w naszych prężnie działających zespołach, które wracają do prób
po wakacyjnej przerwie: Zespół Tańców Świata Zdrojanie (instruktor Monika Dudek), chór Allegria (instruktor Anna Gertner), zespół wokalny Verso
i Krzeszowicki Teatr Rozrywki (instruktor Anna Dijuk-Bujok).

Zapraszamy również do naszych filii – Klubu Centrum w Tenczynku, Klubu
przy Rynku w Nowej Górze oraz Kopalni Talentów w Krzeszowicach, gdzie
z pewnością nie zabraknie atrakcyjnych propozycji zajęć i wydarzeń na
nadchodzący rok szkolny.
A może Państwo mają dla nas jakieś propozycje?
Informacje o zajęciach, grafiku i cenniku już niedługo znajdą Państwo na
naszej stronie www.ckiskrzeszowice.pl oraz Facebooku – zachęcamy do
obserwowania nas w Internecie.
Przypominamy także, że Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach honoruje Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia do 20 % zniżki na wszystkie
zajęcia.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 571 401 057.
Agnieszka Szczuka-Ciapała

WRACAJĄ ZAJĘCIA
SZACHOWE
Od połowy września rusza kolejna edycja zajęć szachowych, organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Dotychczasowe
lokalizacje oraz godziny pozostają bez zmian:
•

Tenczynek – Klub Centrum, godz. 14:15 – 15:45

•

Nowa Góra – Klub przy Rynku, godz. 16:15 – 17:45

•

Nawojowa Góra – Dom Gromadzki, godz. 14:40 – 16:10

•

Krzeszowice – Centrum Kultury i Sportu, godz. 16:30 (grupa początkująca), 17:30 – 19:30 (grupa zaawansowana)

Cena za karnet wynosi 30 zł za miesiąc (4 zajęcia w miesiącu).
Zapraszamy!

„Z BIEGIEM DNI, Z BIEGIEM LAT...”
Tym razem Galeria pod 1edynką zaprasza w sentymentalną podróż pełną wspomnień. Prezentowana wystawa jest wynikiem konkursu, ogłoszonego w roku szkolnym 2018/2019 przez Stowarzyszenie Pomocy
Szkole „Małopolska”, na najciekawsze fotografie wraz z opisem, przedstawiające uczniów, nauczycieli oraz budynki szkolne z dawnych lat.
Celem konkursu była cyfrowa archiwizacja, wystawa zdigitalizowanych odbitek oraz wydanie albumu przedstawiającego minioną epokę w polskim
szkolnictwie. W lutym 2019 roku, w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, miało
miejsce rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa nagrodzonych fotografii
z Wawrzeńczyc, Krzeszowic, Mokrzysk.
Na wystawie można będzie zobaczyć archiwalne fotografie uczniów,
nauczycieli krzeszowickich Szkół Podstawowych nr 1 i 2, naszą historię
szkolnictwa w małej pigułce (lata 1968-1983). Jedną z nich, nadesłaną
na konkurs przez Julię Piechowicz, nagrodzono II miejscem. Na zdjęciu
uwiecznione zostały uczennice krzeszowickiej szkoły, podczas wycieczki
klasowej nad morzem (lata 70.).
Wszystkie te fotografie zasługują na ocalenie od zapomnienia, są cząstką
naszej historii i życia, pokazują jak zmienny i jednocześnie niezmienny jest
świat. Wystawa skłania do wspomnień, refleksji, przywołuje wiele radosnych chwil z przeszłości. Zdjęcia ukazują nam szkołę nie tylko w poważnym wydaniu, ale też z nutką humoru i ironii.

Zapraszamy na wystawę do Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
– Galeria pod 1edynką (parter), od 15 września do 30 listopada.
Organizator konkursu: Zarząd SPSM Powiatu Krakowskiego – Konrad Szymacha oraz Barbara Dec.
Barbara Dec, Cecylia Bielecka-Karasińska
www.ckiskrzeszowice.pl [ 19 ]

RZEKA NIEPAMIĘCI
Na marginesie artykułu Doroty Niedziałkowskiej „Kąt Czycza
w Muzeum Ziemi Krzeszowickiej” (Magazyn Krzeszowicki 8/2019)
Ze zdumieniem przeczytałam artykuł o kącie Czycza. Z gorzkim zdumieniem i refleksją nad ludzką niepamięcią. Bo oto dowiedziałam się, że po 15
latach (15 latach!) przekazania przeze mnie – jako wtedy zastępcy dyrektora KOK-u oraz kuratora wystaw krzeszowickiej galerii – wszystkich pamiątek
po Czyczu do Muzeum Ziemi Krzeszowickiej i ułożeniu ich w jednym kąciku
– taki kącik właśnie teraz dopiero powstał! Ale, dla niezorientowanych i ku
pamięci – po kolei.
20 lutego 2004 roku w galerii (jeszcze w budynku Muzeum Ziemi Krzeszowickiej) otwarta została pierwsza duża retrospektywno-biograficzna wystawa o życiu i twórczości Stanisława Czycza. Kolejna wystawa promująca
i ukazująca artystę z Krzeszowic, co zawsze było moją misją i oczywistym
celem – aby ocalać pamięć, ślady na drodze, ich czas.
Na wystawie, zaaranżowanej w teatralnym stylu, gdzie np. drzwi przewiezione z domu Czycza z Gwoźdźca otwierały symbolicznie drogę do jego
twórczości – zgromadziliśmy wszelkie pozostałe pamiątki po pisarzu. Pokazaliśmy kilkaset fotografii, listy, pisane jego trudnym do rozszyfrowania
nierównym pismem, fragmenty rękopisów maszynowych, notatki. Okruchy
zwykłego życia: z szafy wyglądała puszka po kawie marago, flanelowa koszula (ta sama, w której uwiecznił pisarza na swoich fotografiach Plewiński),
przybory do golenia. Na szafie stał zakurzony kalendarzyk elektroniczny
(Czycz z zawodu był elektrykiem). W kącie fotel z historią – wyniesiony z Rotundy z imprezy nocnej, płyty, radio lampowe Telefunken, radziecki budzik
Mir.Proste. Została odtworzona pracownia Czycza z jego słynnym biurkiem,
przy którym na Gwoźdźcu powstały wszystkie jego książki (w innych miejscach, potem mieszkając w Krakowie, nie mógł pisać), maszyna do pisania,
talerzyk z popiołem (no, to już sami sfabrykowaliśmy). Była też skórzana
kurtka, którą sam sobie uszył na maszynie matki. Były fotografie Wojciecha
Plewińskiego (do których prawa zakupiliśmy u tego wspaniałego fotografa,
a jakże), były portrety Czycza, autorstwa śp. Bronka Kurdziela i Marcina Kołpanowicza.
Zrobiliśmy wszystko, aby
odtworzyć pamięć miejsca i pamięć klimatów.
Była nawet (wykonana ze
styropianu, pomalowana,
idealna!) kapliczka Pod
Twoją Obronę, no bo tam
się spotykało Czyczowe
towarzystwo.
Nie byłoby w tym wszystkim niczego zadziwiającego, gdyby nie fakt JAK
zebraliśmy te pamiątki.
Tu, przy całej wystawie
używam liczby mnogiej,
bo od początku do końca był to nasz wspólny
projekt i praca z Cecylią
Bielecką, pracownikiem
galerii. Najpierw przekonałyśmy byłą żonę pisarza
Barbarę Sommer-Czycz,
aby pozwoliła nam zabrać rzeczy z domku na
Gwoźdźcu, w czym poma-

SANG OVER GRENSE
Za sprawą trzeciej edycji Międzynarodowych Integracji Wokalnych
„Śpiewanie bez granic – Sang over Grense”, tegoroczny lipiec obfitował w wydarzenia kulturalne na terenie gminy Krzeszowice.
Bardzo ważnym, unikatowym i wartościowym wydarzeniem były warsztaty
wokalne, a przede wszystkim koncerty zaprezentowane przez zintegrowany zespół. Zintegrowany, bo zespół Sang over Grense w swojej idei połączył
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gał przyjaciel Czycza, śp. Kazimierz Kasprzyk. Własnymi rękami, w środku
śnieżnej zimy, unurzane w kurzu, wilgoci, brudzie, stęchliźnie, wynosiłyśmy
wszystko, co nadawało się do wyeksponowania. Suszyłyśmy rękopisy,
książki. Potem odbyłyśmy dwie wizyty w Domu Literatów przy ul. Krupniczej 22 w Krakowie, gdzie przyjeżdżała czasem z Wiednia Pani Barbara
i przekonałyśmy ją, aby wydała nam pamiątki po byłym mężu. I choć nie robiła tego bardzo chętnie, to Bogu dzięki, że wydała nam wszystko, bowiem
zaraz potem, gdy wróciła do Wiednia, mieszkanie doszczętnie okradziono,
zostawiając dosłownie puste .
Wystawa była wielkim wydarzeniem, odwiedzili nas bohaterowie jego,
Czycza, książek. Jacek Dybek, nieżyjący już książkowy Ghandi, powiedział:
Oglądam to wszystko nie jako pamiątkę po Staszku, ale też jak kawałek własnego życia.
Kiedy czas wystawy się zakończył, ówczesny prezes SMZK Stanisław Klich
zgodził się, aby w Muzeum, na poddaszu budynku, wygospodarować
Czyczowi jeden kącik (więźba dachowa w naturalny sposób dzieli tam
strych na małe „pokoiki”) i tam też zostały przeniesione duże sprzęty, jak
szafa i biurko, fotel oraz wszystkie małe pamiątki. Natomiast piękna, stara
skrzynia, zabrana z Krupniczej, wypełniona po brzegi listami, fotografiami,
książkami, rękopisami itp., przechowywana przez jakiś czas w nowej Galerii
w Pałacu Vauxhall (gdzie jesteśmy od 2006 roku) – z czasem została przekazana miejscu moim zdaniem odpowiedniemu – krzeszowickiej bibliotece.
Pani Barbara Czycz pogodziła się z faktem, że pamiątki po byłym mężu
zostały tak zagospodarowane (tak naprawdę nie miała co z nimi zrobić),
a przede wszystkim URATOWANE. Bo tu mogę śmiało powiedzieć, że gdyby
nie nasz pomysł z Cecylią, aby zrobić wystawę, to wszystkie rękopisy Czycza przepadłyby niestety na zawsze, zalane wodą z przeciekającego dachu
w kompletnie zrujnowanym domu na Gwoźdźcu. I nikt nie napisałby na
jego temat pracy ani magisterskiej, ani doktorskiej.
Taka jest oto prawda o „KĄCIE CZYCZA” w Muzeum Ziemi Krzeszowickiej.
Wcześniej, nim kącik ten powstał, w maju 2005 roku nasza wystawa pojechała do Instytutu Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka – samorządowej
instytucji kultury w Mikołowie.
I na zakończenie: „organizatorom” owego kącika zdradzę jeszcze jeden sekret:
Czycz przez jakiś czas chodził na zajęcia do Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie
i próbował swoich sił w malarstwie. I przechowujemy
w Galerii w Pałacu Vauxhall
parę jego obrazów! A także
piękny portret pisarza, autorstwa Bronka Kurdziela.
Zapraszam do współpracy
SMZK, bo dla dobra pamięci po pisarzu i Krzeszowic
– miejsce tych obrazów
powinno być w owym
kąciku Czycza, który z całą
pewnością 15 lat temu powołałyśmy do życia ja, Anna
Miga i Cecylia Bielecka. Być
może dlatego zostałyśmy
pominięte i niezaproszone
na kolejne otwarcie po 15
latach.
Anna Miga

profesjonalnych muzyków, śpiewających na deskach międzynarodowych
scen operowych, wraz z ludźmi niezajmującymi się profesjonalnie śpiewem, tworząc tym samym zespół ponad 50 artystów. W założeniu projekt
miał skupiać się głównie na społeczności norweskiej oraz polskiej, jednak
idea rozrosła się na tyle, że w tym roku do gminy Krzeszowice, w dniach 28
czerwca – 7 lipca, zawitali artyści aż z 6 krajów świata, tj. m. in. z Norwegii,
Niemiec, Włoch, Izraela oraz Ukrainy.
W koncertach wzięli udział tak uznani soliści, jak: Katarzyna Haras, Julia
Iwaszkiewicz, Dorota Dobrolińska-Struck, Oksana Myronchuk, Joanna

Święszek, Joanna Petryka-Wawrowska, Milena Sołtys-Walosik, Nathalie
Rothenberg, Alina Keitlin, Helena Plotkin, Luca Tamani, Katarzyna Syguła,
Tomasz Wnuk czy pomysłodawca i inicjator wydarzenia Krzysztof Aureliusz
Łuczyński – tenczynianin, na co dzień śpiewający na deskach opery norweskiej Den Norske Opera & Ballett. Zespołem zadyrygowała Małgorzata Tęczyńska-Kęska. Arie i utwory chóralne wybrzmiały przy akompaniamencie
pianistów – Sławomira Kokoszy oraz Mateusza Lasatowicza.

melitów Bosych w Czernej „Koncert Finis – Musica Sacra w operze
i świątyni” oraz koncert podczas „Niedzieli dla Seniora” w Krzeszowicach – „Operowe perły integracji wokalnej – Śpiewanie bez granic”.
Poprzednie edycje zaowocowały koncertami m.in. w Woli Filipowskiej,
Zabierzowie czy Tenczynku. Ważnym wydarzeniem i sukcesem dla zespołu okazał się udział w Międzynarodowym Dniu Chórów, 4 listopada
2018 roku, w Nynorskens hus Theater w Oslo.

Poprzez swoje działania, projekt „Śpiewanie bez Granic” szerzy lokalną kulturę na arenie międzynarodowej, w szczególny sposób przyczyniając się do
promocji okolic Tenczynka i Krzeszowic. Podczas koncertów nie zabrakło
wspólnie wykonywanych arcydzieł muzyki chóralnej w języku polskim,
takich jak „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki, w 200. rocznicę jego urodzin,
w języku norweskim – jak np. „Våren” Edvarda Griega, francuskim – aria
Habanera z opery „Carmen” Bizeta czy włoskich dzieł Giuseppe Verdiego,
jak słynne Brindisi - Libiamo z opery „La Traviata” czy Va Pensiero z opery
„Nabucco”.

Głównym celem i nadrzędną myślą jest integrowanie się. Integrowanie
muzyczne, międzykulturowe, międzypokoleniowe. Projekt jest rezultatem współpracy dwóch niezależnych stowarzyszeń, tj. polskiego Scena
Kultury Wokalnej Śpiewanie bez Granic oraz norweskiego Polsk Norsk
Kulturforhold „SAMHOLD”.

W ramach tegorocznych warsztatów i integracji odbyło się 6 koncertów
najpiękniejszych arii operowych i szlagierów chóralnych – w Willi Domańskich, w Klasztorze w Alwerni, na Zamku w Rudnie, w ramach obchodów
700-lecia Tenczynka, pt. „Zwiedzanie Zamku z Operą”, w Klasztorze Kar-

Sang over Grense otwarte jest tak naprawdę na każdego, kto kocha muzykę i kocha śpiew, bez względu na wiek, pochodzenie czy wykształcenie i doświadczenie muzyczne. Jeżeli kochasz śpiewać i spodobał
Ci się projekt, zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach Sang
over Grense. Jeżeli chciałbyś otrzymać więcej informacji, wziąć udział
w projekcie lub wesprzeć nas, zapraszamy do kontaktu mailowego.
Adres e-mail: spiewaniebezgranic@gmail.com.
Organizatorzy

KONKURS POETYCKI I PLASTYCZNY IMIENIA
STANISŁAWA CZYCZA
Zapraszają: Starostwo Powiatowe w Krakowie, Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska wraz z Zenonem Mąsiorem, Dorotą Niedziałkowską
i Barbarą Dec. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice.
W konkursie może uczestniczyć każdy, kto przedstawi swój wiersz lub pracę plastyczną według następujących wymagań:

CZĘŚĆ POETYCKA:
Prosimy o nadsyłanie jednego autorskiego wiersza o dowolnej tematyce na
adres mailowy bachart5@gmail.com do 31.10.2019.

CZĘŚĆ PLASTYCZNA:
Prosimy o nadsyłanie lub dostarczanie prac w dowolnej technice płaskiej
(malarska, rysunkowa, kolaż), format max. A3, na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice (sekretariat),
do 31.10.2019.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wieczoru słowno-muzycznego Gdy nocą pachnie kwiat magnolii z muzyką Zenona Mąsiora, w opracowaniu instrumentalnym Marioli i Grzegorza Śpiewaków (członkowie Di
Galizianer Klezmorim), Joanny Skotnicznej oraz udziałem aktorki Jolanty
Kasprzyk i lektora Jacka Lecznara w Kopalni Talentów (Krzeszowice, ul. Św.
Floriana 3) 9.11.2019 o godz. 18.00.
Dla zwycięzców przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody. Podczas wieczoru słowno-muzycznego będą mogli publicznie przestawić swoje utwory
poetyckie oraz zaprezentować prace plastyczne na wystawie.
Barbara Dec
Dorota Niedziałkowska
Zenon Mąsior

ZIOŁOWO I PACHNĄCO W RUDNIE
Już po raz siódmy Fundacja Kobieta
w Regionie oraz Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Rudno zorganizowało,
15 sierpnia, konkurs na tradycyjny
bukiet na święto Matki Boskiej Zielnej w Rudnie.
Tegoroczne susze niosły obawę, że
bukietów w konkursie będzie mniej.
Na dodatek deszczowa środa, poprzedzająca Święto Matki Boskiej Zielnej,
mogła zniechęcić do zbierania ziół.
Tak się jednak nie stało! W tegorocznym konkursie do oceny zgłoszono
87 bukietów, najwięcej w kategorii
osób dorosłych (54) i dzieci (28). Pozostali uczestnicy to młodzież (czekamy
na więcej zgłoszeń nastolatków) oraz
Koła Gospodyń Wiejskich. Wśród
uczestników konkursu znaleźli się
mieszkańcy powiatu krakowskiego,
chrzanowskiego, oświęcimskiego,
wadowickiego, ale i turyści z Wielkopolski, którzy spędzali wakacje w naszych okolicach.
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Komisja oceniająca, w składzie: Monika Dudek, etnolog, Maria Godyń,
regionalistka Wojciech Gałosz, botanik i przyrodnik oraz Jakub Majcherek,
ogrodnik, oceniała wnikliwie bukiety, zwracając szczególną uwagę na ilość
ziół w zielu, jego kompozycję (jak najbardziej naturalną), obecność ziół
poświęconych Matce Boskiej Zielnej i tych rzadko spotykanych. W bukiecie
nie powinny znajdować się rośliny trujące oraz te pod ochroną!
Wszyscy uczestnicy otrzymali doniczkę z ziołami (do wyboru z lawendą,
tymiankiem, macierzanką, rozmarynem, szałwią, miętą) oraz płytę wydaną
w ubiegłym roku przez Fundację Kobieta w Regionie „Daleko ta brat na wojnie. Zapomniane pieśni podkrakowskich wsi”. Wśród głównych nagród znalazły się wycinanki z motywem roślinnym, inspirowane tradycją krakowską,
wykonane przez artystkę Annę Koblak z Tenczynka oraz łapacze snów,
wykonane przez mistrzynię szydełkowania – Halinę Skowerę z Rudna. Organizatorzy przygotowali także wiklinowe kosze pełne ziół oraz malutkie
koszyczki dla najmłodszych, wypełnione słodyczami i upominkami.
Organizatorzy i członkowie komisji oceniającej bardzo dziękują wszystkim
za zaangażowanie w przygotowanie bukietów na konkurs oraz wspaniałe
uczestnictwo w naszym wydarzeniu i biesiadzie, która trwała przez wiele
godzin w pobliskim sadzie.
Specjalne i gorące podziękowania organizatorzy kierują do Rodziny Pałków, za ich życzliwość i trud podjęty przy organizacji biesiady w sadzie
oraz Sołectwu Rudno i OSP Rudno za wsparcie organizacji wydarzenia.
Szczególne podziękowania kierujemy do księdza Jana Kubisia, proboszcza
Parafii Tenczynek, za okazaną serdeczność i wsparcie!
Konkurs w Rudnie jak co roku poprzedziły warsztaty w terenie, prowadzone
wśród łąk i pól, podczas których zbierano zioła, rozpoznawano ich odmiany, mówiono o ludowej tradycji tworzenia bukietów, ale również o znaczeniu bioróżnorodności. Warsztaty prowadzili Monika Dudek oraz Wojciech
Gałosz, a w tej edycji odbyły się one w Skawinie, Rybnej i Rudnie.
Wydarzenie było realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Krzeszowice.
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WYNIKI KONKURSU
DOROŚLI GRUPY
I miejsce ex aequo: Koło Gospodyń Wiejskich w MĘTKOWIE i Koło
Gospodyń Wiejskich w ZALASIU
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w NAWOJOWEJ GÓRZE
DOROŚLI INDYWIDUALNIE
I miejsce ex aequo:
Wanda Woźniak z Krzeszowic oraz Katarzyna Kłeczek z Filipowic
II miejsce: Mateusz Leśniak z Mętkowa
III miejsce ex aequo: Małgorzata Szeliga z Mętkowa, Agnieszka
Fermentowicz z Tenczynka, Janina Podgórska z Chrzanowa, Anna Kuczara
z Miękini
Wyróżnienienia:
Łukasz Bała z Nawojowej Góry, Ewa Fryc z Liszek, Zosia Wyrwik z Zalasu,
Jadwiga Godyń z Krzeszowic
DZIECI
I miejsce ex aequo:
Julia Kuraj z Miękini oraz Gabriela Koźbiał z Rudna
II miejsce ex aequo:
Izabela Bojda z Rybnej, Dominika Mazur z Paczółtowic, Emilia Gaj
z Tenczynka
III miejsce ex aequo:
Kinga Żych z Czułówka, Maja Kadłuczka z Tenczynka, Gabriela Rutyna
z Krzeszowic
NAGRODA SPECJALNA dla 3-letniej Niny Adamczyk z Tenczynka,
za samodzielne przygotowanie ziołowego bukieciku.
MŁODZIEŻ
I miejsce: Mateusz Byczek, Rudno
II miejsce: Tomasz Solak, Zawadka
III miejsce: Marcelina Hrycaniuk, Rudno
Tekst: Organizatorzy, Zdjęcia: Anna Kaczmarczyk

DOŻYNKI POWIATU KRAKOWSKIEGO

Dożynki Powiatu Krakowskiego przyciągnęły setki mieszkańców Skały oraz powiatu.
Przybyło też wielu ważnych gości, m.in. wicepremier Jarosław Gowin, minister Andrzej
Adamczyk, wojewoda Piotr Ćwik.
Była msza św., korowód dożynkowy, podziękowania i nagrody dla najlepszych rolników,
w tym naszego reprezentanta – Stanisława Stachowskiego. Starosta krakowski Wojciech Pałka
obiecał sprawiedliwie dzielić bochen chleba
z tegorocznej mąki. Burmistrzowi gminy Krzeszowice Wacławowi Gregorczykowi towarzyszyły
Tenczynianki, które oprócz udziału w korowodzie i konkursie przygotowały atrakcyjne stoisko
promocyjne (Janina Siuda, Anna Szopa, Kazimiera Sadowska, Maria Tomiczek, Lidia Herian, Alicja
Gaj i Andrzej Wójcik). Okazale prezentowało się
także Nadleśnictwo Krzeszowice. Wśród gości

dożynek z gminy Krzeszowice byli wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka,
dyrektor Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa
Adam Ślusarczyk, były wicestarosta Andrzej Furmanik, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Kościuszki Alicja Milczarek, zastępca dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Liburska,
radny powiatowy Grzegorz Małodobry, radna
RM w Krzeszowicach Dorota Marek, sołtys Siedlca Stanisław Molik oraz prowadząca uroczystości
Monika Dudek. Wśród uczestników dożynek byli
mieszkańcy z Czernej, Krzeszowic, Paczółtowic
i Siedlca. Reprezentantem rolników z gminy
Krzeszowice był Stanisław Stachowski. Pan Staszek wspomógł też w istotny sposób organizację
Dożynek Gminnych w Krzeszowicach, za co organizatorzy są mu bardzo wdzięczni.
Tekst

i zdjęcia:

Maciej Liburski

MATKI
BOSKIEJ
ZIELNEJ
W DĘBNIKU
15 sierpnia, podobnie jak w ubiegłym roku, mieszkańcy Dębnika
święcili bukietów ziół, kwiatów
i owoców. Podczas mszy świętej
w kaplicy uczcili Matkę Boską
Wniebowziętą – patronkę ziemi
i jej bujnej roślinności.
W polskiej tradycji ludowej święto
znane jest pod nazwą Matki Boskiej
Zielnej. Na dzieci i dorosłych czekały
upominki, przygotowane przez Barbarę i Stanisławę Majcherczyków.
Bożena Stachowska
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OGRODY FILIPOWIC
Ogrody Filipowic to kolejna udana edycja konkursu na najpiękniejszy
ogród, udokumentowana wystawą fotograficzną, która stanowiła niezaprzeczalny dowód piękna przydomowych ogrodów.
Spotkanie podsumowujące konkurs prowadzili Beata Głąb – pomysłodawczyni prezentacji ogrodów i Zbigniew Grzegorek – prezes lokalnego
Stowarzyszenia „Więzi”. Za udział w konkursie przyznano cztery wyróżnienia, a wszyscy właściciele 17 ogrodów otrzymali atrakcyjne nagrody. Uroczystość uświetnił jak zawsze ciekawy program artystyczny w wykonaniu
Filipowianek oraz prezentacja poezji ludowej Władysława Stryszyka przez
Katarzynę Figiel. Była też piosenka biesiadna, smaczny poczęstunek i wspaniała zabawa – do późna. Spotkanie zaszczycili ksiądz proboszcz Ryszard
Pływacz, burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Godyń, dyrektor ARiMR Adam Ślusarczyk, radny Powiatu Grzegorz
Małodobry, sołtys Stanisław Lorek. Pamiętajcie o ogrodach, kolejny konkurs już za rok.
Maciej Liburski

POWSTANIE WARSZAWSKIE – KRZESZOWICE PAMIĘTAJĄ
Po latach niemieckiej okupacji, która każdego dnia przynosiła nowe
zbrodnie, warszawiacy chwycili za
broń. Wybuch Powstania w pierwszych godzinach wywołał entuzjazm.
Wydawało się, że zwycięstwo jest
tylko kwestią czasu.
Niestety, nierówna walka, która rozpoczęła się 1 sierpnia 1944 roku i trwała 63
dni, przyniosła zagładę miastu, śmierć
około 150 tys. osób i wypędzenie reszty
mieszkańców stolicy. Powstanie Warszawskie to największy zryw militarny
w okupowanej przez Niemców Europie.
1 sier pnia, o godz. 17.00, władze
samorządowe, kombatanci, byli
żołnierze oraz przechodnie uczcili
pamięć walczącej Warszaw y. G dy
u m i l k ł y s y r e n y, n a p ł y c i e G r o b u
Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty.
W uroczystości uczestniczyli zastępca
burmistrza gminy Krzeszowice Witold
Kulczycki, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Henryk Woszczyna oraz kpt.
Józef Brzózka, ppor. Jan Knapik, st. sierż.
Mieczysław Wójcik (który przypomniał
tragiczne losy walczącej Warszawy),
kpr. Józef Skotniczny, plut. Stanisław
Łuczkoś, szer. Kazimierz Cekiera.
Maciej Liburski
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ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

Główne uroczystości gminne w rocznicę bitwy Warszawskiej z 1920
roku odbyły się tradycyjnie w Nawojowej Górze.
W mszy św., którą prowadził ksiądz proboszcz Włodzimierz Szumiec,
uczestniczyły władze samorządowe Gminy, poczty sztandarowe: Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych, liczni parafianie. 15 sierpnia to aktualnie Święto Wojska Polskiego, dla wiernych kościoła katolickiego święto
Matki Boskiej Zielnej. Po mszy uczestnicy uroczystości, w tym burmistrz

Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, radni
Jan Węgrzyn i Leszek Kramarz, przedstawiciele Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Krzeszowickiej z radnym Rady Miejskiej Andrzejem
Osiniakiem, Szkoły Podstawowej z dyrektor Agnieszką Mitką, sołtys Klaudia Węgrzyn złożyli kwiaty na płycie Pomnika Niepodległości i marszałka
Józefa Piłsudskiego. Zapalono znicze, były okolicznościowe przemówienia.
Maciej Liburski

TRAMWAJ „PREFY”
O co chodzi z tramwajem w Krzeszowicach, ustawionym przy ulicy Kościuszki? Otóż nie jest on reklamą
pobliskiej restauracji. Nie jest również zapowiedzią
budowy linii tramwajowej w naszej gminie. Jest natomiast wizytówką krzeszowickiej firmy „Prefa”.
O powodach ustawienia tramwaju mówi dyrektor wykonawczy „Prefa” Sp. z o.o. Łukasz Boisse: - Przede wszystkim
dlatego, że „Prefa” jest firmą, która prowadzi działalność
w szeroko pojętej branży tramwajowej, konkretnie w zakresie budowy dróg tramwajowych. W obecnej formie własnościowej działamy od 26 lat, będąc liderem w produkcji
prefabrykowanych płyt betonowych dla budownictwa
tramwajowego.
Nasze produkty przeznaczone do budowy torowisk są stosowane w większości miast w Polsce, które mają linie tramwajowe, ale nie tylko. Również za granicą, w takich miastach,
jak Moskwa czy Kijów. Z zastosowaniem naszych płyt tramwajowych wybudowano łącznie ponad 115 kilometrów
torów. Ostatnie realizacje to między innymi ulice Królewska
i Karmelicka w Krakowie. Natomiast z oczywistej przyczyny
braku linii tramwajowej, nie możemy się pochwalić naszymi
wyrobami bezpośrednio przed mieszkańcami Krzeszowic.
Chociaż firma działa lokalnie i zatrudnia około 50 pracowników z najbliższych okolic, to produkty przeznaczone są
do innych miast. Stąd pomysł na promocję firmy w naszym mieście poprzez wagon tramwaju Konstal 105 Na.
I choć nie powstanie w Krzeszowicach linia tramwajowa,
to można w naszym mieście obejrzeć jeden z najbardziej
popularnych polskich modeli tramwajów, który jeszcze
miesiąc temu woził pasażerów w Częstochowie.
Krótka, kameralna impreza prezentująca tramwaj,
z udziałem burmistrza Wacława Gregorczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Godynia, p.o. prezesa
KW Czatkowice Pawła Danka i innych gości, odbyła się 20
sierpnia. Gospodarzami spotkania byli: prezes „Prefa” Sp.
z o.o. Kazimierz Letki i dyrektor wykonawczy firmy Łukasz
Boisse.
Marian Lewicki
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WAKACYJNE PODRÓŻE PO LITERATURZE
W FILIPOWICKIEJ BIBLIOTECE
Dobiegły końca „Wakacyjne podróże po literaturze” – cykl
letnich zajęć literacko-artystycznych dla najmłodszych
użytkowników Biblioteki Publicznej w Filipowicach. Głównym
celem naszych wakacyjnych warsztatów była dobra zabawa
z książką, rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności
i wyobraźni.
Podczas kilku wakacyjnych tygodni, dzieci uczestniczyły w zorganizowanych dwugodzinnych zajęciach. Każdy tydzień posiadał
temat przewodni, do którego dobrana była literatura oraz zróżnicowane formy aktywności. W trakcie zajęć literackich dzieci poznały świat pełen przygód tytułowej bohaterki powieści Roalda Dahla
– Matyldy. Obejrzały również ekranizację filmową pod tym samym
tytułem. Było głośne czytanie wiersza Juliana Tuwima pt. „ Rzepka”,
jak również jego inscenizacja. Ogromne zainteresowanie wzbudził zaprezentowany teatrzyk Kamishibai z bajką o Czerwonym
Kapturku.
Nie zabrakło także warsztatów plastycznych, gier planszowych,
plenerowych zabaw ruchowych z Chustą Klanza na placu koło
biblioteki i wielu zabaw, na które pomysły przychodziły w trakcie
zajęć.
Spotkania wakacyjne w naszej bibliotece były bardzo zróżnicowane, wszystkie dzieci spędziły ten czas kreatywnie i miały okazję
pokazać swoje talenty.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia za rok.
Pracownik

ZAPROSZENIE

Ewa Lis
biblioteki

WAKACJE PEŁNE SŁOŃCA
I RADOŚCI
27. PÓŁKOLONIA IZPM W KRZESZOWICACH
Już po raz dwudziesty siódmy grupa dzieci
z rodzin potrzebujących wsparcia uczestniczyła w wakacyjnej półkolonii organizowanej
przez Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej (IZPM).
Jesteśmy organizacją charytatywną wspierającą
nie tylko dzieci z rodzin ubogich, ale także osoby
samotne, chore i starsze. Członkowie Zarządu
IZPM poświęcają wiele czasu i wkładają ogromny
wysiłek w organizację letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży z gminy Krzeszowice. Zadanie
to wymaga przede wszystkim pozyskania funduszy w niebagatelnej kwocie prawie 50 tys. zł.

Aktywna i dobrze zorganizowana działalność
charytatywna parafii w Tenczynku datuje się
od roku 1878, kiedy proboszczem został ks.
dr Wincenty Smoczyński.
Zespół Charytatywny przy parafii w Tenczynku,
w obecnym kształcie, działa od 30 lat. Na jubileusz 30-lecia, w dniu 21 września, o godz. 11.30,
który rozpocznie uroczysta msza św. w Kościele
Parafialnym w Tenczynku, serdecznie zapraszają
Anna Szopa i Helena Janas.
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Z tegorocznej półkolonii skorzystało 85 dzieci,
w tym 73 zupełnie bezpłatnie. Ich wakacyjna
przygoda trwała trzy tygodnie. Nasi koloniści
mieli zapewnione pełne wyżywienie, fachową
opiekę wychowawców oraz całą moc różnorakich atrakcji. Dzieci wspaniale integrowały się
podczas wspólnych gier i zabaw na przyszkolnym boisku oraz konkursów z nagrodami. Były
także spacery po krzeszowickim parku, wspólne
wyjścia na lody oraz wyjazdy na basen i do kina.
Wielką atrakcję stanowiły jak zawsze ciekawe
wycieczki, m.in. wizyta w zagrodzie żubrów
w Pszczynie, w kolorowych i pachnących ogro-

dach „Kapias” w Goczałkowicach-Zdroju oraz
udział w warsztatach pieczenia chleba w Muzeum Chleba w Radzionkowie. Dzieci odwiedziły
też swoich ulubionych bajkowych bohaterów
w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Na zakończenie uczestnicy półkolonii przygotowali program artystyczny i upominki – medale
„Człowiek o wielkim sercu” dla organizatorów
i darczyńców, by podziękować za wspaniale
spędzony czas.
Ta nasza sprawdzona wakacyjna inicjatywa
również w tym roku została zrealizowana dzięki
grantowi Gminy Krzeszowice w kwocie 15 tys. zł,
darowiźnie Fundacji Tauron - 10 tys. zł oraz produktom firm: m.in. Iglotex - mrożonki, Bogdan
- pomidory, Pawlak - pieczywo, kawiarnie Aga
i Melba - lody, Guzik - chrupki. Swój wkład w organizację wakacyjnego wypoczynku mieli także
mieszkańcy Krzeszowic, którzy wsparli przykościelne kwesty IZPM kwotą bez mała 6 tys. zł. Nieoceniony jest dla mnie osobiście wkład ciężkiej
i bezinteresownej pracy całego Zarządu IZPM
– wytrwałość i serce poświęcone temu zadaniu.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają działalność charytatywną naszego Zespołu, pragnę
z całego serca podziękować na łamach „Magazynu Krzeszowickiego” i obdarować każdego z Państwa
symbolicznym tytułem „Człowieka o wielkim sercu”.
Teresa Piekara

MALI TERRORYŚCI
1. Tak, tak! W Krzeszowicach uwili sobie gniazdo mali terroryści. To blokowe dzieci, które od
momentu samodzielnego chodzenia zagrażają
dorosłym mieszkańcom pewnego osiedla w centrum. Taką opinię wygłasza Dama, która zawsze
ma rację, uwielbia kłótliwe monologi, a co najciekawsze – mieszka w osiedlowym bloku. To
przysparza jej bólu, troski o innych lokatorów
i zmusza do działania; oczywiście w imieniu
terroryzowanych. Otóż Prometeusz w sukience
rozgłasza wieść, iż dzieci z blokowiska terroryzują dorosłych mieszkańców. Oczywiście swym
zachowaniem. Wrzeszczą, krzyczą, grają w piłkę
pod oknami, są przeraźliwie głośni i groźni.
Przeszkadzają w normalnym życiu, szczególnie
ludziom obłożnie chorym i starszym. Dama ma
pretensje do rodziców, że dopuszczają do takiej
sytuacji, nie opiekując się swoimi dziećmi. Od lat
drąży blokowiska myśl dorosłych, że najlepiej
byłoby blokowe dzieci pozamykać w dźwiękoszczelnych pomieszczeniach, wysłać na jakąś
pustynię albo Księżyc. Dama uważa, że nie uprawia terroru wobec rodziców i dzieci. Ależ skąd!
Tylko dobrodusznie, z wielką troską, zwraca uwagę na istniejący gwałt na regulaminie osiedlowym. Żal mi dzieci, znerwicowanych rodziców,

tworzenia aury zagrożenia oraz okrucieństwa.
W oczach mam obraz rodziców aktualnych „terrorystów”, gdy byli w wieku swych pociech. Też
mieszkali na osiedlu bez domofonów, smartfonów, wyjazdów za granicę, bezpiecznych placów
zabaw. Też był hałas, wrzask pod oknami, konflikty z sąsiadami, co chcieli ciszy... I tak to dalej trwa.
Dama jako istota wieczna nie jest w stanie pojąć,
iż nazywanie maluchów „terrorystami” jest niepoważne, uwłaczające dzieciom oraz ich rodzicom. Nie pamięta wół jak cielęciem był. Dzieciństwo z nakazami, zakazami, bez życia w grupie
jest chorobą. A osobom o profilu psychicznym
owej Damy chciałbym przypomnieć, że znakiem
życia – przy porodzie – jest krzyk, wrzask, płacz...
To ból i radość zaistnienia.
2. Doszła mnie informacja, że na trawniku, na
wprost głównego wejścia do Pałacu Vauxhall
– ma powstać ławeczka Mariana Konarskiego –
malarza, rzeźbiarza, poety. 8 grudnia tego roku
minie 110 lat od narodzin artysty – założyciela
Grupy Plastycznej „Zdrój”. Na swoje ławeczki
w Krzeszowicach czekają Stanisław Czycz, wyklęty Wincenty Danek, niebywałe niewiasty – hra-

biny Potockie – Zofia, Katarzyna oraz Krystyna.
Także burmistrz Franciszek Kulczycki. A może Józef Chłopicki? Także Andrzej Stopka – znakomity
karykaturzysta oraz scenograf?
3. Pali się nam i topi świat. Nie tylko metaforycznie, ale realistycznie. Kilka dni temu zauważyłem
informację o propozycji wycięcia – przy ulicy
Armii Krajowej – trzech drzew: dwóch modrzewi
i świerka. Mieszkańcy winni się wypowiedzieć
w tej sprawie. Dołączono schematyczny plan sytuacyjny, nie dołączono zdjęć ofiar. Przy dzisiejszej technice fotograficznej – to zadziwia. To, że
wokół hałas z dwóch ulic, kurz, brud przenoszący
się do mieszkań, brak tlenu – jakoś nie wzrusza.
Proponuję Radzie Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej odbycie jednogodzinnego posiedzenia
w okolicach wycinanego świerka czy modrzewi.
Oczywiście temat ekologiczny – jak ratować
przyrodę na osiedlu? Może dojdzie do słownego
rękoczynu między zwolennikami zieleni albo trawiastego stepu? W tym jesteśmy mocni. A tlenu
coraz mniej.
Krzeszowice, 26.08.2019 r.
Kolczasty

JEŻELI MOŻECIE, POMÓŻCIE,
PODAJCIE DALEJ ...
12 sierpnia w nocy nad Miękinią rozpętała się
gwałtowna burza. W wyniku uderzenia pioruna spłonęła cześć domu Wojciecha Godynia
– pożar zniszczył poszycie dachowe i więźbę
dachową, która musi zostać w całości wymieniona na nową.
W efekcie akcji gaśniczej zniszczone zostały pomieszczenia mieszkalne – pokoje dzieci i sypialnia. Pan Wojtek przy pomocy przyjaciół zdołał
na razie tylko prowizorycznie zabezpieczyć dach

przed deszczem, ale każde poważniejsze załamanie pogodowe zagraża budynkowi. W pracach
rozbiórkowych pomagają sąsiedzi, przyjaciele,
koledzy, znajomi. Pomaga również Ochotnicza
Straż Pożarna z Miękini. Bardzo dużo prac zabezpieczających i rozbiórkowych Pan Wojtek wykonał już samodzielnie. Niestety, trzeba szybko
– przed nadchodzącą jesienią i zimą – wykonać
szereg prac specjalistycznych, z którymi sam
sobie nie poradzi. Koszt nowej więźby dachowej
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pokryje koszty remontu. Szacunkowy koszt prac,
których Pan Wojtek nie wykona samodzielnie
– nowa więźba dachowa wraz z pokryciem oraz
odbudowa poddasza – to około 80 tysięcy zł.

jest bardzo wysoki, tym bardziej, że w szczycie
sezonu niezwykle trudno jest znaleźć firmę,
skłonną odbudować spalony dach budynku.
Trzeba też kupić odpowiednie materiały, których
koszt jest niemały.

Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini uruchomiło specjalne konto, na które można wpłacać
datki na rzecz pogorzelców:

Pan Wojtek jest strażakiem, honorowym dawcą
krwi, członkiem orkiestry dętej OSP i od tego
roku – sołtysem wsi Miękinia. Koszt odbudowy
spalonego domu przekracza możliwości finansowe Państwa Godyniów, a odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela w znikomej części

Bank Pekao SA
96 1240 4230 1111 0010 9234 6715
Tytułem: Dla Państwa Godyniów

„OCALIĆ OD
ZAPOMNIENIA”
Stowarzyszenie „Na Wulkanie” zorganizowało
wycieczkę śladami historii pod hasłem „Ocalić
od zapomnienia”. W spacerze po najstarszej
części kamieniołomu w Miękini, mimo ulewnego deszczu, uczestniczyło blisko 30 osób.
Z wielką uwagą uczestnicy spaceru wysłuchali
interesujących informacji i ciekawostek, nieznanych nawet długoletnim mieszkańcom Miękini,
przekazanych przez Czesława Wójcika – byłego
pracownika kamieniołomu i Wiesława Lasonia,
który, posiada bardzo bogatą wiedzę o tym niezwykłym miejscu. W „sołtysówce” na wszystkich,
którzy ukończyli ten wyjątkowy, „błotny” spacer,
czekały przygotowane przez organizatorów ciepłe napoje i poczęstunek. Gorąca herbata i kawa
zmokniętym i zmęczonym uczestnikom smakowały wybornie. Otrzymali oni również opracowaną specjalnie na tę okoliczność publikację
o kamieniołomie i latarki z logo stowarzyszenia.
Miło było gościć osoby nie tylko z Miękini i Krzeszowic, ale także z Krakowa i okolic. Na spotkaniu
w „Sołtysówce” przemoknięci, ale zadowoleni
spacerowicze długo rozprawiali o atrakcjach
regionu, a na zakończenie wszyscy wzięli udział
w konkursie wiedzy o Miękini i najbliższej okolicy. I wszyscy, bez wyjątku, otrzymali atrakcyjne nagrody. Atmosfera była fantastyczna, tak
więc biesiada turystyczna trwała do późnego
wieczoru. Przy organizacji tego pomysłowego

przedsięwzięcia najbardziej napracowali się Ewa
Kłosowska, Zofia Kurdziel, Honorata Kłosowska,
Julitta Liszka-Noworyta, Agata Kuczara oraz
Bożena i Waldemar Święszek. W wycieczce od
początku do końca uczestniczyli Ewa Solak i Marian Lewicki. Konkurs prowadził Maciej Liburski.
Mirosław Kłosowski
Współorganizator przedsięwzięcia

NA GRZYBY
Stowarzyszenie Wspólna Gmina Krzeszowice zaprasza na Grzybobranie. Impreza ma charakter
konkursu, a przy okazji jest promocją kompleksów leśnych gminy Krzeszowice i bogactwa runa
leśnego. Konkurs jest indywidualny i odbędzie się 15 września 2019 roku (niedziela) na terenie
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Krzeszowice – Gmina Krzeszowice.
Program:
700 - 730 rejestracja uczestników i przedstawienie regulaminu konkursu – wiata przy placu targowym
w Krzeszowicach (ul. Krzywa)
730

wyjazd do lasu (wybrane miejsce na terenie gminy Krzeszowice)

800

ogłoszenie startu, wyjście do lasu

945

powrót z lasu, odbiór znalezionych grzybów

1000

przejazd do miejscowości Żary – plac przy Sołtysówce

1030 - 1200 wykład, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i poczęstunek
W czasie zbierania grzybów obowiązują zasady fair play. Grzyby oceni niezależna komisja, w której skład
wejdzie: komendant Posterunku Straży Leśnej Marek Pacek oraz sołtys wsi Żary Kazimierz Przybylski.
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Grzybobranie zakończy się piknikiem, w trakcie
którego zostanie zorganizowany mini konkurs
zbierania grzybów, na wyznaczonym terenie
łąki (sztuczne grzyby), dla dzieci w wieku do
6 lat. Wyłonieni najlepsi grzybiarze zostaną
nagrodzeni, a pozostali uczestnicy otrzymają
okolicznościowe pamiątki.
Janusz Mitka
Stowarzyszenia
Gmina Krzeszowice

prezes

Wspólna

I DZIEŃ PRAŻABY
Chociaż żaby lubią wodę, to jednak tego dnia
deszcz nie był sprzymierzeńcem pomysłowej
imprezy w Czatkowicach.
Mimo, że momentami rzęsiście lało, organizatorzy wykazali się nie lada sprawnością
i zrealizowali wszystkie punkty programu – ku
zadowoleniu dzieci i dorosłych. Gdy przestało
padać, zabawa rozkręciła się na całego. Imprezę
zaszczycili swą obecnością marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, prezes KW
„Czatkowice” TAURON Paweł Danek, z-ca burmistrza Gminy Witold Kulczycki. Gościom towarzyszyli przewodnicząca osiedla Helena Latawiec,
przedstawiciel Kopalni Agnieszka Cupiał, prezes
OSP Stefan Ryś.
I Dzień Prażaby w Czatkowicach to wydarzenie
zrealizowane w ramach projektu grantowego
„Dobry Sąsiad”, organizowanego przez Kopalnię

Wapienia „Czatkowice” TAURON. Całość imprezy
realizował Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice, przy udziale Osiedla Czatkowice i OSP Czatkowice. Partnerami przedsięwzięcia byli Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach
i placówka Tomi. Pomogli też sponsorzy – Red
Bowling Club, Pizzeria & Restauracja Prezzo, Nord
Fitness, Studio Treningów Personalnych Dorota
Kuchta, Zapiekanki Krzeszowickie, Pixel Art,
Dorota Bylina – fotografia, Państwo Ochmańscy
– Warszawianka, Zakład Mięsny – Jan Kurdziel,
Kawiarnia AGA.
Wszyscy, którzy wsparli to przedsięwzięcie, zasłużyli na słowa uznania, ale najbardziej podczas
imprezy napracowali się: Ewa Bandyk, Magdalena Krawczyk, Joanna Brzezińska z Klubu Trawers,
Józef Lichoń, Paweł Gleń, Andrzej Strug, Adam
Szmigiel oraz Krzysztof Ryś – druhowie OSP.
Dzień Prażaby to świetny pomysł na spędzanie
wolnego czasu nie tylko dla mieszkańców osiedla Czatkowice.
Tekst

i zdjęcia:

Maciej Liburski
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HULALI W PACZÓŁTOWICACH

Zabawa z wiejskim przytupem to już tradycja. Od lat ma swoich fanów. Nic dziwnego,
bo tu wszyscy dobrze się bawią.
Oprócz mieszkańców Paczółtowic mamy wielu gości, m.in. z Racławic, Czubrowic, Miękini,
Czernej czy Krzeszowic – mówi z zadowoleniem
sołtys Andrzej Furmanik, organizator zabawy,
wspierany przez prezes OSP Bernadettę Wójcik.
W miarę upływu czasu gości prz ybywało
i w końcu na parkiecie sali remizy zrobiło się
tłoczno. Do tańca „pod nogę” starymi i nowymi
przebojami zachęcał brawurowo zespół Rytmix.
Tłoczno też było na dmuchanych zjeżdżalniach,
którymi zawładnęli najmłodsi. Przekąski i napoje serwowała mała gastronomia.

Wśród uczestników zabawy znaleźli się między innymi Wojciech Pałka – radny Radny Miejskiej w Krzeszowicach i Janusz Mitka – komendant Straży Miejskiej. Ksiądz proboszcz Ryszard Pałka też znalazł
czas, by zobaczyć, jak bawią się jego parafianie. A zabawa trwała do białego rana. Dobra organizacja
to i dobra zabawa!
Tekst

i zdjęcia:

Maciej Liburski

SIEDLEC

W Siedlcu też lubią festyny. Ten ostatni, sierpniowy, zorganizował sołtys Stanisław Molik
wraz z Radą Sołecką.
Bawili się nie tylko mieszkańcy Siedlca, ale też
wielu przyjezdnych gości, m.in. z Krzeszowic,
Czernej, Dubia, Żbika, Nowej Góry. Przy dobrej
muzyce tańczyli zarówno dorośli, jak i dzieci.

BESKID ŻYWIECKI
– PILSKO
Po wojażach na Słowacji, czyli wycieczkach do
Słowackiego Raju oraz raftingu po Dunajcu,
granicą polsko-słowacką wracamy w polskie
góry, choć też w tereny pogranicza, tj. w Beskid Żywiecki, który wita nas piękną, słoneczną pogodą.
Z Przełęczy Glinne (dawnego przejścia granicznego) wędrujemy czerwonym szlakiem
w kierunku Pilska (1557 m n.p.m.). Drugiego, co
do wysokości, szczytu w Beskidzie Żywieckim,
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Jednak dla najmłodszych najważniejsze były dmuchańce. Był też bufet. Taka zabawa to sprawdzona
forma rozrywki i wypoczynku w wolną sobotę. Wśród uczestników festynu spotkaliśmy m.in. posłankę Agnieszkę Ścigaj oraz radnego Powiatu Krakowskiego – Grzegorza Małodobrego.
Tekst

i zdjęcia:

Maciej Liburski

ustępującemu jedynie wysokością Babiej
Górze (1725 m n.p.m.). Przez grzbiet Pilska
przebiega granica polsko-słowacka oraz
Wielki Europejski Dział Wodny, oddzielający
zlewnię Morza Bałtyckiego od Morza Czarnego. Szlak jest błotnisty, ponieważ ubiegłej
nocy w górach padał intensywny deszcz. Nie
przeszkadza nam to cieszyć się wspólnym
towarzystwem i wędrówką w pięknych okolicznościach przyrody. Po drodze grzybiarze
zbierają dorodne okazy grzybów, miłośnicy
jagód co chwilę sięgają po smaczne owoce.
Po ponad godzinnym marszu grupa dochodzi do rozgałęzienia szlaków – większość
udaje się szlakiem czerwonym w kierunku
Hali Miziowej i tamtejszego schroniska, kilkoro uczestników wędruje szlakiem niebieskim
na szczyt Pilska. Szlak ten jest bardzo malowniczy, wiedzie wśród paproci, kosówki oraz
różowych kwiatów wierzbówki i niebieskich
kwiatów dzwonków.
Panorama z widokiem na Babią Górę jest
imponująca. Docieramy na szczyt Góry Pięciu
Kopców (1542 m), która jest tzw. polskim
wierzchołkiem Pilska. Przebiega tędy granica polsko-słowacka, a główny wierzchołek
znajduje się już za granicą. Cała górna część
masywu porośnięta jest gęstą kosówką, co
dodaje uroku i tworzy wysokogórski charakter tego miejsca.

dobrej widoczności można podziwiać panoramę Tatr, otoczenie Jeziora Orawskiego, Beskidy Orawskie,
Beskid Żywiecki i Śląski. Na szczycie, oprócz drogowskazów szlaków, znajduje się krzyż i kamienny ołtarz
polowy, postawiony przez mieszkańców wsi Mutne (Orawa, Słowacja). Podobnie jak na Babiej Górze, na
szczycie Pilska często trafić można na silny wiatr, a przy słabej widoczności bardzo łatwo jest pobłądzić.
Nam na szczęście aura sprzyja – wracamy na polską stronę granicy i czarnym szlakiem schodzimy na Halę
Miziową.

W schronisku odpoczywamy i posilamy się. Grupa uczestników rusza stąd stromym, czarnym szlakiem na
szczyt Pilska, by wrócić tą sama trasą, bądź lżejszym szlakiem żółtym. Gdy nadchodzi godzina powrotu
kierujemy się do Korbielowa – wsi założonej przez wołoską ludność pasterska na przełomie XVI i XVII wiePo nacieszeniu się wspaniałymi widokami na ku. Zadowoleni i zachwyceni pięknem przyrody, docieramy do autobusu, by wyruszyć w drogę powrotną
Beskid Żywiecki, wąską ścieżką ruszamy na do Krzeszowic.
słowacki szczyt Pilska. Po 10 minutach stajeTekst: Michał Dzidek
my na kamienistym wzniesieniu, skąd przy
Zdjęcia: Andrzej Bulicz

SPOTKANIA SENIORÓW W KLUBIE PRZY RYNKU
W NOWEJ GÓRZE
Od marca w Nowej Górze, w cz war tki,
o godzinie 10.00, mają miejsca spotkania
dla Seniorów. Możemy pochwalić się już
pierwszą wspólną wycieczką do Krakowa
na wystawę „Kraków 1900”, która w magiczny sposób przeniosła nas na początek XX
wieku. W ramach naszych spotkań Seniorzy
mogli uczestniczyć w zajęciach z Apiterapii
z Andrzejem Furmanikiem czy skorzystać
z przeszkolenia z pierwszej pomocy, przeprowadzonej przez dyplomowaną pielęgniarkę Małgorzatę Malinowską. Skarbnicą
wiedzy jest Krzysztof Mastalerz, prowadzący
nowogórska bibliotekę, który chętnie opowiada zebranym o nowościach książkowych
i ich autorach.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszych
spotkaniach, zawsze w co drugi czwartek
o godzinie 10.00, w Klubie przy Rynku.
Pełny harmonogram spotkań dostępny jest
na tablicy w klubie oraz na naszej stronie
facebook.com/klubprzyrynku. Do końca
roku kalendarzowego w planie mamy dwie
wycieczki do muzeów, wraz z warsztatami
zorganizowanymi specjalnie dla Seniorów,
oraz spotkania ze specjalistami z różnych
dziedzin. Ale przede wszystkim nasze spotkania to swobodne rozmowy przy kawie
w przyjaznej atmosferze. Do zobaczenia już
5 września!
Katarzyna Niedoba
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MOJA KULTURA, TWOJA KULTURA,
NASZA KULTURA
To tytuł projektu Erasmus+, w który zaangażowane są przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Woli Filipowskiej. Od 1 września
2018 roku Przedszkole Samorządowe w ZPO
w Woli Filipowskiej realizuje międzynarodowy projekt Erasmus+ „My culture, your culture, our culture”, którego celem jest wzmocnienie więzi narodowościowej, uwrażliwienie
na kulturę własną i innych, nauka tolerancji
i akceptacji innych poprzez zapoznanie się ze
zwyczajami i tradycjami krajów partnerskich.
Partnerskie projekty szkół to współpraca dwóch
lub więcej szkół z różnych krajów Unii Europejskiej, która skutkuje przede wszystkim wymianą
doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem.
Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego
wymiaru edukacji, poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą
wychowankowie i kadra nauczycielska z różnych
państw członkowskich. Współtwórczynią projektu ze strony polskiej jest Edyta Tworek-Gągolska, która również koordynuje jego realizację
w przedszkolu. Zakończenie projektu zaplanowano na sierpień 2020 roku. Właśnie minął rok
jego realizacji. Rok ten pełen był wyzwań, dodatkowych aktywności, działań i doświadczeń.
Głównym założeniem projektu „My culture, your
culture, our culture” jest poznanie kultur i zwyczajów innych krajów partnerskich, pobudzenie
i wzmocnienie przynależności narodowej u dzieci w wieku 3-7 lat. W tym celu zawiązana została
współpraca z czterema krajami unijnymi: Grecją,
Włochami, Litwą i Portugalią. Pięć przedszkoli,
reprezentujących projekt, to ponad 500 przedszkolaków z Europy, pracujących wspólnie nad
jednym ważnym zadaniem. Podczas programu
uczestnicy projektu poznają się nawzajem, uczą
się elementów kultury i tradycji, dostrzegają
różnice i podobieństwa zwyczajowe. Wychowankowie wymienionych placówek europejskich
dzielą się swoimi pomysłami i efektami działań,
mających na celu krzewienie własnej kultury,
zapoznawanie z nią i porównywanie jej z kulturą
krajów partnerskim. Owe poznawanie odbywa się w sposób dostosowany do dziecięcych
możliwości: poprzez uczestnictwo w licznych
działaniach i doświadczeniach, komunikację
z rówieśnikami za pośrednictwem komunikatora Skype, prezentację i oglądanie piosenek,
zabaw, wytworów pracy przesyłanych drogą
elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną,
degustację tradycyjnych słodyczy i dań partnerskich krajów, uczestniczenie w licznych małych
wydarzeniach kulturowych, organizowanych na
terenie przedszkola.
Projekt, oprócz realizacji treści kulturowych,
ma na celu również wymianę doświadczeń
miedzy nauczycielami. Zostały w nim zatem
uwzględnione wizyty koordynatorów z poszczególnych krajów, szkolenia i warsztaty związane
z treściami projektowymi, zapoznanie się z systemem edukacyjnym panującym w państwach
członkowskich i doskonalenie umiejętności
komunikacyjnych z języka angielskiego. Nauczyciele przedszkola mieli możliwość uczestniczenia
w dwóch wyjazdach szkoleniowych, które miały
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miejsce w Grecji (9.12.2018 do 16.12.2018) oraz
na Litwie (23.06.2019 do 30.06.2019).
Podczas takich wizyt nauczyciele z krajów partnerskich z Grecji, Włoch, Polski Litwy i Portugalii
dzielą się dobrymi praktykami i poznają obce
kultury poprzez taniec, gry, język, piosenki,
uroczystości narodowe i regionalne, zwyczaje
i tradycje. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności językowe, zdobywają doświadczenie
w monitorowaniu działań innych europejskich
instytucji oświatowych, poszerzają swoją wiedzę
i umiejętności w zakresie różnych kompetencji:
poznawczych, społecznych i artystycznych.
W ciągu minionego okresu zrealizowano liczne
zadania z dziećmi, które wymagały zmiany organizacji pracy dydaktycznej i poszerzenia treści

edukacyjnych o elementy kulturowe. Zaplanowano wyjścia i wycieczki do muzeów, biblioteki,
ośrodków kulturowych, gdzie odbywały się
zajęcia edukacyjne przybliżające historię, kulturę
i tradycje naszych przodków. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach konferencyjnych z rówieśnikami, podczas których prezentowano narodowe
tańce i piosenki, wymieniano wzajemnie życzenia z różnych okazji, wynikających z tradycji.
Projekt to nie tylko nauka tolerancji i akceptacji
siebie nawzajem, to również nauka o własnych
przodkach, tradycjach i zwyczajach. To przede
wszystkim wymiana doświadczeń, weryfikacja
metod pracy, nauka od siebie nawzajem, wymiana spostrzeżeń i rozwiązań edukacyjnych.
E.T.G.

ECHA PIŁKARSKICH BOISK
Ważną piłkarską wiadomością jest to, że po
ogromnych perypetiach formalnych, po długiej procedurze odwoławczej, Komisja Gier
MZPN w Krakowie uwzględniła argumenty
działaczy Victorii Zalas i od rundy jesiennej
Zalas ma III ligę kobiet w piłce nożnej.
Wystartowała też piłkarska runda jesienna sezonu 2019/2020. Jako pierwsi zainaugurowali
rozgrywki piłkarze chrzanowskiej klasy A.
W pierwszym meczu Victoria Zalas została rozgromiona aż 0:10, na własnym boisku, przez
drużynę Zagórzanka Zagórze. Marcin Kapusta –
prezes Victorii – powiedział: - Jesteśmy na etapie
przebudowy drużyny, kilku zawodników jest młodych, z mniejszym doświadczeniem. Zagórze jest
drużyną doświadczoną, wykorzystali kilka naszych
błędów i byli bardzo skuteczni. Szybko strzelili pięć

goli, a to spowodowało, że z naszych zawodników
zeszło powietrze. Mam nadzieję, że w następnych
meczach będzie już lepiej.
Wolanka Wola Filipowska zremisowała na swoim
boisku ze Zgodą Byczyna 1:1. Obydwie bramki
padły po rzutach karnych w pierwszej połowie
meczu. Jak powiedział Mariusz Godyń – prezes
Wolanki: - Drużyna Byczyny jest drużyną dobrze
poukładaną, potrafiącą grać swoim stylem. Mecz
był wyrównany, ale pamiętać należy, że Byczyna
i my stworzyliśmy po kilka groźnych sytuacji i gdyby je drużyny wykorzystały, wynik byłby zupełnie
inny. Uważam, że remis w tym meczu jest sprawiedliwy.
Tęcza Tenczynek pokonała Regulice 4:2, chociaż
po pierwszej połowie gospodarze przegrywali
0:1. Reakcja trenera i wspólnie wyciągnięte

wnioski w przerwie dały drużynie Tęczy końcowe i zasłużone zwycięstwo 4:2. Gospodarzy od
rundy jesiennej prowadzi doświadczony i ceniony w środowisku piłkarskim trener Mieczysław
Szczurek, były zawodnik Świtu Krzeszowice i Górnika Siersza. Trener Szczurek swoje największe
piłkarskie sukcesy odnosił z Górnikiem Siersza
w III lidze.
Jerzy Wnęk

RUSZAJĄ SZKOLNE MISTRZOSTWA
GMINY KRZESZOWICE
Wrzesień to nie tylko nowy plan lekcji w każdej szkole, ale także nowy kalendarz szklonych zawodów sportowych, organizowanych
przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w ramach projektu „Mistrzostwa Gminy
Krzeszowice”.
W najbliższym sezonie reprezentacje szkolne
rywalizować będą w dwóch kategoriach wiekowych: Igrzyskach Dzieci oraz Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, a w każdej kategorii reprezentanci
szkół rywalizować będą w 10 drużynowych oraz
indywidualnych dyscyplinach sportu.

Celem organizacji zawodów jest nie tylko wyłonienie zwycięzcy, który będzie reprezentował
gminę Krzeszowice podczas Mistrzostw Powiatu
Krakowskiego, ale przede wszystkim umożliwienie
dzieciom kontynuacji procesu nauki w obszarze
kultury fizycznej – mówi zastępca dyrektora CKiS
Paweł Czyż. Dlatego też tak duży nacisk kładziemy
na odpowiednią organizację takich zawodów
m.in. poprzez zapewnienie profesjonalnej obsługi
sędziowskiej – wszystkie nasze zawody obsługują
sędziowie posiadający licencje swoich związków
sportowych oraz wykwalifikowanej opieki me-

dycznej. Dodatkowo podczas uroczystego podsumowania każdych zawodów najlepsi otrzymują
medale, a wszystkie zespoły – pamiątkowe dyplomy – dodaje.
Z taką ofertą w bieżącym roku szklonym Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach chce
spowodować zwiększenie frekwencji dzieci na
zawodach, aby coraz większa ilość osób czynnie
uczestniczyła w procesie budowania sportowej
świadomości.
Piotr Kołodziej
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Klub z Woli Filipowskiej założony został w 1951 roku, natomiast prace z młodzieżą rozpoczęto w 2008 roku, kiedy
to trener Tomasz Ryba stworzył zespół juniorów. Zintensyfikowane działania skierowane do najmłodszych miały
miejsce w 2015 roku. Zostały wtedy zorganizowane, przez
trenera Bartka Święszka, dzięki obecnemu staroście Wojciechowi Pałce oraz Arturowi Dudkowi, pierwsze nabory
do grup młodszych – Trampkarz i Młodzik. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyły się również treningi kilkulatków.
Nie umknęło to uwadze Akademii Wisły Kraków, która po
dwóch latach postanowiła uruchomić w Woli Filipowskiej
projekt Wiślackie Skrzaty, nad którym patronat w tym czasie
objął burmistrz Wacław Gregorczyk. W projekcie tym wzięło
udział 40 chłopców i dziewczynek w wieku przedszkolnym.
Obecnie w strukturach młodzieżowych Wolanki funkcjonuje
5 grup w czterech kategoriach wiekowych: Skrzat 20132014, Żak 2011-2012, Orlik 2009-2010, Młodzik 2007-2008
oraz Trampkarz 2005-2006.
Regularnie najzdolniejsi zawodnicy Wolanki uczestniczą,
w barwach Wisły Kraków, w różnych meczach oraz turniejach. Do Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków z Wolanki zakwa-
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lifikowani zostali już Tobiasz Cholewa, Jakub Jędrszczyk, Wojciech Bugaj, Kacper Sobczyk. Pod okiem trenerów z Wisły są
pozostali nasi zawodnicy. Co miesiąc uczestniczą w Wiślackim Diamencie: Jakub Gaj, Miłosz Salamon, Bartosz Zając,
Mateusz Malisz, Bartłomiej Walor, Kamil Tadeusz, Aleksander
Pałka, Szymon Jędrszczyk oraz Piotr Bugaj. Trenujemy 2-3
razy w tygodniu. Co weekend rozgrywane są mecze. W okresie wakacji organizowane są obozy oraz półkolonie „Wakacje z piłką #naWolance”. Kadra trenerska posiada licencje
UEFA – Sebastian Paluch UEFA A, Łukasz Żbik UEFA C, Michał
Kłeczek UEFA C oraz Bartłomiej Święszek UEFA C.
Poza rozwojem piłkarskim stawiamy na rozwój osobowości
dziecka. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli w dorosłym
życiu dobrymi ludźmi, kreatywnymi osobami. Nie ważne,
co będą robić w życiu, ale ważne jest, aby robili to dobrze
i z pomysłem. Musimy też pamiętać, że nie każdy będzie
piłkarzem, więc tak istotna jest nauka – jeśli nasz zawodnik,
nawet ten na obecną chwilę najlepiej grający, nie przykłada
się do nauki, rozmawiamy z nim samym oraz z rodzicem.
Współpraca na linii rodzic – trener jest bardzo ważna. Zapraszamy na treningi!
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DUBIE
Na małym cmentarzu w Dubiu, gdzie spoczywa 32 partyzantów polskich i radzieckich,
poległych w bitwie z Niemcami w Dębniku,
w dniu 24 sierpnia 1944 roku złożono kwiaty,
zapalono znicze.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
organizacji kombatanckich i drużyn strzeleckich
z Krakowa i gminy Krzeszowice. Inicjatorem
spotkania w 75. rocznicę bitwy był sołtys Dubia
Zbigniew Wąsik.
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- usługi stolarskie

- cięcie płyt

- elementy z drewna

- oklejanie krawędzi

- lakierowanie

Zapraszamy klientów indywidualnych
oraz przedsiębiorców.
Jesteśmy przy drodze z Krzeszowic
do Tenczynka za przejazdem kolejowym
Daszyńskiego

- sprzedaż płyt meblowych

Przejazd
na Tenczynek
Trzebinia

- spawanie
- meble na wymiar

Kraków

PKP
Zagrody

Sienkiewicza

- okleinowanie na prasie
fornirów i laminatów

Kościuszki
tory kolejowe

Tutaj
JESTEŚMY

ul. Sienkiewicza 16, 32-065 Krzeszowice tel. 12 277 60 37, 575 588 383
www.meblarnia.krzeszowice.pl

DO WYNAJĘCIA
HALA PRODUKCYJNA

WYNAJEM
MINIKOPARKA
BOBCAT E17
+ wiertnica

WYWROTKA 3,5t
KIA K2500

Lokalizacja:
Krzeszowice ul. Krótka 3 /Żbik/
• Powierzchnia: 311 m2
• Instalacja prądowa 220/380v
• Ogrzewanie nadmuchowe
• Instalacja pneumatyczna
• Pomieszczenie socjalne i sanitarne
Obiekt w pełni gotowy /
przystosowany do produkcji.

Tel: 501-309-914

tel. 664 023 032, RACŁAWICE 102

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

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

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

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
tel. 571 401 052, 12 282 14 65, wew. 5

GABINET KOSMETOLOGII I
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

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

Zapraszamy do nowego gabinetu kosmetologii w
Krzeszowicach. Stawiamy na piękno, naturalność i
bezpieczeństwo. Zabiegi, które wykonujemy są
starannie dobierane do potrzeb naszych Klientów, tak
aby pomóc zachować naturalny i młody wygląd.

OFEROWANE ZABIEGI :
Medyczne peelingi chemiczne
Mezoterapia igłowa
Mezoterapia mikroigłowa
Powiększanie i modelowanie ust
Wypełnianie zmarszczek
PQ Age – natychmiastowy lifting
Depilacja laserowa Light Sheere
Zabiegi pielęgnacyjne twarzy
inne

Przy zakupie 3 zabiegów, 4 zabieg - GRATIS!

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

