


MISTRZ I UCZNIOWIE
Wernisaż wystawy prac Mariana Konarskiego oraz Grupy Plastycznej 
„Zdrój” z okazji jubileuszu 35-lecia
Galeria w Pałacu Vauxhall

Z CYKLU „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA...”
Wystawa prac założycieli Grupy Plastycznej „Zdrój”: 
Czesławy Bzowskiej, Juliana Wąsika, Jana Widyny i Kazimierza Kilcha 
Galeria pod 1edynką

13 marca
godz. 18.00  

DZIEŃ KOBIET W KOPALNI TALENTÓW
Koncert Lucyny i Grzegorza Klimczaków „Każda z pań moderne” 
– piosenki Hanny Ordonównej
Kreatywne warsztaty biżuteryjne, spotkanie ze stylistą i dietetykiem, 
porady kosmetyczne i pielęgnacyjne
Pokaz mody z udziałem mieszkanek gminy Krzeszowice
Kopalnia Talentów
wstęp wolny

8 marca
godz. 15.30  

DZIECIĘCY UNIWERSYTET W KRZESZOWICACH
Galeria w Pałacu Vauxhall
karnet na cały semestr w cenie 125 zł lub pojedyncze wejście 25 zł

21 marca
godz. 10.00  

LABORATORIUM KULTURY
Jan Biczysko „Dekameron” – 130 rysunków według nowel Boccaccia 
premiera albumu, wykład o. Eugeniusza Grzywacza „Dekameron Jana 
Biczysko” oraz Alicji Biczysko „Dekameron Boccaccia”
Galeria w Pałacu Vauxhall
wstęp wolny

27 marca
godz. 19.00  

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY 
„Anomalisa” w reż. Charliego Kaufmana
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach
wstęp wolny

20 marca
godz. 18.00  

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
eliminacje miejsko-gminne w Krzeszowicachmarzec

DZIEŃ KOBIET W NOWEJ GÓRZE
spotkanie z wizażystką, porady kosmetyczne, metamorfoza
Klub przy Rynku 
wstęp wolny

6 marca
godz. 18.00  

 [64]

Wczoraj - o godz. 6 wieczorem – stanęły wszystkie pociągi osobowe i towarowe na wszystkich liniach kolejowych Małopolski. Kolejarze galicyjscy 
rozpoczęli strajk wobec odmownej odpowiedzi ministerstwa na ich żądania („Ilustrowany Kurier Codzienny” nr 71, 12 marca 1920, czwartek). 
W lutym władze transportu kolejowego odebrały kolejarzom oraz ich rodzinom karty wolnego przejazdu i odmówiły – po protestach – przyznania 
ich na nowo. Innym powodem były nieterminowe realizacje przydziałów żywności w niepełnej wysokości. Pamiętajmy o trudnym czasie 
odzyskanej wolności. Autor notatki nazywa strajk niepotrzebnym incydentem przed górnośląskim plebiscytem i ma nadzieję, że ministerstwo 
i strajkujący pójdą drogą wzajemnych ustępstw i bez zwłoki zatarg załagodzą. Jest to ich obowiązkiem obywatelskim. Rzeczywiście, pierwsze lata 
scalania Polski w jeden organizm państwowy, ujawniły tak wiele negatywnych cech nowej władzy i to nie tylko na szczeblach lokalnych. 

Marzec 1920 przyniósł wielu Polakom, oprócz pogodowej wiosny, także nadzieję na pozytywne wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku, który 
zaplanowano na niedzielę 20 marca. Media informowały o przygotowaniach, kampanii wyborczej każdej ze stron. Fundamentalne pytane brzmiało: 
czy chcesz Polski czy Niemiec na swoim terenie? Z perspektywy czasu warto zwrócić uwagę na elementy propagandowe, które sto lat temu 
wprowadzały strony państwowe. Pamiętajmy, że Polska odzyskała wolność niespełna dwa lata wcześniej. Zabliźnianie ran po zaborcach dopiero 
się zaczęło. „IKC” w numerze 66 drukował wiadomość, że wiece plebiscytowe odbędą się w Skawinie i Krzeszowicach. Referenci – Górnoślązacy 
przedstawią gwałty „Grenschutzów”, obecnie na tej ludności popełniane. W niedzielę 13 marca („IKC” nr 73) w Krzeszowicach odbył się wieczór 
plebiscytowy, który przyniósł duży sukces artystyczny i finansowy. W wieczorze poprzedzonym słowem wstępnym księdza Rzymełki wzięła udział 
świetna śpiewaczka operowa H. Bigot oraz wybitny kwartet dra Walkowskiego. Plebiscyt odbył się w planowanym terminie. Ogłoszono, iż za 
Polską głosowało 462 gmin, a za Niemcami 94. Oficjalny wynik brzmiał dość niezdecydowanie. Niemcy uzyskali 59.6 % oddanych głosów, Polska 
40.4 %. Komisja Międzysojusznicza wystąpiła z projektem podziału Górnego Śląska, który przewidywał dla Polski 1/4 jego części. W maju 1921 r. 
wybuchło III powstanie.      

„Czas” (nr 65 z 15 marca 1920) informuje: Poszukuję mieszkania z dwóch lub trzech pokoi i kuchni w Krakowie lub Krzeszowicach. Reflektuję 
ewentualnie na mieszkanie wzdłuż linii kolejowej Kraków – Krzeszowice. Pośrednictwo z dobrymi wynikami wynagrodzę sowicie. Zgłoszenia pod 
Dr R do Administracji „Czasu”. Symptomatyczny to anons w odbudowującej się Polsce.

W roku 1925 powiat chrzanowski nie posiadał szpitala i mieścił się na szarym końcu statystyk medycznych ówczesnego województwa. W tym 
czasie nasze miasto z przyległościami należało do tejże jednostki administracyjnej. „Ilustrowany Kurier Codzienny” (nr 69, 19 marca 1925 roku) 
alarmował: Powiat obejmuje Sierszę z kopalniami węgla, hutą cynkową; Górkę i Trzebinię z ośmioma zakładami przemysłowymi; Krzeszowice 
i Miękinię z kamieniołami; Tenczynek z kopalnią węgla; Regulice, Bolęcin, Płazę, Chrzanów z kopalniami galmanu i fabryką maszyn (...). 
Ciekawe to porównawcze wyliczenie z dzisiejszego punktu widzenia. Powiat posiadał 39 zakładów przemysłowych w 15 miejscowościach,  
11 stacji kolejowych. Zatrudnionych było 20 tys. pracowników i brakowało stałej szpitalnej opieki medycznej. W ciężkich wypadkach czekano – 
najczęściej – na transport kolejowy do Krakowa. Tam na stacji udzielano pierwszej pomocy wraz z koniecznym przewozem do szpitala. Dzisiaj 
należymy do innego powiatu, lecz jesteśmy dowożeni do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Ani to koło historii, ani silnik nowej medycyny. 
Trzeba rozładować tylko tłok w krakowskich placówkach.   

W tymże numerze gazety obszerna relacja pod mocnym tytułem Wielka katastrofa kolejowa między Trzebinią a Krzeszowicami. Doszło do niej 
w poniedziałek 9 marca o godzinie 5.14. Pociąg osobowy nr 15, zdążający z Łodzi do Krakowa, wjechał na stacji Dulowa – na oczekujący od 
14 minut na wyminięcie – pociąg towarowy nr 579. Skutki najechania były fatalne. Kierownik pociągu osobowego poniósł śmierć na miejscu, 
konduktor bagażowy, podurzędnik pocztowy zostali ciężko ranni, kierownik parowozu i dwaj palacze zostali kontuzjowani. Z podróżnych pociągu 
osobowego oraz załogi składu towarowego nikt nie odniósł uszkodzeń. Przyczyną katastrofy było przypuszczalne zaniedbanie służbowe ze 
strony zwrotniczego i kontrolera zwrotnic, którzy zostali zawieszeni w służbie. Poranna plotka donosiła wszem i wobec o dużej ilości zabitych, 
niesamowitym wyglądzie miejsca katastrofy oraz tragedii pasażerów, którzy oczekiwali na pomoc. W jednej chwili po zderzeniu spiętrzyły się 
wagony sięgające wysokości drugiego piętra. Maszyna pociągu osobowego, wagon służbowy i dwa wozy pocztowe oraz dwa wagony ładowane 
węglem pociągu towarowego zostały doszczętnie rozbite. A nadto ostatni wóz pociągu towarowego – cysterna – została przewrócona. Dwie 
klasy pociągu pasażerskiego i 7 wagonów towarowych odniosło znaczniejsze uszkodzenia. Wagony zerwały cały tor, zasłany rozmaitym towarem 
i szczątkami rozbitych wozów. Na szczęście plotka o ilości zabitych nie okazała się prawdziwa. Jak informowała gazeta – po kilku godzinach – 
został przywrócony ruch kolejowy.  

Kronika trzebińska po sąsiedzku. „IKC”( nr 63 z 24 marca1933) przekazał cztery notatki nie opisując je datami wydarzeń. Tuż obok dworca 
kolejowego w Trzebini, urządzonego względnie po europejsku, znajduje się brzydka stacyjka kolei lokalnej, dotąd jeszcze oświetlana kopcącymi 
lampami naftowymi, mimo iż w odległości kilku zaledwie metrów biegną przewody elektryczne. Ta dworcowa przestrzeń pełniła kiedyś ważne 
miejsce w ruchu pasażerskim – od początku istnienia kolei. Historyczne również. Niestety autor notatki nie podaje dat opisywanych wydarzeń. 
„IKC” zmienił znacząco swój profil – małych miejscowości już nie zauważał jak to bywało wcześniej. Uprawiał tak zwaną masówkę kronikarską. 
W roku 1932 rozpoczęła się reforma polskiej oświaty Janusza Jędrzejewicza. Dosyć odważna. Szkoła, która sobie sama radzi. Staraniem kierownika 
szkoły w Karniowicach – Dulowej p. Greli, dziatwa szkolna odegrała dwie sztuczki, które spotkały się z życzliwym przyjęciem zebranych. Dochód 
przedstawienia przeznaczono na pomoce naukowe, których brak dawał się szkole szczególnie odczuć. Kolejny zapis tragiczny i dzisiaj nam 
znany, mimo funkcjonowania okien życia. Onegdaj znaleziono na polach koło wapiennika w Trzebini zwłoki noworodka płci męskiej, porzucone 
w drewnianej skrzynce. Zwłoki badał dr Sternal, który stwierdził, że dziecko żyło 4-5 dni. Policja wszczęła dochodzenie. Do wybuchu wojny 
pozostało tylko sześć lat. Czy bohaterowie poniższej notatki zdążyli wykorzystać nabytą wiedzę oraz umiejętności? Staraniem Komitetu Obrony 
Przeciwgazowej i Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Trzebini, został zorganizowany teoretyczno-praktyczny kurs obrony przeciwgazowej 
i ratownictwa dla mieszkańców Trzebini i okolicy. Wykłady odbywają się w poniedziałki oraz środy w budynku Kasy Chorych.   
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W uroczystości, prowadzonej przez dyrektor 
Teresę Gorczyńską, uczestniczyli także: wojewo-
da małopolski Piotr Ćwik, wicemarszałek woje-
wództwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta 
krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Wacław 
Gregorczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Henryk Woszczyna i Władysław Ziomek, dyrekto-
rzy placówek oświatowych, rodzice, uczniowie, 
pracownicy i przyjaciele szkoły.

- Wola Filipowska jest przykładem, że zrównowa-
żony i nowoczesny rozwój jest możliwy również 
w naszych sołectwach. Bardzo dobra współpraca 
samorządowców z tej miejscowości w ostatnich la-
tach z burmistrzem i radnymi przyniosła realizację 
wielu zadań tak oczekiwanych przez mieszkańców. 
Modernizacja remizy i zakup nowego samochodu 
dla strażaków ochotników przyczynił się do po-
prawy bezpieczeństwa. Budowa nowego boiska 
ze sztuczną nawierzchnią typu „orlik” oraz moder-
nizacja boiska przyszkolnego wielofunkcyjnego 
wzbogaciła ofertę dla miłośników sportu. Doświe-
tlone przejścia przy drodze krajowej 79 to poprawa 
bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu. 
Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych 
przyniosła znaczną poprawę warunków edukacji 
przedszkolaków. Pozyskanie dofinansowania na 
rozbudowę szkoły z budżetu państwa to przykład, 
jak skutecznie sięgamy po  środki zewnętrzne na 
rozwój naszej gminy i poprawę jakości życia na-
szych mieszkańców. Gorące słowa podziękowania 
należą się prezesowi Rady Ministrów, ministrowi 
Andrzejowi Adamczykowi oraz staroście Wojcie-
chowi Pałce za wsparcie przy ubieganiu się o dota-
cje. Oddana do użytkowania część przedszkolna to 
realizacja kolejnego ważnego punktu z programu 
rozwoju naszej małej ojczyzny – mówi burmistrz 
Wacław Gregorczyk. 

W ramach rozbudowy w północno-zachodniej 
części obiektu wykonano budynek dwukondy-
gnacyjny, nie podpiwniczony, przykryty wielo-
spadowym dachem. Na parterze przewidziano 

przedszkole w zakresie pięciu sal przedszkolnych 
z przyległymi sanitariatami, szatnię dla dzieci, 
pomieszczenia techniczne i socjalne. Duże, peł-
nowymiarowe sale pozwolą na przyjęcie 150 
dzieci. Na poziomie piętra powstało sześć sal lek-
cyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej, pokój na-
uczycielski i zaplecze sanitarne. Rozbudowa sta-
nowi spójną kompozycyjną całość urbanistyczną 
z istniejącym Zespołem Placówek Oświatowych. 
Wykonano również rampę obsługująca budynek 
w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Prace prowadzone były pod 
kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawcą robót był Zakład Techniczno-Bu-
dowlany POLBAU Sp. z o.o. 

W ramach środków własnych gminy zakupio-
no również niezbędne wyposażenie: meble, 
dywany i pomoce, a w salach przedszkolnych 
powstały kąciki tematyczne, uatrakcyjniające 
zajęcia i zabawę.

Rozbudowany obiekt stanowi wiz ytówkę 
zarówno Woli Filipowskiej, jak i całej gminy 
Krzeszowice,  wpływa na poprawę atrakcyjności 
i wizerunku tej miejscowości, jako miejsca przy-
jaznego dzieciom, atrakcyjnego do osiedlenia się 
i podjęcia pracy. 

- Podczas odbierania od dyrektor Teresy Gorczyń-
skiej podziękowań za zaangażowanie w rozbudo-
wę szkoły w Woli Filipowskiej powiedziałem wobec 
zebranych na uroczystym otwarciu jej nowego 
skrzydła, że czuję z tego powodu szczególną sa-
tysfakcję. Poprawa warunków lokalowych w tej 
placówce była bowiem jednym z głównych powo-
dów, dla którego przed kilkunastu laty wszedłem 
w struktury gminnego samorządu. Uznałem, że 
pełniąc funkcję sołtysa czy radnego będę miał 
sposobność wpłynąć na rozwój infrastruktury 
w Woli Filipowskiej, w tym zwłaszcza rozwiązanie 
problemu ciasnoty w szkole. Był czas, gdy nasza 
duża przecież miejscowość była pomijana przy 
lokowaniu zadań inwestycyjnych. Dlatego nie wi-

Nowe skrzydło szkoły w Woli Filipowskiej  
oficjalnie otwarte
18 lutego gminę Krzeszowice odwiedził premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w uroczystości otwarcia rozbudowanej części Zespołu 
Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej. Inwestycja realizowana była od września 2018 do grudnia 2019 roku przy wsparciu z budżetu pań-
stwa. Gmina Krzeszowice pozwolenie na użytkowanie obiektu otrzymała w styczniu 2020 roku. 

dząc zainteresowania ówczesnych władz zmianą 
tego stanu rzeczy, poparłem Wacława Gregorczy-
ka w wyborach na urząd burmistrza, który będąc 
jeszcze  przewodniczącym Komisji Edukacji Rady 
Miejskiej, widział potrzebę poprawy bazy oświa-
towej w Woli Filipowskiej. Dzięki jego determinacji, 
również  przy moim skromnym udziale, zadanie to 
znalazło się w programie „Wspólnej Gminy Krze-
szowice” jako jeden z priorytetów na obecną ka-
dencję. Teraz przyszła pora na sfinalizowanie tych 
zamierzeń i realizację wyborczych zobowiązań. 
Ogromnie cieszę się, że to de facto nowe przedszko-
le i pomieszczenia do edukacji wczesnoszkolnej po-
zwolą naszym dzieciom i wnukom na naukę i za-
bawę w niemal komfortowych warunkach, a czasy 
zajęć w późnych godzinach popołudniowych na 
drugą zmianę przechodzą do przeszłości – mówi 
Adam Godyń, zastępca burmistrza, mieszkaniec 
Woli Filipowskiej.        

Całkowita wartość inwestycji w wyniosła 6 318 
023,57 zł. Zadanie zostało dofinansowane z re-
zerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 2 554 
587,00 zł, zgodnie z umową zawartą w dniu 
30 sierpnia 2019 roku pomiędzy Burmistrzem 
Gminy Krzeszowice a Wojewodą Małopolskim na 
realizację projektu pn. Rozbudowa budynku Ze-
społu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej 
wraz z wewnętrznymi instalacjami. Prawie 3,8 
mln złotych wydatkowała Gmina Krzeszowice.

Zmodernizowane zostało również istniejące 
boisko szkolne. Teraz młodzież może korzy-
stać z boiska wielofunkcyjnego o nawierzch-
ni  pol iuretanowej  wraz z  w yposażeniem 
i piłkochwytami. Wartość robót budowlanych 
wyniosła 270 000,00 zł, w tym dotacja w wyso-
kości 130 000,00 zł ze środków Województwa 
Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”. Wy-
konawcą tej inwestycji był TOP SPORT Sp. z o.o.

Zdjęcia: M. Lewicki, ZPO wOLa FiLiPOwska
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Dokumenty można przesyłać także na adres: Urząd Miejski w Krzeszo-
wicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach, ul. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice” w terminie do 
dnia 31 marca 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w  Krzeszowicach). 

Oferty złożone lub nadesłane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty nadesłane w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) nie 
będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił konkurs na kandydata  
na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, 
ul. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice” należy składać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach - Dziennik Podawczy Urzędu – parter, ul. Grun-
waldzka 4, Krzeszowice, w terminie do dnia 31 marca 2020 roku do godz. 15.00.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego:  
do 31 maja 2020 r.

Osoba wyłoniona w drodze konkursu i powołana przez Burmistrza Gminy 
Krzeszowice na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Krzeszo-
wicach, będzie pełnić tę funkcję przez okres czterech lat od dnia powołania.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.krze-
szowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krze-
szowicach, na stronie www.ckiskrzeszowice.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO  
należy ze sobą zabrać:
• DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument 

pozwalający na ustalenie tożsamości,

• 1 aktualną fotografię do książeczki wojskowej 
o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),

• Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub 
pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

• Dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, 
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli taka istnieje).

Wyżej wymienione dokumenty są warunkiem przy-
stąpienia do kwalifikacji wojskowej!
 
Do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku wzywa się :

• mężczyzn urodzonych w 2001 r.,

• mężczyzn urodzonych w latach 1996– 2000, którzy nie posiada-
ją określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

• osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:

a/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo nie-
zdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej,

b/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo nie-
zdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, 
jeżeli okres ten niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji woj-
skowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

• kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przy-
datne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę 
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademic-
kim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące 
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których 
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017, poz. 944);

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020
Kwalifikacja wojskowa dot. osób z terenu Gminy Krzeszowice trwać będzie  od  16 marca do 23 marca 2020 r. Osoby podlegające kwalifikacji 
wojskowej otrzymają stosowne wezwania z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej 
w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8,  z wyznaczonym terminem.

• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia 
służby wojskowej,  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” 
do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powia-
towej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) 
zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą 
miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od 
wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej WKU, aby uzyskać 
wpis o przeniesieniu do rezerwy. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregu-
lowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji 
lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojsko-
wej – kategoria zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy aż do czasu 
poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do 
kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji 
lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służ-
by wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służ-
by wojskowej.  

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony RP (t. j. Dz.U.2019. poz. 1541 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. 
w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1980),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 
października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944).  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 252-08-45. 
Barbara Kurdziel - Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Obywa-
telskich - Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach
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Minister  
Andrzej Adamczyk  
z wizytą u burmistrza
20 lutego w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach gościł minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk.
Podczas spotkania z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem omawiano 
sprawy związane z modernizacją linii kolejowej E-30, wykonywaną przez 
PKP PLK, i  poprawą bezpieczeństwa na krzeszowickim odcinku drogi 
krajowej 79.  Burmistrz przedstawił także plany związane z ubieganiem się 
gminy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  na realizację 
ważnych dla mieszkańców prac na drogach lokalnych.

Zdjęcie: janina waLkOwicZ

PLANOWANE TERMINY ZEBRAŃ  
SOŁECKICH I OSIEDLOWYCH

MARZEC - KWIECIEŃ 2020

Termin Dzień tygodnia GODZ. SOŁECTWO/OSIEDLE MIEJSCE SPOTKANIA

5 marca czwartek 18:00 Miękinia Sołtysówka

6 marca piątek 18:00 Osiedle Czatkowice Remiza OSP

10 marca wtorek 17:00 Osiedle Jurajskie Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

11 marca środa 18:00 Osiedle Nowy Świat Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

12 marca czwartek 17:00 Osiedle Centrum Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach

13 marca piątek 18:30 Filipowice Dom Kultury

14 marca sobota 16:00 Osiedle Żbik Sołtysówka

15 marca niedziela
10:00 Żary Sołtysówka

18:00 Czerna Remiza OSP

18 marca środa 18:00 Osiedle Parkowe Sala Herbowa UMK

19 marca czwartek 18:00 Dębnik Remiza OSP

20 marca piątek 18:30 Dubie Sołtysówka

21 marca sobota
16:00 Wola Filipowska Dom Ludowy

18:00 Siedlec Budynek Wiejski

22 marca niedziela

10:00 Tenczynek Remiza OSP

14:00 Frywałd Świetlica Wiejska

16:00 Sanka Remiza OSP

27 marca piątek 18:00 Nawojowa Góra Dom Gromadzki

28 marca sobota 18:00 Nowa Góra Filia Centrum Kultury i Sportu - Sala Klubu przy Rynku

29 marca niedziela

8:30 Paczółtowice Szkoła Podstawowa

15:00 Ostrężnica Szkoła Podstawowa

17:00 Łany Świetlica Wiejska

3 kwietnia piątek 18:00 Rudno Remiza OSP

5 kwietnia niedziela 12:30 Zalas Szkoła Podstawowa
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Sterylizacja/ kastracja 
psów i kotów  
właścicielskich

Ruszył program sterylizacji/kastracji psów i ko-
tów właścicielskich. Koszt sterylizacji lub kastra-
cji w 70% pokrywany jest z budżetu gminy. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się miesz-
kańcy gminy Krzeszowice, którzy złożą wnio-
sek o wydanie skierowania na zabieg steryli-
zacji/kastracji psa lub kota. 

W przypadku sterylizacji/kastracji psa do wnio-
sku wymagane jest dodatkowo złożenie:

• kserokopii aktualnego zaświadczenia o szcze-
pieniu przeciw wściekliźnie zgłoszonego do 
zabiegu psa, 

• okazanie książeczki  zdrowia  psa,  rodowodu  
lub  innego  dokumentu  potwierdzającego 
prawa do zwierzęcia.

Warunkiem udziału w programie, jest trwałe 
oznakowanie psa, poprzez wszczepienie czipa 
(zabieg można wykonać bezpłatnie w gabinecie 
weterynaryjnym przed zabiegiem sterylizacji/
kastracji).

Skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji 
psów i kotów właścicielskich można uzyskać 
w Referacie Ochrony Środowiska,  pl. F. Kulczyc-
kiego 1, 32-065 Krzeszowice, segment A, pok. nr 
A1, tel. 12 252 08 13.

Akcja prowadzona będzie do 14 grudnia 2020 
roku lub do wyczerpania środków finanso-
wych, przeznaczonych na ten cel w budżecie.

ROŚ UMk

 

Przypominamy, że 15 marca 2020 roku:
• Upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 

leśnego – dotyczy osób fizycznych;
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za marzec - dotyczy osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej; 
• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za marzec - dotyczy osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej; 
• Upływa termin zapłaty I raty podatku rolnego - dotyczy osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej .   
Przypominamy, że 20 marca 2020 roku:
• Upływa termin zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za I kwartał 2020 roku.

Kalendarz podatkowy

Nabory wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad 
Białą Przemszą”, działające na terenie gmin: Bo-
lesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, 
Trzyciąż i Wolbrom, ogłosiło nabory wniosków 
o przyznanie w 2020 roku pomocy na operacje 
z obszarów:

• rozwijanie działalności gospodarczej,

• rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej 
obszaru, w szczególności opartej o lokalne 
tradycje,

• inkubator przetwórstwa lokalnego,

• wspieranie przedsięwzięć z wiązanych 
z ochroną środowiska i przeciwdziałających 
zmianom klimatu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
www.nadbialaprzemsza.org.pl/nabory.html
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Umowa na budowę biblioteki głównej w Krzeszowicach podpisana zo-
stała w marcu 2019 roku pomiędzy Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną 
a Konsorcjum firm w składzie: Lider Konsorcjum -  ATB Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk, Partner Konsorcjum -  Firma Bu-
dowlana JARKOP, na kwotę 6 787 424,33 zł. Inwestycja dofinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie 11 Rewitalizacja 
miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach 
projektu pn.  „Budowa Biblioteki Głównej”.

Koszty całkowite projektu wynoszą 6 938 578,97 zł, w tym wkład Funduszy 
Europejskich - 3 119 043,43 zł, pozostałe środki z budżetu gminy Krzeszowi-
ce. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na lipiec 2021 roku.

Pierwszym etapem są prace rozbiórkowe starych budynków i wiat handlo-
wych, które zostaną zagospodarowane na terenie gminy.  Następnie ruszą 
roboty ziemne m.in. rozbiórka obecnej nawierzchni i palowanie terenu pod 
fundamenty.

- Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Całość planowanej 
powierzchni to 995 m2. Warto podkreślić różnicę: obecne 341 m2, czyli prze-
strzeń biblioteki wzrośnie o 654 m2, co pozwoli na stworzenie odpowiednich 
miejsc do nauki, rozrywki, czy działalności społeczno-kulturalnej. Funkcjo-
nalny rozkład pomieszczeń i ich zróżnicowanie stworzy kameralne warunki 
dla użytkowników (strefa ciszy) oraz przestrzeń dla różnego rodzaju imprez.  
Również bibliotekarze zyskają odpowiednie warunki do pracy – mówi dyrek-
tor Klaudia Węgrzyn.

Nowa biblioteka oprócz usług standardowych związanych z wypożycza-
niem materiałów, możliwości dostępu do sieci i nowych technologii, ma 
być miejscem zachęcającym do odpoczynku, relaksu i rozmów. Może peł-

Rozpoczęła się budowa nowej siedziby  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 
Na placu przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach powstanie nowoczesny, energooszczędny, trzykondygnacyjny  obiekt: na parterze będzie wypoży-
czalnia książek dla dorosłych oraz kawiarnia,  na pierwszym piętrze strefa małego czytelnika, czytelnia oraz pomieszczenia administracyjne, 
a na ostatniej kondygnacji sala widowiskowo-kinowa na 100 osób, hall wystawowy oraz pomieszczenia biurowe.

nić funkcję nieformalnej przestrzeni, w której można się spotkać w celach 
towarzyskich, nawiązać nowe kontakty, pobyć z drugim człowiekiem, czy 
podyskutować na dowolny temat. Biblioteka oferować będzie przestrzeń 
na wystawy, konferencje, podnajmować będzie również teren pod działal-
ność komercyjną.  

Nowy budynek pozwoli na stworzenie przez bibliotekę oferty działań, 
wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki, które będą skierowane 
do zróżnicowanych wiekowo grup użytkowników. Nowoczesne wnętrza 
i lokalizacja w centrum miasta sprawią, że nowa biblioteka będzie centrum 
kulturalnym miasta i gminy Krzeszowice.

Zdjęcie: k. kLOcek

Kampania zachowaj trzeźwy 
umysł - dorastamy asertywnie
Jak co roku kampania, w której uczestniczy Gmina Krzeszowice,  pozytyw-
nie zaskakuje zarówno tematyką, jak i samą różnorodną ofertą. W 2020 
roku  dominuje w niej temat Dorastamy Asertywnie, ważny i często trudny 
do realizacji na co dzień, nie tylko przez dzieci i młodzież, ale także przez 
osoby dorosłe.
Sztuka stosowania w życiu codziennym zasad asertywności nie zawsze nam 
się udaje, ponieważ grają tutaj rolę nasze emocje, spojrzenie na świat, wycho-
wanie i otoczenie, w którym przebywamy oraz wiele innych czynników, które 
powodują, że nasza komunikacja i relacja z innymi osobami pozostawia wiele do 
życzenia. Jak właściwie komunikować się, by wyrazić swoje zdanie nie narusza-
jąc agresywnie terytorium innych osób, szczególnie wtedy, gdy w dyskusji jest 
różnica zdań? Być może realizacja tej kampanii pomoże młodym, dorastającym 
ludziom w wyrażaniu swoich emocji i postaw tak, by nie naruszać  praw swoich 
i innych osób.

Główne cele kampanii to:

• zwiększanie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich 
zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętno-
ści emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umie-
jętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko 
pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych,

• samopoznanie i samoakceptacja - budowanie adekwatnego obrazu 
„ja” – umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ogra-
niczeń,

• nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swo-
ich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi,

• ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykow-
nych (agresywnych i autodestrukcyjnych),

• wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych, 

• edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowaw-
czych.

Niemiernie cieszy fakt, że w ostatnich latach poszerzono ofertę kampanii i nasza 
gmina miała m.in. możliwość dwukrotnego skorzystania z badań pod nazwą 
Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów. Wyniki tych badań posłużyły do 
poszerzenia tematycznego gminnych programów z zakresu profilaktyki uzależ-
nień. Co roku, także dzieci i młodzież z gminy Krzeszowice pod opieką pedago-
gów szkolnych i innych nauczycieli biorą udział w różnych konkursach i co roku 
w ramach tej ogólnopolskiej akcji otrzymujemy nagrody. W ciągu tych kilkunastu 
lat zdarzyło nam się także uczestniczyć w wielkiej Gali Laureatów w Centrum 
Olimpijskim w Warszawie i znaleźć się w czołówce gmin, które – oprócz nagród 
gminnych - otrzymały specjalne wyróżnienia konkursowe.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł - to już 20 lat!
Na zakończenie warto wspomnieć, że w tym roku mija 20 lat od pierwszej ogól-
nopolskiej edycji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Gmina Krzeszowice od 
17 lat aktywnie uczestniczy w tym projekcie. Szkoła Podstawowa w Nawojowej 
Górze 17 lat temu przejęła organizacyjny trud prowadzenia imprezy sportowej 
pod tym hasłem, włączając w nią wszystkie pozostałe gminne szkoły. Spotkania 
te trwają do chwili obecnej.

TeksT: wOG UMk
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Kompostowanie to nie tylko sposób na dbanie 
o ogród, ale również o  otaczające  nas środowi-
sko. Co roku tysiące ton odpadów kuchennych 
i pochodzących z pielęgnacji ogrodów są wyrzu-
cane, a ich odbiór i zagospodarowania pochłania 
masę energii i jest kosztowne. Jeśli te odpady zo-
staną zmieszane z innymi odpadami, zazwyczaj 
ich historia kończy się utylizacją, ponieważ będą 
stanowiły kompost niespełniający odpowied-
nich wymagań i niemogący być wykorzystywany 
rolniczo. Kompostowanie w kompostowniku 
przydomowym pozwala uratować cenne za-
soby, które pomagają w ogrodzie i wspierają 
środowisko.

Wymagania, jakie wprowadziła gmina, to doko-
nywanie kompostowania na nieruchomości, do 
której posiada się tytuł prawny oraz lokalizacja 
kompostownika spełniająca wymogi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie – tego rodzaju urządzenia, 
o pojemności do 10 m³, muszą zlokalizowane 
być w minimalnej odległości od okien i drzwi 
zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi wynoszącej 5 m oraz od granicy 
działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego 
wynoszącej 2 m.

Kompostownik może skonstruowany być z de-
sek lub z drewnianych palet, zakupiony w sklepie 
lub w ostateczności kompostowanie odbywać 
się może w pryzmie – ważny jest fakt zbierania 

w nim bioodpadów przez cały rok i nieprzeka-
zywanie ich do odbioru przez firmę odbiera-
jącą odpady z terenu gminy Krzeszowice.

Przy doborze pojemności kompostownika 
należy brać pod uwagę powierzchnię swojego 
ogrodu i szacunkową ilość bioodpadów pocho-
dzących z kuchni. Często stosowany jest ogólny 
przelicznik objętości 1 litr na m2 powierzchni 
ogrodu – jeżeli działka ma ok. 1000 m2 (10 arów) 
to najlepszy byłby pojemnik o pojemności 800-
1000 litrów (np. skrzynia 1 x 1 x 1 m).

CO MOŻEMY KOMPOSTOWAĆ ?
Z KUCHNI: odpady kuchenne, obierki, pozosta-
łości po warzywach i owocach, resztki żywności 
(niegotowane, bezmięsne), skorupki jaj (zgnie-
cione), fusy kawy i herbaty.

Z OGRODU: świeże i suche liście, skoszoną, 
najlepiej podsuszoną, trawę i siano, słomę, nad-
ziemne części chwastów jednorocznych, resztki 
roślin, drobne gałązki, ziemię z doniczek, cięte 
kwiaty, ścinki żywopłotów.

KOMPOSTOWANIE to nie sztuka – to magia!
Od nowego roku mieszkańcy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą skorzystać ze zwolnienia w czę-
ści z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzięki kompostowaniu powstających na nieruchomości bioodpadów w kompostowni-
ku przydomowym. Z tego rozwiązania skorzystali już właściciele ok. 2 tys. nieruchomości.

W NIEWIELKICH ILOŚCIACH także: świeżo sko-
szoną trawę, trociny, popiół drzewny, igły drzew 
iglastych, ręczniki papierowe i celulozowe chu-
steczki.

CZEGO NIE KOMPOSTUJEMY?
Mięsnych resztek pożywienia, kości, tłuszczu po-
chodzenia zwierzęcego, przetworów zawierają-
cych sól i ocet (kiszonki), odpadów gotowanych 
z kuchni (mogą przyciągać gryzonie i owady), 
skórek cytrusów (są pryskane preparatami 
hamującymi dojrzewanie), gazet kolorowych 
(szkodliwa farba drukarska), niedopałków papie-
rosów, korzeni chwastów, liści orzecha włoskie-
go, dębu, buka i kasztanowca (zawierają garbniki 
roślinne hamujące wzrost innych roślin), sple-
śniałych resztek roślinnych, resztek roślinnych 
(liści, owoców) porażonych, chorobami roślinny-
mi, świeżo skoszonej trawy w dużych ilościach 
(zamiast rozkładu następuje gnicie).

Podkreślenia wymaga również fakt, iż im więcej 
bioodpadów uda nam się wyodrębnić z wytwa-
rzanych przez nas odpadów i przeznaczyć na 
kompost, tym mniej przekażemy ich do kosztow-
nego zagospodarowania.

Gorąco zachęcamy mieszkańców gminy Krzeszo-
wice do zakładania kompostowników na terenie 
swoich posesji i do wykorzystywania kompostu 
jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach! 

RGk UMk
 

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający 
gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. 
Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, 
o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5 tys. 
zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze 
wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa 
i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepsza-
jące już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawad-
niania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające 
już istniejące instalacje.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 
maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów po-
niesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). 
Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Plano-
wane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie 
realizacji operacji i  złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed 
upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz 
nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorni-
ków; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, 
odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i syste-
mów do sterowania nawadnianiem.

Nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 roku.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za 
pośrednictwem biur powiatowych.

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie  
www.arimr.gov.pl

ŹRódłO: www.aRiMR.GOv.PL
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Jako pierwszy procedowany był projekt uchwa-
ły w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Paczół-
towicach w Szkołę Podstawową o strukturze 
organizacyjnej klas I – III i oddziałach przed-
szkolnych. Zgodnie z przedłożonym projektem 
uchwały uczniom klas IV – VIII Szkoły Podstawo-
wej w Paczółkowicach zapewnia się możliwość 
kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 
2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach. 
Przewodniczący Komisji Edukacji (…) Robert 
Chochół informując o pozytywnej opinii komi-
sji wyjaśnił, że opinia Małopolskiego Kuratora 
Oświaty w stosunku do poprzedniej uchwały 
intencyjnej w przedmiotowej sprawie była 
negatywna, z sugestią rozwiązania trudnej 
sytuacji demograficznej i ekonomicznej szkoły 
poprzez zastosowanie obniżonego stopnia or-
ganizacyjnego szkoły w Paczółtowicach. Takie 
rozwiązanie było również dyskutowane w prze-
szłości. Przedłożony projekt uchwały jest zgodny 
z sugestiami kuratora oświaty i dotyczy zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Paczółto-
wicach z obniżonym stopniem organizacji, za-
miast proponowanego w poprzedniej uchwale 
utworzenia filii, które budziło obawy rodziców 
i  mieszkańców Paczółtowic. Po zabraniu głosu 
przez przewodniczącą Rady Rodziców przy Szko-
le Podstawowej w Paczółtowicach oraz burmi-
strza  projekt uchwały, poddany pod głosowanie 
został przyjęty przez radnych 14 głosami „za”, 
0„przeciw”, 4 „wstrzymuję się”.

Kontynuując obrady, rada podjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Krzeszowice na rok szkolny 
2019/2020. Konieczność wprowadzenia takiej 
regulacji związana jest ze zmianą przepisów 
w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu 

dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę 
do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno – 
wychowawczych realizują rodzice.

Podczas sesji radni jednogłośnie przegłosowali 
także uchwałę w sprawie pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej 
Kraków. Jak poinformował przewodniczący 
Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara, wskazana 
w uchwale kwota 2 tys. zł zostanie przeznaczona 
na współdziałanie z Gminą Miejską Kraków w za-
kresie dotyczącym realizacji obowiązku ustawo-
wego, który do zadań własnych gminy zalicza 
udzielenie pomocy osobom będącym w stanie 
nietrzeźwości. W związku z tym, że na terenie 
gminy Krzeszowice, ani powiatu krakowskiego 
nie funkcjonuje izba wytrzeźwień, wszystkie 
osoby odwożone są do izby wytrzeźwień w Kra-
kowie.  

Z uwagi na to, że zgodnie z wymogami Statutu 
Gminy Krzeszowice, przewodniczący rady, jak 
i poszczególni przewodniczący komisji proble-
mowych zobowiązani są do przedłożenia radzie 
sprawozdań z działalności w roku poprzednim, 

Sesja Rady Miejskiej 
23 stycznia 2020 roku odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Przed rozpoczęciem merytorycznej części minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłego Andrzeja Żbika wiceburmistrza Krzeszowic w latach 2006 – 2014. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przez przewodniczą-
cego Kazimierza Stryczka, rada przeszła do realizacji porządku obrad.

druga część sesji była poświęcona właśnie tym 
sprawozdaniom. Sprawozdanie Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Krzeszowicach z działalności 
Rady Miejskiej za rok 2019 znajduje się poniżej.

Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowi-
cach dostępne są:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Krzeszowice według następującej ścieżki do-
stępu: Rada/Sesje/Nagrania obrad

• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach http://www.gminakrzeszo-
wice.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. Ponadto 
pełna treść protokołów z sesji dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: 
Rada/Sesje/Protokoły z sesji Rady.  

PRZewOdnicZący Rady Miejskiej  
kaZiMieRZ sTRycZek

Zdjęcie: Maciej LibURski

Na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Gminy Krze-
szowice przewodniczący Rady Miejskiej do 
końca stycznia składa pisemne sprawozdanie 
z działań tego organu za ubiegły rok. 
Okres sprawozdawczy był pierwszym pełnym 
rokiem działania Rady Miejskiej VIII kadencji. Do 
końca sierpnia funkcję Przewodniczącego Rady 
Miejskiej pełnił Adam Godyń, który zrzekł się 
mandatu radnego. Zgodnie z Postanowieniem 

Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 17 
września 2019 roku na jego miejsce weszła radna 
Ewa Rogóż-Klocek, która w wyborach w dniu 
21 października 2018 roku uzyskała kolejno 
największą liczbę głosów. Podczas XIV sesji Rady 
Miejskiej w dniu 26 września 2019 roku radna 
złożyła ślubowanie. W tym samym dniu Rada 
dokonała wyboru nowego przewodniczącego 
Rady, którym został Kazimierz Stryczek. Konse-

kwencją wspomnianych zmian była konieczność 
uzupełnienia składów komisji problemowych 
rady. Radnego Kazimierza Stryczka odwołano 
z funkcji członka Komisji Rewizyjnej oraz członka 
i przewodniczącego Komisji Budżetu (…). Na 
jego miejsce do Komisji Rewizyjnej została po-
wołana nowo zaprzysiężona radna Ewa Rogóż- 
Klocek. Natomiast do Komisji Budżetu (…) po-
wołano radnego Dariusza Kaczarę, który został 
również przewodniczącym tej komisji. Z uwagi 
na to, że każdy radny może pracować w dwóch 
komisjach, radną Ewę Rogóż-Klocek powołano 
do Komisji Edukacji, w miejsce radnego Dariusza 
Kaczary, który złożył rezygnację z tej funkcji.

Sprawozdanie z działalności Rady  
Miejskiej w Krzeszowicach W 2019 ROKU
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W roku 2019 Rada Miejska w Krzeszowicach 
obradowała na 11 sesjach zwyczajnych oraz 
2 nadzwyczajnych. Podjętych zostało na nich 
159 uchwał. Jedenastokrotnie zmieniana była 
Uchwała Budżetowa Gminy Krzeszowice na 2019 
rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 
Krzeszowice. Podczas X sesji, która miała uroczy-
sty charakter, Rada Miejska przyjęła deklarację 
z okazji trzydziestej rocznicy wyborów z czerwca 
1989 roku oraz piętnastej rocznicy wejścia Polski 
do Unii Europejskiej. W czerwcu podczas XI sesji 
po pozytywnej rekomendacji Komisji Rewizyjnej, 
rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, 
następnie rozpatrzyła raport o stanie Gminy 
Krzeszowice. Konsekwencją tego było jednogło-
śne podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo-
tum zaufania dla Burmistrza Gminy Krzeszowice 
za rok 2018 oraz jednogłośne podjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Krze-
szowice absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu za rok 2018. 

Do istotniejszych kwestii, którymi zajmowała 
się rada w 2019 roku było przeprowadzenie 
trwającej od czerwca do września procedury 
dotyczącej wyboru ławników na kadencję 
w latach 2020-2023. W tym celu powołany 
został Zespół opiniujący ds. wyboru ławników, 
którego przewodniczącym został radny Wie-
sław Jagiełło. W wyniku ogłoszenia informacji 
na temat możliwości zgłaszania kandydatów 
na ławników wpłynęło 5 kandydatur, z tego 4 
zgłosił Sąd Okręgowy w Krakowie, 1 kandydata 
zgłosiło stowarzyszenie. Zespół dokonał analizy 
zgłoszeń pod względem formalnym. Następnie 
na wniosek Rady Miejskiej, Komendant Woje-
wódzki Policji przesłał stosowne opinie na temat 
kandydatów. W związku z powyższym zespół 
przygotował opinię końcową. Następnie spośród 
radnych została powołana komisja skrutacyjna, 
która w sposób tajny przeprowadziła wybory. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wy-
brano 4 ławników. 

Jedną z najważniejszych spraw w 2019 roku była 
procedura związana z uchwaleniem budżetu 
na 2020 roku. Od miesiąca listopada komisje 
problemowe rady, a w szczególności Komisja 
Budżetu (…), analizowały projekt uchwały bu-
dżetowej, opracowując opinie i wnioski. W kon-
sekwencji Komisja Budżetu (…) wypracowała 
opinię wstępną, a następnie opinię końcową. 11 
grudnia odbyło się pierwsze czytanie projektu 
budżetu, a podczas grudniowej sesji, procedura 
zakończyła się jednogłośnym podjęciem uchwa-
ły przez radę.   

Na uwagę zasługuje fakt dwukrotnie poruszonej 
podczas sesji Rady Miejskiej w 2019 roku kwestii 
ubiegania się Krzeszowic o uzyskanie statusu 
uzdrowiska. 28 marca podczas VII sesji przed-
stawiciel firmy ProRegio poinformował radnych 
o podejmowanych pracach analitycznych, doty-
czących możliwości wykorzystania dziedzictwa 
uzdrowiskowego dla budowania potencjału spo-
łeczno-ekonomicznego gminy. Natomiast pod-
czas XVII sesji w dniu 27 grudnia przedstawił za-
łożenia reaktywacji uzdrowiska w Krzeszowicach 
oraz poinformował o niezbędnych działaniach 
formalno-prawnych, które należy poczynić, aby 
to osiągnąć. 

Szczególną grupą uchwał były te rozpatrywane 
i opiniowane przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji. W 2019 roku Rada Miejska rozpatrzyła 
5 skarg, w tym 4 skargi na działalność Burmistrza 
Gminy Krzeszowice oraz 1 skargę na działalność 
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Krzeszo-
wicach. Jedną za skarg na działalność burmistrza 
uznano za zasadną, pozostałe za bezzasadne. 
Rada rozpatrzyła 2 wnioski, negatywnie je 
opiniując, oraz ustosunkowała się do 1 petycji. 
Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej 5 wnio-
sków i 1 skargę, które zostały błędnie skierowa-
ne do rady, przekazał do rozpatrzenia według 

właściwości.  Kompletny rejestr podjętych przez 
Radę Miejską uchwał, skarg, wniosków oraz pety-
cji znajduje się w biurze Rady Miejskiej. 

Działalność Rady Miejskiej opierała się przede 
wszystkim na pracach radnych w ramach komisji 
problemowych. W roku 2019 odbyła się następu-
jąca liczba ich posiedzeń:

• Komisja Rewizyjna: 12,

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 6,

• Komisja Budżetu Mienia i Finansów: 23,

• Komisja Rozwoju i Infrastruktury: 12,

• Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa  
i Leśnictwa: 13,

• Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji: 14,

• Komisja  Bezpieczeństwa Publ icznego,  
Statutów Zdrowia i Polityki Społecznej: 17,

• Komisja Edukacji: 14,

• Komisja Inwentaryzacyjna: 0,

• Komisja ds. planowania i zagospodarowania 
przestrzennego: 6.

Wypracowane na posiedzeniach komisji opinie, 
wnioski i stanowiska kierowane były na sesje pod 
obrady całej rady i tam załatwiane (dyskutowane 
oraz głosowane).

Prezydium Rady oraz pozostali radni utrzymywa-
li bezpośredni kontakt z wyborcami poprzez co-
tygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej oraz 
w sołectwach, zgodnie z uzgodnionym harmo-
nogramem. Ponadto radni Rady Miejskiej brali 
aktywny udział w wielu uroczystościach i impre-
zach kulturalnych, sportowych, patriotycznych, 
religijnych, zebraniach wiejskich i osiedlowych, 
będąc często organizatorami lub współorganiza-
torami tych wydarzeń. 

TeksT: PRZewOdnicZący Rady Miejskiej 
kaZiMieRZ sTRycZek
Zdjcia: M. Lewicki

8 lutego w Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Krzeszowicach Młodzieżowa 
Rada Miejska zorganizowała charytatywny 
kiermasz ciast i wyrobów cukierniczych. Pod-
czas kiermaszu młodzież zbierała pieniądze 
na dalszą rehabilitację Kacpra Ryło, który 
choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni 
typu I. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
całej gminy Młodzieżowej Radzie udało się 
zebrać kwotę 2 800,00 zł. 
- Jest to ogromny sukces dla nas, młodych ludzi, 
ponieważ w akcję włączyło się wiele środowisk 
z  terenu naszej  gminy,  międz y innymi Koła 
Gospodyń Wiejskich, ale nie tylko, dlatego wszyst-
kim serdecznie dziękujemy – podsumowuje II wi-
ceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach Patryk Mucha. 

W kiermaszu wzięli udział rodzice chorego 
chłopca, administratorzy stron zbiórek organi-
zowanych dla Kacperka, a także zastępca burmi-
strza Adam Godyń oraz radni Rady Miejskiej.

- Całe wydarzenie było podsumowaniem zbiórki 
dla Kacperka, ponieważ właśnie w tym czasie uda-

Kiermasz ciast i słodkości zorganizowany z inicjatywy  
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach

ło się zebrać 8 milionów złotych potrzebnych na 
Jego leczenie. Chłopca czeka kosztowna rehabilita-
cja, dlatego dziękujemy wszystkim, którzy okazali 
dobre serce i nie byli obojętni na cierpienie chorego 
dziecka – mówią członkowie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. 

Jak deklarują radni Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach, nie jest to ostatnia akcja cha-
rytatywna, którą organizują w naszej gminie, 
dlatego zapraszają wszystkich mieszkańców do 
śledzenia naszych działań i włączenia się w nie.

Maja MUcha – PRZewOdnicZąca MłOdZieżOwej 
Rady Miejskiej w kRZesZOwicach

jULia biROŚ – sekReTaRZ MłOdZieżOwej Rady 
Miejskiej w kRZesZOwicach

Zdjęcia: k. kLOcek, k. ROPka

Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz
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13 marca, w piątek, o godz. 18.00 zapraszamy do Galerii 
w Pałacu Vauxhall na zbiorową, jubileuszową wystawę 
Grupy Plastycznej „Zdrój”, która aktywnie zaznacza swoje 
istnienie w życiu kulturalnym miasta i gminy Krzeszowice 
już 35 lat.

Marian Konarski, Księżycowy pejzaż, gwasz, 55x40 cm, 1951 

Na wystawie „Mistrz i uczniowie” zobaczymy obrazy Mistrza 
Mariana Konarskiego – założyciela i pierwszego opiekuna 
grupy, człowieka legendę, malarza, rzeźbiarza, poetę i filozofa. 
Obok mistrza swoje prace zaprezentują Uczniowie – aktualni 
członkowie Grupy: Sylwia Adamczak-Kucharska, Elżbieta 
Augustynek, Wiktoria Bartl, Agata Białas, Ewa Dudek, Tade-
usz Gillert, Stanisław Głuszek, Zofia Gniewek, Barbara Janik, 
Danuta Jeziorna-Rzeszótko, Maria Kasprzyk, Joanna Kolibaj, 
Tadeusz Kowalik, Elżbieta Krawczyk, Teresa Kulczycka, Andrzej 
Kurowski, Maria Laskowska, Maciej Liburski, Elżbieta Nowak, 
Natalia Nowakowska, Joanna Partyka, Ewa Pochopień, Adam 
Pochopień, Krzysztof Sęk, Stanisław Stachowski, Ewa Wilkosz, 
Renata Wróbel, Agnieszka Wróbel-Solecka.

Wystawa czynna do 30 kwietnia.

1EDYNKA ZAPRASZA
„Ocalić od zapomnienia...” to kolejna wystawa w  Galerii pod 1edyn-
ką, na której prezentowane będą prace czterech nieżyjących już 
założycieli krzeszowickiej Grupy Plastycznej „Zdrój”, działającej przy 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, a zawiązanej w grudniu 
1985 roku. Jest ona uzupełnieniem jubileuszowej wystawy Grupy i jej 
pierwszego opiekuna – artysty Mariana Konarskiego.
W 1edynce będzie można zobaczyć prace malarskie: Czesławy Bzowskiej, 
Juliana Wąsika, Jana Widyny, Kazimierza Klicha, którzy byli filarami tej Gru-
py. Ich wielką pasją była sztuka, malowanie, a ich obrazy wciąż są w naszych 
domach, w rodzinnych kolekcjach, u przyjaciół i znajomych. Teraz goszczą 
także w 1edynce. Bez tych prac jubileusz 35-lecia byłby niekompletny, ubo-
gi. Malowanie wypełnia mi życie – cytat z wypowiedzi Fridy Kahlo całkowicie 
oddaje uczucia tego, czym dla nich był czas tworzenia. 

CZESŁAWA BZOWSKA (1924–2012)
Malowanie to była jej wielka pasja. W swoich pracach prezentowała róż-
norodne tematy, ale najczęściej malowała pejzaże i kwiaty. Należała do 
Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych Ziemi Krakowskiej. Brała 
udział w kilku wystawach indywidualnych i kilkunastu zbiorowych. Jej pra-
ce znajdują się w licznych zbiorach w kraju i za granicą.

JAN WIDYNA (1938–2014) 
Urodził się w Tarnopolu, ale od młodości mieszkał w Krzeszowicach. Ma-
larstwem olejnym zajmował się od 1960 roku. Był słuchaczem seminarium 
dla instruktorów plastyków u prof. Adama Hoffmana. Brał udział w wielu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych, w plenerach malarskich oraz 
w I Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej’87. Jego prace znajdują się w zbio-
rach Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą (Austria, Niemcy, Włochy, Kanada). Jest autorem dużej 
panoramy Kopalni Wapienia w Czatkowicach. Był prezesem Grupy w latach 
2004 – 2010.

JULIAN WĄSIK (1922–2010) 
Krzeszowiczanin, z zawodu ogrodnik. Od najmłodszych lat pasjonował się 
malarstwem. Pierwszym, który docenił jego talent, był sam hrabia Potocki. 
Kiedy mały Julek w jego ogrodzie rysował coś na kartce papieru, hrabia 
zawołał go i po obejrzeniu pracy stwierdził: Smyku, z Ciebie będzie jeszcze 
kiedyś jakiś malarz. Malować zaczął dopiero od 1982 roku, po przejściu na 
emeryturę. Ulubione tematy prac to pejzaże, kwiaty oraz kopiowanie arcy-
dzieł sztuki. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych Grupy, miał też kilka 
wystaw indywidualnych. Kochał dwie rzeczy – ogród i malowanie.

KAZIMIERZ KLICH (1933–1995)
Urodził się w Paczółtowicach. Malować zaczął w szkole podstawowej. 
Swoje życie zawodowe związał z Kopalnią Wapienia w Czatkowicach, gdzie 
pracował na stanowisku kreślarza, potem konstruktora. Po ukończeniu Stu-
dium Kulturalno–Oświatowego we Wrocławiu został kierownikiem Zakła-
dowego Domu Kultury. W późniejszych latach, 1985-1991, pracował jako 
plastyk w Krzeszowickim Ośrodku Kultury. To on w rozmowie z ówczesnym 
dyrektorem Maciejem Liburskim zaproponował, żeby zawiązać grupę dla 
osób, które w zaciszach swoich domów malują, tworzą. Uczestniczył w wie-
lu wystawach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Zapraszamy na wystawę od 13 marca do 30 maja 2020 roku.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy udostępnili prace na wystawę. 

cecyLia bieLecka-kaRasińska
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„ANOMALISA” 
w reż. Charliego Kaufmana

projekcja filmu, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego
20 marca, piątek, godz. 18.00

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

„Anomalisa” to najbardziej unikalna animacja, jaką kino światowe wydało 
w ciągu ostatnich lat. Charlie Kaufman, scenarzysta i reżyser żywo zainte-
resowany problemami psychicznymi i wszelkimi odstępstwami od norm, 
porusza w swoich filmach tematykę inności, alienacji oraz niedopasowa-
nia do ogólnie przyjętych zasad społecznych. 

Michael Stone, główny bohater filmu, dokonuje trudnej sztuki autore-
fleksji. Służbowa podróż wytwarza w nim poczucie pustki, rozczarowa-
nia dotychczasowym życiem i nietrafionymi wyborami uczuciowymi. 
Powodowany impulsem i chwilą słabości postanawia zatelefonować do 
dawnej ukochanej. Przelotny romans daje obojgu namiastkę lepszego, 
a przynajmniej innego życia, ale jest równocześnie kolejnym kłamstwem, 
jeszcze bardziej odsłaniającym pustkę codziennej egzystencji. Michael 
to uosobienie lęków, które wielu z nas nosi w sobie – przed samotnością, 
odrzuceniem, brakiem miłości. Film mówi o skrywanej na co dzień nie-
pewności w stosunku do samych siebie i do rzeczywistości, jak też o uczu-
ciach, które niekiedy trudno poprawnie zidentyfikować i zrozumieć.

Film otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy długometrażo-
wy film animowany oraz został wyróżniony Wielką Nagrodą Jury podczas 
72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. 

Dyskusję po projekcji poprowadzi Urszula Honek. 

MaRTa sMUTek

JAN BICZYSKO „DEKAMERON” 
130 rysunków według nowel Boccaccia

premiera ekskluzywnego numerowanego albumu
z osobistą rysunkową dedykacją autora

wykład historyka sztuki o. Eugeniusza Grzywacza 

„DEKAMERON JANA BICZYSKO”

wykład Alicji Biczysko 
„DEKAMERON BOCCACCIA”

27 marca, piątek, godz. 19.00
Galeria w Pałacu Vauxhall

wstęp wolny
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14 lutego w Kopalni Talentów odbyła się dru-
ga edycja imprezy pod nazwą Folk Karnawał. 
Organizatorzy połączyli w tym wypadku dwa 
wątki – zabawę karnawałową i Walentynki. 
Na imprezę przyszło wiele osób, które przy 
muzyce folkowej z całego świata, przez kilka 
godzin, bawiły się doskonale.
Mimo, że tym razem impreza była biletowana, 
to przyszło więcej osób, niż w ubiegłym roku. 
Oprócz mieszkańców gminy Krzeszowice na 
folkowe hulanki przyjechali goście z gminy 
Skała, Klucze, z Zabierzowa, Krakowa, Jaworzna, 
Chrzanowa, Trzebini i innych okolicznych miej-
scowości.

Pomysłodawcą Folk Karnawału była niestrudzo-
na propagatorka i badaczka folkloru Monika 
Dudek, która tak mówi o fenomenie tego rodzaju 
zabaw: tak akcentowany w dzisiejszych czasach in-
dywidualizm widać też w tym, jak się bawimy – na-
wet tańczymy raczej sami. Polki, walczyki czy ober-
ki tańczy się w parach lub w większych układach, 
w korowodach, kołach. Tak było podczas naszej 
zabawy. Okazuje się, że lubimy i umiemy bawić się 
wspólnie, chociaż przydaje się w tej sytuacji ktoś, 
kto potrafi taką zabawę poprowadzić i mówiąc 
kolokwialnie ogarnąć.

Do tańca przygrywała Kapela Dudek Lewicki 
w składzie: Monika Dudek – śpiew, Jerzy Suruło 
– akordeon, Ireneusz Młynarczyk – kontrabas, 

Wojciech Włodarczyk – perkusja, Marian Lewicki 
– skrzypce, Daniel Kübler – heligonka, klarnet, 
skrzypce.

TeksT: Red, Zdjęcia: M. GOdyń, M. Lewicki



[ 16 ] – Magazyn Krzeszowicki 3/2020

…nic nie robi, ino se śpi!
Tak śpiewały w sobotę, 22 lutego, gospodynie z KGW Filipowianki, 
członkinie jednego z 16 Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Krzeszo-
wice, którym dedykowana jest ta wyjątkowa zabawa karnawałowa, 
zwana Posiadami Satyry i Humoru. 
Po raz dwudziesty czwarty gospodynie i ich goście – ponad 200 osób – spo-
tkali się na zakończenie karnawału, by wspólnie świętować, integrować się 
i zaprezentować swoje Koła, często w pomysłowych karnawałowych prze-
braniach. Wieczór rozpoczął się od spektaklu „Folwark Zwierzęcy” w wyko-
naniu aktorów ze znakomitego Teatru Ludowego „Tradycja” z Okleśnej. Po-
tem rozpoczęto wspólne tańce, oczywiście od tradycyjnego chodzonego.

Do tańca przygrywała Kapela Dudek Lewicki, animując jednocześnie 
wspólne zabawy. Pomiędzy blokami tanecznymi przyśpiewki prezentowa-
ły Koła Gospodyń Wiejskich – z Frywałdu, Sanki, Tenczynka, Woli Filipow-
skiej, Filipowic i Zalasu.

Goście mogli podziwiać również niewielką wystawę prac krakowskiego 
artysty Adama Pochopienia, który od kilkunastu lat dokumentuje to 
wydarzenie z właściwym sobie poczuciem humoru, tworząc karykatury 
i zabawne rysunki.

Nie obyło się bez konkursu na najciekawsze przebranie! Członkowie jury 
(Anna Miga, Anna Gregorczyk, Marta Smutek i Zbigniew Klatka) zdecy-
dowało, że ufundowana przez burmistrza Wacława Gregorczyka nagroda 
– kosz pełen upominków – trafi do KGW Tenczynianki. Wszystkie Panie 
z Tenczynka, a wśród nich Pan Andrzej, zaprezentowali się jako czarownice, 
z nieodłączną miotłą w ręku.

Zabawa, przygotowana przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, 
trwała do późnych godzin nocnych. Goście raczyli się smacznymi domo-
wymi wypiekami i daniami przygotowanymi przez gospodynie z KGW. 
Wszyscy śpiewali do utraty tchu, a kapela Dudek Lewicki, na czele z Moniką, 
grała i grała, aż na sali pozostała już tylko jedna para… O carne vale, czyli 
starodawnym, obrzędowym pożegnaniu mięsa przed wielkim postem, nie 
było mowy… Przecież: Jak zapusty, to zapusty! Skacze chudy, skacze tłusty!

TeksT: Md, Zdjęcia: M. Lewicki

NIE MA TO JAK BABIE NA WSI…
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W Kopalni Talentów tego wieczoru, 15 lute-
go 2020 roku, było wiele kolorów, wrażeń, 
pięknych pejzaży, nastrojowych kompozycji 
malarskich i muzycznych. Była też, tak jak 
w życiu, w którym „radość się z troską plecie”, 
nostalgia i cień smutku, bo oto niedawno, 
28 stycznia, odszedł Józef Kukuła, współza-
łożyciel Interwencyjnego Zespołu Pomocy 
Międzyludzkiej, wieloletni Prezes Stowarzy-
szenia, Przyjaciel Dzieci, Człowiek wielkiego 
i czułego serca.
Spotkanie rozpoczęła więc minuta ciszy poświę-
cona pamięci prezesa Kukuły, a także Bronisławy 
Koziołowej, zaangażowanej w działalność IZPM, 
małżonki doktora Stanisława Kozioła, który wraz 
z Józefem Kukułą, 28 lat temu, stworzył ten Ze-
spół; Anny Łobaziewicz – przez lata wiernie nas 
wspierającej oraz poetki Marty Dąbkowskiej, któ-
rej fragment wiersza „Tyle mam” od 2015 roku to-
warzyszy naszym aukcjom, kwestom, imprezom 
charytatywnym. Proste i niezwykle celne słowa:  

radość się mnoży kiedy się ją dzieli 
a ja mam tylko tyle – ile potrafię dać
drugiemu człowiekowi

stały się naszym mottem i przesłaniem. 

Od tych wspomnień prezes Teresa Piekara roz-
poczęła sobotnie spotkanie, zorganizowane 
przez Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy 
Międzyludzkiej oraz Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach. Przywitała przybyłych gości, 
artystów, którzy podarowali swoje prace na 
licytację, muzyków, którzy ofiarowali nam w pre-
zencie swój koncert, darczyńców, sponsorów, 
burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregor-
czyka z małżonką, wiceburmistrza Adama Gody-
nia, przedstawicieli współpracujących, wspiera-
jących i zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji. 

Kontynuując tradycję jubileuszowej aukcji z 2018 
roku, Zarząd IZPM przyznał kolejne dyplomy 
(grafiki zaprojektowane i wykonane przez Annę 
Siek) instytucjom i osobom wspierającym naszą 
działalność na rzecz najuboższych mieszkań-
ców Krzeszowic. Otrzymali je: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej za harmonijną i bardzo 
owocną współpracę,  Szkoła Podstawowa  
im. H. Sienkiewicza, w której od 28 lat organizuje-
my naszą półkolonię, Zespół Szkół Ponadpodsta-
wowych w Krzeszowicach za bardzo ważną dla 
nas współpracę przy wydawaniu żywności oraz 
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Anna Miga 

KARNAWAŁOWA RADOŚĆ I CIEŃ NOSTALGII 
KONCERT CHARYTATYWNY I AUKCJA DZIEŁ SZTUKI NA RZECZ INTERWENCYJNEGO ZESPOŁU POMOCY MIĘDZYLUDZKIEJ

od lat wspierająca działalność IZPM, szczególnie 
w przygotowaniu, organizowaniu i prowadzeniu 
aukcji dzieł sztuki i koncertów charytatywnych. 
Tym razem również prowadziła wieczór i koncert 
towarzyszący aukcji. 

Młodzi artyści: Monika Biederman-Pers (sopran/
mezzosopran), Piotr Karzełek (baryton) i Sławo-
mir Kokosza (fortepian) urzekli słuchaczy sław-
nymi ariami operetkowymi i pieśniami z najpięk-
niejszych musicali. Śpiewali walce i czardasze 
z dzieł E. Kalmana, F. Lehara, przenosili nas do 
roztańczonego Wiednia, zachęcali, by pojechać 
wraz z Hrabiną Maricą do Varasdin. Zapragnęli-
śmy też „Przetańczyć całą noc” w rytm sławnej 
arii z „My Fair Lady” A. L. Webera… Podziwialiśmy 
urodę, młodość, radość, temperament, piękno 
śpiewu, tańca i strojów, a artyści tworzyli przed 
nami karnawałowy, barwny, bajkowy świat. 

W przerwach koncertu odbywała się aukcja dzieł 
sztuki, prowadzona dowcipnie, z wdziękiem, 
swobodą i ogromnym zaangażowaniem przez 
Monikę Dudek i aktora Rafała Sadowskiego. Nie-
mal wszystkie bardzo liczne prace zostały sprze-
dane. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – były 
pastele, akwarele, gwasze, obrazy na szkle, ikony, 
ceramika, obrazy olejne i akrylowe. Licytowano 
także kilka książek, w tym nowy tom wierszy 
Marty Dąbkowskiej ofiarowany na aukcję przez 
Rodziców Poetki. 

Oprócz dzieł zgłoszonych do licytacji można było 
kupić inne prace artystyczne, w tym również 
wykonane przez uczestników zajęć plastycznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” 
z Woli Filipowskiej i Grupy Plastycznej „Zdrój”. 
Można też było wybrać sobie na pamiątkę, za 
symboliczne złotówki, drobne przedmioty: fili-
żanki, koraliki, broszki, bransoletki, flakony itp. 

Łącznie w czasie wieczoru zebraliśmy 14 075 zł. 

Dziękujemy wszystkim licytującym za zaan-

gażowanie i hojność. Wierzymy, że zakupione 
dzieła przyniosą Państwu szczęście, bo na pewno 
zdobyte w ten wieczór środki pomogą ludziom 
starszym, samotnym, chorym; pozwolą zorgani-
zować jeszcze piękniejszy wypoczynek dla dzieci 
z najuboższych rodzin. 

Aby zobrazować skalę i formy naszej pomocy, 
przywołajmy kilka liczb: IZPM od 2017 roku objął 
pomocą żywnościową 380 osób rocznie, którym 
w 3750 paczkach wydał 60,5 ton żywności.

W tym samym okresie udzieliliśmy 93 zapomogi 
finansowe na kwotę 37 000 zł. 

Od 28 lat organizujemy półkolonie dla dzieci. 
W ostatnich trzech latach ich koszt wyniósł 
130 825 zł, w tym 42 500 to dotacje Urzędu Mia-
sta. Uczestniczyło w nich 252 dzieci. Nową akcją 
są także, organizowane we współpracy z GOPS 
i Urzędem Marszałkowskim, integracyjne spotka-
nia wielkanocne i wigilijne dla osób samotnych 
i ubogich. Wszystko to udaje się zrobić dzięki 
zaufaniu, wrażliwości i hojności wielu, wielu ludzi 
i instytucji, także dzięki takim wieczorom jak ten 
z 15 lutego w Kopalni Talentów.

Pragniemy więc podziękować z całego serca 
wszystkim artystom, którzy ofiarowali nam swo-
je prace. Wielu z nich to nasi wierni i serdeczni 
przyjaciele, którzy nigdy nie odrzucili prośby 
o kolejny obraz na kolejną aukcję. Dziękujemy 
też za piękne wrażenia, które wiązały się z oglą-
daniem Państwa dzieł w czasie sobotniego wie-
czoru. Nawet jeśli nie kupiliśmy czegoś, co nam 
się bardzo podobało, bo nie było nas stać albo 
ktoś nas ubiegł, to mogliśmy zachwycić się choć 
przez chwilę wiosennymi łąkami, kapliczkami, 
Zieloną Heloizą, Rusałką, pięknymi poetyckimi 
grafikami… Dziękujemy!

Sobotnią imprezę organizowaliśmy wspólnie 
z CKiS; jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim 
pracownikom Centrum, którzy wiele czasu 
i wysiłku włożyli w przygotowanie aukcji, szcze-
gólnie dyrektor Annie Midze i Cecylii Bieleckiej. 
Serdecznie dziękujemy także Małgorzacie Ziębie, 
Ryszardowi Głuchowi i Andrzejowi Mędrali za 
przygotowanie poczęstunku dla naszych gości. 
Monice Biederman-Pers, Piotrowi Karzełkowi 
i Sławomirowi Kokoszy dziękujemy za wypeł-
nienie naszej imprezy piękną muzyką i tańcem. 
Dziękujemy także za urzekającą pieśń na za-
kończenie „Żegnajcie Przyjaciele”, wierząc, że 
nie powiedzieliśmy jednak „żegnajcie”, lecz „do 
zobaczenia” na następnej takiej imprezie, która 
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przyniesie radość z dzielenia się talentami i pięk-
nem z tymi, którym trudniej jest żyć. A więc – do 
zobaczenia Przyjaciele! 

w iMieniU ZaRZądU inTeRwencyjneGO ZesPOłU 
POMOcy MiędZyLUdZkiej 

TeResa nOwak 

Pełna lista artystów, którzy podarowali nam swo-
je dzieła, a także wykaz cennych przedmiotów 
przekazanych na aukcję znajduje się na naszej 
stronie internetowej: www.izpmkrzeszowice.org

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

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej

Nasz numer w KRS: 0000088123
www.izpm.pl

 ZARZĄD IZPM

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

nie przez to, kim jest, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.

   Jan Paweł II

        
 

28 stycznia odszedł od nas Człowiek wielkie-
go ducha, czułego serca, ogromnej społecznej 
wrażliwości, Przyjaciel i Mentor – nasz prezes 
Józef Kukuła, który niemal do ostatnich dni 
życia był czynnym członkiem Zarządu Inter-
wencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej 
i honorowym Prezesem Stowarzyszenia. 
Założył je wraz z doktorem Stanisławem Kozio-
łem 28 lat temu, by nieść pomoc najuboższym, 
życiowo bezradnym mieszkańcom naszego mia-
sta, szczególnie dzieciom, których los był dla Nie-
go najważniejszy. To dla dzieci Panowie wymyślili 
ideę integracyjnej półkolonii organizowanej co 
roku w czasie wakacji. W roku bieżącym półko-
lonia odbędzie się również, już po raz 28. Kochał 
dzieci, lubił pokazywać im kolorowy świat, wy-
pełniony przyjaźnią, radością i pięknem, ciekawy 
i tajemniczy. Lubił jeździć z nimi na wycieczki, 
fotografować i obdarowywać dzieci zrobionymi 
zdjęciami i słodyczami, śpiewać kolonijne i har-
cerskie piosenki, splatać ręce w przyjacielskim 
kręgu.

Był  człowiekiem pogodnym, dowcipnym, 
pełnym pomysłów, ale też niezwykle odpo-
wiedzialnym społecznikiem, poważnie traktu-
jącym zobowiązania wobec podopiecznych. 
Nie wolno było ich zawieść. To do nich spieszył 
swoim wysłużonym samochodem z paczkami 

POŻEGNANIE PANA PREZESA JÓZEFA KUKUŁY 

świątecznymi; to ich odwiedzał w domach, szu-
kał sposobów pomocy dla każdego. Był wierny 
zasadzie: nie pytać, dlaczego człowiek znalazł się 
w trudnej sytuacji, kto jest za to odpowiedzialny, 
może on sam zawinił… nie pytać, nie oceniać, 
ale po prostu pomagać człowiekowi w potrze-
bie. Czynił to nie tylko jako prezes IZPM, ale też 
prywatnie – bardzo wiele osób zawdzięcza Mu 
duchowe, a często też materialne wsparcie. 

Czuł się zawsze odpowiedzialny za Stowarzysze-
nie, które założył. W czasie uroczystego jubile-
uszu 25-lecia, w lutym 2018 roku, łamiącym się 
ze wzruszenia głosem mówił: Czym był dla nas 
IZPM? To, co robiliśmy z przyjacielem Staszkiem 
Koziołem, to było po prostu nasze życie. 

Do końca uczestniczył w zebraniach, kwestach, 
aukcjach, uroczystościach, także w ostatniej 
Wigilii dla ponad 100 samotnych, starszych, 
chorych, ubogich osób; zawsze z uśmiechem, ra-
dośnie, z prawdziwym zaangażowaniem i ofiar-
nością, bo czasem czuł się już bardzo słabo, ale 
wśród ludzi promieniał, wracał do zdrowia – lubił 
z nimi być. Był dla nas (i tak pozostanie) autoryte-
tem i Przyjacielem. Przed Świętami przynosił każ-
demu z nas mały prezencik. Podjeżdżał do zim-
nego magazynu, w którym wydajemy żywność, 
z termosem gorącej herbaty. To takie drobne 
gesty obrazujące troskę, serdeczność i przyjaźń. 
Nie w słowach, bo unikał patetycznych słów.

Jego śmierć napełniła nasze serca wielkim smut-
kiem. Mamy świadomość, że skończyło się coś 
bardzo ważnego w 28-letniej historii IZPM. Józef 
Kukuła był najważniejszą cząstką nas – naszej 
IZPM-owskiej Rodziny.  

Będziemy zawsze pamiętać o Tobie – Drogi, 
Kochany Nasz Prezesie, będziemy szanować, pie-
lęgnować i kontynuować Twoje piękne dzieło: by 
dzieci nie cierpiały biedy i opuszczenia, by ludzie 
wzgardzeni i zapomniani chociaż czasem czuli, 
że kogoś interesuje ich los. 

ZaRZąd inTeRwencyjneGO ZesPOłU POMOcy 
MiędZyLUdZkiej        
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PAMIĘCI DRUHA 
JÓZEFA KUKUŁY
W piątek, 31 stycznia 2020 roku, na krzeszo-
wickim cmentarzu pożegnaliśmy druha harc-
mistrza Józefa Kukułę ps. Sokół (6.01.1927 
– 28.01.2020 r.) – działacza społecznego 
i harcerskiego, w ostatnich latach przewod-
niczącego Kręgu Seniorów „Szare Szeregi” 
w krzeszowickim Hufcu ZHP. 
Druh Józef w chwili wybuchu II wojny światowej 
był młodym chłopakiem, młodszym bratem 
jednego z założycieli konspiracyjnego harcer-
stwa na terenie naszej gminy. Około 1944 roku 
dowództwo powierzyło mu funkcję drużyno-
wego nowopowstającej drużyny młodszych 
chłopców (około trzynasto-, czternastoletnich 
dzieci) w Ośrodku Harcerskim Krzeszowice „Mia-
steczko”. Powojenna działalność druha Józefa 
to historia aktywności społecznej – nieustającej 
troski o drugiego człowieka na różnych polach 
– zgodnie z najgłębszą ideą harcerstwa. Rota 
Przyrzeczenia Harcerskiego, które składa każdy 
harcerz, mówi: Mam szczerą wolę całym życiem 
pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc 
bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 
Gorąco wierzę w to, że życiorys druha hm. Józefa 
Kukuły może być inspiracją dla każdego z nas 
– jak żyć ideą służby, blisko ludzi i ich potrzeb, 
jak żyć pięknie i sprawiać, że świat zostawia się 
lepszym, niż się go zastało.

Z haRceRskiM POZdROwienieM cZUwaj!
hM. eMiLia OwOc

kOMendanTka hUFca ZhP kRZesZOwice  
iM. sZaRych sZeReGów

Publikujemy obszerne fragmenty wywiadu 
z hm. Józefem Kukułą, przeprowadzonego 
w 2012 roku przez instruktorkę naszego hufca, 
harcmistrzynię Magdalenę Gondek. 
Magdalena Gondek:  Wojnę pamięta Druh 
jako…
Józef Kukuła: Jako bardzo nieprzyjemne wyda-
rzenie. Byłem wtedy chłopcem, miałem zaledwie  
12 lat w roku wybuchu II wojny światowej.

MG: Jakie panowały nastroje jeszcze przed wy-
buchem działań zbrojnych?
JK: Ludzie mieli bardzo dużą świadomość i poczu-
cie zbliżającej się wojny. Krążyły plotki, że podczas 
działań zbrojnych będzie używany gaz bojowy. 
W związku z tym odbywały się różne szkolenia, 
głównie obrony przeciwgazowej, pierwszej po-
mocy i zachowania podczas bombardowania. Ja 
w takim kursie także brałem udział. Pod koniec 
sierpnia nastąpiła mobilizacja kolei. Wiele rodzin, 
tak jak i moja, robiły duże zapasy żywności na 
czarną godzinę.

MG: A jak wyglądały działania Kampanii Wrze-
śniowej na terenie Krzeszowic?
JK: Nie wiem tego dokładnie. W ostatnich dniach 
sierpnia przyszła do nas, tzn. do mojej matki, mnie 
i rodzeństwa, wiadomość, że zostaniemy ewaku-
owani i przewiezieni w inne miejsce. Wynikało 
to z tego, że mój ojciec pracował na kolei i został 
przeniesiony na Kresy Wschodnie. 1 września miał 
na nas czekać pociąg towarowy. Do jednego z wa-
gonów mieliśmy zapakować cały nasz dobytek. 

Zabraliśmy więc wszystko, co najpotrzebniejsze, 
zapas żywności i zapakowaliśmy się do czekające-
go wagonu. 3 września przyszła do nas informacja 
ze zmianą planów. Zamiast towarowym mieliśmy 
pojechać pociągiem osobowym. W związku 
z czym musieliśmy się przepakowywać, a po-
nadto mogliśmy zabrać tylko bagaż podręczny, 
dlatego meble, ubrania, zapas jedzenia pozostały 
w domu. Z Krzeszowic ruszyliśmy w stronę Krako-
wa. Wieczorem zatrzymaliśmy się na stacji Kraków 
Mydlniki i tam przeczekaliśmy noc. Nie wie-
dzieliśmy, czemu stoimy. Później okazało się, że 
Dworzec Główny w Krakowie był bombardowany. 
Nazajutrz ruszyliśmy dalej przez Lublin w kierun-
ku Lwowa. Jechaliśmy bardzo powoli i czas dłużył 
się strasznie. W okolicach Brześcia lokomotywa 
naszego pociągu została zbombardowana. Ludzie 
uciekali w panice z pociągu. Jednak nie było gdzie 
się ukryć. Dookoła tylko kartoflisko. Kładliśmy się 
między bruzdami. Samoloty niemieckie zaczęły 
nas ostrzeliwać, chociaż wiedziały, że pociąg 
ten nie wiezie żołnierzy. Kiedy wszystko ucichło, 
dotarliśmy do okolicznej wioski. Ludzie Kresów 
nie byli nastawieni do nas przyjaźnie, bali się, 
ale mimo to nas przenocowali. Po kilku dniach 
moi bracia wrócili do domu, a ja z siostrą i matką 
ruszyliśmy w dalszą drogę. W lesie spotkaliśmy 
lotników polskich. Wśród nich był też nasz ku-
zyn, który, nawiasem mówiąc, należał później 
do Dywizjonu 303. Cudowne to było spotkanie. 
Dowiedzieliśmy się od niego, że Niemcy są przed 
nami. Postanowiliśmy wracać do domu. Udaliśmy 
się do Lublina, gdzie otrzymaliśmy pomoc w zała-
twieniu transportu do Krakowa. Kiedy wróciliśmy 
do Krzeszowic, w domu, który został doszczętnie 
okradziony, czekali już moi bracia. Ale to taka 
moja historia. Z tego co się później dowiedziałem, 
z początkiem wojny w Krzeszowicach wybuchła 
panika. Ludzie uciekali ze swoim dobytkiem na 
piechotę. Było oczywiste, że nie zajdą tak daleko. 
Najwytrwalsi dotarli tylko do Ojcowa.

MG: Jak toczyło się życie codzienne podczas 
okupacji?
JK: W pierwszych latach okupacji życie było 
bardzo ciężkie. Bardzo trudno było o żywność, 
która wydawana była na kartki, a i tak było to tylko 
minimum potrzebne do egzystencji. W związku 
z tym często udawałem się jako ten, który jeszcze 
nie może pracować, na wędrówki po okolicznych 
wsiach, bo tylko tam można było zdobyć trochę 
żywności. Poza tym moja rodzina była rodziną 
inteligencką, więc bardzo ciężko było mojemu 
ojcu i braciom przestawić się na pracę fizyczną, 
bo tylko ta była najlepiej opłacana, a poza tym 
kto nie pracował, był zsyłany w głąb Niemiec na 
roboty przymusowe. Pracy dostarczały Krzeszo-
wicom i okolicom pobliskie kamieniołomy, np. 
w Miękini. Krzeszowice były w zasadzie ostatnim 
większym miastem w Generalnej Guberni, której 
granica przebiegała w pobliskiej Dulowej, dlatego 
nazwano je Kresendorf. Korzystając z tego, cza-
sami szmuglowało się różne artykuły, np. odzież, 
obuwie czy narzędzia do Reichu, aby wymienić 
to na żywność. Często też jeździłem do powiatu 
rzeszowskiego po to, aby skontaktować się z ro-
dziną i zdobyć kolejne zapasy żywności, która tam 
była bardzo tania. Pewnego razu, wracając z takiej 
wyprawy, zastała mnie na Dworcu Głównym 
w Krakowie łapanka. Skontrolowali i mnie. Zrobili 
rewizję, używając przemocy, skonfiskowali żyw-
ność, ale w zasadzie były to jedyne konsekwencje, 
jakie poniosłem. 

MG: A jak sobie Druh radził w najcięższych 
dniach okupacji?
JK: Najgorzej było w latach 1940–41. Oprócz 
moich wędrówek po wsiach musiałem jeszcze 
pomagać w domu. Często, gdy matka wyjeż-
dżała zdobywać żywność, wcielałem się w rolę 
kucharza. Czasem było tak, że zupę gotowało się 
na łupinach, a zamiast sałaty jedliśmy lebiodę, 
powszechnie występującą w przydrożnych łą-
kach, rowach i śmietniskach. Przez pewien czas 
hodowałem króliki. Było to zawsze dodatkowe 
źródło mięsa, o wiele większe niż to przyznawa-
ne na kartki. Tak więc robiło się, co się dało, żeby 
pomóc coś w domu i przetrwać. Ten okres był 
najtrudniejszy. Lata późniejsze, po 1941, były już 
stosunkowo lżejsze, stabilne.

MG: Krzeszowice były letnią siedzibą Hansa 
Franka, generalnego gubernatora w czasie oku-
pacji. Jaki to miało wpływ na funkcjonowanie 
miasta? 
JK: W związku z tym, że w Krzeszowicach od czasu 
do czasu rezydował Hans Frank, spodziewać się 
należało, że miasto będzie przepełnione wojskiem, 
niespokojne, ludzie będą się bali, a na każdym 
kroku czekać będą rewizje i łapanki. Tak jednak nie 
było. Wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że Kre-
sendorf był bardzo spokojnym miastem. Nie było 
tu dużo wojska, a ja nie pamiętam żadnej łapanki. 
Raz tylko pamiętam, że w wyniku donosu miała 
miejsce pacyfikacja w pobliskich Radwanowicach. 

MG: Co działo się w Krzeszowicach podczas Po-
wstania Warszawskiego?
JK: Przede wszystkim towarzyszyła nam wielka 
euforia. Obserwowaliśmy wszystko, co działo się 
w Warszawie z zapartym tchem, na bieżąco. Po-
nadto zbieraliśmy wiadomości, obserwowaliśmy 
sytuację, trwaliśmy na posterunku. Po wszystkim 
przyszedł do Krzeszowic jeden transport warsza-
wiaków, aby przesiedlić ich do pobliskich wiosek. 
Pamiętam, ludzie jechali pociągami transporto-
wymi w nieludzkich warunkach. Byli zmarznięci, 
niewyspani, głodni. Wysadzono ich na rampie 
niedaleko mojego domu. Starałem się im pomóc, 
jak mogłem – przynosiłem gorącą kawę, trochę 
pieczywa. Nie było tego wiele, ale niektórym się 
przydało.
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MG: Co się stało z tymi ludźmi?
JK: Zamieszkali w okolicy. Część tylko tymcza-
sowo. Starali się wrócić do Warszawy, zwłaszcza 
po wojnie. Jak jednak wiemy, nie mieli do czego 
wracać…

MG: Bardzo dziękuję Druhowi za poświęcony 
czas i za to, że chciał się Druh podzielić swoimi 
przeżyciami z młodym pokoleniem.
JK: Nie ma za co. Wiem, że macie swoje życie, 
idziecie dalej, naprzód, dlatego tym bardziej 
mnie cieszy, że się tym interesujecie. Trzeba 
pamiętać.

Są ludzie i chwile, których się nie zapomina…
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Józefa Kukuły
Odszedł Wyjątkowy Człowiek, założyciel, pierwszy Prezes, wieloletni działacz  

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach.
Żegnamy Człowieka przez swą skromność Wielkiego, Człowieka o ogromnej kulturze, 

 pełnego życzliwości, empatii i pogody ducha.
Z najwyższym szacunkiem dla Jego Osoby i dokonań – pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie i Bliskim Pana Józefa Kukuły składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy SMLW „Przyjaźń” w Krzeszowicach

Jak tworzyć strefy dobrego zasięgu? Najlepiej 
poprzez spotkanie z Autorem książki o nich 
właśnie. A jest nim ks. Adam Boniecki, który 
spotkał się w czwartek, 6 lutego, w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece w Krzeszowicach 
z ogromną liczbą osób przybyłych na to wy-
darzenie. 

To  b y ł o  m o j e  p i e r w s z e  u c z e s t n i c t w o 
w spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę 
w Krzeszowicach. Zapewniano mnie, że są one 
interesujące. Mogę potwierdzić tę opinię już 
z własnego doświadczenia, a chciałbym się nim 
podzielić mając na uwadze spotkanie, w moim 
przekonaniu, z jednym z najwybitniejszych 
współczesnych Polaków – z księdzem Adamem 
Bonieckim, zakonnikiem Zgromadzenia Księży 
Marianów. Wypełnione słuchaczami każde moż-
liwe wówczas do zajęcia miejsce w Bibliotece, 
potwierdza tę opinię. 

Wprowadzeniem do rozmowy było pytanie 
zadane przez prowadzącą spotkanie, dr hab. 
Małgorzatę Michel, na temat potrzeby sacrum 
w Kościele. Odpowiadając, ks. Boniecki mówił 
o potrzebie ciszy i samotności, aby móc się do tej 
Świętości zbliżyć, jak też stosownego wystroju 
wnętrza kościoła. Nawiązał przy tym do „eks-
perymentu” zaproponowanego ostatnio przez 
katowickich dominikanów, polegającego na re-
zygnacji z obrazów i innych elementów wystroju 
wnętrza, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni i za-
stąpieniu ich ascetycznymi, nagimi ścianami, aby 
nie przeszkadzały one w skupieniu i szukaniu 
kontaktu z „Niewyrażalnym”. 

Nie obyło się także bez reminiscencji do uro-
czystych obchodów 85-lecia urodzin księdza  
A. Bonieckiego w Niepołomicach, gdzie został ob-
darowany m.in. obrazem ukazującym „Las Adasi-
nek”. Przy tej okazji zrodziło się pytanie, dlaczego 
drzewa są ważne? Piękną odpowiedź dała profe-

SPOTKANIE Z KS. ADAMEM BONIECKIM
sor Teresa Czerny, a dodatkowo dowiedzieliśmy 
się od ks. Bonieckiego, że hrabina Potocka przed 
świętami wielkanocnymi darowywała kradzione 
drzewo z lasów w jej posiadłościach, aby wszyscy 
z czystym sumieniem mogli w pełni uczestniczyć 
w świętach Zmartwychwstania Pańskiego.

Nie powielając obszernego artykułu Marka 
Oratowskiego „Słuchając księdza Bonieckie-
go” („Przełom” nr 6 (1432), 12 lutego 2020 r.), 
pozwolę sobie skoncentrować się na przedsta-
wieniu kilku pytań z sali. Były to m.in.: Czemu 
polski episkopat nie broni papieża Franciszka  
i abp. M. Jędraszewskiego? Co jadł egzotycznego 
podczas podróży po świecie, gdy był generałem 
Zakonu Marianów? Jakie są powody odchodze-
nia od Kościoła księży i czemu się smucimy z tego 
powodu, skoro u ewangelików także zasadą jest 
miłość bliźniego? Czy chrześcijanom grozi odebra-
nie miejsc świętych w Izraelu i Palestynie? Co ksiądz 
myśli o bylejakości w kościele?

Jak zwykle poważnym i głębokim refleksjom 
księdza Adama na temat współczesnego 
Kościoła w Polsce i na świecie, towarzyszyła 
nieodłączna porcja humoru i dystansu wobec 
pojawiających się w nich trudnych kwestii, jak 
i w stosunku do siebie. Frapujących opinii mogli-
śmy posłuchać nie tylko z ust Księdza, ale także 
z uzupełniających wypowiedzi uczestników, któ-
rzy w ten wieczór przybyli do Biblioteki. 

Należy podkreślić świetne prowadzenie tego 
spotkania przez profesor UJ Małgorzatę Michel, 
która umiejętnie dostosowała proporcje czasu 
wypowiedzi znakomitego Gościa, przy rów-
noczesnym umożliwieniu zadawania licznych 
pytań, na których odpowiedzi czekali tak licznie 
zgromadzeni uczestnicy tego wydarzenia. Za-
kończyło się ono podpisywaniem książek przez 
Autora.

Dziękuję Organizatorom i Pani Profesor za możli-
wość spotkania tego wybitnego, mądrego Pola-
ka, a przy tym świetnego mówcę i znakomitego 
autora! Docenili Go również – przybywając tak 
licznie na spotkanie – mieszkańcy Krzeszowic!

TeksT: s. MaTUsik, Zdjęcia. a. bULicZ
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Jeden z czwartkowych wieczorów w krzeszo-
wickiej Bibliotece, zapełnionej do ostatniego 
krzesła. Nastrój nieomal rodzinny. Sami swoi. 
Nie mogło przecież być inaczej. Bohaterem 
wieczoru jest Krzysztof Ślusarczyk, „znany 
nasz” i bardzo lubiany. Absolwent krzeszo-
wickiego Liceum, polonista, dziennikarz, 
poeta, znawca i krytyk sztuki. 
Człowiek, który w swej „Księdze Miejsc” poetyc-
ko, z „perspektywy kosmicznej”, spogląda i in-
terpretuje rolę swoich życiowych przystanków, 
metaforycznych przesiadek, egzystencjalnych 
tajemnic… Tak można odczytać sens utworów 
zawartych w najnowszym tomiku wierszy – 
„Lokomotywy”, a także wydanych przed kilku 
laty dwóch pierwszych tomikach zamierzonej 
„trylogii” – „Niebo na parę, ziemia na pych” oraz 
„Bedeker liryczny”. Trzecia część ukaże się nieba-
wem. Tytuł „U zdroju, czyli w piątek jatki”. Poetyc-
ka rzecz o naszych Krzeszowicach. Czekamy…

Wymienione wyżej wątki tematyczne były 
pretekstem do pasjonującej rozmowy autora 
„Lokomotyw” z prowadzącym spotkanie Zbi-
gniewem Durczokiem, znanym nam doskonale 
z wielu wspaniałych inicjatyw, przede wszystkim 
z wieczorów matematycznych, przyciągających 
do krzeszowickiej Biblioteki tłumy wielbicieli 
Królowej Nauk. W prezentacji Pana Zbigniewa 
jest ona naprawdę damą fascynującą.

Krzysztof Ślusarczyk i Zbigniew Durczok to kole-
dzy z jednej klasy krzeszowickiego Liceum (Ma-
tura 1972). Klasy wybitnej, niezwykłej, nieprze-
rwanie aktywnej w naszym środowisku i szeroko 
poza jego granicami. Spotkanie przyjaciół było 
nie tylko okazją do prezentacji osiągnięć twór-

MOJE KRZESZOWICE
SPOTKANIE Z POETĄ KRZYSZTOFEM ŚLUSARCZYKIEM

czych bohatera wieczoru, ale i pełnych najwspa-
nialszego humoru wspomnień, refleksji o życiu, 
poczucia dumy z przynależności do miejsca, 
w którym upłynął czas najpiękniejszy – młodości. 

Ważne były też chwile po spotkaniu. Prywatne 
rozmowy, wymiany numeru telefonów, maili. 

I pamiątkowe zdjęcia, które zawsze potrafi 
mistrzowsko wyczarować Stanisław Matusik, 
matematyk, również kolega z klasy Krzysztofa 
i Zbigniewa.

TeksT. M. OsTROwska, Zdjęcia: s. MaTUsik

W BIBLIOTECE
PODSUMOWANIE ZBIÓRKI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Z inicjatywy mieszkanki naszej gminy, licealistki Katarzyny Tokarczyk, 
w dniach 7-31 stycznia zorganizowaliśmy w naszej bibliotece zbiórkę 
karmy dla zwierząt ze schroniska prowadzonego przez Krakowskie Towa-
rzystwo Opieki nad Zwierzętami. Zgodnie z wytycznymi schroniska zbiera-
liśmy dobrej jakości karmę dla szczególnie wymagających zwierząt (czwo-
ronożnych seniorów, szczeniaków i kociąt) oraz inne niezbędne rzeczy. 
Mieszkańcy naszego miasta i gminy hojnie wsparli naszą akcję. Dzięki temu 
zebraliśmy 196 kg dobrej karmy: w tym dla psów – 95 kg suchej i 54 kg 
mokrej – puszki, saszetki, a dla kotów – 28 kg suchej i 19 kg mokrej, oprócz 
tego przysmaki dla zwierząt, miski, zabawki, obroże, smycze, podkłady 
higieniczne, ręczniki papierowe, ręczniki, koce, kołdry. 4 lutego pracownicy 
schroniska odebrali z biblioteki zebrane dary i dostarczyli potrzebującym 
zwierzętom. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do 
akcji pomocy i okazali wielkie serca czworonogom. Szczególne podzię-
kowania należą się uczniom klasy 5 b Szkoły Podstawowej nr 1 w Krze-

szowicach, którzy z własnej 
inicjatywy wykonali plakaty, 
rozreklamowali i zorganizo-
wali zbiórkę na terenie szko-
ły, a przed feriami, z pomocą 
w y c h o w a w c z y n i  –  p a n i 
Małgorzaty Kodury oraz ro-
dziców dostarczyli zebraną 
karmę do biblioteki. Dzięku-
jemy w imieniu zwierząt!

anna hynek

PASJONACI Z GMINY KRZESZOWICE
„Pogawędki na poziomie, czyli jak rozmawiam z moim psem?” – to tytuł 
spotkania z Katarzyną Tokarczyk z cyklu Pasjonaci z gminy Krzeszowice, 
które 23 stycznia odbyło się w czytelni biblioteki. Czy naprawdę rozumie-
my, co nasi czworonożni przyjaciele mają do powiedzenia? Mało kto o tym 
wie, ale rozmowa z psem może być owocna i interesująca. Nie znaczy to, że 
pies zacznie mówić ludzkim głosem i opowie nam jak mu minął dzień, ale 
jako właściciele jesteśmy w stanie zrozumieć, co nasz pies czuje oraz czego 
potrzebuje w danym momencie. Na pewno pomoże nam w tym znajomość 
mowy ciała psa. Trochę wprawy i sami zaczniemy mówić w psim języku! Czy 
to nie brzmi jak układ idealny? Interesujące spotkanie upłynęło w swobod-
nej atmosferze, każdy z obecnych mógł się podzielić swoimi doświadcze-
niami i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania w zakresie żywienia czy 
uspołeczniania swojego pupila.

MARZEC W BIBLIOTECE 
• 3.03 – 31.03 – kiermasz książek dla Pań

• 12.03. – z cyklu Pokój Podróżnika – „Alaska” – spotkanie z dziennikarką 
Anną Paciorek

• 20.03 – Wieczór dla kobiet – spotkanie z psychologiem, dietety-
kiem oraz brafitterką – w programie konsultacje oraz warsztaty.  
Na Wieczór dla kobiet obowiązują zapisy telefoniczne – ilość miejsc 
ograniczona.

• 27.03 – spotkanie DKK  „Przy Kafce”

Szczegóły imprez na plakatach, stronie internetowej oraz facebooku 
biblioteki. Informacja telefoniczna pod nr 12 282 15 13.
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FERIE Z ATRAKCJAMI! 
W dniach 27 stycznia – 7 lutego 2020 w Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach po raz kolejny odbyły się FERIE W MIEŚCIE – zimowa 
półkolonia dla dzieci z naszej gminy. W akcji wzięło udział 45 osób 
w wieku od 6.5 do 13 lat. Podczas dwóch tygodni zajęć nie zabrakło 
atrakcji. 
W programie znalazł się m.in. wyjazd na basen do Chrzanowa, dwie wy-
cieczki do kina „Sokół” w Trzebini („Rodzina Adamsów” oraz „Śnieżna pacz-
ka”) oraz wyjazd do krakowskiego Historylandu, który zrobił na dzieciach 
ogromne wrażenie. W Krzeszowicach również nie było nudy! Prelekcja na 
temat bezpieczeństwa i ruchu drogowego, wizyta w wyremontowanym 
komisariacie policji, łyżwy, kręgle – codziennie nowe atrakcje. Dodatkowo 
pobyt na półkolonii uatrakcyjniała swoimi pomysłami kadra wychowaw-
cza: podchody, zawody sportowe i plastyczne, karaoke, gry i zabawy inte-
gracyjne – nawet przez chwilę nie sposób było się nudzić. Zadbaliśmy rów-
nież o poczęstunek – świeże kanapki i woda podczas wycieczek, a w dni, 
kiedy zajęcia odbywały się na miejscu – pyszna, gorąca zupa w kręgielni 
Red Bowling Club.

Półkolonię zakończyliśmy w gospodarstwie agroturystycznym „Przy Leśni-
czówce” w Czernej, gdzie uczestnicy mieli okazję poznać czworonogich 
mieszkańców gospodarstwa oraz zobaczyć wozy, traktory i inne maszyny 
rolnicze. Na dzieci czekała gorąca herbata i pyszne pieczone ziemniaki. 

Serdecznie dziękujemy kierownikowi półkolonii Agnieszce Wołodko oraz 
wychowawczyniom: Dorocie Wójtowicz, Barbarze Śliwie i Klaudii Kopcie 
oraz wszystkim rodzicom i uczestnikom półkolonii. Dzięki Wam zimowa 
akcja po raz kolejny zakończyła się sukcesem! 

aGniesZka sZcZUka-ciaPała
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GRY W IG
Podczas tegorocznych ferii sklep papierniczo-
-zabawkowy IG Izy Gąsior w Krzeszowicach 
zorganizował wspólne granie. 
Inicjatywa miała na celu oderwanie dzieci od 
komputerów i zainteresowanie ich grami plan-
szowymi, zręcznościowymi, karcianymi. Gry były 
zróżnicowane pod względem poziomu trudno-
ści i dostosowane do wieku graczy. Sama gra 
sprawiała uczestnikom mnóstwo radości. Dodat-
kowo każde dziecko mogło się dowiedzieć w jaki 
sposób gry są wykonywane. Po wypróbowaniu 
danej gry, była oczywiście możliwość jej zakupu. 
Przygoda z grami trwała od 3 do 5 lutego.

Red. 

Fascynacja kamieniem sięga czasów prehistorycznych, kiedy to z frag-
mentów krzemieni tworzono narzędzia. Wraz z rozwojem ludzkości 
kamień nabywał nowych znaczeń – z funkcji użytkowej zyskał rolę 
kulturową i dekoracyjną. Dziś także zachwycamy się pięknem kamie-
ni, często nie zdając sobie sprawy, że wiele spośród nich występuje na 
terenie Polski. 
O tym, że wspaniałe okazy można znaleźć w najbliższej okolicy, świadczy 
imponująca kolekcja minerałów Krzysztofa Lelka – geologa, przewodnika, 
prawdziwego znawcy tematu. O swej pasji – wędrówkach i niezwykłych 
odkryciach – z zaangażowaniem opowiedział studentom Dziecięcego 
Uniwersytetu w Krzeszowicach. Zaprezentowane minerały z Polski i ze 
świata, niezwykłe okazy z kolekcji obejmującej aż 12 tysięcy eksponatów, 
zachwyciły wszystkich. Największe wrażenie zrobił na studentach kamień, 
który nasz prowadzący przywiózł z Maroka. Ukryty w jego wnętrzu ametyst 
budzi podziw! Nie potrzeba jednak aż tak dalekich wypraw, by trafić na nie-
zwykłe znaleziska. W pobliskim Chrzanowie Pan Krzysztof znalazł dużych 
rozmiarów krzemień, skrywający kryształy kwarcu. 

Diamenty, szmaragdy, rubiny… – na ich widok dziewczynkom zaświeciły 
się oczy… A chłopcy? Po wykładzie nabrali chęci do działania. Poszukiwa-
nie drogocennych kamieni to dopiero przygoda!

TeksT: M. sMUTek, kOORdynaTOR dUwk
Zdjęcia: M. GOdyń

CENNE KAMIENIE

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach za-
prasza wszystkich chętnych uczniów ze szkół podstawowych do udziału  
w III Gminnym Konkursie Międzyświetlicowym „Pierwsze oznaki wiosny 
w moim obiektywie” – pod patronatem „Magazynu Krzeszowickiego”, Foto-
klubu Krzeszowickiego i Kopalni Wapienia Czatkowice sp. z o.o.

Zachęcamy do fotograficznych poszukiwań oznak nadchodzącej wiosny. 
Nieważne czy masz lustrzankę, czy telefon komórkowy. Zrób zdjęcie, 
uchwyć piękno przyrody budzącej się do życia.

Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów ze szkół podsta-
wowych, w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VIII. Każdy uczest-
nik może zgłosić dwie prace.

Zdjęcia w formacie A4 (+ załączone na płycie CD zdjęcia w formacie jpg), 
należy składać osobiście (do świetlicy szkolnej SP nr 1 w Krzeszowicach) 
lub przesłać listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza,  
ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice z dopiskiem: III Gminny Konkurs Między-
świetlicowy – do 25 marca 2020r.

Na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie, dostępnym na stronie 
internetowej szkoły: www.sp1krzeszowice.pl

Koordynatorzy konkursu:  
Anna Kulak, Zuzanna Pięta, Katarzyna Wyznakiewicz

„Magazyn Krzeszowicki” objął konkurs patronatem medialnym.

III Gminny Konkurs Międzyświetlicowy  
„Pierwsze oznaki wiosny w moim obiektywie”
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TYLKO SZMAL
1. O zbiorach Potockich, które po wojennej zawierusze przeżywały i prze-
żywają iście filmowe dzieje, i dzisiaj głośno. Choć zrabowany przez Niemców 
unikalny zbiór numizmatów odnaleziono tuż po wojnie, to jednak nadal tkwi 
w muzealnych piwnicach. Tak napisała niedawno „Rzeczpospolita” o kolekcji 
Andrzeja hr. Potockiego, która miała liczyć 13-14 tysięcy obiektów i znaj-
duje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Szumi w głowie 
od tych sensacji tym bardziej, że nieliczni wiedzą, jak też inne cenności 
Potockich potraktował – powojenny dyrektor tegoż Muzeum – Stanisław 
Lorentz. Wiele by pisać... Wedle prasowej notatki trwa proces sądowy o pra-
wa do tego zbioru, a w jakim jest on stanie – na razie nie wiadomo. Jedna 
ze spadkobierczyń Potockich, Krystyna Bnińska-Jędrzejowska twierdzi, iż 
jesteśmy skłonni sprzedać go państwu. Tak, tak – zasłużone dla Polski rody 
były i są skłonne zamienić jedne pieniądze na inne. W ramach służby naro-
dowi. Dzieje kolekcji Czartoryskich warte są teraz przypomnienia – w jakże 
aktualnej wrzawie. Państwo kupiło i zapłaciło kilka lat temu potomkom, 
aby utrwalić czy ocalić narodowe skarby. W roku 1933 państwo Helena 
oraz Jarosław Dolińscy ofiarowali Gabinetowi nauk pomocniczych historii 
UJ bogaty zbiór monet polskich od X wieku do czasów najnowszych. Został 
dołączony do innej, wcześniej ofiarowanej cennej kolekcji numizmatów 
– Adama Wolańskiego. Oni ofiarowali... Uff! Co za wybór – albo geny, albo 
konto, ale zawsze patriotycznie.  

2. Ni to, ni tamto z naszą zimą oraz nadchodzącą wiosną. Brzydko za oknem, 
deszcz, śnieg na widokówkach lub sztucznych stokach narciarskich, kocioł 
przyszłości już wrze. Najbliższy czerwiec zapowiada się radośnie, relakso-
wo, nawet rozrywkowo. Zamek w Rudnie zasili (być może) czyjeś konto, 
ktoś przejdzie na zasłużoną emeryturę w glorii łez i cmoków ukochanych 
współpracowników, ktoś przyjdzie, by go zastąpić. Kolejny cyferblat historii 
zabłyśnie w glorii gminnych oczekiwań. I nie tylko!

3. Janusz Palikot ustami Manufaktury Piwa, Wódki i Wina SA oświadczył 
w listopadzie ubiegłego roku, że w czwartym kwartale roku 2020, w Browa-
rze Tenczynek ma powstać również taproom, czyli miejsce degustacji pełnej 
oferty piw oraz okowity. W planach jest także poprawienie otoczenia browaru. 
Ma tam powstać choćby ogród chmielowy. Według Palikota – w przyszłości 
miejsce to miałoby się stać takim centrum kultury piwa i wódki. Cytuję koń-
cowy fragment publikacji „Przełomu” z roku 2019, numer 45. O dalszych 
losach projektu na razie cicho. Wody w Krzeszówce coraz mniej, kaczki 
obok mostu jakby zdziwaczały, przebiśniegi błyszczą kryształowo. A może 
warto zainwestować – w centrum Tenczynka – w saturator z wodą sodową?

kOLcZasTy
kRZesZOwice, 21.02.2020 R.

COMBER BABSKI
Anna Kuciel, prezes Stowarzyszenia Nasz Frywałd i Beata Chmielow-
ska, sołtys Frywałdu, zaprosiły Panie na ósmy już Comber Babski we 
Frywałdzie. 
Witamy nasze seniorki, juniorki, kobiety w kwiecie wieku, witamy bardzo 
serdecznie mieszkanki Frywałdu i okolic. Witamy wszystkie bez wyjątku baby 
na Babskim Combrze... Będziemy dzisiaj śpiewali i wesoło se gadali, bo nasze 
babskie serce mocno w piersi wali! Comber Babski to kolejny szalony popis 
Frywałdzianek i zaprzyjaźnionych gospodyń wiejskich, okraszony muzyką 

Zbyszka i Ireneusza oraz wyśmienitym jadłem Jerzego i jego załogi. Dosko-
nałe skecze, dowcipy i w końcu tańce do późnych godzin wieczornych to 
niezapomniane chwile kończącego się karnawału. Tu, we Frywałdzie, na 
Combrze można ze śmiechu pękać. 

TeksT i Zdjęcia: M. LibURski
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KOBIETY
W lokalnych społecznościach, w sołectwach i organizacjach samo-
rządowych, bardzo często prym wiodą kobiety. Wiele z mieszkanek 
naszej gminy świetnie godzi rolę matek i żon z działalnością społeczną 
czy biznesową. Dzień Kobiet jest okazją, aby porozmawiać z kilkoma 
z nich.

Beata Chmielowska, sołtys Frywałdu 
od 2017 roku starej i od 2019 nowej 
kadencji,  sprawy sołectwa załatwia 
skutecznie – zawsze jest po stronie 
mieszkańców. Jest szczęśliwą żoną, ma 
trzech synów, w tym bliźniaki. Pracuje 
przy produkcji wyrobów garmażeryj-
nych, ale jej kulinarne zainteresowania 
nie ograniczają się do pierogów czy 
placków ziemniaczanych. Uwielbia do-
mowe ciasta, a piecze je wyśmienicie. 
Lubi się uczyć – teraz zaocznie uzupeł-
nia wykształcenie.

Anna Kuciel, prezes Stowarzyszenia Nasz Frywałd, od blisko 40 lat pracuje 
w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzeni i Zbytu – i gdyby o tym nie powie-
działa – nikt by w to nie uwierzył. Praca pracą, ale to rodzina – córka Beata 
i mąż Staszek – jest dla Anny na pierwszym miejscu. Tak jak Frywałd, w któ-
rym się urodziła i wychowała. Bardzo ważna w jej życiu jest też działalność 
społeczna i artystyczna. Zespół Frywałdzianki, którego jest współzałożycie-
lem, właśnie wydał swoją pierwszą płytę. 

Mariola Cichoń od 1992 roku jest 
prywatnym przedsiębiorcą. Po uro-
dzeniu trójki dzieci, syna i dwóch 
córek, zajmując się ich wychowa-
niem, nie zrezygnowała z pracy za-
wodowej, a od 2003 roku bez reszty 
się jej poświęciła, oczywiście poma-
gając dzieciom. Aktualnie prowadzi 
firmę handlowo-usługową BAKO 
2. To Stacja Paliw, Stacja Diagno-
styczna, Ubezpieczenia – na tere-

nie gminy Krzeszowice, ale nie tylko. W Oświęcimiu przygotowuje nowy 
projekt – obiekt usługowo-handlowy. Chociaż pochodzi z Zatora, mieszka 
i pracuje w naszej gminie. Tu też wspiera organizacje charytatywne. Od 10 
lat systematycznie pomaga dzieciom niepełnosprawnym – Stowarzyszeniu 
„Otwórzmy Przed Nimi Życie”. Kto nie poznał Marioli Cichoń, niech żałuje! 

Danuta Zuzela jest absolwentką 
Akademii Ekonomicznej. Mieszka 
w Owczarach w gminie Zielonki, ale 
większość czasu spędza w Krzeszo-
wicach. Otworzyła tu sklepik z gar-
mażerką – „Dziuplę Smaku”. Dziś 
oferuje wyłącznie własne wyroby, 
a gdy klienci mówią, że jedzenie jest 
smaczne, to czuje wielką radość. 
Bywa często, że pani Danuta pracu-
je bezpośrednio przy produkcji np. 
pierogów. Kiedy około dwudziestej 
wraca do domu, czeka na nią mąż 
i ich wierny pies. W dni wolne od 
pracy, o ile to możliwe, dom pani 
Danuty odwiedzają córka,  syn 
i trzechletni wnuczek. A goście są 
zawsze mile widziani.

Koleta Chmiel nie jest zaangażowana w działalność jakiejś konkretnej or-
ganizacji pozarządowej, ale sama jest w pewnym sensie osobą-instytucją. 
Od lat angażuje się w pomoc dla zwierząt, organizuje zbiórki, jeździ, poma-
ga. Żaden potrzebujący pies czy kot nie jest jej obojętny. Zawsze chętna 
do pomocy, żywiołowa i spontaniczna, mówi o sobie: Skoro porodówkę 
zlikwidowali, to urodziłam się w Krakowie. Ale jestem z Krzeszowic. Tu się wy-

chowałam i uczyłam. Żeby robić to, co robię, ukoń-
czyłam studia licencjackie w Chrzanowie i później 
kolejne kursy zawodowe: w Zabierzowie, Olkuszu 
i Krakowie. A jestem stylistką rzęs i paznokci. Niech 
pan przyjdzie do Flamingo w Krzeszowicach, to 
się pan przekona, co to jest dobra stylizacja. A tak 
w ogóle to jestem bardzo pyskata, ale o dobrym 
sercu, co potwierdzi mój małżonek Piotrek. Spró-
bowałby nie…

TeksT i Zdjęcia: M. LibURski 

NASI W PIWNICY
19 lutego w krakowskiej Piwnicy pod Baranami wystąpił zespół Hey 
Saturday, w skład którego wchodzi dwóch gitarzystów z naszej gminy: 
Damian Wróbel i Jakub Surówka. Pozostali muzycy to Gabriela 
Jarosz – skrzypce, Agnieszka Pawlisz – altówka, Konrad Wrocławiak 
i Dominika Nowak – wokal.
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S T R O N A   D L A   S E N I O R A

S T R O N A   D L A   S E N I O R A

Maciej Liburski: Zakończył się pierwszy 
rok działalności Miejskiej Rady Seniorów 
w Krzeszowicach. Czas na ocenę. Przewodni-
czącą Rady Seniorów Helenę Latawiec proszę 
o krótkie podsumowanie. 
H.L.: Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem 
działalności Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszo-
wicach II kadencji. Realizując główny cel, jakim 
jest służenie seniorom z terenu gminy Krzeszo-
wice, Rada podejmowała działania w różnych 
obszarach życia społecznego.

M.L. Jakie to były działania?
H.L.  Na 4 sesjach podejmowano problemy 
socjalne, kulturalne, zdrowia i rekreacji ludzi 
starszych, zamieszkałych w gminie Krzeszowice. 

Rada podjęła łącznie 7 uchwał:

- Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach,

- Uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodni-
czącego Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowi-
cach,

- Uchwałę w sprawie wyboru Sekretarza Miej-
skiej Rady Seniorów w Krzeszowicach,

- Uchwałę w sprawie powołania Tematycznych 
Zespołów Roboczych Miejskiej Rady Seniorów 
w Krzeszowicach oraz ustalenia ich składu oso-
bowego,

- Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 
2018,

- Uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy 
Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach na 
rok 2019,

- Uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy 
Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach na 
rok 2020.

M.L. Jakie najważniejsze inicjatywy, obok 
kwestii formalnych, podjęła Miejska Rada 
Seniorów?
H.L. Miejska Rada Seniorów podjęła stanowisko 
w sprawie pisma Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krze-
szowicach z dnia 12 lutego 2019 r., dotyczącego 
ustanowienia przez Radę Miejską w Krzeszowi-
cach bonifikaty od opłaty z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności, stwierdzając zasadność ustanowienia 
bonifikaty. Miejska Rada Seniorów w 2019 roku 
wyraziła także chęć kontynuowania w gminie 
Krzeszowice inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów 
I kadencji pn. „Koperta życia seniora w gminie 
Krzeszowice” oraz podjęła inicjatywę dotyczącą 
wydania w gminie Krzeszowice informatora dla 
seniorów pn. „Co senior wiedzieć powinien”.

M.L. Proszę przybliżyć zakres działań powo-
łanych przez Radę zespołów roboczych.
H.L. Podczas II sesji powołano tematyczne ze-
społy robocze Miejskiej Rady Seniorów tj.:

- Zespół ds. współpracy z władzami Gminy, sa-
morządami i instytucjami seniorów i więzi mię-
dzypokoleniowej oraz edukacji i kultury,

- Zespół ds. profilaktyki, promocji i ochrony zdro-
wia oraz bezpieczeństwa,

- Zespół ds. aktywizacji osób starszych, sportu, 
turystyki i rekreacji oraz infrastruktury dla se-
niorów.

Tematyczne zespoły robocze wspierały pracę 
Prezydium oraz Rady.

M.L. Jakie były spektakularne działania, któ-
re świadczą o aktywności Rady Seniorów?
H.L. W lipcu 2019 roku wraz z Burmistrzem 
Gminy Krzeszowice Miejska Rada Seniorów or-
ganizowała wydarzenie pn. „Niedziela dla Senio-
ra”. Wśród bogatego programu artystycznego 
seniorzy mogli bezpłatnie skorzystać z przy-
gotowanych dla nich ofert z dziedziny zdrowia 
i urody. W tym dniu radni seniorzy wydawali 
„Koperty Życia”. W wydarzeniu uczestniczyła 
Joanna Talar – ambasadorka „Głosu Seniora” ze 
Stowarzyszenia „Manko”.

M.L. Wśród uroczystości, których pamięć 
szczególnie kultywuje najstarsze pokolenie 
trudno pominąć święta państwowe. Seniorzy 
są tu zawsze na pierwszym planie. Ich udział 
jest znaczący także w innych oficjalnych spo-
tkaniach oraz imprezach kulturalnych. Które 
z nich można uznać za najważniejsze ?
H.L. Radni brali udział między innymi w uroczy-
stościach patriotycznych, Dożynkach Gminnych, 
Gminnym Spotkaniu Noworocznym i Gali „Źró-
dła Sukcesu” oraz „Niedzieli dla Zdrowia”. Przed-
stawiciele Rady uczestniczyli także w VI Mię-
dzynarodowych Senioraliach w Krakowie oraz 
w obchodach „Dnia Seniora” w Olkuszu.

M.L. Jak wygląda współpraca Rady z innymi 
instytucjami?
H.L. W 2019 roku Miejska Rada Seniorów współ-
pracowała z wieloma instytucjami działającymi 
na rzecz seniorów. W sesjach Rady Seniorów 
poza władzami gminy Krzeszowice uczestniczyli 
między innymi:

- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Krzeszowicach,

- Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Krzeszowicach,

- Ambasador zdrowego stylu życia „Głosu Senio-
ra” ze Stowarzyszenia „Manko”,

- Prezes Fundacji „Kobieta w Regionie”,

- Przedstawicielka Klubu Seniora „Radość Życia”,

- Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli 
z terenu gminy Krzeszowice.

Chcąc świadomie i rzetelnie pełnić swoją funk-
cję, radni Miejskiej Rady Seniorów uczestniczyli 
w szkoleniach poświęconych tematyce dotyczą-
cej funkcjonowania gminnych Rad Seniorów, 
a także pracy na rzecz drugiego człowieka. 
W 2019 roku chętni radni wzięli udział w konfe-
rencji pn. „Rady na aktywność obywatelską” oraz 
w warsztatach pn. „Akademia Radnego Gminnej 
Rady Seniorów”.

M.L. Na koniec warto podjąć kwestię pokole-
niową, relacja seniorzy – młodzież.  
H.L. Relacje międzypokoleniowe są ważnym 
elementem funkcjonowania dzisiejszego społe-
czeństwa, dlatego coraz częściej zauważamy, że 
programy aktywizujące osoby starsze uwzględ-
niają tę perspektywę. Dążąc do umacniania 
międzypokoleniowych więzi społecznych,  
1 2  l u t e g o  –  p o d c z a s  V I  s e s j i ,  M i e j s k a 
Rada Seniorów spotk ała s ię z  Prez ydium 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Poprzez współpra-
cę z Młodzieżową Radą Miejską chcemy rozwijać 
międzypokoleniowe więzi społeczne, także 
w naszej gminie. Zarówno dla nas, seniorów, jak 
i dla przedstawicieli młodzieży jest to pewne 
wyzwanie. Spotkanie z Prezydium Młodzieżowej 
Rady było pewnego rodzaju wymianą doświad-
czeń i poglądów. Padły pierwsze deklaracje 
pomocy, a także pojawiły się pomysły, które 
chcielibyśmy razem zrealizować.

M.L. Przypomnijmy, że bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami Krzeszowic był możliwy dzię-
ki dyżurom.
H.L. Radni seniorzy w roku 2O19 pełnili dyżury 
w każdy pierwszy, drugi i trzeci czwartek mie-
siąca (od marca do czerwca oraz od listopada 
do grudnia). Obecnie dyżury będą odbywać się 
w UM w Krzeszowicach w każdy drugi czwartek 
miesiąca od 14.00 do 15.00.

M.L. Dziękuję za rozmowę. Życzę Radzie 
Seniorów realizacji zadań zaplanowanych 
na rok 2020, a wszystkim seniorom naszej 
gminy pożytecznych, ambitnych i atrakcyj-
nych projektów w zakresie aktywności ludzi 
starszych i integracji międzypokoleniowej. 
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KARMA DLA 
KOTA I PSA
Po raz kolejny Koleta Chmiel, dla 
przyjaciół i znajomych Kola, zor-
ganizowała z pomocą Burmistrza 
Gminy zbiórkę karmy dla bezdom-
nych psów i kotów.
Oprócz Koli w akcję zaangażowali się 
redaktor „Magazynu Krzeszowickiego” 
Maciej, z Urzędu Miejskiego Norbert, 
fotograf Kacper, ośmioletni Aron oraz 
Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach. 
Nagłośnienia użyczyła Fundacja Kobie-
ta w Regionie. Mieszkańcy nie zawiedli. 
Akcję mocno wsparła Przychodnia We-
terynaryjna Animals-Vet L. Gadowski.
Podczas zbiórki NAKARM PSIAKA I KO-
CIAKA zebrano 453,6 kg karmy.

TeksT: Red, Zdjęcia: k. ROPka 

KULI KOSY
2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, w klasztorze Karmelitów 
Bosych w Czernej odbyła się ciekawa impreza o charakterze historycz-
nym.
Widowisko plenerowe „Kucie kos” czyli rekonstrukcja kuźni z okresu Po-
wstania Styczniowego 1863 r., według znanego obrazu Artura Grottgera, 
zostało objęte honorowym patronatem przez wicemarszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego – Łukasza Smółkę. Za realizację tego wydarzenia od-
powiedzialny był m.in. Jacek Włodarczyk – mistrz tradycyjnego kowalstwa 
artystycznego.

O godzinie 11: 00 i 13: 00 zostały odprawione uroczyste msze święte. W mię-
dzyczasie kustosz Muzeum Miasta Krakowa Leszek Sibilla przedstawiał cały 
zarys wydarzenia. Około południa miała miejsce inscenizacja kucia kos. 
Podczas imprezy uczestnicy mogli dodatkowo wysłuchać występu zespołu 
„Bolęcanie”, a także KGW Czerna pod kierunkiem Janusza Blecharza.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, 
zastępca burmistrza gminy Krzeszowice Adam Godyń, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Krzeszowicach Henryk Woszczyna, dyrektor Małopol-
skiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk. Na koniec wyko-
nawcy i goście zostali zaproszeni do Domu Pielgrzyma na wspólną agapę.

TeksT: M. GOdyń, Zdjęcia: M. Lewicki
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ŻYWNOŚĆ W MIĘKINI
18 lutego Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Na Wulkanie” 
w Miękini zorganizowało akcję wydawania produktów żywno-
ściowych dla osób objętych programem pomocy żywnościo-
wej. 
Paczki otrzymało 20 osób (w sumie około 400 kg różnych produk-
tów). Była to pierwsza z zaplanowanych w tym roku akcji, w ramach 
której każda zakwalifikowana przez GOPS w Krzeszowicach osoba 
otrzyma łącznie ok 50 kg żywności. Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania: Jarosławowi Kotyzie – kierownikowi Instytutu 
AGH w Miękini, Stanisławowi Lasoniowi, sołtysowi Wojciechowi Go-
dyniowi, Bogdanowi Kurdzielowi, Wacławowi Cieciakowi, pracowni-
kom GOPS Krzeszowice oraz wszystkim, dzięki którym to szlachetne 
zadanie zostało przygotowane i sprawnie przeprowadzone. 

Planowany termin wydania drugiej partii żywności to marzec 2020.

sTOwaRZysZenie sPOłecZnO-kULTURaLne  
„na wULkanie” w Miękini

DAR SERCA 
24 stycznia 2020 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Krystyny i Andrzeja 
Potockich w Miękini zorganizowa-
na została uroczystość „Dar Serca” 
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjąt-
kowe święta, które mają w kalendarzu 
swoją stałą datę. Babcia i dziadek 
to osoby, które zajmują szczególne 
miejsce w sercu każdego dziecka. 
Dzieci z klas I-III oraz dzieci z oddziału 
przedszkolnego, pod kierunkiem swo-
ich wychowawczyń, przygotowały 
w tym dniu niezapomniany program 
artystyczny. Licznie przybyłych gości 
serdecznie powitała w szkole dyrektor 
Lucyna Gregorczyk. W trakcie uro-
czystości babcie i dziadkowie mogli 
podziwiać małe pociechy w różnych 
formach artystycznych, takich jak: 
śpiew, tańce, recytacja wierszy, scenki 
teatralne. Mali artyści z przejęciem 
odtwarzali swoje role, a czcigodni 
goście ze wzruszeniem odbierali czułe 
słowa kierowane pod ich adresem. 
Po raz kolejny dla babć i dziadków 
wystąpili nauczyciele i rodzice w hu-
morystycznym przedstawieniu „Bajki 
naszego dzieciństwa”. Na koniec dzieci 
obdarowały swoich ukochanych gości 
upominkami. Po części oficjalnej sza-
nowni seniorzy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek przy kawie. 

To był wyjątkowy dzień, pełen uśmie-
chu, radości i dumy! Dzieci wyraziły 
wielką miłość i szacunek dla babć 
i dziadków oraz podziękowały za cie-
pło i dobroć, które otrzymują od nich 
każdego dnia. Dyrektor podziękowała 
nauczycielom i rodzicom, którzy 
zagrali w przedstawieniu oraz tym, 
którzy przygotowali pyszne wypieki. 

Red.
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Po udanych startach w 2019 roku, kiedy 
Sekcja Orientacji Sportowej LKS „Górzanka” 
w Nawojowej Górze zajęła w klasyfikacji klu-
bowej 13 miejsce w Polsce, przyszedł czas na 
przygotowania do sezonu 2020.
Oprócz regularnych treningów technicznych, 
które odbywają się w każdą sobotę, sekcja po-
dobnie jak w roku ubiegłym organizuje 3-etapo-
wy Górski Bieg Nawoja, który jest jednym z eta-
pów przygotowań do sezonu i sprawdzianem 
organizacyjnym. Pierwszy etap został rozegrany 
19 stycznia, kolejny w dniu 16 lutego. Ostatni 
etap zostanie rozegrany w Dniu Kobiet – 8 marca 
2020 roku. Dla zawodników przygotowano dwie 
trasy; główna o długości 6,5 km i krótka licząca 
2,5 km. Na dotychczas rozegranych etapach 
stawiało się ponad 100 biegaczy. Najmłodszy 
uczestnik liczył 6 lat, najstarszy ponad 70. Trasa 
główna prowadziła na wzgórze Góry Bukowej, 
po drodze prezentując uczestnikom walory 
kompleksu leśnego oraz miejsca z malowniczy-
mi widokami na Rów Krzeszowicki, aż do mety 
na stadionie LKS „Górzanka” w Nawojowej Górze.

Bieg jest otwarty. Liczymy, że ostatni etap zgro-
madzi rekordową liczbę uczestników. Zgłoszenia 
na stronie zawodów: 

www.gorskibiegnawoja.pl.tl

P i e r w s z e  s t a r t y  z  m a p ą  c z e k a j ą  n a s  j u ż  
29 marca. W tym dniu będziemy startować 
w mistrzostwach Polski w długodystansowym 
biegu na orientację. Najważniejsze zawody 

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU 2020

9 lutego, w niedzielę, Krzeszowicki Klub 
Podróżnika wyruszył Szlakiem Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. W tym 
dniu nasze kroki skierowaliśmy do Browaru 
Książęcego w Tychach, największego w Polsce 
browaru przemysłowego, o tradycjach piwo-
warskich sięgających XVII wieku. 
Rozkwit browaru nastąpił w XIX wieku, kiedy 
właścicielem został Jan Henryk XI Hochberg, 
książę pszczyński, który zakład rozbudował 
i unowocześnił. O tym wszystkim opowiedzieli 
nam przewodnicy, podczas zwiedzania najstar-
szej części fabryki, w której nadal prowadzone 
jest warzenie piwa z serii limitowanych. Zapo-
znali nas oni z technologią wytwarzania piwa, 
w dawnych czasach i współcześnie, ubarwiając 
swoją opowieść licznymi anegdotami. Duże 
zaciekawienie wśród zwiedzających wywołała 
informacja o sposobach kontroli jakości piwa, 
które niemal nie uległy zmianie od wieków. Je-
dyna różnica jest obecnie taka, że degustatorzy 
dostają zaświadczenie, pozwalające na przejście 
przez punkt kontroli trzeźwości przy bramie 
wyjściowej. 

Po zwiedzaniu zaproszono nas na projekcję filmu 
w technologii 3D, poświęconego tradycjom pro-
dukcji piwa w Polsce, a szczególnie browarnic-
twa w Tychach. Z niewielkiego kina przeszliśmy 
do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, gdzie 
wzięliśmy udział w warsztatach Książęcej Szkoły 
Degustacji. Cervesario, piwni eksperci, zapoznali 
nas z tajemnicami piwa, byśmy mogli w pełni 
docenić jego wyjątkowy smak i aromat. Specja-

listyczna wiedza przeplatana była licznymi cieka-
wostkami. Prowadzący warsztaty uczyli nas po-
znawania piwa wszystkimi zmysłami – dotykiem 
oceniać temperaturę napoju, wzrokiem – barwę 
i klarowność, węchem rozróżniać poszczególne 
nuty zapachowe, smakiem wyróżniać goryczkę 
pochodzącą z chmielu i słodycz ze słodu jęcz-
miennego. Inaczej bowiem pachnie piwo świeżo 
nalane, a inaczej piwo wzburzone. Dzięki temu 
staliśmy się prawdziwymi koneserami piwa.

BROWAR KSIĄŻĘCY W TYCHACH
A skoro byliśmy w Tychach, wstąpiliśmy także 
na Śląską Giełdę Kwiatową, żeby zachwycać się 
bogactwem storczyków, hiacyntów, kwiatów 
ciętych i doniczkowych oraz na Cmentarz Ko-
munalny, by stanąć przy grobie Ryszarda Riedla, 
autora piosenek i wokalisty zespołu Dżem.

TeksT: a. ZiMnaL
Zdjęcie: a. bULicZ
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SIATKÓWKA
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dziewcząt
W piątek (19.01.) na hali widowiskowo-sporto-
wej w Krzeszowicach został rozegrany turniej 
siatkówki dziewcząt. W zawodach uczestniczyły 
reprezentacje szkolne złożone z uczniów uczęsz-
czających do klasy piątej, szóstej i siódmej. W tur-
nieju udział wzięło 5 szkół, które rozegrały mecze 
pomiędzy sobą w systemie „każdy z każdym”. 
Bezapelacyjne zwycięstwo bez żadnej porażki 
przypadło Szkole Podstawowej nr 2 z Krzeszowic. 

Klasyfikacja końcowa:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkie-
wicza w Krzeszowicach

2. Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podsta-
wowa im. Józefa Bema w Woli Filipowskiej

3. Szkoła Podstawowa im Władysława Jagiełły 
w Tenczynku

4. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Zalasiu

5. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Nawojowej Górze

PIŁKA RĘCZNA
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dziewcząt
21 lutego odbył się turniej piłki ręcznej w ramach 
projektu „Mistrzostwa Gminy Krzeszowice”. 
W zawodach wzięły udział 4 reprezentacje szkol-
ne złożone z dziewcząt z klas 7-8. Rywalizacja 
odbyła się w systemie „każdy z każdym”. 

Klasyfikacja końcowa:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkie-
wicza w Krzeszowicach

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewi-
cza w Krzeszowicach

3. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Nawojowej Górze

4. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Zalasiu

czek ają  nas  w maju i  we wrześniu,  k iedy 
będziemy współzawodniczyć z najlepszymi 
w I i II rundzie klubowych mistrzostw Polski. 
Liczymy, że uda nam się powalczyć o I ligę  
– 8 najlepszych zespołów w kraju.

Czerwiec to miesiąc, w którym tradycyjnie roz-
grywany jest Puchar Najmłodszych. Obecnie 
w sekcji trenuje spora grupa najmłodszych 
zawodników. Wyjazd na Puchar Najmłodszych 
będzie okazją do zmierzenia się z najlepszymi 
w Polsce w kategoriach wiekowych dzieci i mło-
dzieży do 15 roku życia.

Liczymy na to, że poprawimy również naszą 
pozycję w klasyfikacji sportu młodzieżowego, 
prowadzonej przez Zespół Sportu Młodzieżowe-
go Instytutu Sportu w Warszawie. W zestawieniu 
z dnia 02.01.2020 roku, obejmującym wyniki 

osiągnięte w sezonie 2019, LKS „Górzanka” została 
sklasyfikowana na 1514 pozycji na 3764 klubów 
i sekcji ujętych w rankingu, zdobywając 22,5 pkt. 
Na 1705 pozycji sklasyfikowano Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach z wynikiem 18,75 pkt. 
UKS Topór Krzeszowice zajął 3642 pozycję. Gmina 
Krzeszowice, z łącznym dorobkiem 42,25 pkt, za-
jęła 406 miejsce w Polsce na 881 gmin.  

Najbliższy rok stawia przed nami również 
wyzwania organizacyjne. W dniu 25 kwietnia 
sekcja będzie gospodarzem I rundy klubowych 
mistrzostw Polski w rowerowej jeździe na 
orientację, które rozegramy w Załęczu Wielkim. 
W dniach 3 i 4 października w Nawojowej Górze 
będziemy gościli uczestników mistrzostw Polski 
w średniodystansowym i w nocnym biegu na 
orientację.

Należ zaznaczyć, że sekcja nie zatrudnia eta-
towych pracowników. Wsz ystk ie ambitne 
zamierzenia są możliwe dzięki społecznemu 
z a a n g a ż o w a n i u  t r e n e r ó w,  n a j b a r d z i e j 
doświadczonych zawodników, a zwłaszcza 
rodziców, którz y pomagają w organizacji 
zawodów, treningów i wyjazdów na zawody. 
Niezbędne wydatki, głównie opłaty rejestracyjne 
oraz koszty wpisowego na zawody, pokrywane 
są ze środków pozyskanych z Gminy Krzeszowice 
w ramach dofinansowania realizacji w 2020 roku 
projektów klubów sportowych z zakresu sprzyja-
nia rozwojowi sportu.

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

DO WYNAJĘCIA 2 MIESZKANIA  
W KRZESZOWICACH

2 pokojowe (35m2) na 2 piętrze, z windą,  z własnym miejscem 
parkingowym w garażu podziemnym

3 pokojowe (65m2) na 4 piętrze, z windą, z własnym miejscem 
parkingowym w garażu podziemnym

BEZ POŚREDNIKÓW, TEL. 694 707 715

Diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego
Specjalistyczne  porady kardiologiczne

Badanie ECHO serca

dr n. med. Marta Kurdziel
KARDIOLOG

Certyfikat Europejskiego Towarzystwa 
Obrazowania Sercowo-Naczyniowego 

w echokardiografii dorosłych

Starszy asystent w Oddziale Kardiologii i Angiologii
Śląskie Chorób Serca w Zabrzu

Rejestracja telefoniczna:
12 282 89 82 
508138898

AIMED, ul. Żbicka 13, Krzeszowice





Technik Masażysta
Jarosław Kuć
tel. 694 26 55 91

rej./inf. 12 282 53 12 

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
ul.Legionów Polskich 11a, 32-065 Krzeszowice

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

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 Ultrasonogra�cznej
 USG PRENATALNE – 3D/4D  aparatem GE VOLUSON E 6

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

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

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

USG          -  stawów biodrowych u dzieci

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

GEODEZJA URBANIK
mapy do celów projektowych
f

tyczenie i inwentaryzacja budynków
f

podziały nieruchomości
f

wznowienia znaków granicznych
f

tyczenie sieci uzbrojenia terenu
f

inwentaryzacje powykonawcze

tel. 509 795 469
geodezjaurbanik.pl

mgr inż. Andrzej Urbanik
Zabierzów, ul. Krakowska 332

Krzeszowice, ul. Krakowska 31

Przyjęcia, Imprezy Okolicznościowe, 
Chrzciny, Wesela, Studniówki, Catering

Restauracja czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10 - 21

w soboty i niedziele od 12 do 21

Tel.: 502 594 443
������.�����154@�����.���





KRZESZOWICE ul. Rynek 25
tel. 603 771 908

TV LED 
40FD3306

40”
FULL HD

200 PPI

DVB-/T2/C/S2
Tryb hotelowy

Klasa A+

RTV / AGD / GSM / IT

-40%
NA TRZECI PRODUKT

-60%
NA CZWARTY PRODUKT

-80%
NA PIĄTY PRODUKT

-20%
NA DRUGI PRODUKT

15980
CENA JAKO 5 PRODUKT

STARA CENA 999,-


