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W tym odcinku odpływam w nieco dalszą przeszłość sierpniowych wydarzeń – w ostatnie ćwierćwiecze XIX w. Odwołuję się tylko do
jednego tytułu – krakowskiego „Czasu”. To kawał życia. Nie zawsze z pierwszej strony gazety, lecz – w pośredni sposób – rejestrujący
ówczesne zjawiska społeczne i obyczajowe. A one zawsze wzbudzały zainteresowanie czytelników, wpływając na wysokość nakładu i dochód
wydawcy.
Ogłoszenia jakże często więcej mówią o codzienności życia niż oficjalne komunikaty. Zastanawiam się, co dzisiaj można kupić w Krakowie
rodem z krzeszowickich przestrzeni? Pomidory? Wyroby cukiernicze? Pieczywo? Piwo? Przytaczam ciekawe ogłoszenie we wtorkowym
„Czasie” z 6 sierpnia 1872 r.: Niniejszym mam zaszczyt zawiadomić Szanowną Publiczność, iż skład główny piwa, mąki i chleba z Zakładów
Tenczyńskich – przeniesiony został z Sukiennic do domu W. Pana Opida, przy ulicy św. Jana nr 305, wprost Hotelu Saskiego. Podpisał
K. Fortuna – ajent.
W tym samym numerze gazety: Wachmistrz żandarmerii Rudziński aresztował wczoraj poszukiwanego za kradzież włóczęgę Wojciecha
Mazura z Krzeszowic i Jana Pulchnego z Głogoczowa w powiecie myślenickim. Ostatniego o kradzież, ponieważ przy nim pieniądze i koronkę
znaleziono, z czego się usprawiedliwić nie mógł. Intryguje owa koronka. Cóż to było? Biżuteria, wyrób dla potrzeb religijnych, rzecz
stomatologiczna, złota moneta, element kobiecego stroju...
Przez dłuższy czas zastanawiałem się nad publikacją ostatnich zdań tragicznej notatki o wypadku na torach kolejowych. Drastyczność opisu
może dzisiaj szokować. Wtedy działały inne emocje, inne były też sposoby ich realizacji prasowej. Po prostu naturalizm. „Czas” w numerze
179 z 8 sierpnia 1872 r. donosi: Onegdaj po południu, pociąg jadący z Krakowa do Wiednia wjechał przed wsią Rudawa, między Zabierzowem
a Krzeszowicami, na czworo dzieci wiejskich. W tym miejscu kolej idzie wcięciem niezbyt głębokim. Matka ich – wdowa – zajęta była robotą
przy ziemniakach tuż obok kolei. Maszynista nie mógł dość wcześnie ujrzeć dzieci, aby pociąg wstrzymał. Jedno z nich tylko zdołało się
wdrapać na stok wcięcia, troje innych dostało się pod pociąg. Jedno ze szczętem zostało rozjechane, dwojgu innym odciął pociąg nogi i nie
było nadziei, aby żyć mogły.
„Czas” w numerze 178 z 8 sierpnia 1877 r. zapraszał: W przyszłą środę, dnia 15 bm. odbędzie się – jeśli pogoda posłuży, loteria fantowa
w Krzeszowicach, w sali zakładu łazienkowego, na koszta odzieży zimowej i książek dla ubogich uczniów niższych i średnich szkół publicznych
w Krakowie. Czegoś zbliżonego do smaku oraz atmosfery ówczesnej loterii mogą doświadczać uczestnicy obecnych wernisaży w Galerii
Vauxhall. Po zakupie numerowanego katalogu wystawy można zostać wylosowanym i otrzymać dzieło ofiarowane przez artystę – bohatera
zdarzenia. Czasami zdarza się kilka fantów, więc i publika kupuje więcej programów. Swemu szczęściu trzeba dać szansę.
Poniższy tekst może i dzisiaj służyć jako wzór. Proszę spróbować. Znamy wielu dobrych, empatycznych i życzliwych lekarzy. To
w numerze 195 „Czasu” z 29 sierpnia 1877 r. (środa): Niniejszym składam serdeczne podziękowanie Wielmożnemu Doktorowi Józefowi
Durze w Krzeszowicach, który swoją troskliwością i nauką przywrócił mnie do zdrowia z ciężkiej i niebezpiecznej choroby z zupełną
bezinteresownością. Racz Zacny Lekarzu przyjąć te wyrazy wdzięczności i nie miej mi za złe, że czynię to w drodze publicznej, może wbrew
Twemu skromnemu, a tak zacnemu charakterowi, który w cichości świadczy drugim – dobrodziejstwa. Krzeszowice, dnia 26 sierpnia 1877.
Rozalia Zelenka.
„Czas” w numerze 174 z 2 sierpnia 1887 r. (wtorek): Stowarzyszenie Weteranów Wojskowych imienia Cesarza Franciszka Józefa,
w dziesięcioletnią rocznicę poświęcenia sztandaru, wzięło udział w nabożeństwie w Krzeszowicach. Po sumie hr. Adam Potocki, członek
honorowy Stowarzyszenia, przyjął uprzejmie raport oddziału weteranów. W uczcie wspólnej wzięło udział liczne grono krzeszowickich
obywateli i urzędników dóbr, jak również i delegaci Towarzystwa Weteranów z Jaworzna. Bliższych danych nie podano. I dzisiaj funkcjonuje
mit Franciszka Józefa jako dobrego, kochanego, życzliwego władcy. To kwestia nie tylko jego silnej indywidualności.
Prezentowana poniżej biografia jest fascynująca. Nie tylko ze względu na charyzmatyczne wybory, ale trwanie w posłudze wiernym
i zakonowi. „Czas” w numerze 183 z 13 sierpnia 1897 r. (piątek) donosił: W dniu 10 sierpnia b.r. zmarł w Linzu O. Franciszek Drescher,
karmelita bosy, z Czernej w 56 roku życia. Przed dwoma miesiącami wyjechał do Worishofen na kurację, lecz dla wielkiego osłabienia
zatrzymał się w Linzu u swoich braci zakonnych. Będąc wikariuszem na warszawskim Lesznie, dowiedział się o wprowadzeniu w klasztorze
w Czernej nowej, bardzo ścisłej reformy zakonu. Odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Rzymu. Wstąpił do karmelitów w Grazu. Odbył tam
nowicjat, a po jego zakończeniu wyjechał do Czernej. Był jakiś czas tutaj przeorem. Z jego też przeorstwa pozostała pamiątka, ta prześliczna
kaplica Najświętszej Marii Panny z Lourdes, postawiona przed klasztorem czernieńskim. Był to niezmordowany pracownik w konfesjonale
tak, iż od kilku lat nie mogąc – dla braku zdrowia – spowiadać w konfesjonale siedząc, spowiadał stojąc te liczne rzesze przybywające
codziennie, zwłaszcza z Górnego Śląska, a które dziewięciu ojców od rana spowiadając, zaledwie wyspowiadać zdoła. Zakonnik pobożny
i miły w obejściu pociągał ku sobie serca tych wszystkich, co mieli szczęście do niego się zbliżyć. Wielka to szkoda, bo mógłby był jeszcze
wiele dobrego zrobić.
„Czas” w numerze 195 z 27 sierpnia 1897 r. (piątek) zamieścił ogłoszenie: W obrębie dóbr pod zarządem podpisanej Administracji
pozostających jest do obsadzenia kilka posad praktykantów gospodarczych z płacą roczną 180 złr, oprócz wiktu w naturze lub miesięcznego
relutum w kwocie 20 złr oraz kawalerskiego mieszkania z opałem. Wymaga się ukończenia wyższej lub średniej szkoły rolniczej. Podanie
poparte metryką chrztu, świadectwem odbytych studiów oraz lekarskim poświadczeniem fizycznego uzdolnienia, wnosić należy po dzień
25 września 1897 – pod adresem: Administracja Dóbr J. Wielmożnych H. Potockich w Krzeszowicach. Można porównać tę ofertę z ówczesnymi
cenami. Flakonik perfum „Królowa Marysieńka” kosztował 2 złr. Reklamowany album Stanisława Tarnowskiego „Jan Matejko” można było
nabyć za 15 złr, zaś oprawny w przepysznym płótnie – 17 złr. Za roczną prenumeratę gazety „Czas” trzeba było zapłacić 20 złr.

4 sierpnia
godz. 20.00

do 18 sierpnia

MUZYCZNA FONTANNA
POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT
Rynek w Krzeszowicach
„Impresje z Tenczynka i okolic”
Wystawa członków Stowarzyszenia Tenczyńskie Skałki
z okazji jubileuszu 30-lecia powstania Ogrodu Działkowego
w Tenczynku
Wstęp: dorośli 4 zł, dzieci i młodzież 2 zł
W niedziele wstęp wolny

18 sierpnia
godz. 20.00

12 - 13 sierpnia
godz. 10.00 - 18.00

26 sierpnia
do 30 sierpnia

MUZYCZNA FONTANNA
BARWINEK – PIOSENKI Z POŁONIN
Rynek w Krzeszowicach
OBRONA ZAMKU TENCZYN PRZED SZWEDEM 1655
Dwudniowe widowisko plenerowe na Zamku Tenczyn
w Rudnie
Obowiązują bilety wstępu na zamek
DOŻYNKI GMINNE W SIEDLCU
„Baśniowe Inspiracje – terapia przez twórczość”
Wystawa dzieł plastycznych grupy osób z niepełnosprawnością
ze Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Woli Filipowskiej
Galeria pod 1edynką

do 30 sierpnia

Wystawa prac dzieci, młodzieży i dorosłych
biorących udział w plenerach i warsztatach na Zamku Tenczyn
w Rudnie
Pałac Vauxhall, sala nr 2

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Zmieniamy Gminę Krzeszowice
krok po kroku

sprawiają, że Urząd Miejski funkcjonuje sprawnie
i jest coraz lepiej postrzegany przez mieszkańców.
ML: Które decyzje były najważniejsze dla rozwoju Gminy?

ML: Minęła połowa kadencji oraz dwa lata od
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022. Jak Pan ocenia ten
okres? Czy coś było zaskoczeniem?
WG: Jestem zadowolony z tego, co zostało zrobione w tym czasie. Już dzisiaj widać, że wykonamy znacznie więcej, niż zakładałem w programie
wyborczym. Przykładem modernizacja ul. Ogrodowej i Żbickiej czy też ostanie moje inicjatywy
złożone do dofinansowania w RPO: budowa
biblioteki oraz rozbudowa szkoły podstawowej
w Krzeszowicach. Jest to możliwe dzięki odważnym decyzjom oraz ciężkiej pracy nie tylko mojej, ale również pracowników Urzędu Miejskiego
oraz Radnych. Zaskoczeniem na pewno był całkowity brak przygotowania Gminy do sięgnięcia
po środki unijne na lata 2014 – 2020. Musieliśmy
w ekspresowym tempie opracować Strategię
Rozwoju Gminy Krzeszowice, program poprawy
jakości powietrza, program rewitalizacji, zmienić
studium i plan dla strefy gospodarczej i parku
technologicznego w Miękini. Zostało opracowane szereg dokumentów projektowych dla zadań
inwestycyjnych. Złożonych zostało w tym czasie
kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie środkami zewnętrznymi. Dzisiaj mogę z satysfakcją
stwierdzić, że nadrobiliśmy zaległości i nasza
Gmina wykorzysta bardzo dobrze szanse rozwojowe. Zaskoczeniem jest skala roszczeń wobec
WiK. Dzisiaj widać, że spółka była fatalnie zarządzana, a decyzje poprzedniej Prezes w sprawie
roszczeń wykonawców i sposobu prowadzenia
inwestycji były mocno dyskusyjne. Również skala
powiązań „towarzyskich”, zarówno w Urzędzie, jak
i gminnych jednostkach, była wyjątkowo duża.
To wszystko należało przeciąć, przywrócić
normalność. Stąd w tym okresie bardzo wiele
trudnych decyzji, również personalnych. Szansę
rozwoju otrzymało wiele osób młodych, które
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WG: Trudno mówić o jednej takiej decyzji, był ich
cały szereg. Na pewno zmiana polityki gospodarowania gruntami. Moi poprzednicy głównie
sprzedawali grunty gminne. Efekt jest taki, że nie
ma na czym zbudować budynków komunalnych,
basenu, bloków wielorodzinnych, mieszkań +.
Miasto po prostu stanęło w miejscu. Zakup ponad 78 ha, powyżej ul. Bandurskiego w Krzeszowicach, po zmianie przeznaczenia tych gruntów
w pzp powiększy ofertę terenów zarówno dla
przedsiębiorców, jak i pod budownictwo mieszkaniowe. Planowane jest także zintensyfikowanie polityki wymiany gruntów z właścicielami
działek położonych w miejscach atrakcyjnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji celów publicznych. Po roku, wiosną 2016
roku Gmina pozyskała teren przy dworcu PKP.
Kupujemy na bieżąco grunty na cele publiczne
sołectw i szkół: w centrum Nawojowej Góry, przy
szkole w Ostrężnicy i gimnazjum w Krzeszowicach. Obecnie prowadzimy rozmowy dot. zakupu gruntów pod budownictwo wielorodzinne
i mieszkanie + w pobliżu centrum Krzeszowic. To
wszystko przełoży się na przyśpieszony rozwój
zarówno miasta, jak i całej Gminy.
ML: A co z rozwojem przedsiębiorczości?
WG: Jesienią 2015 roku przyjęliśmy pakiet zachęt
i ulg dla przedsiębiorców. Obniżono stawki podatku od środków transportowych. Dwa razy do
roku są organizowane spotkania, podczas których prezentowane są propozycje dla lokalnego
biznesu. Podjęto ścisłą współpracę z AGH przy
opracowywaniu programu zagospodarowania
terenów po byłym kamieniołomie w Miękini
z uwzględnieniem utworzenia strefy aktywności
gospodarczej i parku naukowo-technologicznego. Przystąpiono w tym celu do regulacji stanu
prawnego działek, zmieniono zapisy studium
i pzp dla tego terenu. Opracowano program
funkcjonalno-użytkowy i złożono wniosek na
budowę strefy aktywności gospodarczej do

Urzędu Marszałkowskiego, który uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 3,5 mln zł.
W czer wcu 2017 roku zakończona została
budowa węzła „Rudno”. Wiosną br. sprzedano
pierwszemu inwestorowi działkę pod działalność
komercyjną przy węźle. W maju 2016 roku zawarto porozumienia z Zarządem Województwa
Małopolskiego w sprawie budowy połączenia
węzła Rudno z DK 79.
ML: Bardzo dużą wagę przywiązuje Pan do
współpracy z Powiatem Krakowskim.
WG: Powiat to jeden z najważniejszych partnerów Gminy. Podstawowe ciągi komunikacyjne to
drogi powiatowe. Moje bardzo dobre relacje ze
Starostą i Wicestarostą sprawiły, że od roku 2015
współpraca pomiędzy Gminą i Powiatem zaczęła
się układać bardzo dobrze. W szybkim tempie
nadrabiamy wieloletnie zaniedbania. Nakładki
asfaltowe w Siedlcu, Krzeszowicach, Nowej
Górze, Łanach, Zalasiu, Frywałdzie, chodniki
w Filipowicach, Tenczynku i Miękini, przejścia dla
pieszych w Sance znacznie poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców.
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W 2016 roku przeprowadzono modernizację
ul. Krakowskiej i ul. Ogrodowej w Krzeszowicach. W trakcie modernizacji jest ul. Żbicka oraz
odwodnienie w Nowej Górze. Wniosek do RPO
złożony przez Powiat w zakresie przebudowy ul.
Poprzecznej w Krzeszowicach („mała obwodnica
Krzeszowic”) i drogi powiatowej z Tenczynka do
Rudna, koło Stawu Wrońskiego uzyskał dofinansowanie w wysokości ok. 5,5 mln zł środkami
unijnymi, pozostałe 2,5 mln wyłożą po połowie
Gmina i Powiat. Powiat wykona także aktualizację ewidencji gruntów w Gminie Krzeszowice
z wykorzystaniem środków unijnych.
ML: Pomimo wysokiego zadłużenia Gmina
realizuje cały czas inwestycje oraz planuje sięgać po środki unijne. Czy wystarczy pieniędzy
na wkład własny?
WG: Na inwestycje muszą znaleźć się środki. To
podstawa rozwoju. Opóźnienie w dostępie do
środków unijnych zastępujemy współpracą z innymi. Szukamy rozwiązań odciążających budżet
Gminy. Dobra współpraca z GDDKiA w Krakowie
oraz poparcie Ministra Infrastruktury i Budownictwa sprawiły, że wybudowano prawie 1,5 km
chodnika wzdłuż DK 79 w Nawojowej Górze za
prawie 3 mln zł środków rządowych. Minione
dwa lata to z jednej strony realizacja zadań inwestycyjnych: prace konserwatorskie na zamku
w Rudnie, poszerzenie cmentarza komunalnego
w Nawojowej Górze, kontynuacja budowy kanalizacji w Zalasiu, przebudowa połączenia ul.
Chłopickiego z ul. Parkową, modernizacja osiedla Targowa w Krzeszowicach, ul. Bronowickiej
i Leśnej w Krzeszowicach, wymiana nawierzchni
hali sportowej, remont dachu OSP Sanka. To
także czas na opracowanie dokumentacji dla
zadań: rozbudowa ZPO w Woli Filipowskiej,
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach, zagospodarowania terenów przy szkole
w Zalasiu, budowy orlika lekkoatletycznego
w Woli Filipowskiej, adaptacja poddasza ośrodka
zdrowia na świetlicę w Tenczynku, przejście nad
torami z osiedla Nowy Świat, przebudowa ul. Batalionów Chłopskich, gospodarowanie wodami
opadowymi w Krzeszowicach, budowa PSZOK-a,
drogi łączącej DK 79 ze strefą w Miękini oraz wiele innych zadań.
ML: Ostatnie dwa lata to radość strażaków
w Krzeszowicach i Tenczynku z zakupu nowych samochodów. Czy warto wydawać tak
duże środki na zakup nowych samochodów?
WG: Tak warto, szczególnie w przypadku jednostek z KSRG. One muszą być wyposażone

profesjonalnie, są podstawą naszego systemu
bezpieczeństwa. To także przykład na to, że realizuję obietnice wyborcze. W przypadku Krzeszowic wóz bojowy kosztował ok. 580 000 zł, w tym
środki Gminy 360 000 zł. Resztę pozyskali druhowie ze środków rządowych oraz wypracowali
swój wkład w wysokości prawie 100 000 zł. Słowa
podziękowania za ten wysiłek należą się całej
jednostce i byłej Pani Prezes. W przypadku Tenczynka środki na zakup samochodu pochodziły
z budżetu Gminy w wysokości ok. 400 000 zł oraz
300 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego (środki
unijne). Dodatkowo Gmina sfinansowała remont
garażu w wysokości ok. 50 000 zł, większość prac
przy remoncie wykonali sami druhowie. Pamiętamy także o mniejszych jednostkach: wykonano
remont dachu w Sance, rozbudowano remizę
w Ostrężnicy, w tym roku za prawie 200 000 zł
będzie modernizowana kompleksowo remiza
w Dębniku.

ML: Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują
przyjęcia planów zagospodarowania. Czy nie
można było ich przyjąć szybciej? Na jakim
etapie są obecnie prace?
WG: Nowe plany są również ważne dla rozwoju
Gminy. Po objęciu stanowiska burmistrza dokonałem gruntownej analizy planów, kładąc główny nacisk na aspekt prawny oraz korzyści dla
mieszkańców i Gminy. Okazało się, że są bardzo

niekorzystne dla mieszkańców, że nie wystarczy
wprowadzenie kilku poprawek i ich przyjęcie. Ze
wzglądów prawnych nie można również podzielić miasta na części i uchwalać planu częściowo
czy też odrębnie dla poszczególnych sołectw,
tak jak planowałem. Toczące się postępowanie,
prowadzone od 2014 roku przez CBA, które
również obejmuje sprawy pzp, sprawiło, że były
problemy ze skompletowaniem składu komisji
architektonicznej. Zdecydowałem, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie gruntowna zmiana procedowanych planów, niż ich zaczynanie
od nowa z kilku powodów. Na nowe plany musielibyśmy wydać kolejne środki w wysokości do
1 mln złotych, odzyskanie już wydanych pieniędzy jest praktycznie niemożliwe. Czas opracowania nowych planów to około 5 lat. W obecnych
planach, procedowanych według starych przepisów, jest bardzo dużo nowych terenów budowlanych, o które zabiegali mieszkańcy. W nowych
planach by ich nie było w takiej ilości ze względu
na zapisy Kodeksu Budowlanego, który ma wejść
niebawem w życie. Z mojej inicjatywy została
powołana Komisja Doraźna ds. planów. Wspólnie
z Radnymi, pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz przy udziale mieszkańców w 2016 roku
opracowaliśmy plany praktycznie od nowa.
W tym czasie odbyło się prawie 30 posiedzeń
komisji, na które byli zapraszani mieszkańcy, oraz
5 sesji nadzwyczajnych, podczas których Radni
rozpatrzyli uwagi do planów. Uważam, że są to
dobre plany dla mieszkańców, dlatego tak zabiegamy o ich przyjęcie. Od marca 2017 roku plany
są uzgadniane przez ponad 30 instytucji. Niestety, mając kilka lat na zgłaszanie uwag, niektórzy
czynią to obecnie, przez co znacznie opóźniają
wyłożenie planów. Najwięcej problemów mamy
z Urzędem Górniczym w Krakowie, krzeszowicką Balneologią, Ministerstwem Środowiska,

Urzędem Marszałkowskim. Jesteśmy gotowi do
wyłożeń i przyjęcia planów. Czekamy na ostatnie
uzgodnienia od instytucji.
ML: Bardzo dużo się dzieje na krzeszowickim
Rynku, aktywne są sołectwa, pojawiają się co
rusz nowe inicjatywy. Mieszkańcy mówią, że
w gminie nareszcie się coś dzieje.
Rozwój zrównoważony oznacza, że działania są
ukierunkowane na sprzyjanie dobru mieszkańwww.krzeszowice.pl [ 5 ]
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ców i podnoszenie jakości życia. Oprócz inwestycji bardzo ważna jest integracja mieszkańców,
poznawanie się, budowanie więzi łączących
naszą gminną wspólnotę. Chcemy to osiągnąć
poprzez nowe wydarzenia z udziałem licznej
grupy mieszkańców, takie jak: „Wigilijny stół”,
„Wielkanocny Koszyk”, „Niedziela dla zdrowia”. Do
Krzeszowic zawitał „Małopolski smak” i dożynki
powiatowe. Została uruchomiona świetlica wiejska w Nowej Górze. Od 2018 roku ruszy świetlica
dla młodzieży w Krzeszowicach. Uruchomiliśmy
pilotażowy projekt „Lato w Krzeszowicach”, którego głównymi elementami jest lipcowa scena
młodych talentów na krzeszowickim Rynku oraz
cykl wydarzeń w sołectwach w sierpniu z TurniejemSołectw i Osiedli w roli głównej.
Całość zakończy dwudniowe wydarzenie na placu targowym „Pożegnanie lata”. Bolączką Gminy
jest uboga infrastruktura społeczna, a przecież
powinna służ yć aktywności mieszkańców
i sprzyjać rozwojowi ruchu turystycznego.
Dlatego przystąpiono do zagospodarowania
centrów sołectw, tworzenia punktów obsługi
turystów, opracowania projektów budowy boisk
oraz orlika lekkoatletycznego. Pozyskano środki
na zagospodarowanie Stawu Wrońskiego w Tenczynku, utworzenie parku rekreacji „Dolina pstrąga w Dubiu”. Gmina Krzeszowice opracowała,
wykonała i udostępniła dla zwiedzających trasę
po zamku „Tenczyn” w Rudnie. Zamek od tej pory

odwiedzają tysiące ludzi, a Gmina Krzeszowice
bardzo mocno zaistniała na turystycznej mapie
powiatu krakowskiego. Obecnie prowadzę rozmowy z Karmelitami w Czernej na temat wspólnego utworzenia parku kulturowego z odbudową mostu anielskiego nad Eliaszówką.
ML: Jeszcze trochę informacji dla mieszkańców o współpracy z rodziną Potockich.
WG: Po tym jak parlamentarzyści zarzucili prace
nad ustawami reprywatyzacyjnymi, które mogły
być korzystne dla naszej Gminy, w grudniu 2016
roku zdecydowałem o wydaniu spadkobiercom
Adama Potockiego całego majątku, jaki im przysługiwał na podstawie prawomocnego wyroku
sądu. Obecnie parki użytkujemy na mocy porozumienia krótkoterminowego.
Wiosną przenieśliśmy Urząd z pałacyku na plac
Kulczyckiego Toczą się jednocześnie rozmowy
o zakupie parków położonych wzdłuż Krzeszówki lub o umowie użyczenia długoterminowego. To pozwoli Gminie na renowację alejek
parkowych. Zamek „Tenczyn” odzyskała rodzina
Potockich w 2016 roku od Skarbu Państwa. My
obecnie mamy użyczenie od spadkobierców na
prace renowacyjne oraz oprowadzanie turystów.
ML: Wiele się także zmieniło w Pana życiu
prywatnym i społecznym. Nie jest pan już
Prezesem Stowarzyszenia „Dla szkoły w Tenczynku”, członkiem Platformy Obywatelskiej,

3,6 mln zł dotacji
na strefę aktywności gospodarczej
w naszej gminie
W dniu 18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę pięciu pozytywnie
ocenionych projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu dla 3 Osi priorytetowej
Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1. Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2. Strefy
aktywności gospodarczej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014–2020. Tym samym Gmina Krzeszowice, ze swoim wnioskiem o wartości 5 076 600 zł, dla zadania Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini otrzymała
3 629 932 zł dofinansowania. Burmistrz Gminy Krzeszowice złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania w listopadzie 2016 r., zaś jego realizację zaplanowano do końca 2020 r. Celem projektu jest stworzenie w naszej gminie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także z branży
odnawialnych źródeł energii, poprzez budowę infrastruktury SAG (strefy aktywności gospodarczej).
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Przewodniczącym Rady Społecznej ORNR
w Krzeszowicach, członkiem zarządu OSP
Tenczynek. Może coś o planach na przyszłość?
WG: W samorządzie trudno deklarować coś
na przyszłość. Przede wszystkim to bardzo się
cieszę, że zostałem dziadkiem, doczekaliśmy się
z żoną wnuka i wnuczki. Zapowiadałem po wyborach, że do połowy kadencji wystąpię z organizacji o charakterze politycznym, skupiając się
na pracy w strukturach samorządowych, słowa
dotrzymałem. Stanowisko burmistrza wymaga
pełnego zaangażowania, brak jest czasu na inne
działania. Ponadto w sytuacji naszej Gminy, która
musi nadrabiać stracony czas, konieczna jest
współpraca burmistrza ze wszystkimi, którym
zależy na rozwoju Krzeszowic, niezależnie od
przynależności partyjnej czy poglądów. Nie
wolno nam marnować sił i czasu na spory polityczne. Osiągnięte przez ostatnie 30 miesięcy
efekty tych wspólnych działań pokazują, że jest
to dla Gminy Krzeszowice bardzo dobra droga.
Pomimo że do wyborów samorządowych jeszcze
kilkanaście miesięcy, to tak jak deklarowałem
wcześniej, program rozwoju dla naszej Gminy
został przygotowany na dwie kadencje. Jego
realizacja przebiega bardzo dobrze, dlatego
zamierzam ubiegać się o ponowny wybór na
stanowisko burmistrza, startując z komitetu samorządowego.

Siłownia w Filipowicach
Filipowice wzbogaciły się o siłownię plenerową, zlokalizowaną w centrum miejscowości.
Dla mieszkańców przygotowano następujące
urządzenia: orbitek + twister, jeździec + stepper,
motyl + narty biegówki oraz ławeczka skośna
pojedyncza na pylonie. Przy siłowni stanęła tablica informacyjna. Wykonawcą jest HERKULES
Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Chrzanowa.
Wartość zadania to 21 709,50 zł.
JW
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Krzeszowickie Smakowanie

czyli Pierwszy Krzeszowicki Zjazd Food Trucków

W weekend 1–2 lipca na krzeszowickim Rynku odbył się Pierwszy
Krzeszowicki Zjazd Food Trucków – pojazdów przystosowanych do
przygotowywania i wydawania posiłków. Kilkadziesiąt food trucków,
czyli samochodów-barów, zmieniło Rynek w centrum życia kulinarnego. Oprócz burgerów, frytek i tostów można było zjeść kręcone ziemniaki, gofry oraz degustować lody tajskie i koktajle.
Każdy z przybyłych mógł wypocząć w strefie chillout, siedząc na miękkich
poduchach i słuchając muzyki. Dzieci chętnie korzystały z zieleńca, gdzie
czekała na nie strefa dmuchańców oraz animacje uczące lepszej obserwacji świata.

Kulinarnemu wydarzeniu towarzyszyły występy sceniczne, tworząc atmosferę
wspólnej zabawy. Na scenie wystąpili m.in.: Jan Wojdak, Anna Dijuk-Bujok,
Krzysztof Aureliusz Łuczyński, Marek Długopolski z przyjaciółmi, krzeszowicki
zespół „Verso”, Siri Holmen, Magnar Tronsmoen, Siostry Goławskie z programu
„X Factor”, młodzi mistrzowie Polski w tańcu towarzyskim. Każdy dzień kończył
się zabawą taneczną z udziałem mieszkańców i gości gminy. Sobota i niedziela
w pierwszy weekend lipca były dzięki temu dwoma dniami niezapomnianych
wrażeń, nie tylko kulinarnych. Świetna zabawa i degustacja potraw z różnych
stron świata cieszyły i podniebienia, i dusze uczestników wspólnej zabawy.
Tekst

i zdjęcia: Joanna

Kaczorowska

Niedziela dla Rodziny
Międzypokoleniowe spotkanie na krzeszowickim Rynku w niedzielę
16 lipca było dedykowane rodzinie. Wspaniała pogoda i mnóstwo atrakcji sprawiły, że w sercu Krzeszowic, w tzw. strefie rodzinnej, zjawiło się
mnóstwo zainteresowanych osób. Najmłodsi uczestnicy spotkania mogli
korzystać z dwóch dmuchanych zamków, malowania twarzy, mat edukacyjnych i miasteczka rowerowego lub puszczać olbrzymie, kolorowe bańki
mydlane.
Hitem spotkania były prowadzone przez TEATRTRIP animacje skierowane
do rodzin, zarówno do dzieci, jak i ich rodziców czy dziadków. Działania były
tak przygotowane, by całe rodziny naturalnie i spontanicznie włączały się
w zabawę. Roześmiani rodzice dzielnie wspomagali swoje dzieci w rozmaitych
konkurencjach. I o to właśnie chodziło, by rodzice wspólnie z dzieckiem spędzili
czas, by ten czas dał wszystkim radość i zadowolenie.
Dla rodzin biorących udział w zabawie przewidziano różne upominki. Około
godziny 17 wyłoniono trzy rodziny, które wzięły udział w turnieju o Puchar

Burmistrza Gminy. Aby wygrać turniej, trzeba było wykazać się zarówno zręcznością fizyczną, jak i uważnym wzajemnym słuchaniem i dobrą komunikacją
na płaszczyźnie rodzic – dziecko. Po niełatwych zmaganiach zwycięska rodzina
otrzymała Puchar razem z nagrodami. Również dwie pozostałe rodziny zostały
nagrodzone za udział w rywalizacji.
Skąd pomysł Niedzieli dla Rodziny? Przez ostatnie lata Gmina Krzeszowice
kładzie nacisk na wdrażanie strategii profilaktycznych kierowanych do rodzin,
głównie rodziców. Właściwe relacje rodzica lub opiekuna z dzieckiem to najważniejszy czynnik chroniący w przyszłości młodego człowieka. Pokazanie
dziecku jasnych zasad i stawianie mu rozsądnych wymagań, zaangażowanie
rodziców w jego sprawy oraz wspólne rozwiązywanie problemów sprawiają,
że dziecko otrzymuje na swoją drogę życia drogowskazy, którymi warto się
kierować. Wszystko w myśl zasady: „Bliżej siebie – dalej od środków psychoaktywnych!” Organizatorem rodzinnego święta była Gmina Krzeszowice.
Tekst: Nina Kurdziel,

zdjęcia: Joanna

Kaczorowska
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Zawody sportowo-pożarnicze w Nawojowej Górze

W pierwszą sobotę lipca br. boisko klubu sportowego „Górzanka” w Na- się przeprowadzić bez żadnych incydentów czy kontuzji. Cieszyć może
wojowej Górze zamieniło się w arenę zmagań drużyn strażackich podczas również atmosfera, jaka panowała wokół torów i miejsca zmagań. Na tryzawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP z terenu gminy Krzeszo- bunach słychać było głośny i żywiołowy doping, wspierający wszystkich
wice. Od kilku lat zawody te wyróżniają się dużą indywidualnością w ze- startujących. Mimo rywalizacji na boisku dało się zauważyć, że strażacy
stawieniu z innymi tego typu wydarzeniami na strażackiej mapie Polski, ochotnicy z Gminy Krzeszowice tworzą zwartą wspólnotę, której zadaniem
spełniając jednocześnie w tym zakresie wszelkie wymogi Związku Ochot- jest niesienie ratunku i pomocy ludziom oraz kultywowanie tradycji ruchu
niczych Straży Pożarnych RP. Oprócz tradycyjnych kategorii typu: seniorzy, strażackiego. Zawody służyły także podniesieniu poziomu umiejętności
seniorki oraz męskie i żeńskie młodzieżowe drużyny pożarnicze (12–16 strażaków i oczywiście dobrej zabawie.
lat) na terenie naszej gminy organiNagrody pieniężne z przeznaczezowane są również starty dla drużyn
Wyniki zawodów:
niem na sprzęt ratownicz y oraz
młodzieżowych w wieku 16–18 lat,
nagrody rzeczowe dla najlepszych
Drużyny męskie MDP 16–18 lat
gdyż w tym właśnie przedziale wieko- Seniorki
drużyn wręczył Burmistrz Gminy
I miejsce – OSP Miękinia
wym jest bardzo wielu uczestników. I miejsce – OSP Krzeszowice
Krzeszowice Wacław Gregorczyk,
II miejsce – OSP Nawojowa Góra
Do zawodów wprowadzono także II miejsce – OSP Miękinia
a w imieniu Ministra Infrastruktury
III miejsce – OSP Ostrężnica
nową kategorię młodzieżową MIX dla III miejsce – OSP Paczółtowice
i Budownictwa Andrzeja Adamczyzespołów mieszanych.
Seniorzy
Drużyny męskie 12–16 lat
ka nagrody i upominki przekazał
I miejsce – OSP Nowa Góra
Organizatorem imprezy byli: Burmistrz I miejsce – OSP Miękinia
Dyrektor Gabinetu Politycznego MiII miejsce – OSP Nawojowa Góra
Gminy Krzeszowice, Zarząd Oddziału II miejsce – OSP Czerna
nistra oraz Prezes Zarządu Oddziału
III miejsce – OSP Paczółtowice
Gminnego Związku Ochotniczych III miejsce – OSP Nawojowa Góra
Gminnego ZOSP RP Łukasz Smółka.
Straży Pożarnych RP w Krzeszowicach, Drużyny żeńskie MDP 16–18 lat Drużyny mieszane MIX
Osobną pulę nagród i upominków
Komenda Miejska Państwowej Straży I miejsce – OSP Miękinia
przygotowała także Sołtys NawojoI miejsce – OSP Żbik
Pożarnej w Krakowie oraz Ochotnicza II miejsce – OSP Ostrężnica
wej Góry Klaudia Węgrzyn.
II miejsce – OSP Siedlec
Straż Pożarna w Nawojowej Górze.
Tekst: B. Kurdziel, S. Nawała,
Drużyny żeńskie MDP 12–16 lat III miejsce – OSP Miękinia
Zdjęcia: OSP Czerna
W zawodach wzięło udział 31 drużyn, I miejsce – OSP Wola Filipowska
które w różnych kategoriach wieko- II miejsce – OSP Nowa Góra
wych reprezentowały 12 jednostek
OSP. Wbrew obiegowej opinii, że jest to typowo męska profesja, w zawodach wzięło udział ponad 70 przedstawicielek płci pięknej! Zawodnicy rywalizowali ze sobą w dwóch konkurencjach – sztafecie pożarniczej 7 × 50 m
z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. Bezbłędne wykonanie zadania
w jak najkrótszym czasie gwarantowało sukces. Godny odnotowania był
udział najmłodszych adeptów sztuki pożarniczej – drużyny „Iskierek”, złożonej z kilkuletnich dzieci, które pod czujnym okiem opiekunów ćwiczyły
w obu konkurencjach i prezentując swoje umiejętności, wzbudziły zachwyt
oraz aplauz licznie zgromadzonej publiczności. W drużynie najmłodszych
wystąpiło 11 dzieci wywodzących się z rodzin strażackich z Miękini, Nowej
Góry i Nawojowej Góry.
Zacięta rywalizacja w każdej kategorii dowiodła, że we wszystkich drużynach startujących w zawodach drzemie duże zaangażowanie i duch rywalizacji, czego przykładem może być fakt, że przewaga OSP Wola Filipowska
nad OSP Czerna w kategorii seniorów po pierwszej konkurencji wynosiła
0,01 sekundy! Zawodnicy pokonywali przeszkody niemal bezbłędnie,
a komisja sędziowska składająca się ze strażaków z gminy Krzeszowice nie
miała zbyt wielu okazji do nakładania punktów karnych.
W zawodach uczestniczyło ponad 250 zawodniczek i zawodników. Dzięki
sprawnej organizacji i dobremu przygotowaniu logistycznemu, a przede
wszystkim dzięki wzorowej dyscyplinie wśród uczestników, zawody udało
[ 8 ] – Magazyn Krzeszowicki 8/2017
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Absolutorium dla burmistrza przyjęte jednogłośnie
Burmistrz Wacław Gregorczyk na sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach
w czwartek 29 czerwca otrzymał absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Krzeszowice w 2016 r. Za udzieleniem absolutorium
głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad. Zgodnie z przepisami
prawa z wnioskiem o udzielenie absolutorium do Rady Miejskiej wystąpiła Komisja Rewizyjna.
Udzielenie absolutorium jest wyrazem pozytywnej oceny pracy wszystkich
osób odpowiedzialnych za wykonanie budżetu naszego lokalnego samorządu kierowanego przez organ
wykonawczy gminy, jakim jest burmistrz. Według przewidzianej przy
absolutorium procedury sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
poprzedni trafia do organu uchwałodawczego (u nas Rady Miejskiej
w Krzeszowicach) oraz do właściwej
terytorialnie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nasza RIO ma siedzibę
w Krakowie. Zanim radni podejmą
odpowiednie uchwały, niezbędne
jest poznanie treści uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
opiniuje sprawozdanie z wykonania
budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla
burmistrza.
Komisja Rewiz yjna naszej Rady
Miejskiej, której pracami kieruje
Przewodniczący Henryk Woszczyna,
uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi podjęła 19 maja, po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2016 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zajęła się przesłanymi z gminy
dokumentami i 31 maja podjęła dwie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pierwsza dotyczyła pozytywnego
zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, druga – pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia

Modernizacja remizy w Dębniku
Jeszcze w lipcu rozpocznie się modernizacja budynku OSP w Dębniku.
Wykonawcą prac w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
i wykonania instalacji centralnego ogrzewania razem z montażem pieca gazowego będzie firma Technika Grzewcza i Sanitarna Hydroinstal
Witold Mikołajski z siedzibą w Modlniczce.
Z firmą tą gmina zawarła umowę na kwotę 38 376,00 zł. Ponadto w budynku zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, ocieplone ściany
zewnętrzne i strop z wykonaniem wylewki, wyremontowane pomieszczenia i posadzki a także zaizolowane fundamenty. Remiza zyska nową bramę
garażową. Wartość robót budowlanych to ok. 150 tys. zł, a ich wykonawcą
będzie firma P.U.H. TRASA-PL Robert Dudek z siedzibą w Filipowicach.
– Na tę inwestycję uzyskaliśmy dwie dotacje z konkursu Małopolskie Remizy
w łącznej wysokości 43 075,39 zł. Budynek strażacki w Dębniku to kolejny, po
Ostrężnicy, remontowany przy wsparciu środków z tego programu – mówi
burmistrz Wacław Gregorczyk. Prace zakończą się w październiku br.
JW

absolutorium Burmistrzowi Gminy Krzeszowice z wykonania budżetu za
2016 r.
Pozytywne decyzje krakowskiej RIO oznaczały, że na sesję czerwcową pod
obrady Rady Miejskiej w Krzeszowicach można było skierować projekty
dwóch uchwał. Zgodnie z porządkiem obrad nasi radni najpierw podjęli
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2016 r.
W kolejnym punkcie zajęli się uchwałą, która w każdym samorządzie jest
zwieńczeniem rocznej pracy i zatwierdzeniem działalności gminy od strony
finansowej.
Po odczytaniu treści projektu uchwały,
którą do Rady Miejskiej skierowała
Komisja Rewizyjna, jej przewodniczący
zawnioskował o udzielenie burmistrzowi Wacławowi Gregorczykowi absolutorium. Jeszcze zanim doszło do głosowania, burmistrz podziękował wszystkim,
których praca i starania doprowadziły do
wielu osiągnięć w ubiegłym roku. Słowa
uznania skierował do radnych, sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli,
szefów i pracowników jednostek i spółek
gminnych oraz do współpracowników
z Urzędu Miejskiego, na co dzień czuwających nad wykonywaniem obowiązków
wobec mieszkańców gminy. Po poddaniu pod głosowanie uchwały o udzieleniu burmistrzowi absolutorium okazało
się, że wszyscy obecni w Sali Herbowej radni Rady Miejskiej zagłosowali
za jego udzieleniem. Za roczną pracę i kierowanie gminnym samorządem
burmistrz Wacław Gregorczyk otrzymał od radnych bukiet kwiatów, który
przekazał na ręce Skarbnik Gminy Beaty Banach, czuwającej na co dzień
nad finansami naszego samorządu.
Tekst: Jan Bereza, Zdjęcie: Maciej Liburski

Wymiana kotła w budynku OSP
w Woli Filipowskiej
Zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z modernizacją kotłowni budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Filipowskiej obejmowało wymianę
kotła węglowego na gazowy z dostosowaniem wewnętrznych instalacji –
elektrycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Wartość prac wyniosła
38 228,00 zł, a wykonawcą byłaTechnika Grzewcza i Sanitarna Hydroinstal.

www.krzeszowice.pl [ 9 ]
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Podsumowanie Niedzieli dla Zdrowia
II Niedziela dla Zdrowia, zorganizowana przez Urząd Miejski w Krzeszowicach i Krzeszowickie Centrum Zdrowia, zgromadziła na Rynku
mieszkańców zainteresowanych badaniami profilaktycznymi i zdrowym stylem życia.
Gości powitali zastępca burmistrza Witold Kulczycki i dyrektor KCZ Roman
Matysik, podczas gdy przy namiotach, gdzie można było skorzystać z oferty bezpłatnych porad i badań przygotowanej przez KCZ, już ustawiała się
kolejka chętnych. W ciągu czterech godzin z tej propozycji skorzystało:
– cukier we krwi: 150 osób,
– pomiar ciśnienia, badanie krwi i oznaczenie wskaźnika BMI: 150 osób,
– cholesterol całkowity: 100 osób,
– porady fizjoterapeuty: 30 osób.
Na badania densytometryczne lub krioterapię – płatne, ale w promocyjnych cenach – zdecydowało się ok. 30 osób.
Inauguracji Krzeszowickiej Karty Seniorów dokonali burmistrz Wacław
Gregorczyk i prezes Stowarzyszenia Manko Łukasz Salwarowski, wręczając
certyfikaty właścicielom sześciu firm z naszej gminy, które jako pierwsze
przystąpiły do programu. Można było także na miejscu wyrobić sobie taką
kartę – z tej możliwości skorzystało ponad 60 krzeszowickich seniorów.
Na stoisku Maltańskiej Służby Medycznej wolontariusze fachowo wyjaśniali, jak przebiega proces rejestracji potencjonalnych dawców szpiku,
dzięki czemu ogólnopolski rejestr dawców wzbogacił się o kolejne osoby
z naszego terenu. Można było także obejrzeć wnętrze karetki Fundacji MSM
i pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Jednocześnie przez cały dzień w budynku KCZ przy ulicy Krakowskiej
bezpłatnych porad udzielali specjaliści dermatolog i onkolog. Akcję pod
hasłem „Nie daj się czerniakowi” zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet
z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” z Krzeszowic.
Najbardziej barwną i widowiskową częścią programu były pokazy naszych
fitness klubów – na scenie wystąpili instruktorzy, klienci, dzieci biorące
udział w zajęciach, a także sympatycy Formy, Alizki i Harmonii. Na stoiskach
promocyjnych można było zapoznać się z ofertą zajęć i skorzystać z konsultacji specjalistów. Zwieńczeniem Niedzieli dla Zdrowia był Gminny Rajd

Nordic Walking, którego uczestnicy po rozgrzewce i instruktażu na płycie
Rynku wyruszyli na dwugodzinny spacer po oznakowanej w ubiegłym roku
trasie na północ od Krzeszowic.
Wydarzenie odbyło się na Rynku w Krzeszowicach w ostatnią niedzielę
czerwca, a organizatorzy zadbali o to, aby nie nudzili się także najmłodsi
uczestnicy – do zabaw i konkursów związanych ze sportem i zdrowiem
zachęcali animatorzy, a nagrodami były gminne gadżety.
Tekst: Janina Walkowicz,

zdjęcia:

Marian Lewicki

Żyjmy tak, jakby było to mistrzostwo świata!
XIII Dzień Trzeźwości w gminie Krzeszowice to dzień wyjątkowy.
1 lipca w przepięknej scenerii ośrodka i parku Vincentinum w Krzeszowicach około 200 osób spotkało się, by wspólnie spędzić czas.
Na spotkanie mógł przyjść każdy, nie zabrakło więc rodziców
z dziećmi, ludzi młodych, animatorów trzeźwości, grup Anonimowych Alkoholików oraz sympatyków trzeźwości.
Na mszy świętej, podczas powitania i otwartego spotkania padło wiele
ważnych słów… o godności i szacunku dla osób z problemem alkoholowym, o niełatwej życiowej drodze do trzeźwości i o tym, że ważne jest
rzeczywiste, duchowe zaangażowanie w pracę na rzecz trzeźwości. Piękne słowa w homilii powiedział ksiądz Andrzej Gieroń, zwracając się do
obecnych na mszy świętej osób: Życie jest nieocenionym darem, dlatego
powinniśmy tak żyć, jakby było to mistrzostwo świata. Bo możemy tak żyć,
również trzeźwiejąc i borykając się z chorobą alkoholową.
Praca na rzecz trzeźwości daje dużo radości i satysfakcji. To praca niełatwa, ale potrzebna. Ważna jest integracja społeczna osób z różnymi
doświadczeniami i przeżyciami. Ważny jest też szacunek dla każdego
człowieka.
Animatorzy Trzeźwości wyszli z pomysłem ubogacenia XII Dnia Trzeźwości o organizację Turnieju Szachowego. Nadano mu nietuzinkową
nazwę: Turniej Szachowy Błyskotliwość Umysłu, czyli Królewska gra
dla Arcyważnych Ludzi. Wyłoniono miejsca w turnieju: każdy uczestnik
otrzymał nagrodę, a trzy pierwsze miejsca uhonorowano dodatkowo
pucharami.
Organizatorem spotkania była Gmina Krzeszowice i Animatorzy Trzeźwości z jej terenu. Gmina Krzeszowice składa podziękowania dyrektorowi Misjonarskiego Ośrodka Formacyjnego Vincentinum księdzu Jackowi
Lasoniowi, księdzu Andrzejowi Gieroniowi i księdzu Jerzemu Górnemu,
Grupie Anonimowych Alkoholików „Nowa Droga”, Panu Krzysztofowi U.,
[ 10 ] – Magazyn Krzeszowicki 8/2017

obsłudze kuchennej z ośrodka Vincentinum i wszystkim osobom, które
bezinteresownie poświęciły swój wolny czas, pomagając w organizacji
spotkania.
NinaKurdziel
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Sportowcy uhonorowani przez Gminę Krzeszowice

Sportowcy zostali uhonorowani przez Gminę Krzeszowice za wyniki sportowe osiągnięte w 2016 r.
Nagrody otrzymali:
Katarzyna Martyna – lekkoatletka, zawodniczka Wojskowego Klubu Sportowego Wawel Kraków. W 2016 r. zajęła VI miejsce w Mistrzostwach Świata
Juniorów w sztafecie 4 × 400 m, Mistrzyni Polski Juniorek w skoku w dal
i Wicemistrzyni Polski Juniorek w biegu na 400 m.
Hubert Chucherko – od 2011 r. trenuje kungfu/wushu w Klubie Sportowym Potok w Więckowicach. W 2016 r. wywalczył złoty medal w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski WUSHU w walkach lekkiego kontaktu.
Maksymilian Chucherko – trenuje kungfu/wushu w Klubie Sportowym
Potok w Więckowicach. W 2016 r. wywalczył złoty medal w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski WUSHU.
Dariusz Rozmus – od 2011 r. trenuje kungfu/wushu w Klubie Sportowym
Potok w Więckowicach. W 2016 r. zdobył dwa srebrne medale w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski WUSHU, a także dwa srebrne medale
i jeden brązowy w międzynarodowych zawodach w Pradze.
Michał Kwiatek – zawodnik Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” w Tenczynku. Wielokrotnie stawał na podium ogólnopolskich zawodów kolarskich. W 2016 r. zajął III miejsce w Mistrzostwach Polski w Kielcach.

Wyniki wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Krzeszowicach
W niedzielę 2 lip c a
2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do
Rady Miejskiej w Krzeszowicach w okręgu
wyborczym nr 1 –
Osiedle Parkowe.

Adam Majda – zawodnik Uczniowskiego Klubu Pływackiego KMITA.
W 2016 r. w Letnich Mistrzostwach Okręgu Podkarpackiego i Małopolskiego zajął I miejsce na 50 metrów stylem motylkowym i III miejsce na
50 metrów stylem dowolnym.
Zuzanna Sraga – zawodniczka Klubu Jazdy Konnej SZARY, w 2016 r. zajęła
I miejsce w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu (kategoria młodzików).
Jakub Sraga – lekkoatleta, zawodnik Akademii Piłkarskiej im. Henryka Reymana w Krakowie. W 2016 r. zajął I miejsce w biegu na 60 m oraz I miejsce
w skoku w dal w Halowych Mistrzostwach Województwa Małopolskiego
Młodzików i Dzieci.
Inez Durlak – zawodniczka UKS Sokół w Zatorze, uprawia kolarstwo górskie. W 2016 r. zajęła m.in. VI miejsce w zawodach Pucharu Polski MTB XC
w kategorii Żakini.
Maja Bodzęta – siatkarka, w sezonie 2015/2016 zawodniczka UKS JEDYNKA Grupa Azoty PWSZ Tarnów, razem z drużyną zajęła II miejsce w rozgrywkach ligowych grupy IV II Ligi Kobiet, II miejsce w turnieju półfinałowym
i III miejsce w turnieju finałowym o wejście do I Ligi Kobiet.
Zespół MKS MOS Maraton Krzeszowice z trenerem Jakubem Zacharskim: Magdalena Nowak, Adrianna Satora, Aleksandra Kowalska, Natalia Sałustowicz, Agnieszka Dymacz, Dominika Lignar, Agata Byczek,
Hanna Piechota, Małgorzata Płatek, Joanna Bożek – w 2016 r. zespół
zajął III miejsce w rozgrywkach III Ligi Kobiet.
Tekst i zdjęcie: Janina Walkowicz

Nowe wiaty w Miękini
W Miękini zamontowano dwie nowe wiaty przystankowe o konstrukcji
nośnej wykonanej ze stalowych profili zamkniętych, ze ścianami osłonowymi wypełnionymi szkłem bezpiecznym typu laminat (poliwęglan
kanałowy przeźroczysty) i zabudowaną drewnianą ławką. Zastąpiły
one stare, skorodowane wiaty w sąsiedztwie ośrodka AGH i na Wzgórzu. Wartość robót to ok. 10 tys. zł.
Tekst i zdjęcie: Wydział Inwestycji UMK

Liczba wyborców
uprawnionych do głosowania: 1050
Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania: 50
Frekwencja: 4,76 proc.
Na poszczególne
kandydatki oddano
następującą liczbę
ważnych głosów:
Anna Janina Blecharz
– 33 głosy
Katarzyna Monika
Kowal – 17 głosów
www.krzeszowice.pl [ 11 ]
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Turniej Sołectw i Osiedli 2017 w Gminie Krzeszowice
W ramach akcji „Lato w Krzeszowicach” odbywa się Turniej Sołectw
i Osiedli. Organizatorem Turnieju jest Gmina Krzeszowice, a współorganizatorami – Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz sołectwa i osiedla z terenu gminy. Patronat Honorowy nad Turniejem objął
Burmistrz Gminy Krzeszowice.
Uczestnicy rywalizują w 12 konkurencjach, podzielonych na 4 grupy przeznaczone dla:
• sołtysa/przewodniczących osiedla wraz z członkami rad sołeckich/osiedlowych;
• kół gospodyń wiejskich, a w razie ich braku w sołectwie/osiedlu, dla
kobiet będących członkami rad soleckich/osiedlowych lub mieszkanek
sołectwa/osiedla;
• rodzin reprezentujących dane sołectwo/osiedle;
• przedstawicieli OSP, klubów sportowych lub mężczyzn reprezentujących
dane sołectwo/osiedle.
Turniej Sołectw i Osiedli jest znakomitą okazją do świetnej zabawy, zdrowej
rywalizacji i integracji międzypokoleniowej. To zachęta do aktywnego wypoczynku, propagowania rekreacji i upowszechniania aktywności fizycznej.
Pierwszy półfinał Turnieju odbył się 8 lipca w Żarach, gdzie udział wzięły
reprezentacje sołectw i osiedli: Czerna, Czatkowice, Dębnik, Dubie, Siedlec
i Żary. Podczas Turnieju reprezentacje te musiały m.in. na czas poszukać jaj
w stogu siana, napompować 7 balonów, pić przez smoczek z butelki oraz
wbić gwóźdź jak najmniejszą liczbą uderzeń młotka.
Po zaciętej i pełnej poświęceń rywalizacji I miejsce wywalczyło sobie Sołectwo Czerna, II miejsce zajęło Sołectwo Siedlec, a III miejsce Sołectwo Żary.
Te trzy zespoły zapewniły już sobie awans do finału Turnieju, który odbędzie się 2–3 września 2017 r. podczas „Pożegnania Lata” w Krzeszowicach.
Przed nami jeszcze dwa półfinały, pierwszy 13 sierpnia w Nawojowej
Górze, gdzie rywalizować będą: Frywałd, Nawojowa Góra, os. Jurajskie,
os. Nowy Świat, Rudno, Sanka, Tenczynek i Zalas, a drugi 19 sierpnia w Woli
Filipowskiej, gdzie walczyć będą: Filipowice, Łany, Miękinia, Nowa Góra,
os. Centrum, os. Parkowe, Ostrężnica i Wola Filipowska.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz puchary. Każdy półfinał
kończy się spotkaniem integracyjnym i zabawą taneczną. Serdecznie
zapraszamy do uczestnictwa w Turnieju reprezentacje sołectw i osiedli,
a także wszystkich mieszkańców do kibicowania uczestnikom.

Ruszyła krzeszowicka scena
talentów!

Podsumowanie projektu
szwajcarskiego

W każdy weekend lipca w ramach projektu „Lato w Krzeszowicach”
na Rynku można było usłyszeć i zobaczyć wiele amatorskich (ale nie
tylko) zespołów, wokalistów, DJ-ów i tancerzy, którzy mieli okazję pokazać się szerszej publiczności.
Na scenie wystąpili m.in.: zespół Sweet Molly, gitarzysta Damian Wróbel,
solista Maciej Kubaty, tancerze ze szkoły tańca „Sukces”, sobowtór Elvisa
Presleya Rafał Woźniak i inni mniej lub bardziej znani artyści. Wyróżnionych
wykonawców zobaczymy ponownie już we wrześniu, podczas imprezy
finałowej „Pożegnania Lata” w Krzeszowicach.
Więcej informacji o wykonawcach sceny talentów we wrześniowym wydaniu „Magazynu Krzeszowickiego”.
Tekst

i zdjęcia: Joanna

Kaczorowska

Tekst

i zdjęcia: Joanna

Kaczorowska

Od 29 listopada 2011 r. do 31 marca 2017 r. gmina Krzeszowice uczestniczyła w realizacji projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.
Był to efekt ramowej umowy zawartej między rządem RP a Szwajcarską Radą Federacyjną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy (S-PPW) w celu poprawy środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie
rozszerzonej Unii Europejskiej.
Realizacja projektu na terenie gminy Krzeszowice była w 85 proc. finansowana ze środków S-PPW, a w 15 proc. z budżetu gminy. W 2012 r. trwająca procedura wyboru wykonawcy nie pozwoliła na podjęcie prac przy
usuwaniu azbestu. W okresie trwania projektu, w latach 2013–2016, na
terenie gminy Krzeszowice dokonano demontażu 242 pokryć dachowych
zawierających azbest o łącznej wadze 735,7 ton oraz odebrano 947,3 ton
tzw. gruzu azbestowego z 345 nieruchomości. Daje to łączną liczbę 587
beneficjentów ostatecznych, którym udało się skorzystać z pomocy przewidzianej w projekcie.
Rok 2016 był dla projektu nadzwyczaj efektywny. Za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej wykonano 112 demontaży azbestowych
poszyć dachowych, o całkowitej masie 373,4 ton, oraz odebrano odpady
azbestowe zalegające na 221 posesjach w ilości 620,9 ton.
Dodatkowo, z uwagi na duże potrzeby usunięcia odpadów zawierających
azbest zalegających na posesjach mieszkańców gminy, burmistrz w latach
2014 i 2015 ze środków własnych Gminy zrealizował zadanie „Usuwanie
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzeszowice”.
W ramach tego przedsięwzięcia usunięto 638,3 ton odpadów azbestowych
z 236 posesji.
Tekst: Referat Gospodarki Komunalnej UMK
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Rowery na wakacje

Dzięki współpracy Gminy Krzeszowice z Polskim Czerwonym Krzyżem trzy podopieczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymały rowery
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stało się to możliwe dzięki umieszczeniu na terenie 10 sołectw i 3 osiedli pojemników na odzież
używaną i tekstylia. Trójkołowe rowery, wyposażone w bagażnik, są przystosowane do poruszania się po drogach, ale też pełnią funkcję rehabilitacyjną. Wykonano je w kilku rozmiarach i można je dopasować do wieku i wzrostu użytkowników. Rowery zostały dostarczone 24 lipca bezpośrednio do
domów osób obdarowanych - w Krzeszowicach, Ostrężnicy i Tenczynku, a w ich przekazaniu uczestniczyli burmistrz Wacław Gregorczyk i sekretarz
Gminy Jan Bereza. Fundatorów reprezentowała Agnieszka John.
Tekst

i zdjęcia: Janina

Walkowicz

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane
w okresie od lipca br. do końca okresu, na jaki świadczenie przyznano.
W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium
już od lipca 2017 r. Wyjątkiem jest przypadek, gdy stypendium przyznano
na okres krótszy niż rok szkolny – uwzględnia się wtedy rachunki za okres
przyznania świadczenia.

Termin składania wniosków:
– od 1 do 15 września 2017 r. – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

– od września do grudnia 2017 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten
okres powinno nastąpić do 25 listopada 2017 r., a wypłata do 15 grudnia
2017 r.

– od 1 września do 15 października 2017 r. – dla słuchaczy kolegiów
pracowników służb społecznych.

– od stycznia do czerwca 2018 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres
powinno nastąpić do 15 czerwca 2018 r., a wypłata do 30 czerwca 2018 r.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub
zasiłku szkolnego udziela Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pokój nr 111.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę
nie może przekraczać kwoty 514 zł.
Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. tj. z sierpnia 2017 r., a w przypadku
utraty dochodów – z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych
kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele
edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej
decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia tych dokumentów w Urzędzie Miejskim
w Krzeszowicach.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

Formularz wniosku dostępny jest:
– w Wydziale Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111,
– na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, parter,
– do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice
(w zakładce „menu przedmiotowe/edukacja”)

Dyżury mediacyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
W ramach realizacji programu „Bezpieczny Powiat Krakowski 2014–2020” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie przy al. Słowackiego
20 pełnione są dyżury mediacyjne mające na celu udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, dotyczących spraw rozwodowych, w tym
sposobu sprawowania opieki nad dziećmi czy podziału majątku po rozwodzie,
a także w trudnych sytuacjach życiowych, na przykład w przypadku konfliktów
pokoleniowych czy braku porozumienia między rodzicami a dziećmi, sporów

przy ustalaniu zasad opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi lub starszymi
członkami rodziny, kontrowersji dotyczących gospodarowania wspólnym majątkiem itp.
Porady udzielane są przez mediatora, bezpłatnie, w godz. 16.00–18.00, po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Dodatkowe informacje:
tel. 12 634 42 66 wew. 564 lub 569, w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku.
Info: Starostwo Powiatowe w Krakowie
www.krzeszowice.pl [ 13 ]
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Święto Pomidora Krzeszowickiego za nami
W niedzielne popołudnie23 lipca 2017 na Krzeszowickim Rynku odbyło
się niezwykłe wydarzenie kulinarne z krzeszowickim pomidorem w roli
głównej. Pod okiem wybitnych kucharzy Dariusza Wójcika i Krystiana Mazura oraz z udziałem Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Krzeszowice,
przygotowywano różnorodne potrawy z prawie 300 kg pomidorów. Koła
Gospodyń Wiejskich przygotowały dla licznie przybyłych mieszkańców
i gości trzy rodzaje zupy pomidorowej, cztery rodzaje sałatek oraz fasolkę
z pomidorami. Podziw wśród uczestników wzbudziły dania przygotowane
na patelni przez szefów kuchni: boczek i kurczak w pomidorze. Pracownicy
Urzędu Miejskiego przygotowali natomiast pomidory faszerowane. Do pomidorowego szaleństwa włączyły się również dzieci, które wspólnie z animatorami stworzyły różne postaci z pomidorów. Na zakończenie kulinarnej
uczty KGW Ostrężnica- Łany razem z D. Wójcikiem oraz K. Mazurem, na
ogromnej patelni przyrządziły smaczne leczo. Ozdobą imprezy był stragan
pomidorowy przygotowany przez gospodarstwo ogrodnicze T. Bogdana.
Każdy mógł skosztować kilkanaście odmian pomidorów produkowanych
w Krzeszowickich szklarniach. Całość uzupełniły atrakcyjne występy artystów w ramach sceny talentów.

Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom zaangażowanym w organizację Święta Pomidora Krzeszowickiego:
• Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Krzeszowice
• Kucharze: Dariusz Wójcik, Krystian Mazur
• Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Bogdan
• Firma Lewiatan Piotr Piątek & Adam Chechelski
• Piekarnia Cukiernia ATU
• GET IN BANK – oddział Krzeszowice
• Cukiernia Melba
• P.H.U. Dariusz Święszek Krzeszowice
Podziękowania również, dla licznie przybyłych Mieszkańców naszej gminy.
Tekst: Joanna Kaczorowska, Małgorzata Bojkowska
Zdjęcia: Joanna Kaczorowska

„Małopolska Niania” w Krzeszowicach W centrum Paczółtowic
powstaje strefa rekreacyjna
10 lipca Burmistrz Gminy Krzeszowice podpisał umowę na wsparcie
finansowe w ramach pilotażowego projektu „Małopolska Niania”.
W 2017 r. z budżetu Województwa Małopolskiego otrzymamy na ten
cel 20 tys. zł, a Gmina dołoży 10 tys. zł.

Wykonano już najważniejsze prace: w ubiegłym roku ciąg pieszy,
ogrodzenie z koszy gabionowych wypełnionych kruszywem i fundament pod planowaną tężnię solankową. W drugim etapie prac,
zakończonych w lipcu br., w miejscu rozebranej starej wiaty omłotowej ułożono nawierzchnię z kostki brukowej (ok. 110 m2), ustawiono
ławki parkowe, kosz na śmieci i stojak na rowery. Pomiędzy gabionami
wkomponowano zieleń. Wartość tegorocznych robót to 22 tys. zł.
- Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową do wykonania pozostaje
jeszcze: montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie sceny plenerowej
oraz tężni solankowej. Liczę, że siłownia powstanie jeszcze w tym roku. Paczółtowice to miejscowość z dużym potencjałem turystycznym. Z usytuowanej tuż
obok węzła szlaków turystycznych strefy rekreacyjnej korzystać będą mieszkańcy i goście – mówi Andrzej Furmanik, radny i sołtys Paczółtowic.
JW

– Pięć rodzin z terenu gminy Krzeszowice, w których oboje rodziców pracuje,
będzie mogło otrzymać dofinansowanie w wysokości 1500 zł do zatrudnienia
opiekunki dla dzieci. Uważam, że każda forma pomocy rodzicom, którzy nie
chcą lub nie mogą zrezygnować z pracy zawodowej na czas pierwszych trzech
lat życia dziecka, jest ważna i potrzebna, dlatego zdecydowałem o przystąpieniu do tego projektu – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk. Każda rodzina
biorąca udział w pilotażu będzie mogła samodzielnie wskazać osobę, której
powierzy opiekę na swoim dzieckiem. Projekt zakłada, że opiekunem lub
opiekunką może zostać również członek rodziny, z takim jednak założeniem, że będzie to osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 60. roku życia
w przypadku kobiet lub 65. w przypadku mężczyzn. Projekt jest realizowany z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego.
JW
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CZERWIEC W RADZIE MIEJSKIEJ
W czerwcu Rada
Miejska, zgodnie
zresztą ze swoim
p l a n e m p ra c y,
„ p r ze ś w i e t l i ł a”
kondycję spółek
komunalnych,
które co prawda są
odrębnymi podmiotami prawa
handlowego, ale
przecież stanowią
stuprocentową
własność Gminy,
czyli nas wszystkich. Wykonują przy tym ustawowo zawarowane dla samorządu funkcje, za które ten jego
podstawowy szczebel odpowiada – zaopatrują
mieszkańców w wodę, odprowadzają ścieki
i wywożą odpady komunalne. Dlatego zawsze
sprawozdania finansowe tych firm spotykają
się z ogromnym zainteresowaniem radnych
i wywołują gorące nieraz dyskusje w komisjach
i na samej sesji. Tak było i tym razem, ale w obu
przypadkach dominowała troska o najbliższą
przyszłość naszych spółek, a nie analiza ubiegłorocznych ich wyników finansowych i merytorycznych sprawozdań z działalności za ten okres.
Bo trzeba przyznać, nie były one złe, a zarówno
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, jak i Usługi
Komunalne osiągnęły niewielki zysk bilansowy
za 2016 r. Jednak na sytuację obu firm znacząco
wpłynąć może to, co dzieje się obecnie, a czego
zarówno prezes Skotniczny, jak i prezes Martyna nie ukrywają. W przypadku „Wodociągów”

chodzi o roszczenia finansowe zgłoszone przez
wykonawców budowy kanalizacji sanitarnej
realizowanej przed kilku laty w gminie. I jeśli
dobrze odczytuję przedłożone nam dokumenty
i udzielone wyjaśnienia, bynajmniej nie tyle
„winne” są tu same niejednoznaczne zapisy
kontraktowe dotyczące wzajemnych rozliczeń
(ryczałt czy obmiar za roboty dodatkowe), ile ich
prawidłowe bieżące egzekwowanie wobec wykonawców przez inwestora i nadzór inwestorski
podczas trwania robót oraz przy „zamknięciu”
inwestycji. Pojawia się tutaj kwestia odpowiedzialności władz spółki (zmiana prezesa nastąpiła przed rokiem) za podejmowane decyzje, które
teraz skutkują zgłaszaniem wobec niej roszczeniowych pozwów. Ta wielowątkowa sprawa
będzie miała niewątpliwie ciąg dalszy i obecnie,
słusznie niepokojąc się o jej bieg, nie należy snuć
dramatycznych wizji, lecz solidnie przygotować
się do prawnej batalii o również nasze przecież,
w końcowym rozrachunku, pieniądze. Nieco bardziej prozaiczna, ale nie mniej trudna i poważna
jest bieżąca sytuacja Usług Komunalnych. Doszło tutaj do błędnej kalkulacji finansowej przy
przystępowaniu do umowy podwykonawczej
dotyczącej realizacji usługi odbierania odpadów
komunalnych. Szukając rynku i chcąc utrzymać
profil podstawowej działalności, a nade wszystko dać zatrudnienie swoim pracownikom, firma
„wplątała się” w bardzo niekorzystną umowę,
skutkującą comiesięcznymi stratami sięgającymi
nawet 30 tys. zł. Obecnie umowa jest wypowiedziana, ale dla firmy pozostaje problem, co dalej
z tym segmentem działalności, oraz zadanie ciężkiej walki o utrzymanie płynności finansowej,

zaś dla samorządu i mieszkańców dylemat, kto
od września odbierze z terenu naszych sołectw
tak sprawnie i skutecznie śmieci, jak czyni to
obecnie Spółka? Pozostaje mieć nadzieję, że Pan
Prezes wynegocjuje lepsze warunki współpracy
ze zleceniodawcą, które pozwolą na kontynuację
umowy bez ponoszenia przy tym straty.
W poprzednim wydaniu „Magazynu Krzeszowickiego” przedstawiłem procedurę uchwalania
przez Radę absolutorium dla burmistrza. Czerwcowa XXXIII sesja była jej ostatnim etapem.
Radni podzielili zdanie Komisji Rewizyjnej, która
wnioskowała o jego udzielenie. Pozytywna była
także opinia w tej sprawie Regionalnej Izby Rozrachunkowej, która nie dopatrzyła się istotnych
uchybień w prowadzeniu gospodarki finansowej
przez Gminę Krzeszowice w 2016 r. Wynik głosowania był więc raczej przesądzony, jednakże
jednogłośne poparcie, jakie burmistrz Wacław
Gregorczyk otrzymał od radnych kolejny rok
z rzędu, pokazuje stopień aprobaty społecznej
dla stylu sprawowania przez niego stanowiska
burmistrza. Przejęty przez niego ster kierowania
Gminą w bardzo trudnej sytuacji (nadmierne
zadłużenie, fiasko z uchwalaniem miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
„rozkopane” inwestycje kanalizacyjne) utrzymuje kurs i chociaż sztorm ciągle trwa, nikt nie
kwestionuje tego, czyja ręka powinna ten ster
dzierżyć. Należy pogratulować Burmistrzowi skali poparcia oraz tego, co już udało nam się wspólnie osiągnąć, a także wspomagać go w dalszych
działaniach prowadzonych dla dobra gminy i jej
mieszkańców.
Adam Godyń

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W sesji uczestniczyło 18 radnych, prowadzący
obrady przewodniczący Adam Godyń, wiceprzewodniczący Michalina Nowakowska-Malczyk i Artur Baranowski, radni: Robert
Chochół, Jerzy Ciężki, Monika Dudek, Andrzej
Furmanik, Beata Głąb, Irena Godyń, Bogdan
Kurdziel, Stanisława Maciejowska, Wojciech
Pogan, Agnieszka Sańka, Leszek Słota, Kazimierz Stryczek, Wojciech Styrylski, Klaudia
Węgrzyn i Henryk Woszczyna, burmistrz Wacław Gregorczyk, sekretarz Jan Bereza, skarbnik Beata Banach, naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów, sołtysi, przewodniczący
zarządów osiedli.

Po stwierdzeniu prawomocności i zatwierdzeniu porządku obrad radni przyjęli Protokół
nr XXXII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach, która odbyła się 25 maja 2017 r.
Podjęli uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały
nr XXX/334/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w 2017 r. (środki na konserwację Filipówki
wrócą do budżetu Gminy w związku ze zmianą
terminu realizacji zadania).
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 r. (deficyt budżetu nie ulega
zmianie) i uchwałę w sprawie zmiany Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice
(dotyczy zadania: budowa kanalizacji sanitarnej).
Opierając się na pozytywnych opiniach RIO
i Komisji Rewizyjnej, przedstawionych przez
przewodniczącego Komisji Henryka Woszczynę,
Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2016 r. oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Krzeszowice za 2016 r. Tym samym jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Gminy
Krzeszowice Wacławowi Gregorczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Były kwiaty i gratulacje.
Dalsze uchwały dotyczyły oświaty. Po wysłuchaniu pozytywnej opinii przewodniczącego
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Komisji Eduk acji Rober ta Chochoła radni
podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXIII/377/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały
nr XXX/326/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
Radni podjęli uchwały w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności: Zespołu Szkół im.
Tadeusza Kościuszki Publicznego Gimnazjum
w Zalasiu, Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły
Publicznego Gimnazjum w Tenczynku, Zespołu
Placówek Oświatowych Publicznego Gimnazjum
im. ks. poety Jana Twardowskiego w Woli Filipowskiej, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej
Publicznego Gimnazjum w Nowej Górze oraz
Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Krzeszowicach.
Następne uchwały dotyczyły przekształceń placówek: dotychczasowego 6-letniego Zespołu
Placówek Oświatowych Szkoły Podstawowej im.
Józefa Bema w Woli Filipowskiej w 8-letni Zespół
Placówek Oświatowych Szkołę Podstawową
im. Józefa Bema w Woli Filipowskiej, Zespołu
Szkół im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
w Nowej Górze, Zespołu Szkoły im. Władysława
Jagiełły w Tenczynku w Szkołę Podstawową
im. Władysława Jagiełły w Tenczynku, Zespołu
Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu w Szkołę
Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu,
6-letniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Filipowicach w 8-letnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego
w Filipowicach, 6-letniej Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Krzeszowicach, 6-letniej Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w 8-letnią
Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Sance, 6-letniej Szkoły Podstawowej im. Krystyny

i Andrzeja Potockich w Miękini w 8-letnią Szkołę
Podstawową im. Krystyny i Andrzeja Potockich
w Miękini, 6-letniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
w 8-letnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze, 6-letniej
Szkoły Podstawowej im. mjr. Józefa Ryłko w Czernej w 8-letnią Szkołę Podstawową im. mjr. Józefa
Ryłko w Czernej, 6-letniej Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Paczółtowicach w 8-letnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka
w Paczółtowicach, 6-letniej Szkoły Podstawowej
im. Jana Łachuta w Ostrężnicy w 8-letnią Szkołę
Podstawową im. Jana Łachuta w Ostrężnicy
Ostatnia uchwała oświatowa dotyczyła udzielenia i ustalenia rozmiaru zniżek dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice, oraz zasad
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Dwie kolejne uchwały dotyczyły udzielenia dotacji: dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tenczynku
w wysokości 80 tys. zł, z przeznaczeniem na remont dachu remizy (20 tys. zł ze środków sołeckich i po 30 tys. zł ze środków Gminy i Państwowej Straży Pożarnej), oraz dla Policji w wysokości
3 tys. zł, na tzw. letnie patrole, jako uzupełnienie
wcześniejszej dotacji.
Następne uchwały dotyczyły zwolnień z podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie Gminy Krzeszowice oraz
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy
zrealizowali nową inwestycję przeznaczoną na
prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy. Radni uchwalili Program Współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2017 r.
W wyniku negatywnej opinii Komisji Rozwoju
i Infrastruktury Rada Miejska nie wyraziła zgody
na oddanie w dzierżawę części nieruchomości
w obrębie dworca kolejowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (ewentualne
oddanie gruntów w dzierżawę może się odbyć
w trybie przetargowym). Skarga na działalność
Burmistrza w sprawie planu zagospodarowania
została uznana za bezzasadną.
Radni dokonali oceny stanu i działalności spółki
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice oraz spółki
Usługi Komunalne Krzeszowice. Spółkę WiK
reprezentował prezes Henryk Skotniczny. Niepokojący stan to roszczenia finansowe wykonawcy
poprzednich inwestycji, wynikające z niedoskonałości zawieranych w przeszłości umów.
Obecnie wykonawca wykorzystuje wszystkie
luki prawne. Henryk Skotniczny, który za okres
kierowania Spółką uzyskał absolutorium, gromadzi materiały dowodowe i robi wszystko,
by straty były jak najmniejsze. O tym, jak duże
straty poniesie Spółka, zadecyduje Sąd. Również
Spółka Usługi Komunalne, którą reprezentował
prezes Antoni Martyna, nie ma łatwej sytuacji
finansowej. Ale mimo trudności realizuje swoje
zobowiązania. Ogólna ocena obu spółek wypadła pozytywnie. W tej sprawie wypowiadali się
m.in.: burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Komisji Kazimierz Stryczek i Leszek Słota,
wiceprzewodnicząca RM Michalina Nowakowska-Malczyk.
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po
dawnej kopali Porfiru w Miękini i Czernej. To
zagadnienie szczegółowo omówiła Magdalena
Czechowska, wyjaśnień udzielali radny Leszek
Słota i naczelnik Wydziału Maciej Zieliński.
Radny, sołtys Miękini Bogdan Kurdziel mimo
wielu zabiegów nie uzyskał pisemnej gwarancji
przyszłej lokalizacji boiska sportowego. Na tym
etapie planowania nie jest to możliwe.
Radni przyjęli Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice za 2016 r. oraz
Sprawozdanie Burmistrza Gminy Krzeszowice
z działalności za okres od 13 maja 2017 r. do 16
czerwca 2017 r.
Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych zakończyły obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej.
Maciej Liburski.
Pełną treść protokołów z sesji Rady Miejskiej Czytelnik znajdzie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach według
następującej ścieżki: Rada/Sesje/Protokoły z sesji
Rady.

[ 16 ] – Magazyn Krzeszowicki 8/2017

SOŁECKIE SPRAWY
SIEDLEC

DUBIE

O Dożynkach Gminnych w Siedlcu mówi sołtys Stanisław Molik: To dla
nas wyróżnienie. Cieszę się, że po latach Siedlec jest znów gospodarzem
Dożynek Gminnych, na które serdecznie zapraszam w sobotę 26 sierpnia.
Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kaplicy Zgromadzenia Sióstr
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Po mszy korowód przemaszeruje na
boisko. Tu nastąpi powitanie gości, będzie tradycyjny obrzęd dożynkowy,
przyśpiewki, tańce, wręczanie wieńców i chlebów. Później wspólna biesiada przy stołach, no i oczywiście zabawa taneczna. Najpierw będzie grał zespół muzyczny, a po 22 – DJ. Przewidujemy też inne atrakcje, m.in. wystawy
i stoiska promocyjne. Spodziewamy się wielu gości. Liczymy zwłaszcza na
rolników, bo to przecież ich święto.

W Dubiu nie ma remizy ani jednostki OSP. Ale są strażacy z sąsiedniego
Siedlca. Zawsze kiedy zachodzi potrzeba, służą pomocą, ofiarnie i bezinteresownie. Ich zaangażowanie docenili sołtys Dubia Zbigniew Wąsik oraz
członkowie Rady Sołeckiej Agnieszka Chechelska, Stanisław Klocek, Leszek
Mirek i Mirosław Więcław, którzy zaprzyjaźnionej jednostce OSP zasponsorowali zakup elektrycznego odkurzacza do zwalczania szerszeni. Niedawno
odbyło się przekazanie sprzętu na ręce prezesa Zbigniewa Barana i wiceprezesa Tomasza Nowaka z OSP Siedlec. Sprzęt testował druh Jan Firek.

Maciej Liburski

Maciej Liburski

Mieszkańcy Osiedla Czatkowice składają przewodniczącej Zarządu Osiedla

Pani Helenie Latawiec
serdeczne podziękowania za zorganizowanie stojącej na wysokim poziomie imprezy Piknik Rodzinny.

TERAPIA PRZEZ TWÓRCZOŚĆ
30 czerwca 2017 r. w „Galerii pod 1edynką” w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach miało miejsce wydarzenie szczególne: „Baśniowe
inspiracje – terapia przez twórczość”. Wybrane formy swojej aktywności zaprezentowali podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy
Caritas Archidiecezji Krakowskiej, działającego w Woli Filipowskiej,
kierowanego przez Monikę Bobrzyk. Powstała w 2001 r. placówka
wspiera osoby niepełnosprawne w podnoszeniu ich jakości życia,
funkcjonowaniu w środowisku społecznym, organizacji czasu.
Wspomniane wydarzenie składało się z dwóch części. Pierwszą był wernisaż różnych form prac plastycznych, wykonanych przez podopiecznych
pod kierunkiem terapeuty Małgorzaty Ostrowskiej. „Piękno mnie buduje”
– to słowa jednego z uczestników zajęć terapeutycznych. Twórczość własna stanowi niewątpliwie bardzo istotny czynnik odzyskiwania równowagi
emocjonalnej. Wycisza, nadaje rytm dniom, łagodzi smutki duszy, pozwala
oderwać się od szarej – czasem – rzeczywistości, zachwyca swoimi efektami i mocą budzenia wzruszeń. Część zaprezentowanych w czasie wernisażu prac to efekt aktywności zbiorowej, część zaś to prace indywidualne,
których twórcami są: Jadwiga Tyliba, Zbigniew Kasprzyk, Agnieszka
Łabuzek i Krzysztof Ziembiński.
Ważną formą pracy terapeutycznej ŚDS w Woli Filipowskiej jest teatr.
W drugiej części wydarzenia podopieczni, tworzący – pod kierunkiem
Beaty Cichoń – grupę teatralną „Fantazja”, zaprezentowali etiudę sceniczną
„I zerwę kwiat pełen rosy”, opartą na motywach opowiadania Stanisława
Czycza pod tym samym tytułem. W role bohaterów brawurowo wcielili się
Małgorzata Surowiec jako Mikado, Krzysztof Ziembiński jako Gioconda
i Jadwiga Tyliba w roli Inez. Dla podopiecznych było to już kolejne spotkanie z twórczością niezwykle silnie związanego z Krzeszowicami Stanisława
Czycza. Wcześniej inspirację do pracy terapeutycznej stanowiły jego opowiadania Gdy nocą pachnie kwiat magnolii i Jest, było, będzie. Etiuda została
zaprezentowana w znakomitej scenografii Małgorzaty Ostrowskiej.
Red.
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GALERIA W PAŁACU VAUXHALL
ZAPRASZA
Wprawdzie sezon urlopowy jeszcze w pełni, ale już zapraszamy na
pierwsze powakacyjne wydarzenie artystyczne.
W 2017 r. świat sztuki obchodzi ważną rocznicę 100-lecia polskiej
awangardy. Symbolicznym początkiem narodzin nowego prądu stylistycznego w sztuce polskiej było otwarcie I Wystawy Ekspresjonistów
Polskich w siedzibie krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 4 listopada 1917 r. To wydarzenie radykalnie zmieniło kierunek
dążeń artystycznych oraz poglądy na sztukę ówczesnych twórców,
a tym samym całą sztukę współczesną. Pamiętamy wielkie nazwiska:
Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Zbigniew i Andrzej Pronaszko, Tymon
Wiesiołowski i wielu innych.
Jak w całym kraju, także i my chcemy wspomnieć czas Wielkiej Awangardy. Dlatego zapraszamy na wystawę, która będzie artystycznym
upamiętnieniem polskiej awangardy, a równocześnie współczesnym
wyzwaniem i próbą zmierzenia się z tym tematem. Do udziału zaprosiliśmy artystów powiatu krakowskiego, będzie to więc jednocześnie

kolejna wystawa organizowana we współpracy z Wydziałem Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie. Pierwsza taka
wystawa odbyła się w lipcu 2011 r., gromadząc 22 artystów „geograficznie” związanych z powiatem krakowskim, i okazała się znakomitą
prezentacją potencjału twórczego, kreacji artystycznej i sprawności
warsztatowej twórców ziemi krakowskiej, a równocześnie przemiłym
spotkaniem ludzi sztuki z naszego terenu.
Otwarcie tegorocznej wystawy pod tytułem „POZA SCHEMATAMI – w 100-lecie polskiej awangardy” odbędzie się w Galerii
w Pałacu Vauxhall Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
1 września 2017 r. o godzinie 19.00. Wystawa trwać będzie przez
cały wrzesień. Swój udział zapowiedziało ponad 20 artystów –
malarzy i rzeźbiarzy – z powiatu krakowskiego.
Wystawą „POZA SCHEMATAMI” Galeria w Pałacu Vauxhall rozpoczyna
kolejny, mam nadzieję owocny i ciekawy, sezon artystyczny – o czym
jeszcze wakacyjnie informuje kurator wystawy Anna Miga.

IMPRESJE TENCZYNKA I OKOLIC
14 lipca w Galerii w Pałacu Vauxhall Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach odbył się wernisaż wystawy
„Impresje Tenczynka i okolic”. Jest to poplenerowa wystawa malarstwa, w której udział biorą dwie grupy wiekowe
– dziecięca grupa malarska Mały Picasso oraz grupa dorosłych utworzona zarówno z osób malujących amatorsko,
jak i „zawodowców”. Uczestnicy są związani ze Stowarzyszeniem Ogrodowym „Tenczyńskie Skałki” w Tenczynku.
Wystawa zainaugurowała Jubileusz 30-lecia powstania
Ogrodu Działkowego. Do grupy Mały Picasso należy 12
dzieci. Spotykają się na warsztatach plastycznych, tworzą
kolaże, malują na drewnie. Organizowane są dla nich plenery malarskie, podczas których powstają prawdziwe dzieła
na płótnach. Nad twórczością najmłodszych czuwa artysta
plastyk Irena Podolak, wiceprezes Stowarzyszenia. Malarka
prowadzi w Krakowie swoją pracownię Studio Zakątek.
Zajmuje się głównie malarstwem ikon, a także współczesnym malarstwem awangardowym. Na wystawie w Galerii
w Pałacu Vauxhall Centrum Kultury i Sportu prezentowana
jest również twórczość działkowców i ich przyjaciół, którzy
korzystając z uroków okolicy, tworzą na miejscu. Są to
obrazy malowane w różnych technikach, także fotografie
i grafiki. Na obrazach prezentowane są fragmenty ogrodów,
ulubione widoki, miejsca znane z tradycji i historii okolicy.
W wystawie biorą udział: Artystyczna grupa dziecięca Mały
Picasso, Marysia Terebus, Julka Chojnacka, Zuzia Podolska,
Martynka Gut, Wiktor Gut, Emilka Iliadis, Maja Wrzesińska,
Alex Zagól oraz: Jacek Wrzesiński, Wanda Izabella Wilk,
Sylwia Dulny, Małgorzata Stańczyk, Jerzy Pulchny, Elżbieta
Klimek, Sylwia Liszka, Roman Głowacki, Janina Podgórska,
Irena Podolak, Sylwia Męcik.
Red.
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Wśród rozlicznych ludowych tradycji jedną z piękniejszych
jest tworzenie i święcenie zielnych bukietów na Święto Matki
Boskiej Zielnej, czyli katolickie święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Od sześciu lat Fundacja Kobieta w Regionie oraz Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Rudno organizują konkurs na bukiety i towarzyszące
im warsztaty. Z roku na rok wydarzenie to gromadzi coraz więcej
uczestników. Pomysł zrodził się w głowie Moniki Dudek, prezeski
fundacji, gdy w 2011 r. zaobserwowała, jak wiele osób uczestniczących we mszy świętej w kaplicy w Rudnie przynosi w tym
dniu do kościoła zielne bukiety. Była to tradycja nadal żywa. Na jej
propozycję organizacji konkursu odpowiedzieli chętnie członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno i – będąca od początku
ekspertem w projekcie – Elżbieta Augustynek z Zalasu. Projekt
ten, poświęcony ziołom, przyrodzie, bioróżnorodności oraz
tradycji obchodzenia Święta Matki Boskiej Zielnej, sprawdził się
znakomicie. W konkursie biorą udział osoby indywidualne, dzieci,
młodzież oraz przedstawicielki kół gospodyń, które przyjeżdżają
do Rudna także z okolicznych gmin i miejscowości, w tym z Rybnej, Kryspinowa, Mętkowa czy Chrzanowa.
W tej edycji zaplanowano cztery spotkania warsztatowe, które
odbędą się w lipcu i sierpniu: w Wołowicach w gminie Czernichów
(czwartek 27.07, godz. 17.00), Racławicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia (czwartek 3.08, godz. 17.00), Rudnie (piątek 4.08,
godz. 17.00) i Tenczynku (sobota 5.08, godz. 11.00).
Celem warsztatów jest nabycie praktycznej wiedzy o ziołach i roślinach występujących na podkrakowskich łąkach i terenach zielonych, przybliżenie i zachowanie tradycji regionu, pielęgnowanie
i podtrzymywanie lokalnych zwyczajów. Prowadzi je doskonale
uzupełniający się duet: Elżbieta Augustynek, zielarka, znawczyni
i miłośniczka wszelkich aspektów przyrody, oraz Wojciech Gałosz,
ekolog i przyrodnik. Oboje przekazują uczestnikom wiele cennych wiadomości na temat ziół, ich wykorzystania, zastosowania
w domowej medycynie, a także ich znaczenia, tradycyjnej symboliki i sposobów komponowania zielnych bukietów. Nad całością
czuwa Monika Dudek, etnograf i regionalistka.

Finałem projektu jest konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej, w urokliwej kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego w Rudnie, a potem tradycyjna Biesiada w Sadzie, z ludową muzyką na żywo. Bukiety do konkursu można zgłaszać 15 sierpnia już
od godziny 9.00. O godzinie 10.15 rozpoczyna się uroczysta msza
święta, potem jury ocenia bukiety – w ubiegłym roku było ich ponad 70! – a goście i turyści podążający na Zamek Tenczyn słuchają
muzycznych występów i częstują się regionalnymi przysmakami.
Wydarzeniu towarzyszą warsztaty artystyczne, w tym garncarstwa i bibułkarstwa, a organizację całości wspiera Parafia św.
Katarzyny w Tenczynku oraz Sołectwo Rudno.
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich
dorosłych w kategorii indywidualnej i grupowej oraz dzieci i młodzież. W tym roku głównymi nagrodami będą obrazy z wizerunkami Matki Boskiej Zielnej, malowane na desce przez krakowską
artystkę Irenę Podolak.
Informacje: tel. 690 012 613, www.kobietawregionie.pl
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krzeszowice oraz Powiatu Krakowskiego.
15 sierpnia 2017
RUDNO, gmina Krzeszowice
Kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego
od 9.00 – rejestracja bukietów
10.15 – msza św. i poświęcenie bukietów
11.15 – koncert pieśni Maryjnych chóru Cantate Anima
11.45 – Biesiada w Sadzie przy muzyce na żywo
– występ Koła Gospodyń Wiejskich Mętkowianki
– warsztaty garncarstwa i bibułkarstwa
13.00 – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
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SIERPNIOWE MUZYCZNE FONTANNY

W sierpniu odbędą się dwa ostatnie koncerty w cyklu Muzyczna
Fontanna. Te plenerowe, kameralne wydarzenia na krzeszowickim
Rynku cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców
i przybywających do Krzeszowic turystów. To okazja do międzysąsiedzkiej integracji i wakacyjnego relaksu przy bardzo zróżnicowanych gatunkach muzyki.
W czerwcu obejrzeliśmy efekty polsko-norweskiej integracji muzycznej
(chór Allegria oraz śpiewacy operowi z Norwegii), a w lipcu w folkowe
klimaty wprowadzili nas muzycy z SAS TRIO.
Przed nami kolejne spotkania i kolejne gatunki muzyczne. Już 4 sierpnia
na płycie Rynku zaprezentują się Tomasz Drabina, akordeonista, kom-

pozytor i pedagog, oraz towarzysząca mu wokalistka Ewa Zgoda, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. W programie Powróćmy jak za
dawnych lat usłyszymy standardy piosenki francuskiej, tanga oraz swingujące piosenki polskie – od 20-lecia międzywojennego po współczesność.
Natomiast 18 sierpnia czeka nas nastrojowy wieczór. Na koncert Barwinek – piosenki z połonin zabierze nas Agata Rymarowicz, pochodząca
z Bieszczadów piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Jej ulubione
gatunki to piosenka poetycka i folkowa. Na scenie zagrają z nią Emilian
Rymarowicz (gitara) oraz Aleksandra Rymarowicz (skrzypce).
Serdecznie zapraszamy!

PARAFIADA W SANCE
W sobotnie letnie popołudnie 24 czerwca
boisko Szkoły Podstawowej w Sance zaroiło
się od tłumu dzieci w różnym wieku. Razem
z nimi przybyli rodzice, dziadkowie i całe
rodziny. Rozpoczęła się kolejna już Parafiada.
Uroczystość rozpoczęła się w obecności Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka
oraz radnego Rady Powiatu Jerzego Wnęka,
a także sołtysa Sanki Bolesława Kuciela, dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu
Andrzeja Osiniaka i przewodniczącego Rady
Rodziców Tomasza Kołodzieja.
Na początek swój układ taneczny zaprezentowały przedszkolaki. Grupa maluchów odtańczyła
„krakowiaczka”, a starsze kujawiaka. Na koniec
dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę dla taty
i mamy. Następnie uczniowie klas IV–VI zatańczyli uroczystego poloneza. Kolejnym tańcem
był „zbójnicki” w wykonaniu uczniów klasy I. Nie
tylko został odtańczony, ale też „wyśpiewany”
na góralską nutę. Klasa II wykonała krakowiaka,
a klasa III kujawiaka. Na zakończenie części tanecznej starsze dzieci zaprezentowały jeszcze
„szkocką polkę” oraz „taniec francuski”.
W końcu przyszedł czas na zabawę. Sołtys z Radą
Sołecką i Ochotniczą Strażą Pożarną zagwarantowali kilka godzin szaleństwa na dmuchanym
zamku, lody i kiełbaski oraz pokazy strażackie.
Nauczyciele prowadzili konkursy sprawności
i wiedzy.
W trakcie Parafiady rozstrzygnięty został Konkurs Fotograficzny w ramach projektu „Cudze
chwalicie – swego nie znacie”. I miejsce i nagrodę
w postaci rodzinnej sesji zdjęciowej ufundowa[ 20 ] – Magazyn Krzeszowicki 8/2017

nej przez naszego szkolnego fotografa zdobył
Robert Poznański.
Część przeznaczona dla dzieci zakończyła się
około 18.30. Wtedy też wystąpił zespół Frywałdzianki. W towarzystwie harmonii oraz kontrabasu panie z KGW wyśpiewały bardziej lub mniej
znane piosenki ludowe i biesiadne z naszego
regionu.
W końcu nadszedł czas na zabawę dla dorosłych.
Dochód z imprezy przeznaczony będzie na
stworzenie planu rozbudowy szkoły o dużą salę
gimnastyczną. Od godziny 19 do świtu bawiło się
około 300 osób.
Oczywiście zabezpieczona była także strona
gastronomiczna. Rodzice obsługiwali grilla, serwowali pyszną wojskową grochówkę, ugotowaną przez panie ze szkolnej kuchni, sprzedawali
ciasta i napoje, pilnując, by wszyscy dobrze się
bawili.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu

tego wydarzenia. Dziękuję Radzie Rodziców
i wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, sołtysowi i Radzie Sołeckiej, księdzu
proboszczowi i wszystkim, których praca przyczyniła się do zorganizowania tak wspaniałego
pikniku rodzinnego.
Katarzyna Mitka

ZABAWA POD LIPAMI

Pierwszy półfinał Turnieju Sołectw i Osiedli przeprowadzono w Żarach.
Wystąpiło sześć reprezentacji. Po zaciętej rywalizacji w atmosferze ogólnej
zabawy zwyciężyła Czerna, II miejsce zajął Siedlec, a III gospodarze, czyli
Żary – i te drużyny zakwalifikowały się do wrześniowego finału.

nymi domowymi ciastami i kanapkami, a mała gastronomia z Nawojowej
Góry zapewniła przysmaki z grilla oraz napoje. Do tańca zapraszał zespół
Soprano Duo. Mieszkańcy i goście bawili się wyśmienicie. Było fantastycznie. To również zasługa sponsorów.

Po Turnieju odbyła się tradycyjna Zabawa pod Lipami, zorganizowana już
po raz szósty przez sołtysa Żar Kazimierza Przybylskiego oraz miejscowe
Koło Gospodyń Wiejskich. Stoisko promocyjne KGW Żary częstowało pysz-

Maciej Liburski

NOWA GÓRA
Nowogórski Piknik Rodzinny zachwycił uczestników bogatym programem. Były występy artystyczne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Nowej Górze, pokaz sztuk
walki Combat Self-Defence, nagrody dla młodych, wyróżniających się druhów OSP,
piosenkarski mini recital Karoliny Kramarz, pokaz udzielania pierwszej pomocy Maltańskiej Służby Medycznej, licytacja prac plastycznych uczniów „Dzieci dla Tomka”,
występ KGW Ostrężłanki z Ostrężnicy-Łanów, pełen humoru i satyry występ miejscowej grupy Pospolite Ruszenie z Leszkiem Kramarzem, losowanie nagród oraz Nowogórska Przytupajka, a dla dzieci ponadto wodne kule, dmuchańce oraz gry i zabawy
prowadzone przez grupę artystyczną BEST. Pojawiły się też stoiska z zabawkami
i gadżetami, a w ramach małej gastronomii serwowano bardzo smaczne „pieczone”,
kiełbaski i stek z grilla. Takiej imprezy jeszcze w Nowej Górze nie było.
Wydarzenie w sposób profesjonalny zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Quartetis w Nowej Górze przy współpracy rodziców, Rady Pedagogicznej,
OSP Nowa Góra i sołtysa Stanisława Rozmusa. Pomogli też sponsorzy.
Na Nowogórski Piknik Rodzinny zjechało wielu gości, m.in. wicestarosta krakowski
Wojciech Pałka, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, radny Powiatu Jerzy Wnęk, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Michalina Nowakowska-Malczyk.

Maciej Liburski

Serdecznie dziękuję za wspaniałą opiekę
Ordynatorowi, Chirurgom i Pielęgniarkom
Oddziału Urologii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
– wdzięczny pacjent Zygmunt Wróbel z Krzeszowic
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Z WIEJSKIM PRZYTUPEM
W Paczółtowicach po raz kolejny odbyła się wspaniała impreza: Zabawa
z Wiejskim Przytupem. Były atrakcje dla dzieci i dorosłych. Dzieciaki co sił
w nogach prześcigały się w zjazdach na dmuchańcach. Dorośli zaś tańczyli,
a dla odpoczynku siadali przy stołach, gawędzili i posilali się. Serwowane
steki, kiełbasy, chleb ze smalcem, ogórki małosolne oraz kawa i herbata
wszystkim bardzo smakowały, zwłaszcza smalec, jakiego nigdzie indziej nie
potrafią zrobić. Ogromnym powodzeniem cieszyły się też domowe ciasta –
specjalność cukiernicza miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
W miarę upływu czasu przybywało coraz więcej gości, nie tylko mieszkańców Paczółtowic, ale i wielu przyjezdnych z różnych stron, a wśród nich
grupa pielgrzymów z Warszawy i Lublina. Na spotkanie z organizatorami
i uczestnikami zabawy przybył również burmistrz Wacław Gregorczyk.
Oprawę muzyczną zabawy zapewnił grający pod nogę zespół Rytmix.
Zabawę z Wiejskim Przytupem zorganizowali sołtys Andrzej Furmanik,
Rada Sołecka i druhowie OSP, wspierani przez prezes Bernadettę Wójcik. Za
pośrednictwem „Magazynu” sołtys Andrzej Furmanik serdecznie dziękuje
wszystkim za pomoc przy organizacji imprezy, a mieszkańcom za liczny
udział.
Maciej Liburski

JUBILEUSZ OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W TENCZYNKU
W 1987 r. powstały w Tenczynku Ogrody Działkowe. Na terenie przekazanym przez Gminę Krzeszowice swoje działki zakładali pracownicy Instytutu
Obróbki Skrawaniem w Krakowie oraz innych krakowskich zakładów pracy.
Na powierzchni ponad 50 hektarów utworzono trzy enklawy. Największa
z nich, 30-hektarowa, składa się z 405 działek. Działkowa rodzina to około
1000 osób. Wspólnie tworzą enklawę, w której odpoczywają, uprawiają
ziemię i pracują społecznie na rzecz wspólnoty. Od dwóch lat ogród mieszczący się w tej enklawie jest samodzielnym stowarzyszeniem, prężnie się
rozwijającym i szanującym ekologię.

W 230. ROCZNICĘ
1 lipca, w 230. rocznicę wizytacji Dębnika przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, odbyło się oficjalne otwarcie Centrum i odsłonięcie zegara słonecznego w byłym łomie czarnego marmuru Siwa
Góra w Dębniku.
Honory gospodarza uroczystości pełniła sołtys, a zarazem prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dębnika Helena Cekiera. Na uroczystość przybyło
wielu gości: proboszcz parafii Ryszard Pałka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Baranowski, sekretarz
Gminy Jan Bereza, naczelnik Wydziału Inwestycji Ewa Baranowska, były
wicestarosta Andrzej Furmanik, radni i sołtysi Stanisława Maciejowska,
Andrzej Furmanik, Stanisław Molik, Kazimierz Przybylski, przedstawiciele
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, członkowie Klubu Seniora z Krzeszowic. Liczną grupę stanowili mieszkańcy Dębnika.
Po otwarciu Centrum wszyscy udali się na festyn – wspaniałą zabawę
z tańcami do późnych godzin wieczornych. Grał i śpiewał Rytmix. Były
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Początki jednak były trudne i skromne. Były tutaj zwykłe łąki. Poza ogrodzeniem nie było nic. Wodę do podlewania woziłem z odległej o jakiś kilometr
rzeczki Dulówki. Późniejsza infrastruktura powstała ze składek działkowców.
Zaczęliśmy od dróg, potem wykopaliśmy trzy studnie. W latach 90. zbudowaliśmy wodociąg, a później doprowadziliśmy prąd. Dla mnie i dla wielu z nas,
działkowców, bycie tu, w Tenczynku, to druga, przyjemniejsza strona życia –
mówi jeden z pierwszych działkowców Krzysztof Ostrowski.
Marian Lewicki

też stoiska: promocyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Dębnika, miejscowego
gospodarstwa z olejami tłoczonymi na zimno i tradycyjnie wyrabianymi
serami oraz małej gastronomii z grillem i napojami. Nowo otwarte Centrum
Dębnika to dwie drogi dojazdowe, wybrukowany kostką plac stanowiący
rynek oraz skwer z zegarem słonecznym, ławeczkami, wiatą przystankową
i tablicą informacyjną. Postawienie repliki zegara i tablicy było możliwe
dzięki podjęciu i wykonaniu projektu „Tradycje Dębnika w kamieniu za-

mknięte”, realizowanego przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.
O wykonanie repliki zegara od lat zabiegał rodowity dębniczanin Czesław
Cekiera. Zegar wykonała firma kamieniarska Grzegorza Cekiery. Było więc
co świętować, bo liczący około 100 mieszkańców Dębnik ma rynek i, jak
kiedyś, słoneczny zegar.
Maciej Liburski

WAKACJE Z PRZYGODĄ!
W dniach 17–28 lipca Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach po
raz kolejny zorganizowało półkolonię „Wakacje z przygodą” dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Krzeszowice. Przez dwa tygodnie 90 dzieci
uczestniczyło w zajęciach pod okiem wykwalifikowanej kadry wychowawczej: Dominiki Dziedzic, Wioletty Dziedzic, Kingi Kalety, Klaudii
Kopty, Małgorzaty Płatek, Mirosława Piskorza oraz kierownika półkolonii Agnieszki Kmiecik.
Dzieci w wieku 6–12 lat brały udział w zajęciach sportowych na hali gimnastycznej i krzeszowickim Orliku – nie zabrakło zaciętych meczów oraz
niezliczonej ilości zabaw sportowych. Dzięki przejściu trasy questingowej
uczestnicy mieli okazję rozwiązywać ciekawe zagadki, a także dowiedzieć
się wiele o historii Tenczynka i okolic. Dzieciaki odwiedziły osadę Boroniówka pod Ojcowem, gdzie poznały pracę starego młyna i tartaku. Uczestniczyły także w prowadzonych przez Wojciecha Gałosza warsztatach „Las po
raz enty”, odkrywając tajniki lasu. Z kolei Wojciech Dworaczek, fotografik,
wprowadził wszystkich w świat historii fotografii w ramach doświadczeń
w zaimprowizowanej w Centrum ciemni.

Wszystkie dzieci wzięły udział w przejażdżkach drezyną w Regulicach oraz
odwiedziły znajdujące się w tej miejscowości Ekomuzeum Garncarstwa,
gdzie zobaczyły między innymi piec do wypalania naczyń, moździerze
i sprzęt do produkcji chleba. Nie zabrakło wyjazdów na basen do Chrzanowa, a dzięki zaproszeniu policjantów dzieci mogły zwiedzić krzeszowicki
komisariat, gdzie każde wykonało swój własny odcisk palca, a przy okazji
poznało zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
Na zakończenie dwóch tygodni spotkań wszyscy wzięli udział w ognisku
na tzw. Sztolni. Poza kiełbaskami i wspólnymi zabawami czas umilił im
występ iluzjonisty Tomasza Jesionki.
Mamy nadzieję, że każde dziecko będzie mile wspominać dni spędzone na
półkolonii. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
tego przedsięwzięcia i zapraszamy wszystkie chętne dzieci na kolejną półkolonię, organizowaną przez Centrum Kultury i Sportu już w ferie 2018 r.!
Info: CKiS
www.ckiskrzeszowice.pl [ 23 ]

NA SZLAKU
Zorganizowany przez Stowarzyszenie Społeczno -Kulturalne „Na Wulkanie”
w Miękini spacer starą trasą transportu kamienia – z Filipowic do Miękini
– zgromadził przy kościele w Filipowicach prawie 20 osób chętnych do
zmierzenia się z upałem i czterokilometrową trasą. Na starcie uczestnicy
spaceru, m.in. zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Michalina Nowakowska-Malczyk i radny Rady Miejskiej Bogdan Kurdziel, a także członkowie Stowarzyszenia, mieszkańcy Filipowic, Miękini i Krzeszowic, otrzymali
okolicznościowe informatory oraz zapasy wody mineralnej.
Trwający dwie godziny spacer pozwolił jednym na poznanie, innym na
przypomnienie sobie uroczych miejsc przemierzanego szlaku. Bardzo wiele szczegółów, zwłaszcza o nieczynnym kamieniołomie, przekazał uczestnikom jego były pracownik Czesław Wójcik.
Przy sołtysówce w Miękini, która stanowiła metę spaceru, czekał wicestarosta krakowski Wojciech Pałka. Serdecznie przywitał wszystkich uczestników
spaceru, gratulując im wytrwałości i kondycji. W spotkaniu przy sołtysówce
uczestniczyła także Janina Lasoń, radna Powiatu. Panie z KGW w Miękini razem z członkiniami stowarzyszenia Na Wulkanie przygotowały dla wszystkich pieczone ziemniaki i słodki poczęstunek.
Bardzo ważnym punktem programu była wizyta w Instytucie AGH. Pracownicy tej placówki wyjaśniali zasady jej funkcjonowania i odpowiadali na
liczne pytania zwiedzających. Dla wielu była to jedyna okazja do poznania
tego miejsca. Wspólny grill przy muzyce zakończył pierwsze spotkanie „na
szlaku”.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli zorganizować spotkanie. Szczególne podziękowania składają dyrektor Szkoły
Podstawowej w Miękini Lucynie Gregorczyk oraz uczniom za sprzątanie
na trasie spaceru. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie wejdzie na stałe do
kalendarza imprez organizowanych w gminie Krzeszowice.
Organizatorzy

RUDNIAŃSKA BIESIADA
1 lipca 2017 r. na boisku przy budynku OSP
w Rudnie odbyła się „Rudniańska Biesiada...
Mama, tata i ja”, którą zorganizowali: Sołtys
wraz z Rada Sołecką, OSP i KGW w Rudnie,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa z Publicznym
Punktem Przedszkolnym w Rudnie.
Imprezę tanecznym występem rozpoczęły
przedszkolaki z Rudna, później odbyły się konkursy z nagrodami oraz pokaz strażacki. Nie zabrakło także dmuchanych zamków, malowania
twarzy, waty cukrowej, lodów i innych atrakcji.
Gościem wieczoru był Jan Wojdak, solista zespołu „Wawele”, który z niesamowitym poczuciem
humoru i talentem zrobił prawdziwe show. Dzieci wspólnie z artystą zaśpiewały piosenki „Biały
latawiec” i „Miłość jak pochodnia”, a wszyscy
zgromadzeni wtórowali im, świetnie się przy tym
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bawiąc. Mieszkańcy Rudna i okolic zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie z Janem Wojdakiem, a Sołtys Rafał Piechota oraz dzieci ze szkoły w Rudnie
wręczyły mu upominki. Po występie było wspól-

ne biesiadowanie, śpiew przy harmonii i zabawa
taneczna, które trwały do rana.
Info: Organizatorzy

CO ZA ŻYCIE BEZ PLOTKI…
W każdym miasteczku, większym osiedlu mieszkaniowym, na wsi bywają miejsca, które pełnią
specyficzną funkcję agencji informacyjnej.
W krzeszowickiej czołówce znajduje się tablica
z nekrologami. Kiedyś, przed zabetonowaniem
Rynku, znajdowała się w jego centrum. Była
widoczna z daleka, a zgromadzony przed nią
tłumek zwiastował ważne lokalne wydarzenie.
To było także miejsce wymiany uwag, dyskusji,
przypomnienia przeszłości, wręcz towarzyskich
spotkań. Przeniesiono je w szczupłą przestrzeń
między kioskiem prasowym a boczną ścianą Kółka. W zasadzie wciśnięto. I tak trwa tablica wrośnięta w rynkowy krajobraz prawie codziennie
rejestrująca nasze przejścia oraz odejścia.

lat przychodzono, aby popatrzeć na fotografie,
ksera, opisy. To było muzeum przeszłości ludzi
związanych z Krzeszowicami. W ogromnej ilości
zdjęć wykonanych przez nieżyjącego już Andrzeja Siodłaka, a także jego żonę Teresę i syna Roberta, można było odszukać siebie, znajomych,
dawne krzeszowickie przestrzenie – z prawie
wszystkich dziedzin życia gminnego, od wydarzeń religijnych, oświatowych, towarzyskich
po polityczne i kulturalne. To był kawał naszych
biografii. Z przyzwyczajenia, często jeszcze idę
pod gabloty, których nie ma, a na schodkach
prowadzących do wnętrza sklepu już tylko w pamięci mam obraz pani Teresy przygotowującej
kolejne eksponaty.

Nie ma już zakładu fotograficznego Siodłaków,
mocno wrośniętego w pejzaż historii Krzeszowic, w ulicę Kazimierza Wyki, na wprost domu
towarowego Centrum. Pełnił on również funkcję
specyficznego, niemalże bazarowego sklepu
z antykami, pamiątkami, książkami, bibelotami,
starociami. Po prostu tysiąc i jeden drobiazgów
w myśl zasady dla każdego coś miłego. Szczególną popularnością cieszyły się często zmieniane
eksponaty w gablotach od strony ulicy. Tam od

A wakacje biegną. Radują me publicystyczne
serce wydarzenia, nie tylko kulturalne, podczas
weekendowych dni na krzeszowickim Rynku.
Pewna staruszka dalej spokojnie wędruje o lasce, lekko pociągając nogami, i prosi o wsparcie
bądź pożyczkę. Sugerowana stawka: nawet
20 zł. Vauxhallowi zapewne przybędzie konkurencja – nie tylko w Krakowie. W oknach pałaców
Potockich ciemno.
Kolczasty

PLENERY NA ZAMKU

BITWA
O ZAMEK

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach wraz z Kompanią Dragonów
Pana Zebrzydowskiego, za przychylnością Rodziny Potockich, mają
przyjemność zaprosić na dwudniowe
wydarzenie „Obrona Zamku Tenczyn
przed Szwedem 1655”. Inscenizacja
historyczna z udziałem grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Słowacji odbędzie się 12 i 13 sierpnia na
Zamku Tenczyn w Rudnie.

W programie przewidziane jest między
innymi zwiedzanie XVII-wiecznego obozowiska wojskowego, pokazy musztry
oddziałów wojskowych, pogadanki o wojskowości dawnej oraz prezentacja broni
i wyposażenia XVII-wiecznego żołnierza.
Rozmaitość przygotowywanych atrakcji
sprawia, że nie tylko miłośnicy dawnej
wojskowości świetnie odnajdą się w atmosferze obleganego zamku: w planach
są także pokazy dawnego życia obozowego i XVII-wiecznej sztuki kulinarnej
oraz prezentacje rzemieślników. Całość
uprzyjemni muzyka na żywo w wykonaniu
zespołu Fleurdelis. Na najmłodszych gości
również będą czekały atrakcje: gry i zabawy plebejskie, pokazy kuglarstwa, a także
warsztaty szermierki i zawody łucznicze,
które sprawią, że na zamku nie zabraknie
świetnej zabawy dla całej rodziny.
Kulminacyjnymi momentami będą inscenizacje bitew, które miały tu w przeszłości miejsce. W sobotę od godziny 18
zapraszamy na „Wielką Bitwę o Zamek
Tenczyn roku 1655, która przy huku dział
i muszkietów oraz szczęku szabel stoczona będzie”, a w niedzielę od godziny 12
na upamiętnienienie zdarzeń z roku 1656.
Udział w imprezie jest bezpłatny, obowiązują bilety wstępu na zamek.

Od zeszłego roku, ruiny zamku Tenczyn w Rudnie są doskonałym miejscem dla artystycznych
uniesień i to zarówno dorosłych, jak i dzieci
i młodzieży.
W czerwcu i w lipcu odbyły się plenery malarskie
oraz zajęcia plastyczne, których efekty można te-

raz podziwiać na wystawie w CKiS w Krzeszowicach, w Galerii pod 1-edynką. Zajęcia prowadzone są przez Barbarę Dec - malarkę i instruktora
z ramienia CKiS w Krzeszowicach.
Red.
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FOLKLOR, TO NASZA PASJA
MONIKA DUDEK Z TENCZYNKA I JAN RYŚ Z RUDNA ZOSTALI WYRÓŻNIENI HONOROWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY
DLA KULTURY POLSKIEJ”.
Odznaka przyznawana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury. Z wnioskiem o jej nadanie
mieszkańcom naszej gminy wystąpił do ministra
Piotra Glińskiego Antoni Malczak, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym
Sączu.Odznaczenia były wręczane wyróżnionym
21 maja, podczas finałowej gali 35. jubileuszowej
edycji Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel,
Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka „Krakowski
Wianek”. Rozmawia Marian Lewicki.
M.L: Proszę o kilka słów o sobie.
Jan Ryś: Z zamiłowania jestem folklorystą i to
słowo chcę podk reślić. Etnolodz y
czy muzykolodzy
są dla mnie pseudonaukowcami. Ja
folk lorem zająłem
się z pasji i stąd to
określenie, którego w Polsce nikt nie toleruje.
Wszyscy mówią: co to za wykształcenie? Żadne.
A dla mnie folklor to jest nie nauka, a życie.
Monika Dudek: Janku, ale chętnie korzystasz ze
spotkań z tymi etnografami i trzymasz
się ich blisko! Ja z kolei jestem dumna, że
jestem etnologiem.
Chciałam studiować
etnografię, ale nie
ma już stricte takiego
kierunku, poszliśmy w stronę etnologii i antropologii kultury. Natomiast często mówię o sobie
jako o regionalistce, czyli osobie osadzonej
w regionie, tu żyjącej, z dziada pradziada mieszkance wsi, związanej zarówno z Rudnem, jak
i z Tenczynkiem. Ale stąd też wielkie pragnienie
studiowania etnologii, płynące z chęci poznawania innych kultur, ludzi, świata. To daje bardzo
szeroki, humanistyczny ogląd rzeczywistości
i uczy patrzenia zawsze z boku na to, co się wydarza – co często nie jest łatwe, bo widzi się więcej
niż tylko pozory.
M.L: Jak ważne jest dla Was odznaczenie od
Ministra Kultury?
M.D.: Dla mnie – także z racji mojego wieku –
jest to ogromne wyróżnienie. Istotne jest to,
że zostałam nominowana przez dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym
Sączu. Ktoś z daleka – dyrekcja i zespół MCK
Sokół – dostrzegł moją działalność na rzecz kultury ludowej. W mojej gminie nawet moi koledzy
czy współpracownicy często nie wiedzą, czym
się zajmuję. A w „Sokole” – prestiżowej instytucji
kultury – zauważono moją pracę nad regionem,
poszukiwanie i opracowywanie pieśni, wcielanie
tego w życie i wiele innych działań podejmowanych na rzecz upowszechniania tradycji i folkloru.

J.R: Jak już wspomniałem, folklor to jest życie
i nigdy nie funkcjonowałem sam. Zawsze miałem
obok siebie grupę pasjonatów – o których nie
było trudno, jak na przykład w Rudnie, gdzie prawie cała wieś się angażowała. Rudnianie to nie
był zespół, to było zjawisko. Zbieraliśmy pieśni,
spotykaliśmy się na festynie, przy ognisku czy
na miedzy. To była naturalność. A wspomniane
w pytaniu odznaczenie traktuję jako kolejny
etap. Z Ministerstwem Kultury mam częste kontakty. Konsultuję dla nich wiele rzeczy i być może
ktoś zauważył tę moją działalność. Dla mnie jest
to miłe, ale tylko miłe, po drodze. Gdyby nie było
odznaczenia, to świat by się nie zawalił.
M.L: Ta działalność na rzecz tradycji i folkloru,
to pasja czy praca? A przy okazji, co wspólnego
ma ze sobą folk i disco polo?
J.R.: Myślę, że jedno i drugie. Tu trzeba wykazać
się wiedzą i profesjonalizmem, żeby pokazać
ludziom, co było kiedyś naturalne i autentyczne.
Przy dzisiejszej kulturze disco polo ta ludowość
się włączyła i cieszy się ogromną popularnością.
Trudno, życie idzie do przodu i nie zatrzymamy
tego zjawiska. Podobnie jest z folkiem, który
adaptuje folklor, ale im jest się trudniej przebić.
Czyli disco polo czy folk to są zjawiska kulturowe
wynikające w pewnym sensie z folkloru.
M.D.: Mnie się wydaje, że wynikające bardziej
z potrzeby folkloru. Te proste rytmy na dwa
w disco polo często kojarzą mi się z polką. Zawsze mówię, że Polacy wstydzą się prawdziwego
folkloru, a zwrócili się w stronę disco polo, które
jest o wiele bardziej prymitywną wersją pewnego rodzaju muzyki ludowej. Jeśli wziąć pod uwagę to, że folklor to wiedza ludu, oraz to, czego
ten lud potrzebuje, to lud potrzebuje być razem,
bawić się wspólnie w dużej grupie, w tłumie. I na
to zapotrzebowanie odpowiada zjawisko disco
polo, stety i niestety.
J.R.: Ja na przykład jestem przeciwnikiem
przeglądów na estradach, bo jest w tym pewna
sztuczność. Doświadczeni muzycy, którzy grywali kiedyś na zabawach czy potańcówkach, na
estradzie też sobie poradzą, ale młodych zjada
trema, gdyż scena jest sztucznym środowiskiem.
Jeśli ludzie młodzi, czy w średnim wieku, tam
występują, to zawsze z dużą tremą, starają się
też zachować pewien kanon. Natomiast bardzo
podobają mi się naturalne festiwale, na przykład
w Rumunii. Folklor musi być prawdziwy, a nawet
„prawdomówny”. Tylko wtedy ktoś to „kupi”. Forma festiwalu jednak tak czy inaczej jest sztuczna.
M.D.: Janku, i znów chcę zauważyć, że mimo
tego, co mówisz, od lat z chęcią jeździsz na festiwale do Kazimierza, Szczurowej czy Bukowiny.
I przez lata prowadziłeś zespół Rudnianie, który
w tych przeglądach brał udział. To jest zresztą
jedyna forma, w której często może jeszcze funkcjonować folklor muzyczny. Poza tym przeglądy
są dla grup motywacją do sięgania do przeszło-

ści, poszukiwania pieśni, odkurzania zapomnianych zwyczajów.
M.L: A czy jest jeszcze coś takiego jak żywy
folklor?
J.R.: Tak. Folklor to bardzo szerokie pojęcie, choć
nawet zespoły tzw. regionalne instruuje się, jak
mają tańczyć.
M.D.: I często to jest niezbędne. Słyszy się na
przykład, że grupa nie kultywuje tradycji, bo nie
ma instruktora, co oznacza, że w ich domach, rodzinach ta tradycja już nie istnieje lub jest bardzo
uboga. I to jest właśnie ta edukacja, którą oboje
prowadzimy, upowszechniając tradycję i stwarzając innym możliwość uczestnictwa w niej.
M.L: Wobec tego, w którą stronę pójdzie folklor?
J.R.: Trudno w tej chwili to ocenić, bo wszystko
tak szybko się zmienia. Mamy cały czas zespoły
śpiewacze, powrót do strojów, ale to, czy na przykład wiejskie kobiety, 70-letnie i starsze, jeszcze
kultywują tradycyjne obrzędy i zwyczaje, trudno
jednoznacznie ocenić. Inaczej jest u nas, inaczej
we wschodniej Małopolsce, a jeszcze inaczej na
Podhalu czy Kurpiach.
M.D.: Przykładowo, obserwując wciąż żywy
zwyczaj święcenia ziela w Rudnie, podjęłam inicjatywę organizowania konkursu na tradycyjny
bukiet w Święto Matki Boskiej Zielnej, a co za tym
idzie, w latach kolejnych, organizacji warsztatów
edukacyjnych w terenie poświęconych tej tematyce. Obserwując zanikanie wykonawstwa tradycyjnych pastorałek i kolęd ludowych, zainicjowałam organizację w Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach dużego przeglądu, który skupia
corocznie około 300 wykonawców z 4 powiatów.
Seminarium poświęcone pastorałkom i kolędom
ludowym, zorganizowane przez Fundację Kobieta w Regionie, zgromadziło kilkadziesiąt osób,
które mogły skonsultować swój repertuar czy
posłuchać repertuaru tradycyjnego. To są działania, które pomagają temu „folklorowi” utrzymać
się przy życiu.
Choć bardzo często współczesne tzw. kultywowanie tradycji to jedynie okazjonalne przebieranie się w strój ludowy, niekoniecznie zgodny
z tradycją regionu.
Tradycyjny przekaz polegał na tym, że córka
uczyła się od mamy, babci, podsłuchiwała, podpatrywała, jak się tańczy, śpiewa. Teraz – także
ze względu na konkurencje festiwalową – repertuar zachowuje się dla siebie, co jest absolutnie
sprzeczne z funkcją folkloru i uniemożliwia
trwanie tradycji.
J.R.: Tak. Kiedy byłem mały, chodziłem z rodzicami na wesela, to było naturalne. Jeszcze w latach
60. częste było słuchanie przyśpiewek. Potem
weszła popkultura, wesela w innym stylu, strój
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ludowy zniknął, zaczęła się elegancja, wstydzono się przeszłości. Zachwycamy się Podhalem,
a tymczasem, moim zdaniem, pod względem
tekstów, obrzędów czy zwyczajów Krakowiacy
Zachodni biją różnorodnością górali na głowę.
Tylko że górale się swojej kultury nie wstydzą.
M.L: I ostatnie pytanie: folklor stał się inspiracją, został wykorzystany przez folk, nawet
przez disco polo. Szuka się źródeł, a potem się
je opracowuje. W jakim kierunku to, Waszym
zdaniem, zmierza?
J.R.: Ja jadę teraz ponownie do Kazimierza nad
Wisłą. Będę tam robił zdjęcia dokumentalne,
obserwował życie poza sceną i starszych ludzi.
Zastanawiam się, czy mają swoich następców,
czy też ludzie młodzi pójdą raczej w stronę folku.
Kilka lat temu na sympozjum festiwalowym padło stwierdzenie, że folkloru już nie ma.

M.D.: Dopóki żyją i aktywnie uczestniczą
w kulturze osoby, które na przykład brały
udział w akcji zbierania folkloru w latach
powojennych, dopóty jest szansa, że folklor
w tradycyjnym wykonaniu, pieczołowitość
wykonania starych pieśni czy muzyki będą
zachowywane. Bardzo się obawiam momentu, kiedy ci ludzie odejdą i nastąpi totalna
dowolność oraz pomieszanie interpretacji i repertuaru. I oczywiście wszyscy – regionaliści,
folkloryści, etnolodzy – dyskutujemy o tym,
jak powinno być, co jest prawdziwe, czy to
przypadkiem nie o to chodzi, by to życie folkloru także podlegało – bo podlega! – zmianie.
Ale słuchając starych pieśni, oglądając stare
stroje, zawsze mam jedno wrażenie, że to było
godne – piękne, dostojne, prawdziwe, uszanowane, wyjątkowe. Tego się nie da zastąpić,
za przeproszeniem, „rąbanką” disco polo. Ja

zaczynałam swoją karierę taneczną w zespole
opracowanym dokładnie 30 lat temu! Ale to
mi nie zaszkodziło, bo swoje zainteresowanie
tańcem ludowym przez kolejne lata poparłam
studiami, własnymi badaniami i pogłębioną
pracą w wielu tradycyjnych obszarach.
M.L: Powiedzieć Wam coś pozytywnego na
koniec? Jest wiele ruchów i wiele środowisk
osób młodych, które na nowo zaczynają się
interesować tradycyjną muzyką, organizują
festiwale, uczą się tańców ludowych. Potrzebują korzeni i ich szukają. Może to właśnie
jest coś pozytywnego, co daje nadzieję na
przetrwanie tradycji w nowej formie?

CZERNA – OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE RODZINY
SZKAPLERZNEJ
„Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje” – pod takim pełnym
nadziei hasłem odbyło się dzisiaj, 22 lipca 2017 r., 19. Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w głównym sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa. Mszy św. przewodniczył ks. bp Jacek Kiciński
CMF, biskup pomocniczy z Wrocławia. W swojej homilii biskup Jacek ukazał
wiarę Maryi głównie na przykładzie cudu w Kanie Galilejskiej, gdzie widząc
ludzkie braki i słabości, ufnie prowadziła ona wszystkich do Jezusa. Ważnym elementem wiary jest też radość, uśmiech, których powinno być coraz
więcej u ludzi wierzących. Wszystkie słabości, troski oddawać winniśmy
z wiarą i nadzieją w matczyne ręce. Mamy być uśmiechem Pana Boga do innych. Takim uśmiechem Boga do nas była wymodlona dzisiejsza słoneczna
pogoda po wczorajszej burzowej nawałnicy.

Konferencję historyczno-duchową z okazji 400-lecia erygowania prowincji
polskiej wygłosił o. prof. Piotr Neumann OCD z Poznania. Nie zabrakło też
słów powitania wygłoszonych przez o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD,
prowincjalnego moderatora Bractwa Szkaplerznego i klasztoru, reprezentowanego przez przeora o. Leszka Stańczewskiego OCD. Moderatorem
całego spotkania był o. Mariusz Wójtowicz OCD. Śpiewy zawdzięczamy
Marii Sołek i chórowi, któremu akompaniował organista sanktuarium,
psalm zaśpiewała Ewa Uryga. Słowo podziękowania wygłosił prowincjał
krakowski o. Tadeusz Florek OCD. Stronę liturgiczną przygotował o. Tomasz
Maślanka OCD.
Udział w spotkaniu wzięli: minister infrastruktury i budownictwa pochodzący z pobliskich Krzeszowic Andrzej Adamczyk, poseł Jerzy Polaczek i senator Zbigniew Cichoń, władze państwowe i samorządowe różnych stopni
oraz podległe im służby, a także liczni wierni, którym spowiedzią służyło
kilkunastu kapłanów.
W Roku Jubileuszu 100-lecia objawień Maryjnych w Fatimie, 300-lecia
koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, 300-lecia
objawień Maryi w Aparecidzie w Brazylii, 140. rocznicy objawień Matki
Bożej w Gietrzwałdzie i 50-lecia koronacji Jej obrazu, 50. rocznicy koronacji
obrazu Matki Bożej Licheńskiej, a przede wszystkim jubileuszu 400-lecia
erygowania polskiej prowincji Zakonu Karmelitów Bosych pw. Ducha Św.
wspólnej modlitwie na polskiej Górze Karmel przewodniczyli obaj prowincjałowie Karmelu Terezjańskiego – o. Jan Malicki OCD z warszawskiej
i o. Tadeusz Florek OCD z krakowskiej prowincji zakonu – razem z radami
prowincjalnymi i współbraćmi. Przybyły wszystkie zgromadzenia karmelitańskie, wspólnoty i grupy karmelitańskie, a przede wszystkim kilkadziesiąt
wspólnot Bractwa Szkaplerznego i szeroko rozumianej Rodziny Karmelitańskiej z południowej Polski. Byli też goście z zagranicy – Niemiec, Włoch,
Izraela, kilka tysięcy wiernych, dziesiątki kapłanów i sióstr zakonnych.
Z okazji 400-lecia prowincji polskiej odbył się też rekonstrukcyjny spektakl misteryjny, wystawiony przez zwyczajnych wiernych i pielgrzymów,
a przede wszystkim mieszkańców Czernej, Olkusza i okolic.

Po Mszy św. wspólnie spędzony czas przeznaczono na tworzenie więzi
bratersko-siostrzanych, tak bardzo potrzebnych nam, Polakom, oraz na
odpoczynek, posiłek i zwiedzanie czynnego już od roku Domu Pielgrzyma, księgarni Karmelitana, multimedialnego Muzeum Karmelitańskiego
i nowego muzeum misyjnego, kina kameralnego, sanktuarium, Drogi
Krzyżowej, dróżek karmelitańskich dawnego eremu, sekretariatu Bractwa
Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), stoisk wydawnictwa czy kiermaszu
misyjnego. Wśród pielgrzymów, obok nowenn, popularnością cieszył się
szkaplerz jako lek osłonowy oraz puzzle szkaplerzne dla dzieci.

Wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli
w ostatniej drodze mojego męża

Andrzeja Kulki
serdecznie dziękuję – żona Maria z Rodziną
www.ckiskrzeszowice.pl [ 27 ]

Odbyły się też nabożeństwa nałożenia szkaplerza św. tym, którzy jeszcze go nie przyjęli, oraz
nabożeństwo eucharystyczne z odnowieniem
przyrzeczeń szkaplerznych i koronką do Bożego
Miłosierdzia. Kilkaset osób w ciągu tego odpustowego tygodnia przyjęło piękny dar szaty
Maryi.
W niedzielę ostatni akord odpustu – na ten dzień
przypadła zewnętrzna uroczystość św. Eliasza
proroka, patrona Zakonu i patrona kościoła karmelitańskiego (dawnego eremickiego) w Czernej, połączona z poświęceniem samochodów
i motocykli z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.
O. Leszek Stańczewski

MAZURY, HEJ MAZURY
Od jakiegoś czasu na mieście wśród członków Krzeszowickiego Klubu Podróżnika słyszało się przeważnie jedno pytanie: jedziesz na Mazury?
W końcu nadszedł 15 lipca – dzień wyjazdu. Cała 45-osobowa grupa zebrała się na placu Kulczyckiego w Krzeszowicach. Wszyscy przytargali swoje
większe lub mniejsze bagaże, ale prawie wszyscy zabrali też jednakowo
dużą porcję dobrego humoru.
Koło Olsztynka grupa się bardzo ożywiła, każdy się rozglądał i wypatrywał,
bo stąd to już był rzut beretem do miejsca docelowego. Minęliśmy Olsztynek, za nim Mierki i wjechaliśmy na teren Ośrodka Wypoczynkowego Kołatek. Chodzimy po obiekcie, rozglądamy się, co rusz dają się słyszeć ochy
i achy – wszystkim się podoba. A ma się co podobać, bo ośrodek położony
w lesie, nad jeziorem. Przy pomoście widzimy rowerki wodne, kajaki, łódki
i już snujemy plany, kiedy i dokąd popłyniemy. Przy pomoście jest również
tawerna.
Niedziela – po bardzo smacznym i obfitym śniadaniu pojechaliśmy do
Olsztynka, chętni udali się na mszę do kościoła, inni spacerowali po
rynku, bardziej ambitni poszli zwiedzać Muzeum Budownictwa Ludowego. A było co zwiedzać, bo skansen zajmuje około 100 ha i liczy 68
obiektów architektonicznych. Po obiedzie wypożyczyliśmy rowerki
wodne, kajaki i wypłynęliśmy na jezioro Staw, a że pogoda była piękna,
to powystawialiśmy nasze blade ciała i zażywaliśmy kąpieli słonecznych.
Wieczorem zajęcia w podgrupach, degustacja lokalnych (i nie tylko) trunków.
Poniedziałek – w planie Kanał Elbląski. Podjechaliśmy naszym pięknym autokarem na przystań. Podpływa jakaś łajba, w niczym nie przypomina tego
pięknego statku z biletu, no ale cóż, niech będzie. Z megafonów słychać
(albo i nie) informacje, kiedy, kto i po co zbudował ten kanał. Jak zwykle
znalazła się grupa wykazująca inwencję, żeby nie przeoczyć najciekawszych momentów. Najaktywniejsi przedostali się na mostek kapitański, oni
mieli najciekawszy punkt obserwacyjny. Druga grupa opanowała tyły łajby,
przy silnikach, i też miała dobry punkt widokowy. Ta zabawa trwała przez
cały rejs, czyli przez około 2,5 godziny. Jedni zachwycali się tą podróżą, inni
niekoniecznie. Ale trzeba przyznać, że Kanał Elbląski budzi emocje.
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Wtorek – dzisiaj mamy w planie zwiedzanie zamku w Malborku. Zamek
Krzyżacki, a właściwie Zespół Zamkowy, obejmuje: Zamek Wysoki, Zamek
Średni, Zamek Niski. Trzeba przyznać, że jest to przykład najznakomitszej
architektury średniowiecznej. W czasach, kiedy na Wawelu król i jego świta
załatwiali potrzeby pod dywan lub za szafę, tu były sanitariaty. Mieściły się
w wieży wysuniętej poza zamek nad płynącą wodą, aby zanieczyszczenia
spływały i nie wywoływały epidemii.
Środa – dzień wolny, zajęcia w podgrupach. Jedna z grup wybrała się na
spływ kajakowy po rzece. Długość trasy 7 km, czas spływu około 2 godzin.
Na początku rzeka jest spokojna, przepływamy pod drewnianym mostkiem
i po chwili otwiera się przed nami przepiękny krajobraz. W tym czasie inni,
którzy nie popłynęli, zażywali innych uciech, które serwowało nam to
urokliwe miejsce. Po kolacji czekała nas niespodzianka. Wszyscy myśleli, że
będą kiełbaski, musztarda, keczup i ewentualnie ogórki kiszone, a tu stół
zastawiony, a na nim micha bigosu, sałatki, smalczyk, ogórki, kiełbaski.
Czwartek – wyjeżdżamy wcześnie, bo przed nami długa droga. Jedziemy
do Wilczego Szańca. Wielu z nas już tu było, inni będą pierwszy raz. Dojechaliśmy, pogoda piękna, miejsce tajemnicze, staramy się wyobrazić sobie,

jak to wyglądało w czasie wojny. Oprowadza nas przewodnik Sławomir
Adamkowicz, autor książki Wilczy Szaniec, pasjonat tego tajemniczego
miejsca. Wiele nam opowiada i pokazuje pozostałości po głównej kwaterze
Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych w lesie gierłowskim.
Piątek – dzień przed wyjazdem każdy mógł spędzić, jak chciał. Jedni poszli
na grzyby, inni na spacer po lesie, jeszcze inni pływali kajakami i rowerkami
wodnymi po jeziorze. Nasza mocna grupa wybrała się na kajaki do Ośrodka

OHP ZAPRASZA
Rozwój przez naukę i pracę – pod takim hasłem zaprasza 6-4 Ośrodek
Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Trzebini. Nasza
placówka rozpoczęła nabór na nowy rok szkoleniowy 2017/2018 do Szkoły
Podstawowej dla Dorosłych, Gimnazjum dla Dorosłych oraz Szkoły Branżowej (Zasadniczej Szkoły Zawodowej). Oferujemy naukę w następujących
zawodach: kucharz, krawiec, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik samochodowy.
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini jest placówką zapewniającą bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie z całodobową
opieką kadry opiekuńczo-wychowawczej.
Nasza placówka wyciąga pomocną dłoń do młodzieży o zmniejszonych
szansach życiowych, z niepowodzeniami szkolnymi, niedostosowanej
społecznie. To im w pierwszej kolejności stwarzamy warunki do zdobycia
wykształcenia i zawodu na statusie pracownika młodocianego.
OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA
Ochotniczych Hufców Pracy
32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 5
e-mail: trzebinia@ohp.pl
tel./fax: 32 612 23 69, 32 612 13 77

NA FALI POZYTYWNYCH
DZIAŁAŃ
Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest realizowana w gminie Krzeszowice od
15 lat. Co roku jej myśl przewodnia jest inna, natomiast cel pozostaje ten sam:
zapobieganie uzależnieniom. Profilaktyka skierowana jest głównie do dzieci
i młodzieży.
W tym roku kampania jest prowadzona pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”.
W praktyce sprowadza się ona do takich założeń, jak: uświadamianie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę, ograniczanie podejmowania przez dzieci
i młodzież zachowań ryzykownych, kształtowanie umiejętności budowania relacji
z otoczeniem, poczucia własnej wartości i szacunku dla innych ludzi. W tym roku
akcentowane są także kwestie funkcjonowania młodych ludzi w cyberprzestrzeni
i zagrożenia z tym związane.
W naszej gminie uczestniczą w kampanii wszystkie szkoły. Jednym z przykładów
realizowania założeń kampanii jest konkurs plastyczo-literacki. W jego efekcie
z gminy Krzeszowice wysłanych zostanie do centrali Kampanii w Poznaniu 97 prac
plastycznych i 8 prac literackich.
Wszystkie działania profilaktyczne w Gminie Krzeszowice realizuje i koordynuje
Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Nina Kurdziel. – Pewnie na gruncie profilaktyki uzależnień można zrobić więcej – zdaję sobie z tego sprawę.
Robimy jednak, w mojej opinii, dużo. Na przykład finansujemy i współfinansujemy
program profilaktyczny podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, z którego
skorzysta w tym roku blisko 400 osób. Finansujemy zajęcia pozalekcyjne. Mamy też
ofertę skierowaną do osób dorosłych z problemem uzależnienia od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych oraz do ich rodzin. Działa Punkt Konsultacyjny „Pierwszy
Kontakt”, w ramach którego pomoc świadczą: psycholog, prawnik, instruktor terapii uzależnień i konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oprócz tego
w Punkcie Konsultacyjnym działają dwie grupy samopomocowe. Szukamy też sposobów na dotarcie do ludzi młodych. Jeśli młody człowiek chce znaleźć jakąś propozycję dla siebie, czy to kulturalną, sportową, rekreacyjną, czy inną prospołeczną, to ją
znajdzie w różnorodnej ofercie stworzonej przez instytucje działające na terenie naszej
gminy. Jako przykład warto podać, że w ramach profilaktyki uzależnień przygotowano
na okres wakacji cykl spotkań, których głównym celem będzie wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców oraz integracja w obrębie rodziny i w społeczeństwie
– mówi Nina Kurdziel.
Marian Lewicki

Wypoczynkowego Mierki, odległego o parę kilometrów. Zieleń granicząca
z pięknym, dużym jeziorem, a do tego nowoczesne kajaki i pofalowana
tafla wody. Wypłynęliśmy na jezioro, początkowo mocno wiosłując, żeby
w końcu oddać się błogiemu lenistwu. Jutro wyjeżdżamy, wracamy do
codzienności, ale ta energia, którą naładowaliśmy baterie, wystarczy nam
na długo. Nie zapomnę tych wakacji.
Teresa Ślusarczyk

MOJE PIERWSZE
SPOTKANIE Z INDIAMI
Dla ucznia każdy dzień w szkole wygląda podobnie. W maju, kiedy to przez
trzy tygodnie w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej gościliśmy Harshę Rampal z Bombaju, oderwaliśmy się od codziennej rutyny.
Co sprawiło, że tak bardzo polubiłam wolontariuszkę z Indii? Była sympatyczna, uśmiechnięta i przede wszystkim potrafiła rozmawiać z młodzieżą.
Dobrze się rozumiałyśmy, pewnie dlatego, że miała tylko 19 lat i czułam się
przy niej swobodnie.
W prosty i żartobliwy sposób przekazywała nam najważniejsze informacje
o swoim kraju, ale i wiele ciekawostek, o których nie przeczytalibyśmy
w podręcznikach. Poznaliśmy życie codzienne mieszkańców Indii oraz
ich kulturę. Harsha podzieliła się też z nami swoimi doświadczeniami
życiowymi. Mogliśmy zadawać jej nurtujące nas pytania, a ona wszystko
nam tłumaczyła. Z jednej strony zdobywaliśmy wiedzę o dalekim świecie,
a z drugiej ćwiczyliśmy komunikowanie się w języku angielskim, rozmawiając z Harshą nie tylko na zajęciach, ale również w czasie wolnym. Po
lekcjach wybieraliśmy się na wycieczki rowerowe, przy okazji pokazując
wolontariuszce okolicę. Dzięki temu mieliśmy czas na spontaniczne rozmowy i bliższe poznanie. Dowiedziałam się, że Harsha ogląda te same seriale
co ja i słucha podobnej muzyki. To sprawiło, że jeszcze bardziej ją polubiłam. Bardzo podobało mi się jej podejście do uczniów. Traktowała nas jak
znajomych, była otwarta i wyrozumiała. Uważam, że dzięki temu wiele
osób przestało się wstydzić i bać mówić po angielsku.
Wizyta Harshy sprawiła, że nie tylko my wiele się dowiedzieliśmy, ale również ona poznała naszą kulturę i obyczaje, Co prawda jedzenie, ze względu
na małą ilość przypraw, nie bardzo jej smakowało, ale cieszyła się, że może
próbować nowych smaków i regionalnych potraw. My także mieliśmy taką
okazję, kiedy Harsha poczęstowała nas indyjskimi słodyczami, które były
bardzo pikantne.
Kiedy przyszedł czas rozstania, wszystkim było smutno. Pożegnaniom
towarzyszyły wspomnienia i oklaski dla gościa, a także pamiątkowe fotografie. Uważam za wspaniałe to, że dzięki organizacji AIESEC, z którą
współpracę nawiązała nasza nauczycielka języka angielskiego, pani Jolanta
Kalęba, wielu młodych ludzi, takich jak Harsha Rampal, może uczestniczyć
w projekcie i odwiedzać kraje, żeby opowiadać o swojej kulturze. Wizyta
wolontariuszki była dla mnie ciekawym, niecodziennym doświadczniem.
Wiktoria Kantor,

klasa

IIIa

gimnazjum

CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE
Rok 2017 został ogłoszony Rokiem św. Brata Alberta, aby uczcić setną
rocznicę śmierci Adama Chmielowskiego, który poświęcił swoje życie działalności na rzecz potrzebujących.
Z tej okazji Fundacja im. Brata Alberta oraz Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach zorganizowały Ogólnopolski
Konkurs Literacko-Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Brat Albert uczy nas
dobroci”. Honorowy patronat objęli nad nim: Biskup Pomocniczy i Wikariusz Generalny Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego bp Damian Muskus
OFM oraz Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan.
Z przyjemnością informujemy, że sukces w tym konkursie odniosły dwie
uczennice Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.
Wiktoria Guzik zajęła II miejsce, a Anna Kuciel zdobyła wyróżnienie
w kategorii Praca plastyczna – szkoła podstawowa, klasy IV – VI.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Janina Ryś
www.ckiskrzeszowice.pl [ 29 ]

WIECZÓR TALENTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W FILIPOWICACH
W ramach projektu „Szkoła z klasą” 26 maja bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Filipowicach odbył się „Wieczór Talentów”, który był swoistym
podsumowaniem pracy i osiągnięć uczniów oraz nauczycieli, a przede
wszystkim okazją do publicznego zaprezentowania się.
Wieczór rozpoczęto od przedstawienia kabaretowego przygotowanego
przez uczniów należących do koła teatralnego. Następnie zgromadzeni goście udali się do jednej z czterech przygotowanych sal. W pierwszej można
było podziwiać wystawę prac uczniów z klas I-III na temat pór roku.
W drugiej goście mogli obejrzeć makiety wiosek średniowiecznych lub
różnych sławnych budowli, takich jak np. Big Ben. Zachwyt budziły drzewa
genealogiczne rodzin, zielniki i kapliczki wykonane przez uczniów.

W trzeciej sali odbyła się prezentacja multimedialna zdjęć z różnych szkolnych przedsięwzięć, zawodów i sukcesów uczniów, akademii, uroczystości
szkolnych, wyjazdów na wycieczki, konkursów.
W ostatniej pracowni można się było zapoznać z twórczością literacką
uczniów klasy VI. Na tę okazję przygotowano tomik poezji. Najodważniejsi
uczniowie prezentowali w nim swoje przemyślenia.
Prezentowane rezultaty pracy uczniów to zaledwie wycinek ich całorocznych zmagań. Różnorodna tematyka prac artystycznych wyrażona została
w różnorodnych technikach plastycznych. Prezentacje talentów, zainteresowań i pasji uczniów poprzedzone były próbami i spotkaniami, które
odbywały się pod czujnym okiem nauczycieli.
Info: Szkoła

NASZE KOLOROWE, ZDROWE I SPORTOWE LATO
PÓŁKOLONIA IZPM 2017
W półkolonii uczestniczyło 84 dzieci (w tym 69 bezpłatnie) - nie byłoby
to możliwe, gdyby nie darczyńcy, a w szczególności Gmina Krzeszowice
i Fundacja Tauron z Czatkowic oraz inne firmy wpłacające pieniądze na
konto Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej czy ofiarujące
produkty żywnościowe. Swój udział w organizacji tego przedsięwzięcia
mają także mieszkańcy Krzeszowic uczestniczący w niedzielnych kwestach
IZPM. Koloniści podzieleni byli na 5 grup wiekowych. Zajęcia przebiegały
zgodnie z ramowym planem dnia oraz tygodniowymi wytycznymi do
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planu pracy. Aby było bezpiecznie, codziennie przypominano zasady bhp.
Każdego dnia realizowaliśmy zajęcia z profilaktyki, zgodnie z wcześniej
ustalonym i zatwierdzonym przez Pełnomocnika Burmistrza Ninę Kurdziel
programem.

• podczas zajęć stacjonarnych spacerowali po krzeszowickim Parku Potockich,

Ponadto uczestnicy półkolonii:

Wychowawcy zorganizowali dla nich wiele ciekawych konkursów: sportowych, plastycznych i „dzień talentu”. Za zajęte miejsca wszyscy dostali
dyplomy, nagrody i drobne upominki.

• pięciokrotnie wyjeżdżali na basen w Chrzanowie,
• odwiedzili Ranczo Artemidy w Nowej Górze,
• odbyli wycieczkę na lotnisko w Balicach, gdzie realizowali ścieżkę dydaktyczną „Co lecąc samolotem wiedzieć powinniśmy”,
• byli w Jaskini Wierzchowskiej,
• odwiedzili ZOO w Krakowie, gdzie mogli zobaczyć wiele gatunków zwierząt i poznać ich zwyczaje,

• bawili się na boisku szkolnym i placu zabaw, grali w piłkę, ping-ponga,
skakali na skakankach i bawili się w różne ciekawe zabawy ruchowe,
malowali kredą piękne obrazki na płytkach.

Na zakończenie dzieci przygotowały program artystyczny i upominki –
serduszka – dla gości, chcąc tym samym podziękować organizatorom,
darczyńcom, sponsorom i wychowawcom za półkolonię. Podsumowując:
półkolonia minęła miło i bezpiecznie, bez wypadków, konfliktów i nieporozumień. Dzieci opuściły mury szkoły, która nas gościła, z żalem, ale zarazem
z nadzieją, że za rok znów się spotkają.

• zostali zaproszeni na lody przez kawiarnię Melba,

kierownik półkolonii

SPORT W CKIS
Na stronach „Magazynu Krzeszowickiego” częściej można przeczytać o szeroko rozumianej kulturze i innych wydarzeniach z nią związanych. A przecież sport stanowi także istotną część działalności naszego wydawcy, czyli
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Proponujemy zapoznanie się
z krótkim podsumowaniem.
Naszą sztandarową marką są drużyny siatkarskie CKiS Maraton Krzeszowice. Seniorski zespół kobiet, występujący w III lidze, regularnie zajmuje
w tych rozgrywkach czołowe lokaty. W sezonie 2016–2017 fazę zasadniczą
zakończył na IV miejscu. W rozgrywkach barażowych nasze dziewczyny
walczyły dzielnie o wejście do II ligi i odpadły dopiero w turnieju finałowym. Bardzo dobrze występują też młodziczki.
CKiS jest też organizatorem współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej. W minionym roku szkolnym odbyło się 27 imprez rangi Mistrzostw
Gminy Krzeszowice w 8 dyscyplinach. Wzięło w nich udział 1260 uczennic
i uczniów. Trzeba podkreślić, że gmina Krzeszowice jest jedyną w powiecie
krakowskim, która w tak szerokim zakresie organizuje współzawodnictwo
szkolne.
Centrum Kultury i Sportu jest operatorem wszystkich powiatowych imprez
sportu szkolnego. Spośród 51 imprez blisko połowa odbyła się w Krzeszowicach.
Być może rywalizacja na poziomie międzyszkolnym nie jest dla kibiców tak
efektowna, jednak emocji na tych imprezach bywa bardzo wiele. Ponadto
ta sfera działalności wpisuje się w misję Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i jest jednym z podstawowych zadań każdego samorządu.
W nowym roku szkolnym CKiS będzie ponadto realizowało nowy projekt
„Liga Międzyszkolna”, o czym szerzej w następnym numerze „Magazynu
Krzeszowickiego” i na stronie internetowej, a także na profilach FB Centrum
Kultury i Sportu oraz „Magazynu Krzeszowickiego”.

Elżbieta Sarnek

NOWE WŁADZE TĘCZY
TENCZYNEK
Żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić. Tak też
się stało w klubie sportowym Tęcza Tenczynek.
17 lipca odbyły się tam wybory zarządu. Nowym
prezesem został Jerzy Wnęk, a wiceprezesem
Jacek Kuźnik. Poprzedni prezes Robert Sudoł pozostał w zarządzie, starym-nowym sekretarzem
jest też Grzegorz Żbik. Skład zarządu uzupełniają
między innymi zawodnicy drużyny piłkarskiej.
Nie wchodząc w szczegóły problemów Tęczy,
trzeba jednak powiedzieć, że ten mający blisko
100-letnią historię klub ostatnio przeżywał spore
problemy. Wystarczy wspomnieć, że w minionym
sezonie spadł do B klasy. Miejscowość o potencjale Tenczynka zasługuje na centrum sportowe, które istotnie wpływałoby
na jej wizerunek. Ze środowiskiem piłkarskim, a szczególnie z Tenczynkiem,
jestem związany od dawna. Tęcza to klub, w którego władzach, jako sekretarz,
byłem przez 11 lat. Ponieważ los Tęczy nie jest mi obojętny, pomimo istotnych
problemów postanowiłem zmierzyć się z tym wyzwaniem. Zależy mi na
tym, żeby Tęcza była postrzegana w naszej miejscowości nie tylko jako klub
piłkarski, ale jako część aktywnego życia naszej wsi. Będziemy włączać się do
organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na tym terenie. Trzeba będzie
odnowić budynek klubowy. Wierzę, że zmiany władz pozytywnie wpłyną też
na zawodników. Kiedy ogłoszono werdykt wyborczy otrzymaliśmy gromkie
brawa. Mam nadzieję, że kiedy przyjdzie się rozstać z Tęczą, pożegnają nas
takie same oklaski – mówi Jerzy Wnęk.
Marian Lewicki

Marian Lewicki

PIŁKARSKI PUCHAR BURMISTRZA
GMINY KRZESZOWICE DLA ŚWITU

W niedzielę 2 lipca rozegrano finał piłkarski Pucharu Burmistrza. Mistrzem
Gminy Krzeszowice został Świt, który pokonał nie bez trudu Wolankę z Woli
Filipowskiej 3:2 (1:0) po golach dla Świtu: Dominika Dąbka, Grzegorza Krzy-

siaka i Mateusza Trędoty. Dla Wolanki gole strzelili Adam Noworyta i Przemysław Augustynek. Około 300 osób zgromadzonych na boisku w Nawojowej Górze oglądało bardzo emocjonujący i trzymający do końca w napięciu
www.ckiskrzeszowice.pl [ 31 ]

mecz. Były rzuty karne, w tym obronione, zmieniało się prowadzenie,
a końcówka meczu miała szczególną dramaturgię. Przy prowadzeniu
Wolanki 1:2 Świt nie wykorzystał karnego, niemniej zawodnicy tej drużyny
strzelili dwa gole z akcji i objęli prowadzenie 3:2, którego Wolanka już nie
zmieniła, pomimo że też miała karnego i dobrą sytuację bramkową.
Nagrody zwycięzcom i pokonanym wręczył burmistrz Wacław Gregorczyk.
Okazały Puchar Przechodni powędrował na rok do Świtu Krzeszowice razem z dodatkową kwotą 2500 zł na sprzęt sportowy. Wolanka otrzymała
nagrodę 1500 zł, Górzanka i Victoria po 1000 zł, natomiast Tęcza, Jutrzenka
i Sankowia po 500 zł.
Jerzy Wnęk

PIŁKARSKI WEEKEND Z SANKOWIĄ
W ostatni tydzień czerwca Parafialny Klub Sportowy Sankowia w Sance zapewnił moc emocji
sportowych nie tylko dzieciom, ale również rodzicom i opiekunom.
W sobotę odbył się organizowany przez Sankowię po raz pierwszy na szczeblu wojewódzkim
Turniej Piłki Nożnej o Przechodni Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego SANKOWIADA
2017 w kategorii Orlik. Turniej był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.
W rozgrywkach wzięły udział aż 24 drużyny
z całego województwa małopolskiego, łącznie
360 małych zawodników, a kibicowało ich zmaganiom około 200 osób.
Było to nie lada wyzwanie organizacyjne, któremu Sankowia sprostała. – Postawiliśmy sobie bardzo wysoko poprzeczkę – mówi prezes Sankowii
Sławomir Hrycaniuk – lecz nie udałoby się to bez
wsparcia i pomocy sponsorów, rodziców i wszystkich, którzy są nam życzliwi.
Z pomocą przyszedł IV Szczep Nadwiślanie – Hufiec Podkrakowski ZHP z Rybnej, który wypożyczył namioty służące jako szatnie i miejsce odpoczynku dla dzieci. Swojej obecności również nie

odmówiła Policja z Krzeszowic, przygotowując
dla dzieci moc atrakcji, z których najbardziej cieszyła się załoga policyjnego radiowozu.
Nie zabrakło też OSP z Tenczynka, której nowy
wóz bojowy okupowały oczekujące na swoje
mecze dzieci.
Dla dzieci przygotowano drożdżówki, ciasta
upieczone przez mamy, lody oraz kiełbaski smażone przez kucharzy z Hilton Garden Inn Kraków
Airport z Balic.
Cały Turniej został objęty patronatem przez
Małopolski Związek Piłki Nożnej Pana Prezesa
Ryszarda Niemca.
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, wręczono
indywidualne statuetki dla najlepszego bramkarza, króla strzelców, najlepszego rozgrywającego, obrońcy turnieju oraz najlepszego zawodnika z każdej drużyny, puchary, nagrody rzeczowe
dla drużyn oraz trenerów, jak również imienne
podziękowania dla władz i sponsorów.
Niedziela była drugim dniem turnieju; tym razem
odbył się turniej cykliczny, organizowany po raz
czwarty – Sankowia Cup 2017 w kategorii Orlik,
współfinansowany ze środków Powiatu Krakowskiego. Zmagania toczyły się na trzech boiskach,

przygotowanych tak, by wszystko przebiegało
sprawnie. Jak co roku udział wzięło 12 drużyn
z powiatu krakowskiego, łącznie 180 zawodników. Tak jak dzień wcześniej nie zabrakło atrakcji
dla dzieci. Medale, statuetki, puchary – nikt nie
odszedł z pustymi rękami.
Z roku na rok turniej cieszy się coraz większym
zainteresowaniem wśród drużyn powiatu krakowskiego.
W PKS Sankowia kładzie się duży nacisk na
promowanie wśród dzieci i młodzieży maksymy
„Sport to zdrowie”. Klub skupia kilka sekcji młodzieżowych: Żaki, Orliki, Orliki młodsze, Młodziki,
Trampkarze oraz Juniorzy.
Funkcjonowanie Klubu nie opiera się tylko na
środkach finansowanych Gminy Krzeszowice,
stara się on również o pozyskanie dodatkowych
pieniędzy na organizowanie turniejów od władz
Powiatu, Marszałka Województwa oraz z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także od
lokalnych sponsorów. Klub organizuje również
obozy zimowe i letnie dla dzieci. W tym roku
zimą dzieci wyjechały do Charsznicy, a na lato
zaplanowano 10-dniowy wyjazd do Głuchołaz.
PKS Sankowia

WIELKIE MARZENIA MAŁYCH PIŁKARZY
Na głównej płycie boiska Świtu Krzeszowice
odbył się turniej piłki nożnej „Wielkie marzenia
małych piłkarzy”.
Wśród uczestników czuć było ducha rywalizacji.
Na boisku migały kolorowe koszulki zawodników, a wspaniała pogoda wprawiła wszystkich
w dobry nastrój. Na trybunach obecny był między
innymi burmistrz Wacław Gregorczyk, który objął
to wydarzenie swoim patronatem.
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Turniej, zorganizowany przez GKS Świt Krzeszowice oraz Fundację Banku BGŻ BNP Paribas,
otworzył prezes Świtu Alfred Lipniak, życząc
dzieciom dobrej zabawy, a wszystkim drużynom
wygranej. W zawodach wzięło 8 drużyn z terenu
gminy Krzeszowice.
Rozgrywkom sportowym towarzyszył wspaniały doping ze strony kibiców i członków rodzin
piłkarzy.

– Taki turniej to szansa, aby nauczyć się czegoś
nowego i podnieść swoje umiejętności gry, obserwując innych. Poziom gry był wyrównany – skomentował jeden z trenerów.
Przez cały turniej goście mogli korzystać z dodatkowych atrakcji. Strażacy, policjanci i Straż
Miejska przygotowali program edukacyjny. Można było oglądać samochody i ich wyposażenie.
Najmłodsi otrzymali odblaski.

Przedstawiciele Animals-Vet prowadzili
darmowe porady dla miłośników psów i kotów. Cukiernia-Lodziarnia Melba częstowała
lodami i napojami. TU Warta, przedstawiając
swoją ofertę, rozdawała balony.
Wspaniale spisały się wolontariuszki z krzeszowickiego Gimnazjum (Natalia Mączka,
Karolina Stec) oraz sekretarz KS Świt Krystyna
Wszołek, które w czasie turnieju niezmordowanie częstowały cukierkami, lodami i wręczały medale.

Również Burmistrz Gminy Krzeszowice ufundował szereg nagród i słodycze. Kopalnia
Wapienia Czatkowice przekazała 120 bombonierek dla zawodników. Prezes Zarządu
Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
Ryszard Rudzki wsparł imprezę finansowo.
Chociaż wszystkie drużyny były świetne
i bardzo zaangażowane, to wyniki na boisku
zadecydowały o klasyfikacji.

Akademia Piłkarska Mam Talent – drużyna II,
III miejsce – Parafialny Klub Sportowy Sankowia w Sance – drużyna II, IV miejsce – Parafialny Klub Sportowy Sankowia w Sance –
drużyna I, V miejsce – Gminny Klub Sportowy
Świt w Krzeszowicach – drużyna I, VI miejsce
– Gminny Klub Sportowy Świt w Krzeszowicach – drużyna II, VII miejsce – Fundacja
Wyłącz Telewizor w Tenczynku.

I miejsce – Fundacja Akademia Piłkarska
Mam Talent – drużyna I, II miejsce – Fundacja

Red.

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

ul.Legionów Polskich 11a, 32-065 Krzeszowice

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
Technik Masażysta

Jarosław Kuć

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

BUDOWNICTWO A-M
OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE
B U D O WA B U DY N KÓ W M I E S Z K A L N YC H
B U D O WA B U DY N KÓ W P R Z E M YS ŁO W YC H
NADZÓR BUDOWLANY

TEL. 530 905 485
Z ŁO M OWA N I E P O J A Z D ÓW

wystawiamy zaświadczenia honorowane
w wydziałach komunikacji
tel. 606 48 2 5 7 1 , 3 2 6 2 3 9 1 5 2

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

www.ckiskrzeszowice.pl [ 33 ]

OGŁOSZENIE
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” SP ZOZ w Krzeszowicach informuje, że z dniem 01.09.2017 przystępuje
do brakowania (niszczenia) dokumentacji
medycznej dotyczącej historii chorób pacjentów leczonych w 1996 r. w byłym Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tychach
- Górniczym Ośrodku Rehabilitacji w Krzeszowicach.
Osoby zainteresowane odbiorem ww. dokumentacji uprasza się o kontakt osobisty
z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu
„KRZESZOWICE” SP ZOZ w Krzeszowicach
przy ul. Daszyńskiego 1 albo telefonicznie
pod numerem 12 282 00 22 lub 12 258 10 86.
Andrzej Osiniak
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
„KRZESZOWICE” SP ZOZ
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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 59 (za Stacją Diagnostyczną Pojazdów, k. Lidla)

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

AIMED

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

Gabinet Diagnostyki Ultrasonograficznej

Dr n. med. Katarzyna Pośpiech-Gąsior specjalista ginekolog-położnik
USG PRENATALNE – 3D/4D aparatem GE VOLUSON E 6
Lek. med. Magdalena Woch-Trojanowska
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

spółka cywilna Małgorzata Moos, Paweł Kowalski
32-065 Krzeszowice, ul. Szkolna 4

Telefon 12 307 28 38

1. Medycyna Pracy:
• badania profilaktyczne pracowników: wstępne,
okresowe i kontrolne
• badania kierowców wszystkich kategorii
• badania sanitarno-epidemiologiczne
2. Pracownia Psychologiczna wykonuje badania
psychotechniczne dla:
• kierowców
• kandydatów na kierowców
• kierowców pojazdów uprzywilejowanych
• operatorów wózków widłowych i innych maszyn
budowlanych
• badania wysokościowe
3. Nowe Poradnie:
• Poradnia Laryngologiczna
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Kardiologiczna
• Gabinet USG – jama brzuszna, tarczyca, sutki,
stawy, tętnice, żyły
• Badania laboratoryjne (krew, mocz)
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu
12 307 28 38

