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Po symbolicznym przecięciu wstęgi nastąpiło odsłonięcie ufundowanej 
przez zarząd i zawodników Tęczy tablicy, poświęconej pamięci osób, które 
tworzyły historię sportu w Tenczynku. Najważniejsze daty i postaci tej hi-
storii przybliżył zebranym Jerzy Wnęk. W dalszej części uroczystości medal 
Zasłużony dla Gminy Krzeszowice odebrał z rąk burmistrza Józef Gacek. 
Okolicznościowymi dyplomami uhonorowani zostali:

• najstarsi żyjący zawodnicy Tęczy: Elżbieta Godyń, Maria Janasz, Jan Czau-
derna, Marian Ślusarczyk, Ryszard Kupiec, Julian Korbiel, Jacek Hapek, 
Zygmunt Pytlik, Leszek Bojkowski, Ryszard Kaleta 

• byli prezesi Tęczy: Andrzej Chuderski (1982 - 90), Józef Gacek (1990 - 91), 
Wojciech Stala (1991 - 92), Marian Remin (1992 - 93), Jacek Maciejowski 
(1993 - 97), Tomasz Kuźnik (2000 - 2004), Ryszard Ryś (2004 - 2006), Ro-
bert Sudoł (2006 - 2017)

• przyjaciele klubu sportowego Tęcza: Łukasz Smółka, Wacław Gregorczyk, 
Krystyna Żbik, Dorota Wójcikowska, Jacek Kuźnik, Piotr Piątek, Zbigniew 
Żbik, Jacek Irzyński, Zbigniew Frątczak, „Kalia” s.c., Krzysztof Bogusz.

100-lecie działalności sportowej w Tenczynku i otwarcie 
wyremontowanego przez gminę pawilonu LKS Tęcza
Uroczystość zgromadziła 17 czerwca liczne grono gości. Zaproszenie przyjęli m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka i starosta Wojciech Pałka, 
obecni i byli zawodnicy, samorządowcy, działacze i przyjaciele klubu, delegacje władz piłkarskich. Gospodarzami byli burmistrz Wacław Gregor-
czyk i prezes zarządu LKS Tęcza Jerzy Wnęk.

Odznaki honorowe Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, które wręczał wi-
ceprezes  Jerzy Nagawiecki, otrzymali:

• brązową: Bogdan Ślusarczyk

• srebrną: Jerzy Wnęk, Mieczysław Szczurek, Stanisław Czech

• złotą: Wacław Gregorczyk.

• medal 110-lat MZPN: LKS Tęcza Tenczynek.

Również Podokręg Piłki Nożnej Chrzanów, z okazji jubileuszu 100-lecia 
działalności sportowej, przyznał zawodnikom i działaczom okolicznościo-
we odznaki, które wręczył  prezes PPN Chrzanów Józef Cichoń.

Prezes ZW LZS w Krakowie Jacek Doniec przekazał na ręce prezesa klubu 
złotą odznakę honorową Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Uroczystość, prowadzoną przez Pawła Czyża, swoim występem uświetnił 
chór Cantate Anima z Tenczynka. 

TeksT: Janina WalkoWicz, RPW UMk
Zdjęcia: Marian Lewicki
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- Dzięki ciężkiej i skutecznej pracy, w ostatnich kilku latach zgromadziliśmy 
bogaty i wartościowy zasób gruntów, który umożliwia realizację projektów 
składających się na Kompleks Uzdrowiskowy Krzeszowice. Za swój duży suk-
ces uważam również zbudowanie szerokiego partnerstwa na rzecz rozwoju 
Gminy Krzeszowice z udziałem samorządu powiatowego i wojewódzkiego, 
przedstawicieli rządu oraz podmiotów prywatnych. Część zachodnia miasta, 
w której samorząd jest właścicielem prawie 80 ha, powinna mieć charakter 
uzdrowiskowy. Brak zabudowy oraz ograniczeń konserwatorskich będzie 
dużym ułatwieniem przy planowaniu budowy parków zdrojowych, zakładów 
leczniczych i uzdrowiskowych. Utworzenie nowego Osiedla Zdrojowego w 
tej części miasta wpłynie pozytywnie na rozwój pozostałej części Krzeszowic. 

Krzeszowice - moje miasto, moja gmina
KOMPLEKS UZDROWISKOWY KRZESZOWICE SZANSĄ NA NOWOCZESNY ROZWÓJ GMINY
Krzeszowice zasługują na rozwój i wykorzystanie potencjału, jakim dysponują. Bogactwo wód leczniczych, wyjątkowo atrakcyjne tereny przy-
rodnicze oraz tradycje uzdrowiskowe  to atuty, które powinny być podstawą do powstania w naszej gminie innowacyjnej oferty w dziedzinie 
ochrony zdrowia, turystyki, rekreacji i „srebrnej gospodarki”.  

Tereny przy Al. Solidarności, jako obszary funkcjonalnie współpracujące 
z Osiedlem Zdrojowym, będą miały charakter rekreacyjny. Parki miejskie, 
pływalnia i baseny z wodami leczniczymi, bulwary nad Krzeszówką będą 
służyły zarówno mieszkańcom, jak i gościom. Inwestycje o charakterze edu-
kacyjnym i rekreacyjnym, jakie planujemy w kamieniołomie w Miękini, będą 
kolejnym obszarem, wspierającym działalność o charakterze uzdrowiskowym 
i dodatkowym atutem dla całego przedsięwzięcia. Wizja rozwoju Krzeszowic i 
obszarów funkcjonalnie z miastem powiązanych, którą przedstawiłem Radzie 
Miejskiej na sesji czerwcowej sprawi, że nasze miasto i gmina za kilka lat będą 
miejscami wyjątkowymi zarówno w Małopolsce, jak i całym kraju – mówi bur-
mistrz Wacław Gregorczyk.

PARK EDUKACJI I ROZWOJU MIĘKINIA
Dotychczasowe działania:
1. Zmiana Studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
obszaru byłego Kamieniołomu Porfiru 2016 – 2020 r.

2. Budowa SAG przez Gminę Krzeszowice – 2016 –2022 r.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i złożenie wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie budowy SAG – 2016 r.

3. Pozyskanie dofinansowania i rozpoczęcie budowy  SAG w formule 
zaprojektuj i wybuduj – 2019–2020 r.

4. Rozpoczęcie budowy zaplecza laboratoryjnego przez AGH – 2021 r. 

5. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie 
części kamieniołomu przez Gminę Krzeszowice, na cele edukacyjno-
rekreacyjne – 2020 r.

6. Wizyty studyjne.
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PARK REKREACJI I ZDROWIA KRZESZOWICE  
– obszar ograniczony ulicami: Batalionów Chłopskich, 
Grunwaldzka, Szkolna, Legionów Polskich
Dotychczasowe działania:
1. Komunalizacja działki nr 958 – 2018 r.

2. Zakup „Dzikich Plant” - 2018 r.

3. Umowa przedwstępna zakupu działek za Przedszkolem Samorządowym 
w Krzeszowicach – 2019 r.

4. Nabycie działek od Parafii pw. św. Marcina w Krzeszowicach  
o powierzchni 3,1 ha - 2020  i 2021 r. (w drodze zamiany i dopłaty);

5. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Al. Solidarności 
– 2021 r.

6. Wizyty studyjne

7. Złożenie wniosku do Polskiego Ładu i pozyskanie 21 mln zł na budowę 
krytej pływalni – 2022 r.

8. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę tężni 
solankowej– 2022 r.

9. Złożenie wniosku do Polskiego Ładu o dofinansowanie budowy tężni 
solankowej – 2021 r.

10. Wykonanie odwiertów poszukiwawczych wód leczniczych 
 – 2021, 2022 r.

KRZESZOWICE ZDRÓJ  
– zachodnia część miasta z wydzielonym obszarem 
osiedla Zdrojowego
Dotychczasowe działania:
1. Zakup działki nr 860/8 o pow. 76,5 ha – 2016 r.

2. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Krzeszowic  
– 2018 r.

3. Opracowanie dokumentu „Powrót do źródeł założenia – reaktywacji 
Uzdrowiska Krzeszowice” – 2019 r.

4. Budowa połączenia drogowego DK79 – tereny inwestycyjne: 

– Rozpoczęcie prac projektowych – 2017 r.

– Pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
w wysokości 19,55 mln zł

– Zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania w latach  
2021-2024 –  2021 r.

5. Wizyty studyjne

6. Burmistrz Wacław Gregorczyk występuje do Rady Miejskiej  
w Krzeszowicach z propozycją utworzenia uzdrowiska w zachodniej  
części miasta - czerwiec 2022 r.   
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Sto lat Pani Marii Szeląg
17 czerwca 2022 roku pani Maria Szeląg, mieszkanka Krzeszowic, ob-
chodziła 100. rocznicę urodzin. Z tej okazji, 20 czerwca dostojnej Jubi-
latce serdeczne gratulacje i życzenia złożyli Wacław Gregorczyk - bur-
mistrz gminy Krzeszowice,  Agata Grela - zastępca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Krzeszowicach oraz Irena Godyń - przewodnicząca 
zarządu osiedla Parkowego. 
Ten dzień był chwilą radości dla Jubilatki i jej najbliższej rodziny, która 
wspólnie świętowała tak zacny jubileusz.

Pani Maria urodziła się w Laskowej w 1922 roku, doczekała się 3 wnuków 
i tyle samo prawnuków. W Krzeszowicach, skąd pochodził jej mąż, na stałe 
osiedlili się w latach 50. Dostojna Jubilatka cieszy się bardzo dobrą formą 
fizyczną i może pochwalić się doskonałą pamięcią i świeżością umysłu. 
Pani Maria pracowała w „Gumowni” - trzebińskiej fabryce odzieży, szyjąc 
płaszcze wojskowe, a do dziś jej wielką pasją i przyjemnością są robótki na 
drutach oraz szycie.  

Czcigodnej Jubilatce gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy dal-
szych lat w zdrowiu, szczęściu rodzinnym, pomyślności, samych radosnych 
chwil pełnych życzliwości i miłości osób najbliższych. Dziękujemy za piękny 
przykład dobrego życia, za wszelkie trudy i owoce minionych lat, za swoistą 
lekcję życiowej wytrwałości.

TeksT: agaTa gRela
Zdjęcia: joanna kacZorowska

Spotkanie odbyło się w Dzień Dziecka, wiele pytań dotyczyło lat dzie-
ciństwa i lat szkolnych burmistrza gminy. Dowiedzieliśmy się m.in., że 
najchętniej uczył się historii i matematyki, a nie lubił śpiewu. Z sen-
tymentem wspomina wspólne zabawy z rówieśnikami z sąsiedztwa. 
W  dzieciństwie chciał zostać prawnikiem.  Kolejny blok pytań dotyczył 
pracy w samorządzie: czy bycie burmistrzem naszego miasta przynosi 
Panu zadowolenie? Z jakimi problemami boryka się Pan w swojej pracy? 
Kim chciałby Pan być, gdyby nie był Pan burmistrzem? Czy powstanie  
w Krzeszowicach basen? - Od wielu lat pracuję w samorządzie, najpierw 
byłem sołtysem w Tenczynku, potem radnym w gminie i województwie. 
Jestem rdzennym mieszkańcem naszej gminy, dlatego znam bardzo dobrze 
problemy jej mieszkańców. Staram się im pomagać, w miarę możliwości, także 
w codziennych sprawach. To daje mi satysfakcję na równi z budową dróg, czy 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SANKI
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że 31 lipca 2022 roku odbędą 
się wybory uzupełniające w sołectwie Sanka.

Zarejestrowana została jedna kandydatka – Karolina Gala. Głosowanie 
odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00 w remizie OSP w Sance.

W Dzień Dziecka rozmowa z młodzieżą o przyszłości gminy
1 czerwca burmistrz Wacław Gregorczyk spotkał się z uczniami klasy IVc Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach. Młodzież  przybyła do Sali 
Herbowej pod przewodnictwem dyrektora Sławomira Burka i wychowawczyni Małgorzaty Zdziech.

dużych inwestycji, takich jak np. oddana do użytku ostatnio nowa siedziba 
biblioteki w Krzeszowicach. Basen, który będzie jednym z elementów plano-
wanego kompleksu o charakterze  rekreacyjno-uzdrowiskowym, planujemy 
wybudować przy Al. Solidarności, niedaleko przedszkola w Krzeszowicach. 
W tym celu pozyskałem na ten cel działkę o powierzchni 3 ha oraz dofinanso-
wanie rządowe na rozpoczęcie prac budowlanych – odpowiadał burmistrz. 
Na podsumowanie Wacław Gregorczyk pytał młodych gości, co chcieliby, 
aby dla młodzieży powstało w naszej gminie. Padła propozycja m.in. ścianki 
wspinaczkowej, ścieżki w koronach drzew, miejsca do wypoczynku nad 
wodą. Burmistrz podsumował, że wiele z tych propozycji jest zbieżnych z 
jego planami i zamierzeniami, zwłaszcza w sprawach rozwoju form wypo-
czynku i możliwości aktywnego spędzania czasu. 

TeksT i Zdjęcie: janina waLkowicZ
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Funkcję tę pełnić będą:

Sławomir Burek - dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

Dagmara Brela-Zając - dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszo-
wicach

Marzena Banaczyk-Niemiec - dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. mjr Józefa Ryłko w Czernej

Magdalena Piechota - dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipo-
wicach

Powierzenie stanowisk dyrektorom gminnych szkół 
podstawowych i przedszkoli
7 czerwca Wacław Gregorczyk wraz z naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich Barbarą Gój wręczyli zarządzenia, powierzające stano-
wiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych na okres od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku.

Teresa Kurdziel - dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini

Agnieszka Mitka - dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej 
Górze

Mariola Woźniak - dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze

Michał Smółka - dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Łachuta w Ostrężnicy  

Katarzyna Mitka - dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Sance

Aneta Łydek - dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu

Ireneuszowi Wołodko - dyrektor Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Woli Filipowskiej

Marzena Kubin - dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego w Tenczynku

Joanna Smółka- dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego w Krzeszowicach.

W I etapie gmina Krzeszowice wykonała drogę 
przed kościołem pw. św. Jana Pawła II z kostki 
betonowej o długości 164 mb z chodnikiem i 
utwardzonym poboczem drogi, umożliwiającym 
postój kilkudziesięciu samochodów.

W II etapie zostało wykonane przejście dla pie-
szych w poziomie torów, odwodnienie części 
osiedla oraz ciąg pieszo-rowerowy od kościoła 
do skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich i 
Legionów Polskich o długości 400 mb.

Całość inwestycji kosztowała prawie 1,9 mln zł, 
w tym 0,5 mln zł to dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

W części oficjalnej spotkania zorganizowano 
zakończenie Małopolskiego Zielonego Tygodnia, 
w którym uczestniczył przedstawiciel Wojewody 
- dyrektor Grzegorz Wrześniak.

W ramach akcji „sadzonka za makulaturę” zebra-
no 1 kontener makulatury. Uczestnicy wydarze-
nia wspólnie założyli 4 rabaty kwietne z roślin 
wieloletnich.

- To bardzo ważna dla mieszkańców osiedla inwe-
stycja, złożona z kilku zadań, na realizację których 
czekano od wielu lat. Wykonanie jej sprawiło, że 
zaniedbany teren będzie mógł służyć mieszkań-

Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Nowy 
Świat zakończona
W piątek 3 czerwca oficjalnie oddano do użytku ścieżkę rowerową, wykonaną w ramach budowy układu komunikacyjnego na osiedlu Nowy Świat.

com. Mam osobistą satysfakcję z tego, że wraz 
z pracownikami Urzędu Miejskiego i Zarządem 
Osiedla zrealizowałem to przedsięwzięcie - mówi 
burmistrz Wacław Gregorczyk.

Podczas imprezy, w miasteczku rowerowym, 
przygotowanym przez Straż Miejską, prowadzo-
na była nauka jazdy na rowerze, można było zdać 
test na kartę rowerową. Czynny był także gminny 
punkt konsultacyjno-informacyjny programu 
Czyste Powietrze.

Zdjęcia: ekodoradca UM
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Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wicemarszałek Łukasz Smółka, 
burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący rady i sołtys Ostrężnicy 
Kazimierz Stryczek, sołtys Łan Anna Brzózka  oraz delegacja uczniów Szkoły 
Podstawowej w Ostrężnicy. Uroczystość prowadziła dyrektor Małgorzata 
Cyran.

Wykonawcą prac była firma TOP SPORT Jan Pietraszko z Bielska-Białej.  

Zakres obejmował: budowę boiska, wykonanie drenażu i piłkochwytów  
o wys. 4 i 6 m wraz z furtką i bramą oraz dojścia z kostki brukowej. Zostało 

Zakończyła się budowa boiska w Ostrężnicy
W Ostrężnicy, w sąsiedztwie remizy OSP, powstało ogólnodostępne boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawiastej o wym.  
44 m x 24 m. Otwarcie obiektu i pierwszy mecz (pomiędzy uczniami i rodzicami) miały miejsce 6 czerwca.

także zamontowane wyposażenie boiska i stojak na rowery oraz posadzo-
ne rośliny ozdobne.

Wartość prac wyniosła 500 970,02 zł brutto.  

Inwestycja realizowana przez Gminę Krzeszowice przy wsparciu finanso-
wym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Infra-
struktura Rekreacyjno-Sportowa- MIRS” w wysokości 124 660,00 zł.

Zdjęcia: joanna kacZorowska

Do tego wszystkiego wymarzona pogoda i dobre jedzenie, a także dodatek 
do posiłku w formie słodkich krówek, specjalnie zamówionych na tę oka-
zję… Na trasie było i łatwo i trudno, a dobra atmosfera rekompensowała 
podjazdy i inne niedogodności podczas wysiłku fizycznego.

Rajd rowerowy odbył się w piękną niedzielę 12 czerwca, wzięło udział 
80 osób. Organizator przygotował dwa podjazdy, ale i z tym wyzwaniem 
uczestnicy nieźle sobie poradzili. Duże słowa uznania należą się najmłod-
szym uczestnikom rajdu, samodzielnie jadącym na rowerach, i ich rodzi-
com za dobre przygotowanie dzieci do imprezy.

Dopisali sponsorzy: Specjalistyczny Sklep Rowerowy Sport Nora (obsługa 
techniczna rajdu) i SunPark Krzeszowice (ufundowane vouchery dla dzieci 
i młodzieży).

Słowa podziękowania należą się: Policji Powiatowej z Krakowa, Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Krzeszowic, Straży Miejskiej i Policji z Krzeszowic, pilotom, 
osobom pomagającym przy zapisach na rajd oraz sponsorom, a także fir-
mie cateringowej, karmiącej zmęczonych rowerzystów.

Organizator rajdu: Gmina Krzeszowice ze środków przeznaczonych na 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zdjęcia: nina i ireneUsZ kUrdZieL

Gminny Rajd Rowerowy za nami
Na rajdzie dopisało wszystko – dobra kondycja uczestników, służby czuwające nad bezpieczeństwem, piloci, osoby pomagające przy rajdzie, 
obsługa techniczna i obsługa medyczna rajdu.
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Zawody otworzyli burmistrz 
gminy Krzeszowice Wacław 
Gregorczyk oraz prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Krzeszowicach Łukasz Smół-
ka, którzy życzyli zawodnikom 
dobrych wyników i wspaniałych 
osiągnięć. Zawody zawsze są nie 
tylko świetną okazją do wzajem-
nej rywalizacji, ale również do 

doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, niezbędnego do skutecznego 
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Rywalizacje drużyn odbywały się na terenie boiska sportowego LKS „Gó-
rzanka” w Nawojowej Górze. Startowano w dwóch konkurencjach: sztafecie 
pożarniczej  i ćwiczeniu bojowym. Zawody przyciągnęły nie tylko straża-
ków, ale też całkiem sporą publiczność.

Organizatorem  imprezy byli: Burmistrz  Gminy Krzeszowice,  Zarząd Od-
działu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krzeszo-
wicach  oraz  Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej Górze. Na podstawie 
Rozkazu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
Nr 30/2022 z 6 czerwca 2022 roku powołano na sędziego głównego  
mł. bryg. Jarosława Piątka.

Pozostali sędziowie powołani byli z miejscowych jednostek OSP. Sekretariat 
zawodów prowadziły: Barbara Kurdziel, Elżbieta Lasoń i Bernadetta Wójcik. 
Szczególne podziękowania należą się druhom strażakom z OSP Nawojowa 
Góra, którzy przy pomocy druhów z innych jednostek OSP doskonale przy-
gotowali  zawody, a także komentatorowi zawodów Leszkowi Kramarzowi 
– radnemu Rady Miejskiej w Krzeszowicach, za sprawny przebieg zawodów.

Wyniki zawodów:
Seniorki

I miejsce – OSP Nowa Góra

II miejsce – OSP Siedlec

TeksT: BaRBaRa kURdziel
Zdjęcia: kacper ropka

OSP Miękinia i Nowa Góra najlepsze w gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych
11 czerwca 2022 roku, po dwuletniej przerwie, odbyły się gminne zawody sportowo- pożarnicze. Udział w nich wzięły drużyny męskie - seniorzy 
z OSP: Czerna, Krzeszowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Żbik 
oraz  drużyny żeńskie – seniorki z OSP Nowa Góra i OSP Siedlec.

Seniorzy

I miejsce – OSP Miękinia

II miejsce – OSP Nowa Góra

III miejsce – OSP Tenczynek
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Nowe rozwiązanie jest skierowane do bene-
ficjentów uprawnionych do podwyższonego  
i najwyższego poziomu dofinansowania i będzie 
dostępne tylko dla nowych osób składających 
wniosek. Warunkiem wypłaty prefinansowania 

Nabór do programu Czyste Powietrze+ od 15 lipca
Właściciele domów jednorodzinnych, ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu, otrzymają z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. 
Będzie można otrzymać „z wyprzedzeniem” do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację 
umowy zawartej z wykonawcą na przepro-
wadzenie konkretnych prac. Prefinansowanie  
w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej 
wysokości dotacji, przypadającej dla danego 

wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na 
jego konto, zgodnie z maksymalnymi pozioma-
mi dofinansowania oraz warunkami programu. 

Więcej informacji pod linkiem:  
https://www.gov.pl/web/klimat/ 

Badania ankietowe w Małopolsce
Urząd Statystyczny w Krakowie, celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Mało-
polski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju spo-
łeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie 
naszego województwa przez ankieterów statystycznych. 
Chcąc zaspokoić potrzeby informacyjne mieszkańców w zakresie realizowanych przez statystykę 
publiczną badań, umieściliśmy na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie w zakład-
ce Badania ankietowe w Małopolsce https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/ 
kompleksowy zestaw informacji dotyczących pracy ankieterów statystycznych i realizowanych przez 
nich badań. Można się z nich dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania an-
kietowe i w jakich terminach przeprowadzane są w danym roku kalendarzowym przez pracowników 
Urzędu, jakie pytania zadajemy w formularzach badań oraz w jakim celu to robimy.

W programie:
koncert folkowy InoRos

koncert z okazji jubileuszu 
15-lecia zespołu Verso

koncert zespołu Łzy
dyskoteka

Burmistrz Gminy Krzeszowice i Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
zapraszają na 

Dni Krzeszowic
13 sierpnia

plac targowy w Krzeszowicach
start o godz. 18.00
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Składy drużyn
Tęcza: Kapusta Marcin, Kuźnik Jacek, Kurdziel 
Filip, Zięba Michał, Rozmus Wojciech, Izdebski 
Grzegorz, Czak Krzysztof, Ślusarczyk Bartłomiej, 
Tataruch Paweł, Gwizdała Kacper, Chodacki Szy-
mon, Maciejowski Dominik, Barłóg Piotr, Pałka 
Przemysław, Korbiel Jan, Mitka Krystian.

Świt: Czech Rafał, Zając Michał, Kocot Sebastian, 
Marszałek Jakub, Grochal Mateusz, Marszałek 
Mateusz, Noworyta Adam, Knapik Mateusz, Żbik 
Kacper, Księżyc Krzysztof, Mączyński Dominik, 
Gęca Mateusz, Kubacki Dawid, Jedynak Woj-
ciech, Sosiński Adam.

Zespół Świtu otrzymał na własność dotychcza-
sowy puchar przechodni – za trzy zwycięstwa  
w turniejach w  latach: 2017, 2018 i 2021.

Kolejność miejsc w turnieju:
I miejsce i Puchar Burmistrza Gminy Krzeszowice 
– GKS Świt

II miejsce – LKS Tęcza

III miejsce: LKS Jutrzenka i LKS Wolanka

V miejsce: PKS Sankowia, LKS Górzanka  
i LKS Victoria.

Puchary i dyplomy wręczył burmistrz Wacław 
Gregorczyk, wszystkie uczestniczące w turnieju 
drużyny otrzymały nagrody pieniężne na zakup 
sprzętu sportowego. Łączna pula nagród wynio-
sła 8 500,00 zł.

TeksT: Janina WalkoWicz
Zdjęcia: Lks TęcZa

GKS Świt Krzeszowice zdobył puchar burmistrza
W meczu finałowym XXI Turnieju Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Przechodni Burmistrza Gminy Krzeszowice, który odbył się 1 lipca w Tenczyn-
ku, zwyciężył zespół GKS Świt. Mecz z LKS Tęcza zakończył się wynikiem 2:4 (0:3).
Bramki zdobyli:

- dla Świtu: Noworyta Adam (3) i Księżyc Krzysztof

- dla Tęczy: Czak Krzysztof i Rozmus Wojciech
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Głównymi organizatorami byli Burmistrz Gminy Krzeszowice i Dyrektor 
Krzeszowickiego Centrum Zdrowia. Zaproszenie do udziału przyjęli: Ośro-
dek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”, Zakon Maltański Polska 
Maltańska Służba Medyczna Krzeszowice, Okomedical Sp z. o.o., Poradnia 
Dietetyczna  „Dobry Dietetyk”, Fundacja Sama Mama, Krzeszowickie Towa-
rzystwo Pszczelnicze Barć i gospodarstwo ekologiczne Dębnik52. Był także 
zdrowy namiot, przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
i tor rowerowy oraz alkogogle, obsługiwane przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej i Policji.

TeksT: Janina WalkoWicz
Zdjęcia: Marian Lewicki, janina waLkowicZ

Bezpłatne badania i konsultacje podczas  
Niedzieli dla Zdrowia
26 czerwca na Rynku w Krzeszowicach odbyła się kolejna edycja Niedzieli dla Zdrowia. Mimo upalnej pogody mieszkańcy chętnie korzystali z 
badań i konsultacji na przygotowanych stoiskach. Wiele osób oddało krew w specjalnym krwiobusie.
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Najlepsi zawodnicy:
- kategoria open – Jakub Wieczorek (KKSz Kraków)

- kategoria open do lat 8 – Maksymilian Ślusarczyk (UKS Hetman Koronny 
Trzebinia)

- kategoria open do lat 10 – Antoni Zawadzki (KS Legion Legionowo).

Najlepszy zawodnik z gminy to Maciej Bogacki. 
 
Patronat honorowy: 
Burmistrz Gminy Krzeszowice - Wacław Gregorczyk 
Prezes Małopolskiego Związku Szachowego - Kamila Kałużna 
 
Organizatorzy: 
Krzysztof Urbanik oraz Rodzina Stanisława Łobaziewicza

Główny sponsor - Redbowling Krzeszowice.

TeksT: kRzyszTof URBanik 

XII MEMORIAŁ STANISŁAWA ŁOBAZIEWICZA 
Memoriał szachowy rozegrany został w weekend 11 – 12 czerwca. Udział wzięło 69 zawodników.

Nagroda dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych „Krysz-
tały Soli”

Nagroda finansowa dla organizacji najlepszej z najlepszych - Lidera Poza-
rządowej Małopolski w wysokości 25 000 zł. Fundatorem Nagrody finanso-
wej jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W tym roku Nagroda Kryształy Soli zostanie przyznana w 5 kategoriach:
• Polityka Społeczna

• Kultura i Tożsamość Regionalna

• Edukacja, Społeczeństwo Obywatelskie i Zrównoważony Rozwój 

• Sport, Turystyka, Ekologia

• Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa

Nagroda dla osób działających na rzecz dobra innych „Amicus Hominum”
Kategorie Nagrody Amicus Hominum:

• DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – nagroda za całokształt pracy społecznej

• INICJATYWA MŁODYCH – nagroda dla najmłodszych dobroczyńców, 
wolontariackich grup młodzieżowych, a także za aktywność społeczną 
młodych ludzi

• ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE – nagroda dla osoby ze środowiska biz-
nesu, które prowadzą działalność charytatywną, szerząc idee wolontariatu 
i dobrych praktyk w świecie biznesu.

Więcej informacji na stronie www.malopolska.pl

Nagrody Województwa Małopolskiego 
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – DO 29 LIPCA 2022 ROKU

Spotkanie miało charakter sportowej rywalizacji, opartej na zasadach fair 
play i drużynowej współpracy. Było dużo dobrej zabawy, rywalizacji, ale też 
przemyśleń i refleksji.

Jedną z konkurencji było przeciąganie liny – jak się okazało konkurencja 
ta wykonana w plenerze naprawdę potrafiła zjednoczyć naszą młodzież z 
kilku szkół gminnych, a także wywołać wiele emocji wśród opiekunów, ro-
dziców i pozostałych osób, goszczących na spotkaniu.  Przeciąganie liny tak 
spodobało się uczestnikom, że można pokusić się o uznanie tej konkurencji 
jako numer jeden w rankingu poszczególnych konkurencji. 

Przy okazji tego spotkania warto przypomnieć co jest hasłem tegorocz-
nej Kampanii ZTU – NIE CZAS NA NUDĘ! Została przygotowana z myślą 
o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności 
radzenia sobie z trudnymi emocjami. Celem jest wsparcie młodych ludzi 
w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie, bowiem ostatnie dwa 

lata pokazały że pandemia, a co za tym idzie izolacja społeczna, nie oszczę-
dziły psychiki najmłodszych osób. Kampania pozwala skupić się młodemu 
człowiekowi na poszukiwaniu pasji, zainteresowań, a przede wszystkim 
pokazuje, że swoje pasje można realizować wspólnie z rówieśnikami i to 
jest jeden z czynników chroniących młodych ludzi.

Śmiało można napisać, że podczas spotkania w Nawojowej Górze wszyscy 
uczestnicy byli zwycięzcami! 

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Wacław Gregorczyk oraz Nina  
Kurdziel – Pełnomocnik Burmistrza do Spraw Przeciwdziałania Uzależnie-
niom. Zadanie sfinansowała Gmina Krzeszowice z Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jednak to Szkoła Podstawowa w Nawo-
jowej Górze czuwała nad organizacją wydarzenia. Należy podkreślić, że nie 
byłoby tego wspaniałego spotkania, gdyby nie zaangażowanie dyrektor 
szkoły Agnieszki Mitki i pedagoga Izabeli Kołodziej, a także  pozostałych 
osób pracujących w szkole oraz sympatyzujących z imprezą.

Warto dodać, że całą imprezę i szkołę zdobiły piękne kolorowe plakaty 
własnoręcznie wykonane przez dzieci i młodzież pod okiem opiekunów. 
Treści na plakatach były niezwykle pozytywne i budujące oraz znakomicie 
wpisywały się w cel kampanii.

TeksT: UrZąd Miejski w krZesZowicach, woG

Kampania  Zachowaj Trzeźwy Umysł po raz osiemnasty 
w Szkole Podstawowej  w Nawojowej Górze
2 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze odbyło się spotkanie w ramach XVIII edycji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
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8 lipca 2022 roku Zarząd Dróg Powiatu Kra-
kowskiego zawarł umowę na remont ponad 
ośmiokilometrowego odcinka drogi powia-
towej w miejscowościach Wola Filipowska, 
Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica. 

Termin realizacji zadania: 14 miesięcy 

Wartość umowy: 16 082 846,48 zł, w tym:

• środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
– 7 968 450,00 zł

• środki Powiatu Krakowskiego – 6 276 236,48 zł

• środki Gminy Krzeszowice – 1 838 160,00 zł

Wykonawca: firma COLAS POLSKA Sp. z o.o.

Zdjęcie: krZysZTof kaMiński,  
sTaRosTWo PoWiaToWe W kRakoWie

Będzie remont drogi w Woli Filipowskiej, Filipowicach, 
Miękini, Nowej Górze i Ostrężnicy

Budowa chodnika wraz  
z kanalizacją deszczową 
przy drodze powiatowej  
w Rudnie 
Dzięki dołożeniu przez Gminę Krzeszowice dodatkowych środków, zre-
alizowany zostanie odcinek chodnika w Rudnie o długości 482 mb. Inwe-
storem jest Powiat Krakowski. Wartość zadania  to ok. 580 tys. zł, w tym 
dofinansowanie z budżetu gminy ok. 350 tys. zł. Wykonawca robót – firma 
Eurocomplex z Zalasu.

Remont zabytkowej 
kapliczki
Trwa remont kapliczki, położonej na terenie osiedla Żbik, zgodnie  
z umową na realizację zadania pn.: „Remont XIX-wiecznej domkowej 
murowanej kapliczki położonej w Żbiku – wschodniej części Krzeszowic”. 
Zakres prac obejmuje: usuniecie wadliwych tynków, wzmocnienie murów  
i wykonanie nowych tynków, uzupełnienie gzymsów i pilastrów, malowa-
nie elewacji i wnętrza kapliczki, wymianę pokrycia dachowego na cera-
miczne, konserwację drewnianej figurki św. Floriana, malowanie metalo-
wej kraty, wykonanie opaski żwirowej wokół kapliczki, remont ogrodzenia 
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac. 
Realizacja na podstawie programu prac konserwatorskich, zaopiniowa-
nego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Wykonawcą prac jest firma RENOVA Dariusz Motyl z siedzibą w Krakowie. 
Wartość umowy: 24 527,40 zł brutto, z czego 14 000,00 zł zostało dofinan-
sowane z budżetu Powiatu Krakowskiego w ramach programu Kapliczki 
Powiatu Krakowskiego.

WiT UMk
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W tym roku 25 maja 2022 roku świętowaliśmy pierwszą rocznicę powstania 
naszej Fundacji Sama Mama.Misją fundacji jest wspieranie rodzin (w szcze-
gólności kobiet i dzieci) w sytuacji okołorozwodowej.

Portal SAMA MAMA jest miejscem spotkań kobiet, które chcą podzielić się 
doświadczeniami, swoimi przygodami, opiniami, wiedzą i poradami. To 
przestrzeń dla kobiet szukających wyzwań, gotowych do działania i poko-
nywania swoich słabości, szukających inspiracji i motywacji do rozwoju, 
pragnących poznawać siebie, dbać o swój wygląd, podążać za trendami 
w modzie, ale też potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej czy 
w czasie kryzysu. To kobiety, które napotykają na problemy wychowawcze 
ze swoimi dziećmi i potrzebują rzetelnych i kompetentnych rad. 

Nasze czytelniczki to kobiety, mające dzieci w różnym wieku, dlatego te-
matyka portalu jest urozmaicona i skierowana możliwie do każdej grupy 
wiekowej naszych odbiorców. Dokonany został podział na działy tematycz-
ne, w tym poszczególne kategorie: Kobieta, Dziecko, Matka Polka, Lifestyle, 
Zdrowie i Uroda, Biznes, Psychologia oraz Fundacja czyli Inicjatywy i działa-
nia Fundacji Sama Mama w ramach której działa portal.

Realizujemy różne projekty wspierające kobiety, dzięki środkom finan-
sowym pozyskanym z lokalnych instytucji, grantów i dotacji. Aktualnie 
realizujemy kilka grantów skierowanych do Kobiet w tym: Skrzydła Mamy, 
Małopolska Lokalnie,  a także duży projekt  “Akademia Mamy”. 

Projekt „Akademia Mamy”, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolno-
ści - ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na 
lata 2021-2030. Projekt skierowany jest dla kobiet - Mam z powiatu chrza-
nowskiego i lokalnych liderek NGO. 

W ramach naszych działań i współpracy z gminami, w dniach 28 i 29 
czerwca 2022 w Sali  Herbowej  Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
odbyły się warsztaty prowadzone przez Fundację Sama Mama w ra-
mach projektu „Akademia Mamy - warsztaty mentoringowe dla miesz-
kanek gminy Krzeszowice”. Projekt realizowany jest przy wsparciu 
finansowym Gminy Krzeszowice.
W dwudniowych warsztatach wzięło udział kilkanaście mieszkanek gminy 
Krzeszowice. Każde spotkanie trwało 3 godziny (od 10:00 do 13:00), w cza-
sie warsztatów zapewniliśmy opiekę animatorki, która zajęła się dziećmi.

Wymiana wzajemnych doświadczeń, spora dawka wiedzy oraz praktycz-
ne ćwiczenia sprawiły, że mamy podniosły swoje kompetencje i poziom 
wiedzy. Moduły tematyczne warsztatów dotyczyły m.in. wpływu stresu na 
nasze życie, asertywności i wyznaczania granic, jak odzyskać radość z ma-
cierzyństwa oraz zachowania równowagi Home Life Balance.

Akademia Mamy – nowy projekt, realizowany przy 
wsparciu Gminy Krzeszowice
SAMA MAMA jako projekt i inicjatywa powstała z pasji i miłości do kobiet - mam, które miały zawiłe i skomplikowane historie, ale łączyła je siła 
i determinacja, z jaką pokonywały życiowe trudności. Mottem Sama Mama jest „Mamy mamom – kobiety kobietom”.

- Warsztaty są dla każdej kobiety - mamy, która chce w pełni korzystać z możli-
wości rozwoju, łącząc to z macierzyństwem. Fundacja poprzez swoje działania 
daje taką szansę. Mamy mogą brać udział z dziećmi w organizowanych przez 
nas spotkaniach, kursach i warsztatach. Wiedza, nowe kontakty, zbudowane 
relacje i znajomości dają szansę na  podnoszenie kompetencji i zwiększanie 
obszarów do rozwoju. Nasz program Home Life Balance pokazuje mamą 
możliwość zadbania o siebie i swój dobrostan, zobaczenia jak można cieszyć 
się w pełni z macierzyństwa, pomimo wielu zadań i obowiązków – mówi  
prowadząca Dominika Hapek – autorka programu mentoringowego dla 
kobiet Mentalność Kobiet Sukcesu oraz Home Life Balance, pomysłodawca 
projektu Sama Mama, prezes Fundacji Sama Mama.

Osoby, które nie mogły skorzystać z poprzednich warsztatów, zapra-
szamy do zapisów na kolejne dostępne terminy. Mieszkanki gminy 
Krzeszowice mogą zgłaszać chęć udziału na termin 18.07. i 25.07.2022 r.  
Zapisy dostępne na stronie http://sama-mama.pl w zakładce Szkole-
nia i Kursy.

TeksT: doMinika hapek

Stypendia dla maturzystów pochodzących  
z małych miejscowości i niezamożnych rodzin
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Progra-
mu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych 
na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pocho-
dzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wyso-
kość stypendium to 7 000 zł.

Stypendia Pomostowe to ogólnopolski, rozbudowany program stypen-
dialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akade-
mickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni 
maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce 
i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie 
nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akade-
mickich uczelniach publicznych.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na: www.stypendia-
-pomostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie do 16 sierpnia 2022 r., 
do godz. 16.00.



[ 16 ] – Magazyn Krzeszowicki 7-8/2022

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

26 MAJA 2022 ROKU  - L SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W pierwszej części obrad radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za rok 2021, a na-
stępnie udzielili Burmistrzowi Gminy Krzeszowice wotum zaufania oraz 
absolutorium za ubiegły rok. 

Kontynuując obrady, rada podjęła uchwałę zmieniającą Program współ-
pracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 
Jak poinformowała sekretarz Małgorzata Bojkowska, w wyniku mniejszego 
zainteresowania organizacji pozarządowych ogłoszonymi konkursami, po-
zostały niewydatkowane środki w poszczególnych dziedzinach. W związku 
z tym, iż organizacje pozarządowe zgłaszają chęć realizacji zadań publicz-
nych w tzw. trybie pozakonkursowym, zasadnym jest umożliwienie składa-
nia ofert. W związku z powyższym, celowe jest przeniesienie niewykorzy-
stanych środków w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadań publicznych 
na tzw. małe granty. Pozostała część niewykorzystanych środków w kwocie 
łącznej 32 669,00 zł trafi do budżetu gminy. 

W dalszej kolejności radni procedowali zmiany w uchwale budżetowej 
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2022 
- 2031. Następnie podjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia ze Skarbem Państwa – Dyrektorem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Zgodnie z wyjaśnieniami, 
przedstawionymi przez naczelnik Wydziału Inwestycji Ewę Baranowską, po 
podpisaniu porozumienia będzie możliwość sfinansowania przez GDDKiA 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych 
w ciągu drogi krajowej nr 79 na terenie gminy Krzeszowice poprzez montaż 
dodatkowego oświetlenia. 

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przebiegu istniejących dróg 
gminnych na terenie Gminy Krzeszowice, która dotyczyła trzech dróg 
w miejscowości Siedlec oraz jednej w Krzeszowicach. Jak przekazała na-
czelnik Ewa Baranowska, uchwała ma charakter porządkujący, ustalający 
przebieg dróg, które zostały zaliczone do dróg publicznych gminnych na 
podstawie uchwały Rady Narodowej Miasta Krakowa z 1986 roku.

Kolejna z uchwał regulowała kryteria wyboru inwestycji do dofinansowa-
nia, trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji 

na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych 
w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyj-
nych Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Ekodoradca Karoli-
na Götz poinformowała, że uchwała jest następstwem złożonego wniosku 
do Województwa Małopolskiego o środki na realizację dalszej wymiany 
źródeł ciepła na terenie gminy Krzeszowice. 

Kontynuując obrady, rada nadała nazwę ulicy Polnej Róży na terenie miasta 
Krzeszowice. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa (…)  Leszek Kramarz 
poinformował, że chodzi o nazwę dla nowej ulicy na terenie osiedla Żbik. 

W dalszej części obrad rada rozpatrzyła skargę na działalność Burmistrza 
Gminy Krzeszowice, uznając ją za bezzasadną. Następnie podjęła trzy 
uchwały, dotyczące przedłużenia terminów na rozpatrzenie skarg, które 
wpłynęły do Rady Miejskiej, a także przekazała według właściwości jeden 
wniosek. 

Podczas sesji rada przyjęła również szereg dokumentów, m. in: Informację 
dotyczącą oferty wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Krzeszo-
wice, Sprawozdanie z działalności Zakładu Administracji Budynków Komu-
nalnych za 2021 oraz Sprawozdanie z gospodarowania zasobem mieszka-
niowym Gminy, którym administruje ZABK, Sprawozdanie finansowe oraz 
z działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. za 2021 r.

Na zakończenie obrad burmistrz Wacław Gregorczyk podczas prezentacji 
multimedialnej omówił kwestie związane z rozwojem turystyki w gminie. 
Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął 
obrady L sesji.  

30 CZERWCA 2022 ROKU - LI SESJA RADY MIEJSKIEJ 
Przed rozpoczęciem formalnej części sesji odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród, przyznanych przez burmistrza Wacława Gregorczyka w dziedzinie 
edukacji i sportu. 

Nagrody za całokształt pracy otrzymały:
- Małgorzata Mastalerz, dyrektor szkoły Podstawowej w Zalasiu

- Teresa Gorczyńska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Fili-
powskiej

- Małgorzata Cyran, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrężnicy.

Sesje Rady Miejskiej w Krzeszowicach 
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INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz

Nagrody za osiągnięte w 2021 roku wysokie wyniki sportowe:
- akrobatyka powietrzna: Milena Tataruch

- wushu kungfu: Alicja Rozmus, Dariusz Rozmus, Maksymilian Chucherko, 
Filip Chucherko

- biegi i jazda rowerowa na orientację: Jacek Kret, Jowita Pudełek, Maja 
Skorupa, Błażej Pudełek, Paweł Pudełek (trener)

- muay thai: Jan Snopek

- siatkówka: Maja Bodzęta

- kolarstwo górskie: Inez Durlak

- oyama karate: Franciszek Ciałowicz

- lekkoatletyka: Zuzanna Sraga, Jakub Sraga.

 

Na wstępie obrad rada dokonała zmian w Uchwale Budżetowej oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2022 - 2031. 
Kontynuując obrady, radni podjęli uchwałę, dotyczącą ustalenia wysokości 
dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszo-
wice w drugiej połowie roku, utrzymując dopłaty na dotychczasowym 
poziomie. 

Następnie rada zmieniła uchwałę, dotyczącą udzielenia dotacji celowej 
Powiatowi Krakowskiemu, zwiększając środki finansowe dla zadania Re-
mont drogi powiatowej nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra o kwotę 
24 000,00 zł. Zwiększenie to pozwoli na rozszerzenie zakresu wykonania 
nowej nawierzchni, a tym samym na zakończenie w całości remontu ul. 
Pałasińskiej. 

Rada nadała nazwę dla drogi na terenie osiedla Jurajskiego, nazywając ją 
ul. Krasową, a także nadała nazwy ulic w terenie miejscowości Rudno oraz 
Filipowice. W dalszej kolejności rada ustanowiła pomnikami przyrody 16 
drzew, rosnących na terenie miejscowości Tenczynek, Nawojowa Góra oraz 
Frywałd.

Jedną z istotniejszych kwestii, poruszonych podczas sesji, było podjęcie 
opinii w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez 

gminę Krzeszowice statusu uzdrowiska lub statusu ochrony uzdrowisko-
wej w planowanym obszarze części miasta Krzeszowice. Przy tej okazji 
burmistrz Wacław Gregorczyk w formie prezentacji multimedialnej omówił 
plany związane z powstaniem kompleksu uzdrowiskowego na terenie 
gminy Krzeszowice. W dalszej kolejności radni podjęli uchwałę dotyczącą 
przystąpienia gminy Krzeszowice do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowisko-
wych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podczas sesji radni rozpatrzyli dwie skargi na Burmistrza Gminy Krzeszo-
wice oraz jedną na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalasiu, 
uznając je za bezzasadne. Rada rozpatrzyła wniosek, także uznając go za 
bezzasadny. 

W trakcie obrad rada przyjęła również szereg dokumentów, m. in.: Spra-
wozdanie finansowe i z działalności Spółki  Usługi Komunalne Krzeszo-
wice, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatkowania dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Administracji Budynków Komunalnych na cele 
osiedlowe i sołeckie w roku 2020. 

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął 
obrady LI sesji.

Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach dostępne są:

• na stronie internetowej https://esesja.tv/,

• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzeszowice według następu-
jącej ścieżki dostępu: Rada/Sesje/Nagrania obrad,

• na stronie internetowej Urzędu Miejsk iego w Krzeszowicach  
http://www.gminakrzeszowice.pl/ według następującej ścieżki dostępu 
Rada Miejska/ Sesje/Nagrania obrad. 

Transmisje sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach odbywają się na stronie 
internetowej: https://esesja.tv/

prZewodnicZący rady Miejskiej
kaziMieRz sTRyczek  

Zdjęcia: Marian Lewicki
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Podczas prelekcji połączonej z pokazem zdjęć, 
zatytułowanej „Z Krzeszowic w daleką podróż”, 
dowiedzieliśmy się, jak małe dziecięce wędrówki 
po Jurze Krakowskiej-Częstochowskiej mogą za-
mienić się w wymagające ekspedycje na Pusty-
nię Atakama, do lasu równikowego, czy w Andy. 
Była to niezwykła opowieść o fascynacji naszą 
najbliższą okolicą, która zainspirowała prowa-
dzącego do podróży i pisarstwa. Jak przygoto-

PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE
Zakończyliśmy tegoroczny cykl spotkań Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach. Nasz gość – Andrzej Muszyński – pisarz, reportażysta, 
podróżnik, opowiedział o swojej pasji podróżniczej, rozbudził ciekawość światem i zachęcił wszystkich do wypraw w miejsca dalekie i bliskie.

wać się do wyprawy? Do czego dziś służy mapa? 
Jak przygotować kolację w głuszy? Na te pytania 
znamy już odpowiedzi.

Wszystkich Studentom dziękuję za cały rok na-
uki – za aktywność i zainteresowanie zajęciami. 
Teraz pora na Wasze, wakacyjne już wyprawy!

Nowy rok rozpoczniemy w październiku. Za-
pisy ruszą we wrześniu – jak zawsze poprzez 

formularz elektroniczny, dostępny na stronie 
www.ckiskrzeszowice.pl. Wszelkich informacji 
udzielamy pod nr tel. 571-401-011. Zapraszam 
stałych bywalców i wszystkich zainteresowanych 
naszymi spotkaniami. 

MaRTa sMUTek
kooRdynaToR dUWk

W tym roku zaplanowano pięć koncertów. Dwa są już za nami. Co istotne, występujący artyści mają 
jakiś związek z naszym miastem, często są lub byli mieszkańcami gminy Krzeszowice. Jak widać, 
potencjał artystyczny naszej gminy jest bardzo duży. Na inauguracyjnym koncercie, 24 czerwca, wy-
stąpił Zespół KUCIOR w składzie: Damian „Kucior” Kuciński – wokal, Damian „Szpara” Wróbel – gitara, 
Damian „DJ Ozi” Ożóg – DJ. Natomiast 8 lipca Fontanna zagrała swingowo, a to za sprawą Lazy Swing 
Band w składzie: Sylwia Buchalska – wokal, Miłosz Bazarnik – piano, Wojciech Rejdych – saksofon, 
Łukasz Giergiel – perkusja, Michał Biel – kontrabas.

Red.

MUZYCZNA FONTANNA
Cykl wakacyjnych koncertów na krzeszowickim Rynku cieszy się od lat niesłabnącym powodzeniem. Organizatorzy z Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach dbają zarówno o wysoki poziom, jak i różnorodność prezentowanej muzyki. 
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Konstruowanie i majsterkowanie to sposób na przyjemne i ciekawe spę-
dzenie czasu wolnego. Znakomicie rozwija ono u dzieci wyobraźnię prze-
strzenną, fantazję, zdolność do rozumowania przyczynowo-skutkowego, 
a także wyrabia takie cechy, jak dokładność, samodzielność, zręczność i za-
radność. Działania tego typu przygotowują uczniów do lepszego radzenia 
sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Podczas sześciu bezpłatnych warsztatów dzieci samodzielnie będą two-
rzyć zabawki z drewna. Będą piłować, wiercić i wbijać gwoździe. Warsztaty 
odbywać się będą od września, w dwóch grupach (młodsi i starsi), w Ko-
palni Talentów w Krzeszowicach. Zapisy ruszą w drugiej połowy sierpnia. 
Szczegółowe informacje umieszone będą na stronie internetowej Cen-
trum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i na facebookowym profilu CKiS.
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I choć wydawać by się mogło, że nie ma miesz-
kańca gminy Krzeszowice, który tych widoków 
nie zna, to jednak trzeba przyznać, że nazwa 
wystawy, „Odmienne Perspektywy”, dobrze 
oddawała zamysł dwóch twórców całego przed-
sięwzięcia: artystki-malarki Dagmary Kwiatek i jej 
męża, fotografa Krzysztofa Kamińskiego. Dag-
mara podczas licznych wystaw już wielokrotnie 
prezentowała odmienne, artystyczne spojrzenie 
na miejsca dobrze nam znane, wykorzystując 
talent i umiejętności do pokazania swojego 
postrzegania świata. Tym razem uzupełnieniem 
do jej działań twórczych była fotografia z drona. 
Ujęcia z wysokości ok. 100 metrów pozwoliły do-
strzec to, co z poziomu ziemi jest niezauważalne. 

W ramach wystawy zaprezentowanych zostało 
10 obrazów w technice gumy chromianowej 

oraz 14 dużych wydruków fotografii. Ponadto 
specjalnie na okoliczność tej wystawy przygoto-
wana została sala dolna galerii, gdzie na ogrom-
nym ekranie, w spokoju, można było obejrzeć 
ponad 100 fotografii. Wśród ujęć były zarówno 
wspomniane na początku motywy kojarzące 
się bardziej z malarstwem, niż fotografią, jak 
i nietypowe ujęcia tego, co dobrze znamy: Rynku 
w Krzeszowicach podczas Niedzieli Palmowej 
czy, jakże na czasie, ujęcie flag: polskiej i ukraiń-
skiej na kominie browaru w Tenczynku.

Gospodarze galerii, chociaż wystawa świeżo po-
zostaje w pamięci, dbają już o kolejne atrakcje. 
Jesienią Kamienny Kwiatek, jako jedyna galeria 
sztuki w Polsce, pokaże pokłosie najnowszej 
edycji konkursu Comedy WIldlife Photography 

ODMIENNE PERSPEKTYWY
Wzory pól o różnych odcieniach jasnych beży i głębokich zieleni, ozdobione kępami kwitnących owocowych drzew w Sance. Graficzne, czarno-
-białe kompozycje uchwycone w pierwszych dniach kwietnia na łąkach Nawojowej Góry. Nieziemskie kolory stworzone przez nisko padające 
światło słoneczne na nagi las pomiędzy Rudnem a Tenczynkim. Elementy dachu krzeszowickiego kościoła św. Marcina z Tours dostępne na 
wyciągnięcie ręki. Potęga zamku Tenczyn w Rudnie w zimowej szacie. Wreszcie barwne, fantazyjnie malarskie plamy na szlachetnych, XIX-wiecz-
nych odwzorowaniach Bramy Zwierzynieckiej czy Japonki w technice gumy chromianowej. To wszystko mogliśmy obejrzeć podczas trwającej 
od 21 czerwca do 10 lipca wystawy w galerii sztuki Kamienny Kwiatek w Nawojowej Górze. 

Awards, czyli dziką przyrodę w komediowej 
odsłonie. Również jesienią odbędzie się VII edy-
cja znanych w szkołach podstawowych naszej 
gminy warsztatów „Z nosem w sztaludze”, zapo-
znających młodych ludzi z różnorakimi techni-
kami malarsko-rysunkowymi oraz warsztaty dla 
wszystkich. A w przyszłym roku – być może coś 
o Afryce...

Wystawa „Odmienne perspektywy” powstała 
przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszo-
wice. Przyjacielem galerii od lat są Kopalnie 
Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach. Stałą eks-
pozycję w galerii można zobaczyć codziennie 
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:  
608 37 38 07. Wstęp wolny.

Red.

Na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjem-
nych w Łodzi została uznana za najlepsze przed-
stawienie, wygrywając między innymi z głośną 
inscenizacją „Dziadów” Mai Kleczewskiej. Zna-
lazła się też wśród 8 sztuk zaproszonych jako 
najwybitniejsze w sezonie na Warszawskie Spo-
tkania Teatralne, gdzie sam udział jest nagrodą, 
innych się nie przyznaje. A ostatnio, 1 lipca zdo-
była Grand Prix w prestiżowym 28. Ogólnopol-
skim Konkursie Na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej organizowanym przez Instytut Te-
atralny. Rywalizowała ze 119 przedstawieniami 
zgłoszonymi na konkurs.

Najserdeczniej gratulujemy wszystkim twórcom 
spektaklu, szczególnie wybitnej reżyserce Annie 
Augustynowicz i autorowi „Odlotu” Zenonowi 
Fajferowi – poecie, dramaturgowi, twórcy i teo-
retykowi liberatury, mieszkańcowi Krzeszowic. 
Cieszymy się wielkim sukcesem Pana Zenona, 
życząc mu dalszych podniebnych i pięknych 
lotów. Czekamy na zjawienie się Zespołu Teatru 
Współczesnego w Krakowie, a wtedy może i nam 
uda się wejść na pokład, zobaczyć ten sławny 
spektakl i „wzbić ponad poziomy”.  

A oto kilka cytatów z wybranych recenzji „Od-
lotu”: 

„Odlot” niczym nowe „Wesele”. Gorzki i ważny.  
(Radosław Bruch, E-teatr.pl)

Dramat Fajfera ma rewelacyjną i rewolucyjną 
wręcz narrację, podaną językiem ostrym, od-
ważnym, szokującym, po bandzie (…). To tekst 
znakomity, zwarta kondensacja znaczeniowych 
cytatów, błyskotliwych trawestacji i ironicznych 
parafraz dorobku twórców zatroskanych stanem 
polskiego ducha, kondycją polskości (…). Szcze-
cińska inscenizacja to wielki teatr czasu dziejowej 
próby, kiedy transzeje dzielące naród zostały po-
głębione w bezprecedensowy sposób (…). Taka in-

GRAND PRIX DLA „ODLOTU” ZENONA FAJFERA  
I ANNY AUGUSTYNOWICZ 
Z prawdziwą radością pragniemy poinformować, że sztuka Zenona Fajfera „Odlot” wyreżyserowana przez Annę Augustynowicz w Teatrze 
Współczesnym w Szczecinie (recenzję Teresy Nowak zamieściliśmy w „Magazynie Krzeszowickim” nr 2/2022), rzeczywiście odbyła wysoki i nie-
zwykle efektowny lot. 
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scenizacja wymaga odwagi artystycznej i cywilnej.  
(Tomasz Mlącki, „Dziennik Teatralny”)

Teatr polityczny, który daje do myślenia, zamiast 
dawać po twarzy, to zaiste cud mniemany, co nam 
chyba z nieba spadł. (Artur Grabowski, „Teatr”, nr 
2/2022)

Anna Augustynowicz na zakończenie swojej twór-
czej dyrekcji w Teatrze Współczesnym w Szczecinie 
stworzyła spektakl zachwycający. Poważny i głę-
boki, a przy tym niesłychanie dowcipny. (Tomasz 
Miłkowski, „Sekcja Polska Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych”)

Fajfer zebrał wszystko to, co przeszliśmy po 2010 
roku i wysłał w przeszłość, w kosmos znaków (…). 
Samolot zwany Polska krąży nad głowami widzów, 
łapie stulecia w jednym mgnieniu, pokazuje ślepe 
zaułki teatru i historii (…). Wraca Polska ze słów 
i pieśni, straszniejsza niż kiedykolwiek i godna 
współczucia jak nigdy. (Łukasz Drewniak, „Portal 
Teatralny.pl”)

Gdy przedstawienie się kończy, wstaję, by im 
i wszystkim współtworzącym podziękować. To 
już nie jest wyłącznie kwestia mojej wiary w sens 
teatru, tylko czegoś tak podstawowego, jak walka 
o oddech. (Dariusz Kosiński, „Tygodnik Powszech-
ny”, nr 16/2022)

TeksT: red., Zdjęcie: pioTr nykowski

Spotkaniu towarzyszyła serdeczna i przyjazna atmosfera. Gościem hono-
rowym uroczystości był Marian Gola – wiceprezes Zarządu Spółdzielni Sys-
temu Ochrony Zrzeszenia BPS, który podziękował Pani Prezes za oddanie 
i zaangażowanie w pracy na rzecz spółdzielczości bankowej. Jej fachowość 
została doceniona, czego wyrazem jest przyznane odznaczenie – złota 
odznaka „Za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej” – nadane przez 
Kapitułę Odznaczeń i Wyróżnień Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości 
S.A. z siedzibą w Warszawie. Nie zabrakło też upominków od Rady Nadzor-
czej i współpracowników. Jednym z prezentów była karykatura autorstwa 
znakomitego artysty, malarza Marcina Kołpanowicza.

Alicja Łoś przepracowała w bankowości spółdzielczej 50 lat. Pracę w Banku 
Spółdzielczym w Krzeszowicach rozpoczęła 1 listopada 1972 r., przecho-
dząc w kolejnych latach poszczególne szczeble awansu zawodowego: re-
ferent, starszy referent, starsza księgowa, inspektor ekonomiczny, zastępca 
Dyrektora Banku, wiceprezes Zarządu. 11 lipca 1997 r. została powołana na 
stanowisko prezesa Zarządu. Przez te wszystkie lata była bardzo zaanga-
żowana w rozwój Banku, budując trwałe relacje z partnerami w lokalnym 
środowisku. Wykonywana przez Panią Prezes praca była nie tylko obowiąz-
kiem, ale przede wszystkim pracą pełną poświęcenia i pasji.

Alicja Łoś, żegnając się ze wszystkimi, podkreśliła, że praca w Banku była 
dla niej całym życiem. Wyraziła przekonanie, że zostawia Bank w dobrych 

ALICJA ŁOŚ PRZEKAZAŁA STERY W BANKU  
SPÓŁDZIELCZYM
21 czerwca Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach uroczyście podziękowali za długoletnią współ-
pracę i pożegnali odchodzącą na emeryturę prezes Alicję Łoś. 

Szanowni Klienci, Udziałowcy, Partnerzy Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach,

po prawie 50 latach pracy w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach podjęłam decyzję o przejściu, w czerwcu 2022 r., na emeryturę i przekazaniu steru 
nowemu Prezesowi Zarządu.

Dziękuję za dotychczasową współpracę. Niezmiernie mi było miło osobiście uczestniczyć w spotkaniach z Państwem. Bardzo serdecznie zapraszam do 
dalszej współpracy z Bankiem Spółdzielczym. Jego rozwój w dużej mierze zależy od Państwa. Życzę dobrych decyzji, powodzenia w życiu osobistym 
i zawodowym.

Rada Nadzorcza Banku powierzyła stanowisko Prezesa Zarządu Panu Łukaszowi Koryczanowi, pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu. 
Pan Łukasz uzyskał akceptację Komisji Nadzoru Finansowego. Głęboko wierzę, że pozostawiam Bank w dobrych rękach.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach Alicja Łoś

rękach oraz nadzieję, że będzie miło wspominana przez wszystkich pra-
cowników.

Rada Nadzorcza powierzyła z dniem 30 czerwca pełnienie obowiązków 
prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach Łukaszowi Kory-
czanowi, który uzyskał wymaganą zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.

Red.
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KONIEC PEWNEGO ETAPU
Po 22 latach pełnienia posługi w Krzeszowicach ksiądz Andrzej 
Szczotka, proboszcz parafii pw. św. Marcina, przechodzi na emeryturę.  
Ks. Andrzej nie będzie już pełnił urzędu dziekana dekanatu Krzeszowi-
ce, ale pozostanie w naszej parafii.
Na ostatnią Mszę Świętą, sprawowaną przez księdza Andrzeja Szczotkę jako 
proboszcza, przybyło wielu parafian i gości, chcących wyrazić wdzięczność 
za minione 22 lata pracy w Krzeszowicach. Wśród przybyłych byli przedsta-
wiciele władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli. Ksiądz 
Andrzej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(Polonia Restituta). Przyznane przez Prezydenta RP odznaczenie wręczyli 
minister w Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik i minister Andrzej Adam-
czyk.

Pod koniec czerwca 2000 r. ks. kard. Franciszek Macharski polecił, aby ks. 
Andrzej objął stanowisko administratora parafii pw. św. Marcina z Tours 
w Krzeszowicach. Sytuacja w parafii była trudna, ze względu na ciężką 
chorobę ówczesnego proboszcza – ks. prałata Juliana Bożka. Kardynał Ma-
charski wiedział, że wielka kultura, delikatność, jak również spore doświad-
czenie ks. Andrzeja, pomoże mu w podjęciu takiej funkcji i rozwiązywaniu 
ewentualnych trudności. Ksiądz Andrzej Szczotka, nominację na probosz-
cza otrzymał w grudniu 2000 roku. W tym okresie parafia krzeszowicka 
liczyła około 10 000 wiernych, w której jedynym kościołem był kościół pw. 
św. Marcina z Tours.

26 czerwca w swoim pożegnalnym wystąpieniu ks. Andrzej przyznał, że kie-
dy dowiedział się o decyzji Kurii w sprawie objęcia probostwa w Krzeszowi-
cach, nie był nią zachwycony, gdyż miał inne plany, ale ostatecznie okazała 
się ona właściwa. Związek ks. Andrzeja z Krzeszowicami okazał się bardzo 
owocny dla obu stron. O wszystkich pracach remontowych, konserwator-
skich i budowlanych, zainicjowanych i prowadzonych w parafii św. Marcina, 
można by napisać osobny, długi artykuł. W tym miejscu wystarczy chyba 
powiedzieć, że zarówno kościół św. Marcina, jak i budynki parafialne i przy-
ległe tereny zostały wyremontowane od piwnic po dachy. Dziełem księdza 
proboszcza Andrzeja Szczotki jest też wybudowanie nowego kościoła,  

pw. Świętego Jana Pawła II, na osiedlu Nowy Świat w Krzeszowicach, ponie-
waż kościół pw. Świętego Marcina z Tours nie mógł pomieścić stale powięk-
szającej się liczby parafian. Przy realizacji tych wszystkich przedsięwzięć 
ks. Andrzej okazał się znakomitym managerem, pozyskując wiele środków 
z różnych źródeł, od pieniędzy z Unii Europejskiej, przez środki ministerial-
ne, Urzędu Marszałkowskiego, różnych instytucji, od osób zaprzyjaźnio-
nych w kraju i za granicą, po wsparcie pochodzące z samorządów. I kto by 
pomyślał, że humanista, doktor filozofii okaże się tak skuteczny w bardzo 
ziemskich, żeby nie powiedzieć – przyziemnych sprawach.

Podsumowując swoją 22-letnią posługę duszpasterską, powiedział: 
Z perspektywy patrząc, to muszę stwierdzić, że z biegiem czasu coraz bardziej 
odkrywałem krzeszowicką wspólnotę parafialną jako bardzo cenną i warto-
ściową, którą z moimi dzielnymi wikariuszami mogłem szczęśliwie prowadzić 
do Boga, podejmując za nią przed Nim odpowiedzialność. Dzisiaj, kiedy ten 
honor i ciężar jest już ze mnie zdjęty, jest dobry moment, żeby Wam wszystkim, 
drogie Siostry i Bracia, i zmieniającym się wikariuszom, moim współpracow-
nikom, podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy darzyli mnie zaufaniem, 
wspierali mnie modlitwą w podejmowanych wyzwaniach i szli razem ze mną 
Bożą drogą.

Wielokrotnie w rozmowach z parafianami można usłyszeć od nich słowa 
wielkiej wdzięczności wobec ks. Andrzeja Szczotki, podziwu dla Jego pracy 
duszpasterskiej oraz odpowiedzialnego zarządzania powierzonymi obiek-
tami, stanowiącymi ważny element polskiego dziedzictwa narodowego. 
Nie można też nie wspomnieć o Jego świetnej współpracy z wikariuszami, 
którzy mogli w Krzeszowicach realizować swoje pomysły i rozwijać się jako 
duszpasterze. Obok wszystkich prowadzonych prac ks. Andrzej Szczotka 
organizował dla parafian liczne pielgrzymki do Ziemi Świętej, Jordanii, Li-
banu, Syrii i sanktuariów we Francji (Lourdes, Tours), Italii (Rzym), Hiszpanii 
(Santiago de Compostela), Portugalii (Fatima), Grecji, Turcji i w Egipcie. Wy-
jazdy te integrowały wspólnotę parafialną, były dla wielu „oknem na świat” 
oraz pozwalały poznać ks. Proboszcza jako świetnego organizatora i dosko-
nałego przewodnika. Ksiądz Andrzej Szczotka, już jako emeryt i rezydent, 
pozostaje w Krzeszowicach. I to jest bardzo dobra wiadomość.

 
MaRian leWicki
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PRO MEMORIA: 
STANISŁAW  
CZESŁAW  
KURDZIEL
Mam skrzydła mocne, świetne do lotu,

mogą mnie wznieść na grzbiet nieba.

Gdy tylko umysł się w nie ubierze,

z wysoka spojrzy na przykrą mu ziemię,

przetnie ogromną sferę powietrza,

chmury minie, zostawi daleko,

wzbije się ponad najwyższy punkt ognia

płonący miękko ruchem eteru.

Dojdzie na koniec do gwiezdnych domów

i wejdzie na drogi Feba.

[…]

Albo od razu wejdzie w sferę gwiazd,

Tam, gdzie noc stroi się i świeci.

Gdy się tym wszystkim nacieszy do woli,

wyruszy dalej, przetnie krańce nieba,

wstąpi na krawędź czystego eteru,

dostanie udział w świętym, boskim świetle.

[…] 

Anicjusz Manliusz Sewerynus Boecjusz,  
„O pocieszeniu, jakie daje filozofia”

Tak pisze późnoantyczny autor Boecjusz w swo-
im dziele „O pocieszeniu, jakie daje filozofia”. 
Przywołane słowa rzymskiego myśliciela zdają 
się przynajmniej w pewnym stopniu oddawać 
sylwetkę Profesora Kurdziela: człowieka nietuzin-
kowego, wybijającego się ponad przeciętność, 
opierającego się skrzeczącej pospolitości, a przez 
to nie zawsze rozumianego. Gdyby szukać 
Człowieka wielkiego formatu, Kogoś, kto swoje 
zadania (nauczyciel: zawód–powołanie) realizuje 
z pasją, to bez wątpienia trzeba by wskazać na 
Profesora Kurdziela.

To osobiste i subiektywne wspomnienie piszę 
jako jeden z dawnych uczniów i jednocześnie 
jako wychowanek Profesora, którego miałem 
przywilej i  szczęście spotkać w roku 1999  
– zacząłem wówczas naukę w klasie klasycznej 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja 
Nowodworskiego w Krakowie. Kiedyś na jednej 
z lekcji Profesor przywołał słowa Herlinga-Gru-
dzińskiego: Ginie się albo co najmniej nijaczeje bez 
miłości do miejsc […], pośrednio uzasadniając 
jedną z charakterystycznych cech swojej po-
stawy życiowej. Bo był to Człowiek, który choć 
wiele miejsc poznał i wiele szlaków przemierzył, 
to chyba najbardziej spośród nich ukochał swoje 
Krzeszowice i Kraków, a ściślej: Liceum Nowod-
worskiego i jego historię. Od samego początku 
Profesor Kurdziel mocno wpisał się w nasze 
młodzieńcze biografie jako nauczyciel i wycho-
wawca nieszablonowy, zachęcający do myślenia 
i wytyczający nowe ścieżki poszukiwań, zawsze 
wzwyż, zgodnie z dewizą naszej szkoły: Semper 
in altum. 

W swoim czasie należał do najwybitniejszych 
nauczycieli naszego Liceum, a śmiem twierdzić, 
że również mało było takich znakomitości jak 
Profesor w innych szkołach i że zasługuje On 
na szczególną pamięć nie tylko wśród nowod-
worskiej społeczności. Mało było ludzi, którzy 
tak dobrze, jak On znali historię Nowodworka; 
o erudycji Profesora można było się przekonać 
zarówno w trakcie lekcji, jak i podczas swobod-
nych z Nim rozmów. 

Profesor nie tylko przekazywał nam wiedzę, lecz 
także tworzył z nas zgrany zespół. Było w nim 
coś z liberalnego ascety: umiłowanie kultury, fa-
scynacja otaczającym go życiem. Rozczytywanie 
się w biografiach twórców łączył z samoograni-
czaniem się, a często z surową, a w każdym razie 
zdecydowaną postawą wobec ludzkiej nikczem-
ności czy podłości. Wymagający był także wobec 
samego siebie.

NASZA WDZIĘCZNOŚĆ
Pragniemy najgoręcej podziękować za 22 lata, które Ksiądz Proboszcz 
dr Andrzej Szczotka poświęcił Krzeszowickiej Parafii. Był to bardzo 
owocny i wspaniały czas. 
Piękniał kościół, jego otoczenie, plebania, kaplica cmentarna, powstał 
dom parafialny, druga parafia i nowa świątynia… To niezwykłe, jak Ksiądz 
potrafił jednoczyć mieszkańców Krzeszowic wokół tych projektów i zadań 
– łagodnie, z dobrocią i otwartością. W krzeszowickim kościele wszyscy 
czuliśmy się u siebie. Nikt nie był wykluczony. Prowadziło nas serdeczne 
słowo Boże, wypowiadane z prostotą i naturalnością – dziękujemy! Ksiądz 
Proboszcz otworzył też dla wielu parafian okna na świat. Pielgrzymki do 
Ziemi Świętej, do najwspanialszych miejsc kultu religijnego pozwoliły do-
tknąć tajemnic, o których do tej pory mogliśmy tylko czytać w Piśmie Świę-
tym lub w książkach historycznych. To wielki dar i przygoda, która (mamy 
nadzieję) będzie kontynuowana.

Jako organizacja charytatywna zapisujemy w pamięci i w sercach w spo-
sób szczególny wrażliwość i czułość Księdza na los najbiedniejszych, naj-

słabszych, zwłaszcza dzieci. Zawsze spotykaliśmy się ze zrozumieniem, 
życzliwością i wsparciem, gdy prosiliśmy o możliwość kwestowania przed 
kościołem. Uczestniczył Ksiądz także w naszych aukcjach i koncertach cha-
rytatywnych. Mimo że nie jesteśmy organizacją kościelną, Ksiądz Proboszcz 
odwiedzał nas w czasie corocznych zebrań, aby serdecznym słowem wyra-
zić uznanie i umocnić wiarę w sens naszej działalności.

Ze szczególną radością witał zawsze kolejne letnie półkolonie dla dzieci 
z najuboższych rodzin. Mimo wielu obowiązków i zajęć znajdował czas, 
żeby spotkać się z dziećmi i z nami. Łagodny uśmiech, optymizm, słowa 
otuchy i prawdziwie chrześcijańskie zawierzenie Bożej Opatrzności pozo-
staną na zawsze w naszych sercach. Nie żegnamy się więc, lecz oczekujemy 
kolejnych spotkań, dobrych, mądrych słów i ciepłego uśmiechu.

Na wszystkie dalsze lata twórczego życia życzymy Księdzu zdrowia, wszel-
kich Bożych Łask, ludzkiej przyjaźni i serdeczności.

Z wyraZaMi sZacUnkU i wdZięcZności
ZarZąd inTerwencyjneGo ZespołU poMocy MiędZyLUdZkiej

Zdjęcie prezentuje zestaw fotografii wykonanych przez Magdalenę Łazarz
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POŻEGNANIE  
S.C. KURDZIELA
Żegnając Stanisława Czesława Kurdziela podczas mszy świętej 
w kościele św. Marcina, a później na cmentarzu w Krzeszowicach, zda-
łem sobie sprawę z tego, jak dla wielu osób z różnych środowisk Pan 
Czesław był ważnym i wyjątkowym człowiekiem. Kimś szczególnym 
był także dla czytelników „Magazynu Krzeszowickiego”. 
Przeczytałem przysłany do naszej redakcji tekst jednego z Jego uczniów 
z krakowskiego I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego. Z tych wspo-
mnień wyłania się postać nauczyciela, ale też mentora, człowieka, który po-
trafił wpłynąć na postrzegania świata, dla którego kultura stanowi integral-
ną część życia. Podobnie postrzegany był Stanisław Czesław Kurdziel przez 
swoich uczniów w Krzeszowicach, bo właśnie tutaj rozpoczynał swoją 
pracę zawodową w Technikum Przemysłu Drzewnego. Później, jak wiemy, 
ta szkoła zmieniała swoją nazwę na „Budowlankę”, teraz jest to Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych. Od początku pracy nauczycielskiej zaczął realizować 
z młodzieżą swoją pasję, którą był teatr. 

Ja poznałem Pana Czesława, kiedy był już na emeryturze. Ten brak aktyw-
ności zawodowej jednak kompletnie nie przekładał się na jego aktywność 
w sferze kultury czy publicystyki. W ciągu ostatnich 10 lat na łamach „Maga-
zynu Krzeszowickiego” opublikowaliśmy dziesiątki znakomitych tekstów, 
recenzji, felietonów, opracowań artykułów historycznych dotyczących 
Krzeszowic.

Miałem okazję uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych przez Niego 
w ramach Laboratorium Kultury, organizowanych przez Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach. To była wielka przyjemność. Nazwa Laborato-

rium była potraktowana przez Stanisława Czesława Kurdziela nie tylko 
jako dobrze brzmiąca nazwa imprezy. On, w rozmowach choćby z aktorem 
Jerzym Trelą, założycielem Teatru Witkacego w Zakopanem – Andrzejem 
Dziukiem i innymi, potrafił pokazać bohaterów tych spotkań jako osoby 
wielowymiarowe, pełne pasji zawodowych. Potrafił, poprzez rozmowę, 
pokazać ich wyjątkowość.

Panie Czesławie, będzie mi bardzo brakowało tych często przypadkowych 
spotkań, gdzieś na osiedlu, w drodze do sklepu, które z krótkiego „dzień 
dobry” przeradzały się w kilkudziesięciominutowe rozmowy o rzeczach 
ważnych, o kulturze, świecie. Wiem, że takich rozmówców miewał Pan wie-
lu, więc piszę też w ich imieniu.

MaRian leWicki

Kazimierz Kord urodził się 18 listopada 1930 na Podgórzu w Krakowie. O po-
czątkach doświadczeń muzycznych pisze w swojej autobiografii „Epizody” – 
Wszystko zaczęło się w Krzeszowicach pod Krakowem. Śpiewałem solo w chórze 
szkoły powszechnej i jeden z nauczycieli ocenił, że powinienem zająć się muzyką. 
W innym miejscu możemy przeczytać – Do nauki dopingowała mnie rodzina 
– od najstarszej siostry, która ćwiczyła mnie w gramatyce i pisowni, do szwagra, 
który mnie i brata uczył łaciny. Początki edukacji muzycznej Kazimierza Korda 
związane są z Krakowem. W latach 1949-55 studiował grę na fortepianie u Wła-
dimira Nilsena w Konserwatorium w Leningradzie. W biografii Mistrza może-
my znaleźć kolejny epizod krzeszowicki, otóż w roku szkolnym 1951-1952 był 

PAMIĘCI KAZIMIERZA KORDA
W ubiegłym roku zmarł wybitny dyrygent, wieloletni dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Narodowej w Warszawie – Kazimierz Kord. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 czerwca 2021 roku w Krzeszowicach. Maestro spoczął u boku najbliższych na krzeszowickim cmentarzu. 

Chyba każdemu z uczniów naszej klasy zapadły w pamięci chwile spędzone 
w sali 47, od 2001 roku noszącej imię Gustawa Holoubka, na trzecim piętrze 
Liceum, oraz te mniej oficjalne: na obozach w Piwnicznej, Dźwirzynie czy 
Zakopanem, a części z nas także już pozaszkolne kontakty, które szczęśliwie 
przetrwały pomimo upływu lat. Nawet pomimo choroby i nie najlepszego 
samopoczucia Profesor zechciał być obecnym na naszej studniówce. To 
niby prosty gest, ale mówiący, że był dla swoich uczniów. 

Niech mi wolno odnieść do Profesora Kurdziela słowa, które przed paroma 
laty On sam napisał o innym wybitnym nauczycielu Nowodworka, Stani-
sławie Jastrzębskim: Trzeba utrwalać – także medialnie – pamięć o nauczy-
cielach wyrastających ponad banalną rzeczywistość polskiej oświaty. Jestem 
przekonany, że jest to nie tylko moralnym obowiązkiem, ale historyczną 
koniecznością dokumentowania pracy nauczycielskich oryginalności. Szcze-
gólnie na tle widocznych skutków – skutków wieloletniej polityki szkolnej, 
w której liczy się statystyka, sprawozdawczość, a nie autentyczna osobowość. 
Wybijający się uczniowie oraz nauczyciele nigdy nie mieli łatwego życia, bo 
sprawiali arkadyjskim władzom, kochającym lukrowane sprawozdania, tylko 
kłopot […]. Za to nauczyciela z osobowością, własną twarzą nie zniszczy 
nawet czas, bo jest wielopokoleniowym mitem, legendą, uśmiechem z prze-
szłości. Także nadzieją w trudnych momentach […]. (S. C. Kurdziel, Grisza, [w:] 
Nowodworek z pamięci. Uczniowie, absolwenci  i nauczyciele we wspomnie-
niach, biografiach i anegdotach)

Profesora Kurdziela nie ma już z nami. Ale czy aby na pewno? Sięgam znów 
do Boecjusza, który nadal oferuje nam pocieszenie: 

Szczęśliwy, kto zobaczyć mógł

czyste źródło dobra,

szczęśliwy, kto umiał zerwać

ciężkie więzy ziemi.

Odpoczywaj w pokoju, Najdroższy Nauczycielu! Requiescas in pace, Pra-
eceptor carissime!

(Tekst powstał na kanwie jednego z przemówień wygłoszonych w trakcie 
Mszy żałobnej w czasie uroczystości pogrzebowych Prof. Kurdziela, w so-
botę, 2 lipca 2022 roku)

TeksT i Zdjęcie Mc

nauczycielem muzyki w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach. Od 
1956 do 1960 r. uczył się dyrygentury w klasie Artura Malawskiego i Witolda 
Krzemieńskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.

W latach 1962-69 był związany, jako jeden z najmłodszych szefów teatrów 
operowych na świecie, z Miejskim Teatrem Muzycznym w Krakowie. W ciągu 
ośmiu lat przygotował tam około 30 premier operowych i baletowych. W tam-
tym czasie do Teatru kierowanego przez Kazimierza Korda jeździło wiele osób 
z Krzeszowic, melomanów, ale też miłośników rozrywki na dobrym poziomie, 
bo jak mówią uczestnicy tamtych koncertów – była to muzyka na najwyższym 
poziomie. 
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Przez cztery lata był również szefem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia i Telewizji w Katowicach. W latach 1960-62 był chórmistrzem 
i dyrygentem w Operze Warszawskiej. Od 1977 r. do 2001 r. kierował Filhar-
monią Narodową w Warszawie. Za dyrekcji Kazimierza Korda Filharmonia 
Narodowa w Warszawie ugruntowała swoją pozycję na świecie. Dyrygent 
odbył kilkadziesiąt podróży koncertowych z orkiestrą i chórem filharmonii. 
Współpracował jednocześnie z wieloma orkiestrami poza granicami Polski 
– w Europie, Japonii i Ameryce. Jednocześnie był dyrygentem Orkiestry 
Südwestfunk w Baden-Baden (1980-86). W latach 2005-2006 był dyrekto-
rem muzycznym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Przez wiele lat prowadził działalność artystyczną w Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku, gdzie dyrygował m.in. spektaklami „Damy Pikowej”, „Aidy”, 
„Cosi fan tutte” i „Borysa Godunowa”, podczas otwarcia sezonu 1977/1978, 
a także w Operze w San Francisco, gdzie kierował wykonaniami m.in. 
„Falstaffa” i „Otella”. W Europie współpracował m.in. z teatrami operowymi 
Amsterdamu, Monachium, Düsseldorfu, Londynu (Covent Garden) i Ko-
penhagi (Królewska Opera).

Dyrygował również wieloma orkiestrami amerykańskimi, m.in. w Chicago, 
Cleveland, Pittsburghu, Detroit, Dallas i Cincinnati – oraz europejskimi, 
m.in. w Londynie (Covent Garden), Monachium (Staatsoper), Paryżu, Ber-
linie, Wiedniu, Rzymie, Amsterdamie, Leningradzie, Hamburgu, Kolonii, 
Frankfurcie nad Menem, Moskwie i Stuttgarcie.

Dossier artystyczne Maestro jest ogromne. Trudno zliczyć zespoły i utwo-
ry, którymi dyrygował. Kazimierz Kord był artystą światowym, zarówno 
ze względu na swój talent, jak i dokonania. Nasze Krzeszowice były mu 
bliskie, przede wszystkim z powodów rodzinnych. Tu mieszkał Jego brat 
Stanisław Kozioł i siostra Maria Gawłowska. W Tenczynku mieszka Jego 
bratanica Anna Miga, która spełniając ostatnią wolę Mistrza, organizowała 
Jego uroczystości pogrzebowe. W 2014 roku Anna Miga, będąca wtedy 
kierownikiem Galerii w Pałacu Vauxhall, zorganizowała spotkanie ze swoim 
stryjem. Okazją była wystawa prac profesora Czesława Dźwigaja „Homage 
to Requiem...” , dla której inspiracją była kompozycja Romana Maciejew-
skiego „Requiem”. O tym wydarzeniu na łamach „Magazynu Krzeszowic-
kiego” pisała wtedy Maria Ostrowska. Pozwolę sobie przytoczyć fragment 
tamtego tekstu – Anna Miga poprowadziła rozmowę, a właściwie wędrówkę 
po najważniejszych tematach artystycznych i biograficznych naszego Gościa 
w sposób mistrzowski. Potrafiła w swych pytaniach do Mistrza połączyć po-
ważne tematy natury merytorycznej z anegdotą, zabawną dygresją, żartem. 
Obydwoje rozmówcy zachwycili wszystkich niezwykłą erudycją, wdziękiem, 
lekkością w prowadzeniu poważnej w swej istocie konwersacji. Słuchaliśmy 
z ogromnym przejęciem, zainteresowaniem i wielką przyjemnością. O partytu-
rze, której każda strona stanowi swoisty obraz, o tym, jak się czyta ten zapis, jak 
daleko wolno się dyrygentowi posunąć w jego interpretacji.

Od pogrzebu Kazimierza Korda minął ponad rok i nasza pamięć powoli 
zaciera wydarzenia z tamtego czasu, ale dzwony, o których pisał w „Epizo-
dach” Maestro, ciągle biją. Dzwon może o wszystkim opowiedzieć. Nie tylko 
o początku dnia czy nabożeństwa, ale też o narodzeniu i śmierci, o nadziei, 
o rozstaniu, oczekiwaniu i przywiązaniu. Rozbrzmiewając rozkołysany, wszyst-
ko pamięta i zapisuje.

MaRian leWicki
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W  c z e r w c u  u b i e g ł e g o  r o k u 
o d e s z ł a  o d  n a s  w i e l o l e t n i a 
Naucz ycielk a Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych (dawniej 
Budowlanych). Niemal całe życie 
zawodowe poświęci ła prac y 
z młodzieżą, jako nauczycielka 
teoretycznych przedmiotów 
zawodowych z zakresu projek-
towania architektonicznego. 
W latach 1975-1981 r. pełniła 
stanowisko zastępcy dyrektora. 
Należała do tych nauczycieli, 
dla których dobro ucznia jest 
sprawą najważniejszą, a oddanie 
i zaangażowanie, sukces i dobre 
imię szkoły jest codzienną troską. 
Będąc promotorem i opiekunem 
prac dyplomowych dbała o ich 

wysoki poziom; prace te, w 1989 r., w ramach konkursu „Dyplom dla kraju”, 
należały do najlepszych w województwie. 

W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
otrzymała nagrody: Kuratora Oświaty w latach ‘74, ’78, ’83, Złoty Krzyż 
Zasługi ’91, nagrodę II st. Ministra Edukacji Narodowej ’93, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej (2001) oraz kilkakrotnie nagrody dyrektora szkoły.

WSPOMNIENIE W 1 ROCZNICĘ ŚMIERCI

MGR INŻ. ARCH. ZDZISŁAWY WIETRZNY 1939-2021
Posiadała znaczący dorobek w organizacji Izby Pamięci Narodowej – dziś 
prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Wiele 
zawdzięcza Jej także miasto. Zgromadzone i opracowane pod opieką pro-
fesorki Z. Wietrzny prace, mogą służyć utrwaleniu większych i mniejszych 
pomników architektury – tych, które trwają, i tych przemijających, niszcze-
jących wskutek upływu czasu. Spośród wielu wymienić należy: przydrożne 
kapliczki Krzeszowic i okolicy, stary cmentarz w Krzeszowicach – założenie 
urbanistyczne z inwentaryzacją najstarszych nagrobków, inwentaryzacja 
architektoniczna z makietą Dworu Domańskich, inwentaryzacja arch. z ma-
kietą Kościoła w Paczółtowicach, inwentaryzacja arch. z makietą Zamku 
Lebrettes, siedziby szkoły CPLS w Narbonne’94.

Chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, jednak brakuje słów – żadne z nich 
nie odda w pełni uznania za wspaniałe życie śp. Zdzisławy i żalu po Jej odej-
ściu. Nikt nad poetę nie wyrazi lepiej naszych myśli, uczuć, refleksji:

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

ks. Jan Twardowski

w iMieniU koLeGów i absoLwenTów sZkoły - cecyLia reMin-korbieL

PASJONACI, SPOŁECZNICY, SAMORZĄDOWCY
W ostatnim czasie cztery osoby związane z krzeszowickim samorządem otrzymały medale „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice”. Cztery osoby, 
cztery historie. 
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MACIEJ LIBURSKI
Marian Lewicki: Zostałeś odznaczony medalem „Zasłużony dla Gminy 
Krzeszowice”. Z tego, co wiem, to nie pierwsze odznaczenie za Twoją 
działalność i pracę, ale chyba to wyróżnienie jest dla Ciebie szczególnie 
ważne. Tym bardziej że jest swego rodzaju zwieńczeniem wieloletniej 
pracy zawodowej w Krzeszowicach.

Maciej Liburski: Czterdzieści lat mojej 
pracy dla i na ziemi krzeszowickiej minęło 
dosłownie jak jeden dzień – już w 2020 
roku. Zawodowym samorządowcem nigdy 
nie byłem, bo ani radnym, ani przewodni-
czącym zarządu osiedla, ani sołtysem też 
nie byłem. Co innego Stowarzyszenia (dziś 
organizacje pozarządowe), że wymienię 
tylko Gminny Klub Sportowy  „Świt”, Lu-
dowe Zespoły Sportowe, Klub Sportowy 
„Maraton”, Stowarzyszenie Miłośników Zie-
mi Krzeszowickiej, Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludz-
kiej. Były też i inne organizacje, gdzie trochę 

pomagałem… Przyznawano mi wyróżnienia, dyplomy, nagrody, odzna-
czenia. Szanuję i wszystkie je doceniam, choć najbardziej te regionalne. 
Cieszę się, że po odznaczeniach (kiedy to było!) – „Za pracę społeczną dla 
miasta Krakowa”, „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej” – otrzymałem medal 
„Zasłużony dla Gminy Krzeszowie” (o ile dobrze pamiętam, ten medal jest 
przyznawany od kilkunastu lat). I z tego, w jakim towarzystwie dostałem 
ten medal – Irena Godyń, Zbigniew Wąsik, Józef Gacek i ja. To liczy się dla 
mnie najbardziej. Trudno w tym momencie nie podziękować Naczelnikom 
i Burmistrzom, z którymi dane mi było pracować przez tyle lat…

M. Lewicki: Krzeszowiczaninem jesteś z wyboru, bo przecież Twoim 
miastem rodzinnym jest Kraków. Tam kończyłeś szkołę podstawową, 
liceum i studia. Na miejsce dorosłego życia wybrałeś Krzeszowice. Jak to 
się stało?
M. Liburski: To może był przypadek, choć w przypadki nie wierzę, ale to już 
inna historia. Nauka w V LO im. A. Witkowskiego, studia w Uniwersytecie Ja-
giellońskim i  w tym czasie Teatr 38, Jaszczury, Rotunda, potem staż w KDK 
„Pałac pod Baranami” – wszystko to sprawiło, że pomyślałem o odpoczynku 
od królewskiego miasta. Krzeszowice to było jednak „Uzdrowisko” i dobra 
miejscówka na wakacje, które trwają do dziś…  

IRENA GODYŃ
Marian Lewicki: Otrzymała Pani medal „Zasłużony dla Gminy Krzeszowi-
ce”. To bardzo ważne i prestiżowe wyróżnienie. 

Irena Godyń: Wiedząc, jak ważnym i pre-
stiżowym wyróżnieniem jest otrzymanie 
medalu „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice”, 
nie marzyłam nawet o tym, że kiedykolwiek 
będę nim obdarowana. Trudno mi opisać, 
jak bardzo byłam wzruszona i szczęśliwa, 
odbierając ten medal. Działając w samorzą-
dzie, nie myśli się o nagrodach czy wyróż-
nieniach – satysfakcją są dla nas pomyślnie 
zrealizowane inwestycje.

M.L.: Proszę przypomnieć naszym czytel-
nikom, jak zaczęła się Pani praca na rzecz 
samorządu. Co Panią skłoniło, aby zaan-
gażować się w tę działalność?

I.G.: Prawdziwy kontakt z samorządem rozpoczął się dla mnie z począt-
kiem lat osiemdziesiątych, kiedy to podjęłam pracę w Urzędzie Miejskim 
w Krzeszowicach. Kilka lat później, po przemianach ustrojowych, tej no-
wej samorządności trzeba się było uczyć, przede wszystkim umiejętności 
współdziałania mieszkańców w ramach lokalnej społeczności. W latach 
2014-2018 pełniłam też funkcję radnej Rady Miejskiej, dzięki czemu miałam 
możliwość pogłębić swoją wiedzę o samorządzie lokalnym oraz zdobyć 
wiele nowych doświadczeń. 

Zawsze bliskie były mi sprawy społeczne, chętnie się w nie angażowałam, 
stąd decyzja o podjęciu działalności na rzecz społeczności lokalnej. Działal-
ność w Zarządzie Osiedla nr 1, nazwanym później Parkowym, rozpoczęłam 
w roku 1995, a rok później zostałam jego przewodniczącą. Miałam dużo 
energii i wiele pomysłów co do rozwoju miasta i osiedla, które do dzisiaj 
staram się konsekwentnie realizować. Zaangażowałam się również w ten 
rodzaj działalności, ponieważ lubię pracować wśród ludzi i pomagać in-
nym.

M.L.: Jak zmienił się samorząd na przestrzeni tych wszystkich lat Pani 
działalności?
I.G.: Parkowe to jedno z największych obszarowo osiedli, przy tym mocno 
zróżnicowane pod względem infrastruktury; jest miejscem wielu zabytków. 
Usytuowane są tu niemal wszystkie tereny zielone Krzeszowic. W osiedlu 
dominuje budownictwo domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych 
jest niewiele, natomiast od kilkunastu lat w krajobraz wpisują się szybko 
powstające nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Początki działalności nie 
były łatwe, zaczynaliśmy od spotkań w terenie, by rozpoznać najpilniejsze 
zadania do wykonania. Osiedle jest duże, to i potrzeb było wiele, tak więc 
powstał wykaz zadań i inwestycji na kolejne lata, który Zarząd Osiedla 
stara się konsekwentnie realizować. Fundusze na początku były naprawdę 
skromne, wyłącznie tzw. fundusz wiejski, który wystarczał jedynie na jedną 
niewielką inwestycję, która prowadzona była niejednokrotnie nawet przez 
dwa lata. Poprawa sytuacji nastąpiła w roku 2008, kiedy to osiedlom dodat-
kowo przyznany został „fundusz drogowy”, dający szansę na sprawniejszą 
realizację zadań. Podejmowane przez mieszkańców decyzje były w pełni 
akceptowane przez władze samorządowe gminy i wielokrotnie finansowo 
przez nie wspierane. Wszystko zmieniło się w roku 2020, kiedy to wkradła 
się do nas pandemia i zamknęła nas na wiele miesięcy w domach. Wszelkie 
uzgodnienia i problemy powstałe w osiedlu, załatwiane były w wydziałach 
urzędu jedynie drogą mailową lub telefoniczną, zebrania z mieszkańcami 
odbywały się wyłącznie w ścisłym reżimie pandemicznym. Kolejne dwa 
lata przyniosły zmiany w budżetach osiedla, przyznawanych środków jest 
znacznie mniej, co przy rosnących cenach ogranicza wielkość i ilość pla-
nowanych zadań. Pozostaje nam wypełniać nadal swoje obowiązki i mieć 
nadzieję na lepszy czas.

M.L.: Praca Przewodniczącej Osiedla jest praktycznie działalnością 
społeczną. Gratyfikacja finansowa jest właściwie symboliczna. Co po-
woduje, że chce Pani być aktywna w tej przestrzeni? Trzeba powiedzieć, 
że przecież często wiąże się to z trudnymi rozmowami z mieszkańcami.
I.G.: Pociągał mnie właśnie ten rodzaj działalności, dzięki której mogłam 
widzieć, jak zmienia się środowisko wokół mnie, jak zmienia się moje ro-
dzinne miasto. Ogromną satysfakcję sprawiała mi zawsze każda w pełni 
zakończona inwestycja, zmieniająca wizerunek osiedla, szczególnie wtedy, 
kiedy korespondowała z oczekiwaniami mieszkańców. W mojej pracy spo-
łecznej miałam to szczęście, że zawsze wspierało mnie wielu ludzi tworzą-

cych Zarząd Osiedla, równie mocno, jak ja zaangażowanych w działanie na 
rzecz osiedla i jego mieszkańców. 

Zdawałam sobie sprawę, że angażując się w ten rodzaj działalności, nie 
będzie łatwo, będą trudne pytania i sprawy niełatwe do załatwienia. Nie 
unikam tych rozmów, staram się z uwagą słuchać i w miarę możliwości 
rozwiązywać problemy. Mimo wszystko praca ta daje mi wiele satysfakcji. 

M.L.: Proszę opowiedzieć o najważniejszych zmianach na osiedlu, które-
go jest Pani przewodniczącą.
I.G.: Przez tak długi okres działalności zrealizowanych zostało wiele mniej-
szych i większych inwestycji, które zmieniły wizerunek osiedla. Inwestycje 
finansowane były zarówno ze środków osiedla, z budżetu gminy, jak też 
z uzyskanego dofinansowania z powiatu w ramach tzw. IS-ów. Działalność 
zaczynaliśmy od poprawy bezpieczeństwa, remontując czy asfaltują ulice, 
budując lub remontując chodniki, doświetlając ulice (Zielona, Gminna, 
Nowa Wieś, Parkowa, Chłopickiego, Bandurskiego, Akacjowa). Z ostatnich 
inwestycji należy wspomnieć wykonanie doświetlenia ul. Bandurskiego 
i remont ul. Chłopickiego wraz z przylegającym parkingiem. Na realizację 
dużych inwestycji, przerastających mocno możliwości finansowe osiedla, 
a wymagających dużego wsparcia z funduszy gminy, czekaliśmy nieraz 
wiele lat. Przykładem jest oddanie do użytku nowoczesnej drogi, łączącej 
ul. Chłopickiego z ul. Parkową, nazwanej później imieniem Wł. Śmiałka. 
Wykonaliśmy projekt na przebudowę niebezpiecznego odcinka drogi 
powiatowej ul. Miękińskiej, w tzw. Dziećmiorgu, o który od tak wielu lat 
mieszkańcy zabiegali. Obecnie trwa jego przebudowa w ramach inwestycji 
współfinansowanej przez powiat i gminę oraz pozyskanych funduszy unij-
nych na modernizację ul. Miękińskiej do Strefy Aktywności Gospodarczej 
w Miękini. Nie sposób wymienić wszystkich realizowanych zadań – to prze-
cież ponad dwadzieścia lat działalności.  
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M. Lewicki: Przez wiele lat kierowałeś Krzeszowickim Ośrodkiem Kultury. 
Przez ten cały czas działałeś na rzecz szeroko rozumianego samorządu. 
Jak on się zmieniał na przestrzeni tych wszystkich lat?
M. Liburski: Złośliwi mówią – tyle musiało się zmienić, żeby się nic nie zmie-
niło – i jest w tym sporo racji. Jednak i w Warszawie, i tu – w Krzeszowicach 
– zmieniło się dużo. Nie narzekajmy, wybieramy w demokratycznych wy-
borach – radnych, burmistrza i tak do samej góry. Jednym się to podoba, 
innym nie, ale tego chcieliśmy… To jest demokracja, demokracja… 

Dziś można wsiąść w Krzeszowicach do pociągu byle jakiego i wysiąść – bez 
załatwiania jakichkolwiek formalności – na dowolnej stacji – w Niemczech, 
Francji, czy Hiszpanii, a nie, jak kiedyś, czekać miesiącami na paszport 
i godzinami na pociągi... Szkoda, że na wschodzie jest nadal wciąż inaczej, 
a teraz jeszcze gorzej…

M. Lewicki: Co Cię najbardziej cieszyło, a co najbardziej ograniczało?
M. Liburski: Mnie zawsze cieszyło i cieszy, jeśli innym sprawiam radość. 
A jeżeli w ogóle coś mnie ogranicza – to ja sam siebie…  I wciąż się zasta-
nawiam – dlaczego?

ZBIGNIEW WĄSIK
Marian Lewicki: Proszę przypomnieć naszym czytelnikom, jak zaczęła się 
Pana praca na rzecz samorządu. Co Pana skłoniło, aby zaangażować się 
w tę działalność?

Zbigniew Wąsik: Po zakończeniu kariery 
sportowej, zaangażowałem się do działalno-
ści w Klubie Hutnik Kraków, jako kierownik 
drużyny juniorów sekcji siatkowej, a później 
przez dwie kadencje jako wiceprezes klubu.

W 2003 roku zamieszkałem w rodzinnej wsi, 
czyli Dubiu i w tym roku zostałem wybrany 
na sołtysa, a w 2007 roku na radnego Gminy 
Krzeszowice.

M.L.: Jak zmienił się samorząd na prze-
strzeni tych wszystkich lat Pana działal-
ności?
Z.W.: Problemy i potrzeby są te same. Pie-
niądze unijne pomogły w wielu inwesty-

cjach, a w gminie Krzeszowice szczególnie. Widać to na każdym kroku.

M.L.: Praca sołtysa jest w zasadzie działalnością społeczną. Gratyfikacja 
finansowa jest właściwie symboliczna. Co powoduje, że chce Pan być 
aktywny w tej przestrzeni? Trzeba powiedzieć, że przecież wiąże się 
to z trudnymi decyzjami, które niekoniecznie podobają się wszystkim 
mieszkańcom. 
Z.W.: To prawda, czasem trudno zadowolić wszystkich, ale sołtys musi mieć 
twardą skórę i być konsekwentnym w swym działaniu. Dużo prawdy jest 
w powiedzeniu, że sołtys to chłopak do bicia. Mnie to na razie nie dotyczyło.

M.L.: Proszę powiedzieć o najważniejszych zmianach w Dubiu w czasie, 
gdy jest Pan jego sołtysem.
Z.W.: Bardzo ważną cechą sołtysa powinna być umiejętność pracy z róż-
nymi środowiskami. Większość inwestycji w Dubiu została zrealizowana 
ze środków budżetowych gminy Krzeszowice, część z nich ze wsparciem 
pieniędzy z Unii Europejskiej. Ale co muszę podkreślić, mam świetne rela-
cje z Kopalnią Dubie i Dyrekcją Lafarge. Dzięki temu mogliśmy zrealizować 
kilka zadań, które przekraczały możliwości budżetu wiejskiego. A co do 
najważniejszych przedsięwzięć to pozwolę sobie wymienić te, moim zda-
niem, najważniejsze:

• zmiana oświetlenia drogowego,

• budowa chodnika – około 1 500 mb,

• modernizacja budynku sołtysówki,

• budowa drogi do pól,

• remont zabytkowej kapliczki,

• coroczne porozumienie o wsparciu finansowym z Kopalnią Dubie,

• modernizacja Doliny Pstrąga,

• utworzenie parku linowego,

• założenie Stowarzyszenia Dolina Pstrąga w Dubiu.

JÓZEF GACEK
Kolejnym, wyróżnionym odznaczeniem „Zasłużony dla Gminy Krze-
szowice” jest Józef Gacek. Można o nim powiedzieć, że jest społeczni-
kiem z krwi i kości. Przez ponad 30 lat był związany z klubem „Tęcza 
Tenczynek”. Zaczynał jako piłkarz w latach 70. ubiegłego stulecia. Od 
samego początku Pan Józef był maksymalnie zaangażowany w to, co 
dzieje się w klubie. Był pierwszym trenerem z uprawnieniami, a te nie-
łatwo było wtedy zrobić. 

W ciągu minionych kilkudziesięciu lat pełnił w „Tęczy” chyba wszystkie 
funkcje. Był piłkarzem i trenerem, ale też sekretarzem, prezesem, budow-
lańcem, a jak trzeba było, to też konserwatorem.

W 1976 roku Józef Chrząścik przedstawił ideę budowy budynku klubowe-
go. Musiało minąć kilka lat, aby idea zaczęła się urzeczywistniać, a to za 
sprawą Józefa Gacka. To właśnie On stał się motorem tego przedsięwzięcia. 
Najpierw trzeba było przekonać do budowy ówczesnego naczelnika gminy 
Adama Jasińskiego. Po udanych negocjacjach i przyjęciu projektu do reali-
zacji można było rozpocząć prace budowlane. Był początek lat 80. Chyba 
nie można było wybrać trudniejszego momentu na realizację inwestycji. 
To były czasy braku wszystkiego, a potrzebne były materiały budowlane 
i transport. Dzięki kreatywności i umiejętnościom organizacyjnym Józefa 
Gacka i osób z nim współpracujących udawało się to wszystko jakimś 
cudem ogarnąć. Trzeba podkreślić, że w budowę zaangażowane były prak-
tycznie wszystkie osoby związane z „Tęczą Tenczynek”. Wiele prac wykony-
wanych było w czynach społecznych, i to przez kilka lat, bo tyle to trwało. 

Budynek oddano do użytku w roku 1989 i był to z pewnością moment 
przełomowy dla klubu. Z nowej bazy wszyscy się cieszyli, ale trzeba było ją 
utrzymać. W latach 1990-1991 Józef Gacek był prezesem „Tęczy”, a czasy dla 
sportu nie były łatwe. Likwidowano zakłady pracy, które dotąd wspierały 
lokalne kluby. Bycie prezesem wiejskiego klubu było sporym wyzwaniem. 
Trzeba było spiąć budżet. Rachunki do zapłacenia nie chciały czekać. Mimo 
wszystko klub funkcjonował. Na początku lat 2000 Pan Józef powrócił do 
„Tęczy Tenczynek”, tym razem jako trener trampkarzy. I tak jak w poprzed-
nich rolach, sprawdził się znakomicie. Zespoły przez niego prowadzone 
osiągały spore sukcesy. Część zawodników, którzy wtedy zaczynali swoją 
przygodę z piłką nożną, gra do dziś, a do trenera Gacka odnoszą się z wiel-
kim szacunkiem.

17 czerwca tego roku miała miejsce uroczystość związana z obchodami 
100-lecia działalności sportowej w Tenczynku i oddania do użytku zmoder-
nizowanego i wyremontowanego budynku klubowego. To był najlepszy 
moment, aby wręczyć Józefowi Gackowi medal „Zasłużony dla Gminy 
Krzeszowice”. Kiedy kilka dni wcześniej obecny prezes „Tęczy” i sołtys Ten-
czynka – Jerzy Wnęk – zaproponował, że powie o budynku klubowym, jako 
o „dziecku” Pana Józefa, ten zdecydowanie się sprzeciwił. Jak powiedział, 
jest to „dziecko” wielu osób związanych z klubem, a dla niego najważniejsze 
jest to, że „Tęcza” rozwija bazę sportowo-lokalową i swoją działalność. To 
właśnie daje największą satysfakcję.

MaRian leWicki



www.ckiskrzeszowice.pl [ 29 ]

50 lat – aż mnie kusi, tak dla dostojności chwili, 
żeby przynajmniej cyfrę zapisać po łacinie. 
Wprawdzie wymigałem się od klasy z językiem 
Rzymian, ale to przecież proste, skoro liceum 
to: L. Łatwo udawać lekkość bytu, kiedy się 
wcześniej sprawdziło. Wyniesione ze szkoły czy 
z życia? Można nie odpowiadać, i tak nie ma za to 
żadnej nagrody.

Ja tu sobie gadu, gadu, a czas leci, podczas gdy 
program iście na 50 godzin (przezorni zarezer-
wowali sobie hotel). W telegraficznym skrócie: 
msza w kościele św. Marcina odprawiana, no jak-
że, przez ks. Tadeusza (z klasy B) w asyście Henia, 
kolegi z tejże, i Andrzeja (z klasy A). Rzucam oko 
na jeden z witraży – tak, ten w błękitach i fiole-
tach rysowałem na lekcji wychowania plastycz-
nego (były takie czasy), a z ambony płyną słowa 
radości, że aż tylu przybyło na jubileusz. 

Czas wreszcie zaglądnąć do LO, na którym ta-
blica głosi, że jest to budynek dawnego hotelu 
łazienkowego, ufundowany w 1876 roku przez 
Zofię z Branickich Potocką. My z kolei uczestni-
czymy w odsłonięciu tablicy wewnątrz budynku, 
poświęconej prof. Almie Trzebickiej, wieloletniej 
dyrektorce liceum i wychowawczyni klasy A. 
Krótka wizyta w „swoich” klasach; w klasie B listę 
obecności odczytuje ostatnia wychowawczyni, 
prof. Ewa Żukowska. Na podwórku wspólna foto-
grafia i wizyta w odnowionej „Japonce”, budynku 
służącym swego czasu jako lokum dla wielu na-
uczycieli. Przyspieszamy kroku, choć rzut bere-
tem, i wchodzimy w przyjemny cień parku wokół 
Pałacu Zdrojowego, naszej mety.

Atrakcji co niemiara – rodem z najczarniejszych 
snów: ponowne zdawanie matury z polskiego, 
matematyki, geografii. W trosce o życie kole-
gów, którzy to wymyślili (odpowiednio: Włodka, 
Zbyszka i Janusza) pytam, czy jest tu jakaś ochro-

na, bo z pewnością przyda się do ochrony oso-
bistej pomysłodawców. Buduję grozę, jak mogę, 
a tu już po pierwszym egzaminie słyszę werdykt: 
Wysokiej Komisji (prof. Maria Ostrowska): celują-
co, co w wolnym tłumaczeniu być może oznacza: 
no cóż, jesteście jeszcze bardziej dojrzali.

50 lat – krótko mówiąc, trochę się przez te pół 
wieku zmieniło. Wtedy to oni, nasi nauczyciele, 
zadawali pytania. Teraz, niestety, my – tyle że nie 
im (to byłoby w miarę proste), ale sobie.

W zamierzeniach organizatorów, samozwańczej 
Grupy Inicjatywnej przewidziane były jeszcze 
inne tortury, na przykład konkurs na wieszcza, 
czyli układanie „lepiejek” (rymowanek z wyrazem 
„lepiej”). Lepiej, żeby się nie odbył – przeszło mi 
przez myśl. Z obawy, że nikt do niego nie przy-
stąpi, a miałem być jurorem, przygotowałem 
(oczywiście, że zmyślone) zastępcze teksty: 

lepiej żeby marynarze

a nie statek był pijany 

Arthur Rimbaud (1871)

lepiej śniadanie na trawie

niż od razu po zabawie

Édouard Manet (1863)

11 czerwca, w pięknych okolicznościach Pałacu 
Zdrojowego, gościła nas Lidzia, angażując do 
pomocy rodzinę (Kasię, Olę i Bartka). To spotka-
nie to magia zwykłych rozmów, zagadania do 
koleżanki czy kolegi, z którymi trzeba było przez 
cztery lata „dzielić trudy dochodzenia do dojrza-
łości”, a których od kilku czy kilkunastu lat (bywa, 
że dłużej) w ogóle się nie widziało. Oczywiście, jak 
to przy jubileuszach, były słowa i sprawy wielkie, 
jednak dla wielu najcenniejsze były te zwykłe, 

mniej dostojne – po prostu „tylko” ciepłe, które 
najdłużej zapadają w pamięć, z autentycznych 
rozmów, spontanicznych wspomnień, ulotnych 
spojrzeń, kiedy wszystko rozbrzmiewa inaczej, 
bo piosenkę ktoś śpiewa obok, a nie odsłuchujesz 
jej z głośnika, gdy w muzyce czujesz nawet dotyk 
klawiszy. Można było sobie o tym przypomnieć, 
słuchając duetu Beaty Horwat (vocal) i Wiesława 
Gertnera (piano). Jak tu się nie rozczulić, kiedy 
piosenki przeważnie w naszym wieku, a czasem 
starsze, do tego z repertuaru takich gwiazd, jak 
Sława Przybylska, jedna z tego zacnego, krzeszo-
wickiego grona „Pałacowych dzieci”.

À propos muzyki, zabrakło tylko Czarnych kotów, 
aczkolwiek nawiązanie było, tyle że nie w po-
staci piosenek licealnego, żeńskiego ansamblu, 
lecz delikatnych procentów w chilijskim winie, 
specjalnie wyszukanym na tę okazję przez Basię 
(z Ameryki). Za to była niezła literatura – wielu 
z uczestników (powiedzmy, dobrowolnie, żeby 
nie wytykać przemocy ze strony organizatorów) 
chwyciło za pióra (na pewno za pióra, bo w całej 
publikacji widać ślady kleksów) i tak powstało 
stustronicowe wydawnictwo, które przyszło mi 
zredagować, a synowi – Sławkowi graficznie 
oprawić, zatytułowane „Powroty do szkolnych 
ław. Maturzyści 1972”. Wspomnienia, nostalgie, 
refleksje, fotografie (w tym z archiwum Staszka, 
animatora spotkania przed pięciu laty). Nie wymi-
gali się nawet nasi Profesorowie. Można powie-
dzieć: atrament polał się strumieniami.

50 lat po maturze. Niezwykły wieczór. Jedni 
wznosili toasty, inni – nad rozświetloną taflą 
wody – lampiony, które odbijały się w parkowym 
akwenie niczym gwiazdy. Kto by tam je liczył… 
Z pewnością było ich, tak jak i nas, także ponad 50.

krZysZTof śLUsarcZyk

POWROTY DO SZKOLNYCH ŁAW
Po pierwsze, nadchodzi okres kanikuły, czyli opuszczania ław, a ja tu z takim tytułem, a po drugie, uczestnikom powinno się zabronić relacji 
z takich spotkań. Ale skoro tak nie jest, to wyciągam zwitki ze ściągami, skąd się da, niczym na maturze. A tam: pół wieku, z tego (z grubsza) 
pół – w wieku XX, a pół – XXI. I zaczyna się problem, zwłaszcza kiedy nie do końca ufa się matematyce: bo rodzi się pytanie: która połowa jest 
większa, a która lepsza? Już się nie dziwię, że nikt nie chciał tego ani rozstrzygnąć, ani opisać.
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Jej charakter kształtował się w tle wydarzeń na 
granicy życia i śmierci, dlatego skrystalizował 
się, jako osoby miłującej ludzi, pragnącej, aby 
wychowywać pokolenia ludzi dobrych, mądrych 
i pięknych. Mocną podstawą w tej misji były 
niezachwiane zasady etyczne i pasja ulepszania, 
a drogą do celu dzielenie się życiową mądrością 
i osobistym doświadczeniem, stymulowanie 
młodych ambicji, współpraca z rodzicami i wy-
soki poziom wymagania w stosunku do nauczy-
cieli.

Pani mgr Monika Alma Trzebicka, pedagog 
i filolog germański, objęła dyrekturę Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Krzeszowicach w 1950 roku. Kierowała tym 
Liceum z wieloma uczniowskimi sukcesami, 
regionalnymi i krajowymi, przez 18 lat, po czym 
skoncentrowała się na uczeniu i wychowywaniu 
klasy rocznika 1953 (kilku uczniów z 1954), który 
ukończył Liceum maturą w 1972 roku. To była 
Jej klasa, to była nasza klasa, to była wspaniała 
klasa odnosząca sukcesy na wszelkiego rodzaju 
konkursach, ale przede wszystkim rodząca gru-
pę dorosłych Polaków, którzy byli i są mocnymi 
i wzorowymi filarami naszego społeczeństwa. 
Urzeczywistniliśmy Jej nakaz noblesse oblige.

Zmarła w 1998 roku, po wielu latach sukcesów 
w nauczaniu i wychowaniu, publikowaniu prac 
dydaktycznych, zbieraniu nagród i zasłużonych 
odznaczeń, m.in. Krzyża Kawalerskiego Orde-
ru Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi 
i Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Mnóstwo 
publikowanych wspomnień o Pani Trzebickiej, 
Dyrektorce i Wychowawczyni, ukazało się od 
tego czasu i nie sposób ich przytoczyć tutaj. Są 
one głęboko osobiste i bardzo indywidualne. 

50-LECIE MATURY KLASY PANI TRZEBICKIEJ 
Powstanie Warszawskie. Młoda nauczycielka, ale też licencjonowana sanitariuszka z doświadczeniem z przemyskiego szpitala wojskowego, po-
magała powstańcom w płonącej Warszawie, walcząc o niezawisłość swojej Ojczyzny, naszej Ojczyzny Polski. Bezpowrotnie odchodzili Jej przy-
jaciele, dzielni bojownicy. Straciła matkę w Powstaniu, a Jej ojciec został zgładzony wcześniej w obozie. Urodziła się jako Alma Teich. Ochrzciła 
się i zdecydowała podkreślić swoją przynależność do narodu polskiego nowym nazwiskiem – Monika Alma Trzebicka.

Jakiekolwiek ich podsumowanie wyszłoby 
surowe i suche. Jedna nuta przebija się w nich 
powtarzalnie: miłość do Pani Trzebickiej, jako 
wdzięczność, szacunek i odwzajemnienie Jej 
miłości. 

Kiedy my, absolwenci z 1972 roku, spotkaliśmy 
się po 50 latach od matury i patrzyliśmy na 
siebie, wiedzieliśmy, że Ona jest z nami, Ona 
jest w nas. Było to więc naturalne, że chcieliśmy 
uwiecznić Jej zasługi, wbudowując w mury 
Liceum tablicę upamiętniającą Jej trud jako na-
uczyciela i wychowawcy. Uroczyste odsłonięcie 
tej tablicy miało miejsce 11 czerwca 2022 roku.

Duża grupa osób pracowała i inwestowała w ten 
projekt. Chcielibyśmy ich wymienić tutaj, gdyż 
prawdopodobnie będzie to jedyny publiczny 
zapis tych nazwisk. Lista uczniów jest alfabe-
tyczna, niezależnie od wielkości indywidualnego 
udziału. Osoby, którym dziękujemy to: Starosta 
Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka i Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego Alicja Milczarek, 
Zbigniew Durczok, Janusz Godyń, Grażyna 
Kanclerz, Adam Konopka, Lidia Krzętowska-Żbik, 
Włodzimierz Kurdziel, Maria Pietras-Ślusarczyk, 
Krzysztof Ślusarczyk, Jerzy Wróblewski, Ewa 
Wrześniak, a także Mariusz Głuch i Paweł Knapik.

JanUsz J godyn

ZIELONE  
ŚWIĄTKI
Zielone Świątki to święto ludowców, które 
zostało ustanowione w 1903 roku we Lwowie, 
podczas Zgromadzenia Rady Naczelnej Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. Od prawie 120 
lat członkowie PSL gromadzą się, aby razem 
świętować w tym ważnym dniu.
6 czerwca w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina 
z Tours w Krzeszowicach odbyła się zwyczajowa 
msza św. w intencji ludowców. Później spotka-
liśmy się przy kawie w krzeszowickiej siedzibie 
PSL. Swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz 
Gminy Wacław Gregorczyk, który na ręce pani 
prezes Stanisławy Maciejowskiej złożył życzenia 
wszelkiej pomyślności i dalszego rozwoju or-
ganizacji. Potem był czas na wspólne rozmowy, 
wspomnienia i plany na przyszłość. Serdecznie 
dziękujemy członkom Pocztu Sztandarowego 
oraz wszystkim przybyłym za uczestniczenie we 
mszy św. i w miłym spotkaniu.

oRganizaToRzy
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Przypomnieć należy, że Ogród istnieje od 
pięćdziesięciu lat, kiedy to w 1972 roku Polskie 
Koleje Państwowe odkupiły od ówczesnego 
proboszcza Parafii św. Marcina – ks. Rudolfa 
Schmidta teren z przeznaczeniem na działki dla 
pracowników PKP. Wielu z nich, samodzielnie 
lub przy pomocy dzieci i wnuków, nadal uprawia 
wówczas przydzielone działki. Od czterdziestu 
jeden lat Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” 
zrzeszony jest w Polskim Związku Działkowców, 
dlatego zasłużeni mogli odebrać przewidziane 
w Statucie PZD odznaczenia.

Pośmiertnie Brązową Odznaką Zasłużony Dział-
kowiec za zasługi dla PZD Zarząd odznaczył: Jana 
Kłapacza, Jerzego Tarkowskiego oraz Stanisława 
Mozgałę.

ODZNACZENIA DLA DZIAŁKOWCÓW 
Podczas Walnego Zebrania sprawozdawczego za rok 2021, w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kolejarz” w Krzeszowicach, w obecności Dyrek-
tora Biura Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców pani Magdaleny Wolfinger, dokonano odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej 
zasłużonych działkowców. 

Obecnych działaczy PZD Brązową Odznaką 
Zasłużony Działkowiec nagrodzono: Eugeniusza 
Skawińskiego, Agnieszkę Wołodko, Zofię Wójcik.

Odznaką Za Zasługi dla ROD nagrodzono: Barbarę 
Kanię, Helenę Pałkę, Wiesława Siudka, Agnieszkę 
Wołodko, Zofię Wójcik, Krystynę Żabinską.

Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec za 
utrzymanie działki w należytym stanie, w kate-
gorii działek rekreacyjnych, uhonorowano: Cha-
linę Chmurę, Teresę Janik, Grażynę Młynarczyk, 
Jana Skrężynę, Zofię Piątkowską, Michalinę 
Mikuliszyn, Teresą Żbik.

Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec za 
utrzymanie działki w należytym stanie, w ka-
tegorii działek uprawnych, uhonorowano: Kry-
stynę Cekierę, Weronikę Florczak, Annę Jamróz, 

Urszulę Kaczmarską, Eugenię Kadzik, Marię Kna-
pik, Kazimierę Mozgała, Helenę Pałkę, Tadeusza 
Pękalę, Eugeniusza Skawińskiego, Agnieszkę 
Wołodko, Zofię Wójcik, Leopolda Ziarno.

Okolicznościowe dyplomy za utrzymanie działek 
w należytym stanie oraz prace na rzecz Ogrodu 
otrzymali: Teresa Drozdowska, Bogusława Doła, 
Bogumiła Doła, Bogusława Ficek, Stanisław Fi-
cek, Bożena Fornal, Bożena Hermanowicz, Adam 
Kaczmarski, Maria Kasprzyk, Emilia Kot, Józef Mi-
chalski, Jadwiga Woźniak, Halina Lewicka, Zofia 
Pstrucha, Anna Trzepacz,  Zofia Witek, Stanisława 
Zagól, Zbigniew Zawadzki. Nagrodzeni otrzymali 
odznaki, legitymacje, okolicznościowe dyplomy 
oraz słodkie upominki.

inforMacja własna rod „koLejarZ”
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WIANKI NAD STAWEM WROŃSKIM
Już po raz 11 Fundacja Kobieta w Regionie zorganizowała imprezę „Noc Świętojańska w Tenczynku”. Niepowtarzalny klimat Stawu Wrońskiego, 
jak co roku przyciągnął nad staw wiele osób, które chciały spędzić wspólnie czas w najdłuższy dzień roku. Od wieczora prawie do północy można 
było pleść wianki, słuchać koncertów, podziwiać tańce i pokaz fireshow. Wystąpili: Sheeban Celtic Band, Zespół Tańca Irlandzkiego Eriu, Ruta 
Miata, Zespół Tańców Świata Zdrojanie, Teatr Ognia Wiwern. 

Red.
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Do Budynku Wiejskiego przybyli zaproszeni goście: Stanisława Macie-
jowska – radna Rady Miejskiej w Krzeszowicach oraz Stanisława Cekiera 
– wieloletnia opiekunka KGW w gminie Krzeszowice. „Dzień Matki i Ojca”, 
w ramach realizacji zadania publicznego, dofinansowany został z budżetu 
Gminy Krzeszowice. Każde tego typu spotkanie cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wśród seniorów. Nie do przecenienia jest bezpośredni kontakt 
i relacje z drugim człowiekiem. Impreza była okazją do porozmawiania, wy-
miany poglądów. Poczęstunek na to wydarzenie przygotował nasz kucharz 
Paweł Szlachta wraz z pomocą swojej mamy. 

Życzenia z okazji tego wyjątkowego święta przygotowała Elżbieta Molik. 
Każda mama i tata otrzymali w tym dniu prezenty: były kwiaty, słodycze 

U SIEDLECKICH SENIORÓW 
Od kilku lat, regularnie, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem” wraz z KGW w Siedlcu organizują różnego rodzaju imprezy. Tak też było 
28 czerwca, kiedy to w Budynku Wiejskim w Siedlcu zorganizowano spotkanie z okazji „Dnia Matki i Ojca”. 

i akcesoria kuchenne. Nie sposób nie wymienić naszych muzykantów: 
Zespól SENIOR BAND w składzie: Jan Kulka, Józef Grabowski i Ryszard Pie-
trzyrak, którzy uczestniczą w każdym naszym spotkaniu, umilając wspól-
ne chwile piękną muzyką. Następne spotkanie odbędzie się u Państwa 
Maciejowskich w „Smażalni Ryb pod Skałką” w Dubiu. Oby pogoda tylko 
dopisała. 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje naszym sponsorom. Podziękowania kieru-
jemy do: Wacława Gregorczyka – burmistrza Gminy Krzeszowice, Stanisła-
wowa Pasternaka, Marii Strączek, Stanisławy Maciejowskiej, Beaty Kamysz.

oRganizaToRzy

DUBIE PSTRĄGAMI SŁYNIE
Dni Pstrąga to jedna z najciekawszych imprez odbywających się 
w gminie Krzeszowice. W tym roku impreza odbywała się w dniach 
4-5 czerwca. Organizatorami Dni Pstrąga byli: Stowarzyszenie Doliny 
Pstrąga i Sołtys Dubia. Impreza odbywała się pod patronatem Burmi-
strza Gminy Krzeszowice.
Można się zastanowić nad nazwą imprezy. Jak wyjaśnia pomysłodawca 
przedsięwzięcia – sołtys Dubia Zbigniew Wąsik: - Racławka to rzeka pełna 
pstrągów, a przecież płynie ona przez naszą wieś. Ponadto w Dubiu funkcjo-
nuje najstarsza pstrągarnia w Europie. Po latach pełnych problemów z jej 
funkcjonowaniem, od niedawna ponownie wznowiła swoją działalność. To dla 
Dubia bardzo ważne. 

Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji, szczególnie dla dzieci. Najważniejsze 
jednak były oczywiście pstrągi, serwowane na różne sposoby przez Pstrą-
garnię Rózin i Smażalnię pod Skałką. 

Ta impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia i pomocy wielu osób i orga-
nizacji. Wszystkim bardzo dziękuję. Pozwolę sobie szczególnie podziękować 
druhom i druhnom z OSP w Siedlcu oraz członkom Stowarzyszenia Dolina 
Pstrąga. Państwa zaangażowanie i profesjonalizm okazały się bezcenne – 
mówi Zbigniew Wąsik.

MaRian leWicki
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Muzeum Agatów w Rudnie, 11 czerwca, zorganizowało na swoich polach 
imprezę Pierwsza Orka – dla wszystkich, małych i dużych, poszukiwaczy 
kamieni szlachetnych, geologów, kolekcjonerów, pasjonatów. To 
odpowiedź na oczekiwanie wielu środowisk na tego typu wydarzenie oraz 
chęć szerzenia wiedzy na temat występowania w tej okolicy wulkanów 
(podkrakowski wulkanizm) oraz całego bogactwa geologicznego gminy 
Krzeszowice. 

Pole zostało wcześniej zaorane, przygotowano nawet kilka dołów – tak, 
by każdy mógł szukać. Na efekty nie trzeba było długo czekać – pierwsi 
szczęśliwcy mogli się wkrótce pochwalić pięknymi kamieniami. Dodatkową 
atrakcją była możliwość przecięcia swojego skarbu przez właściciela 
Muzeum – Witolda Kopruchę, a nawet własnoręcznego szlifowania. 
Chętnych nie brakowało. 

A jakie inne skarby kryje ziemia pól agatowych? Jeden z uczestników 
wydarzenia natrafił na XVII-wieczną miedzianą monetę, tzw. boratynkę 
litewską i przekazał ją na ręce właściciela Muzeum. Organizator zapewniał 
uczestnikom ciepły posiłek oraz pyszny zimny deser (jak znalazł na upalny 
dzień). Wisienką na torcie było ciasto od współwłaścicielki Muzeum – Marii 
Kopruchy. Uczestnicy imprezy w ramach biletu mogli zwiedzać Muzeum, 
Zamek Tenczyn, w którym tego dnia odbywała się giełda minerałów oraz 
mini ZOO Zagrodę Zamkową. Taka orka nam nie straszna!

kinGa kUrLiT-heLLer

PIERWSZA ORKA
Ale orka! Kto tam lubi orać, w polu ciężko pracować? Ano są tacy. Tam, gdzie wulkaniczna lawa płynęła, są obfite zbiory. Czego? Oczywiście  
– głównie agatów – pięknych kamieni, które formowały się w tej okolicy przed ok. 300 milionami lat, w efekcie działalności wulkanów. Te skarby 
to również wyjątkowe kwarce – mleczne, różowe czy te w kolorze fioletowym, czyli ametysy.

DNI CZERNEJ
W tym roku już po raz szósty Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
w Czernej wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną Czerna, Kołem Gospodyń 
Wiejskich „Czernianki”, Szkołą Podstawową w Czernej i Radą Rodziców 
oraz Klasztorem Karmelitów Bosych zorganizowało Dni Czernej.
Jak zwykle atmosfera imprezy była gorąca i cudna dzięki wszystkim wspa-
niałym uczestnikom pikniku. Atrakcje rozpoczęły się od biegu „Czerneńska 
mila” na trasie Klasztor Ojców Karmelitów Bosych do Remizy OSP. Wszyst-
kim uczestnikom biegu, tym którzy byli na podium oraz tym, którzy dobie-
gli ostatni, należą się gratulacje. Liczyły się wytrwałość i dotarcie do celu.

Imprezę przy remizie rozpoczął mini koncert orkiestry strażackiej, działają-
cej przy OSP Czerna. Później na scenie w programie taneczno-wokalnym 
zaprezentowały się dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Czernej. Panie 
z KGW „Czernianki” zaśpiewały i rozbawiły publiczność swoim skeczem 
„Spowiedź”.
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Goście z Ukrainy – mieszkające w naszej miejscowości wspaniałe dziewczy-
ny i kobiety – zaśpiewały piosenki w swoim ojczystym języku. Amatorska 
Grupa Teatralna wystawiła „Kopciuszka” w wersji nowoczesnej, a wisienką 
na torcie był taniec naszych aktorek. Odbył się również pokaz wozów stra-
żackich oraz umiejętności ratowniczych. Dzieciaki miały wszystkie atrakcje 
za darmo, w tym popcorn, watę cukrową, lody, napoje, tatuaże, malowanie 
twarzy, dmuchaniec, koło fortuny, w którym losowano wspaniałe nagrody, 
fotobudkę. 

Nie zabrakło kulinariów – młodsi i dorośli zajadali się pieczonymi 
ziemniakami, chlebem ze smalczykiem, ciastami upieczonymi przez ro-
dziców dzieci z SP Czerna i panie z KGW. Zorganizowaliśmy również kon-
kurs „Spełnij marzenia”, w którym rozlosowane zostały bardzo atrakcyjne 
nagrody. W tym roku nasi goście, panie z Ukrainy, przygotowały dodatkowy 
poczęstunek w postaci ich potraw narodowych. Zabawę umilił nam zespół 
muzyczny, a tańcom nie było końca. 

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi: starosty Powiatu Kra-
kowskiego Wojciecha Pałki, wicemarszałka Województwa Małopolskiego 
Łukasza Smółki oraz Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka.

W wydarzenie zaangażowanych było wielu współorganizatorów, sponso-
rów oraz wolontariuszy.

oRganizaToRzy

GWARNIE, WESOŁO, 
ŚPIEWNIE I TANECZNIE 
11 czerwca, po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią, od-
była się w Sance kolejna Parafiada, czyli rodzinny piknik, połączony 
z występami uczniów, konkursami zręcznościowymi i zabawą ta-
neczną dla rodziców. Wszystko odbywało się na terenie wokół Szkoły 
Podstawowej. 
Pogoda została zamówiona przez naszego księdza proboszcza Mariana 
Kapuściaka, uczniowie klas 1-8 przygotowali szereg występów wokalnych, 
recytatorskich i tanecznych, nauczyciele prowadzili konkurencje sportowe, 
a rodzice zapewnili szereg dodatkowych atrakcji, takich jak loterie fantowe, 
nagrody dla dzieci, zamek dmuchany, mnóstwo pysznego ciasta, watę 
cukrową, lody czy gofry. Dużym powodzeniem cieszył się również pyszny 
żurek, przygotowany przez nasze szkolne panie kucharki, no i oczywiście 
smażone kiełbaski z grilla. Dodatkową atrakcję zapewnili panowie z OSP, 
na czele z prezesem Bolesławem Kucielem, prezentując wóz strażacki oraz 
wyposażenie strażaków. 

Na imprezie nie zabrakło naszych lokalnych władz. Wiceburmistrz Witold 
Kulczycki, radna Stanisława Maciejowska oraz radny Grzegorz Sikora z po-
dziwem oglądali popisy artystyczne uczniów. Parafiada Sanecka po raz 
pierwszy została zorganizowana w 2012 r. i zawsze była dużym wyzwaniem 
organizacyjnym dla całej społeczności lokalnej. Rodzice, na czele z prze-
wodniczącą Rady Rodziców panią Sylwią Cyganik-Tekieli, Ksiądz Proboszcz, 
sołtys Karolina Gala, członkowie OSP, a także wszyscy nauczyciele i pracow-
nicy szkoły włożyli wiele starań w przygotowanie pikniku. 

Nie zawiedli również sponsorzy – „LIS-BUD” Grzegorz Lis, Park Linowy 
TRAWERS, IWON-BUD Iwona Zalarska, Ksiądz Proboszcz, Sklep spożyw-

czo-przemysłowy Stanisław Stępień, Studio Fryzjerskie Anna Adamczyk, 
Piekarnia Haczyk Arkadiusz Haczyk, Firma Handlowo-Usługowa Romar-Bis 
Maria Odrzywołek, Malhaus Sławomir Malisz – wsparli imprezę zarówno 
finansowo, jak i rzeczowo. Dzięki temu wszystkie dzieci uczestniczące 
w konkurencjach sportowych – a było ich ponad 100 – otrzymały nagrody 
i upominki. Wieczorem natomiast bawili się dorośli. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do tak świetnej organizacji naszej Parafiady. Razem możemy wszystko!

oRganizaToRzy
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Atrakcje, konkursy, gry i zabawy koordynowali członkowie Stowarzyszenia. 
Duże zainteresowanie wśród najmłodszych wywołało malowanie twarzy. 
W licznych konkursach można było zdobyć wiele ciekawych nagród. Podej-
mowane aktywności szybko zintegrowały dzieci i wywołały uśmiech na ich 
twarzach. Pozytywna energia i radość dzieci sprawiły, że nawet pochmurne 
niebo nie było nam w stanie zepsuć tego wyjątkowego dnia.

Druhowie z OSP Żbik oraz z OSP Wola Filipowska zaprezentowali swoje 
pojazdy wraz z wyposażeniem: samochód ciężki – Jelcz GCBA, samochód 
lekki – Mercedes GLM, osiemnastometrowy podnośnik hydrauliczny na 
podwoziu marki STAR oraz lekki pojazd specjalny – rozpoznawczo-ratow-
niczy – quad. Po obejrzeniu wozów najmłodsi mogli przejechać się nimi 
niczym prawdziwi strażacy w akcji.

Starszy kapitan – druh Kamil Klocek (naczelnik OSP Żbik) – zaprezentował 
procedurę udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Dzieci chętnie 
słuchały i z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w prelekcji. Pokazano, 
jak zadbać o bezpieczeństwo własne, w jaki sposób można ocenić stan 
poszkodowanego, prawidłowo wezwać pomoc, ocenić podstawowe 
parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć 
defibrylatora AED.

DZIEŃ DZIECKA NA OSIEDLU ŻBIK
4 czerwca odbył się Dzień Dziecka, zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywny Żbik, Ochotniczą Strażą Pożarną Żbik oraz z Radą 
Osiedla Żbik.

Ponadto dzieci mogły zobaczyć policyjny radiowóz, który przyjechał do nas 
z Komisariatu Policji w Krzeszowicach. Wszyscy mogli dowiedzieć się, jak 
wygląda praca policjanta. Zaprezentowane zostało wyposażenie radiowo-
zu oraz sprzęt Oddziałów Prewencji, który jest wykorzystywany podczas za-
bezpieczeń meczów. Policjanci przypomnieli dzieciom kilka zasad bezpie-
czeństwa, aby pamiętały o nich w drodze do szkoły oraz podczas wakacji.

Red. 

Choć rano troszkę popadało, to gdy dzieci wyszły na po-
dwórko, przywitało je słońce. Piknik zorganizowano na 
terenie ogrodu przedszkolnego. Na dzieci czekało wiele 
atrakcji. Warsztaty „Mały Ratownik” poprowadził ratownik 
medyczny i Firma Ochroniarska Wącławski Grupa Jaguar. 
Każde dziecko otrzymało znaczek z małym ratownikiem-ja-
guarkiem. Zajęcia rowerowe, związane z bezpieczeństwem 
na drodze, zorganizowała Straż Miejska w Krzeszowicach. 
Zabawy i zawody sportowo-rekreacyjne poprowadził pan 
Grzegorz z Akademii Piłkarskiej „Mam Talent”. Z kolei Panie 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach 
malowały twarze dzieciom. Dodatkowo nauczycielki przed-
szkola zaangażowały dzieci w warsztaty artystyczno-pla-
styczne i taneczne.

Na koniec wszystkie przedszkolaki otrzymały pyszne lody 
z Cukierni Melba w Krzeszowicach, które wraz ze słodkim 
i owocowym poczęstunkiem zasponsorowali dzieciom 
rodzice. Piknik był elementem realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń” 
projektu pn. „W małym sercu Polska”, który dofinansowany 
został przez Gminę Krzeszowice. Radość dzieci jest bezcen-
na. Dyrektor przedszkola dziękuje wszystkim Partnerom, 
którzy wsparli tę inicjatywę.

Red.

DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU
To był wyjątkowy dzień w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku. Przedszkolaki, w kolorowych koszulkach i z uśmiechem na twarzy, przy-
były 1 czerwca do przedszkola, by świętować Dzień Dziecka. 
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Zespoły zaprezentowały się w 10 różnych układach tanecznych. W tym 
roku po raz kolejny przedszkolaki zachwyciły jurorów swoim profesjonal-
nym przygotowaniem, choreografią na wysokim poziomie, poczuciem 
rytmu i ciekawymi układami tanecznymi. Jury wyróżniło zespoły taneczne 
w dwóch kategoriach: „Tańce nowoczesne” i „Tańce ludowe” oraz przyznało 
dwie nagrody indywidualne w kategorii „Osobowość Taneczna”. 

Wśród tańców ludowych nagrodzono: 
I miejsce: krakowiak – 5-latki z PS w Woli Filipowskiej 
II miejsce: polonez – 6-latki z PS w Krzeszowicach 
III miejsce: polonez – 6-latki z PS w Woli Filipowskiej

Jury w tańcach nowoczesnych przyznało:

I miejsce: „Taniec Pingwinki” – 5-latki z PS w Woli Filipowskiej

II miejsce: „Taniec nowoczesny” – 6-latki z PS w Tenczynku

III miejsce: „Taniec Barbie” – 5,6-latki z PS w Woli Filipowskiej

ZATAŃCZYŁY PRZEDSZKOLAKI
Swoje umiejętności taneczne, po dwuletniej przerwie, mogły zaprezentować przedszkolaki z gminy Krzeszowice, biorąc udział w jubileuszowym 
XV Gminnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych Przedszkolaków, organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w ZPO w Woli Filipowskiej.

Wyróżnienie: „Taniec nowoczesny” – 5,6-latki z oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej w Miękini

31 maja o godzinie 16.30 wyróżnione zespoły wystapiły ponownie przed 
szerszą publicznością na Występie Laureatów w Woli Filipowskiej. Tym 
razem na widowni zasiadła lokalna społeczność i zaproszeni goście: Wa-
cław Gregorczyk – burmistrz Gminy Krzeszowice, Stanisława Maciejowska 
– radna Rady Miejskiej w Krzeszowicach, dyrektorzy gminnych przedszkoli, 
jurorzy oraz rodzice laureatów. Zachwytów i wzruszeń nie było końca. 
Przedszkolaki zaprezentowały się na najwyższym poziomie, ujawniając 
swoje niezwykłe talenty i wielką pasję do muzyki oraz tańca. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy udanych występów i z wielką nadzieją czekamy 
na kolejne spotkanie w przyszłym roku!

info PRzedszkole

Jury w składzie: Małgorzata Kodura – zastępca dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Krzeszowicach, dr inż. Bogdan Wertz – Wydział Leśny Uniwer-
sytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Marian Lewicki – redaktor 
naczelny „Magazynu Krzeszowickiego”, Barbara Dec – Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach, Aneta Karcz-Padula – Szkoła Podstawowa w Ten-

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Prezentujemy wyniki IV Gminnego Konkursu Fotograficznego „Z aparatem na tropie wiosny – sekrety wiosennego lasu w mojej okolicy”, zorga-
nizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Krzeszowicach. Patronat nad konkursem objęli: Burmistrza Gminy Krzeszowice, Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, „Ma-
gazyn Krzeszowicki”. Nadesłano ponad 250 zdjęć. Ich zróżnicowanie pod względem spojrzenia i ujęcia tematu stanowiło spore wyzwanie dla 
komisji konkursowej.

czynku, Kacper Ropka – pasjonat fotografii, Samuel Lagendjik – uczeń, 
pasjonat fotografii – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach, Anna Kulak, 
Greta Dębska, Katarzyna Wyznakiewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krze-
szowicach, spośród wszystkich nadesłanych prac, wyłoniło następujących 
laureatów:
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KATEGORIA KLASY 1-3
I miejsce – Leon Godyń (kl. 1 a – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach), 
II miejsce – Laura Pałka (kl. 2 – Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy),  
III miejsce – Dominik Łuczyński (kl. 2 a – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krze-
szowicach)

Wyróżnienia: Aleksandra Wikiera (kl. 1 – Szkoła Podstawowa w Nowej Gó-
rze), Krzysztof Karcz (kl. 2 a – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach)

KATEGORIA KLASY 4-8
I miejsce – Maksym de Groot (kl. 7 a Szkoła Podstawowa w Tenczynku),  
II miejsce – Oliwia Józkowicz (kl. 8 d – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach), 
III miejsce – Amelia Głogowska (kl. 4 b – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszo-
wicach)

Wyróżnienie: Nocola Nosal (kl. 7 d – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowi-
cach)

3 czerwca w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów finalistom IV Gminne-
go Konkursu Fotograficznego. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście:  
zastępca burmistrza Gminy Krzeszowice Adam Godyń, przewodniczący 
Komisji Edukacji Rady Miejskiej Robert Chochół, przedstawiciel Wydziału 
Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr inż. Bogdan Wertz, Aneta 
Karcz-Padula ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku, Kacper Ropka.

orGaniZaTorZy: anna kULak, GreTa dębska, kaTarZyna wyZnakiewicZ

Zachód słońca w lesie – Leon Godyń

W kroplach wiosennej rosy – Maksym de Groot

Sekrety wiosennego lasu – Oliwia Józkowicz

Zaplątani, zakochani – Amelia Głogowska

Moc żabki w żłobku – Laura Pałka

Na tropie rudzika – Dominik Łuczyński
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Prezes Stowarzyszenia Janina Lasoń prężnie zabiega o pozyskanie środków 
z zewnątrz, aby zapewnić niepełnosprawnym podopiecznym jak najlepsze 
warunki rozwoju i akceptacji ze strony lokalnego środowiska. Można pozaz-
drościć Pani Prezes werwy, poświęcenia oraz ogromnego zaangażowania. 

W trakcie trwania obu wycieczek osoby niepełnosprawne mogły pospace-
rować po Krupówkach w Zakopanem, zwiedzić dużą skocznię narciarską 
i wiele innych atrakcyjnych miejsc w stolicy polskich Tatr. Po drodze do 
Buska-Zdroju uczestnicy wycieczki zwiedzili Solec-Zdrój. W samym Busku, 
podobnie jak w Zakopanem, nie brakowało ciekawych miejsc. Najatrakcyj-
niejsza okazała się duża tężnia solankowa, usytuowana w centrum uzdro-
wiska. Kolejne, wakacyjne plany wyjazdowe zakładają: pobyt grupy na tur-
nusie rehabilitacyjnym w Mielnie, wycieczkę do Wieliczki, Piknik Rodzinny 
„Pożegnanie lata” w gospodarstwie agroturystycznym „Ranczo Artemidy” 
w Nowej Górze (dofinansowanie w ramach małego grantu K.W. Czatkowice 
„Dobry Sąsiad”) oraz czterodniowy pobyt w Krynicy-Zdroju.

INTEGRACJA I WYPOCZYNEK 
11 czerwca, wycieczką do Zakopanego, niepełnosprawni podopieczni Stowarzyszenia „Otwórzmy przed Nimi Życie” rozpoczęli letnie wojaże. 
Następnym wyjazdem, 18 czerwca, było Busko-Zdrój. Obie wycieczki były dofinansowane z budżetu Gminy Krzeszowice (wycieczka do Zakopa-
nego) oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wycieczka do Buska-Zdroju).

Celami podejmowanych przedsięwzięć, w ramach realizacji zadań publicz-
nych, w trosce o osoby niepełnosprawne, są: integracja działań podmiotów 
wspierających te osoby w zakresie rehabilitacji społecznej, integracja spo-
łeczna i kreowanie właściwych postaw społecznych oraz wyrównywanie 
szans osób niepełnosprawnych w dostępne do różnych form rehabilitacji 
społecznej i zawodowej. Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzmy przed Nimi 
Życie”, w imieniu niepełnosprawnych podopiecznych oraz ich rodziców, 
składa serdecznie podziękowania przedstawicielom jednostek samorządo-
wych oraz innym sponsorom za przekazane środki finansowe na realizację 
zadań w różnym zakresie. 

Szczególne podziękowania niech zechcą przyjąć: Wacław Gregorczyk 
– burmistrz Gminy Krzeszowice, Wojciech Pałka – starosta Powiatu Kra-
kowskiego, Agnieszka Biela – dyrektor PCPR w Krakowie, Łukasz Smółka 
– wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Paweł Danek – prezes KW 
Czatkowice Sp. z o.o., Łukasz Kmita – wojewoda małopolski.

Red.
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TURNIEJ  
SZACHOWY
25 czerwca, w sobotę, w Kopalni Talentów przy 
ul. Floriana został rozegrany turniej szachowy w 
Krzeszowicach, zorganizowany przez Centrum 
Kultury i Sportu. Zawody zostały rozegrane w 
systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund. W 
całym turnieju wzięło udział 40 uczestników. 

Wyniki:

Kategoria do lat 13: I miejsce – Stanisław Kuczała, 
II miejsce – Bartosz Kurdziel, III miejsce – Stani-
sław Pasteczka 

Kategoria do lat 10: I miejsce – Michał Zajdlicz, II 
miejsce – Filip Całek, III miejsce – Jakub Jędryka 

Kategoria do lat 8: I miejsce – Magdalena Styś, 
II miejsce – Szymon Małachowski, III miejsce – 
Oliwia Kortas 

Najlepsza Kobieta: Gabriela Karcz 

Najlepszy Mężczyzna: Oliwier Urbanik 

Red.

ZAKOŃCZENIE  
NA PŁYWALNI
Na zakończenie całorocznego kursu nauki pływania, organizowanego 
przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach dla dzieci klas 1-4 szkół 
podstawowych, zorganizowano zawody w pływaniu na basenie w Zabie-
rzowie. Uczestnikom kibicowali rodzice i najbliżsi. Medale, dyplomy i na-
grody z ramienia CKiS wręczył kierownik kursu Zygmunt Nowak.

A oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Grzbiet:

Grupa 1

1. Oliwia Korbiel, 2. Jan Jędor, 3. Wojciech Godyń 

Grupa 2

1. Piotr Bugaj, 2. Wiktoria Szajnowska, 3. Liliana Dąbek 

Piersi:

Grupa 1

1. Jan Jędor, 2. Oliwia Korbiel, 3. Natasza Rusin 

Grupa 2 

1. Wiktoria Szajnowska, 2. Piotr Bugaj, 3. Liliana Dąbek 

Red.
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SUKCES UKRAINKI  
Z NAWOJOWEJ GÓRY
3 marca bieżącego roku przyjechała do Polski, chroniąc się przed woj-
ną, 73-letnia Ukrainka Hanna Smirnova. Zamieszkała w Nawojowej 
Górze, pozostawiając w Złotym Rogu dom, samochód, psa, kota i do-
bytek całego życia.
Anna – bo tak o sobie mówi – jest wielokrotną mistrzynią Ukrainy w Nordic 
Walking. Nic więc dziwnego, że po Krzeszowicach i okolicy od początku 
porusza się pieszo, z kijkami w rękach, nie zaniedbując w ten sposób tre-
ningów, które doprowadziły ją do kolejnego zwycięstwa. W dniach 17-19 
czerwca 2022 roku Anna wzięła udział w Międzynarodowych Zawodach 
Nordic Walking Championship w Choczewie, gdzie zdobyła brąz, zajmu-
jąc trzecie miejsce w kategorii 70 plus. Uzyskała czas 43:13:72 w marszu  
z kijkami na 5 kilometrów. Warto zaznaczyć, że w zawodach brało udział 998 
uczestników z całego świata. Brawo dla Anny!

Red.
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