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Honory gospodarzy pełnili: starosta krakowski Wojciech Pałka 
oraz burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk.
Zaproszenie przyjęło wielu gości: wicemarszałek Sejmu RP Ryszard 
Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, zastępca szefa Kancelarii 
Prezydenta RP Piotr Ćwik, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, 
Aleksander Miszalski - poseł na Sejm RP, dyrektor biura ministra in-
frastruktury Maciej Michałowski, wicewojewoda małopolski Mateusz 
Małodziński, Łukasz Smółka - wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego, konsul honorowa Malty Agnieszka Kamińska, starosta mona-
chijski Landrat Christoph Göbel, także przedstawiciele samorządów 
gminnych, duchowieństwa, przedsiębiorstw i instytucji oraz służb 
mundurowych.

Wydarzenie rozpoczęło się od koncelebrowanej mszy świętej, której 
przewodniczył ks. kanonik Andrzej Badura – proboszcz parafii w Ru-
dawie. Homilię wygłosił ks. dr Andrzej Szczotka.

Zgodnie z tradycją, starostowie dożynek przekazali gospodarzom, 
czyli staroście i burmistrzowi, chleb upieczony z mąki z ziarna z tego-
rocznych zbiorów.

Starostami byli mieszkańcy Dubia: Teresa Kulka (od lat związana 
z pracą na roli, obecnie wraz z synem prowadzi tradycyjne, niewiel-
kie gospodarstwo. Uprawiają pszenicę, ziemniaki i warzywa, hodują 
drób na własne potrzeby. Pani Teresa jest członkinią Koła Gospodyń 
Wiejskich w Dubiu) i Grzegorz Witek (mąż i ojciec dwóch synów. 
Pracuje w kopalni Lafarge. Prowadzi też małe, ale rozwijające się 
gospodarstwo rolne, które zajmuje się głównie uprawą ziemniaków 
i pszenicy).

Wieńcami obdarowani zostali:

• księża Andrzej Szczotka i  Andrzej Badura, dla których wieniec przy-
gotowało KGW Dubie

• samorząd powiatu – starosta krakowski Wojciech Pałka i przewod-
niczący Rady Powiatu Piotr Goraj - wieniec od KGW Filipowice

• samorząd gminy – reprezentowany przez burmistrza Wacława Gre-
gorczyka  i przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Stryczka 
- wieniec od KGW Tenczynek.

- Dożynki to w naszej tradycji okazja do uhonorowania ludzi, na co 
dzień ciężko pracujących na roli, do podziękowania im za ich trud oraz 
dary, które dają nam  na nasze stoły. Sięgając po przysłowiową kromkę 
chleba, powinniśmy to czynić z rozwagą i szacunkiem dla tych, którzy 
przyczynili się do jej wyprodukowania. Nie zapominajmy się również 
podzielić żywnością z tymi, którym jej w danym momencie brakuje. 
W naszej wspólnocie jest miejsce dla wszystkich mieszkańców i nikomu 
chleba nie powinno zabraknąć – mówił burmistrz Wacław Gregorczyk.

Dożynki Powiatu Krakowskiego 
i Gminy Krzeszowice za nami
W malowniczej scenerii Doliny Pstrąga w Dubiu w sobotę 20 sierpnia odbyły się Dożynki Powiatu Krakowskiego i Gminy Krzeszowice. Gości 
witały pomysłowe dekoracje, przygotowane przez mieszkańców sołectwa. 
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Burmistrz Wacław Gregorczyk składa podziękowania za współorgani-
zację i wsparcie wydarzenia:
• staroście Wojciechowi Pałce

• Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

• sołtysowi, Radzie Sołeckiej Dubia i KGW Dubie

• Kołom Gospodyń Wiejskich

• mieszkańcom Dubia za piękne przystrojenie wsi

• Państwu Molikom za przekazanie kwiatów do dekoracji ołtarza

• OSP Siedlec

• firmie KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP  Spółka z o.o. Spółka Ko-
mandytowa

• spółce Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.

TeksT: Janina WalkoWicz, RPW UMk
Zdjęcia: RobeRt jachimowicZ; KRZysZtof KamińsKi,  

staRostwo Powiatowe w KRaKowie; janina walKowicZ

Chleby dożynkowe odebrali najważniejsi goście:

• minister Piotr Ćwik  –  od KGW Rudno

• minister Andrzej Adamczyk – od KGW Rudno

• parlamentarzyści - od KGW Nawojowa Góra

• wicewojewoda Mateusz Małodziński – od KGW Zalas

• wicemarszałek Łukasz Smółka – od KGW Czerna

• starosta Christoph Göbel – od KGW Rudno

• Rada Sołecka Dubia (Zbigniew Wąsik, Mirosław Więcław) – od KGW Żary.

Obrzędowi dożynkowemu towarzyszyła kapela „Takie Młynarczyki” z gminy 
Krzeszowice.

Następnie okolicznościowymi dyplomami i upominkami uhonorowani 
zostali najlepsi rolnicy z powiatu krakowskiego. Z gminy Krzeszowice wy-
różnieni zostali Aneta i Tomasz Więckowie z Sanki.

Wyniki konkursu na najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy:
I miejsce ex aequo: KGW Dubie i KGW Sułoszowa

III miejsce: KGW Celiny.

Wyniki konkursu na stoisko promocyjne gminy:
I miejsce: KGW Kryspinianki

II miejsce: KGW Ostrężnica - Łany

III miejsce: KGW Wawrzeńczyce.

Na terenie imprezy czynne były stoiska informacyjne Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Komendy Powiatowej 
Policji w Krakowie, stoiska promocyjne gmin a także plac zabaw dla dzieci 
i część handlowo-gastronomiczna.

Po części oficjalnej odbyły się koncerty Megitzy z zespołem i zespołu Szpilki 
oraz zabawa taneczna.
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Pomimo zmian, jakie zachodziły w zakresie funkcjonowania tego działania 
na przestrzeni lat, to nie zmieniła się jego podstawowa funkcja i przezna-
czenie. Jest on cały czas funduszem obywatelskim, aktywizującym nowe 
pomysły na rozwój naszych sołectw i osiedli.

Do roku 2022 podstawowym założeniem był podział na dwa fundusze:  
fundusz wiejski i osiedlowy oraz fundusz drogowy. Środki dla jednostek 
pomocniczych były wydzielane w oparciu o iloczyn ilości mieszkańców 
oraz wysokości kwoty przypadającej na jednego mieszkańca, która była 
ustalana przez Radę Miejską w lipcu każdego roku. Zarówno dla sołectw, 
jak i osiedli była przyjęta jednolita stawka i jednakowe zasady ich podziału.

Łącznie w 2022 roku kwota wydzielona z budżetu gminy dla sołectw wy-
niosła 1 476 965,00 zł. Osiedla otrzymały kwotę 411 874,00 zł.

Dodatkowymi środkami, jakie otrzymują do swojej dyspozycji lokalne 
wspólnoty, są wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia wiejskiego i ko-
munalnego, służebności oraz z dzierżaw. Część bowiem gruntów komu-
nalnych była w przeszłości własnością wspólnot mieszkańców. Przy ich 
sprzedaży lub dzierżawie mają z tego tytułu sołectwa i osiedla prawo do 
udziału w wysokości 70%  wartości. W przypadku gruntów, które Gmina 
Krzeszowice nabyła w drodze komunalizacji, udział sołectw i osiedli wy-
nosi 20%. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW, JAKIE OTRZYMAŁY SOŁECTWA  
I OSIEDLA Z TEGO TYTUŁU W OSTATNICH LATACH:

Środki przekazane na 
rok: 2020 (zł) 2021 (zł) 2022 (zł) 2023 (zł)

Z tytułu sprzedaży gruntu 1 186 072,80 37 544,26 607 324,50 243 046,58

Z tytułu ustanowienia 
służebności gruntowych 
i przesyłu

10 517,50 5 124,70 19 472,60 8 674,40

Z tytułu zawarcia umowy 
dzierżawy / najmu 
nieruchomości.

11 514,61 11 866,64 11 601,86 12 117,99

Fundusze dla sołectw w 2023 roku według  
nowych zasad
Sołectwa i osiedla w Gminie Krzeszowice już od ponad dwudziestu lat otrzymują do swojej dyspozycji środki z budżetu gminy. Podczas zebrań 
wiejskich i osiedlowych mieszkańcy decydują, na jaki cel je przeznaczyć, uwzględniając aktualne potrzeby swoich społeczności. Nasza gmina 
była w tym zakresie prekursorem działań, mających zachęcić mieszkańców do współpracy z lokalnymi liderami i samorządowcami. 

rozbudowa szkoły w Woli Filipowskiej o oddziały przedszkolne

przebudowa ulicy Długiej w Krzeszowicach

remont pawilonu sportowego w Tenczynku

Z początkiem 2023 roku burmistrz Wacław Gregorczyk wystąpił do sołty-
sów oraz radnych Rady Miejskiej z propozycją wprowadzenia zmian w za-
kresie środków do dyspozycji sołectw i zastąpienia funduszu wiejskiego 
funduszem sołeckim.

Fundusz sołecki to mechanizm, pozwalający wydzielać środki dla sołectw 
z budżetu danej gminy. Jest on obwarowany szczególnymi przepisami, 
dotyczącymi sposobu ich uchwalania oraz wydatkowania przez wspólno-
ty wiejskie. Następnie, po zakończeniu jego realizacji w danym roku ka-

lendarzowym, gmina może wystąpić za pośrednictwem wojewody o zwrot 
części poniesionych wydatków z budżetu państwa. W ostatnim okresie, 
w przypadku Gminy Krzeszowice byłaby to refundacja w wysokości 25% 
poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Po pozytywnej opinii sołtysów oraz radnych burmistrz wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach opracowali założenia nowych zasad 
wydzielania z budżetu gminy na 2023 rok środków do dyspozycji sołectw. 

Dla osiedli będą obowiązywały dotychczasowe zasady.

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA OSIEDLI NA 2023 ROK

LP Nazwa osiedla Ilość mieszkańców 
na 30.06.2022 rok

Fundusz wiejski 
na 2023 rok

Fundusz drogo-
wy na 2023 rok Razem wpływy z mienia Razem 

1 Osiedle Parkowe 2458  49 160,00 zł  49 160,00 zł —  98 320,00 zł 

2 Osiedle Centrum 2009  40 180,00 zł  40 180,00 zł  120 113,27 zł  200 473,27 zł 

3 Osiedle Jurajskie 2171  43 420,00 zł  43 420,00 zł —  86 840,00 zł 

4 Osiedle Nowy Świat 1024  20 480,00 zł  20 480,00 zł  4 351,10 zł  45 311,10 zł 

5 Osiedle Czatkowice 1080  21 600,00 zł  21 600,00 zł  440,09 zł  43 640,09 zł 

6 Osiedle Żbik 672  13 440,00 zł  13 440,00 zł  28,46 zł  26 908,46 zł 

RAZEM: 9414  188 280,00 zł  188 280,00 zł  124 932,92 zł  501 492,92 zł 

Przykłady zadań zrealizowanych przy udziale środków, przeznaczo-
nych przez sołectwa i osiedla:
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PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA SOŁECTW NA 2023 ROK

LP Nazwa sołectwa
Ilość miesz-
kańców na 
30.06.2022

PRZYZNANY 
FUNDUSZ SOŁECKI 

NA 2023

FUNDUSZ DRO-
GOWY NA 2023

WPŁYWY 
Z MIENIA

REZERWA 
INWESTYCYJNA

ŚRODKI NA INTE-
GRACJĘ SOŁECTWA RAZEM ILE SOŁECTWO 

ZYSKAŁO

1 Sołectwo Czerna 1139 50 491,20 zł  22 780,00 zł  1 067,69 zł —  4 802,00 zł 79 140,89 zł 32 513,11 zł

2 Sołectwo Dębnik 104 15 349,32 zł  2 080,00 zł  61,34 zł —  2 256,00 zł 19 746,66 zł 15 525,32 zł

3 Sołectwo Dubie 188 19 590,59 zł  3 760,00 zł  344,86 zł —  2 462,00 zł 26 157,45 zł 18 292,59 zł

4 Sołectwo Frywałd 247 22 569,57 zł  4 940,00 zł  361,86 zł —  2 608,00 zł 30 479,43 zł 20 237,57 zł

5 Sołectwo Filipowice 1979 50 491,20 zł  39 580,00 zł  82,80 zł  4 465,63 zł  6 868,00 zł 101 487,63 zł 22 244,83 zł

6 Sołectwo Łany 385 29 537,35 zł  7 700,00 zł — —  2 947,00 zł 40 184,35 zł 24 784,35 zł

7 Sołectwo Miękinia 1229 50 491,20 zł  24 580,00 zł  175,25 zł —  5 023,00 zł 80 269,45 zł 30 934,20 zł

8 Sołectwo Nowa Góra 1205 50 491,20 zł  24 100,00 zł  513,84 zł —  4 964,00 zł 80 069,04 zł 31 355,20 zł

9 Sołectwo  
Nawojowa Góra 1895 50 491,20 zł  37 900,00 zł —  2 132,95 zł  6 662,00 zł 97 186,15 zł 21 386,15 zł

10 Sołectwo Ostrężnica 1047 50 491,20 zł  20 940,00 zł  2 209,76 zł —  4 576,00 zł 78 216,96 zł 34 127,20 zł

11 Sołectwo Paczółtowice 746 47 764,68 zł  14 920,00 zł  3 750,13 zł —  3 835,00 zł 70 269,81 zł 36 679,68 zł

12 Sołectwo Rudno 752 48 067,62 zł  15 040,00 zł  25 139,90 zł —  3 850,00 zł 92 097,52 zł 36 877,62 zł

13 Sołectwo Sanka 1330 50 491,20 zł  26 600,00 zł  65,88 zł —  5 272,00 zł 82 429,08 zł 29 163,20 zł

14 Sołectwo Siedlec 717 46 300,43 zł  14 340,00 zł  2 004,77 zł —  3 764,00 zł 66 409,20 zł 35 724,43 zł

15 Sołectwo Tenczynek 3812 50 491,20 zł  76 240,00 zł  4 733,96 zł  55 368,04 zł  11 378,00 zł 198 211,20 zł 40 997,24 zł

16 Sołectwo Wola 
Filipowska 2759 50 491,20 zł  55 180,00 zł  302,60 zł  26 126,23 zł  8 787,00 zł 140 887,03 zł 30 224,43 zł

17 Sołectwo Zalas 2269 50 491,20 zł  45 380,00 zł  11 837,41 zł  12 518,93 zł  7 582,00 zł 127 809,54 zł 25 212,13 zł

18 Sołectwo Żary 135 16 914,55 zł  2 700,00 zł  86 254,00 zł —  2 332,00 zł 108 200,55 zł 16 546,55 zł

RAZEM: 21938  751 006,11     438 760,00     138 906,05     100 611,78     89 968,00     1 519 251,94    502 825,80 zł

Sołectwa w naszej gminie będą miały w roku 2023 środki do wykorzystania, zgodnie z wolą  mieszkańców wyrażoną na zebraniach wiejskich,  
z następujących funduszy: Fundusz sołecki, Fundusz drogowy, Fundusz na wydarzenia i integrację oraz rezerwa inwestycyjna.

Środki na integrację i promocję dla sołectw zostaną zabezpieczone w bu-
dżecie Centrum Kultury i Sportu. Ponieważ maksymalna kwota dla poje-
dynczego sołectwa w funduszu sołeckim wynosi na 2023 rok 50 491,20 zł,  
to celem wyrównania strat w stosunku do roku ubiegłego dla 5 sołectw: 
Filipowice, Nawojowa Góra, Wola Filipowska, Zalas i Tenczynek zostaną 
zabezpieczone dodatkowe środki w rezerwie inwestycyjnej w wysokości 
łącznej 100 611,78 zł. Takie rozwiązanie sprawi, że na zmianach zyskają 
wszystkie sołectwa. 

- Fundusz sołecki to środki zarezerwowane w budżecie gminy dla sołectw, 
a konkretne sołectwa mają prawo wskazania, na co należy wydatkować 
kwoty, przypadające im z tej puli. Jest to przede wszystkim wspieranie idei 
samorządowych. W funduszu są pewne ograniczenia w przeznaczaniu pie-
niędzy, na początku mogą one sprawiać sołtysom pewien kłopot, ale myślę, że 
przy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego sytuację opanują. Uważam, że 
fundusz sołecki przyniesie duże korzyści zarówno dla sołectw, jak i gminy. Przy-
spieszy odnowę i rozwój obszarów wiejskich, a gmina może otrzymać zwrot 
części dokonanych wydatków – mówi Kazimierz Stryczek, przewodniczący 
Rady Miejskiej.

- Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na zadania, które służą popra-
wie życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze stra-
tegią rozwoju gminy. Dla sołtysów jest to nowość, która wymaga pogłębienia 
wiedzy, ale sądzę, że to rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców – mówi 
Jerzy Wnęk, sołtys Tenczynka.

- Kryzys energetyczny oraz agresja Rosji na Ukrainę sprawiły, że samorządom 
jest coraz trudniej sfinansować wydatki bieżące. Również firmy, wykonujące 
zadania inwestycyjne dla gmin, mają problemy z zakupem materiałów, czy też 
płynnością finansową. Wprowadzone zmiany w zakresie poprawy efektywno-
ści wydatkowania środków przez sołectwa oraz znaczny ich wzrost poprzez 
pozyskanie dodatkowych funduszy z budżetu państwa, przyczyni się do zwięk-
szenia wartości zamówień i usług dla firm małych, które prowadzą działalność 
w naszej okolicy. To pozwoli im przetrwać na rynku przez ten trudny czas. 
Ważnym elementem jest porządkowanie wydatków sołeckich i kierowanie 
większej ilości pieniędzy na zadania, związane z bieżącymi sprawami, drobny-
mi, ale istotnymi dla mieszkańców danej ulicy, czy części sołectwa. Nowością 
są środki na organizację wydarzeń i działania promocyjne dedykowane dla 
każdego sołectwa. To pozwoli na budowanie wzajemnych więzi i dobrych rela-
cji w naszych wspólnotach, które tak bardzo zostały osłabione przez panującą 
epidemię – podsumowuje burmistrz Wacław Gregorczyk. 

mateRiały: UmK

oPRacoWanie: Janina WalkoWicz, RPW UMk
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Dzień Krzeszowic
W programie znalazły się: pokaz taneczny w wykonaniu młodych tancerek 
z Amazing Dance Studio, zorganizowany dzięki wsparciu z budżetu Gminy 
Krzeszowice, koncert zespołu InoRos oraz jubileuszowy występ zespół  
VERSO, świętującego 15-lecie istnienia.

Gwiazdą wieczoru był zespół Łzy, a do późnych godzin nocnych publicz-
ność bawiła się razem z DJ Piterem.

Koncerty odbyły się 13 sierpnia na placu targowym w Krzeszowicach.

Zdjęcia: maRian lewicKi
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Uczestnicy
W projekcie mogą wziąć udział tylko osoby zarejestrowane w powiatowych 
urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy. E-learningowa forma 
szkoleń sprzyja udziałowi kobiet, które myślą o powrocie do aktywności zawo-
dowej po narodzinach dziecka. Docenią ją też studenci niestacjonarni, którzy 
chcą zdobyć lub doskonalić kompetencje przyszłości. Tematy szkoleń zainte-
resują osoby, które planują podjęcie zatrudnienia za granicą i muszą wzmocnić 
kompetencje międzykulturowe. Wiedza z zakresu przedsiębiorczości, a także 
umiejętności podejmowania decyzji, wyznaczania celów i planowania z pew-
nością przyda się chcącym założyć własną firmę.

E-learning? Nie musisz mieć dostępu do komputera
Uczestnicy projektu uzyskują bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej z 15 
kursami e-learningowymi. Mogą skorzystać z dowolnej liczby kursów, w do-
godnym terminie i miejscu. Na zakończenie uzyskają certyfikat potwierdzający 
zdobyte umiejętności i kompetencje. Platforma cyfrowa jest dostępna w aplika-
cji na telefon lub tablet, do skorzystania z kursów nie jest potrzebny komputer.

Projekt „Kompetencje dla pracy” - bezpłatne kursy e-learningowe
Szansa zdobycia kompetencji przyszłości i doskonalenia umiejętności miękkich czeka na uczestników projektu pilotażowego „Kompetencje dla pra-
cy". Dzięki niemu zainteresowani będą mogły skorzystać z nowoczesnej platformy cyfrowej, realizując kursy e-learningowe. Trwa nabór chętnych.

Informacja i zapisy
Informacji dla zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pilotażowym 
udzielamy mailowo (kontakt@kompetencjedlapracy.pl) lub telefonicznie:  
784 573 978.

Zdecydowanych zapraszamy do zgłaszania się do udziału na stronie interneto-
wej projektu.

Projekt pilotażowy „Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umie-
jętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych 
narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności 
na odległość" jest finansowany z Funduszu Pracy i realizowany przez Woje-
wódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Nauka Biznes.

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na 
własny rachunek w Małopolsce? Świadczysz usługi w branży kosmetycznej, 
fryzjerskiej, gastronomicznej lub hotelarskiej? Chcesz rozwijać pracowników? 
Weź udział w testowaniu nowej formy kształcenia osób dorosłych – uczenia 
w miejscu pracy i uzyskaj na nią dofinansowanie w projekcie „Ucz się u mistrza", 
realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - instytucję Woje-
wództwa Małopolskiego. Rekrutacja trwa.

Kształcenie dla fachowców
Uczenie w miejscu pracy to krótka forma kształcenia, adresowana do fachow-
ców z doświadczeniem, którzy szybko chcą się dokształcić w wąskiej specjal-
ności. Pozwala zdobyć lub poszerzyć pojedyncze umiejętności zawodowe pod 
okiem innego doświadczonego fachowca z branży w relacji 1 na 1 w miejscu 
pracy. Uczeń ma możliwość obserwacji mistrza przy pracy oraz samodzielnego 
wykonywania zadań pod jego okiem.

Dofinansowanie 80%
W projekcie zostanie wykorzystany sprawdzony system dofinasowania usług 
rozwojowych. Przedsiębiorca zainteresowany dokształceniem pracowników 
z wykorzystaniem uczenia w miejscu pracy może zamówić bony, które będą 
dofinansowane w 80%. Sam – korzystając z regionalnej bazy usług uczenia 
w miejscu pracy – wybierze oferty, z których chce skorzystać lub wysłać na nie 
swoich pracowników. Za usługi zapłaci bonami, które otrzymał w projekcie. 
Praktyczne wskazówki, jak zamówić bony oraz jak je wykorzystać w projekcie, 
można znaleźć na str. 4-5.

Podwójny zysk
Każdy przedsiębiorca biorący udział w projekcie zyskuje podwójnie. Z jednej 
strony ma szansę dokształcić pracowników – doświadczonych fachowców – 
wykorzystując dofinansowanie unijne. Z drugiej strony może stać się współau-
torem nowej formy kształcenia osób dorosłych. Jako jeden z pierwszych w swo-
jej branży będzie miał okazję sprawdzić w praktyce nową usługę i podzielić się 
swoją opinią na jej temat. Wszystkie zebrane od przedsiębiorców uwagi posłużą 
do wypracowania ostatecznego kształtu uczenia w miejscu pracy i sposobu 
jego finansowania ze środków publicznych w przyszłości. Zostaną też wykorzy-
stane w rekomendacjach do wprowadzenia uczenia w miejscu pracy do szero-
kiego stosowania, jako nowej formy kształcenia osób dorosłych.

Informacje i zgłoszenia
Wszystkie informacje na temat udziału w projekcie, w tym bazę usług uczenia 
w miejscu pracy i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie interneto-
wej projektu.

Jeżeli chcesz wziąć udział w tworzeniu nowej formy uczenia dorosłych i masz 
zamiar dokształcić swoich pracowników, zapraszamy do kontaktu: tel. 12 619 
85 12, 690 260 846, 12 619 84 89, 690 260 948, e-mail: umistrza@wup-krakow.pl.

Projekt „Ucz się u mistrza" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś prioryteto-
wa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian; 
Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, Typ B i współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z Budżetu Państwa.

Przestrzegamy przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych i proponują załatwienie formalności związa-
nych z 14. emeryturą. Czternastkę jest wypłacana bez wniosku, nie trzeba 
składać do ZUS żadnego pisma.
Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudousługi „na pracownika ZUS” mogą 
skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru 
rachunku bankowego. Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być termin 
wypłaty 14. emerytury. 

Wypłata dodatkowego świadczenia rozpoczęła się 25 sierpnia i nie trzeba 
w związku z tym składać żadnych pism, formularzy czy wniosków.

Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych osób w domach 
i nie proponują płatnych usług. Niestety ciągle się zdarza, że osoby podszywają-
ce się pod pracowników ZUS proponują szybkie załatwienie formalności.

Oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub ban-
kowych powinny być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby 
budzi wątpliwości, to najlepiej powiadomić o tym policję i najbliższą placówkę 
ZUS.

Przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. 
Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich i wizyty inspektorów 

kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin pracownik ZUS musi 
okazać legitymację służbową lub z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić 
o takiej wizycie. Nie pobieramy również żadnych opłat i nie żądamy żadnych 
gratyfikacji finansowych.

W tym roku czternastki trafią do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób 
pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln osób, które co 
miesiąc otrzymują świadczenia z ZUS.

Prawo do dodatkowego świadczenia mają emeryci i renciści, którym te świad-
czenia przysługują na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. 
Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego, a wyniesie na rękę 
1217,98 zł.

Terminy wypłat czternastki to 25 sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20  
września.

Na czternastki w pełnej wysokości mogą liczyć osoby, które pobierają eme-
rytury lub renty do 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane 
świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, czternasta 
emerytura będzie zmniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Stąd mini-
malna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł.

ŹRódło: www.ZUs.Pl

Ucz się u mistrza! Testuj i korzystaj

ZUS ostrzega przed oszustami oferującymi pomoc przy 14. emeryturze
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Rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych 
problem opieki nad osobami zależnymi, w sytu-
acji gdy oni sami nie będą w stanie dłużej takiej 
opieki świadczyć, bardzo często spędza sen z po-
wiek i stanowi ogromne zmartwienie. Pomimo 
dobrze rozwiniętej infrastruktury domów po-
mocy społecznej, zarówno prowadzonych przez 
powiat krakowski, jak i tych prywatnych, opieku-
nowie i rodzice chcieliby w przyszłości zapewnić 
swoim dzieciom namiastkę prawdziwego domu. 
Alternatywą do typowo instytucjonalnych form 
opieki wydaje się być rodzinny dom pomocy 
społecznej. Taka forma pomocy od kilku lat funk-
cjonuje w ustawie o pomocy społecznej, jednak 
jest bardzo mało popularna, a szkoda, ponieważ 
może stanowić bardzo dobre i satysfakcjonujące 
rozwiązanie zarówno dla opiekunów, jak i osób 
wymagających opieki. 

Wizyta studyjna w Rodzinnym Domu Opieki 
w Łososinie miała na celu poznanie jak wygląda 
tako dom „od środka”, jakie są problemy i bolącz-
ki, a co jest źródłem satysfakcji i radości. Siostry 
zakonne prowadzące dom, bardzo miło przyjęły 
krzeszowicką delegację i ciekawie opowiadały, 
jak wygląda „codzienność” w ich Domu. Rodzin-
ny Dom Opieki w Łososinie funkcjonuje jako 
placówka całkowicie „prywatna” - oznacza to, że 
musi spełniać ustawowe wymogi, być wpisany 
do rejestru wojewody małopolskiego, jednak 
pobyt w takim domu jest finansowany w 100% 
przez uczestnika lub jego rodzinę, a w skierowa-
niu do takiego domu nie pośredniczy ani gmina, 
ani powiat. 

Inaczej jest w przypadku tradycyjnych domów 
pomocy społecznej dla których organem pro-
wadzącym jest np. powiat lub gmina – wówczas 
skierowanie i umieszczenie (przy spełnieniu nie-
zbędnych warunków) w takim domu odbywa się 
zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, 
a odpłatność (ustalana corocznie np. zarządze-
niem starosty) pokrywana jest w 70% z renty/
emerytury mieszkańca, pozostałą kwotę wnoszą 
osoby zobowiązane (zstępni lub wstępni) oraz 
gmina kierująca, właściwa z uwagi na miejsce 
zamieszkania. W 2022 roku średni miesięczny 

koszt pobytu w domach pomocy społecznej 
w powiecie krakowskim to kwota pomiędzy 
4 700zl – 5 300 zł.

Czym różni się Rodzinny Dom Pomocy Spo-
łecznej od Domu Pomocy Społecznej? Przede 
wszystkim, jak sama nazwa wskazuje jest to RO-
DZINNY dom, w którym mieszkańcy funkcjonują 
jako jedna duża rodzina. Zgodnie z przepisami 
ustawy o pomocy społecznej rodzinny dom 
pomocy to wsparcie w formie usług opiekuń-
czych i bytowych, które są świadczone przez całą 
dobę w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 
Wsparcia w tej formie udziela się co najmniej 
trzem i nie więcej niż ośmiu osobom wspólnie 
zamieszkujących.

Kto może prowadzić rodzinny dom pomocy spo-
łecznej? Rodzinny dom może być prowadzony 
przez osobę fizyczną lub organizację pożytku 
publicznego. Pobyt mieszkańca w takim domu 
może mieć charakter „prywatny” – tak jak w przy-
padku odwiedzonego Domu w Łososinie Gór-
nej - rodzina sama umieszcza i finansuje pobyt 
osoby wymagającej opieki. Może być również 
tak, że osoba/organizacja prowadząca rodzinny 
dom podpisuje umowę z gminą na terenie któ-
rej znajduje się dom (lub gminami sąsiednimi), 
wtedy kierowanie i  finansowanie odbywa się na 
takich samych zasadach jak pobyt w tradycyj-
nym, instytucjonalnym domu pomocy społecz-
nej (czyli zgodnie z zapisami ustawy o pomocy 
społecznej).

Jakie usługi musza być zapewnione w rodzin-
nym domu pomocy społecznej? 

Najważniejsze, to usługi bytowe – w takim 
domu mieszkaniec musi mieć zapewniony pokój 
maksymalnie dwuosobowy z łóżkiem, szafą, sto-
likiem, krzesłem, szafką nocną dla każdej z osób. 
W budynku powinny znajdować się pomieszcze-
nia przeznaczone do wspólnego użytku, takie jak 
jadalnia, kuchnia, pomieszczenia do wykonania 
prania, jedna łazienka powinna przypadać dla 
nie więcej niż pięciu osób, a jedna toaleta na nie 
więcej niż cztery osoby.

Konieczne jest również zapewnienie wyżywie-
nia oraz udostępnianie mieszkańcom środków 

higieny osobistej, środków czystości, przyborów 
toaletowych oraz sprzątanie pomieszczeń co 
najmniej raz dziennie.

W ramach usług opiekuńczych osoby wymaga-
jące pomocy mają udzielane wsparcie w zaspo-
kajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. 
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zmianie 
odzieży,  robieniu niezbędnych zakupów).

Zapewniona powinna być także pielęgnacja, 
zwłaszcza zalecana przez lekarza podczas choro-
by, na przykład przeciwdziałanie powstaniu od-
leżyn czy odparzeń w przypadku osób leżących 
i pielęgnacja już powstałych, realizacja recept 
i podawanie leków.

Rodzinne domy pomocy społecznej to niewąt-
pliwie jedno z lepszych rozwiązań, jeśli chodzi 
o długoterminową opiekę nad osobami z niepeł-
nosprawnością, jednak wciąż rzadko spotykane. 
Forma ta jest niestety bardzo słabo rozwinięta, 
a jednocześnie świadomość na temat tej formy 
pomocy jest bardzo niska. Mając na uwadze 
powyższe, w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej opracowano program wspierający 
rozwój rodzinnych domów pomocy, przewidu-
jący dofinansowania do tworzenia i utrzymania 
takich domów.

Warto rozpowszechniać informacje o możliwości 
utworzenia i prowadzenia rodzinnych domów 
pomocy społecznej - być może wśród mieszkań-
ców naszej gminy znajdzie się rodzina/osoba, 
dysponująca dużym domem jednorodzinnym 
lub organizacja pożytku publicznego działająca 
na rzecz osób niepełnosprawnych, która podjęła-
by się utworzenia i prowadzenia takiego domu? 

Na terenie naszej gminy od kilkunastu lat funk-
cjonuje Rodzinny Dom Dziecka, być może gmina 
Krzeszowice okaże się pionierska również, jeśli 
chodzi o Rodzinny Dom Pomocy Społecznej? 
Osoby/organizacje zainteresowane utworze-
niem i prowadzeniem takiego domu, zaprasza-
my do kontaktu z GOPS Krzeszowice.

teKst i Zdjęcia: GoPs KRZesZowice

Rodzinny dom pomocy społecznej jako alternatywa na 
przyszłość?
Na początku lipca grupa opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy wraz z przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicz-
nego Statutów, Zdrowia i Polityki Społecznej Leszkiem Kramarzem oraz przedstawicielami GOPS w Krzeszowicach udała się z wizytą studyjną 
do Rodzinnego Domu Opieki „Dom Jezusa z Nazaretu” w Łososinie Górnej.
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach 
wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania Grupie 
GeoFusion - Prezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Porzuczek, Członko-
wi Zarządu - Panu Rafałowi Porzuczek oraz Dyrektorowi Inwestycyj-
nemu Panu Wojciechowi Przybylskiemu, za zorganizowanie i sfinan-
sowanie remontu schodów wejściowych do siedziby GOPS przy ul. 
Krakowskiej 11 w Krzeszowicach.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc i wsparcie!

Dziękujemy również wykonawcom remontu - Panu Jarosławowi Gu-
muli PHU Jarmur oraz Panu Rafałowi Radeckiemu JaaR FHU.

DODATEK WĘGLOWY
Wnioski o dodatek węglowy można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 11, w godzi-
nach pracy ośrodka: poniedziałek 8.00 - 16.30, wtorek - czwartek 8.00 - 15.00, piątek 8.00 - 13.30, lub elektronicznie za pomocą platformy EPUAP.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania dodatku węglowego dostępne są na stronie www.gopskrzeszowice.pl, i fb GOPS oraz na stro-
nach internetowych Ministerstwa Klimatu.

Data powstania szkoły w Zalasiu jest trudna do ustalenia, ale pierwsze 
wzmianki o niej pojawiają się w źródłach historycznych już w 1529 roku. 
Była to szkółka parafialna, gdzie nauczyciel (zwany bakałarzem) podlegał 
księdzu, który był kierownikiem szkoły. Nauczano w niej głównie dobrych 
obyczajów i modlitw. Na początku XVIII wieku, właścicielka Zalasu, księżna 
Helena z Lubomirskich Sieniawska, podarowała szkole 4 morgi ziemi, gdzie 
parafianie wybudowali budynek szkolny, przypominający wyglądem wiej-
ską chatę. 

W 1818 roku powstała jednoklasowa szkoła ludowa, w której nauka trwała 
dwa lata. Nauczał w niej jeden nauczyciel. W 1820 roku hrabia Artur Potocki 
ufundował nowy, drewniany budynek szkoły w miejscu starego. 

W 1858 roku rząd wydał postanowienie, w którym zawarto przepis, iż 
dzieci, które nie chodzą do szkoły, mają obowiązek uczęszczać do „szkoły 
niedzielnej”. Za czasów Wawrzyńca Dudziewicza (który uczył w latach 
1856-59) do szkoły codziennej uczęszczało 72 uczniów i aż 150 do szkoły 
niedzielnej. Dzieci chodziły do szkoły niedzielnej bez przymusu, zainte-
resowane prowadzeniem zajęć przez nauczyciela, który grał na różnych 
instrumentach, uczył śpiewu i prac ręcznych. 

W 1906 roku pierwszym kierownikiem szkoły został Jan Stybel. Poprosił on 
rodzinę Potockich, aby pomogli mieszkańcom wybudować nową, muro-
waną szkołę. Powstaje ona w samym centrum wsi, blisko kościoła. Udaje się 
ją ukończyć już 2 lata później. W nowej szkole zajęcia prowadziło czterech 
nauczycieli. Od 1914 roku dzieci uczyły się już w systemie czteroklasowym.

Drugim kierownikiem szkoły (w 1931 roku) został Ludwik Siuda. Nauka 
odbywała się wówczas w nowej, murowanej szkole oraz w starej, drew-
nianej, obok której znajdowało się boisko, wykorzystywane na lekcjach 
wychowania fizycznego. W lipcu 1938 roku podczas burzy spłonął budynek 
starej szkoły. 

Po wybuchu II wojny światowej, szefem szkolnictwa na powiat chrzanow-
ski (do którego należał Zalas) został Paul Motz. Rozkazał on zlikwidowanie 
wszystkich dotychczasowych polskich podręczników i książek bibliotecz-
nych, pomocy naukowych do nauczania języka polskiego i religii, zakazał 
nauczania historii i geografii, wprowadził też obowiązkowy język niemiecki 
do administracji szkolnej. Żołnierze niemieccy spalili zaś stos polskich ksią-
żek z biblioteki szkolnej.

W czerwcu 1944 roku szkołę zajęli żołnierze niemieccy, którzy mieszkali 
tam przez 3 miesiące. W styczniu kolejnego roku wkroczyli do niej żołnie-
rze armii radzieckiej, którzy wzorem poprzednich wojskowych, również 
postanowili w niej zamieszkać, co było powodem zawieszenia zajęć na 2 

miesiące. Uroczyste wznowienie nauki odbyło się 3 marca 1945 r., podczas 
którego wywieszono biało-czerwoną flagę, a zebrani nauczyciele, rodzice 
i uczniowie odśpiewali hymn, świętując uwolnienie kraju od niemieckiej 
okupacji. Od września 1945 roku do szkoły w Zalasiu uczęszczali też ucznio-
wie z Sanki i Frywałdu. Warunki lokalne były bardzo ciężkie. Oprócz budyn-
ku szkoły, uczono także w organistówce i budynku parafialnym. Brakowało 
zeszytów i podręczników, ławek i miejsc do siedzenia. Klasy były bardzo 
liczne – liczyły nawet po 40 uczniów. 

W 1968 roku wprowadzono 8-letni program nauczania. W szkole uczyło się 
już 360 uczniów, niezbędne stało się wzniesienie większego budynku szko-
ły. Starano się, by budowa została objęta projektem 1000 szkół na Tysiącle-
cie Państwa Polskiego i tak, w 1971 roku rozpoczęła się budowa większego 
gmachu szkoły wraz z salą gimnastyczną, która została ukończona już 
w kolejnym roku. 14 października 1972 roku nastąpiło jej uroczyste otwar-
cie. Obecnie mija 50 lat od jej powstania. W tym czasie budynek szkoły 
przeszedł kilka zmian, np. w latach siedemdziesiątych, w jednej z klas funk-
cjonował oddział przedszkolny, który później przeniesiono w inne miejsce. 

W 1973 roku w Zalasiu utworzono zbiorczą szkołę gminną, której dyrek-
torem została Krystyna Deszcz. Uczyło w niej wówczas 17 nauczycieli. 
W 1976 roku zmieniono nazwę szkoły na Szkołę Podstawową w Zalasiu, 
a dyrektorem został wówczas Józef Godyń. Zatrudniono też więcej nauczy-
cieli. W 1999 roku, po reformie szkolnictwa przywracającej gimnazja (które 
zlikwidowano znów w 2017 roku), do szkoły zaczęła uczęszczać młodzież 
z Sanki i Frywałdu, kolejny raz zmieniła się też nazwa placówki, tym razem 
na Zespół Szkół w Zalasiu. 

Od 2007 roku funkcję dyrektora pełniła Małgorzata Mastalerz, która trafiła 
do zalaskiej szkoły w 1985, jako nauczyciel matematyki. Pani M. Mastalerz 
wraz z lokalnymi władzami, starała się o rozwój i modernizację terenu wo-
kół szkoły. Za jej kadencji zmodernizowano zaplecze sportowe z trzema 
boiskami, bieżnią, stołami do ping-ponga, zostały też odnowione sale 
lekcyjne. 1 września 2022 nowym dyrektorem szkoły zostaje Aneta Łydek.

Szkoła pełniła i nadal pełni ważną rolę w lokalnym środowisku. Łączyła 
mieszkańców podczas jej budowy, a i później zalasianie chętnie pomagali. 
Jakaż była ich radość, gdy powstała duża, nowoczesna, murowana szkoła. 
Młodzież sadziła wokół niej drzewa, niektóre akacje rosną do dziś. Teraz 
powstaje duże przedszkole, tak bardzo potrzebne w obecnych czasach. 
Szkoła to nie tylko edukacja, ale także rozrywka, a teren wokół niej jest 
miejscem spotkań wielu absolwentów. 

teKst: weRoniKa KUchaRsKa, jaRosław lamPa

Krótka historia szkoły w Zalasiu
Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasiu. Przy tej okazji, a i z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, proponujemy najważniejsze fakty 
z historii tej placówki.
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O  tradycji i działalności uzdrowiskowej w Krze-
szowicach wiemy już od lat. Miasto znane jest 
z leczniczych wód mineralnych  od XVII wieku 
i regularnej działalności  leczniczej od XVIII 
wieku, od kiedy to krzeszowickie wody zaczęto 
wykorzystywać do leczenia schorzeń narządów 
ruchu, reumatycznych i pourazowych, o czym pi-
saliśmy w poprzednich odcinkach. Krzeszowice 
to także pierwsze polskie uzdrowisko, obok Dru-
skiennik, Iwonicza, Jaremczy, Lubnia, Nałęczowa, 
Rymanowa, Solca, Swoszowic, Truskawca, Wo-
rochty i Zaleszczyk, któremu  z  rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1922 roku 
nadano status uzdrowiska użyteczności publicz-
nej. Tytuł ten Krzeszowice utraciły  w 1967 roku.

Uzdrowiskowe tradycje, a także unikalne zaso-
by surowców leczniczych obligują, by renomę 
utrzymać. Tym bardziej,  że wykorzystanie 
surowców leczniczych w Krzeszowicach ma 
miejsce nieprzerwanie, a tradycje lecznicze kon-
tynuowane są w  Ośrodku Rehabilitacji Narządu 
Ruchu „Krzeszowice”, co ma i będzie odgrywało  
rolę w prowadzonej obecnie rozbudowie. Po-
łączenie kultywowanej tradycji z koniecznością 
nowoczesnych rozwiązań w dobie zachodzących 
przemian to niełatwe zadanie dla Województwa 
Małopolskiego.

Od lat placówka kojarzona jest z balneolo-
gią - jedną z najstarszych dziedzin medycyny 
uzdrowiskowej, która wykorzystuje naturalne 
tworzywa lecznicze. W skład tworzyw wchodzą 
między innymi wody podziemne, torfy lecznicze 
i właściwości klimatyczne danego terenu. Do 
niedawna istniała specjalizacja z balneoklimato-
logii i medycyny fizykalnej, która została wyparta 
przez specjalizację z rehabilitacji medycznej.

Przedmiot Balneoklimatologii i Medycyny Fizy-
kalnej prowadzony jest na studiach medycznych 
dla lekarzy medycyny, jak również na kierunku 
Fizjoterapii. Podstawy prowadzone są też na 
innych kierunkach, jak kosmetologia i odnowa 
biologiczna.

Kolejny ważny etap w rozwoju funkcji uzdro-
wiskowej Krzeszowic wiąże się z aktywnością 
prowadzoną przez znanego lekarza, profesora 
i kierownika Katedry Medycyny Wewnętrznej  
oraz Kliniki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – profesora Józefa Dietla, będą-
cego twórcą polskiej balneologii (późniejszego 
rektora UJ i prezydenta Miasta Krakowa). Po 
przeprowadzeniu w 1858 roku przez Józefa 
Dietla wnikliwej analizy uzdrowiska i przedsta-
wieniu projektu poprawy sytuacji w pracy za-
tytułowanej „Źródła lekarskie w Krzeszowicach” 
zostały podjęte działania na rzecz odnowy i roz-
woju uzdrowiska. Zalecenia wyrażone w pracy 
prof. Józefa Dietla znalazły zrozumienie u hrabi-
ny Zofii z Branickich Potockiej i jej syna Adama. 
Po zakończeniu prac przy budowie nowego 
pałacu, ówcześni właściciele Krzeszowic podjęli 
wysiłki związane z przebudową obiektów leczni-
czych pod tym kątem. 

Unowocześniono metody lecznicze, dokonano 
koniecznych napraw urządzeń. W 1869 roku Ad-
olf Aleksandrowicz dokonał nowej analizy che-
micznej wody siarczanowej obu krzeszowickich 
źródeł. W związku z tym, w latach 1875 – 1876 
gruntownie przebudowano     i zmodernizowano 
Łazienki Zielone, które na cześć Zofii Potockiej 
otrzymały funkcjonującą do dziś nazwę „Zofia”. 

Wody Krzeszowic:
Bogate złoża naturalnych wód mineralnych, 
głównie siarczkowych, były wielokrotnie przed-
miotem badania przez wyspecjalizowane insty-
tucje. Najnowsze doniesienia naukowe dowodzą, 
że wody Krzeszowic mają właściwości lecznicze: 
to wody siarczkowe, siarczanowe   i krzemowe. 
Wody siarczkowe eksploatowane są tu od 1780 
roku ze Zdroju Głównego. W Krzeszowicach udo-
kumentowano dwa poziomy wód mineralnych. 
Niższy poziom występuje w spękanych i skra-
sowiałych wapieniach górnej jury, mających 
dogodne warunki do przewodzenia i magazyno-
wania wód, podobnie jak leżące powyżej skały 
kredy i paleogenu. Wyższy poziom związany jest 
z gipsami miocenu, w których występują wody 
siarczanowe. Badane wody ze źródeł: Główne 
i Zofia nie zawierają trytu, co może potwierdzać 
hipotezę o powolnym przesączaniu się wód do 
poziomu gipsowego.  Zdrój Główny ma wodę 
siarczkową typu SO4-Ca-Mg. Skład chemiczny 
wód ze źródła Zofia  i z odwiertu R-2 jest podob-
ny do wody ze Zdroju Głównego, Woda ze Zdroju 
Głównego służy obecnie do stacjonarnego i am-
bulatoryjnego leczenia pacjentów za pomocą 
kąpieli prowadzonych w Ośrodku Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „Krzeszowice”, stopniowo rozbu-
dowywanym przy zabytkowych Łazienkach „Zo-
fia”. O jej leczniczych właściwościach decyduje 
nie tylko fakt, że jest wodą mineralną, ponieważ 
zawiera powyżej 1 000 mg/dm3 rozpuszczonych 
składników mineralnych. W szczególny sposób 
decydują o tym również cztery jej składniki: 

·jony SO42-;  ·jony Ca2-;  ·jony Mg2+ ·wolny H2S. 
Jony SO42-są częściowo wchłaniane podczas 
kąpieli przez skórę. Redukowane w organizmie 
są źródłem siarki, będącej katalizatorem szeregu 
przemian biochemicznych, jak również budul-
cem witamin i połączeń organicznych (zwłaszcza 
białkowych, enzymatycznych i hormonalnych). 
Rozpuszczone w wodzie jony SO42, Ca2+ i Mg2+ 
sprzyjają rozszerzaniu naczyń krwionośnych 
w obrębie stawów. Prowadzi to do ukrwienia 
tych miejsc, a przez to odżywienia i zaopatrzenia 
tkanek w tlen. W związku z tym następuje popra-
wa funkcjonowania układzie kostno-stawowym. 
Wolny H2S pochłaniany jest przez płuca podczas 
oddychania nad powierzchnią wody kąpielowej. 
Dzięki przyspieszane są procesy oksyredukcyjne 
sprzyjające wydalaniu niepożądanych ubocz-
nych produktów przemiany materii. Kuracja tą 
wodą głównie wspomaga leczenie schorzeń 
reumatologicznych, pourazowych i neurologicz-
nych. Właściwości krzeszowickiej wody ze Zdroju 

Głównego zbliżone są do właściwości wód wy-
stępujących w Uzdrowisku Swoszowice, jednak 
stężenie H2S jest tutaj nieco mniejsze, co czyni 
te wody korzystne dla układu oddechowego 
w trakcie zażywanej kąpieli, przy jednoczesnym 
większym stężeniu leczniczych jonów SO42-, 
Ca2+ i Mg2+. Ponadto, woda ze Zdroju Głów-
nego w Krzeszowicach,  w porównaniu z wodą 
Źródła „Główne” w Swoszowicach, pomimo nieco 
niższej zawartości jonów HCO3- (18,63% miliwa-
li), jest bowiem o 0,03% silniej zmineralizowana 
(tj. o 300 mg), natomiast zawartość H2S wynosi 
w obu ujęciach odpowiednio 4,1 mg/dm3 i aż 
62,8 mg/dm3. 

Przestrzeń publiczna w miejscowościach 
uzdrowiskowych jest podstawową kompozycji 
centrum uzdrowisk. Tereny zielone, w postaci 
parków i skwerów, uzupełnione są elementami 
rekreacyjnymi: pijalniami i promenadami, głów-
nym elementem bywają tężnie często połączone 
z fontannami, stawami i kompozycjami zieleni, 
które pełnią funkcje dekoracyjne. Takie miej-
scowości najczęściej otaczają tereny zielone i to 
niezależnie od okresu, kiedy  powstawała dana 
infrastruktura uzdrowiskowa. 

Tereny zielone, w tym parki zdrojowe w miej-
scowościach uzdrowiskowych, mają istotną rolę 
w kształtowaniu funkcji uzdrowiskowych, przede 
wszystkim ze względu na mikroklimat, który 
zapewniają. Ponadto realizują wyjątkowo istotną 
w takim miejscu funkcję rekreacyjną: zapewniają 
relaks, są miejscem spacerów i wycieczek, co jest 
bardzo ważnym elementem leczenia uzdrowi-
skowego. 

W Krzeszowicach taką funkcję spełnia park wo-
kół pałacu Potockich, planty wzdłuż Krzeszówki 
i ul. Spacerowej, a docelowo być może kompleks 
leśny nad ulicą Miękińską. Park przy ośrodku 
stwarza niepowtarzalne możliwości rozszerzenia 
terapii. Pacjenci mogą spacerować  i pobyć na 
świeżym powietrzu w otoczeniu zabytkowych 
drzew. Prowadzono tu np. zajęcia terapeutyczne 
w formie tai chi. 

Często w leczeniu balneologicznym wykorzystu-
jemy też właściwości lecznicze klimatu. Gmina 
położona jest w obrębie umiarkowanie ciepłego 
piętra klimatycznego. Obszar ten odznacza się 
dużym zróżnicowaniem mezoklimatycznym, 
co jest związane z bogatą rzeźbą terenu. Me-
zoklimat głębokich, wąskich dolin jurajskich 
charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowa-
niem, zwłaszcza nasłonecznienia, stosunków 
termicznych i wilgotności. Bardzo duże są waha-
nia temperatury między dniem i nocą na skutek 
spływów chłodnego powietrza oraz różnic nasło-
necznienia południowych i północnych zboczy. 
Obszar gminy wyróżnia się dużym zróżnicowa-
niem mezoklimatycznym, co jest związane z bo-
gatą rzeźbą terenu. Mezoklimat wierzchowiny 
wyżynnej jest wyraźnie chłodniejszy od terenów 
położonych niżej. Temperatury powietrza wy-
kazują jednak znacznie mniejsze zróżnicowanie 

Zdrojowe tradycje Krzeszowickiej Balneologii – cz. III
W obecnym czasie intensywnie powraca się do naturalnych i znanych od lat metod leczenia. Takie możliwości daje nam balneologia i szeroko 
rozumiana medycyna uzdrowiskowa. To właśnie w uzdrowiskach stosowano różnorodne formy terapii, oparte o szeroki asortyment zabiegów 
medycyny fizykalnej, takich jak zabiegi wodolecznicze, fizykoterapie, balneoterapie, kinezyterapie, masaże i terapia manualna, której rozwój 
okazuje się być związany z działalnością uzdrowisk, a dopiero później tę formę terapii zaczerpnęły szpitale i inne jednostki  ochrony zdrowia. 
Co ciekawego, pierwsze kursy terapii manualnej dla lekarzy i fizjoterapeutów były organizowane w miejscowościach uzdrowiskowych, jak np. 
Ustroń, Ciechocinek itp. Dawni tzw. kręgarze przyjeżdżali głównie do uzdrowisk. Medycyna manualna (nowoczesne kręgarstwo) stała się po-
pularnym elementem leczenia uzdrowiskowego. Obecnie to obszerna dziedzina wiedzy i przedmiot nauczany głównie na studiach fizjoterapii.
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niż w dnach dolin, zwłaszcza mniejsze są różnice 
temperatur pomiędzy dniem i nocą, dzięki cze-
mu znacznie rzadziej niż w dolinach występują 
tu przymrozki wiosenne i jesienne. Wyższe są tu 
sumy opadów - średnia roczna około 750 mm. 
Teren gminy jest dobrze przewietrzany, zwłasz-
cza zimą często występują więc silne wiatry z kie-
runków północno-zachodnich i wschodnich, po-
wodujące zamiecie śnieżne i powstawanie zasp. 

Możliwość rozwoju ośrodka naukowo-ba-
dawczego o profilu uzdrowiskowym 
Biorąc pod uwagę bliskość krakowskiego ośrod-
ka akademickiego i już nawiązaną współpracę 
z uczelniami z Krakowa i Śląska przez Ośrodek 
Rehabilitacji Narządu Ruchu, a także współpracę 
samorządu Krzeszowic z Akademią Górniczo-
-Hutniczą (choć w zupełnie innym obszarze ba-
dawczym), można zakładać rozwój współpracy 
przyszłych instytucji uzdrowiskowych z placów-
kami akademickimi, czy to medycznymi, czy to 
związanymi z rekreacją, czy nowymi technolo-
giami, zarówno z Krakowa, jak i Śląska. To z kolei 
daje szansę na stworzenie w Krzeszowicach 
ważnego ośrodka badawczo- rozwojowego.  Ob-
serwując obecne tendencje w sektorze zdrowia, 
widzimy rosnące potrzeby w zakresie jakości 
i długości życia, bogacenie się społeczeństwa, 
rosnącą długość życia oraz chęć, jak najdłuższe-
go  utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej 
i intelektualnej. Podobnie jak  w Europie Zachod-
niej istnieje duża potrzeba rozwijania innowa-
cyjnych produktów związanych ze zdrowiem, 
profilaktyką zdrowotną, rehabilitacją pourazową, 
rehabilitacją pooperacyjną. Tak samo rekreacja 
i turystyka zdrowotna staje się istotna.

Takim ośrodkiem – zważywszy na już wspomnia-
ną bliskość dużych ośrodków akademickich, 
szpitali klinicznych i innych renomowanych 
ośrodków leczniczych i związaną z tym dostęp-
ność kadr - mogą w przyszłości stać się Krzeszo-
wice. Wymaga to oczywiście podjęcia aktyw-
nych działań w wielu sferach, niemniej może to 
niebawem być ważny elementem, definiującym 
rozwój miasta, a wynikającym bezpośrednio 
z działalności leczniczej i posiadanych surowców 
leczniczych. W konsekwencji to także możliwość 
świadomego tworzenia zasobów związanych 
z szeroko pojętymi obszarami medycyny, rehabi-
litacji, fizjoterapii czy wykorzystania naturalnych 
surowców leczniczych dostępnych na terenie 
Krzeszowic. 

Kolebka współczesnej fizjoterapii
Ośrodek jest obecnie jednym z największych 
w Polsce, po rozbudowie stanie się wiodącą 
placówką w kraju i na świecie. Grupa zawodowa 
pracujących fizjoterapeutów jest obecnie bardzo 
liczna, a po rozbudowie się zwiększy. W obecnym 
czasie fizjoterapia zrobiła ogromny postęp,a za-
wód fizjoterapeuty całkowicie zmienił swoje ob-
licze. Wiedząc o tym, od wielu lat fizjoterapeuci 
szykowali się na zmiany. Podnosili swoje kwalifi-
kacje zawodowe przez ukończenie studiów ma-
gisterskich, studia podyplomowe, specjalizacje, 
studia osteopatii i wiele innych szkoleń. Przez 
ostatnie lata całkowicie zmieniły się też metody 
pracy z pacjentem. Obecny czas jest szczególny 
dla wszystkich profesji medycznych - to właśnie 
na profesjonalistach medycznych spoczywa od-
powiedzialność za przyszłość społeczeństwa, co  
wymaga ciągłego doskonalenia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych personelu medycz-

nego. W obliczu szybkości zmian zwracamy 
coraz częściej uwagę na skuteczność leczenia, 
połączonego ze skróceniem pobytu w szpitalu 
czy ośrodku, przy równoczesnym obniżeniu 
kosztów leczenia. Ważne jest także, aby leczenie 
nie tylko przyniosło efekty w sferze fizycznej, ale 
także pozwoliło osobie leczonej wrócić do peł-
nionej roli społecznej i również czuć się dobrze. 
Szczególnie istotnym obszarem działań w tej 
materii jest dziedzina fizjoterapii, która stała się 
znacząca we wszystkich działach medycyny, 
będąc ogniwem końcowym każdego procesu le-
czenia medycznego. Coraz częściej poszukujemy 
metod i środków, będących też działaniem profi-
laktycznym. Leczenie rehabilitacyjne przyczynia 
się do znacznego skrócenia czasu i utrwalenia 
procesów leczenia, a w niektórych jednostkach 
chorobowych jest leczeniem dominującym, by 
nie mówić nawet ,podstawowym. Ze względu na 
to, że fizjoterapia stała się obowiązującym stan-
dardem medycznym, coraz więcej fizjoterapeu-
tów szybko znajduje zatrudnienie i jeśli jest się 
dobrym, można naprawdę mieć dobre widoki na 
przyszłość, płace w tym zawodzie sukcesywnie 
będą wzrastać. Więcej pacjentów dostrzega ko-
nieczność regularnych zabiegów, czy też udaje 
się do fizjoterapeuty profilaktycznie.

Dawniej fizjoterapia kojarzyła się głównie z ma-
sażem i aparaturą do zabiegów. Pacjent dostawał 
pakiet kilku standardowych zabiegów, zleconych 
przez lekarza, które fizjoterapeuta wykonywał. 
Ustawa o Zawodzie Fizjoterapeuty, a także zmia-
na świadomości społeczeństwa spowodowała 
szereg zmian, dzięki czemu fizjoterapia zyskała 
szeroką autonomię, stając się równocześnie za-
wodem zaufania publicznego. 

Fizjoterapeuci to profesjonalnie kształcąca się 
grupa zawodowa, co przejawia się w licznie 
odbywanych kursach, praktycznych szkoleniach 
i zainteresowaniu dalszym kształceniem po-
dyplomowym. Obecnie fizjoterapeuta ma nie-
ograniczone możliwości rozwoju zawodowego. 
Ma dostęp do licznych kursów sprawdzonych 
metod, których podstawy ma już w programie 
studiów. Może tez zrobić specjalizację i uzy-
skać jeszcze większą niezależność zawodową, 
stając się poszukiwanym ekspertem. Może też 
rozwijać się naukowo – widać, ile ostatnio fizjo-
terapeuci publikują, zdobywają grantów, czy 
uczestniczą w konferencjach krajowych i mię-
dzynarodowych. Uprawnienia fizjoterapeutów 
stale wzrastają, a dzięki zmianie nastawienia 
środowiska lekarskiego planowane są dalsze 
działania zapewniające tej profesji autonomię. 
Fizjoterapeuta dzięki temu szkoli się i sam wy-
konuje usg, emg, czy też igłowanie. Wszystko 
to dzieje się dlatego, że fizjoterapeuci nie tylko 
walczyli latami o zmianę statusu zawodowego, 
ale przede wszystkim dbali o własny rozwój. 
W wielu placówkach w rozwoju wspomagali ich 
lekarze. O efektach świadczą komentarze i opinie 
zadowolonych pacjentów. W niedługim czasie 
w Polsce, podobnie jak to ma miejsce w innych 
krajach, fizjoterapeuta stanie się specjalistą 
pierwszego kontaktu.

Ta sytuacja powoduje konieczność zacieśnienia 
współpracy fizjoterapeuty z lekarzem. Wspólne 
konsultacje, wymiana doświadczeń, jak również 
dbałość o dobre imię, są nieodzowne dla two-
rzenia wspólnej przyszłości zawodowej. O nową 
fizjoterapię walczyliśmy wszyscy: fizjoterapeuci 
i lekarze.

Podstawą doskonałej jakości udzielanych w krze-
szowickiej balneologii świadczeń jest wysoko 
wykwalifikowana kadra medyczna, czego po-
twierdzeniem jest fakt, iż ośrodek uzyskał upraw-
nienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyj-
nego w dziedzinie fizjoterapii oraz rehabilitacji 
medycznej, stanowi także zaplecze dydaktyczne 
dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie i Krakowskiej Akademii Frycza Mod-
rzewskiego w zakresie zajęć klinicznych, praktyk 
oraz wymian studenckich w ramach programu 
Erasmus.

Cechą wyróżniającą ośrodek jest multidyscy-
plinarny charakter prowadzonej rehabilitacji, 
nad którym czuwa szeroki zespół specjalistów 
różnych dziedzin: lekarze ze specjalizacją z re-
habilitacji medycznej, fizjoterapeuci, logopedzi, 
psycholodzy, terapeuci zajęciowi a także do-
świadczona kadra pielęgniarska.

Ośrodek nawiązał liczne kontakty międzynaro-
dowe, mające na celu wymianę doświadczeń , 
oraz uczestniczył w wizytach studyjnych do szpi-
tali rehabilitacyjnych w Wielkiej Brytanii, Francji, 
Włoszech, Chorwacji, Słowacji oraz na Ukrainie.

teKst: dR n. med. GRZeGoRZ mańKo,  
mGR KaRolina wRóblewsKa
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Dodatkowo została zorganizowana zbiórka sprzętu pożarniczego i me-
dycznego. Dzięki wsparciu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przekazane 
zostało także niezbędne wyposażenie  pożarnicze, natomiast Urząd  Mar-
szałkowski  w  Krakowie ufundował pamiątki rzeczowe.

Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego marki Ural nastąpiło 
26 sierpnia 2022 roku, a do granicy w Medyce pojazd eskortowali stra-
żacy z OSP Nowa Góra. W przekazaniu samochodu strażakom z Ukrainy 
uczestniczyli:  Mieczysław Odrzywołek – Komendant Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Krzeszowicach, Barbara Kurdziel – główny specjalista Wydziału 

Samochód pożarniczy z Gminy Krzeszowice dla   
strażaków w Ukrainie  
W lipcu 2022 roku władze Gminy Korets w Ukrainie zwróciły się do władz Gminy Krzeszowice  z  prośbą  o  rozważenie możliwości nieodpłatnego 
przekazania dla tamtejszej,  lokalnej straży pożarnej, bojowego samochodu pożarniczego marki Ural, który był przez kilkanaście lat w użytko-
waniu OSP Nowa Góra. Radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach rozpatrzyli prośbę pozytywnie na sesji w dniu 28 lipca 2022 roku.  

Edukacji i Spraw Obywatelskich – Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony 
Przeciwpożarowej UM w Krzeszowicach, Dawid Gleń – prezes OSP Nowa 
Góra, Leszek Gleń – wiceprezes OSP Nowa Góra i Svitlana Svyata – tłumacz.

Podkreślenia wymaga fakt, że po odbiór samochodu  przyjechała  do Me-
dyki, w asyście dwóch strażaków, Liudmyla Dmytruk, która od 17 lat pełni 
funkcję burmistrza Gminy Korets. 

teKst: baRbaRa KURdZiel
Zdjęcia: baRbaRa KURdZiel, svitlana svyata

Zapraszamy na dyżury PGNiG w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, w ra-
mach których Paweł Słapak - Specjalista ds. koordynacji Obsługi Klienta 
udziela informacji w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe oraz 
pomaga:

• złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,

• złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,

• uzyskać doradztwo w sprawnym przeprowadzeniu procesu wykonania 
wewnętrznej instalacji gazowej i uruchomieniu dostaw paliwa gazowe-
go do budynku.

Dyżur odbywa się raz w miesiącu w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach 
Pl. F. Kulczyckiego 1, Segment B, w biurze nr 2B. Najbliższy termin dyżuru to 
20.09.2022 r. w godzinach 8:30-13:30.

eKodoRadca Gminy KRZesZowice

Kalendarz  
podatkowy
Przypominamy, że:

15 WRZEŚNIA
• Upływa termin zapłaty III raty podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku leśnego – dotyczy osób fizycznych

• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za wrzesień - doty-
czy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadają-
cych osobowości prawnej  

• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za miesiąc wrzesień - doty-
czy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiada-
jących osobowości prawnej  

• Upływa termin zapłaty III raty podatku rolnego - dotyczy osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobo-
wości prawnej  

• Upływa termin zapłaty II raty podatku od środków transportowych 

20 WRZEŚNIA
•  Upływa termin zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za III kwartał 
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Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz

Nowi sołtysi
W dwóch sołectwach nastąpiły 
zmiany na stanowisku sołtysa: 
w Sance wybrana została Karolina 
Gala a w Dubiu Mirosław Więcław. 
Oboje pełnili czasowo tę funkcję 
po rezygnacji poprzednich sołty-
sów. Wybory uzupełniające odbyły 
się 31 lipca w Sance i 28 sierpnia 
w Dubiu. 

Stowarzyszenie Wspólna Gmina Krzeszowice i Miej-
ska Rada Seniorów składają serdeczne podzięko-
wania za wsparcie i bezinteresowną pomoc w orga-
nizacji Marszy Rekreacyjno – Sportowych Szlakami 
Skarbów Gminy Krzeszowice.
W szczególności dziękujemy: Panu Wacławowi Gregor-
czykowi - burmistrzowi Gminy Krzeszowice za patronat 
i prowadzenie marszy, Pani Ewie Rogóż – Klocek - rad-
nej Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Panu Łukaszowi 
Koryczanowi - prezesowi Banku Spółdzielczego w Krze-
szowicach, Panu Janowi Potockiemu - Fundacja NEW 

ERA ART., Panu Robertowi Szczuce - koordynatorowi 
Fundacji NEW ERA ART., Panu Witoldowi Koprucha - 
Muzeum Agatów Rudno, Panu Andrzejowi Mędrali 
- Cukiernia Melba, Pani Helenie Cekierze - sołtysowi 
Dębnika, Panu Zbigniewowi Wąsikowi - sołtysowi Du-
bia, Panu Mirosławowi Więcławowi - prezesowi Stowa-
rzyszenia Dolina Pstrąga, Państwu Iwonie i Tadeuszowi 
Tomala - Palarnia Kawa „Rave Cafe” w Paczółtowicach, 
Pani  Beacie Chmielowskiej - sołtysowi Frywałdu, Panu 
Jerzemu Wnękowi - sołtysowi Tenczynka. 

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

SESJA RADY MIEJSKIEJ
28 lipca 2022 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowi-
cach odbyła się LII sesja Rady Miejskiej. 

Na wstępie obrad rada dokonała zmian w Uchwale Budżetowej oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2022-
2031. W dalszej kolejności radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budże-
cie Gminy Krzeszowice na rok 2023 środków dla jednostek pomocniczych 
w formie funduszu drogowego, a także dla osiedli w formie funduszu wiej-
skiego. Następnie radni określili stawkę wymaganą do obliczenia wysoko-
ści środków w ramach wspomnianych powyżej funduszy, celem przekaza-
nia jednostkom pomocniczym gminy. Jak wyjaśniła sekretarz Małgorzata 
Bojkowska, zaproponowana stawka w wysokości 20,00 zł na mieszkańca 
odzwierciedla możliwości finansowe budżetu gminy i pozostaje na tym 
samym poziomie, co w roku ubiegłym.

W dalszej części obrad rada udzieliła dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sance, jako dofinansowanie do termomodernizacji budynku 
OSP. Burmistrz Wacław Gregorczyk poinformował, że na wykonanie tej 
inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 45 000,00 zł, pozostałe 155 000,00 zł to środki z budżetu 
gminy.

Kolejna z uchwał dotyczyła ustalenia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 
prowadzonych przez gminę Krzeszowice. Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Obywatelskich Barbara Gój poinformowała, że w związku z wej-
ściem w życie nowych przepisów, w których m. in. uzupełniono katalog 
nauczycieli specjalistów o pedagogów specjalnych, konieczne jest usta-
lenie przez organ prowadzący, tj. gminę, tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć tych nauczycieli. 

Kontynuując obrady, rada podjęła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Krzeszowice. Przewodniczący Komisji ds. pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego 
Leszek Słota poinformował, że zmiana studium 
dotyczy uzupełnienia i korekty zapisów części 
tekstowej, związanych z realizacją inwestycji 
w zakresie odnawialnych źródeł energii, para-
metrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, a także zapisów 
rozdziału, określającego dopuszczalny zakres 
zmian w planach zagospodarowania przestrzen-
nego w obszarze wskazanym na załączniku 
graficznym. Ponadto zmianie ulegają również 
kierunki rozwoju terenów, które również zostały 
wskazane w załącznikach do uchwały. Propo-
zycje obszarów objętych zmianami wynikają 
z wniosków komisji oraz propozycji burmistrza. 

Podczas sesji został również uchwalony Wielo-
letni Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Spółki z o.o. 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice na okres taryfowy 2022-2025. Doko-
nano również zmian w Statucie Gminy Krzeszowice. Radni podjęli uchwałę, 
przekazując według właściwości wniosek mieszkańców do rozpatrzenia 
przez Burmistrza Gminy Krzeszowice. 

Następnie radni podjęli uchwałę, dotyczącą udzielenia Gminie Korets 
w Ukrainie pomocy rzeczowej, związanej z przekazaniem samochodu 
pożarniczego marki URAL, użytkowanego do tej pory przez OSP w No-
wej Górze, z przeznaczeniem do działań ratowniczych dla lokalnej straży 
pożarnej. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa (…) Leszek Kramarz 
poinformował również, że zostanie zorganizowana zbiórka sprzętu prze-
ciwpożarowego oraz środków opatrunkowych, które wraz z samochodem 
zostaną przekazane Ukrainie. 

W trakcie obrad rada przyjęła również szereg dokumentów, m. in.: Proble-
matykę szkód łowieckich, Informację o stanie realizacji „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016-2023 oraz Informację 
na temat realizacji inwestycji za I półrocze 2022 roku.

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął 
obrady LII sesji.  Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach do-
stępne 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  
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ODLOTOWE 
I WSYSAJĄCE 
POWIETRZE
Wykład interaktywny z aerostatyki i aerodynamiki
poprowadzą Szaleni Naukowcy 
z Laboratorium Pana Korka

raz w miesiącu
spotkania o różnej tematyce

dla dzieci w wieku 7-12 lat
szczegóły i zapisy: www.ckiskrzeszowice.pl

tel. 571 401 011

WYKŁAD INAUGURACYJNY 8 PAŹDZIERNIKA 2022, GODZ. 10.00
Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. Św. Floriana 3
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WAKACJE Z PRZYGODĄ
Uśmiech, zadowolenie, nowe przyjaźnie, beztroski czas, poszukiwanie 
wrażeń – to tylko kilka określeń kojarzących się z tegoroczną edycją 
„Wakacji z przygodą”, zorganizowanych przez Centrum Kultury i Spor-
tu w Krzeszowicach.
W dniu uroczystego rozpoczęcia, oprócz zajęć integracyjnych w grupach, 
na uczestników czekały podarunki w postaci plecaków i okularów prze-
ciwsłonecznych. Podczas 8 turnusów było wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie 
Muzeum Agatów w Rudnie, gdzie można było poznać historię geologiczną 
regionu oraz wykopać swój własny agat. Ponadto dzieci zwiedziły z prze-
wodnikiem Ruiny Zamku Tenczyn w Rudnie. Oprócz tego próbowały swo-
ich sił w jeździe na drezynach, na malowniczej trasie z Regulic do Winnicy, 
a później do Alwerni. Uczestnicy półkolonii korzystali również z parku 
linowego Trawers w Dubiu, gdzie testowali swoją sprawność fizyczną i po-
czucie równowagi. Zdolności sportowe okazały się potrzebne także pod-
czas wizyty na Krytej Pływalni „Cabańska Fala” w Chrzanowie. W każdym 
tygodniu odbywały się zajęcia plastyczne i sportowe, którym towarzyszył 
duch rywalizacji. Aby mieć siłę na szaleństwo i zabawę, uczestnicy codzien-
nie otrzymywali pyszne kanapki z kręgielni Red Bowling Club oraz wodę 
mineralną. Zwieńczeniem każdego turnusu były gry, zabawy i ognisko 
z pieczeniem kiełbasek w Siedlisku Święty Spokój. 

Opiekę nad dziećmi sprawowały wykwalifikowane wychowawczynie, które 
całe swoje serce włożyły w pracę. W pierwszym miesiącu z ogromnym 
zaangażowaniem i pasją opiekę sprawowały: Klaudia Kopta, Barbara Śliwa. 
Kierownikiem dbającym o bezpieczeństwo i dokumentację była Antonina 
Guzik. Z kolei w sierpniu wychowawczyniami były: Amelia Grela, Weronika 
Solarz oraz Barbara Śliwa. Funkcję kierowniczą pełniła Klaudia Kopta. Jak co 
roku półkolonia zgłoszona została do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, 
otrzymując pozytywną opinię.

Ogromnie dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólnie spędzony czas, 
a ich rodzicom za zaufanie, jakim nas obdarzyli, powierzając nam swoje 
pociechy. 

oRGaniZatoRZy.
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Projekt pod nazwą „Udostępniamy – nie wy-
kluczamy” skierowany jest do osób z niepełno-
sprawnością wzrokową. W ramach działań pro-
jektowych organizatorzy przewidują konsultacje 
społeczne, mające na celu ustalenie potrzeb ko-
munikacyjnych i dalszego tworzenia oferty dla 
tej grupy docelowej oraz budowę strony interne-
towej w pełni przystosowanej do potrzeb osób 
niedowidzących i niewidomych. 

Ciekawym elementem projektu są zaplanowa-
ne na listopad, grudzień i styczeń warsztaty 
kulinarne, oparte o zmysły smaku oraz węchu, 
nazwane „Dotknięcie tradycji”, podczas których 
uczestnicy skupią się na potrawach tradycyjnych 
i bożonarodzeniowych, pochodzących z naszego 
regionu.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie 
zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod 
numerem 571 401 057. 

Red.

„UDOSTĘPNIAMY – NIE WYKLUCZAMY” – NOWY PROJEKT 
W CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH 
Dzięki dofinansowaniu z programu #KulturaBezbarier, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach otwiera się na nową grupę odbiorców. 

Wystawa powstała we współpracy z warszawską 
Galerią aTAK oraz kolekcjonerem Krzysztofem 
Musiałem, a jej pierwsza odsłona miała miejsce 
w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w 2020 
roku.

Grzegorz Bednarski w swej twórczości często 
odwołuje się do trudnych problemów egzy-
stencjalnych, które potrafi ukazać za pomocą 
zrozumiałej i oryginalnej formy. Postawa arty-
styczna Bednarskiego wyraża sytuację graniczną 
pomiędzy wrażliwością a rzeczowością. Jak na-
pisał o sobie – jest malarzem rzeczy widzialnych 
i światła. Artysta potrafi nadać nowy wyraz mo-
tywom swoich prac malarskich, które wzbudzają 
skrajne odczucia, oscylujące na granicy emocji 
i intelektu. 

Indywidualny styl Grzegorza Bednarskiego 
ukształtował się pod wpływem znanych twórców 
barokowych, takich jak El Greco oraz Francis de 
Zurbaran. Bliskie są mu także malarskie relacje 
z artystami XIX i XX wieku: Francisem Baconem, 
Lucianem Freudem, a także z tytułowym Paulem 
Gauguinem. Ważny wpływ na twórczość Bed-
narskiego wywarli również polscy artyści: Paweł 
Dadlez i Włodzimierz Panas.

Grzegorz Bednarski urodził się w 1954 roku 
w Bydgoszczy. W latach 1975–1980 studiował 
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie; dyplom na Wydziale Malarstwa 
w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Po zakoń-
czeniu studiów rozpoczął pracę pedagogiczną 
na macierzystej uczelni. W 1995 roku objął 
pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa. Od 
1998 roku kieruje własną pracownią malarstwa. 
W latach 1981–1989 był aktywnym uczestnikiem 
ruchu kultur y niezależnej.  Jest  zal iczany 
do nurtu tak zwanej figuracji krakowskiej, 

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę malarstwa, rysunku i kolaży jednego z najciekawszych artystów 
współczesnych – Grzegorza Bednarskiego, zatytułowaną „Dzień dobry, panie Gauguin. Między skrajnościami”.

o silnie ekspresyjnym zabarwieniu. W 2016 roku 
otrzymał tytuł profesora.

Na wystawie w Galerii Sztuk Wizualnych Vauxhall 
w Krzeszowicach prezentujemy wybór portretów 
i autoportretów artysty, cykl interesujących mar-
twych natur oraz kolaży. Ponadto na ekspozycję 
składają się rysowane tuszem na papierze dzieła 
z cykli „Prace Heraklesa” oraz „Czy czyta Pani Czy-
cza, czy Czycza Pani zna”, do którego stworzenia 
inspiracją były katastroficzno-wizyjne teksty Sta-
nisława Czycza – poety z Krzeszowic.

Wystawie towarzyszy katalog wydany z okazji 
wystawy Grzegorza Bednarskiego, zorganizowa-
nej przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie 
we współpracy z Galerią aTAK w 2020 roku.

Organizator / miejsce wystawy:  
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall przy 
CKiS w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkow-
skiego 1, www.ckiskrzeszowice.pl

Kuratorzy wystawy: Krzysztof Musiał,  
Kamil Kłeczek

Partner: Galeria aTAK

Patronat medialny: Radio Kraków

Wernisaż: 9 września 2022, godz. 19.00

Wystawa czynna do: 21 
października 2022
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Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy 
dostosowane do różnych poziomów edukacji, 
a w Centrum oferta skierowana jest do uczniów 
szkół podstawowych (kl. 1-3, 4-6, 7-8). Cykle te-
matyczne oparte na wartościowych filmach, do-
pełnione są o prelekcje, karty pracy, scenariusze 
lekcji oraz analizy psychologiczne. Przygotowa-
ne materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla 
nauczycieli w realizacji podstawy programowej 
poszczególnych przedmiotów. NHEF wzbogaca 
programy wychowawczo-profilaktyczne szkół 
z naszej gminy. 

Program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą 
programową Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej. Uhonorowany zastał Nagrodą Polskiego 

PROJEKCJE FILMOWE DLA SZKÓŁ
Rusza kolejna edycja programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. W projekcie realizowanym przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
mogą wziąć udział nauczyciele i uczniowie ze szkół w naszej gminie. Seanse odbywają się w sali kinowej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicz-
nej im. K. Wyki w Krzeszowicach.

Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja 
młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej zostały włączone do rodzi-
ny projektów Filmoteki Szkolnej oraz należą 
do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej 
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Honorowy 
patronat nad programem ma organizacja Europa 
Cinemas. 

Projekt będzie realizowany od października 2022 
do kwietnia 2023. Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronie www.ckiskrzeszowice.pl. Za-
pisy odbywają się przez formularz: https://panel.
nhef.pl/zgloszenie. Ilość miejsc jest ograniczona 
– decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt 
z Martą Smutek – koordynatorem projektu – pod 
numerem tel. 571-401-011. 

Red.

SPOTKANIE 
Kiedyś, niedawno, podczas porządkowania stojących na półce ksią-
żek, strąciłam nieuważnie jedną z nich. Spojrzałam na tytuł – Kazi-
mierz Wyka – „Rzecz wyobraźni”. A w niej zapamiętany esej – „Bukiet 
z całej epoki” – rzecz o „Kwiatach polskich” Juliana Tuwima.
Czytam – Otwarłszy poemat, krytyk wkracza w głąb. Ocena „Kwiatów pol-
skich” możliwa będzie dopiero po uporządkowaniu tego gąszczu, ale na po-
czątek przejdźmy się po nim pieśń po pieśni.

Trzeba rozpoczynać od wspomnień. Było to w sierpniu 1941 roku w pro-
wincjonalnym ogrodzie „wzorzyście zaliścionym słonecznym piątym-przez-
dziesiątym”. Czesław Miłosz mówił z pamięci początek „Kwiatów polskich”, 
wiersze o bzie warszawskim, o altanie, co „była naturalna, uformowana z bzu, 
leszczyny”. Zastanawialiśmy się wraz z Jerzym Andrzejewskim, skąd ta nie-
oczekiwana świeżość Tuwima. Nie wiedzieliśmy jeszcze wówczas, że po prostu 
– podobnie jak Tuwim za oceanem – byliśmy już emigrantami z kraju dosyć 
podobnie wyglądającej młodości inteligenckiej. A wzruszająca rekapitulacja 
uroków takiej młodości miała coś z pożegnania i ostatniego przypomnienia.

Wspominany z takim sentymentem prowincjonalny ogród to krzeszo-
wickie zacisze domu Państwa Wyków przy ulicy Niecałej (teraz Stopki), 
a refleksje snuje jego właściciel. Przy tej „ulicy ogrodów”, jak pisze w „Życiu 
na niby”, zamieszkał w czerwcu 1939 roku z żoną i maleńką córeczką Martą. 
Tam przywędrowali do Niego koledzy – Czesław Miłosz i Jerzy Andrze-
jewski. W 1957 roku Kazimierz Wyka napisał – Wspomnienie tego dnia po 
wielu latach ze wzruszeniem 
odnalazłem w znakomitym 
posłowiu Jerzego Andrze-
jewskiego do „Lorda Jima”. 
Pozwólcie zacytować, nie 
przypuszczałem, że nie tylko 
w mojej zapisze się pamięci: 
„Było to latem czterdzie-
stego drugiego (nie, Jerzy, 
na pewno czterdziestego 
p i e r w s z e g o ! ) .  M n i e j s z a 
o przyczyny, dzięki którym 
gdzieś w połowie sierpnia 
znalazłem się w Krakowie 
wraz z jednym z przyjaciół. 
Przyjechaliśmy do miasta 
pod wieczór, samowarkiem, 
k tó r y  w i óz ł  n a s  p o p r ze z 
Kielecczyznę, a ponieważ 
w o l e l i ś m y  n i e  n o c o wa ć 
w hotelu i chcieliśmy poza 
tym jak najszybciej odwie-
dzić wspólnego przyjaciela 
– wyruszyliśmy pierwszym 
podmiejsk im pociągiem 

do Krzeszowic, do Kazimierza Wyki. Wyniknął z tych odwiedzin chyba jeden 
z najpiękniejszych wieczorów okupacyjnych, jakie pamiętam. Już po późnej 
kolacji wyszliśmy na dwór, do ogródka przy willi, i siedząc na płocie, mówi-
liśmy wiersze, potem zaś przeszliśmy na parodie i chyba gdzieś do północy 
prowadziliśmy w tę letnią nocną porę niezwykły trójgłos ironizujący duchy 
wielkich narodowych wieszczów. Szczególnie wierszami pod Wyspiańskiego 
mówiliśmy z taką swobodą, jak byśmy z jednych rękawów koszul wytrząsali 
natchnienie, z drugich – ironię.

Z tej wizyty zachowało się znane zdjęcie: trzej mężczyźni, w obowiązko-
wych wtedy marynarkach, przysiedli na stosie desek koło tartaku. Młodzi, 
uśmiechnięci, pomimo świadomości tragedii czasów, w których teoriom 
okupacyjnego pesymizmu patronował często cytowany Artur Schopen-
hauer. A w jakim celu przyjechali? Kontakty konspiracyjne sygnalizowane 
są, ze względu na cenzurę, językiem ezopowym, metaforycznym. Ale 
przecież wiadomo, że na przykład Jerzy Andrzejewski był pełnomocnikiem 
Delegatury Rządu RP do opieki nad literatami i przesyłane do Krzeszowic 
comiesięczne kwoty, określane mianem „długi”, trafiały do rąk Kazimierza 
Wyki, który przekazywał je literatom z okręgu krakowskiego. Takie było 
zadanie słynnego, pozornie rozbawionego, legendarnego „triumwiratu”.

MaRia osTRoWska



[ 18 ] – Magazyn Krzeszowicki 9/2022

Pani 

Małgorzacie Bojkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci Taty 

składają Burmistrz Gminy Krzeszowice

oraz Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

Pierwszą rocznicę śmierci maestro Kazimierza 
Korda Filharmonia Narodowa w Warszawie 
uczciła odsłonięciem popiersia tego wielkiego 
polskiego dyrygenta, Dyrektora Naczelnego 
i Artystycznego Filharmonii w latach 1977-2001. 
Autorem rzeźby, odsłoniętej 29 kwietnia 2022 
roku, jest krakowski artysta, rzeźbiarz, prof. 
Czesław Dźwigaj. Popiersie stanęło w reprezen-
tacyjnej Sali Baletowej Filharmonii. Uroczystego 
odsłonięcia dokonali: dyrektor Filharmonii Woj-
ciech Nowak i, w imieniu Rodziny, Anna Miga. 
Autorką kwiatowej dekoracji pomnika była 
Lucyna Ordon-Klimczak. Uroczystym koncertem 
pamięci maestro Korda w wykonaniu Orkiestry 
Filharmonii Narodowej dyrygował Andrzej Bo-
rejyko, obecny Dyrektor Artystyczny. Na program 
koncertu złożyły się dwa utwory, szczególnie 
lubiane przez maestro Korda: I koncert skrzyp-
cowy Karola Szymanowskiego w brawurowym 
wykonaniu Augustina Hadelicha (uważanego 
obecnie za największego skrzypka na świecie; 
w 2018 „Musical America” przyznał mu tytuł „In-
strumentalisty Roku”) oraz V Symfonia cis-moll 
Gustava Mahlera.

Dziękując Dyrektorowi Filharmonii za inspirację, 
wszelkie starania i wkład finansowy w to przed-
sięwzięcie, a prof. Dźwigajowi za przekucie ma-
rzeń i wyobrażeń Rodziny w artystyczne dzieło 
wspaniale oddające osobowość maestro Korda 

– Anna Miga powiedziała:

Szanowni Państwo,

dzisiaj mija pierwsza rocznica śmierci maestro Kor-
da, mojego stryja. Jego prochy spoczęły w rodzin-
nym grobowcu na cmentarzu w podkrakowskich 
Krzeszowicach, co było jego wyraźną wolą. Tam 
bowiem od czasu II wojny światowej mieszkała 
jego rodzina i tam też był jego dom rodzinny, do 
którego zawsze powracał. 

Na tym samym krzeszowickim cmentarzu po-
chowany został pod sam koniec XX wieku literat, 
prozaik i poeta Stanisław Czycz. Stanisław Czycz 
nie poznał osobiście Kazimierza Korda. Jednakże 
w jednym ze swoich dzieł, w poemacie prozą „Jesz-
cze”, napisał zdanie, którego nie sposób tu dzisiaj 
nie przytoczyć. A napisał tak: „Pewne koncerty 
zaczynają się, gdy instrumenty są już odłożone”.

No właśnie. Instrumenty są niestety odłożone, 
maestro Korda już nie ma wśród nas, ale przecież 
jego koncert trwa. Wielka muzyka świata, wiel-
kie opery, symfonie, koncerty, którym nadawał 
niepowtarzalny artystyczny kształt i brzmienie, 
trwają nadal, dzięki nagraniom, których słucha-
my. To piękna pamięć o tym wielkim polskim 
dyrygencie, pamięć, jaką możemy i powinniśmy 
zachować. Oby koncerty Kazimierza Korda trwa-
ły po wsze czasy.

Red.

KAZIMIERZ KORD – UPAMIĘTNIENIE
W poprzednim „Magazynie Krzeszowickim” został opublikowany artykuł „Pamięci Kazimierza Korda”. Autor, Marian Lewicki, starał się w nim 
przybliżyć związki Maestro z Krzeszowicami. Tych relacji było tak wiele, że w jednym tekście trudno było je wszystkie opisać. Zapraszamy zatem 
do przeczytania kolejnego tekstu poświęconego Kazimierzowi Kordowi.

Sprostowanie 

Kazimierz Kord urodził się w Pogórzu Cieszyń-
skim (a nie w Podgórzu, dzielnicy Krakowa!), 
gdzie wtedy, w roku 1930 pracował jego Ojciec 
(który był kolejarzem) i w końcu jako naczelnik 
stacji osiadł z rodziną w Krzeszowicach.
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WIEŚCI BIBLIOTECZNE
Z radością informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krze-
szowicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 31 661,00 złotych, 
w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025” Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0 – Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Niebawem na naszych re-
gałach pojawi się dużo nowości.

Nadchodzące wydarzenia
Po wakacjach zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty, którą 
przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa na wrzesień.

Narodowe Czytanie

Zapraszamy do wspólnego czytania „Ballad i Romansów” Adama Mickie-
wicza.

Akcja odbędzie się 4.09.2022 (niedziela), o godz. 11:00, na krzeszowickim 
Rynku pod pomnikiem gladiatora.

Wystawa

Zapraszamy na wystawę twórczości Marcina Kołpanowicza. Wystawa po-
trwa cały miesiąc.

Akademia Kreatywnego Czytelnika

W ramach Akademii Kreatywnego Czytelnika przedstawiamy kolejne od-
słony projektu:

8.09.2022, godz. 10:00 – Wszystko o pszczołach 
 – Bogusław Latawiec (Biblioteka w Filipowicach)

15.09.2022, godz. 18:00 – Spotkanie z Liberaturą  
– Zenon Fajfer (Biblioteka w Krzeszowicach)

15.09.2022, godz. 18:00 – Świat matematyki  
– Zbigniew Durczok (Biblioteka w Tenczynku)

16.09.2022, godz. 18:00 – Spotkanie ze sztuką 
 – Marcin Kołpanowicz (Biblioteka w Krzeszowicach)

22.09.2022, godz. 18:00 – Wszystko o pszczołach  
– Bogusław Latawiec (Biblioteka w Krzeszowicach)

23.09.2022, godz. 10:00 – Sztuka jest w nas  
– Jolanta Kasprzyk (Biblioteka w Krzeszowicach)

29.09.2022, godz. 10:00 – Spotkanie z Liberaturą  
– Zenon Fajfer (Biblioteka w Krzeszowicach)

30.09.2022, godz. 10:00 – Świat matematyki  
– Zbigniew Durczok (Biblioteka w Krzeszowicach)

Akademię Kreatywnego Czytelnika  
dofinansowano ze środków Ministra  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
pochodzących z Funduszu Promocji  
Kultury.

Lekcje biblioteczne

Od października dział dziecięco-młodzieżowy zaprasza szkoły oraz przed-
szkola do skorzystania z oferty lekcji bibliotecznych oraz „Kina z lekturą”. 
Nauczycieli zainteresowanych lekcjami zapraszamy do kontaktu z działem 
dziecięco-młodzieżowym.

Wrześniowe seanse kinowe

Wieczorne kino: 09.09., 23.09., godz. 18:00

Kino dla najmłodszych: 17.09. godz. 11:00

Więcej informacji oraz zapisy na naszej stronie internetowej oraz pod  
nr tel. 12 282 15 13

Co nowego u nas?
Prolongata online

Od września czytelnicy posiadający swoje konto w systemie bibliotecznym 
mogą sami dokonać prolongaty książek przez katalog elektroniczny do-
stępny na naszej stronie internetowej.

Godziny otwarcia

Od września jesteśmy dla Was otwarci w godzinach:

wtorek: 08:00-18:00

środa: 08:00-16:00

czwartek: 08:00-18:00

piątek: 08:00-18:00

sobota: 08:00-14:00

W minionych miesiącach:
W czasie wakacji odwiedzały nas półkolonie, mali uczestnicy z DanceArt 
Szkoły Tańca, Fundacji „Wyłącz Telewizor” i Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach. Obejrzeli filmowe przygody „Biura Detektywistycznego Lassego 
i Mai” oraz zapoznali się tajnikami pracy bibliotekarza. Ponadto swoją dzia-
łalność rozpoczął Biblioteczny Klub Kreatywny, w ramach którego dzieci 
wzięły udział w warsztatach szycia oraz tworzenia papierowych smoków. 
Najmłodsi czytelnicy zapoznali się także z paletą barw, która zaprezento-
wała im Pani Justyna Pióro z Gra-fit, w czasie zajęć plenerowych pt.: „Letnia 
łąka, czyli jak powstaje zieleń (malowanie akrylami, różnymi narzędziami 
na płótnie). Plener odbył się w ramach projektu Akademii Kreatywnego 
Czytelnika, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Warto 
wspomnieć, że biblioteka wzięła udział w Osiedlowym Pikniku Rodzinnym 
w Czatkowicach, gdzie dzięki naszym bibliotekarkom dzieci bawiły się 
wśród dmuchanych baniek oraz wyczarowały bajecznie kolorowe pejzaże 
za pomocą farb plakatowych. Przez całe wakacje prężnie działały lekcje 
języka polskiego dla gości z Ukrainy. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana 
nauczycielka, której serdecznie dziękujemy za wielkie zaangażowanie, po-
święcony czas i bezinteresowną pomoc.

biblioteKaRZe
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Na tegoroczne spotkanie z najmłodszymi użytkownikami biblioteka 
przygotowała bogaty program zajęć i warsztatów, aby wspólnie spę-
dzić wakacyjny czas – bez tłumu, korków, w plenerze, wśród książek i co 
najważniejsze – razem. Naszą wakacyjną przygodę zaczęliśmy od spotka-
nia z treserką piesków Kasią Tokarczyk i jej czworonożnym przyjacielem 
Journey. „Pieskie rozmowy”, zabawy i sztuczki w wykonaniu naszych gości 
były tak ciekawe i fascynujące, że na pewno jeszcze do nich powrócimy. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z teatrzykiem Kamishibai, 
zajęcia z literaturą przygodową i filmem (duże brawa dla utalentowanych, 
małych aktorów). Dzieci wzięły udział w cyklu zajęć plastycznych o tematy-
ce wakacyjnej. „Moja wakacyjna przygoda ze Smokiem”, „Ahoj, wakacyjna 

WAKACYJNA BIBLIOTEKA W FILIPOWICACH
Wakacje to niezwykły czas, gdzie na każdym kroku możemy spodziewać się fascynującej przygody. A jak niezapomniana przygoda, to tylko 
w naszej filipowickiej bibliotece.

przygodo!”, „Wakacje z moim czworonożnym przyjacielem” to tematyka 
przepięknych prac w wykonaniu najmłodszych artystów, które zostały za-
prezentowane na wystawie w bibliotece. Niektóre małe dzieła artystyczne 
zostały uhonorowane wyróżnieniem. Zajęcia w plenerze, gry i zabawy 
edukacyjne, spotkanie z literaturą zachęciły najmłodszych do twórczego 
i kreatywnego spędzenia wolnego czasu.

Biblioteka dziękuje za wspólnie spędzony czas dzieciom, za zaangażowanie 
ich rodzicom, a pani Janinie Walkowicz z Urzędu Miejskiego w Krzeszowi-
cach za przygotowanie dla nas małych niespodzianek. Do zobaczenia za 
rok! Ahoj, wakacyjna przygodo! 

eWa lis
 

Laureaci konkursu oraz uczestnicy kursu wystąpili 
podczas dwóch festiwalowych recitali solowych: 
w kościele św. Jana w Krakowie, a także w Dwo-
rze Zieleniewskich w Trzebini. W projekcie wzięli 
udział artyści z wielu krajów, między innymi 
z Izraela, Norwegii, Niemiec, Kosowa, Bułgarii, Fin-
landii, Chin, Ukrainy, Litwy. Idea integracji wspa-
niale wpisała się w krajobraz Krzeszowic podczas 
koncertu na tamtejszym rynku, który cieszył się 
niemałym zainteresowaniem krzeszowiczan. 
Poziom konkursu był bardzo wysoki, dlatego jury 
pod przewodnictwem prof. dr hab. Włodzimierza 
Zalewskiego miało wiele dylematów. Konkurs 
swoją obecnością zaszczycił również gość spe-
cjalny z Norwegii – Gjorill Songvoll, zaproszona 
do współpracy w jury konkursowym, w myśl idei 
polsko-norweskich integracji wokalnych. 

OPEROWO I BEZ GRANIC 
Tegoroczna edycja II Międzynarodowego Festiwalu im. Moniki Swarowskiej-Walewskiej przyniosła wiele emocji i wzruszeń – od przesłuchań 
konkursowych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Krzeszowicach, przez koncert na Rynku w Krzeszowicach, Kwaczale, Klasztorze w Czer-
nej oraz Kościele św. Marcina (przeniesiony z Zamku Tenczyn z uwagi na warunki pogodowe), po finał na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. Festiwal liczył 7 koncertów, podczas których wystąpiło ponad 100 uczestników z różnych stron świata, w tym z Kielc i województwa 
świętokrzyskiego.
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Podczas Festiwalu odbywały się kursy zespołowe oraz indywidualne, 
prowadzone między innymi przez światowej sławy tenora Arnolda Rut-
kowskiego, prof. Włodzimierza Zalewskiego, prof. dr hab. Agatę Kobierską, 
Edytę Piasecką, dr Katarzynę Haras, Jadwigę Postrożną, Julię Fercho. Zorga-
nizowano także warsztaty dla dzieci prowadzone przez solistki oraz prof. 
Rafała Majznera. W Festiwalu brali udział zarówno profesjonaliści, soliści 
scen operowych, studenci wydziałów wokalnych, jak również amatorzy. 

Gali Finałowej festiwalu towarzyszyły niezwykłe emocje. Po wybrzmieniu 
słynnego utworu „Brunetki, blondynki”, z udziałem tenorów: Krzysztofa 
Aureliusza Łuczyńskiego, Michała Dziedzica, Rafała Majznera i Arnolda 
Rutkowskiego, a także orkiestry Arte Symfoniko pod dyrekcją Mieczysława 
Smydy, na scenie odbyły się niecodzienne zaręczyny znanego na całym 
świecie tenora – Arnolda Rutkowskiego. Artysta poprosił o rękę wybrankę 
swego serca – Łucję Łucką. Pani Łucja powiedziała „tak”. Była to chwila 
niezwykłych emocji i wzruszeń nie tylko dla artysty i jego wybranki, ale 
i publiczności. 

Festiwal nie odbyłby się bez artystów dyrygentów: Małgorzaty Langer-Król 
wraz z chórem gościnnym Dominanta, Maksymiliana Żelaznego, a także 
wspaniałych pianistek: Katarzyny Starzyckiej, Tatiany Schvets, Anny Głowy-
-Łobodzińskiej i Emilii Bernackiej. Ogromne podziękowania należą się rów-
nież Markowi Gerwatowskiemu, który poprowadził koncerty festiwalowe.

Laureaci Międzynarodowego Konkursu im. Moniki Swarowskiej-Wa-
lawskiej – „Śpiewanie bez granic”:
2 kategoria

1 nagroda – Michał Dziedzic

2 nagroda – Tomasz Łykowski

3 nagroda – Wojciech Dzwonkowski, ex aequo Jan Cieplik

Wyróżnienie: Zuzanna Wrona

3 kategoria

2 nagroda – Michał Karski, ex aequo Małgorzata Syrek

3 nagroda – Urszula Piwnicka

Wyróżnienia: Ewelina Wiśniecka-Borowska, Mingxuan Chen

Decyzje podejmowało jury w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski, 
Arnold Rutkowski, prof. dr hab. Agata Kobierska, dr Katarzyna Haras wraz 
z kapitułą honorową, której przewodniczył dziekan Wydziału Wokalnego 
Akademii Muzycznej w Krakowie – prof. dr hab. Jacek Ozimkowski; a w jej 
skład wchodzili: Edyta Piasecka, prof. Rafał Majzner, dr Monika Świostek, 
Krzysztof Aureliusz Łuczyński (pomysłodawca i inicjator projektu) oraz 
Gjøril Songvoll.

Artystka Gjøril Songvoll przydzieliła również specjalną nagrodę dla Pauliny 
Glinki, za najlepsze wykonanie utworu Edwarda Griega. Na szczególne 
gratulacje zasługuje nasz gość z Irlandii – 84-letnia GRAINNE CONROY, 
uczestniczka konkursu i Festiwalu, zarażająca wszystkich swoją energią 
i miłością do śpiewu. Wyróżnienie otrzymała pianistka konkursowa Emilia 
Bernacka, a także festiwalowa Katarzyna Starzycka. Yilin Zhang otrzymała 
specjalne wyróżnienie festiwalowe za najlepsze wykonywanie utworu 
polskiego kompozytora przez obcokrajowca za wykonywanie dzieła „Rajski 
Ptak” Różyckiego.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż wydarzenie otrzymało patronat 
m.in. Parlamentu Europejskiego, Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkie-
go, Wicemarszałka Małopolski – Łukasza Smółki, Prezydenta Miasta Kielce – 
Bogdana Wendty, Burmistrza Gminy Krzeszowice – Wacława Gregorczyka, 
Burmistrz Gminy Alwernia – Beaty Nadziei-Szpili, a także patronat medial-
ny: TVP KULTURA, TVP3 KRAKÓW, RADIO KRAKÓW, „Gwarka Małopolskiego” 
czy „Magazynu Krzeszowickiego”. Partnerem przedsięwzięcia zostało rów-
nież Województwo Małopolskie.

Zainteresowanych zapraszamy do wsparcia projektu. Masz pomysł, jak 
wesprzeć organizację koncertów i festiwalu ? A może chciałbyś dołączyć do 
Międzynarodowego Zespołu Wokalnego, w którym znajdzie się miejsce dla 
każdego, bez względu na pochodzenie, język czy doświadczenie muzycz-
ne. Zapraszamy do kontaktu: spiewaniebezgranic@gmail.com.

teKst : jUstyna sKowRoneK
Zdjęcia: maRian lewicKi



[ 22 ] – Magazyn Krzeszowicki 9/2022

Od godziny 17.00 do późnego wieczora udo-
stępnione zostały do zwiedzania pracownie: 
rzeźbiarska, graficzno-malarska i malarsko-kon-
serwatorska. Można było również odwiedzić 
stałą wystawę w domach i we wspólnym ogro-
dzie Rodziny Państwa Sieków. Zaprezentowane 
zostały również prace zaproszonych artystów 
– rysunku Mikaela Larsena i malarstwa Wiktora 
Zwolskiego oraz wspólna wystawa zatytułowana 
„Ogród i okolice”.

To letnie spotkanie uświetniły koncerty córek 
Wojciecha i Agnieszki Sieków. Na harfie grała 
Krystyna, na oboju Teresa, na ksylofonie Zofia, 
a na altówce Maria. Był też występ wokalno-in-
strumentalny grającej na ukulele Izabeli Koło-
dziej. Miło wspomnieć, iż Krystyna Siek zapre-
zentowała swój dyplomowy repertuar, grając na 
harfie w ogrodzie swoich Dziadków.

Pracownie Artystyczne w Siedlcu to legendarny 
już obiekt, stworzony przez rzeźbiarzy – Jana i Te-
resę Sieków. W siedleckiej pracowni, stanowiącej 
centrum pracy twórczej Jana Sieka, przesuwało 
się przez całe lata grono przyjaciół, sąsiadów, 
a najczęściej studentów. Mistrz obserwował ich 
i dyskutował zza odkuwanej rzeźby, otoczony 
całą gamą dusz i charakterów drewnianych 
i kamiennych postaci. To od Jego pracowni się 
zaczęło, zawsze stała otworem dla ludzi chętnych 
spotkać się z rzeźbiarzem przy pracy.

Historia artystyczna, związana z tym domem 
i ogrodem, jest dużo starsza. Mieszkał tu Andrzej 
Stopka Nazimek, który kultywował sztukę góral-
ską. Tutaj powstawały wybitne scenografie Jego 
syna, Andrzeja, zwanego Duszkiem. A w roku 
1903 Józef Mehoffer namalował tu obraz „Dziw-
ny ogród”. Spotykamy się z nim 120 lat później.

Część budynków i otaczającego je terenu stano-
wią pracownie, w których powstała większość 
realizacji Jana Sieka. Pracownie powiększały się 
wraz z nowymi realizacjami, często olbrzymich 
obiektów rzeźbiarskich. Powstawały nowe po-
mieszczenia, a w nich rozwijało się nowe życie 
artystyczne. Z biegiem lat swoją twórczą dzia-
łalność rozpoczęły utalentowane dzieci Państwa 
Teresy i Jana Sieków. To Jacek – artysta malarz, 
Andrzej – rzeźbiarz, Wojciech – konserwator 
rzeźby, Anna – grafik warsztatowy, Zofia – kon-
serwator malarstwa oraz Maria – artysta plastyk.

Naturalną więc stała się, wprowadzona przed 
dwoma laty, formuła spotkań w Siedlcu, których 
celem jest zaprezentowanie miłośnikom sztuki 
funkcjonowania artystycznych pracowni Rodzi-
ny Państwa Sieków. Podczas tych spotkań każdy 
może zwiedzić warsztat twórczy i porozmawiać 
z autorami prac. Rodzina Jana dba o pamięć 
o Nim i Jego dorobku, a kolejne już pokolenie 
kontynuuje artystyczną linię, teraz również 
w dziedzinach muzycznych.

W MAGICZNYM OGRODZIE
W sobotę, 2 lipca 2022 roku, miało miejsce wielkie wydarzenie kulturalne. Już po raz drugi Rodzina Państwa Sieków zorganizowała w swym 
„Siedlisku Artystów”, w Siedlcu k. Krzeszowic, „Dzień Otwarty Pracowni Plastycznych”. 

W tym roku można było zobaczyć nowe rzeźby, 
a także performance Andrzeja Sieka, grafiki i ma-
larstwo Anny Siek oraz Jej córki, Wiktorii Mateji, 
która prezentowała warsztat graficzny, malar-
stwo i konserwatorskie dokonania Zofii Siek-M-
lickiej, rysunki Mikaela Larsena z Fionii z Danii, 
jak również malarstwo Wiktora Zwolskiego, 
który zmuszony wojną na Ukrainie, przyjechał 
do Polski, a w Siedlcu namalował serię obrazów 
w plenerze.

Żyć w otoczeniu takiego ogrodu i tworzyć 
sztukę jest przywilejem, wspaniałym darem, jaki 
doceniały już poprzednie pokolenia artystów. 
W sobotni, lipcowy dzień mogliśmy się wspólnie 
cieszyć urokiem „Dziwnego ogrodu” i możli-
wością spotkania z wielopokoleniową sztuką, 
w przestrzeniach i wśród ludzi wciąż otwartych 
na piękno tworzenia.

TeResa siek
Zofia sieK mlicKa
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COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA
W kilku szkołach naszej gminy doszło do zmian na stanowisku dyrektora. Część szefów placówek oświatowych nadal będzie pracować w szko-
łach, ale trzy panie zakończyły już swoją karierę zawodową. Z dwiema z nich: Teresą Gorczyńską z Woli i Filipowskiej i Małgorzatą Mastalerz 
z Zalasu udało nam się porozmawiać.

MAŁGORZATA MASTALERZ 
Marian Lewicki: Zakończył się pewien etap 
w Pani życiu zawodowym. Jest to zatem do-
bra okazja do podsumowań. Czy może Pani 
przybliżyć naszym czytelnikom swoją drogę 
zawodową?

Małgorzata Mastalerz: Moja droga zawodowa 
jest bardzo prosta – 37 lat pracy w Szkole Pod-
stawowej w Zalasiu, w kolejności – nauczyciel 
matematyki, wicedyrektor (8 lat), dyrektor  
(15 lat), a w międzyczasie – praca w Radzie Miej-
skiej w Krzeszowicach (przewodniczenie Komisji 
Edukacji, 1998 – 2002).

TERESA GORCZYŃSKA 
Marian Lewicki: Zakończył się pewien etap 
w Pani życiu zawodowym. Jest to zatem do-
bra okazja do podsumowań. Czy może Pani 
przybliżyć naszym czytelnikom swoją drogę 
zawodową?

Teresa Gorczyńska: O szkole w Woli Filipowskiej 
mogę powiedzieć, że jest to moja szkoła, bo 
jestem z nią mocno związana jako absolwentka 
i jako pedagog. W tej szkole rozpoczynałam pra-
cę w 1985 roku jako nauczyciel muzyki, później 
uczyłam również historii. Następnie w latach 
2002-2006 pełniłam funkcję wicedyrektora, a od 
2007 roku objęłam stanowisko dyrektora. Dla 
mnie to zaszczyt móc kierować taką placówką. 
Zawsze czułam w niej pozytywną aurę, którą 
tworzyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
i zaangażowani rodzice. Dziękuję im wszystkim 
za wsparcie i pomoc w realizacji naszych wspól-
nych celów.

M.L: Jak bardzo zmieniała się szkoła, którą 
Pani kierowała w ostatnich latach? Myślę o in-
westycjach, ale też zmianach organizacyjnych.
T.G.: Placówka, której byłam dyrektorem, jest 
zespołem składającym się z przedszkola i szkoły 
podstawowej, a do ostatniej reformy również 
z gimnazjum. Była to zróżnicowana wiekowo 
i duża placówka, jedyny taki zespół w naszej 
gminie. Zarówno budynek, jak i otoczenie były 
wielokrotnie modernizowane, prowadzone 
były mniejsze i większe inwestycje. Te mniejsze 
to głównie remonty sal lekcyjnych, ciągów 
komunikacyjnych, sanitariatów, placu zabaw, 
ogrodzenia. Ze względu na naukę na dwie 
zmiany uczniów klas I-III konieczne były większe 
inwestycje. W 2012 roku szkoła została rozbu-
dowana, w wyniku czego przybyły dwie sale 
lekcyjne. To działanie tylko częściowo poprawiło 
warunki lokalowe. Większe przedsięwzięcie zo-
stało zrealizowane w 2019 roku. Dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób placówka została znacznie 
rozbudowana. Do istniejącego budynku został 
dobudowany nowy segment, w którym mieści 
się przedszkole i sale lekcyjne dla uczniów klas 

edukacji wczesnoszkolnej. To przedsięwzięcie 
rozwiązało problemy lokalowe, a przedszkolaki 
i uczniowie najmłodszych klas bawią się i uczą 
w nowoczesnych salach. W czasie, kiedy kie-
rowałam placówką, miało miejsce dużo zmian 
w prawie oświatowym. Dotyczyły one między 
innymi finansowania oświaty, oceny pracy na-
uczycieli, pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej, podstawy programowej i innych związanych 
z reformą oświaty.

M.L: Ostatnich kilkanaście lat to co najmniej 
dwie duże reformy. Najpier w utworzenie 
gimnazjów, potem powrót do szkoły ośmio-
klasowej. Dla dyrektora to były chyba trudne 
momenty.
T.G.: Kiedy obejmowałam stanowisko dyrektora 
w 2007 roku, gimnazja już funkcjonowały, więc 
była to dla mnie kontynuacja wcześniejszych 
działań. Kolejna reforma w 2017 roku, czyli po-
wrót do szkoły ośmioklasowej, to równoczesne 
wygaszanie gimnazjów. Pojawiły się wówczas 
problemy z mniejszą liczbą godzin dla nauczy-
cieli. Na szczęście nikt nie stracił pracy. Natomiast 
trudnym momentem był czas pandemii, przy-
gotowanie placówki do pracy w szczególnych 
warunkach, organizacja nauczania podczas za-
chorowań pracowników, kwarantanna, początek 
zdalnego nauczania, egzamin ósmoklasistów. 
Tylko dzięki bardzo dobrej współpracy nauczy-
cieli oraz pracowników administracji i obsługi 
przeszliśmy przez ten okres szczęśliwie.

M.L: Zmienia się Polska, oświata, ale pewnie 
też zmieniają się uczniowie. Jak przebiegały te 
zmiany na przestrzeni Pani pracy pedagogicz-
nej? Co jest dzisiaj dla uczniów największym 
zagrożeniem? Jakie są największe problemy, 
ale też co można powiedzieć o młodym poko-
leniu na plus?
T.G.: Świat bardzo się zmienił, więc i ludzie też 
się zmieniają, dostosowują się do tych zmian. Kil-
kadziesiąt lat temu dzieci nie posiadały kompu-
terów, telefonów komórkowych, za to więcej ze 
sobą przebywały, rozmawiały, bawiły się razem. 
Dzisiaj uczniowie dużo czasu spędzają przed 
ekranem komputera i telefonu, a to źle wpływa 
na ich rozwój fizyczny, jak i psychiczny, co dało 
się zauważyć po okresie zdalnego nauczania. 
Młodzież często ma problemy z komunikacją 
interpersonalną, najczęściej porozumiewają się 
za pomocą sms-ów lub innych komunikatorów 
internetowych. Zagrożeniem dla młodych ludzi 
może być utrata wartości życiowych. To my – 
rodzice i nauczyciele – musimy być dla nich 
autorytetami, a bardzo często autorytetami są 
celebryci, dlatego, że są popularni, modnie się 
ubierają. Duży problem w dzisiejszym świecie 
stanowi umiejętność filtrowania informacji, które 
pojawiają się w Internecie. Wszechobecny hejt 
bardzo negatywnie wpływa na emocje uczniów, 
znaczna grupa dzieci i młodzieży nie radzi sobie 
z tymi trudnościami, potrzebuje dużego wspar-
cia specjalistycznego. Współcześnie uczniowie 
są bardziej narażeni na stres, są przeciążeni nad-
miarem wiedzy, jaką muszą przyswoić. 

Z perspektywy kilkudziesięcioletniej pracy pe-
dagogicznej mogę powiedzieć dużo dobrego 
o młodym pokoleniu. Młodzi ludzie mają ogrom-
ny potencjał intelektualny, są kreatywni, chętni 
do działania. Potrzebują tylko, na swojej drodze 
życiowej, doświadczonych mentorów, którzy 
pomogą im spełniać marzenia i w pełni rozwinąć 
skrzydła.

M.L: Jakie ma Pani plany na życie na emerytu-
rze?
T.G.: Na emeryturze będę przede wszystkim dla 
rodziny. Mam trzy wspaniałe wnuczki, z którymi 
chcę spędzać więcej czasu. Ponadto mam bar-
dzo bogate plany. Zamierzam urządzić na nowo 
ogród warzywny, którego bardzo mi brakowało 
w ostatnich latach, bo przy pracy w ogrodzie 
zawsze odpoczywałam. Mam duże zaległości 
w czytaniu literatury pięknej, w ciągu roku szkol-
nego najczęściej studiowałam różne rozporzą-
dzenia i ustawy. Muszę nastroić pianino i wrócić 
do grania. Zakładam również podróże po Polsce, 
jest tyle pięknych i ciekawych miejsc, do których 
chcę pojechać. Mam zamiar wrócić do większej 
aktywności ruchowej, przede wszystkim do 
jazdy na rowerze i nordic walking. Nadal będę 
śpiewać w Diakoni Mariam w Czernej. Na pewno 
często będę odwiedzać szkołę i przedszkole z ra-
cji tego, że najstarsza wnuczka uczy się w szkole, 
młodsza chodzi do przedszkola, a najmłodsza 
będzie dopiero uczęszczać do niego w najbliż-
szej przyszłości. Nie wiem tylko, ile czasu da mi 
Bóg na realizację moich projektów i jakie ma 
jeszcze dla mnie zadania.
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Po ukończeniu dzisiejszego Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie (kierunek matema-
tyka) mogłam pozostać z mężem w Krakowie 
na 42 m2 z teściami lub wybrać inną drogę 
na „dorosłe życie”. Były to czasy z ogromnym 
zapotrzebowaniem na moją profesję i profitami 
dla tych, którzy decydowali się na pracę na 
wsi. Do najważniejszych należała organizacja 
nauczycielowi mieszkania. Tak więc zupełnie 
przypadkiem, bez najmniejszych powiązań, zna-
jomych, zamieszkaliśmy w Zalasiu i mieszkamy 
do tej chwili. Kiedyś w kolejnych mieszkaniach 
służbowych, dziś we własnym „domu z ogród-
kiem”. 

M.L.: Jak bardzo zmieniała się szkoła, którą 
Pani kierowała w ostatnich latach. Myślę 
o inwestycjach, ale też o zmianach organiza-
cyjnych?
M.M.: Szkoła zmieniała się, w efekcie zaan-
gażowania naszego środowiska szkolnego, 
wewnętrznie (remonty, nowe wyposażenie itp.) 
– mam tu na myśli tzw. małe projekty: budżet 
szkoły wsparty budżetem Rady Rodziców, so-
łectwa, fundacji, z którymi szkoła współpracuje 
oraz projekty rządowe typu Aktywna Tablica, La-
boratoria Przyszłości, programy czytelnicze itp. 
Trochę się tego nazbierało i szkoła, jak wszystkie 
inne, nabierała nowoczesnego szlifu.

Na oblicze szkoły najmocniej wpłynęły duże 
przedsięwzięcia z zaangażowaniem funduszy 
europejskich (termomodernizacja, place zabaw, 
kompleks boisk i obiektów sportowych, trwająca 
obecnie rozbudowa szkoły o oddziały przed-
szkolne).

Jesteśmy szkołą wiejską, która od zawsze sta-
nowi miejsce gromadzenia się lokalnego społe-
czeństwa. Duże tereny wokół szkoły zachęcają 
do stworzenia miejsca spotkań dla rodzin, spor-
towców, ludzi aktywnych. Dla ludzi ze środowi-
ska lokalnego otwieramy tereny zewnętrzne 
i budynek (stworzyliśmy miejsca spotkań dla 
stowarzyszeń – KGW, Stowarzyszenie Miłośni-
ków Zalasu AMONIT, LKS VICTORIA). Umowy 
partnerskie w realizacji projektów pozwalają na 
integrację środowiska lokalnego.

Jesteśmy szkołą otwartą na społeczeństwo – to 
ogromna przyjemność spotykać się na tzw. 
wieczorze w szkole z absolwentami, przyszłymi 
rodzicami naszych uczniów i wszystkimi zainte-
resowanymi. Równie interesujące, co wzruszają-
ce były spotkania w ramach Klubu Seniora (AMO-
NIT) – wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
warsztaty, degustacje (zawieszone przez pande-
mię – planujemy przywrócić jesienią). Ogromną 
pracę w szkole wykonują wolontariusze – to 
nasze „pomocne okno na świat”. Świat zrobił się 
nam bliższy dzięki nawiązaniu współpracy ze 
szkołami z zagranicy (projekty ERASMUS, AISEC, 
gminne wymiany) itp.

Słowem – szkoła się zmieniała razem ze zmienia-
jącym się regionem, krajem. Jak bardzo? O tym 
najczęściej mówią nam nasi absolwenci, odwie-
dzając szkołę po roku, po kilku latach. My, na 
miejscu, często tego nie zauważamy.

M.L.: Ostatnich kilkanaście lat to co najmniej 
dwie duże reformy. Najpier w utworzenie 
gimnazjów, potem powrót do szkoły ośmiokla-
sowej. Dla dyrektora były to zapewne trudne 
momenty.
M.M.: Zostałam wicedyrektorem szkoły w mo-
mencie rozpoczęcia reformy gimnazjalnej. Istot-

ne (oprócz spraw organizacyjnych) było stwo-
rzenie dobrego prawa wewnątrzszkolnego. Jako 
osobie kierującej tymi pracami bardzo mi zależa-
ło, by nie tworzyć tzw. marchewki, jak w wierszu 
Mariana Hemara. Przywołam tę myśl, gdyż towa-
rzyszy mi do dziś, przy każdym działaniu. 

Był kiedyś taki wierszyk, może być, że śpiewka, 
Historyjka, pod skromnym tytułem Marchewka. 
Kopią grządki w ogródku. Kiedy wykopali, 
Dłubią, sadzą, pielą i tak dalej. 
Nawóz, grabki, motyka, łopata, konewka, 
Dłubanina, deszcz, susza, chwast, liszki – marchewka. 
Wreszcie wzeszła, wyrosła. Dalej ją sposobią: 
Kopią, wożą, kupują, płuczą, myją, skrobią. 
Krają w plastry, gotują. Solą, cukrzą, cedzą. 
Już gotowa. Stawiają na stół – i nie jedzą. 
Została na talerzu. Bez żalu lub gniewu, 
Wyrzucają z talerza do kubła lub zlewu. 
I idą do ogródka, raźną nucąc śpiewkę, 
Aby szykować grządki pod nową marchewkę.

Gimnazjum kończyło swoją działalność pod 
moim przewodnictwem, powstała po raz kolejny 
szkoła ośmioklasowa, ubył nam jeden rocznik, co 
z kolei generowało zmiany kadrowe. Po drodze 
pojawiła się chęć wysłania sześciolatków do 
szkoły (władze państwowe) i duża niechęć do re-
alizacji tego pomysłu (rodzice). Tak – to wszystko 
nie było łatwe dla dyrektora szkoły. 

Wydaje mi się, patrząc z dzisiejszej perspektywy, 
że najtrudniej było dyrektorom sześcioklasowej 
szkoły powiększyć ją o dwa roczniki (baza loka-
lowa, pomoce itp.). My mieliśmy kadrę (a nawet 
jej nadmiar), pomoce, duże sale. Oni, wyposażeni 
w nowiutkie oddziały przedszkolne, szukali miej-
sca dla ósmoklasistów. Nie było łatwo.

Czując niedosyt w liczbie uczniów, po odejściu 
gimnazjalistów, sięgnęliśmy po oddziały przed-
szkolne. Czy to dobra zamiana? Myślę, że tak. 
W tej chwili w szkole jest ciasno, dzieci nam 
przybywa, dopiero po oddaniu nowego skrzydła 
przedszkolakom sytuacja się poprawi u najmłod-
szych uczniów. Myślę, że dużo dzieci to mały 
kłopot, wręcz radość dla szkoły. 

Bardzo dobrze wspominam lekcje matematyki 
z gimnazjalistami, ale jako dyrektor, zdecydowa-
nie bardziej wolę ośmioklasową szkolę podsta-
wową. Dużo łatwiej pracuje się z dziećmi, które 
dorastają na naszych oczach i mają jednakowy 
staż w szkole.

W pracy dyrektora dużą trudność sprawiało mi 
to, że często teoria wyprzedza praktykę. Przykład 
z ostatniej chwili – jest przygotowane ważne, 
wręcz niezbędne, rozporządzenie o pomocy 
psychologicznej, mające umożliwić od września 
tego roku zatrudnienie w szkołach i przedszko-
lach psychologa (obiekt marzeń dyrektorów od 
lat), tyle że jest jeden drobny problem – psy-
chologów szkolnych nie ma (od roku poszukuję 
kogoś do szkoły, bez sukcesu). Niestety, takich 
przykładów mogłabym podać więcej. 

M.L.: Zmienia się Polska, oświata, ale pewnie 
też zmieniają się uczniowie. Jak przebiegały te 
zmiany na przestrzeni Pani pracy pedagogicz-
nej? Co jest dzisiaj dla uczniów największym 
zagrożeniem? Jakie są największe problemy, 
ale też co na plus można powiedzieć o młodym 
pokoleniu?
M.M.: I tak, i nie, mogłabym zacytować, że 
„uczniowie wciąż  c i  sami ,  mają  problem 
z ułamkami”. Największym generatorem zmian 
i zarazem największym zagrożeniem jest ich 
funkcjonowanie w świecie wirtualnym, beztro-
skie „działanie w sieci”. Na nic warsztaty, ostrze-
żenia… Wydaje się, że żyjemy w czasach, kiedy 
łatwiej pokonać odległość dzielącą kontynenty, 
niż zaprzyjaźnić się z sąsiadem zza miedzy. 

Bywało, że ucząc statystyki, robiłam z uczniami 
takie badanie – otwieramy dowolną przeglądar-
kę w Internecie, dowolną stronę z wypowiedzia-
mi internautów i szukamy informacji o pozytyw-
nym zabarwieniu. Ciekawe doświadczenie dla 
uczniów. 

Jacy są moi uczniowie? Dokładnie tacy, jak byli 
ich rodzice (też moi uczniowie), w zasadniczej 
większości zainteresowani, zaangażowani, 
sympatyczni i ofiarni, jeśli tylko dostaną do 
wykonania zadanie, które ich zainteresuje. Ich 
najmocniejszą stroną jest to, że dobrze się od-
najdują w rzeczywistości. Zdalna edukacja i pan-
demia, aktualna sytuacja na Ukrainie i jej skutki 
w codziennej rzeczywistości mocno zachwiały 
poczuciem bezpieczeństwa całej społeczności 
szkolnej. Mówimy o powrocie do normalności, 
ale tak naprawdę nie mamy pojęcia, co to znaczy. 

Mam wrażenie, że jak w tej powiastce o rabinie 
i kozie, jesteśmy na takim etapie, że ciągle nam 
czegoś przybywa, a czekamy, kiedy będzie jak 
dawniej.

M.L.: Jakie ma Pani plany na życie na emery-
turze?
M.M.: Nie planuję całkowitej emerytury, w tym 
roku pozostaję na kilka godzin w szkole. Mam 
jeszcze nieco pomysłów, które chciałabym 
zrealizować. Mam też ochotę na dużą porcję 
odpoczynku, przeczytanie zaległych książek, 
realizację zaległych wizyt… Klub Seniora czeka 
na reaktywację, ogródek na uwagę…

Ostatnio otrzymałam kilka interesujących ofert 
pracy. A w gronie znajomych i rodziny zawsze 
znajdzie się jakiś maturzysta, licealista poszuku-
jący wsparcia matematycznego. 

Jeśli zdrowie dopisze, to zajęć mi nie braknie. Do 
mojego tradycyjnego powiedzenia: „Żebyśmy 
zdrowi byli…” dorzuciłam ostatnio drugą część: 
„i niczemu się nie dziwili”.
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Organizatorzy wydarzenia to Fundacja Kobieta w Regionie oraz Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Rudno. Wsparcia finansowego udzielili Powiat Krakow-
ski oraz Gmina Krzeszowice. 

W imieniu Starosty Powiatu Krakowskiego nagrody lauretom konkursu 
wręczał Marcin Wójtowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa. Bukiety oceniało jury w składzie: Monika Dudek – etnoloż-
ka, Barbara Ptasińska – prezeska Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno, Woj-
ciech Gałosz – przyrodnik, ekolog, Jakub Majcherek – ogrodnik, florysta. 
Sekretarz jury: Dorota Kurdziel. 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, którzy zadali 
sobie wiele trudu, by zebrać zioła i przygotować konkursowe ziele. 

KATEGORIA DZIECI
I miejsce ex aequo: Sebastian Walkowicz – Rybna, Jakub Mostowik – Re-
gulice

II miejsce ex aequo: Julia Kuraj – Miękinia, Zofia Wójcik – Rudno

III miejsce ex aequo: Julia Rejdych – Wola Filipowska, Adam Litwinek – 
Rudno

KATEGORIA MŁODZIEŻ
I miejsce: Izabela Bojda – Rybna

II miejsce: Magdalena Chyla – Kryspinów

Wyróżnienie: Dominika Mazur – Paczółtowice

KATEGORIA DOROŚLI INDYWIDUALNIE
I miejsce: Danuta Koczwara – Budzyń

II miejsce: Wioletta Bojda – Rybna

III miejsce ex aequo: Dominika Knapik-Pawlik – Zalas, Zofia Wyrwik – Zalas

Wyróżnienia ex aequo: Anna Kuczara-Kuraj – Miękinia, Józefa Wyżga – 
Kryspinów, Lucyna Wróbel – Koziniec

DOROŚLI GRUPY
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich z Czułowa (gmina Liszki)

II miejsce: Stowarzyszenie Kryspinów (gmina Liszki)

III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Mętków (gmina Babice)

Wyróżnienia ex aequo: Koło Gospodyń Wiejskich z Nawojowej Góry (gmina 
Krzeszowice), Koło Gospodyń Wiejskich z Zalasu (gmina Krzeszowice), Koło 
Gospodyń Wiejskich z Czernej (gmina Krzeszowice), Koło Gospodyń Wiej-
skich z Rudna (gmina Krzeszowice)

oRGaniZatoRZy

BUKIET NA ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ
107 bukietów zgłoszonych do konkursu, pachnący ziołami kościół w Rudnie, krótki koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Diakonii Muzycznej 
Mariam, a w końcu – znakomita zabawa w stodole przy Muzeum Agatów w Rudnie. To wszystko miało miejsce podczas 10. edycji wydarzenia 
ZIELE Z ZIÓŁ, w którym udział wzięli mieszkańcy z terenu powiatu krakowskiego oraz turyści.
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Ważnym punktem uroczystości była prezentacja 
nowych strojów ludowych, które Paniom z KGW 
Filipowianki udało się odtworzyć dzięki otrzyma-
nemu w tym roku grantu w wysokości 44 000,00 
zł, w ramach programu EtnoPolska 2022, reali-
zowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przy współpracy z Narodowym 
Centrum Kultury.

Panie z bardzo aktywnie działają na rzecz swojej 
małej ojczyzny – Filipowic, dbają o tradycję, cze-
go dowodem są nowe, piękne stroje, ale i śmiało 
podążają z duchem nowoczesności, prowadząc 
warsztaty z zastosowania nowych technologii 
dla najmłodszych, jaki i dla tych nieco starszych. 
Panie dobrze wiedzą, jak ważne jest kultywowa-
nie tradycji, przekazywanie jej młodym oraz za-
chowanie więzi międzypokoleniowej. Pielęgnują 
zwyczaje obecne w Filipowicach i w gminie Krze-
szowice, ale i odważnie czerpią z dobrodziejstw 
nowoczesności. Do upowszechniania i przeka-
zywania lokalnego dziedzictwa wykorzystują 
między innymi media społecznościowe.

Przez te kilka ostatnich lat Panie realizują licz-
ne projekty grantowe skierowane do dzieci 

KGW FILIPOWIANKI 
6 sierpnia 2022 w Filipowicach odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia KGW Filipowianki. W bogatym programie obchodów były występy arty-
styczne, prezentacja dorobku i historii oraz podsumowanie dotychczasowej działalności Koła. W uroczystości uczestniczyli goście z Kół Gospo-
dyń z okolicznych miejscowości, liczne grono mieszkańców oraz przedstawiciele samorządów i służb mundurowych. 

i młodzieży, angażują społeczność lokalną oraz 
aktywnie uczestniczą w życiu sołectwa i gminy. 
Przed wybuchem pandemii, a nawet w jej trak-
cie, nie pozwoliły o sobie zapomnieć – organizo-
wały wiele wydarzeń dla mieszkańców własnej 
i okolicznych wsi, a w tym trudnym czasie po-
magały m.in. szyć maseczki. Regionalne dzie-
dzictwo prezentowały w licznych konkursach 
kulinarnych i przeglądach pieśni patriotycznych 

czy pastorałek, podczas których zdobyły wiele 
nagród i wyróżnień.

A czego Panie życzą sobie na kolejne lata dzia-
łalności? Życzę sobie i Członkiniom naszego 
KGW tej niesłabnącej energii, którą mamy, i którą 
staramy się zarażać innych. 

anna leWicka 
PRZewodnicZąca KGw filiPowianKi
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Krzyż stoi na wzgórzu przy drodze łączącej 
Dębnik z Paczółtowicami. W 2021 roku Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Dębnika zostało laureatem 
IV edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”, 
organizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czat-
kowice” sp. z o.o., otrzymując grant w wysokości 
5000,00 zł na projekt pn. „Dbamy o dziedzictwo 
naszych przodków”. Liczne darowizny od miesz-
kańców Dębnika, przyjaciół naszej wioski i osób 
rodzinnie z nią związanych umożliwiły pokrycie 
całkowitego kosztu renowacji. Znaczącą da-
rowiznę przekazała Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dębniku. Wszystkim bardzo serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie tej pięknej inicjatywy.

23 lipca proboszcz Parafii NNMP Paczółtowice 
ks. Ryszard Pałka poświęcił odrestaurowany 
pomnik. Na uroczystość związaną z odłonięciem 
obelisku przybyli zaproszeni goście: wicebur-
mistrz gminy Krzeszowice – Witold Kulczycki,  
ks. profesor Czesław Cekiera, przedstawiciel Ko-
palni Wapienia „Czatkowice” – Andrzej Furmanik, 
radna Gminy Krzeszowice – Ewa Rogóż-Klocek, 
którzy wraz z prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dębnika – Heleną Cekierą – dokonali symbolicz-
nego przecięcia wstęgi. W uroczystości uczest-
niczyło liczne grono członków SPD, mieszkańcy 
Dębnika i okolic, sołtys Sołectwa Siedlec – Sta-
nisław Molik oraz przedstawiciel Firmy „ARISTO” 
Dawid Szlachta – wykonawca renowacji.

RENOWACJA POMNIKA W DĘBNIKU ZAKOŃCZONA
W czerwcu zakończyła się renowacja pięknego, zabytkowego pomnika „Krzyż Molików”, wykonanego w 1910 r. z marmuru (wapienia) dęb-
nickiego przez miejscowych kamieniarzy, ufundowanego przez naszych przodków – Józefa i Annę Molików, w pięćsetną rocznicę Bitwy Pod 
Grunwaldem.

Po uroczystości w remizie OSP Dębnik odbyło 
się spotkanie, podczas którego sekretarz Stowa-
rzyszenia Adam Cekiera, w pokazie multimedial-
nym, zaprezentował miejsce usytuowania po-
mnika jeszcze w czasach zaborów, a także liczne 
zdjęcia i wiadomości związane z przebiegiem re-
nowacji. Na zakończenie wszystkim darczyńcom 
wręczono pamiątkowe dyplomy.

Mamy nadzieję, że odremontowany pomnik 
„Krzyż Molików” przez najbliższe dziesiątki lat 
będzie cieszył wszystkich mieszkańców Dębnika 
oraz turystów, wędrujących przez to urokliwe 
miejsce.

stowaRZysZenie PRZyjaciół dębniKa

Zanim wszyscy ruszyli w tany, zaproszeni go-
ście, którzy przyczynili się do poprowadzenia 
sieci gazowniczej przez Żary, odebrali z rąk 
sołtysa Kazimierza Przybylskiego pamiątkowe 
dyplomy i tabliczki. Wyróżnieni zostali: wicedy-
rektor Oddziału Krakowskiego Polskiej Spółki 
Gazowniczej Władysław Ziomek, burmistrz Wa-
cław Gregorczyk i przedstawiciele wykonawcy 
inwestycji Firmy G-Gaz – Grzegorz i Zdzisław 
Gołąb. Pracownicy Polskiej Spółki Gazowniczej 
zadbali o zbudowanie symbolicznego znicza, 
który pięknie zapłonął zasilany gazem, który 
już w Żarach płynie. Przy tej okazji trzeba pod-
kreślić determinację sołtysa Żar w przekonaniu 
dyrektora Władysława Ziomka do podjęcia się 
tej niełatwej inwestycji. Trzeba pamiętać, że Żary 
to niewielka wieś, leżąca na pograniczu gminy 
Krzeszowice i Jerzmanowice-Przeginia. Inwestor 
musiał mieć przekonanie o opłacalności inwe-
stycji, a w trakcie prac, trzeba było zmierzyć się 
z wieloma problemami logistycznymi. Realizacja 
tego przedsięwzięcia, od projektu do podłącze-
nia pierwszych domów, zajęła 4 lata. Sieć pocią-
gnięto ze Szklar. Obecnie z „błękitnego paliwa” 
korzysta już 45 posesji, a kolejne deklarują chęć 
przyłączenia.

Jednak nie tylko z gazu mogą cieszyć się miesz-
kańcy Żar, bo przy sołtysówce powstał parking 
na około 40 samochodów, pętla i przystanek 
busów. Tę inwestycję udało się zrealizować dzię-

ki wsparciu ze strony Kopalni Dolomitu Dubie, 
która przekazała na ten cel komplet materiałów 
potrzebnych do budowy, 600 ton kamienia, 
obrzeża i krawężniki. Podziękowanie za znakomi-
tą współpracę Kazimierz Przybylski skierował do 
Jana Prusaka z Kopalni Dolomitu Dubie, Macieja 
Piszczyńskiego z Kopalni Kamienia Drogowego 
w Rudawie i wiceburmistrza Adama Godynia.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa, chmu-
ry odpłynęły, a ze sceny, popłynęła muzyka. 
Ponad 100 osób bawiło się do późnych godzin 
nocnych. Głośniejsze dźwięki nikomu w Żarach 
nie przeszkadzały, bo „Pod Lipami”, raz w roku, 
mieszkańcy i goście zawsze bawią się znakomi-
cie.

MaRian leWicki

W ŻARACH 
16 lipca w Żarach odbyła się kolejna impreza „Zabawa pod Lipami”. Z tej okazji do malowniczej miejscowości na obrzeżach gminy Krzeszowice 
przyjeżdża zwykle wiele osób. Tym razem plany organizatorów nieco pokrzyżowała pogoda, ale impreza się odbyła. Wszyscy bawili się świetnie. 
W tym dniu oficjalnie oddano do użytku sieć gazową.
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PIKNIK HISTORYCZNY  
W VINCENTINUM
Ośrodek Formacyjno-Rekolekcyjny Księży Misjonarzy „Vincentinum” 
w Krzeszowicach zorganizował 15 sierpnia 2022 roku, w Uroczy-
stość Wniebowzięcia NMP, rodzinny piknik historyczno-patriotyczny 
z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. 
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli burmistrz Gminy 
Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz wizytator Polskiej Prowincji 
Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo ks. Paweł Holc.
Piknik rozpoczął się o godz. 11.30. Wśród atrakcji były: dmuchana zjeżdżal-
nia, gimnastyka i tańce dla dzieci, konkursy rodzinne z nagrodami – ukła-
danie puzzli na czas, bieg sztafetowy, rzucanie obręczami do celu; kiermasz 
książek i pamiątek o tematyce patriotycznej; rodzinne grillowanie. Można 
było spróbować pysznej grochówki. W menu znalazł się także żurek, bigos 
i kiełbaski. Serwowana była kawa, herbata, zimne napoje, lody oraz wata 
cukrowa.

W czasie trwania pikniku można było obejrzeć dwie wystawy plenerowe:

• „Marszałek Józef Piłsudski i jego legiony”

• „Oręż i odznaczenia historyczne”

Całości towarzyszyła muzyka powstańcza i legionowa.

O godz. 16.00 rozpoczął się Plenerowy Koncert Pieśni Maryjnych w wyko-
naniu Violi Brzezińskiej (vocal) i Sławka Kosińskiego (gitara). Swoją obecno-
ścią na koncercie zaszczycił nas Burmistrz Krzeszowic.

Dziękujemy za wspaniałą współpracę proboszczowi parafii św. Marcina ks. 
Bogdanowi Sarniakowi i proboszczowi parafii św. Jana Pawła II ks. Karolowi 
Szałasowi; pracownikom Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach i Cukierni 
Melba.

Dziękujemy także wszystkim naszym Przyjaciołom, którzy pomogli przygo-
tować i przeprowadzić rodzinny piknik patriotyczno-historyczny.

teKst i Zdjęcia: Ks. Paweł RycyK cm
 dyReKtoR misjonaRsKieGo ośRodKa 

 foRmacyjneGo vincentinUm

Ogólnopolskie Spotkanie obyło się przed łaskami słynącym i koronowa-
nym obrazem Maryi, na pięknie położonej – w Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej na szlaku Orlich Gniazd i Dolinek Podkrakowskich – „polskiej 
Górze Karmel”.

Wzięli w nim udział przedstawiciele władz rządowych – minister Andrzej 
Adamczyk oraz władz samorządowych województwa – na czele z wice-
marszałkiem Łukaszem Smółką, jak również z powiatu i gmin. W Czernej 
zgromadziło się 40 kapłanów z kilku diecezji, współbraci karmelitów bo-
sych z Polski, z Rzymu i z misji afrykańskich pod kierunkiem prowincjała o. 
Piotra Jackowskiego OCD z Krakowa, oraz kilka tysięcy wiernych z ponad 
60 miejscowości Polski południowej – od Opola do Lublina i Przemyśla. 
Przybyły wspólnoty i grupy karmelitańskie, członkowie Świeckiego Zakonu 
Karmelitów Bosych, a przede wszystkim kilkadziesiąt wspólnot katolickie-
go stowarzyszenia wiernych Bractwa Szkaplerznego, jak i szeroko rozumia-
nej Rodziny Szkaplerznej z południowej Polski, z kilkunastoma pocztami 
sztandarowymi.

Bp Chrząszcz w homilii uwypuklił wagę ludowej pobożności Maryjnej, 
w tym szkaplerza św., ale w koniecznym kontekście czynienia dzieł miłości 
i miłosierdzia, które są tak ważne dla wiary. Wiara bez uczynków jest mar-
twa. Sam nosi szkaplerz od półtora roku, a otrzymał go w Czernej. Gości po-
witał i w klimat spotkania wprowadził przeor i kustosz sanktuarium o. Paweł 
Hańczak OCD. Podziękowanie wygłosił o. prowincjał Piotr Jackowski, który 
przypominał swój udział w uroczystościach w Berdyczowie, w podziemiach 
tamtego kościoła sanktuaryjnego, z racji obostrzeń wojennych. W zapro-

24. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE RODZINY  
SZKAPLERZNEJ
Szkaplerza się trzymajmy i Maryję wzywajmy – słowa te, zaczerpnięte z maryjnej pieśni ludowej „Witaj Pani, my poddani”, były tematem Ogól-
nopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej, tj. wszystkich noszących karmelitański szkaplerz Maryi. Spotkaniu w sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa/Krzeszowic, 23 lipca, przewodniczył bp Robert Chrząszcz, pomocniczy biskup z Krakowa. 
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szeniu na tę uroczystość o. prowincjał napisał 
m.in.: Smutne wydarzenia, związane z działaniami 
wojennymi prowadzonymi u naszych sąsiadów na 
Ukrainie, wielomilionowa rzesza uchodźców, ma-
tek i dzieci, osób starszych, która znalazła gościnne 
przyjęcie w Polsce, ale także liczne wyzwania, jakie 
stają dzisiaj przed nami, sprawiają, że pragniemy 
te niełatwe sprawy zawierzyć Maryi. 

Spotkanie miało charakter formacyjny, z ducho-
wą konferencją o. Pawła Baranieckiego OCD, 
wychowawcy i rekolekcjonisty, który również 
moderował całość spotkania. Na wielkim kierma-
szu misyjnym można było ufundować opłacenie 
studiów afrykańskim klerykom karmelitańskim 
z misyjnych państw Burundi i Rwandy w Afryce, 
gdzie pracują karmelici bosi z Polski, poprzez 
ofiarę, jak i nabycie różnych pamiątek, książek 
i  rzeczy oraz wesprzeć tamtejszą budowę 
sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Mu-
songati. Byli obecni nasi misjonarze i dwaj afry-
kańscy klerycy. Odbyły się też nabożeństwa 
nałożenia szkaplerza św. tym, którzy jeszcze go 
nie przyjęli, oraz nabożeństwo eucharystyczne 
z odnowieniem przyrzeczeń szkaplerznych, 
różańcem i koronką do Bożego Miłosierdzia. 
Kilkaset osób w ciągu tego odpustowego tygo-
dnia przyjęło piękny dar szaty Maryi – szkaplerz 
karmelitański, który jest traktowany jako sakra-
mentale Kościoła.

teKst: o. dR włodZimieRZ tochmańsKi ocd
foto: jeRZy ZielińsKi ocd i jadwiGa tabacKa 

Pierwszy z trzyetapowych Marszy odbył się 
w niedzielę, 19 czerwca. Trasa wiodła od Soł-
tysówki w Dębniku przez Dolinę Racławki do 
Sołtysówki w Dubiu. Na start w Krzeszowicach 
stawiły się 53 osoby, skąd przewiezieni busem do 
Dębnika, po rozgrzewce, ruszyli w trasę. W Dęb-
niku uczestników I Marszu przywitała Helena 
Cekiera – sołtys wsi. Przewodnik Marszu opowie-
dział o historii wiosek Dębnik i Dubie, i ukrytych 
tam kamiennych skarbach (kamieniołomy), 
krystalicznie czystych źródłach wody w Dolinie 
Racławki i historii hodowli pstrąga w tej dolinie. 
W Dubiu – sołtys Zbigniew Wąsik, który wraz 
z Mirosławem Więcławem, prezesem Stowarzy-
szenia Dolina Pstrąga, przywitał wszystkich ma-
szerujących. Rozdano okolicznościowe znaczki 
z trasą I Marszu i zaproszono na poczęstunek. 
Dodatkowo Panie Helena Cekiera i Alicja Ślusar-
czyk poczęstowały wszystkich pysznym ciastem.

10 lipca spotkaliśmy się na II Marszu, aby po-
znawać kolejne Skarby Ziemi Krzeszowickiej. 
Bus podwiózł uczestników przed Bramę Zwie-
rzyniecką w Tenczynku, skąd leśnymi ścieżkami 
przez Czerwieniec, Szlakiem Dawnego Górnic-
twa (tereny kopalni „Krystyna” i obok kopalni 
w Niedźwiedziej Górze), wędrujący dotarli do 
Frywałdu. Przywitały ich tam Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich we Frywałdzie wraz z Panią 

SZLAKAMI SKARBÓW GMINY KRZESZOWICE
Stowarzyszenie Wspólna Gmina Krzeszowice i Miejska Rada Seniorów, pod patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice, zorganizowała w okre-
sie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2022 r. Marsze rekreacyjno-sportowe „Szlakami Skarbów Gminy Krzeszowice”. 
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Sołtys Beatą Chmielowską. Rozdano okoliczno-
ściowe znaczki z trasą II Marszu i zaproszono na 
poczęstunek. Dodatkowo Panie z KGW Frywałd 
przygotowały pyszne ciasto.

Trzeci etap Marszu odbył się 14 sierpnia. Tym 
razem bus przywiózł uczestników w okolice 
Zamku „Tenczyn”. Tutaj naszym oczom ukazały 
się prawdziwe Skarby Gminy – trasa turystycz-
na Zamku oraz Muzeum Agatów (zwiedzanie 
z przewodnikiem). Po zakończeniu zwiedzania 
przeprowadzono rozgrzewkę i ruszyliśmy na 
trasę III Marszu – Zamek w Rudnie, wzgórze 
Winnica, Staw Wroński w Tenczynku, Klub LKS 
Tęcza w Tenczynku. Na terenie obiektu sporto-
wego przywitał wędrujących Jerzy Wnęk – sołtys 
wsi Tenczynek i jednocześnie prezes Klubu LKS 
Tęcza, który zaprosił wszystkich na wystawę 
o historii 100-letniego Klubu Sportowego. Roz-
dano okolicznościowe znaczki z trasą III Marszu 
i zaproszono na poczęstunek. Dodatkowo 
pyszne ciasto zasponsorowała Cukiernia Melba 
z Krzeszowic.

Helena Latawiec – przewodnicząca Miejskiej 
Rady Seniorów oraz Janusz Mitka – prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Wspólna Gmina Krze-
szowice dziękują wszystkim uczestnikom za 
udział w Marszach. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Wacława Gregorczyka – przewod-
nika Marszów – za przekazanie cennej wiedzy 
historycznej o terenach odwiedzanych podczas 
wędrówki.

Łącznie w projekcie Marsze rekreacyjno-sportowe 
„Szlakami Skarbów Gminy Krzeszowice” wzięło 
udział ponad 150 osób. Na zakończenie padła 
propozycja, aby w przyszłym roku kontynuować 
organizację tej imprezy, by dalej poznawać i od-
krywać kolejne Skarby Gminy Krzeszowice.

oRGaniZatoRZy

Przecież lało. Dzwoni do mnie Helena i mówi: 
Siedź w domu i czekaj. Powoli się rozjaśnia – 
przyjdą ludzie i piknik się odbędzie. Przestało 
padać, ludzie przyszli, a ja wraz z innymi 
zjawiłem się na placu zabaw koło remizy. 
Impreza była na całego. Do tańca przygrywał 
Senior Band. Panie z Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej malowały buzie dzieciom. 
Panie bibliotekarki bawiły dzieci pokazem 
dużych baniek mydlanych i konkursami 
o różnym stopniu trudności. A do tego oba 
zespoły obdarowywały dzieciaki nagrodami. 
Słodycze i oryginalne upominki rzeczowe 
sprawiły dzieciom – tym młodszym i tym 
starszym – dużo radości. Kiełbaski z grilla 
też były wyśmienite (tym od lat zajmuje się 
Włodek Wyrwa), a do tego ciasta. Wszystkim 
smakowało. No i oczywiście dmuchańce. 
A wszędzie druhny i druhowie OSP, gotowi 
pomagać i bawić gości. I tak po dobrej zaba-
wie radosne sobotnie popołudnie w Czatko-
wicach, zakończyło się, ale będzie co wspo-
minać. Piknik Rodzinny pod patronatem 
Burmistrza Gminy Krzeszowice to kolejna 
udana impreza plenerowa.

Gościnnie maciej libURsKi

PIKNIK RODZINNY W CZATKOWICACH
I znowu było tak, jak zarządziła przewodnicząca Zarządu Osiedla Czatkowice. Sprzeciwów nie było, bo jak się Helena Latawiec czegoś podejmu-
je, to musi się udać. 

Zarząd Osiedla Czatkowice i Ochotnicza Straż 
Pożarna Czatkowice – organizatorzy Pikniku 
Rodzinnego, który odbył się 6 sierpnia 2022 r. 
na placu zabaw przy Remizie OSP Czatkowice 
– składają serdeczne podziękowania za spon-
sorowanie i bezinteresowną pomoc w jego 
organizacji.

W szczególności dziękujemy: panu Wacła-
wowi Gregorczykowi – burmistrzowi Gminy 
Krzeszowice – za objęcie patronatem naszego 
przedsięwzięcia, panu Grzegorzowi Małodo-
bremu – radnemu Powiatu Krakowskiego, panu 
Maciejowi Liburskiemu – konferansjerowi, 
Józefowi Grabowskiemu – Kapela Senior Band, 
Paniom z Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Paniom z Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej, panu Janowi Kurdzielowi – Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego, panu Andrzejowi 
Mędrali – Cukiernia Melba, pani Barbarze Ryś 
– Sklep Spożywczy, Spółce Usługi Komunalne 
Krzeszowice, „PIXEL – Art.” Agencji Reklamowej, 
panu Szymonowi Rusinowi, panu Włodzimie-
rzowi Wyrwie, Strażakom oraz Mieszkańcom 
licznie uczestniczącym w pikniku.
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W programie: degustacja miodów pszczelich, 
z możliwością ich zakupu bezpośrednio od 
pszczelarzy, miodów pitnych i piwa miodowego, 
prezentacja i sprzedaż kosmetyków na bazie 
produktów pszczelich i inne atrakcje.

Podczas imprezy pszczelarskiej będzie można 
zakupić naturalne produkty pszczele – wszyst-
kie rodzaje miodów pszczelich, a także pyłek 
kwiatowy oraz propolis. Będzie można również 
zakupić świece z naturalnego wosku pszczelego. 
Nie zabraknie również rzemiosła artystycznego 
i rękodzielnictwa oraz produktów zielarskich, 
a także specjałów produkowanych według 
tradycyjnych, sprawdzonych receptur, chlebów 
wypiekanych na naturalnym zakwasie, świeżych 
oscypków i krówek miodowych.

Nowością w tym roku będzie stoisko Nadleśnic-
twa Krzeszowice, w którym będzie zorganizo-
wane stanowisko edukacyjne i informacyjne, 

ZAPROSZENIE NA MIODOBRANIE
Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ” oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zapraszają wszystkich miłośników 
pszczół i produktów pszczelich na Święto Miodu i Pszczoły w Krzeszowicach pn. IX Krzeszowickie Miodobranie, które odbędzie się w sobotę oraz 
niedzielę, 10-11 września 2022 roku, w godz. od 8.00 do 16.00, na płycie Rynku w Krzeszowicach.

na którym będzie pokaz działania leśników, 
które realizowane są na terenie lasów w aspekcie 
poprawy warunków bytowania owadów dzi-
ko-żyjących. Leśnicy przekażą wiedzę o gatun-
kach pszczołowatych, ale nie tylko o owadach 
społecznych, ale i samotnych. Leśnicy będą 
promowali zakładanie przydomowych ogro-
dów z gatunków miododajnych przy wyko-
rzystaniu rodzimych roślin zielnych, krzewów 
i drzew. Dodatkowo będą oferowane sadzonki 
drzew przyjaznych owadom (kilkanaście sztuk 
w doniczkach jako nagroda w konkursie i udział 
w warsztatach dla dzieci i młodzieży). Na stano-
wisku leśników będzie również zorganizowany 
stół z żywnością pochodzącą z lasu, na którym 
będą promowane produkty znane pod marką 
„Dobre z Lasu”.

Dla najmłodszych dzieci będą zorganizowane 
warsztaty plastyczne: w sobotę – z udziałem 

stoiska z rękodziełem artystycznym Pani Agaty 
Cybulskiej „Korony pszczele” oraz w niedzielę – 
„Łapacze snów”.

W niedzielę, od godz. 12.00 do godz. 16.00, od-
będzie się uroczyste wręczenie nagród dla Lau-
reatów IV Olimpiady Pszczelarskiej w Krzeszowi-
cach, występ taneczny dzieci z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „HARMONIA” oraz wykłady 
na temat roli pszczoły w środowisku natural-
nym i właściwości prozdrowotnych produktów 
pszczelich.

Jak co rok, podczas Święta Miodu i Pszczół 
odbędzie się dwudniowa zbiórka miodu dla 
podopiecznych Fundacji Brata Alberta w Radwa-
nowicach. Serdecznie zapraszamy!

oRGaniZatoRZy

Muzeum będzie czynne w godzinach 10.00 – 
17.00. Zwiedzanie odbywać się będzie w maksy-
malnie kilkunastoosobowych grupach, a wstęp 
będzie bezpłatny. Przewidziano atrakcje dla 
dzieci. Osoby, które zdecydują się na odwiedze-
nie Muzeum, będą mogły zobaczyć między in-
nymi otwartą w czerwcu kameralną ekspozycję 
poświęconą wieloletniemu prezesowi Kopalni 
Wapienia Czatkowice – doktorowi Czesławowi 
Kotowskiemu.

Red.

ODWIEDŹ MUZEUM ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
10 i 11 września na Rynku w Krzeszowicach odbywać się będzie Krzeszowickie Miodobranie. W ramach tej imprezy Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Krzeszowickiej zaprasza do zwiedzania i oglądania zbiorów Muzeum Ziemi Krzeszowickiej.

Pierwszego dnia zwiedziliśmy Orawski Park 
Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Powstał on 
w oparciu o sołtysi dwór Moniaków, który już 
w 1937 roku został darowany Skarbowi Pań-
stwa, z intencją utworzenia w nim muzeum 
prezentującego kulturę polskiej Orawy. Prace 
nad budową ekspozycji rozpoczęły się w latach 
50. XX w., a za datę narodzin muzeum przyjmuje 
się 1955 r. Wówczas otwarto dwór Moniaków 
dla zwiedzających, który po dziś dzień stanowi 
najważniejszy i najcenniejszy zabytek oraz serce 
skansenu. Oczywiście na terenie skansenu stały 
wiekowe ule, piękne, wydłubane z drewnia-
nych kłód. Pszczoły koło nich nie latały – wolą 
zasiedlać współczesne, nowoczesne ule. Pszcze-
larze zatrzymywali się obok przyzagrodowych 
ogródków otoczonych drewnianymi sztachet-
kami. Ile tam rosło miododajnych roślin. Później 
pojechaliśmy do podwilka, gdzie w gospodar-
stwie agroturystycznym „Amel” mieliśmy za-

kwaterowanie. Na godziny popołudniowe było 
zaplanowane zwiedzanie pasiek położonych 
na granicy Orawy i Podhala w miejscowościach 
Odrowąż Podhalański i Załuczne. Słuchaliśmy 
z zaciekawieniem opowieści właściciela pasiek 
o tym, jak pszczoły sobie radzą w odmiennych, 
niż u nas, górskich warunkach. Pasieki liczą 50 
rodzin pszczelich. Oprócz miodu pozyskuje się 
w nich również inne produkty pszczele: pyłek 
i pierzgę.

A wieczorem w gościnnym gospodarstwie 
„Amel” odbyło się wielkie grillowanie i ogni-
sko. Pracowite jak pszczółki pszczelarki szybko 
przygotowały kiełbaski i kaszankę (tu specjalne 
podziękowania należą się naszemu pszczelarzo-
wi Stanisławowi Pasternakowi, który podarował 
te specjały). Na wieczorne spotkanie przybyli 
również przedstawiciele Podhalańskiego Zrze-
szenia Pszczelarzy. Do późnej nocy pszczelarze 
snuli opowieści o swoich pszczołach, wymieniali 

się doświadczeniami i spierali, który miód jest 
najlepszy.

A na niedzielę zaplanowany został udział we 
mszy św. w zabytkowym, drewnianym kościele 
pw. Jana Chrzciciela w Orawce. Potem zwie-
dzanie z przewodnikiem i pszczelarzem Janem 
Świdroniem. W drodze powrotnej wstąpiliśmy 
do Parku Zdrojowego, do tężni w Rabce, aby de-
lektować się solanką. Nasza dwudniowa pszcze-
larska wyprawa dobiegła końca. Wieczorem, 
pełni wrażeń, wróciliśmy do domów. 

Dziękujemy przepięknie prezesowi Stowarzy-
szenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego Kazi-
mierzowi Marszałkowi i prezesowi Towarzystwa 
Pszczelniczego „Barć” w Krzeszowicach Bogusła-
wowi Latawcowi, za zorganizowanie wyprawy na 
przepiękną Orawę, bez których zaangażowania 
tej wycieczki by nie było. 

TeResa Rokicka

PSZCZELARZE NA GOŚCINNEJ ZIEMI ORAWSKIEJ
W dniach 25 i 26 czerwca 2022 r. pszczelarze Powiatu Krakowskigo z kół pszczelarskich w Kocmyrzowie, Skale, Skawinie i Krzeszowic uczestni-
czyli w wycieczce na Orawę. 
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1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza w Krzeszowicach, członkowie Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, wspólnie 
z wiceburmistrzem Witoldem Kulczyckim, złożyli wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze.

15 sierpnia, w Tenczynku, członkowie II Batalionu Polskich Drużyn Strze-
leckich spotkali się w dniu Święta Wojska Polskiego. W tenczyńskiej świą-
tyni odbyła się okolicznościowa msza święta. Później, już w swobodnej 
atmosferze, spotkanie przeniosło się w plener. Do członków Polskich 
Drużyn Strzeleckich życzenia i gratulacje skierował w odczytanym liście 
komendant powiatowy Policji w Krakowie Tomasz Drożdżak.

W lesie nad Czarnym Stawem, w godzinach wieczornych, można wypatrzyć 
jednego z najbarwniejszych ptaków w Polsce. Zimorodek ma niezwykłe 
ubarwienie, którym zachwyca pasjonatów przyrody i ornitologii, a także 
przybyłych spacerowiczów. Jest królem rybaków. Wierzch ciała ma niebie-
skozielony, z turkusowym grzbietem i ogonem. Tego przepięknego ptaka 
wypatrzył i sfotografował Kacper Ropka.

EDUKACJA  
I WYPOCZYNEK
„Miękinia 380 – tu razem możemy więcej” to tytuł projektu, na który 
Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 289 360,00 zł, z Rządowego Programu NOWEFIO na lata 
2021-2030, edycja 2022.
Celem projektu jest między innymi stworzenie miejsca aktywności społecz-
no-kulturalnej mieszkańców Miękini, czyli wspólnej przestrzeni do pracy, 
rozrywki, nauki i dialogu społecznego. Aby cel osiągnąć, Stowarzyszenie 
już zaczęło działać. Obecnie trwają prace nad ogródkiem przy sołtysówce 
– miejscem, gdzie będzie można się spotkać, napić dobrej kawy i podysku-
tować na wiele tematów. 

Od lipca ruszyły również zajęcia dla dzieci i młodzieży. Pod adresem: Mię-
kinia 380 odbywają się już warsztaty fotograficzne, a w sierpniu zorgani-
zowane zostały „Wakacje w sołtysówce”, których celem jest propagowanie 
aktywnego spędzania wolnego czasu przez młode pokolenie mieszkańców 
Miękini. Podczas wakacyjnych zajęć dzieci mogły poznać przyrodnicze 
oblicze ich okolic, pobawić się sztuką, która jest w zasięgu ręki, w kuchni 
czerpać z doświadczenia kulinarnego Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, pod-
czas wspólnego, międzypokoleniowego lepienia pierogów, a nawet „zrobić 
coś z niczego” podczas warsztatów rękodzieła ze sznurkiem w roli głównej.

W planach, oprócz kolejnych warsztatów dla najmłodszych, Stowarzysze-
nie ma również zajęcia dla dorosłych i seniorów (m.in. zasady bezpieczne-
go poruszania się w Internecie, spotkania z dietetykiem i warsztaty zdrowej 
kuchni). Tak, aby każdy mieszkaniec Miękini mógł znaleźć w sołtysówce coś 
dla siebie. Przebieg realizacji projektu można śledzić na bieżąco na profilu 
facebookowym Stowarzyszenia oraz na stronie www.miekinia.eu. 

oRGaniZatoRZy



www.ckiskrzeszowice.pl [ 33 ]

DOM NA KOŃCU DROGI
Rozpocznij od początku… a później czytaj, póki nie dotrzesz do końca: 
wtedy przestań czytać.*
Zalas – tej części nie znałam, a jest tu pięknie. Przy spokojnej ulicy, opiera-
jącej się o las Orlej, niemal na jej końcu mieszkają Mira i Antoni. Sprowadzili 
się tutaj z Krakowa przed dwunastu laty. Kiedy przekraczam próg ich domu, 
czuję, jakbym zakradała się do baśniowej krainy, mogła zajrzeć w głąb 
bajki, otrzeć się o nią. Gospodarze prowadzą mnie swoimi zaczarowanymi 
pokojami.

W następnej chwili Alicja była już po drugiej stronie szkła i lekko zesko-
czyła do Lustrzanego Pokoju.*
Mira – pokój pierwszy

Mira zbiera „święte obrazki”. Te są wyjątkowe – nigdy takich nie widziałam. 
Są w większości owalne, w metalowej ramce, oprawione w szkło, mają  
ok. 12-15 cm wysokości, są bardzo stare. Jednakowa, wysmakowana 
stylistyka powoduje, że tworzą na ścianach jednolitą, doskonałą całość. 
Mirosława ma ich ponad pięćdziesiąt, zbiera je od kilkudziesięciu lat. 
Pierwszy obrazek zakupiła w Żołyni koło Łańcuta. Wcześniej zbierała sol-
niczki – i część tej kolekcji można podziwiać w domu. Ma ich ok. 300. Jest 
miłośniczką starych rzeczy, co widać, patrząc na mebelki, lampy i bibeloty.

Antoni – pokój drugi

Gramofony i fonografy. Czy mieliście kiedyś możliwość dotknięcia ory-
ginalnego, starego fonografu lub gramofonu Edisona? A zajrzeć w głąb 
gramofonowej tuby? Antoni wyszukuje takie perełki w sieci i jest gotów 
je ściągnąć nawet ze Stanów. Kolekcja liczy około 50 urządzeń. Techniko 
wszystkich krajów i myśli inżynierskie – łączcie się! Mi chyba najbardziej 
podoba się „miniodtwarzacz” Mikiphone z 1925 roku. 

Twórcą urządzenia był Miklós Vadász, węgierski konstruktor, od którego imie-
nia nazwano ten imponujący sprzęt. Za jego masową produkcję odpowiadała 
szwajcarska firma Pillard, która pomiędzy 1925 a 1927 rokiem miała wypro-
dukować ponad 180 tys. egzemplarzy Mikiphone. Na urządzeniu można było 
odsłuchać 10-calowy winyl i co ważne, aby je uruchomić niepotrzebne były 
baterie! – czytam na https://estradaistudio.pl.

Dom wypełniony starymi, zadbanymi sprzętami, magicznymi opowieścia-
mi, życzliwością i gościnnością właścicieli. Za domem jest jeszcze zaczaro-
wany ogród, a za nim ten zaczarowany las Orlej.

Wszystko jawi mi się teraz, kiedy siedzę i kreślę te zdania, nierealne – dom, 
jego bajkowe wnętrze i gospodarze. Pamiętam ich uśmiechnięte twarze, 
ale czy mi się to nie śniło? Uff, są zdjęcia...

I może świat baśniowy jaśniej Im świeci niż prawdziwy.*
Serdecznie dziękuję gospodarzom za zaproszenie i umożliwienie mi wej-
ścia do krainy czarów oraz za pyszny kompot!
* Lewis Caroll, Alicja w krainie czarów i Alicja po drugiej stronie lustra

KinGa KURlit-helleR

JUBILEUSZ WOLANKI
W ubiegłym roku Wolanka Wola Filipowska obchodziła ważny jubi-
leusz. O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – z prezesem Mariu-
szem Godyniem – rozmawia Bartosz Pierzchała.
Bartosz Pierzchała: W tym sezonie Wolanka świętowała 70-lecie powsta-
nia. Czy jako Zarząd jesteście zadowoleni z tego, jak udało się uczcić ten 
jubileusz?

Mariusz Godyń: Niestety z uwagi na pande-
mię ciężko było zorganizować jakąś imprezę 
w zeszłym roku, więc przenieśliśmy święto-
wanie na ten rok. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z meczu z oldbojami Wisły Kraków, takie 
wydarzenie rzadko się zdarza w stosunkowo 
niewielkiej miejscowości, jaką jest Wola Fili-
powska. Cieszymy się także z udanego festy-
nu. Zapewniliśmy atrakcyjny program, a przy 
okazji udało się podratować budżet klubu.

B.P.: A jak oceniacie miniony sezon pod 
względem sportowym?

M.G.: Ostatnie lata na ogół nie były zbyt owocne. W minionym sezonie mie-
liśmy dużo problemów z kontuzjami. W pewnym momencie aż 7 zawodni-
ków miało problemy zdrowotne, kilku piłkarzy odeszło do innych drużyn 
klasy okręgowej. Nie udało się, jeżeli chodzi o wyniki, zrobić wszystkiego, 
czego oczekiwaliśmy. Czujemy niedosyt.

B.P.: Czy może Pan opowiedzieć o kulisach organizacji jubileuszu?
M.G.: Mieliśmy to szczęście, że Łukasz Grondal – nasz wiceprezes oraz były 
zawodnik, bardzo się zaangażował w tę imprezę, zajął się przygotowaniem 
całej logistyki festynu, był również głównym sponsorem wydarzenia. Bar-
dzo pomógł też drugi wiceprezes oraz piłkarz – Grzegorz Kocot, który wraz 
z innymi członkami Zarządu oraz sympatykami drużyny wyremontował bu-
dynek klubowy. Mieliśmy także wsparcie z Gminy oraz Starostwa. Kluczową 
rolę jednak odegrali sponsorzy i kibice. Bez nich nie udałoby się zorgani-
zować tej uroczystości. Finanse to zawsze istotna strona funkcjonowania 
każdego klubu sportowego. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni wszystkim 
sponsorom, darczyńcom i sympatykom.

B.P.: Wspomniał Pan wcześniej o meczu z Oldbojami Wisły. Czy były ja-
kieś inne pomysły? 
M.G.: Moi wiceprezesi znają kilka osób mocno związanych z Wisłą i rozma-
wiali na temat tego meczu m.in. z Marcinem Wasilewskim. Kiedy pojawił się 
taki pomysł to absolutnie nie myśleliśmy o niczym innym! Oldboje Białej 
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Gwiazdy to legendy, są dużo bardziej rozpoznawalni, niż obecni piłkarze 
pierwszej drużyny. Wszyscy od razu przyklasnęliśmy tej propozycji.

B.P.: Jakie macie cele sportowe na najbliższy sezon i czy dokonaliście już 
jakichś transferów bądź macie to w planach?
M.G.: Chcemy zakończyć przyszły sezon w pierwszej trójce. Trener uważa, 
że jest to wykonalne, ma nasze wsparcie. Jeżeli pojawi się taka możliwość, 

to chcemy powalczyć nawet o awans. Transfery jeszcze nie są 
dopięte na ostatni guzik. Co do wzmocnień to wróci kilku za-
wodników z wypożyczeń, są to piłkarze z okręgówki. Mam też 
informacje, że wzmocni nasz skład kilku zawodników, którzy 
już u nas grali. W tych okolicznościach z optymizmem czekamy 
na nowe rozgrywki.

B.P.: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

W tym „Magazynie Krzeszowickim” prezentujemy najciekawsze miejsca, które 
podróżnicy odwiedzili w ostatnich miesiącach. Do tej pory zorganizowano kil-
kanaście wyjazdów – jedne były krótkie, jednodniowe, a inne dłuższe. Okazuje 
się, że każda z pór roku sprzyja aktywności turystycznej. Zimą podróżnicy byli 
między innymi w Beskidzie Śląskim, zwiedzali Trójwieś Beskidzką i odwiedzili 
Tatry. Na przełomie zimy i wiosny nie mogło zabraknąć wyjazdu na krokusy. 
Najbardziej znane stanowiska tych pięknych kwiatów są w Dolinie Chochołow-
skiej, ale równie piękne kwietne połacie można podziwiać na Hali Kondratowej 
i właśnie tam krzeszowiccy podróżnicy pojechali w tym roku.

Jak bardzo ciekawa może być turystyka miejska, pokazała wycieczka do Łodzi. 
Wiadomo, że Łódź to duże miasto. Trzeba było wymyślić jakiś profil tej wizyty, 
co okazało się stosunkowo łatwe. Wybrano najciekawsze miejsca związane z hi-
storią kinematografii i przemysłu włókienniczego. Są miasta pełne architektury 
kreowanej przez ludzi i jest miasto z obiektami wykreowanymi przez naturę. 
Chodzi o Adrszpaskie Skalne Miasto w Czechach, które było kolejnym miejscem 
zwiedzanym przez KKP. Później była wyprawa w Tatry, tym razem do Doliny 
Pięciu Stawów i nad Morskie Oko. Jak różnorodna może być turystyka, pokazało 
kolejne przedsięwzięcie, a mianowicie spływ kajakowy po Liswarcie. Podróżnicy 
na kajakach pokonali 19-kilometrową trasę, zaczynającą się w miejscowości 
Zawady w okolicach Częstochowy. Najdłuższym wyjazdem był wakacyjny, 
11-dniowy pobyt na Kaszubach, ale o tym więcej napiszemy w kolejnym nume-
rze „Magazynu Krzeszowickiego”.

MaRian leWicki

PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE
Krzeszowicki Klub Podróżnika to przedsięwzięcie, dzięki któremu wiele osób z Krzeszowic, i nie tylko, ma okazję zwiedzać najcie-
kawsze miejsca w Polsce i bliskiej zagranicy. Pierwsze półrocze obfitowało w atrakcyjne wycieczki. Relacje z tych wypraw na bieżąco 
można oglądać na Facebooku i blogu KKP. 
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