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INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Gościliśmy arcybiskupa metropolitę krakowskiego Marka Jędraszewskiego, 
ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wiceministra obrony narodo-
wej Wojciecha Skurkiewicza, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiec-
twa Edwarda Siarkę. W uroczystościach uczestniczyli także wicemarszałek 
Łukasz Smółka, starosta Wojciech Pałka, płk. Marcin Żal, ppłk. Piotr Waręcki,  
krzeszowiccy kapłani, przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządo-
wych i licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście 

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa z Bytomia, uroczystość 
odbyła się w asyście kompanii honorowej 5 batalionu dowodzenia z Rząski 
oraz 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Terytorialnych, pocztów sztandaro-
wych i klas mundurowych. Dowódcą uroczystości przy mauzoleum był 
ppłk. Andrzej Sioła, zastępca dowódcy 11 MBOT, narratorem – por. Bartło-
miej Czech-Kosiński. O renowacji kaplicy – mauzoleum mówił emerytowa-
ny proboszcz ks. prałat dr Andrzej Szczotka.

Po uroczystości na cmentarzu oraz mszy świętej w kościele pw. św. Marcina 
z Tours, na Rynku w Krzeszowicach odbył się Piknik Patriotyczny z udziałem 
wojska, orkiestry wojskowej, klas mundurowych i policji. Była prezentacja 
sprzętu i pojazdów wojskowych, pokaz musztry współczesnej i historycz-
nej oraz samoobrony, konkursy patriotyczne z nagrodami a także degusta-
cja wojskowej grochówki. 

Organizatorzy: 
- Parafia pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach 
- Wacław Gregorczyk - Burmistrz Gminy Krzeszowice 
 
Honorowi patroni: 
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury 
Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
Wojciech Pałka – Starosta Krakowski

Uroczystość poświęcenia odnowionego mauzoleum  
gen. Józefa Chłopickiego w Krzeszowicach i Piknik Patriotyczny
W niedzielę 6 listopada 2022 roku mieszkańcy gminy mogli uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, związanym z postacią spoczywającego 
w Krzeszowicach gen. Józefa Chłopickiego, generała brygady Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, dyktatora powstania listopadowego.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania  
partnerom wydarzenia: 
Fundacja ORLEN

6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA W KRAKOWIE

11 MAŁOPOLSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU

ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W KRAKOWIE

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W KRAKOWIE

ORKIESTRA WOJSKOWA W BYTOMIU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KRAKOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KRZESZOWICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KRZESZOWICACH

TeksT: Janina WalkoWicz
Zdjęcia: M. Bojkowska, j. kacZorowska, M. Lewicki
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13 października 2022 roku o godzinie 9:30, w drogę wyruszył nowoczesny 
pociąg Kolei Małopolskich po historycznej trasie sprzed 175 lat: Kraków-
-Trzebinia -Krzeszowice-Kraków, w którym historia połączyła się z teraź-
niejszością. W pociągu obsługa oraz część gości ubrana była w historycz-
ne stroje, pasażerowie otrzymali bilety okolicznościowe.   

W uroczystościach w Krzeszowicach wzięli udział m.in. minister Andrzej 
Adamczyk, wicemarszałek Łukasz Smółka i starosta Wojciech Pałka.

- 175 lat temu uruchomiono połączenie kolejowe między Krakowem a Ślą-
skiem. Dzisiaj dzięki rządowym inwestycjom kolej staje się coraz bardziej no-
woczesna i przyjazna dla pasażerów. Skraca się czas przejazdu, powstają 
parkingi Park&Ride przy stacjach i przystankach, a nowoczesny tabor zachęca 
do wybrania tego ekologicznego środka transportu. Z dobrodziejstw tych 
inwestycji mogą też korzystać mieszkańcy Krzeszowic. Zainteresowanie koleją 
rośnie bardzo szybko i jest to tendencja, którą chcemy podtrzymywać – powie-
dział minister Andrzej Adamczyk

Na krzeszowickim dworcu gości przywitali samorządowcy z lokalnym 
zespołem muzycznym i przedstawicielkami KGW Frywałd. W namiotach 
promocyjnych PolRegio oraz Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach na gości 
czekały materiały promocyjne, okolicznościowa pocztówka oraz poczę-
stunek. Można było też  zobaczyć galerię zdjęć „Dworzec w Krzeszowicach 
kiedyś i dziś”. Wydarzeniem towarzyszącym 175-lecia kolei w Krakowie, 
było symboliczne otwarcie parkingu Park & Ride przy dworcu PKP w Krze-
szowicach. Po krótkim powitaniu przez burmistrza Wacława Gregorczyka 
i przemówieniach zaproszonych gości, symbolicznie podniesiono szlaban 
wjazdu na parking. Nowa inwestycja umożliwia (od 29 października 2022) 
pozostawienie samochodu przy dworcu PKP i kontynuowanie podróży 
koleją.  

- Parkingi typu Park&Ride przy stacjach kolejowych są infrastrukturą oczekiwa-
ną przez pasażerów, dlatego cieszę się z nowopowstałej inwestycji w Krzeszo-
wicach. Czas przejazdu pociągu osobowego z Krzeszowic do Krakowa zajmuje 
niespełna pół godziny, a przyspieszonego 20 minut i jest bardzo konkurencyjny 
w stosunku do transportu drogowego. Małopolska stawia na transport kolejo-
wy. Chcemy, aby koleje w Małopolsce były bezpieczne, ekologiczne i komforto-
we. Dla osób korzystających z parkingu Park&Ride w Krzeszowicach, przygo-
towana została specjalna oferta biletowa Spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. 
pn. „Bilet kolejowy Park&Ride”. Uprawniona do skorzystania z oferty jest każda 
osoba, która pozostawi samochód na parkingu P&R w Krzeszowicach i kon-
tynuuje podróż na podstawie biletu pobranego w automacie (parkometrze) 
znajdującym się przy wjeździe na parking P&R. Bilet w ramach oferty dostępny 

jest w dwóch wariantach – na przejazd pociągami lub na przejazd pociągami 
i Komunikacją Miejską w Krakowie – i jest biletem ważnym 24 godziny od 
momentu jego wydania. Posiadacze biletu miesięcznego zakupionego m.in. 
w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, korzystają z parkingu P&R bez 
konieczności zakupu dodatkowego biletu w parkometrze. Co ważne, oferty 
biletowe są wzajemnie honorowane w pociągach uruchamianych przez Spółki 
„Koleje Małopolskie” Sp. z o.o., „Polregio” S.A. oraz „Koleje Śląskie” sp. z o.o. – 
powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Parking P&R w Krzeszowicach, działający w systemie Małopolskiej Karty 
Aglomeracyjnej, jest  niestrzeżony, bezpłatny oraz monitorowany. Za-
pewnia możliwość pozostawienia pojazdu na następujących miejscach 
postojowych:

• miejsca ogólnego parkowania: 137 stanowisk,

• miejsca dla osób niepełnosprawnych: 6 stanowisk,

• 4 stanowiska do parkowania wraz z możliwością ładowania pojazdów 
z napędem elektrycznym.

175 lat kolei w Krakowie z symbolicznym otwarciem 
parkingu Park & Ride w Krzeszowicach
13 października 1847 roku przejechał pierwszy pociąg na trasie Kraków-Mysłowice. Z tej okazji w dniach 13 - 16 października 2022 roku, Kole-
jowe Towarzystwo Kultury w Krakowie przygotowało, przy licznym udziale partnerów, ciekawy program obchodów . 
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Osoby podwożące lub odbierające podróżnych mogą skorzystać z ogólno-
dostępnych (poza szlabanami) miejsc postoju czasowego:

• miejsca postojowe kiss & ride: 5 stanowisk – czas postoju do 2 minut,

• miejsca ogólnego parkowania: 9 stanowisk,

• zatoka dla busów: 1 stanowisko,

• miejsca dla osób niepełnosprawnych: 2 stanowiska.

Na terenie ogólnodostępnym zlokalizowano również 3 stanowiska TAXI 
oraz 44 stanowiska postojowe dla rowerów, mieszczące się pod zadaszoną 
wiatą. Dla pozostałych podróżujących dostępne są bezpłatne miejsca po-
stojowe, zlokalizowane przy ul. Kolejowej oraz wokół dworca PKP. 

- Podróż koleją to obecnie jeden z najbezpieczniejszych i ekologicznych sposo-
bów dojazdu do pracy czy też szkoły. W przypadku pasażerów dojeżdżających 
z Krzeszowic do Krakowa czy też Katowic to również bardzo krótki czas żeby 
dojechać do centrum tych miast. Zakończenie budowy I etapu parkingu bez-
pośrednio przy dworcu PKP poprawiło również estetykę tej części miasta, która 
stała się wizytówką Krzeszowic. Razem z pracownikami Urzędu Miejskiego 
jesteśmy dumni z tego, że w krótkim czasie potrafiliśmy pozyskać grunt pod 
budowę parkingu, opracować wniosek aplikacyjny i pozyskać dofinansowanie 
środkami unijnymi, wybrać Wykonawcę i zrealizować inwestycję. Ponowne 

wykorzystanie części materiału w postaci kostki granitowej nadało parkin-
gowi oryginalny wygląd. Razem ze  zbudowanymi stacjami do ładowania 
pojazdów elektrycznymi oraz zachowaniem części starodrzewu podkreśliło 
nasze ekologiczne podejście do rozwoju Gminy Krzeszowice - podsumowuje 
burmistrz Wacław Gregorczyk. 

Wartość inwestycji: 6 381 025,27 zł. Projekt dofinansowany w kwocie  3 161 
901,40 zł ze środków Unii Europejskiej, z  Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi 
podróżnych – spr, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

TeksT: j. kacZorowska, j. waLkowicZ (rPw UMk)
Zdjęcia: j. kacZorowska, M. Lewicki, j. waLkowicZ
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Małe jest Piękne 

Warto zobaczyć w Gminie 
Krzeszowice  
Dworzec kolejowy w Krzeszowicach – wczoraj i dziś  

Dworzec kolejowy w Krzeszowicach ma już 175 lat. Parowóz, który ciągnął 
pierwszy pociąg, wjechał na stację w Krzeszowicach dokładnie 13 paź-
dziernika 1847 roku, pokonując trasę Kraków – Mysłowice. W tym czasie 
wybudowano obecną środkową, piętrową część dworca. Boczne skrzydła 
dworca powstały pod koniec XIX wieku i w 1913 roku. W pobliżu mieści 
się nieczynna wieża ciśnień, która kiedyś zaopatrywała parowozy w wodę 
za pomocą żurawia wodnego. Obecnie budynek dworca kolejowego jest 
budynkiem zabytkowym, który przeszedł kompleksową modernizację. 
Odremontowany, stał się wizytówką Krzeszowic i służy podróżnym do dziś.  

  

TeksT: j. kacZorowska, źródło: krZesZowice i okoLice, j. Zinkow
Grafika: koLekcje a. nąckiewicZa, a. ZaBorowskieGo,  

foT. j. kacZorowska, k. MasTaLerZ, j. waLkowicZ (referaT ProMocji 
i wsPółPracy UrZędU MiejskieGo w krZesZowicach)



www.krzeszowice.pl [ 7 ]

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Inwestycja w efekcie ma obniżać koszty energii, przez co będzie chronić 
odbiorców przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej, 
zapewniać niezawodną dostawę wody, jak również ograniczać negatywny 
wpływ, jaki na środowisko naturalne wywiera energetyka konwencjonalna. 
Przedsięwzięcie częściowo finansowane zostało pożyczką z NFOŚ. Kwota 
dofinansowania to 1 485 983,00 zł, przy całej wartości ponad 2 miliony 
złotych. Pełny zakres inwestycji obejmował trzy zadania:

1. Budowa elektrowni słonecznej na terenie Centralnej  
Oczyszczalni Ścieków

2. Budowa elektrowni słonecznej na terenie pompowni wody  
w Czatkowicach 

3. Modernizacja pompowni wody w Czatkowicach

Na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków stanęła instalacja fotowoltaicz-
na o mocy 98,28 kW składająca się z 216 paneli PV. 

- Planowana produkcja energii z instalacji to 107 000 kWh rocznie przy za-
potrzebowaniu na energię ok. 1 000 000 kWh na rok. Daje nam to prawie 11 
% zapotrzebowania – mówi Henryk Skotniczny –  prezes spółki Wodociągi 
i Kanalizacja Krzeszowice.

Z kolei przy pompowni w Czatkowicach powstała instalacja o mocy 44,1 
kW, składająca się z 98 paneli PV. Ma zabezpieczyć 13% zapotrzebowania 
na energię. Jednocześnie sama pompownia przeszła gruntowną moderni-
zację. Spółka w swoim zakresie i własnymi siłami przebudowała istniejący 
budynek, wymieniła wszystkie instalacje i dobudowała dyspozytornię. 
Zmieniono istniejący układ pomp z silnikami na układy hydroforowe napę-
dzane silnikami, co dało oszczędność energii na poziomie 16,5 % zapotrze-
bowania rocznego na energię elektryczną.

- Wszystkie te prace dadzą nam sporą oszczędność energii. Prognozuje się, że 
trzy inwestycje pozwolą zredukować zapotrzebowanie na energię o 212 000 
kWh w skali roku. Energia wyprodukowana przez elektrownie słoneczne WiK 
wykorzystana będzie w 100% na potrzeby własne.  Naszym podstawowym za-
łożeniem w doborze i realizacji inwestycji jest obniżanie kosztów działalności 
oraz ochrona środowiska - mówi prezes spółki.

FOTOWOLTAIKA W WiK – obniżamy koszty i chronimy 
środowisko
W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszo-
wice sp. z o.o.”, 24 października 2022 r oku odbyła się uroczystość końcowego odbioru inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk, burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Kazimierz 
Stryczek oraz Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.

Do wcześniejszych, zrealizowanych przez Spółkę, proekologicznych in-
westycji obniżających koszty, a które już w tej chwili przynoszą wymierne 
efekty, można zaliczyć m.in. instalację do produkcji i wykorzystania bioga-
zu na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach oraz wykorzysta-
nie na COŚ wody technologicznej, pochodzącej ze ścieków oczyszczonych. 
Biogaz pozyskuje się w wyniku fermentacji osadów ściekowych. Ok. 50%  
biogazu wykorzystywane jest do produkcji jego samego. Pozostały wyko-
rzystuje się na potrzeby własne oczyszczalni w sezonie zimowym do celów 
ciepłowniczych. Początkowo, ok. 30% biogazu w skali roku spalane było 
w pochodni. Nadwyżka spowodowana jest miesiącami letnimi, gdy nie ma 
zapotrzebowania na c.o. Obecnie nadwyżka jest wykorzystywana do celów 
redukcji masy osadu. Wykonana własnymi siłami instalacja podgrzewana 
biogazem, służąca do podsuszania osadu, pozwala na zwiększenie suchej 
masy osadu o 2 - 4%,  co w skali roku daje nam dodatkowo zmniejszenie 
masy osadu o 10 - 15%. Przekłada się to w sposób wymierny na obniżenie 
kosztów wywozu osadu. 

Woda technologiczna, pochodząca ze ścieków oczyszczonych wykorzy-
stywana jest głównie do płukania i czyszczenia urządzeń czy rurociągów. 
Zapotrzebowanie na nią wynosi od 200 m3 do 400 m3 na dobę. Dzięki takie-
mu  rozwiązaniu ograniczony jest pobór wody pitnej. Woda, pochodząca 
z wodociągu, wykorzystywana jest jedynie do celów sanitarnych i przygo-
towania polielektrolitów.  

TeksT: wik krZesZowice 
Zdjęcia: rPw UM krZesZowice, eweLina MoLik wik krZesZowice
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Nagroda Państwowej  
Inspekcji Pracy dla WiK
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. zajęła drugie miej-
sce w Małopolsce w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bez-
piecznej” organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Krakowie. 
W zgłoszeniu do konkursu należało wykazać się m.in. inwestycjami, które 
przyczyniają się do usprawnienia i bezpieczeństwa pracy i rozwiązaniami, 
dzięki którym pracownikom pracuje się szybciej, łatwiej i wydajniej. 

Przebudowa ul. Gwoździec
29 września 2022 roku nastąpił odbiór prac, wykonanych w ramach przebu-
dowy drogi gminnej 600395K (ul. Gwoździec) w Nawojowej Górze.

Zakres obejmował wykonanie:
a)jednostronnego chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami

b)sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, przykanalikami i wpusta-
mi ulicznymi

c)nawierzchni asfaltowej jezdni

d)nowego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem i oznakowaniem 
pionowym i poziomym

e)montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca - Firma Handlowo-Usługowa Wanta Piotr Zębol z siedzibą 
w Jordanowie

Wartość robót - 1 082 992,63 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w kwocie 637 199,00 zł, pozostałe środki pochodzą 
z budżetu Gminy Krzeszowice.

Remonty dróg w gminie 
Krzeszowice 
25 października 2022 roku zawarta została umowa na remont dróg:
- ul. Targowa w Krzeszowicach 

Wartość: 139 850,18 zł.  Zakres: przełożenie nawierzchni chodnika i wyko-
nanie nowej nakładki asfaltowej - rozwiązanie problemu zastoisk wodnych. 

- ul. ks. Mieczysława Mądrzyka, ul. Złota Dolina w Woli Filipowskiej 

Wartość: 69 070,49 zł. Zakres: wykonanie nowej nakładki asfaltowej.

Termin wykonania: 6 tygodni od podpisania umowy

Informacja o przystąpieniu 
Gminy Krzeszowice do  
zakupu paliwa stałego
DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku  
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Krzeszowice informuje, że przystę-
puje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw 
domowych zlokalizowanych na terenie gminy Krzeszowice. Więcej 
informacji na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl

BUrMisTrZ GMiny krZesZowice 
wacław GreGorcZyk 
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Reprezentanci gminy, burmistrz Wacław Gregorczyk oraz dyrektor CKiS 
w Krzeszowicach Paweł Czyż, wzięli udział w licznych panelach dyskusyj-
nych, prelekcjach i spotkaniach z działaczami, trenerami, zawodnikami, 
politykami oraz biznesmenami ze świata sportu. Na kongresie nie zabrakło 
przestrzeni warsztatowych i specjalnych stref tematycznych, związanych 
z organizacją III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023. Igrzyska 

Samorządowcy z gminy Krzeszowice na  
I Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki
18-20 października 2022 roku w Zakopanem odbył się pierwszy Europejski Kongres Sportu i Turystyki.

Europejskie to wielonarodowa impreza o globalnym zasięgu, organizowa-
na co cztery lata z udziałem 50 reprezentacji krajów europejskich. Wyda-
rzenie to odbędzie się w przyszłym roku, od 21 czerwca do 2 lipca, m.in. 
w Krakowie, Tarnowie, Krynicy-Zdroju, Zakopanem, Chorzowie, a także 
w Krzeszowicach.  

TeksT: j. kacZorowska, rPw UMk 
foT. GryBow24.PL, BiUro Prasowe UMwM / wak / ach

 

14 listopada 2022 

Krzeszowice - przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej 
ul. św. Floriana 3 

Zostań wolontariuszem III 
IGRZYSK EUROPEJSKICH KRAKÓW 
– MAŁOPOLSKA 2023!
Od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku w Polsce odbędzie się największa 
impreza sportowa w Europie. Dzięki udziałowi w wolontariacie mo-
żesz być jej częścią!

Ruszył nabór wolontariuszy  #IgrzyskaEuropejskie2023. Zarejestruj się  
do 15 stycznia 2023 i stwórz z nami coś niezwykłego dołączając do drużyny 
#IE2023! 

Podczas Igrzysk Europejskich 2023 masz szansę kreować historię, poznać 
wiele nowych osób i rozwijać swoje kompetencje w jednym z 20 dostęp-
nych działów wolontariatu.  

Wystarczy ukończone 16 lat, komunikatywny język angielski oraz dyspo-
zycyjność w dniach 21.06-2.07 przez minimum 8 dni. Spełniasz te wyma-
gania? 

Wypełnij ten formularz - https://ie2023.pl/wolontariat
Oczekuj rozmowy kwalifikacyjnej online

Zostań wolontariuszem!
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Stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice za wybitne osiągnięcia 
w nauce w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali:
– Dawid Rojek, Natalia Bury, Piotr Rabijasz, Maciej Rabijasz, Mateusz Dep-
tała, Róża Drzewniak, Stanisław Śpiewak (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krze-
szowicach)

Nagrody dla najlepszych nauczycieli i uczniów
27 października w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, podczas sesji Rady Miejskiej, odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
najlepszym nauczycielom i uczniom.
Burmistrz Gminy Krzeszowice przyznał nagrody nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Anna Warzecha wychowanie przedszkolne Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach

Barbara Łabuzek matematyka i informatyka Szkoła Podstawowa w Filipowicach

Mirosław Pudlik matematyka Szkoła podstawowa w Nowej Górze

Mariola Skorus matematyka, informatyka i technika Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej

Aneta Flisiak matematyka i informatyka Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej

Barbara Wasik edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa w Tenczynku

Krzysztof Prochowski informatyka i fizyka Szkoła Podstawowa w Tenczynku

Józefa Szwajdych-Fabiś edukacja wczesnoszkolna 
i pedagog specjalny Szkoła Podstawowa w Tenczynku

Magdalena Małocha biologia Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

Marcin Kliś język angielski Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

Magdalena Łytek język polski i wychowanie 
do życia w rodzinie Szkoła Podstawowa w Sance

Agata Ziembińska-Sudrzyk wychowanie przedszkolne Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach

– Olga Kurek, Dominika Soja, Jan Jędor, Zofia Szybowska (Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Krzeszowicach)

Zdjęcia: Marian Lewicki

E-usługi małopolskiej  
policji
Zachęcamy do korzystania z platformy internetowej "e-usługi" Mało-
polskiej Policji , dzięki której w szybki i łatwy sposób można załatwić 
wiele spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Platforma jest 
częścią projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski” współfinan-
sowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego. Celem projektu jest rozwój usług świadczonych drogą 
on-line i cyfryzacja procedur administracyjnych małopolskiego garni-
zonu Policji.
Na platformie można:

- złożyć wniosek o patronat nad wydarzeniem

- złożyć wniosek o kontrolę autobusu

- zgłosić imprezę o charakterze niemasowym 

 złożyć wniosek o  zaświadczenie z wypadku/kolizji

- złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej

- złożyć wniosek o informację dotyczącą zamówień publicznych

- sprawdzić status zgłoszonej sprawy 

- skorzystać z Elektronicznej Procedury Usprawnienia Komunikacji.

Wniosek złożony na platformie internetowej trafi do właściwej jednostki 
organizacyjnej. Jest to swoiste ułatwienie dla mieszkańców, którzy zdalnie, 
z komputera bądź przez smartfon mogą załatwić  niektóre sprawy z zakresu 
usług świadczonych przez Policję bez wychodzenia z domu, o każdej porze 
dnia.

Na naszej stronie znajduje się baner z linkiem do platformy E-USŁUGI: 
https://euslugi.malopolska.policja.gov.pl/.  Ze strony tej wybieramy usłu-
gę z listy,  po czym naciskamy przycisk  „Rozpocznij sprawę”, następnie 
wypełniamy internetowy formularz. Do niektórych usług wymagane jest 
logowanie poprzez  rządową stronę Login.gov.pl
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Balneologia i medycyna fizykalna to samodzielna dziedzina wiedzy medy-
cznej, do niedawna specjalność medyczna dla lekarzy. Balneologia i medy-
cyna fizykalna zajmują się badaniem właściwości leczniczych i wykorzystują 
do leczenia, a także profilaktyki, naturalne tworzywa lecznicze:  wody 
mineralne, gazy lecznicze, peloidy (w Polsce jest to głównie borowina) oraz 
walory klimatyczne. Inne nazwy: fizjoterapia, medycyna fizykalna, medycy-
na uzdrowiskowa, przyrodolecznictwo. Pierwsze wzmianki – XI w. (Cieplice, 
Lądek), pierwsze miejskie łaźnie – XIII w. (Kraków, Wieliczka, Poznań, Koło, 
Radom).

Dynamiczny rozwój balneologii – od XIV w. (prace Wojciecha Oczki – „ojca” 
balneologów polskich). Od 1900 r. – działalność Krakowskiego Polskiego 
Towarzystwa Balneologicznego

1910 r. – powstanie Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk 

1926 r. – powołanie do życia Związku Uzdrowisk Polskich – organizacji koor-
dynującej działania przemysłu uzdrowiskowego (działał do 1946 r.)

Po I wojnie światowej powstaje w Poznaniu pierwsza katedra balneologii.

Po II wojnie światowej organizatorem polskiej balneologii zostaje prof. Józef 
Jankowiak.

WAŻNE NAZWISKA:
Wojciech Oczko (1537 – 1599) 

Jeden z twórców medycyny polskiej, autor powiedzenia „Ruch zastąpi praw-
ie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu”

Sebastian Petrycy z Pilzna (1554 – 1626)

Autor pracy dotyczącej wód mineralnych i wskazań do ich stosowania 
w chorobach skóry, stanach zapalnych, kamicy żółciowej i nerkowej, kile, 
„dychawicy, drżeniu serca, kołtunie      i gnilcu”

Hacquet Baltazar (1740 – 1815) 

Jako pierwszy przeprowadził i opublikował analizę naukową źródeł z Kryn-
icy.

Józef Dietl (1804 – 1878) 

Twórca naukowej balneologii. Dokonał klasyfikacji polskich wód lec-
zniczych, propagował kąpiele błotne, mułowe, w ługach, a także inhalacje, 
gimnastykę i leczenie klimatyczne.

Henryk Jordan (1842 – 1907)

Zasługi w upowszechnianiu terapii uzdrowiskowej i kinezyterapii, inicjator 
tzw. „ogródków jordanowskich”

Zdrojowe tradycje Krzeszowickiej Balneologii - cz.IV
Krzeszowicka Balneologia, jak widać na co dzień, rozrasta się i już wkrótce pokaże się jako jeden z największych i wiodących ośrodków rehabili-
tacji w Polsce. Bogate plany na przyszłość i równoczesna przychylność władz samorządowych potwierdzają obecnie, że powstający nowoczesny 
ośrodek, którego misją jest połączenie tradycji z nowoczesnością, jest już bliżej niż dalej. Tradycją leczniczą ośrodka jest  balneologia i szeroko 
rozumiane wodolecznictwo.

Józef Jankowiak (1904 – 1984)  

Organizator polskiej balneologii po II wojnie światowej

Naturalne tworzywa lecznicze stanowią istotę balneologii, ich działanie 
ma charakter fizjologiczny, z długim czasem utrzymywania się efektów. 
Są także dobrze tolerowane przez chorych i nie wywołują skutków uboc-
znych, są przy tym tanie, łatwo dostępne.

Woda podziemna, bakteriologicznie i chemicznie bez zarzutu, o niewielkich 
wahaniach składu chemicznego i właściwości fizycznych, uznana za lec-
zniczą przez Ministra Zdrowia    i Opieki Społecznej, na podstawie udowod-
nionego badaniami naukowymi lub długotrwałą obserwacją lekarską 
działania leczniczego. Kąpiele siarczkowe- woda siarczkowo-wapniowo-
-magnezowa o bogatym stężeniu siarczanów jest wodą leczniczą od 250 lat. 
Mechanizm działania, efekty i kliniczne możliwości stosowania kąpieli 
siarkowych:

• Rozszerzenie naczyń podskórnych i położonych głębiej oraz pobudze-
nie mikrokrążenia – lepsze ukrwienie skóry, narządów wewnętrznych 
i stawów;

• Spadek ciśnienia krwi;

• Wzrost stężenia hemoglobiny i erytrocytów;

• Obniżenie zawartości cholesterolu i trójglicerydów; 

• Obniżenie poziomu kwasu moczowego i zwiększenie jego wydalania 
w moczu u chorych z hiperurikemią; 

• Obniżenie stężenia seromukoidu;

• Zmiany stężenia immunoglobulin w surowicy chorych z reumatoidal-
nym zapaleniem stawów (spadek IgM i IgA, a wzrost  IgG). 

• choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kręgosłupa

• zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 

• łuszczycowe zapalenie stawów

• reumatoidalne zapalenie stawów

• dna moczanowa

• entezopatia i inne choroby układu mięśniowo –więzadłowego 

• fibromialgia

• stanów pourazowych i pooperacyjnych układu ruchu

• ostoeporoza

• schorzenia i pourazowe uszkodzenia centralnego i obwodowego układu 
nerwowego

Rodzaje, skład Występowanie

 CHLORKOWO – SODOWE  >1000 mg NaCl/l (solanki 1,5%)

Chlorkowo-potasowe, wapniowe, magnezowe, 
jodkowe, bromkowe, żelaziste, siarczkowe 

Ciechocinek, Kołobrzeg, Połczyn, Kamień Pomorski, Świnoujście, 
Goczałkowice, Rabka oraz Busko, Solec, Iwonicz, Rymanów, Wieniec 

 WODOROWĘGLANOWE  >1000 mg CO2/l

Sodowe, potasowe, wapniowe, magnezowe, chlorkowo-sodowe, żelaziste 
Krynica, Polanica, Kudowa, Muszyna, Duszniki, 
Rymanów, Iwonicz, Długopole, Czerniawa, Szczawno, 
Szczawnica, Wysowa, Żegiestów, Świeradów 

 SIARCZKOWO – SIARKOWODOROWE  >1,0 mg S/l

Siarczkowe proste, siarczanowo-sodowe, wapniowe, 
siarczanowo-chlorkowe, sodowe, bromkowe, jodkowe 

Busko, Solec, Przerzeczyn, Wieniec, Swoszowice, Horyniec, Wapienne 
oraz Kudowa, Lądek, Duszniki, Ciechocinek – źródło 14 

 RADOCZYNNE >2nCi Rn/l

Radonowe-siarczkowe, fluorkowe, szczawy radoczynne Świeradów, Czerniawa, Lądek (Długopole, Szczawno) 

 TERMALNE >20°C (Cieplice)

Chlorkowo-sodowe, radoczynne, fluorkowe Cieplice, Lądek, Ciechocinek 
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• choroby skóry (łuszczyca, wyprysk łojotokowy, dermatozy i trądzik), 

• zaburzenia krążenia obwodowego, 

• paradontopatia w stomatologii 

• przewlekłe schorzenia narządu rodnego

• przewlekłe zatrucia metalami ciężkimi (ołów, rtęć, bizmut)

• nerwice

• wpływ na przemiany enzymatyczne w skórze

• hamowanie funkcji komórek Langerhansa w skórze

• wbudowywanie siarki w struktury tkanki łącznej 

• pobudzanie aktywności hialuronidazy 

• modulacja procesu zapalnego poprzez stymulacje wydzielania kortyzolu 
i ACTH

• zwiększenie diurezy (zmniejszenie obrzęków)

• wzrost wydzielania erytropoetyny i  aktywności żelaza

• istotny statystycznie wzrost poziomu pierwiastków śladowych w surowi-
cy (cynk, brom i rubid)

• immunosupresyjne działanie ciepła.

Od wielu lat zabiegi balneologiczne łączone były z zabiegami z a zakresu 
fizykoterapii w postaci powszechnie stosowanego pakietu zabiegów, 
w skład którego od lat wchodzą: elektroterapia, magnetoterapia, lasero-
terapia, ultradźwięki itp. Do tego wszystkiego od lat stosowano zabiegi 
kinezyterapii, czyli szerokiej gamy ćwiczeń leczniczych. Najbardziej popu-
larne były tzw. ćwiczenia w odciążeniu, wykonywane najczęściej z zastoso-
waniem podwieszek w powszechnie stosowanych UGULI. Jakże drażniące 
i kontrowersyjne stało się w ośrodku zlikwidowanie UGULI na rzecz wpro-
wadzenia leczenia metodycznego.

Stopniowe wprowadzanie Metod Specjalnych Fizjoterapii nastąpiło 
w ośrodku od roku 2006, kiedy to zaplanowano gruntowną modernizację 
w połączeniu ze szkoleniem kadry. W tych latach tez rozpoczęto współ-
pracę międzyuczelnianą, dzięki której obecnie ośrodek stał się również 
jedną z wiodących baz naukowo szkoleniowych w Polsce i na świecie. 
Pracownicy ośrodka stale podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc 
studia uzupełniające oraz kursy podyplomowe. Wiadomo było wówczas, 
że przygotowywane jest wejście ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która 
dokona licznych zmian, do których trzeba się przygotować. Równolegle 
do wprowadzanych zmian Ośrodek stał się jednostką akredytowaną do 
prowadzenia specjalizacji z fizjoterapii. Obecnie, po dwukrotnej już edycji 
kształcenia specjalistów, przygotowywany jest program według nowych 
wymogów.

Ośrodek kontynuuje leczenie pacjentów z zastosowaniem tradycyjnych 
zabiegów balneologicznych, natomiast stale doskonalony jest warsztat 
w zakresie powszechnie już stosowanych i sukcesywnie stosowanych 
Metod Specjalnych Fizjoterapii. Ośrodek stał się dzięki temu wiodąca 
placówką naukowo-szkoleniową UJ CM. Nie wszyscy pacjenci doceniają 
merytoryczne zmiany i woleliby ćwiczenia w podwieszkach i jak najwięcej 
fizykoterapii. To jednak jest już trend ogólnopolski i nie da się już tkwić 
w miejscu. Fizjoterapia niemal całkowicie zmienia swoje oblicze i prze-
stawia się na profesjonalną opiekę nad pacjentem. Dzięki temu pacjenci 
nawet z poważną dysfunkcją mogą liczyć na powrót do pracy, a także do 
pełnego życia w społeczeństwie, które też w ostatnich latach zmieniło się 
i stało bardziej wymagające.

Metody stosowane na co dzień w rehabilitacji są mniej lub bardziej dopaso-
wane do potrzeb pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Żadna z nich 
nie jest skuteczna w 100%, stąd potrzeba wykorzystywania elementów 
różnych metod, zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta. 

Aktualnie  najczęściej stosowane metody usprawniania pacjentów  można 
podzielić na:

• metody tradycyjne,

• specjalistyczne metody kinezyterapeutyczne,

• metody relaksacyjne,

• metody biologicznego sprzężenia zwrotnego i inne metody instrumen-
talne   

• (z wykorzystaniem przyrządów i aparatury),

• metody uzupełniające

Metodą określamy samodzielny sposób podejścia do problemu postę-
powania leczniczego, zawierający adekwatne do stanu choroby techniki 

diagnostyczne, posiadający odpowiednio szeroki zasób ćwiczeń i działań 
leczniczych z uzasadnieniem ich wykonania oraz teoretycznym wyjaśnie-
niem przyczyn dysfunkcji (Zembaty, 2002).

Nadal aktualny jest podział metod wg. Zembatego

• metody mechaniczne

• metody neurofizjologiczne

• metody edukacyjne

Metody mechaniczne - celem jest wykorzystanie czynnika ruchu dla zmia-
ny właściwości fizycznych tych tkanek narządu ruchu, które przyczynowo 
lub objawowo są związane z zaburzeniem czynności organizmu. Efekt 
uzyskuje się poprzez wykorzystanie prostych odruchów bezwarunkowych 
i warunkowych sterowanych z poziomu rdzenia i ośrodków podkorowych. 
W tych metodach głównym czynnikiem działania są techniki wykonywane 
ręcznie przez terapeute. Fizjoterapeuta wykonuje mobilizację, ewentualnie 
manipulację, stosuje techniki mobilizacji tkanek miękkich. Tu ostatnio 
sprawdza się terapia mięśniowo -powięziowa, a także terapia narzędziowa 
z wykorzystaniem charakterystycznych narzędzi terapeutycznych. Coraz 
częściej stosuje się też neuromobilizacje. Między innymi znane są metody: 
(Butlera, Cyriaxa, Dobosiewicz, Gocht,Gaβner, Hartmana, Hoppe, Jacobson, 
Kaltenborn-Evjenth’a, Karskiego, Klappa, Kostewicza, Maigne’a, Maitlanda, 
Majocha,Marnitza, Mennella, Mulligana, Niederhoffera, Pressio, Rochera, 
Scharll,Schroth, Siwka, Tylmana, Smith, Travell Simons, Upledgera, Zandera)

Metody neurofizjologiczne - w celu nauki nowych wzorców ruchowych 
wykorzystuje się odruchy warunkowe. Efektem tego jest hamowanie 
odruchów patologicznych a wyzwalanie reakcji fizjologicznie praw-
idłowych. Głównym elementem oddziaływań terapeutycznych jest tzw. 
Torowanie. Tu stosuje się też różnorodne pozycje i techniki zorientowane 
przede wszystkim na funkcje. Znane są między innymi metody: (PNF, NDT 
Bobatch, Johnstone, Kenny, Klinkmann, Eggers,)

Metody edukacyjne- Wykorzystują zarówno odruchy bezwarunkowe jak 
i warunkowe, lecz dopełnione są włączeniem świadomości, woli i determi-
nacji osoby usprawnianej.W ten sposób dochodzi do poprawy na poziomie 
funkcjonalnym i umysłowym. Tu np. w warunkach szpitalnych sprawdza się 
metoda McKenzie, gdzie oprócz ćwiczeń i technik dużą uwagę poświęca 
się edukacji pacjenta.

TeksT:
dr n. Med. GrZeGorZ Mańko

MGr karoLina wróBLewska
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W ramach projektu Małopolska Seniorom na zaproszenie wicemarszałka 
Łukasza Smółki prawie sześćdziesięciu seniorów z gminy Krzeszowice 26 
października wzięło udział w koncercie „40 lat minęło”. W sentymentalną 
podróż zabrała uczestników muzyka legendy polskiego jazzu, Jerzego 
„Dudusia” Matuszkiewicza, autora licznych piosenek oraz muzyki do ok. 
dwustu filmów i seriali. 

TeksT oraZ Zdjęcie: j. BLecharZ 

Seniorzy z gminy Krzeszowice  
na koncercie w Operze 
Krakowskiej 

22 października 2022 roku Burmistrz Gminy Krzeszowice wraz z Mło-
dzieżową Radą Miejską zorganizowali bieg charytatywny, którego 
celem była zbiórka środków finansowych na leczenie chorego na no-
wotwór Allana Kurasia. Trasa o długości niespełna 5 km wiodła malow-
niczymi, leśnymi ścieżkami Puszczy Dulowskiej. 
Na podium znaleźli się:

- I miejsce - Damian Leśniak (czas: 19 min 46 s) 

- II miejsce - Joanna Woźniak (czas: 20 min 44 s)

- III miejsce - Rafał Szczuka (czas: 20 min 58 s)

Bieg Charytatywny dla Allana

W związku z wydarzeniem w elektronicznej skarbonce na stronie Fundacji 
Siepomaga zebrana została kwota 1 670,00 zł, za co darczyńcom serdecznie 
dziękujemy. 

Podziękowania również za pomoc w organizacji wydarzenia kierujemy do 
strażaków z OSP Żbik i OSP Wola Filipowska, radnego Leszka Kramarza oraz 
dyrekcji SP nr 1 w Krzeszowicach.

TeksT: j. BLecharZ 
Zdjęcie: Z. kosek 

W dalszej kolejności rada dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2022 
rok. Jak poinformowała skarbnik Beata Banach, zarówno dochody jak i wy-
datki zwiększyły się o taką samą kwotę, tj. 636 112,12 zł. Zmianie uległa 
również Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2032.

Kontynuując obrady, rada dokonała zmian w uchwale dotyczącej pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu w roku 
2022. Dokument szczegółowo omówiła naczelnik Wydziału Inwestycji, Re-
montów i Infrastruktury Technicznej Ewa Baranowska. 

Podczas sesji radni określili szczegółowy tryb i harmonogram opracowa-
nia projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023 - 2033. 
Zastępca burmistrza Adam Godyń przedstawił kolejne etapy tworzenia 
i konsultacji powyższego dokumentu, który będzie opracowywany przez 
firmę Westmor Consulting. 

W kolejnym punkcie porządku obrad radni dokonali zmian w Regulami-
nie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez gminę Krzeszowice. Dokument omówiła naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich Barbara Gój, która poinformo-
wała, że wynika to ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 
roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. 
Wprowadzone zostały zmiany w awansie zawodowym nauczycieli dotyczą-
ce m.in. stopni awansu zawodowego oraz osoby sprawującej opiekę nad 
nauczycielem, odbywającym staż/przygotowanie do zawodu nauczyciela. 
Pani naczelnik dodała również, że dokument z uwzględnieniem zmian zo-
stał pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie pozbawiania dróg kategorii 
dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicz-
nych. Naczelnik Wydziału Inwestycji (…) poinformowała, że konieczność 
podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu, iż wskazane w uchwale drogi 
niejednokrotnie stanowią własność prywatną lub nie posiadają warunków 
technicznych, odpowiadającym drogom publicznym albo są to drogi, które 
nie istnieją w terenie. W uchwale ujęto łącznie 23 pozycje. 

LIV sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach 
29 września 2022 roku w Sali Herbowej odbyła się LIV sesja Rady Miejskiej. Na wstępie obrad radni uchwalili zmiany w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego w Filipowicach. Jak poinformował przewodniczący rady Kazimierz Stryczek, powierzchnia obszaru objętego 
zmianą planu wynosi 24,82 ha. Zmiana polega wyłącznie na wprowadzeniu poszerzenia terenu przeznaczonego pod cmentarz o obszar o po-
wierzchni 0,23 ha oraz aktualizacji stref ochrony sanitarnej wokół cmentarza. 
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INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

Kolejna z uchwał dotyczyła przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu 
w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Krzeszowicach.

W dalszej części obrad, podczas multimedialnej prezentacji, burmistrz 
Wacław Gregorczyk przedstawił wpływ aktualnej sytuacji gospodarczej 
na działalność samorządu Gminy Krzeszowice. Wśród czynników mają-
cych negatywny wpływ wymienił m. in.: pandemię koronawirusa, kryzys 
energetyczny, agresję militarną Rosji na Ukrainę, wysoką inflację, bardzo 
wysoki wzrost kosztów nośników energii czy zmiany podatkowe, zmniej-
szające dochody samorządów. Zdaniem burmistrza, wspomniane czynniki 
przyczyniły się do wzrostu kosztów bieżących oraz kosztów inwestycji, 
problemów na linii zamawiający-wykonawca, a także trudności z zaplano-
waniem kosztów zadań w przyszłości. Wpływ tych czynników spowodował 
konieczność elastycznego reagowania na realizację zaplanowanych dzia-
łań rozwojowych. Podczas wystąpienia burmistrz omówił kierunki działań 
osłonnych wdrażanych przez gminę. Wśród nich wymienił kontynuację 
działań rozpoczętych w 2020 roku, m. in.: montaż fotowoltaiki i pomp cie-
pła w obiektach użyteczności publicznej, wdrożenie funduszu sołeckiego, 
zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego oraz zmniejszenie kosztów 
działań promocyjnych i integracyjnych. Kolejny obszar, na jaki wskazał 
burmistrz, to konieczność poprawy efektywności energetycznej w gminie 
o około 10 do 15%. Kontynuując, wymienił propozycje działań oszczędno-

ściowych, takich jak: zmianę zasad funkcjonowania oświetlenia ulicznego, 
poprawę efektywności wydatkowania środków publicznych przez Zakład 
Administracji Budynków Komunalnych, Miejsko–Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Zwrócił również 
uwagę na konieczność poprawy efektywności wydatkowania środków 
finansowych w gminnej edukacji, a także w obszarach związanych ze Strefą 
Płatnego Parkowania oraz placem targowym. Podsumowując, burmistrz 
stwierdził, że aby wdrożyć wyżej wymienione działania niezbędna jest 
współpraca burmistrza z Radą Miejską, Urzędem Miejskim, jednostkami 
organizacyjnymi i spółkami gminnymi.

W trakcie obrad rada przyjęła również szereg dokumentów, m. in.: Informa-
cję o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszowice oraz kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku, 
Informację dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę 
Krzeszowice w 2022 roku oraz Informację na temat polityki gospodarowa-
nia gruntami w gminie Krzeszowice.

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął 
obrady LIV sesji.  

PrZewodnicZący rady Miejskiej
kaZiMierZ sTrycZek  

Na wstępie obrad rada dokonała zmian w uchwale dotyczącej stawek do-
tacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji Budynków Komunalnych 
w Krzeszowicach na 2022 rok. Dyrektor Luiza Cholewa poinformowała, że 
wskutek wprowadzonych zmian, wysokość dotacji wzrosła o ok. 26 000 
zł. Konieczność zwiększenia dotacji wynika przede wszystkim z przepro-
wadzenia remontu dojścia do kładki nad torami przy ul. Czycza w Krze-
szowicach. Następnie radni zatwierdzili zmiany w uchwale budżetowej 
na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice 
na lata 2022 - 2032 (WPF). Jak wynika z informacji przedstawionych przez 
przewodniczących Komisji Budżetu (…) oraz Komisji Rozwoju (…), zmiany 
w WPF wynikają m.in. z dodania następujących przedsięwzięć:

• budowy sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszo-
wicach,

• opracowania dokumentacji projektowej ogródków działkowych wraz 
z pozwoleniem na os. Czatkowice,

• projektu budynku wiejskiego w Siedlcu.

Kontynuując obrady, rada przystąpiła do procedowania stawek podatków 
lokalnych. Dyskusję wywołał temat związany w wysokością stawek podat-
ków od nieruchomości, ponieważ z jednej strony zarówno radni, jak i bur-
mistrz są zobowiązani dbać o dochody gminy, celem zapewnienia realizacji 
potrzeb mieszkańców, a z drugiej strony muszą wziąć pod uwagę możli-
wości finansowe rodzin oraz przedsiębiorców. Jak przekazała kierownik 
Referatu Podatkowego Urszula Lempart, zaproponowana wysokość stawek 
podatków od nieruchomości spowoduje przyrost dochodów o kwotę 
ogółem 1 913 776,00 zł, składa się na to wzrost podstaw opodatkowania 
(kwota 325 256,00 zł) oraz zmiana stawek (kwota 1 588 520,00 zł). Częstym 

argumentem, podnoszonym podczas dyskusji, była informacja mówiąca 
o tym, że zaproponowane wysokości stawek wciąż są znacznie niższe od 
stawek maksymalnych i w dalszym ciągu pozostaną jednymi z niższych 
wśród okolicznych gmin. Podczas procedowania przedmiotowego punktu 
Klub Radnych Platforma Obywatelska. Nowoczesna Koalicja Obywatelska 
zawnioskował o zastosowanie obniżonych stawek podatku od nierucho-
mości (tj. wzrost stawek o 11,80 %). Wniosek nie uzyskał poparcia, jednak 
w wyniku przeprowadzonych dyskusji podczas posiedzeń Komisji Rozwoju 
i Infrastruktury, a także sesji oraz po uwzględnieniu wniosku radnego 
Leszka Słoty oraz uwag radnego Wojciecha Pogana, burmistrz zgłosił au-
topoprawkę w stosunku do jednej z pozycji stawek podatków od gruntów 
tzw. „pozostałych”, powodując obniżenie dochodów gminy o kwotę około 
80 000 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu autopoprawki uchwała została 
jednogłośnie podjęta. Następnie radni określili wysokość podatku od środ-
ków transportowych waloryzując stawki o ok. 11% - 12%. 

W kolejnej części obrad rada zaapelowała do Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego o uchwalenie zmian w uchwale nr XLV/621/21 z dnia 27 wrze-
śnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Krzeszowice 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw. Zmiany miałyby obejmować przesuniecie z 1 stycznia 2023 roku na 1 
maja 2024 roku wejście w życie przepisów, mówiących o zakazie używania 
bezklasowych kotłów grzewczych.  Z propozycją apelu wyszła Komisja 
Ochrony Środowiska (…) uzasadniając to obecną sytuacją geopolityczną 
związaną z wojną na Ukrainie, a także ekonomiczną związaną z inflacją, 
zwiększeniem kosztów kredytów oraz wysokimi kosztami urządzeń grzew-
czych, jak również zmianą w tym zakresie zapisów tzw. „uchwały antysmo-
gowej” dla województwa małopolskiego. 

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął 
obrady LV sesji.

Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach dostępne są:

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

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

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

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

PrZewodnicZący rady Miejskiej
kaZiMierZ sTrycZek  

LV sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach 
27 października 2022 roku w Sali Herbowej odbyła się LV sesja Rady Miejskiej. Przed rozpoczęciem merytorycznej części obrad, burmistrz Wa-
cław Gregorczyk wraz z przewodniczącym rady Kazimierzem Stryczkiem wręczyli uczniom stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w roku 
szkolnym 2021/2022 oraz nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz
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Spotkania pod nazwą „Dotknięcie tradycji” to warsztaty kulinarne oparte 
głównie na zmysłach smaku oraz węchu, podczas których uczestnicy sku-
pią się na potrawach tradycyjnych i bożonarodzeniowych, pochodzących 
z naszego regionu. 

Terminy spotkań: 6 listopada, 10 grudnia, 16 stycznia. Udział w warsztatach 
jest bezpłatny. Zapisy i informacje pod numerem telefonu 571 401 050. 
Zapraszamy! 

Projekt realizowany jest w ramach programu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Kultura bez barier”, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

info: ckis

UDOSTĘPNIAMY  
– NIE WYKLUCZAMY
W Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach rozpoczęliśmy w listopa-
dzie cykl warsztatów realizowanych w ramach projektu „Udostępnia-
my – nie wykluczamy”, skierowany do dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością wzroku.

NA POCZĄTEK 
LABORATORIUM  
PANA KORKA

Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach rozpoczął nowy rok akademicki. 
W sobotę, 8 października, zasady aerostatyki i aerodynamiki objaśniali mło-
dym studentom Szaleni Naukowcy z Laboratorium Pana Korka. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, grupa 30 młodych ludzi może uczestniczyć w cyklu 
comiesięcznych wykładów, podczas których specjaliści z różnych dziedzin 
będą tłumaczyć zjawiska związane z nauką, ale też kulturą, ekonomią, 
historią czy geografią. A to wszystko w atrakcyjnej, interaktywnej formie.

red.
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Danuta Węgiel od lat portretuje ludzi kultury. Przed jej obiektywem stanęli 
między innymi: Stanisław Lem, Jerzy Pilch, Andrzej Stasiuk, Ewa Lipska, 
Julia Hartwig, Tadeusz Różewicz czy nobliści: Wisława Szymborska, Czesław 
Miłosz oraz Olga Tokarczuk. Prezentowane na wystawie fotografie są swo-
istym zapisem portretowych spotkań i fascynacji znanymi osobami.

Tak o swojej pracy pisze Artystka: Rozpoczynając w 1993 roku współpracę 
z „Tygodnikiem Powszechnym”, nie miałam jeszcze skrystalizowanych zain-
teresowań fotograficznych. Debiutowałam montażami. Tymczasem redak-
cja potrzebowała portretów ludzi kultury, w tym pisarzy. Szybko odkryłam, 
że portretowanie jest dla mnie atrakcyjne zarówno przez osobisty kontakt 
z portretowanymi, niekiedy tak fascynującymi postaciami, jak Stanisław 
Lem, jak też przez towarzyszący fotografowaniu dreszcz emocji. Ciekawość 
ludzi zagłuszała skutecznie lęk, że nie podołam zadaniu. Ważna stawała 
się chwila samego portretowania i temperatura spotkania. Wiedziałam, że 
w portrecie chodzi o „coś” więcej, co istnieje poza odwzorowaniem wize-
runku lub stanu emocjonalnego. Próbowałam to „coś” znaleźć przy każdym 
spotkaniu, ale naturalnie z różnym rezultatem. Nieśpieszne spotkania 
z portretowanymi pociągały mnie coraz bardziej, i tak sesje stały się głów-
nym nurtem mojej pracy.

Co oznacza obecność? Odpowiadamy „jestem”, gdy nauczyciel wyczytuje 
nasze nazwisko z listy. Obecność opiera się na słowie „jestem” i objawia 
się przez materialne, świadome istnienie ciała w danym miejscu i czasie. 
Jednak wiemy to wszyscy – obecność wymyka się konkretowi. Wystarczy, 
że przeczytamy list bliskiej nam osoby albo owieje nas zapach znajomych 
perfum i już czujemy czyjąś obecność. Niech po dawnej rozmowie z przy-
jacielem przyjdzie do nas szept z głębi pamięci, a możemy mieć pewność, 

że obecność wymknęła się czasowi. Może potrzebujemy obecności innych 
i dlatego potrafimy ją w sobie przywoływać.

Podążam różnymi tropami, myśląc o obecności i jej przejawach. Pytam sie-
bie: czy można zapisać czyjąś obecność w ułamku sekundy, w światłoczułej 
materii? Tak do końca nie wiem, ale chcę uciec czasowi i kraść stopklatki.

Danuta Węgiel jest członkinią Związku Polskich Artystów Fotografików 
w Okręgu Krakowskim, absolwentką religioznawstwa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Od 1993 roku współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”. 
Portretuje ludzi kultury, co owocuje licznymi publikacjami w prasie, na 
okładkach książek oraz plakatach. Współpracuje z takimi wydawnictwami, 
jak Znak i Wydawnictwo Literackie. Od 2012 roku związana jest z agencją 
prasową Fotonova. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa UPJPII w Krako-
wie. Od 2019 roku jest współkuratorką krakowskiej Galerii ZPAF.

Organizator/miejsce wystawy:  
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall przy CKiS w Krzeszowicach,  

ul. dr. J. Walkowskiego 1, www.ckiskrzeszowice.pl

Partner:  
Okręg Krakowski Związku Polskich Artystów Fotografików

Patronat medialny:  
Radio Kraków

Wernisaż:  
4 listopada 2022, godz. 19.00

Wystawa czynna do: 16 grudnia 2022

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę Danuty Węgiel „Stopklatka Obecności”. Wernisaż wystawy odbył się  
4 listopada 2022, w piątek, o godz. 19.00.
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Festiwal na przestrzeni lat rozwijał się zarówno pod względem organizacyj-
nym, jak i artystycznym. Z roku na rok poziom prezentowanych pieśni jest 
coraz wyższy. W tym roku mogliśmy usłyszeć wiele pięknych wykonań, od 
pieśni tradycyjnych, ludowych przez piosenki ogólnie znane, popularne, 
po opracowania o wysokich walorach artystycznych. W konkursie wzięło 
udział blisko 40 wykonawców, solistów, zespołów i chórów. W sumie około 
400 osób. To liczby, które robią wrażenie i świadczą o popularności, ale też 
randze tej imprezy. Jury oceniało prezentacje na podstawie nadesłanych 
materiałów nagraniowych. 

Po wielu godzinach pracy jury wyłoniło laureatów. Nagrody przyznano:

• W kategorii zespoły dziecięce z przedszkoli – zespołowi „Tęczowe 
Promyczki” z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku.

• W kategorii soliści z przedszkoli – Julicie Maj z Przedszkola  
Samorządowegow Tenczynku.

• W kategorii zespoły dziecięce ze szkół podstawowych – formacji 
„Elektro&Muza” ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze. 

• W kategorii soliści ze szkół podstawowych tytuł laureata przypadł 
Marii Woźnicy ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze.

• Za najlepszy chór uznano chór „Ave Regina” z Filipowic.

• Koło Gospodyń Wiejskich z Tenczynka wyśpiewało sobie 
tytuł laureata w kategorii zespołów dorosłych.

• Najlepszą dorosłą solistką została Krystyna Żarska.

XVII GMINNY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej odbywa się już od 2004 roku i jest prawdopodobnie najstarszą cykliczną imprezą kulturalną w gminie 
Krzeszowice. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej, ale trzeba tu powiedzieć, że pomysłodawcą 
i głównym „sprawcą” tego wydarzenie jest Roman Żbik, osoba bardzo ważna dla gminy Krzeszowice, a szczególnie cenna dla Woli Filipowskiej. 
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Podczas Koncertu Laureatów, 9 października w Kościele Parafialnym w Woli 
Filipowskiej, wystąpili wszyscy laureaci, a dodatkowo zaproszono Koło 
Gospodyń Wiejskich z Woli Filipowskiej, duet Katarzyna Klocek i Alicja 
Nowacka, Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Filipowskiej oraz chór 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach i Diakonię Muzyczną 
„Mariam”, działającą przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej. Gościem 
specjalnym tego znakomitego koncertu był chór „Lira” reprezentujący Pol-
ski Związek Kulturalno-Oświatowy w Darkowie z Republiki Czeskiej.

Przy tak bogatym programie trudno omówić wszystkie prezentacje, jednak 
szczególne wrażenie w pięknej przestrzeni kościoła zrobiły prezentacje 
chóralne. Kościół i chóry to zawsze idealne połączenie. Organizatorom 
trzeba pogratulować kolejnego znakomitego koncertu. 

Festiwal był dofinansowany ze środków Powiatu Krakowskiego oraz Gminy 
Krzeszowice. Organizację imprezy wsparli również prywatni sponsorzy  
– Mariola Cichoń oraz Barbara Gregorczyk.

Marian Lewicki
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PIĘKNO OCALAJĄCE
KONCERT CHARYTATYWNY W KLASZTORZE W CZERNEJ

Niezależnie od pogody – mam nad sobą Niebo

ciemne gwiaździste czy różowe o wschodzie

nad moją drogą zawsze wszechobecne

Marta Dąbkowska

Tej niedzieli niebo było błękitne, a czerneńskie wzgórze w złocistych 
i rudych odcieniach jesieni; gdzieniegdzie jeszcze zieloność przypomi-
nała lato spowite melancholijną mgłą.
Tego dnia, 9 października 2022 roku w Klasztorze Ojców Karmelitów Bo-
sych w Czernej odbył się niezwykły koncert charytatywny. Dla 26-letniego 
Marka, który przed dwoma laty uległ niezawinionemu przez siebie wypad-
kowi komunikacyjnemu i doznał ciężkich poparzeń twarzy i głowy, grali 
i śpiewali wybitni artyści i przyjaciele.

Dawno nie uczestniczyłam w tak poruszającym i pięknym wydarzeniu. To 
była modlitwa na wiele głosów i wiele instrumentów, a jednak w całości 
utrzymana w tonacji medytacyjnej; cicha, delikatna, skupiona i otwierająca 
bramy Nieba. Czuliśmy, że ono się zbliża, otwiera, pozwala się dotknąć. 
Przewodniczką tej swoistej muzycznej podróży w czasie i przestrzeni była 
Małgorzata Winiarska, jednocześnie pomysłodawczyni koncertu, oddana 
muzyce, wieloletnia artystka chóru Filharmonii Krakowskiej. Utworami 
„sięgającymi Nieba” nazwała pierwszą część koncertu wypełnioną muzyką 
Jana Sebastiana Bacha i prostymi, skromnymi wierszami Marty Dąbkow-
skiej. 

Zatrzymał się czas, gdy Jacek Lecznar w ogromnym skupieniu mówił te 
wiersze – modlitwy, wiersze – zachwycenia i uniesienia, wiersze sławiące 
piękno świata – Boskiego spektaklu. Przypominaliśmy sobie obecność 
Marty, jej uśmiech, słyszeliśmy słowa mądre i pełne nadziei. Wtórowała im 
muzyka największego mistrza nie tylko baroku. Słuchaliśmy więc subtelne-

go, lirycznego chorału „Jesus bleibet meine Freude” w wykonaniu Michała 
Białko – organy, Wacława Mulaka – trąbka i Katarzyny Mulak – obój. We 
fragmencie „Magnificat d-dur” niebiański nastrój niósł sopran Wiktorii Bo-
roń, a w „Allemande” ze „Suity lutniowej” delikatne dźwięki gitary Justyny 
Skowronek pozwalały na zanurzenie się w pięknie i modlitewnym  uniesie-
niu.  Bachowską część koncertu zamknęło Adagio z „Koncertu podwójnego 
d-mol” na obój – Katarzyna Mulak i skrzypce – Magdalena Odrzywołek 
– artystki pięknie sobie wtórowały, grając wspólną natchnioną modlitwę.

Październik jest miesiącem Matki Boskiej Różańcowej, dlatego jej właśnie 
poświęcona była druga część koncertu. Mogliśmy posłuchać najpiękniej-
szych kompozycji „Ave Maria”, mieniących się różnymi odcieniami uczuć 
i nastrojów; czułości, macierzyńskiego ciepła, miłości, ale też podniosłości 
i powagi. Był więc radosny, niezwykle efektowny duet Gaetano Donizet-
tiego w wykonaniu Bernardy Grembowiec – sopran i Patryka Wyborskiego 
– bas, sławna pieśń Schuberta zaśpiewana przez Wiktorię Boroń z akom-
paniamentem skrzypiec Magdaleny Odrzywołek, utwór Władimira Wawi-
łowa (G. Cacciniego) z niezwykle trudną partią sopranową w brawurowym 
wykonaniu Bernardy Grembowiec i Michała Białko. Małgorzata Winiarska 
(mezzosopran) wzruszająco zamknęła ten cykl muzyczny współczesną 
polską kompozycją „Ave Maria” Michała Lorenca z akompaniamentem or-
ganowym Łukasza Bodzenty. 

Tematyka maryjna znalazła także wyraz w przepięknym, chyba trochę 
zapomnianym poemacie Romana Brandstaettera „Hymn do Czarnej Ma-
donny”. Jakże aktualnie zabrzmiały słowa tej swoistej, oryginalnej litanii do 
Matki Bożej, wspaniale zinterpretowane przez Jacka Lecznara. Oby się speł-
niło to, o co modlił się poeta: Bądź ze mną… Matko słowa/ Matko Dobroci/ 
Módl się o dobroć /Wszystkich polskich słów/ Niech ani jedno słowo/ Nie nie-
nawidzi/ Niech nie krzywdzi/ Niech nie zabija/ Niech wybacza/ Niech leczy /…/ 
Niech zamyka /Człowiecze rany/ Jak skrzydła ołtarza /…/ Módl się/ Madonno 
izraelska/ Starochrześcijańska/ Cyprysowa/ Łukaszowa/ Panno Jasnogórska/ 
Czarna/ O twarzy w bliznach/ Jak polska ziemia.

Kolejnym etapem naszej podróży przez czas i muzykę był wirtuozowski 
popis organowy Michała Białko. Zagrał brawurowo romantyczne „Pre-
ludium d-mol, op. 37 nr 3” Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego. Wraz 
z fragmentem „Requiem” Gabriela Faure’go „Libera me, Domine” (przełom 
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XIX i XX wieku) i „Hommage à Ravel” Arnauda Dumonda – współczesnego  
kompozytora i  gitarzysty, dotarliśmy w naszej wędrówce do Francji. Pierw-
szy dramatyczny i podniosły utwór usłyszeliśmy w znakomitym wykonaniu 
Patryka Wyborskiego, a drugi – również bardzo wirtuozowski – w interpre-
tacji Justyny Skowronek.

Ostatnim bohaterem koncertu był Wojciech Kilar – wybitny, wszechstronny 
kompozytor muzyki symfonicznej, religijnej i filmowej. Nie wszyscy wiedzą, 
że światowej sławy artysta związany był z Tenczynkiem, skąd pochodziła 
jego żona. Często przyjeżdżał tu ze Śląska, szukając odpoczynku, ciszy 
i inspiracji. Patryk Wyborski przejmująco zaśpiewał jego wołanie o pokój 
z „Missa pro Pace”, a Bernarda Grembowiec sławną niebiańską wokalizę. 

Potem były już tylko podziękowania i gorące brawa licznie zgromadzonych 
słuchaczy. W niespodziance i na bis mieliśmy jeszcze jedno wspaniałe 

przeżycie: „Obój Gabriela” Ennio Morricone z filmu „Misja” w wykonaniu 
Katarzyny Mulak i Michała Białko. Nie tak często się zdarza, by wszystko 
wspaniale współgrało: poezja, muzyka, artyzm wykonawców, szlachetny 
cel, przeniknięte nadzieją przesłanie, wiara w siłę piękna, serca i rozumu, 
które muszą zwyciężyć nad złem i lękiem. Małgorzata Winiarska, dobry 
duch tego przedsięwzięcia, dziękowała Ojcu Przeorowi Klasztoru za otwar-
te drzwi świątyni i życzliwość. Przedstawiciel Zgromadzenia gratulował 
i dziękował za wspaniałe wrażenia estetyczne i religijne, wyrażając wiarę, że 
piękno, którego doświadczyliśmy, ma moc zmieniania nas i świata. 

Teresa nowak 

W spotkaniu uczestniczyła dość liczna gru-
pa osób z Krzeszowic: pani Profesorka Maria 
Ostrowska, emerytowana nauczycielka Liceum 
Ogólnokształcącego, Dorota Strojnowska, Gra-
żyna Palczewska i niżej podpisany. Erudycyjna 
opowieść prof. Ewy Skorupy na temat Homo 
sapiens, dotycząca okoliczności tworzenia dzieła, 
niemieckiego języka, w jakim było ono pier-
wotnie pisane, motywów autobiograficznych, 
recepcji niemieckich, a potem polskich krytyków, 
była słuchana z ogromnym zainteresowaniem. 
Znalazły się tu także informacje o pierwowzo-
rach literackich, portrecie psychologicznym 
głównego bohatera Eryka Falka, jego skłonności 
do uwodzenia, o powodach popularności Przy-
byszewskiego, zarzutach o pornografię, która 
rzekomo miała miejsce w trylogii etc. 

Najwięcej emocji wzbudził wątek przekładu try-
logii Homo sapiens na język polski, a zwłaszcza 
kwestia jego autorstwa, która do tej pory po-
zostaje zagadkowa. Analogicznie jak w filmach 
Hitchcocka, snuta przez prof. Ewę Skorupę nar-
racja, przykuwała uwagę słuchaczy, by – moim 
zdaniem – osiągnąć kulminację w momencie 
stwierdzenia, że podczas swych wnikliwych ba-
dań nad powieścią autorka dokonała odkrycia, 
że dwa rozdziały Homo sapiens zostały pominięte 
w polskim wydaniu, co diametralnie zmieniło 

HOMO SAPIENS „POD GRUSZKĄ”
W pięknej Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” (ul. Szczepańska 1 w Krakowie), 12 października br. odbyło się spotkanie promu-
jące trylogię powieściową Homo sapiens, która wchodzi w skład 11-tomowej edycji krytycznej dzieł literackich Stanisława Przybyszewskiego 
(1868-1927), wydawanej w ramach kierowanego przez prof. dr hab. Gabrielę Matuszek-Stec, ministerialnego „Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki”. Tom 3 opracowany został przez prof. dr hab. Ewę Skorupę z Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych na Wydziale Polonistyki UJ, 
która jest autorką edytorskiego opracowania tekstu, komentarzy do powieści, dodatku krytycznego, zawierającego także dwa rozdziały prze-
tłumaczone z pierwodruku niemieckiego oraz interesującego, obszernego wstępu historycznoliterackiego. 

opinie krytyków o głównym bohaterze. Z tego 
powodu po raz pierwszy w naszym ojczystym 
języku znalazły się one w nowej edycji krytycz-
nej, dzięki przekładowi dokonanemu przez prof. 
Ewę Skorupę! 

Można by się zastanowić, dlaczego owa spe-
cjalna uwaga i nieskrywana sympatia z naszej 
strony skierowana była ku Ewie Skorupie. A to 
dlatego, że Ewa Szopa (nazwisko panieńskie) jest 
rodowitą krzeszowiczanką – tu się urodziła, cho-
dziła do Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie do 
naszego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Ko-
ściuszki. Nie należy też zapominać o ukończeniu 
przez Nią krzeszowickiej Szkoły Muzycznej im.  
Z. Noskowskiego w klasie fortepianu – dosko-
nale pamiętam m.in. Jej występy na scenie tej 
szkoły. I co tu ukrywać, byliśmy po prostu dumni 
z Jej sukcesów i osiągnięć naukowych oraz pozy-
cji, jaką zajmuje w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Jak to bywa podczas podobnych wydarzeń, po 
części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni na rozmo-
wę z Ewą w klimatycznym wnętrzu krakowskiego 
Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”, gdzie pano-
wała miła i swobodna atmosfera, sprzyjająca no-
stalgicznym wspomnieniom. Cieszymy się więc 
osiągnięciami osób, zawdzięczających swoją 
podstawową i średnią edukację wysokiemu po-

ziomowi kształcenia krzeszowickich szkół, dzięki 
pracującym w nich ofiarnie, wybitnym pedago-
gom i nauczycielom, do których należy bez wąt-
pienia obecna na tym spotkaniu pani Profesorka 
Maria Ostrowska, nauczycielka języka polskiego 
Ewy Szopy, dzisiejszej Profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Ewy Skorupy – literaturoznaw-
czyni, edytorki oraz autorki licznych książek 
naukowych. Była stypendystką i zapraszanym 
wykładowcą uniwersytetów w Salzburgu, Mona-
chium, Trewirze, Greifswaldzie, Nordost-Institut 
w Lüneburgu, długoletnim lektorem języka 
polskiego i polskiej kultury w uniwersytecie 
austriackim w Salzburgu (1992–1995) i w uni-
wersytecie niemieckim w Getyndze (1997–2002), 
założycielką i przez 17 lat kierownikiem Pody-
plomowych Studiów Edytorskich na Wydziale 
Polonistyki. Gratulujemy!

dr sTanisław MaTUsik
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INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZWROTU KSIĄŻEK DO 
BIBLIOTEKI

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowi-
cach zaprasza do biblioteki wszystkich czytelników, którzy zapominają 
o obowiązku oddawania książek w terminie. Przetrzymujący wypożyczone 
książki mogą zwrócić je do grudnia 2022 roku bez żadnych konsekwencji 
i kar finansowych. W czasie abolicji biblioteka nie będzie pobierać opłat 
od osób, które w czasie przewidzianym w regulaminie MGBP nie zwróciły 
wypożyczonych książek. Na dzień dzisiejszy do Biblioteki nie powróciło 
2569 książek od 339 czytelników. Wiele osób przetrzymuje książki nawet 
od 2017 roku. Każda książka powinna służyć wielu czytelnikom, a w związ-
ku z niedostępnością danej pozycji czytelnik nie ma możliwości jej wypo-
życzenia.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin Wypożyczeń, 
pojawią się również zmiany w sposobie naliczania kar za przetrzymywanie 
księgozbioru, wprowadzona zostanie, wzorem zdecydowanej większości 
bibliotek w kraju, stawka dzienna.

Czekamy na Was!

NOC BIBLIOTEK 2022
Jak co roku biblioteka zaprosiła najmłodszych czytelników na Noc Bi-
bliotek. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były emocje. Nie lada 
atrakcją dla dzieci stał się nocny spacer zakamarkami bibliotecznymi oraz 
zajęcia plastyczne z Grafit Warsztaty Artystyczne. Najważniejszym punktem 
wieczoru było wspólne oglądanie filmu „W głowie się nie mieści”. Seans 
filmowy przebiegał w przytulnej atmosferze – dzieci wygodnie w śpiwo-
rach, z poduszkami i popcornem śledziły emocjonujące losy bohaterów 
filmowych.

KREATYWNY KLUB BIBLIOTECZNY

W październiku, w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym, ruszył pełną parą 
Kreatywny Klub Biblioteczny. W ramach zajęć uczestnicy mieli okazję 
przeprowadzić prawdziwe doświadczenia naukowe. Soda, olej, mleko, 
ocet, barwniki i płyn do naczyń pozwoliły zobaczyć, jak kolorowa może być 
nauka. Dzieci zaprzyjaźniły się także z matematyką, która jak się okazało, 
jest nieodłącznym elementem życia codziennego i bardzo przydaje się nie 
tylko w szkole, ale również w domu, w sklepie, a nawet na placu zabaw.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Uwielbiasz książki? Nie możesz się bez nich obyć? Czytasz w każdej wolnej 
chwili? Chciałbyś o tym porozmawiać lub posłuchać innych, podobnych 

sobie pasjonatów? Dołącz do Dyskusyjnego Klubu Książki „Przy Kafce”. Za-
praszamy wszystkich książko-maniaków, miłośników książek i nie tylko! Po-
trzebna nam świeża krew! Wiek i płeć nie mają znaczenia. Przyjdź, zobacz, 
zostań. Bez przymusu, niech to będzie przyjemność.

SEANSE KINOWE
26.11.2022, godz. 11:00 – filmy dla dzieci

18.11.2022, godz. 18.00 – pokaz filmu w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego „Siódmy Kontynent”, działającego przy CKiS

WIECZÓR AUTORSKI I WYSTAWA
4.11.2022, o godz. 18.00, odbył się wieczór autorski Ludwika Wilczyńskie-
go, połączony z otwarciem wystawy prac Witolda Sasa-Nowosielskiego, 
autorów książki „Jak dobrze nam zdobywać góry”.

PROLONGATA ONLINE
Czytelnicy posiadający swoje konto w systemie bibliotecznym mogą sami 
dokonać prolongaty książek przez katalog elektroniczny dostępny na stro-
nie internetowej biblioteki.

Godziny otwarcia biblioteki:
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

Informujemy czytelników, że w sobotę, 12 listopada, biblioteka będzie 
zamknięta.

WYDARZYŁO SIĘ!
W ramach projektu Akademia Kreatywnego Czytelnika z krzeszowickimi 
licealistami spotkał się pan Zbigniew Durczok, który bardzo interesująco 
opowiedział o historii matematyki i jej zastosowaniu w świecie roślin i zwie-
rząt oraz w życiu codziennym. 

Kolejne „Spotkanie ze sztuką”, z udziałem Marcina Kołpanowicza, uświetnił 
utwór Grzegorza Klimczaka „Świątynia nomadów” w wykonaniu Lucyny 
Ordon-Klimczak (mezzosopran) i kompozytora (fortepian).

Szkoła języka angielskiego Top English zorganizowała Halloween dla dzieci, 
czyli gry i zabawy językowe, którym towarzyszyły pomysłowe kostiumy 
uczestników.

ŚRODY Z JĘZYKIEM POLSKIM
W środy w godzinach od 15.30 do 18.30 odbywają się lekcje języka pol-
skiego dla gości z Ukrainy. Dysponujemy także księgozbiorem w języku 
ukraińskim – mamy duży wybór książek dla dzieci.

PODSUMOWANIE AKCJI BOOKCROSSINGU
Bookcrossing to akcja, która wpisała się już na stałe w działalność biblioteki. 
Co roku w okresie wakacji na ławeczkę profesora Wyki wystawiane są książ-
ki, które można zabrać ze sobą bez konieczności zwrotu. Tegoroczna akcja 
została przedłużona do końca września. Ogólnie z ławeczki zabrano 1045 
książek. Zapraszamy znowu za rok!

Uprzejmie prosimy o punktualne przybywanie na organizowane przez 
bibliotekę imprezy oraz seanse kinowe. Po godzinach otwarcia biblio-
teki wejście na imprezy oraz seanse możliwe jest tylko z tyłu budynku, 
od strony parkingu.

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI
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INSPIRUJĄCE SPOTKANIE
W piątek, 28 października, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Krzeszowicach odbyło się kolejne „Spotkanie ze sztuką” z udziałem 
Marcina Kołpanowicza. 
Marcin Kołpanowicz jest znakomitym malarzem o ugruntowanej marce nie 
tylko w Polsce, ale też za granicą. Jego obrazy znajdują się w wielu kolek-
cjach prywatnych, ale też instytucjonalnych. O jego twórczości powstało 
wiele znakomitych tekstów publikowanych na łamach różnego rodzaju 
periodyków, od prasy codziennej po pisma fachowe. Jak mogliśmy się prze-
konać (nie po raz pierwszy), artysta jest nie tylko świetnym malarzem, ale 
również doskonałym mówcą. Opowieści prowadzące słuchaczy przez cykle 
jego obrazów (Mitologia przedmieścia, Niewidzialne miasta, Pokój podróż-
nika i Teatr świata), były fascynujące. Co go inspirowało i inspiruje, podróże, 
ważne momenty w życiu, to wszystko ma wpływ na twórczość Marcina Ko-
łpanowicza. Dzięki takim spotkaniom możemy sobie uświadomić, że dzięki 
znajomości pewnych kontekstów, możemy na twórczość artysty spojrzeć 
bardziej świadomie. Co oczywiście nie zmienia faktu, że twórczość Marcina 
Kołpanowicza daje pole do wielu interpretacji.

Ten piątkowy wieczór był też w pewnym sensie premierowy, bo po raz 
pierwszy zaprezentowany został utwór Grzegorza Klimczaka „Świątynia 

nomadów” w wykonaniu Lucyny Ordon-Klimczak (mezzosopran) i kom-
pozytora (fortepian). Muzyka towarzyszyła, a właściwie współtworzyła 
film, który był montażem obrazów Marcina Kołpanowicza. To było bardzo 
ciekawe i piękne doświadczenie. 

Marian Lewicki

ZNOWU WE LWOWIE
Pomimo wojennego czasu, w połowie września, trzeci raz w tym roku 
byłem we Lwowie. Jeżdżę tam od lat. I tak jakoś się stało, że ten Lwów 
mnie zauroczył swoją urodą i historią, a lwowiacy zachwycili pogodą 
ducha oraz poczuciem humoru, że o akcencie nie wspomnę. 
Mam tam wielu znajomych, zwłaszcza Polaków z Lwowskiego UTW. To oni, 
a w szczególności nieżyjąca już niestety Ewelina Hrycaj-Małanicz, wielolet-
nia prezes LUTW oraz Marian Frużyński, członek Zarządu LUTW, pokazali mi 
Lwów, jakiego przeciętny turysta nie ma szans zobaczyć. 

Tym razem wiozłem dar Caritasu – plecaki i zeszyty dla ukraińskich dzieci. 
Zostały dostarczone do Katedry Łacińskiej, której proboszcz, ksiądz Jan 
Nikiel, ma doskonałe rozeznanie, co, gdzie i komu jest potrzebne. W pla-
nie miałem też wizytę w nieznanym mi Dytiatynie i kilka innych spotkań. 
Dytiatyn, razem z Zadwórzem, ma prawo nosić miano polskich Termopili 
na wschodzie. Tutaj 16 września 1920 roku garstka polskich żołnierzy 
pod dowództwem kpt. Zająca, broniąc wzgórza, odmówiła poddania się 
kilkakrotnie liczniejszym siłom kawalerii wojsk bolszewickich. Po zużyciu 
amunicji w większości poległa w walce wręcz. Bolszewicy dobili ciężko ran-
nych. Dzięki obronie udało się pokrzyżować plany szybkiego zaatakowania 
polskich i ukraińskich wojsk przez dwie brygady sowieckie. Bój pod Dytia-
tynem przedstawił też malarz Jerzy Kossak. Kaplicę postawioną w okresie 
międzywojennym, upamiętniającą bitwę, zniszczono w 1948 roku, ale 
mieszkańcy wsi nigdy nie uprawiali ziemi w tym miejscu. W 2015 roku 
franciszkanie z klasztoru w Bolszowicach zbudowali tam pomnik z krzyżem 
i imionami bohaterów.

Sobota, 17 września. W 102. rocznicę bitwy, przy pomniku na Cmentarzu 
Wojennym pod wzgórzem, wśród pól dojrzewającej soi, odbyły się uroczy-
stości upamiętniające to wydarzenie, w których wzięli udział: Konsul Gene-

ralny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, przedstawiciele władz ukraińskich 
z Iwano-Fankiwska (dawniej Stanisławów), pracownicy konsulatu, poczet 
sztandarowy ze szkoły nr 10 we Lwowie im. św. Marii Magdaleny oraz Po-
lacy ze Lwowa i Stanisławowa. Po mszy polowej pod pomnikiem złożono 
kwiaty. Uroczystości zakończył wspaniały występ grupy polskich dzieci ze 
Stanisławowa i Doliny.

Niedziela, 18 września. Po sumie, po zaproszeniu przez księdza proboszcza 
i Zarząd KUTW, w sali św. Józefa Bilczewskiego Katedry Łacińskiej wziąłem 
udział w spotkaniu ze Słuchaczami Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, inaugurującym kolejny rok zajęć. Wykład dotyczył Lwowskiej Szkoły 
Matematycznej, a w szczególności Księgi Szkockiej, której historię opisałem 
w książce „Lwów w historii i kulturze polskiej”. Na wykładzie obecna była 
również Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, podkreślając 
swą obecnością wsparcie dla działalności KUTW. Pani Konsul otrzymała pa-
miątkową monetę z podobizną Stefana Banacha, genialnego matematyka 
związanego ze Lwowem.

Podczas wędrówki Wałami Hetmańskimi (dzisiaj Prospekt Swobody), spo-
tkałem grupę seniorów śpiewających przy akompaniamencie harmonii. 
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Ze zdziwieniem stwierdziłem, że to ukraińska wersja polskiej, wojskowej 
piosenki „Przyszedł nam rozkaz ruszyć do boju”.

„Opera Rigoletto” Verdiego, ze słynną arią „La donna è mobile”, zamknęła 
pięknie dzień. Z powodu braku turystów i dość drogich dla mieszkańców 
Ukrainy biletów, sala lwowskiej opery była wypełniona w połowie. Dla nas 
ceny są przystępne – najdroższy bilet to około 55 złotych.

Poniedziałek, 19 września. Lwowska dziesiątka lub jak kto woli Magdusia. 
To istniejąca od 1816 roku Szkoła im. św. Marii Magdaleny. Czasy radziec-
kiej Ukrainy – to trudny okres historii szkoły. Językiem nauczania pozostał 
język polski, jednak szkole odebrano imię patronki i zastąpiono go liczbą 
10. Dyrekcja zmagała się z trudnościami materialnymi. W 1961 roku władze 
radzieckie odebrały szkole status szkoły średniej. Szkoła borykała się z pro-
blemem braku podręczników, a dodatkowo musiała walczyć z sowiecką 
ideologią, która była narzucana systemowi nauczania. Duże znaczenie mia-
ły zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, na których uczniowie nie tylko 
zdobywali wiedzę, ale też uczyli się prawidłowych postaw moralnych. Lata 
1945-1990 to czas walki o polskość. Szkoła nieraz zagrożona była zamknię-
ciem. Po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę przywrócono jej status 
szkoły średniej, a w 2013 roku Rada Miejska Lwowa uchwaliła decyzję 
o przywróceniu historycznego imienia św. Marii Magdaleny. W szkole zo-
baczyłem się z młodzieżą klas 9-11. Spotkanie było poświęcone lwowskim 
matematykom i Księdze Szkockiej, ale też i otaczającej nas matematyce, 
spotykanej również w przyrodzie. Młodzież wykazała się dużą wiedzą oraz 
pomysłowością, odpowiadając pięknie po polsku na różne pytania związa-
ne z matematyką i jej historią. Kilka chwil spędziłem też w redakcji „Nowego 
Kuriera Galicyjskiego”, niezależnego pisma Polaków, największej polskiej 
gazety na Ukrainie, rozmawiając z jej redaktor naczelną Marią Baszą.

We Lwowie wszystko w zasadzie funkcjonuje normalnie, działają restaura-
cje, muzea i teatry, jeżdżą tramwaje i autobusy. Sklepy są normalnie zaopa-
trzone, tylko wzrosły ceny. Obowiązuje godzina policyjna od 23:00 do 5:00. 
Samochód, który jedzie podczas godziny policyjnej, jest zatrzymywany 
i kontrolowany przez posterunki wojskowe. Ślady wojny to kolejne groby 
na cmentarzach, zabezpieczone obiekty zabytkowe oraz liczba munduro-
wych na ulicach.

ZBiGniew dUrcZok

Znałam Wiesława Jagiełłę oficjalnie, jako 
Burmistrza Gminy. Prywatnie poznałam 
Go podczas spotkania na boisku sporto-
wym LKS Tęcza w 2005 roku, gdy grupa 
przyjaciół, w tym śp. Antoni Jamiński 
i Ryszard Ryś, postanowiła pomóc w dzia-
łaniach na rzecz budowy nowego przed-
szkola. Pamiętam to spotkanie, bo urzekła 
mnie osobowość Burmistrza. Jego spokój, 
rzeczowość, ale i bezpośredniość. To nie 

był zwykły człowiek. Emanowała z Niego jakaś charyzma, która nigdy, po-
mimo długoletniej przyjaźni, nie pozwoliła mi na zwrócenie się do Niego 
po imieniu, choć o to prosił. 

Późniejsze lata naszej przyjaźni pokazały, że zawsze mogliśmy na siebie 
liczyć, a nie zawsze było łatwo. Gdy dwa słupki zadecydowały o braku 
możliwości kandydowania przez Niego na kolejną, 4 kadencję, przeżył to 
bardzo. Nie skupiał się na osobach, które go niesłusznie osądziły (został 
przecież uniewinniony), ale miał pretensje do siebie, że nas zawiódł, a my 
na niego przecież liczyliśmy. Wtedy okazało się, kto jest Jego prawdziwym 
przyjacielem i na kogo może liczyć. Te przyjaźnie doceniał bardzo i trwały 
one przez lata.

Nigdy nie krytykował, tylko zawsze wskazywał nam drogę i szukał rozwią-
zania. Przedszkole w Tenczynku tak naprawdę Jemu zawdzięcza swą nową 
siedzibę. Wielu nie wie, ile pracy włożyła grupa przyjaciół na czele z Panem 
Burmistrzem Wiesławem Jagiełło, by przekonać wszystkich radnych do 

JEDNAK SĄ LUDZIE NIEZASTĄPIENI
WIESŁAW JAGIEŁŁO – WSPOMNIENIE O BURMISTRZU W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
Mija rok od śmierci naszego Przyjaciela, byłego Burmistrza Gminy Krzeszowice Wiesława Jagiełły. Człowieka o wielkim sercu, otwartego na 
potrzeby innych, a przy tym niezwykle skromnego. Pan Burmistrz, bo pomimo przyjaźni zawsze tak Go nazywałam, był wielkim przyjacielem 
moim, mojej rodziny i naszego Przedszkola w Tenczynku. 

budowy, przekazać działkę na ten cel, pomóc przygotować projekt (zrobiła 
to społecznie Magdalena Szafran), ale też wesprzeć nas fachowcami i rze-
czoznawcami.  I tylko Ci, co kilka lat wcześniej wspólnie działali na rzecz bu-
dowy, mają świadomość, ile nas to kosztowało pracy i zachodu, by doszło 
do skutku, i ile w tym było uporu i determinacji samego Wiesława Jagiełły. 
Był mocno zaangażowany. Stał skromnie przy otwarciu nowej siedziby, ale 
biła wtedy z Niego wielka radość. Potem zaangażował się w pracę na rzecz 
przedszkola w Stowarzyszeniu Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza 
Marzeń” i do końca wspierał jego działania.
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12 października 2022 r. minął rok, jak nie ma Go wśród nas. Tak bardzo 
brakuje nam Jego wsparcia i obecności. Brakuje słynnych spotkań czwart-
kowych przy dużej kawie, z byłą sołtys, prezesem OSP Alicją Gaj, gdzie 
debatowaliśmy nad problemami naszego Tenczynka i cieszyliśmy się z po-
zytywnie załatwionych spraw. Jako radny żył sprawami Tenczynka i zwy-
kłych jego mieszkańców. Każdemu okazywał szacunek i jak trzeba było, to 
poświęcał czas. Troszczył się o każdego, kto tego potrzebował. Wiele osób 
dzwoniło, prosząc Go o radę. Nigdy nie odmówił. Często wsiadał w swój 
samochód, zabierał Panią Sołtys i objeżdżali Tenczynek, kontrolując stan 
dróg, a przy okazji wieszając ogłoszenia, czasami też zbierając śmieci wokół 

tablic. To nie był żaden problem, bo Jego Tenczynek musiał być piękny 
i czysty. 

Taki był śp. Burmistrz Wiesław Jagiełło. Trudno pisze się te słowa, wiedząc, 
że już nie usiądziemy przy dużej, mocnej kawie, którą uwielbiał i nie usły-
szę „przecież damy radę”. Ale wiem, że gdzieś tam czuwa nadal nad nami, 
nad swoją ukochaną żoną Alicją, swymi przyjaciółmi i Jego Tenczynkiem. 
Zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci, a my, Jego przy-
jaciele, tę pamięć o Nim będziemy pielęgnować, bo Panu Burmistrzowi 
Wiesławowi Jagiełło się to po prostu należy.

MarZena kUBin

STOLARZ MAŁY
Sześć spotkań, 20 uczestników, kilka metrów drewna w różnej formie, 6 kilogramów śrubek, młotki, wiertarki, 
wkrętarki, wkręty, papiery ścierne, Fundacja Lotto im. H. Konopackiej – to przepis na innowacyjne zajęcia, 
które właśnie zakończyliśmy w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Od połowy września, przez sześć tygodni, dzieci i młodzież wzięli udział 
w nowej propozycji zajęć w CKiS. Przez ten czas dzieci doświadczały swojej 
sprawności, ucząc się pracy w drewnie i z drewnem. Piłowali, wiercili i wbi-
jali gwoździe! Postawiliśmy na samodzielność i naukę przez próbowanie. 
Młodzi adepci stolarstwa, pod czujnym okiem prowadzącej, uczyli się, jak 
bezpiecznie obchodzić się z piłą i innymi narzędziami. Zajęcia z techniki 
w szkole często są tylko teoretyczne, więc praktyka mogła być dla uczest-
ników czymś bardzo atrakcyjnym, i tak właśnie się stało. Proces tworzenia 
jest dla dzieci ciekawy i angażujący, a widok wykonanej pracy bardzo sa-
tysfakcjonujący. Młodzi majsterkowicze wszystkie wykonane przez siebie 
prace zabrali do domu. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Fundacji LOT TO 
im. H. Konopackiej.

info: ckis
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W ramach obchodów tego ekologicznego dnia, uczniowie – przebrani 
za dowolny owoc lub warzywo – cały dzień pili świeżo wyciskane soki 
w „Okienku zdrowia”, wykonali wspólny „Łańcuch zdrowia”, przygotowali 
bufet warzywno-owocowy oraz jadalne obrazy, wzięli udział w Wielkim 
Balu Warzyw i Owoców oraz w animacji „Tańczące owoce” oraz robili sobie 
zdjęcia w fotobudce. Ważnym punktem uroczystości było spotkanie z die-
tetyczką – Dorotą Gaweł, która poprowadziła zajęcia dla najmłodszych pt. 
„Zielony talerz” oraz panel dyskusyjny dla starszych klas o zaburzeniach 
odżywiania.

Na koniec przyjaciele naszej szkoły, rodzice i pracownicy szkoły przed-
stawili inscenizację wierszy Jana Brzechwy: „Na straganie” i „Pomidor”. 
W przedstawieniu udział wzięli: Dawid Gleń – rzecznik Igrzysk Europejskich 
w Krakowie, Leszek Kramarz i Dariusz Kaczara – nowogórscy radni, Krzysz-
tof Mastalerz – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Nowej Górze, Małgo-
rzata Snopczyńska-Anouar – właścicielka „Harmonia Fitness”, nauczycielki:  
A. Michalska, M. Woźniak, S. Szczuka, R. Kurdziel, A. Przeginiak, J. Pałka, pra-
cownicy administracji: I. Doła, H. Kawala, pracownicy obsługi: E. Kłosowska, 

OWOCOWO-WARZYWNE INSPIRACJE 
W piątek, 21 października, Szkoła Podstawowa w Nowej Górze była wyjątkowo kolorowa i ekologiczna. W ramach realizowanej innowacji 
pedagogicznej pt. „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, jako wychowawczyni oddziału przedszkolnego OA, zaprosiłam wszystkich nauczycieli 
i uczniów do świętowania „Światowego Dnia Warzyw i Owoców”, pod hasłem: „JEDZ ZDROWO – ŻYJ KOLOROWO”.

rodzice: M. Godyń, A. Kawala. O zaopa-
trzenie szkoły w świeże warzywa zadbał 
Józef Gaweł. Występ artystyczny zakoń-
czył się odśpiewaniem hymnu dnia pt. 
„Witaminki” przez Małgorzatę Malczyk 
oraz pokazem zumby pod kierunkiem 
M. Snopczyńskiej-Anouar.

Owocowo-warzywny piątek pokazał, że 
uczniowie naszej szkoły chętnie sięgają 
po owoce i warzywa, z których nie tylko 
można przygotować smaczne posiłki, 
ale także piękne i zdrowe kompozycje. 

MaGdaLena Piórko 
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SPROSTOWANIE 
W trakcie Krzeszowickiego Miodobrania wręczano nagrody Laureatom  
IV Olimpiady Pszczelarskiej dla szkół podstawowych z gminy Krzeszowice. 
Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Odrzywolska, uczennica ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Krzeszowicach, która otrzymała rower.

„Chochlik dziennikarski” spowodował, że w poprzednim artykule Agniesz-
ka Odrzywolska nie została wymieniona z imienia i nazwiska jako laureatka 
i zdobywczyni I miejsca w IV Olimpiadzie, za co bardzo przepraszamy.

redakcja

OTWARCIE SIŁOWNI 
14 października 2022 obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. 
Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach odbyła się 
uroczysta akademia, połączona ze ślubowaniem klas pierwszych. Po 
zakończeniu akademii nastąpiło oficjalne otwarcie plenerowej Siłow-
ni Adasia, umiejscowionej przed halą sportową szkoły.
Przecięcia wstęgi dokonał wiceburmistrz Witold Kulczycki wraz z Anną 
Kurdziel, której zaangażowanie i wysiłek doprowadziły do realizacji tego 
projektu. Uczniowie pod opieką Dominiki Konarskiej zaprezentowali 
instruktaż ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach sportowych siłowni 
(Twister, Trenażer, Krzesełko do wyciskania, Rowerek). Ponadto Rada Rodzi-
ców ufundowała atrakcyjne nagrody w konkursie plastycznym, promują-
cym naszą Siłownię Adasia.

Działania Anny Kurdziel, nauczycielki w naszej szkole, zostały zainspirowa-
ne przez Agnieszkę Chechelską, mamę jednej z naszych uczennic. Grant 
otrzymaliśmy dzięki Kopalni Dolomitu Dubie, współpracującej z Fundacją 
Lafarge „Wspólnie dla Regionu”. Jednym z celów Grantu, o który starała się 

szkoła, było „Zagospodarowanie Wspólnej Przestrzeni Użytkowej”. Dzięki 
temu na terenie naszej szkoły powstała przestrzeń do aktywności fizycznej 
dla dzieci i dorosłych, służąc zabawie i rozwojowi fizycznemu nas wszyst-
kich.

info: sZkoła, Zdjęcia: kacPer roPka

W CZERNEJ
Jak co roku przy Szkole Podstawowej 
w Czernej odbyło się Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Teren przy SP Czerna skupił 
zaproszonych gości, by wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Inicjatyw Społecznych 
oraz Kołem Gospodyń Wiejskich wspólnie 
spędzić czas.
Ziemniak był królem Regionalnego Kon-
kursu Potraw. Każdy mógł spróbować 
wyśmienitych dań, przygotowanych przez 
panie z KGW. Według jury najlepsze potrawy 
przygotowały: KGW Rudno (3 miejsce), KGW 
Miękinia (2 miejsce), a wygrały gospodynie 
z Czernej.
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Podczas imprezy odbyła się promocja strojów krakowiaków zachodnich, 
zakupionych przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego w ramach 
projektu „Jak się nosiła moja babcia i prababcia na co dzień i od święta”. 
Podczas imprezy zadbano również o atrakcje dla uczniów szkoły, którzy 
oprócz możliwości korzystania z bogatych kulinariów, uczestniczyli w sze-
regu konkursów i warsztatów.

Marian Lewicki

Tradycja świętowania Dnia Seniora roz-
poczęła się w 2020 roku. Zmotywowani 
ciągłymi obostrzeniami i czasowym za-
wieszeniem działalności ze względu na 
pandemię, krzeszowiccy Seniorzy bardziej 
niż kiedykolwiek wcześniej potrzebowali 
odrobiny radości, poczucia wspólnoty 
i wsparcia. Właśnie wtedy spotkaliśmy się 
po raz pierwszy, by celebrować ten dzień 
bezpiecznie – na świeżym powietrzu, 
wypuszczając w niebo setkę kolorowych 
balonów. W ubiegłym roku nasi Seniorzy 
świętowali z kolegami z Centrum Aktywno-
ści Seniora w Krakowie. W Pałacu Potockich 
wzięli udział w prelekcjach o tematyce zdro-
wotnej i zajęciach tanecznych. 

W tym roku postanowiliśmy zaskoczyć ich 
występem Anny Dijuk-Bujok, która wraz 
z krzeszowickim Teatrem Rozrywki umiliła 
nam sobotnie przedpołudnie lwowskimi 
piosenkami. 1 października, w siedzibie na-
szego Klubu, nie mogło zabraknąć życzeń 

KRZESZOWICCY SENIORZY CELEBRUJĄ  
SWOJE ŚWIĘTO 
O ile datę 1 czerwca zna każdy, zarówno duży, jak i mały, to o Dniu Seniora pamięta niewiele osób. Jak co roku, 1 października, dzień ten hucznie 
obchodzili członkowie i pracownicy Klubu Senior+, prowadzonego przez Fundację Kobieta w Regionie. 
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dla Seniorów oraz słodkiego poczęstunku. Można śmiało stwierdzić, że 
krzeszowiccy Seniorzy zasłużyli na pełne radości i uśmiechów celebrowa-
nie ich święta. Miła atmosfera, która towarzyszyła od samego początku, 
pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników. 

Serdecznie dziękujemy artystom, którzy wystąpili dla nas tego dnia, Maria-
nowi Lewickiemu za fotorelację z tego wydarzenia, a także Sylwii Ryś i Ol-
dze Wołodko za pomoc w organizacji spotkania. Przede wszystkim dzięku-
jemy naszym wspaniałym Seniorom – za obecność w tym dniu i uśmiechy, 
którymi dzielicie się z nami na co dzień! 

aGniesZka wołodko 
aGniesZka sZcZUka-ciaPała

GRZYBOBRANIE 
Po raz kolejny Stowarzyszenie Wspólna Gmina Krzeszowice zorganizo-
wało „Grzybobranie”.
9 października, w niedzielę, o 7.30 uczestnicy Grzybobrania 2022 spotkali 
się na parkingu przy boisku sportowym „Górzanka” w Nawojowej Górze. Tu 
prezes Stowarzyszenia WGK Janusz Mitka, w obecności członków Zarządu 
Stowarzyszenia, przedstawił regulamin „Grzybobrania 2022”, a komendant 
Straży Leśnej Marek Pacek wskazał miejsce rywalizacji. Do konkursu wy-
startowały 34 osoby dorosłe i czwórka dzieci. Czas zbierania – od 7.40 do 
10.30 i powrót do miejsca startu.

Po powrocie z lasu jury odbierało zebrane przez uczestników konkursu 
grzyby do wcześniej przygotowanych, oznaczonych, ekologicznych toreb 
papierowych. Następnie wszyscy udali się do sołtysówki we Frywałdzie. 
Jury na elektronicznej wadze ważyło zebrane okazy, a grzybiarze odpo-
czywali, spożywając posiłek – wspaniałe wiejskie potrawy przygotowane 
przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Komendant Straży Leśnej Marek Pacek podczas prelekcji przekazał wiele 
cennych informacji o tym, czyim domem jest las i jakie rośliny w nim ro-
sną. W atmosferze grzybiarskiej biesiady uczestnikom imprezy wręczono 
nagrody.

W kategorii dzieci nagrody otrzymali: IV miejsce – Tymon Matiasik, III miej-
sce – Julia Gąsior, II miejsce – Emilia Matiasik, I miejsce – Mateusz Guz

W kategorii dorośli: III miejsce – Zofia Wyrwik, II miejsce – Krystian Guz, 
I miejsce – Adrianna Zuzelska

Wyróżnienia: Sandra Gąsior, Agata Jankowska i Sebastian Miśkowiec

Grzybobranie odbyło się dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia 
Wspólna Gmina Krzeszowice: Kazimierza Przybylskiego, Ewy Rogóż-Klo-
cek, Heleny Latawiec, Stanisława Janusza Kaczora, sołtys Frywałdu Beaty 
Chmielowskiej i Pań z KGW Frywałd. Jednym z uczestników grzybobrania 
był burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, który pogratulował 
wszystkim uczestnikom konkursu oraz organizatorom przedsięwzięcia.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.

red.
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GOŚCIE W MUZEUM  
AGATÓW
1 października wizytę w Rudnie złożyły delegacje Powiatu Krakow-
skiego oraz Powiatu Monachijskiego, ze starostami Wojciechem Pałką 
i Landratem Christophem Göbelem na czele oraz przedstawicielami 
Zarządu i Prezydium Rady obu zaprzyjaźnionych powiatów. 
W serdecznej atmosferze goście byli oprowadzeni po Muzeum Agatów 
w Rudnie i Zamku Tenczyn. Gospodarzami tego spotkania było Muzeum 
Agatów, którego kolekcja pięknych kamieni spotkała się z ogromnym zain-
teresowaniem wszystkich gości, oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie. 
Panie z rudniańskiego koła wspólnie z koleżankami z KGW z Miękini oraz 
Filipowic dały popis regionalnej sztuki kulinarnej. Gościom wyjątkowo 
przypadł do gustu bigos i ciasta. Przy okazji obalamy powiedzenie, że gdzie 
kucharek sześć, tam nie ma co jeść.

kinGa kUrLiT-heLLer

TENCZYNKI
TENczynki w Browarze Tenczynek przejdą do historii! To był niezapo-
mniany weekend! Cieszymy się, że goście tak licznie przybyli na pierw-
sze w historii TENczynki.

Spędziliśmy razem wspaniały czas. Ponad 4000 ludzi świętowało z nami 
przez dwa dni. Podczas zwiedzania manufaktury z ogromnym zaintere-
sowaniem słuchali naszych mistrzów piwowarstwa oraz kosztowali feno-
menalnego piwa marcowego, które uwarzyliśmy na podstawie 100-letniej 
receptury specjalnie na tę okoliczność. Można też było obejrzeć, jak pięknie 
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rozrasta się chmielowy sad i po raz pierwszy odwiedzić TAPROOM. 

Byliśmy świadkami nowej tradycji, składając bukiet z grzybów na grobie 
wielkiego artysty Bogumiła Kobieli, pochowanego w Tenczynku.

Cieszymy się, że nasze dożynki były pod znakiem jakości. Goście mieli oka-
zję wzmocnić się rozgrzewającymi zupami przygotowanymi przez Tade-
usza Mullera z Dieta z liścia oraz degustować genialne długodojrzewające 
sery z Radzynia Podlaskiego, chleby z Kleparza i pierwszorzędne Narwiań-

skie ogórki kiszone. Nie mogło zabraknąć muzyki na żywo wspaniałego 
trio w składzie Qba Janicki, Marek Pospieszalski i Max Mucha oraz Adama 
Struga i Łajzola.

Cała scenografia była przygotowana w duchu zero waste i po wydarzeniu 
trafiła do stadniny koni w Tenczynku. TENczynki to najlepsze dożynki, jakie 
mogliśmy sobie wyobrazić. Na następnych TENczynkach widzimy się za 
rok. Zdrowie Tenczynek, zdrowie Wy!

MaTeriały Prasowe BrowarU TencZynek

Projekt został wyłoniony w ramach konkursu ofert z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Środki finansowe, będące w dyspozycji Woje-
wództwa Małopolskiego na to zadanie, pochodziły z PFRON-u.

Stowarzyszenie, realizując projekt w okresie letnim, zorgani-
zowało wyjazd do Mielna w dniach 03.08.2022-16.08.2022. 
15 osób skorzystało z pobytu w zaprzyjaźnionym ośrodku 
rehabilitacyjno-wypoczynkowym „ANASTAZJA”. W trakcie 
pobytu w Mielnie zostały przeprowadzone zajęcia terapeu-
tyczne z psychologiem, odbył się też rejs statkiem po jeziorze 
Jamno, zorganizowano dwa wieczorki taneczne oraz rozgrywki 
sportowe z nagrodami. Odbyły się również wycieczki piesze, 
między innymi do portu rybackiego w Unieściu. Najbardziej 
ulubioną formą wypoczynku było jednak plażowanie i kąpiele 
w Bałtyku.

Jesienią, w dniach 13-16.10.2022 r. uczestnicy projektu, 920 
osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, wy-
jechało na 4-dniowy pobyt do Krynicy Zdroju. W przepięknej 
aurze złotej polskiej jesieni adresaci projektu mogli odwiedzić 
ogrody w Muszynie, podziwiać widoki z Góry Parkowej, po-
słuchać koncertu gitarowego w „Małopolance”, zintegrować 
się w kawiarni „Hawana” podczas wieczorku tanecznego, 
skorzystać z tężni solankowej w Dolnym Parku, jak również 
posmakować leczniczej wody mineralnej w uroczej Krynickiej 
Pijalni Wód.

To troska o swoich podopiecznych sprawia, że prezes Janina 
Lasoń skutecznie zabiega o środki finansowe z zewnątrz. Bo 
najważniejsze dla osób niepełnosprawnych jest wspólne prze-
bywanie w grupie, która daje siły do odważnego funkcjonowa-
nia w społeczeństwie. Uśmiechy na twarzach podopiecznych 
Stowarzyszenia są najlepszą nagrodą za pracę, którą wykonuje 
Zarząd.

Podopieczni Stowarzyszenia „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE” 
wraz z rodzicami i opiekunami składają serdeczne podzięko-
wania Zarządowi Województwa Małopolskiego za przekazane 
środki na realizację projektu „Nasze wspólne wyjazdy integra-
cyjne”.

red.

NASZE WSPÓLNE WYJAZDY
„Nasze wspólne wyjazdy integracyjne” to nazwa projektu zadania publicznego, realizowanego przez Stowarzyszenie „OTWÓRZMY PRZED NIMI 
ŻYCIE” z siedzibą w Krzeszowicach, któremu od 25 lat prezesuje Janina Lasoń. 
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Władze samorządowe reprezentowali burmistrz Wacław Gregorczyk i wi-
cemarszałek Łukasz Smółka. Wśród pozostałych gości były same gwiazdy. 
Senator, ale również wielki entuzjasta sportu małopolskiego – Jerzy Fe-
dorowicz mówił między innymi o relacjach pomiędzy klubami a kibicami. 
O kwestiach kontuzji opowiadał chirurg, ortopeda Jacek Sypniewski. 
Najlepsze lata w polskiej piłce nożnej wspominał wybitny piłkarz Zdzisław 
Kapka. Bardzo interesujący, dotyczący historii małopolskiego sportu wy-

SESJA NAUKOWA NA JUBILEUSZ
Gminny Klub Sportowy „Świt” Krzeszowice świętuje 100-lecie istnienia. Taki jubileusz to powód do dumy i refleksji. Już w ubiegłym roku władze 
klubu organizowały szereg imprez sportowych, spotkań z działaczami i byłymi sportowcami. Wydano publikację poświęconą historii GKS „Świt”. 
Pod koniec września tego roku zorganizowano sesję naukową z udziałem znakomitych gości. 

W trakcie kursu uczestnicy brali udział w wykładach na temat pierwszej 
pomocy oraz mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce 
podczas symulacji. Poruszane tematy obejmowały podstawy udzielania 
pierwszej pomocy – schemat postępowania w sytuacji wypadkowej, korzy-
stanie ze sprzętu AED, pomoc w wypadkach takich jak zranienie, oparzenie, 
czy atak padaczki. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. kiedy bezwzględnie 
należy wezwać karetkę, w których sytuacjach poszkodowanego należy 
ułożyć w pozycji bezpiecznej, które rodzaje opatrunku trzeba stosować do 
poszczególnych ran. Kurs pierwszej pomocy pozwolił krzeszowickim har-
cerzom na uzupełnienie i poszerzenie swojej wiedzy, a także umocnienie 
pewności siebie i umiejętności reagowania w sytuacjach stresowych. Infor-
macja zwrotna, którą kursanci na bieżąco otrzymywali od prowadzących, 
pozwoliła im na poprawienie swoich wyników i pewniejszą reakcję, co 
zaowocowało pozytywnymi wynikami na egzaminie kończącym. 

Tak jak w przypadku każdej dziedziny, aby wiedza została utrwalona, musi 
być regularnie powtarzana – nie tylko w trakcie kursów. Dlatego podczas 

organizacji zbiórek harcerskich oraz wyjazdów śródrocznych nasi instruk-
torzy starają się włączać elementy pierwszej pomocy w pracy z dziećmi 
i młodzieżą. Pamiętajmy, że sytuacja wypadkowa może spotkać każdego 
z nas – dlatego warto od najmłodszych lat edukować się w tym zakresie.

PhM. anTonina GUZik, koMendanTka hUfca ZhP krZesZowice 

kład wygłosił prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Jerzy Nagawiecki. 
Natomiast profesor Jerzy Żołądź, powszechnie znany dzięki współpracy 
z Adamem Małyszem, mówił o metodach treningowych, monitoringu pa-
rametrów i biochemii. Spotkanie prowadził prezes GKS „Świt” Krzeszowice 
Stanisław Molik. Wszystkie wystąpienia były bardzo interesujące i meryto-
ryczne, a dla ludzi sportu zapewne również inspirujące.

Marian Lewicki

KURS PIERWSZEJ POMOCY HSR – MODUŁ I
W dniach 28-30.10.2022 r. w Krzeszowicach odbył się Kurs Pierwszej Pomocy HSR – Moduł I, organizowany przez Inspektorat Ratowniczy Chorą-
gwi Krakowskiej oraz Hufiec ZHP Krzeszowice. Kurs ukończyło 14 wędrowników z naszej gminy, w tym osoby pełniące w naszym hufcu funkcje 
instruktorskie. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, który uprawnia do wzięcia udziału w II mo-
dule kursu, a następnie starania się m.in. o zdobycie statusu Instruktora Pomocniczego Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.
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WYCIECZKA DO WIELICZKI
1 października podopieczni Stowarzyszenia „OTWÓRZMY PRZED NIMI 
ŻYCIE” odwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce.
Zadanie pod nazwą „Wycieczka do Wieliczki”, w ramach zadań powiatu, 
było dofinansowane ze środków PFRON na organizację sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Trasa zwiedzania Kopalni 
była przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy wycieczki 
odwiedzili wraz z przewodnikiem komorę Michałowice, kaplicę św. Kingi, 
podziemne jezioro w komorze Erazma Barącza oraz tężnię solankową. 
Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami powrócili do swoich 
domów pełni wrażeń i zdobytych wiadomości na temat powstania kopalni, 
jej eksploatacji oraz wartości muzealnych. 

red.

MUNDIAL OKIEM BYŁEGO 
REPREZENTANTA

14-krotny reprezentant Polski, a obec-
nie trener w Akademii Tęczy Tęczynek 
– Damian Gorawski – dzieli się, w roz-
mowie z Bartoszem Pierzchałą, swoimi 
przemyśleniami o mistrzostwach świa-
ta, reprezentacji Polski, swojej karierze 
i współczesnej młodzieży.
Bartosz Pierzchała: Rozegrał Pan 14 me-
czów w reprezentacji Polski. Jak ważny 
był to rozdział w Pana karierze?
Damian Gorawski: Najważniejszy w życiu! 
Było to moje wielkie marzenie od dziecka. 
Myślę, że stać mnie było na to, aby zagrać 
więcej meczów niż 14. Mam pewien niedo-
syt, ale pozostają miłe wspomnienia.

B.P: Jakie jest Pana najlepsze wspomnienie związane z reprezentacją, 
a jakie najtrudniejsze?
D.G: Zacznę od tych najsmutniejszych – od porażki. Szczególnie pamiętam 
mecz w Poznaniu, w którym uczestniczyłem, gdy przegraliśmy z repre-
zentacją Danii 1:5. Mocno utkwiło mi to w pamięci. Najlepiej wspominam 
z kolei jedyną bramkę, którą udało mi się strzelić w meczu ze Szwecją – była 
to bardzo radosna chwila.

B.P: Miał Pan okazję pracować z trenerem Henrykiem Kasperczakiem. 
Jak Pan wspomina pracę z tym legendarnym szkoleniowcem?
D.G.: To była dla mnie wielka radość, pracować z takim fachowcem. 
Przejście z Ruchu Chorzów do Wisły Kraków było dla mnie bardzo dużym 
przeskokiem. W tamtej drużynie grało wielu świetnych zawodników. 
Wiedziałem, że muszę ciężko pracować, żeby się przebić do wyjściowego 
składu i to podniosło moją wartość i umiejętności. Mając okazję trenowania 
pod skrzydłami trenera Kasperczaka, czerpałem z tego dużą przyjemność 
i wiele się wtedy nauczyłem.

B.P: Ma Pan na koncie również mecze w europejskich pucharach. Który 
piłkarz, przeciwko któremu Pan grał, zrobił na Panu największe wraże-
nie?
D.G: Tych meczów było dużo, ale mogę skomplementować drużynę Realu 
Madryt. Niesamowity gwiazdozbiór. Był to skład, gdzie z rękawa można 
było wyciągać asa za asem. Byli to piłkarze na najwyższym światowym 
poziomie. Najbardziej podobała mi się gra Ronaldo Nazario oraz Luisa Figo, 
który miał nieprawdopodobne zwody czy dośrodkowania.

B.P: Jest Pan obecnie trenerem w Akademii Tęczy. Jak duży widzi Pan 
potencjał w szkolonej przez pana młodzieży?
D.G: Jestem tutaj prawie pół roku, pracuję z najmłodszymi dziećmi, 
w grupach wiekowych: żaki, skrzaty oraz orliki, najstarsza drużyna to 
trampkarze i właśnie w niej widzę największy potencjał. Pracuję z tą grupą 
3 lata, wcześniej trenowałem tych chłopców w innym klubie. Tworzymy 
tu, w Tenczynku, skuteczny system dla sportowego rozwoju dzieci. Mamy 
do tego znakomite warunki. Chcemy, aby nasza akademia była popularna, 
profesjonalna i skuteczna.

B.P: Jakie ma Pan plany dotyczące swojego rozwoju w roli trenera? Czy 
bierze pan pod uwagę szkolenie drużyn starszych, choćby seniorów?
D.G: Oczywiście, że chcę dalej rozwijać się jako trener, mam zamiar przejść 
przez kolejne etapy edukacji trenerskiej. Życie pokaże, jak to się ułoży.

Zawsze myślałem, że będę pracować tylko z najmłodszymi zawodnikami, 
teraz już trenuję trampkarzy, za chwilę też będę szkolił juniorów, więc zoba-
czymy. Seniorzy? Kto wie. Na ten moment, to co robię, sprawia mi ogromną 
przyjemność.

B.P: Co jest Pana zdaniem kluczowe w rozwoju młodego piłkarza, aby ten 
trafił później do Ekstraklasy czy tak jak Pan do reprezentacji?
D.G: Zacznijmy od tego, że do etapu profesjonalnego piłkarza docierają 
nieliczni. Aby tam się znaleźć trzeba mieć trochę szczęścia, być bardzo wy-
trwałym, a przede wszystkim trzeba być bardzo silnym mentalnie. Dziecko 
musi mieć wrodzony rodzaj talentu, ale musi być też zahartowane, piłka 
musi być jego celem. Trzeba być też pracowitym, sumiennym i wykazywać 
duże zaangażowanie. Nam, starszym było trudniej, wielu rzeczy nie mie-
liśmy, musieliśmy być bardziej samodzielni. Trzeba było jakoś dotrzeć do 
szkoły czy na trening. Wstawaliśmy wcześnie, a do domu wracaliśmy często 
późnym wieczorem. Wielką przeszkodą jest to, że dzisiaj młodzież żyje 
w świecie internetu, w moich czasach było pod tym względem prościej, bo 
nie żyliśmy wirtualnym światem. Piłka nożna daje szanse na doświadczenie 
realnych emocji, uczy rywalizacji, ale też wygrywania, przegrywania i praw-
dziwych przyjaźni. My, jako akademia dajemy szanse młodym ludziom 
na rozwój, nie tylko umiejętności czysto piłkarskich, ale tez społecznych. 
Cechy i umiejętności zdobyte na tym etapie rozwoju przydadzą się w życiu 
każdego dojrzałego człowieka.

B.P: W listopadzie będą odbywać się mistrzostwa świata w Katarze. Jak 
Pan ocenia to, że mundial odbywa się o tak niekonwencjonalnej porze?
D.G: Jest to mocno zaskakujące, nikt się nie spodziewał, że dożyjemy takich 
czasów. Pandemia, wojna, wiele rzeczy nas zaskakuje, teraz będziemy oglą-
dali mundial przed świętami. Jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania takie-
go turnieju w lecie, sam jestem ciekaw, jak te mistrzostwa będą wyglądać.

B.P: Jak Pan ocenia naszą reprezentację i jak według Pana zaprezentu-
jemy się w Katarze?
D.G: Ciężko wnioskować po ostatnich meczach. Było dużo zmian i rotacji, 
trener Michniewicz próbował zagrać dwoma napastnikami. Był to okres, 
w którym selekcjoner miał czas, żeby oceniać zawodników, myśleć nad po-
wołaniami, więc na ocenę jest za wcześnie. Podsumujemy pracę trenera po 
mistrzostwach, bo już w tym momencie wyliczana mu jest ilość zwycięstw 
czy porażek, a teraz nie jest to najważniejsze. Kluczowy jest mundial i wyj-
ście z grupy. A później, może czeka nas jakieś miłe zaskoczenie.

B.P: 22 listopada rozpoczynamy mundial meczem z Meksykiem, jaki Pan 
typuje wynik?
D.G: Typuje, że wygramy 2:1. Jestem Polakiem i wierzę w naszą reprezenta-
cję. Zasiądę przed telewizorem i będę kibicował biało-czerwonym. Wierzę, 
że wyjdziemy z grupy.

B.P: A ma Pan swojego faworyta do złotego medalu na tym turnieju?
D.G.: Jest kilku faworytów, ciężko teraz wymienić jednego. Mile by było 
zobaczyć jakąś niespodziankę, a znakomicie, gdyby była to Polska. Może 
nasze marzenia się w końcu spełnią (śmiech).

B.P: Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. 
Zdjęcie PochodZi Z ProfiLU PiłkarZa na fB
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Dr n.med. Krzysztof Skotniczny
specjalista ginekolog-położnik

przyjmuje:  poniedziałki, wtorki, czwartki 16ºº - 18ºº

Uprawnienie do wydawania zwolnień lekarskich
Rekomendacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Lek. med. Piotr Zdebik - specjalista ginekolog-położnik
przyjmuje:  wtorki 15ºº - 17ºº

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

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

Specjalistyczny Gabinet 
Ginekologiczno-Położniczy
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