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Marzec w Samorządowym Centrum  
Kultury i  Promocji Gminy Zabierzów 

ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

1 marca  o godz. 16:00 Galeria „Na Piętrze” zaprasza 
na otwarcie wystawy prac Zofii  Gołębiowskiej-Taba-
szewskiej. 

7 marca  od godz. 14:00 Centrum Kultury zaprasza  
na wydarzenie pn. „Zabierzów na obcasach”. Tego 
dnia zaplanowano Strefę piękna, która obejmuje sty-
l izację paznokci,  lekcje makijażu oraz porady stylist-
ki.  O godz. 17:00 obędzie pokaz mody „Mama na wy-
biegu”, a na zakończenie wszystkich rozbawi i  zaprosi 
do zabawy Radek Omieciński.  Na zabiegi kosmetycz-
ne obowiązują zapisy w SCKiPGZ. 

8 marca  w Nielepicach odbędą się uroczystości z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczysto-
ści rozpoczną się o godz. 15:00. 

11 marca  o godz. 9:00 w SCKiPGZ odbędą się elimina-
cje gminne 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie-
go. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół  
z terenu Gminy Zabierzów, dorosłych oraz seniorów. Chęć 
udziału należy zgłosić do 5 marca 2020 r. na specjalnym 
formularzu, który jest dostępny w Sekretariacie oraz na 
stronie internetowej. Laureaci etapu gminnego będą  re-
prezentować Gminę Zabierzów na etapie powiatowym. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniach! 
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: 

http://sckipgz.zabierzow.org.pl
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Czytanie książek – to wyczerpujące  
zajęcie, zwłaszcza, jeśli  się je naprawdę 
czyta ze zrozumieniem, a nie „przelatuje” 
wzrokiem po kilka stron naraz. Gdyby tyl-
ko chodziło o statystyki,  pewnie znaleźli-
byśmy się gdzieś w czołówce europejskiej  
pod względem czytelnictwa. Osobiście  
w to wątpię, szczególnie, gdy usłyszałem 
szczere wypowiedzi niektórych polityków, 
że albo nie dokończyli  czytania książek, 
tak zwanych „trudnych”, albo czytają jedy-
nie traktaty fi lozoficzne lub profesjonalne 
opracowania najwybitniejszych teorety-
ków ekonomii.  Gdybyż tak było istotnie, 
 nie mielibyśmy żadnych kłopotów eko-
nomicznych, które ponoć nadchodzą i  to 
wcale nie z winy nieumiejętnego czytania, 

Poczytać. Pomyśleć

lecz wskutek światowych trendów nadmier-
nej konsumpcji  i  regresu inwestycyjnego  
(to tak na marginesie). 

Książki polskiej noblistki Olgi Tokarczuk 
do najłatwiejszych  nie należą. Nic dziw-
nego, nikt nie nagradza Noblem auto-
rów banalnych „harlekinów” czy książek  
kucharskich, które zalały rynek wydawniczy  
i  chwilami odnoszę wrażenie, że dziś każdy 
tworzy i  wydaje własną. Do lektury  książek 
Tokarczuk trzeba się przyłożyć, ich nie da 
się ot tak, przelecieć wzrokiem, wymagają 
skupienia, bo najpierw trzeba przeniknąć 
przez jej skojarzenia, poskromić zachwyt 
nad jej fascynującym bogactwem języka, 
rozpoznać i  zrozumieć fi lozofię wyrażającą 
jej osobowość. 

FELIETON

Lubimy, wypełniając nasze luki w rozu-
mieniu świata, posługiwać się sprawdzony-
mi myślami innych. I  to nie jest naganne, 
a wręcz pożądane. Łatwiej przecież zrozu-
mieć rzeczy i  idee już jasno wytłumaczone, 
niż tworzyć je, choćby nawet podług siebie. 
Źródłem naszych błędów jest nie tylko brak 
wiedzy, ale również to, że wydajemy sądy 
i  opinie nie mając rozpoznania, jakie ele-
menty są do tego niezbędne. 

Czas z książką – dla jednych to szansa  

Najbardziej trudna do przyjęcia  dla tej wybitnej pisarki jest chyba 
ignorancja ludzi,  którzy uważają się za kulturalnych, wykształconych,  
z racji  sprawowania władzy i  czasowej pozycji  społecznej wyposażo-
nych w różne narzędzia decyzyjne. Nie ważne, czy w bardzo wysokim czy  
niskim stopniu decydowania o kulturze polskiej.    Każde czasy mają  
to do siebie, że stawiają na inne wartości,  nieszczęście naszej epoki  
polega tylko na tym, że „jesteśmy coraz bardziej dumni z maszyn do 
myślenia i  coraz bardziej nieufni w stosunku do ludzi myślących”.  
– To już kiedyś powiedział Bertrand Russell.  Gdyby iść jego śladami, można  
by dodać inną myśl innego wybitnego myśliciela nowożytnej epoki Alber-
ta Einsteina: „Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i  głupota ludzka.  
Co do pierwszej istnieją jeszcze pewne wątpliwości”.

na odpoczynek, dla innych czas na sprawy 
doczesne, ale – sądzę – znajdą się i  tacy, 
którzy chociaż przez chwilę będą chcieli 
pomyśleć. I  to dla nich jest ten felieton… 

Witold Ślusarski



Zdjęcia: Krzysztof Kamiński – Starostwo 
Powiatowe w Krakowie.
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 Pierwsza Dama na Farmie Życia w Więckowicach

 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie

Podczas ostatniego, 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w działającym 
już po raz piętnasty sztabie zorganizowanym przy Samorządowym Centrum Kultury 
 i  Promocji Gminy Zabierzów, przy aktywnym udziale 78 zarejestrowanych wolontariu-
szy, udało się z ebrać rekordową kwotę 66 237 złotych (plus waluty obce). Dziękujemy! 

 
20 stycznia 2020 Farma Życia w Więcko-

wicach gościła Panią Prezydentową  Aga-
tę Kornhauser – Dudę.  Na Farmę Życia   
do podkrakowskich Więckowic w gm. Zabie-
rzów przyjechali  zaproszeni w tym dniu  
goście – przedstawiciele władz samorządo-
wych: starosta krakowski – Wojciech Pałka, 
wicewójt Gminy Zabierzów –  Bartłomiej 

Stawarz  i  kierownik GOPS w Zabierzowie 
–  Stanisław Myjak. 

Pierwszą Damę  powitali  przedstawiciele 
Fundacji  Wspólnota Nadziei – prowadzącej 
Farmę Życia (prezes –Alina Perzanowska 
a także Leopold  Zgoda i  Edward Bolak), 
oraz sołtys Więckowic  Adam Wierzbicki. 
W spotkaniu uczestniczyli  również  przed-
stawiciele rodziców osób z autyzmem,  
pracownicy Fundacji  oraz  członkowie Rady 
Fundacji. 

Pani Prezydentowa interesowała się dzia-
łalnością Fundacji  i  prowadzonej przez  
nią Farmy Życia w Więckowicach. Zwiedzi-
ła też miejscowy ośrodek, gdzie  spotkała  
się z mieszkańcami Farmy  oraz uczestni-
kami zajęć, którzy  przyjeżdżają w trybie 
dziennym. 

Adam Wierzbicki

WYDARZENIA
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 Wielki Finał Zbiórki dla Kacperka

W sobotę, 8 lutego na zabierzowskim rynku odbył się koncert pt. „Wielki Finał Zbiórki” 
będący formą podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli  się w akcję pomocy Kacperko-
wi Ryło, półtorarocznemu mieszkańcowi Zabierzowa, od urodzenia cierpiącemu na rdzenio-
wy zanik mięśni (SMA).

Jedyną formą leczenia tego schorzenia jest terapia genowa, która dostępna jest jedynie  
w USA a jej koszt to ponad 8 milionów złotych. Dzięki ofiarności i  zaangażowaniu wielu 
ludzi z pomocą fundacji  i  ogólnopolskiego portalu zbiórkowego udało się zebrać tę niewy-
obrażalną sumę.

Przed rozpoczęciem koncertu wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan wręczyła pamiątkowe 
serca najbardziej zaangażowanym w zbiórkę mieszkańcom naszej gminy, na czele z Damia-
nem Pipieniem, twórcą facebookowej grupy #ArmiaKacperka. 

Na scenie wystąpil i  Anna Korzonek, zespół Contra, a na zakończenie ogniową i luminację 
przedstawił Krakowski Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i  Promocji  Gminy 
Zabierzów. Specjalne podziękowania dla Grzegorza Bastera oraz Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Bolechowic.  

WYDARZENIA
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Gmina Zabierzów w programie pilotażowym „Czyste powietrze”

Gmina Zabierzów jako jedna z dwóch gmin 
w Polsce przystąpiła do pilotażowego pro-
gramu usług doradczych „Czyste powietrze”. 
Program oferuje dotacje do 90% na: wymia-
nę pieca, modernizację instalacji grzewczej, 
ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi. 
Spotkania z mieszkańcami zainteresowa-
nymi udziałem w programie organizowane  
są we współpracy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz f irmą Niezależni Doradcy Energetyczni. 
Spotkanie informacyjne odbyło się 5 lutego, 
poprzednie – 22 stycznia. Przybyło około 400 
osób, w tym sołtysi z poszczególnych miej-
scowości. Nie wszyscy pomieścili się w sali 
obrad Urzędu Gminy, nikt nie spodziewał się 
tak dużej frekwencji!  Dla zainteresowanych 
modernizacją palenisk przygotowano ankie-
ty, pobrało je 350 mieszkańców naszej gmi-
ny. Te ankiety wypełnia się w domu, podając 
dane techniczne i własnościowe budynku. 
W spotkaniu uczestniczyło ośmiu konsultan-
tów z f irmy Niezależni Doradcy Energetycz-
ni. Omówili oni zasady działania programu. 
Poinformowali, że od początku listopada 
przez ponad 85% czasu mieszkańcy naszej 
gminy oddychali powietrzem  zanieczysz-
czonym pyłem PM 2.5. Program, w ramach  
którego można otrzymać dotacje będzie trwał 
do 2029 roku. O dotacje w programie Czyste 
powietrze mogą ubiegać się osoby f izyczne 
będące właścicielami/współwłaścicielami 
domów jednorodzinnych lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu z wyod-
rębnioną księgą wieczystą (dla budynków  
z maksymalnie dwoma lokalami miesz-
kalnymi). Zakres prac to:  źródło ciepła  
+ przyłącze, instalacja CO i CWU, ocieplenie 
ścian zewnętrznych i ścian oddzielających  
pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewa-
nych, ocieplenie podłogi na gruncie, dachu, 
stropów oddzielających kondygnacje ogrze-
wane od nieogrzewanych, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, wentylacja mechaniczna 
 z odzyskiem ciepła (rekuperacja), fotowol-
taika, kolektory słoneczne, audyt energe-
tyczny, dokumentacje projektowe. 

 

Warunki dofinansowania są następu-
jące: maksymalne koszty kwalif ikowa-
ne, od których liczona jest wysokość 
dotacji – 53 tys. zł, minimalna wartość 
kosztów kwalif ikowanych przedsięwzię-
cia – 7 tys. zł, okres, w którym mogą 
być ponoszone koszty: maksymalnie 
 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku  
o dofinansowanie. Koszty nie mogą być 
poniesione przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie (z wyłączeniem kosz-
tów dokumentacji projektowej i audytu 
energetycznego).

ŚRODOWISKO

Jeżeli w budynku prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza, udział powierzchni 
przeznaczonej na działalność w stosunku 
do całkowitej powierzchni budynku, zmniej-
sza koszt kwalif ikowany przedsięwzię-
cia (powierzchnia ta może wynosić max. 
30% powierzchni całkowitej). W programie  
Czyste powietrze można też uzyskać  
pożyczkę. Oprocentowanie pożyczki – zmien-
ne (WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej  
niż 2% rocznie) – obecnie to około 2,5% 
rocznie. Maksymalny okres spłaty pożyczki: 
15 lat.

 Uzupełnieniem spotkań są dyżury konsul-
tantów w punkcie informacyjnym w Urzędzie 
Gminy – p. 01A, parter. Podczas dyżurów 
każdy zainteresowany otrzymuje komplet 
informacji i dokumentów na temat progra-
mu Czyste powietrze. Po wypełnieniu przez 
mieszkańca dokumentów, konsultanci złożą 
w jego imieniu  wnioski o dofinansowanie,  
a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
rozpatrzy je w terminie priorytetowym. Dy-
żury konsultantów w Urzędzie Gminy Zabie-
rzów odbywają się w godzinach 8.00 do 16.00. 
Mieszkańcy, którzy nie mogą wziąć udziału  
w konsultacjach w tych terminach, mają moż-
liwość umówienia konsultanta we własnym 
domu poprzez formularz na stronie www.nie-
zaleznienergetyczni.pl/formularz  lub w soł-
tysówkach miejscowości Brzezie, Brzezinka 
 i  Rudawa. /L.D./
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W 2019 roku mieszkańcy gminy Zabierzów 
korzystali z następujących programów dota-
cyjnych na wymianę kotłów węglowych:

1. PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emi-
sji. Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 22 
lutego 2019 został uchwalony nowy regulamin 
udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrze-
wania na paliwa stałe. Właściciele budyn-
ków mogli (i mogą także w 2020) ubiegać się  
o dofinansowanie 3 tys. zł przy likwidacji pieca 
węglowego i zastąpienie go kotłem gazowym.  
W ramach programu zostały złożone 93 wnioski 
uczestnictwa. Liczba przygotowanych umów 
wyniosła 86, z czego 66 inwestycji zostało 
faktycznie wykonanych i rozliczonych. Łączna 
wypłacona kwota dotacji wyniosła 198 tys. zł,  
a dodatkowy wkład własny mieszkańców  
to 423 046,75 zł. Efektem realizacji programu 
jest likwidacja 77 palenisk na paliwa stałe i za-
stąpienie ich 66 kotłami gazowymi.

2. PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Realizacja PGN w 2019 roku była kontynuacją 
projektu rozpoczętego w 2018 roku ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. 
Mieszkańcy gminy Zabierzów mieli możli-
wość ubiegania się o wsparcie przy wymianie  
wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania  
na ekologiczne kotły gazowe i na biomasę oraz 
pompy ciepła. Dodatkowym warunkiem uzyska-
nia dotacji było potwierdzenie odpowiednie-
go docieplenia budynku lub zobowiązanie się 
do wykonania prac termomodernizacyjnych.  
W ramach PGN zostało zmodernizowane 139 
kotłowni, w tym dofinansowane zostało: 127 
kotłów gazowych, 1 pompa ciepła i 11 wyso-
kosprawnych kotłów na biomasę. Zlikwido-
wanych zostało łącznie 150 starych palenisk  
na paliwa stałe. Całkowity koszt zadania  
wyniósł 2 292 104,39 zł.

3. Program osłonowy – przyjęty na Sesji 
Rady Gminy Zabierzów w dniu 22 lutego 2019, 
skierowany do osób, które przeprowadzą 
trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego 
na paliwie stałym na system gazowy. Oferta 
była skierowana do osób korzystających z po-

ŚRODOWISKO

mocy GOPS, a koszty inwestycji były w cało-
ści pokrywane ze środków programu osłono-
wego. Na wymianę 7 systemów ogrzewania  
w tym programie wydano z budżetu Gminy 
135 559,60 zł.

Wymiana palenisk w 2019 roku - podsumowanie

Pielęgnacja zieleni w 2019 roku

Zaplanowane na 2019 rok prace przy pie-
lęgnacji zieleni na terenach komunalnych  
zakończyły się w listopadzie. Wiosna w tym roku 
była sucha, a także wiązy, klony, jawory, buki  
i dęby. Trzeba było też usunąć 46 starych 
drzew, które stwarzały zagrożenie. Pielęgnacji 
poddano 415 drzew. Zabiegi polegały na usu-
nięciu posuszu w koronach drzew, fragmen-
tów złamanych oraz nadłamanych konarów  
i gałęzi zawieszonych w konarach. Ekspertyzy 
stanu drzew – pomników przyrody -  wykazały,  
że w większości są one w dobrym stanie.

W parkach, przy placach zabaw i na klom-
bach zasadzono krzewy i kwiaty: jałowce, irgę,  
berberys – to podobne gatunki, jakie były sadzo-
ne w poprzednich latach, ale pojawił się także 
nowy gatunek: miniaturowe róże. Pielęgnacja 
krzewów i kwiatów odbywała się od kwiet-
nia do listopada. Przeprowadzano też kosze-
nie traw na terenach gminnych w poszczegól-
nych sołectwach. Od kwietnia do października  
wykoszono 4 tysiące arów. Ostatnią czynno-
ścią w ramach pielęgnacji zieleni było zasadze-
nie na trawnikach krokusów, które zakwitną 
wczesną wiosną. 

Podsumowanie wymienionych kotłów/pie-
ców węglowych w 2019 roku: zlikwidowa-
no 239 nieekologicznych źródeł ogrzewania,  
zainstalowano 212 nowych ekologicznych  
źródeł ciepła, łączny koszt inwestycji to 3 048 
710,74 zł, w tym: środki z budżetu Gminy, RPO 
WM, wkład mieszkańców.
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WYDARZENIA

Radni Gminy Zabierzów 18 grudnia 2019 uchwalili  budżet Gminy na 2020 rok. Przed pod-
jęciem uchwały dyskutowano na temat projektu budżetu złożonego przez wójta Gminy. 
Zastanawiano się, czy nie zwiększyć środków planowanych na ochronę środowiska, w tym 
na Program Osłonowy – zapewniający pełne pokrycie kosztów wymiana palenisk najuboż-
szym mieszkańcom. Elżbieta Burtan wyjaśniła, że środków na ten cel nie brakuje, jednak 
nie wszyscy, mimo zachęcania ich,  chcą wymieniać piece, a są też osoby mieszkające  
w rejonach, gdzie nie ma przyłączonego gazu. Radni pytali  też o celowość zwiększenia  
w 2020 roku kwoty na działania w dziedzinie kultury. Aleksandra Małek, dyrektor SCKiP 
GZ omówiła nowe projekty Centrum, jak np. utworzenie kina w Zabierzowie, by zachęcić 
mieszkańców do wspólnego spędzania czasu. Większą sumę niż w ubiegłym roku,  przezna-
czy się także na działalność seniorów, bo coraz więcej osób w starszym wieku uczestniczy 
w spotkaniach dla nich organizowanych. Dyskutowano też nad środkami przeznaczonymi  
na remonty i  budowę poszczególnych dróg w gminie. Do dyskusji  włączył się także miesz-
kaniec ul.  Turystycznej w Bolechowicach, który stwierdził,  że właściciele nieruchomości 
przy tej ulicy nie chcą wykonywania drogi -  przedłużenia ul.  Kwiatowej w Karniowicach  
do ul.  Turystycznej w Bolechowicach.

 Po zakończeniu dyskusji  uchwalono budżet Gminy na 2020 rok. Zaplanowano docho-
dy w kwocie 169,5 mln zł,  wyższej o 14,5% w stosunku do 2019 roku. Zmniejszy się jednak 
udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zmiany w przepisach PIT 
spowodują obniżenie dochodów Gminy o kwotę ok. 5,7 mln zł.  Zwolnienie z podatku osób 
poniżej 26 roku życia od sierpnia 2019, obniżenie stawki podatku o 1 pkt procentowy (z 18% 
do 17%) od października 2019, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów od października 
2019 spowoduje negatywne dla Gminy skutki.

Wydatki budżetu Gminy Zabierzów na rok 2020 zaplanowano w kwocie 180,3 mln zł,  
co oznacza wzrost w stosunku do roku 2019 o 10%. Na ogólną kwotę wydatków zaplanowa-
nych na 2020 rok składają się: wydatki bieżące w kwocie 139,9 mln zł oraz wydatki mająt-
kowe w kwocie 40,4 mln  zł.  Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogólnych Gminy 
stanowi 22,4% - jest to bardzo wysoki odsetek. 

 Największe inwestycje w gminie to: rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej  
w Zabierzowie, łączne nakłady f inansowe: 10 149 077 zł,  w tym poza kwotą wydaną w 2019 
roku planuje się: 3 mln zł w 2020 roku, 3 mln zł w 2021 i  3,2 mln zł w 2022; rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Zelkowie, rozpoczęta w 2019,  łączne nakłady f inansowe: 5,5 mln zł,  
w tym: 1,5 mln w 2020,  2 mln w 2021; budowa remizy OSP w Więckowicach, łączne nakłady: 
1 mln 350 tys. zł,  w tym:  650 tys. zł  w 2020 i  700 tys. zł  w 2021. 

 Plan wydatków na drogi gminne wynosi prawie 9 mln zł.  Wydatki bieżące to 2,7 mln 
zł.  Obejmują one m. in. zimowe utrzymanie tych dróg (900 tys. zł),  pielęgnacja zieleni w 
pasach drogowych (175 tys. zł,  dostawa materiału kamiennego do poprawy stanu dróg (200 
tys. zł)  oraz remonty nakładek bitumicznych (w tym f inansowane z funduszy sołeckich). Wy-
datki majątkowe (inwestycyjne) na drogi gminne wyniosą 6 mln 253 tys. zł.  Z tych środków 
 m. in. planuje się:  przebudowę ul.  Kamiennej w Zabierzowie (2 mln 200 tys. zł),   naprawę kolek-
tora kanalizacji  deszczowej wraz z odbudową drogi w Rząsce (710 tys. zł),  budowę ściany opo-
rowej przy ul.  Widokowej i  Skalnej w Karniowicach (700 tys. zł),  budowę chodnika przy drodze 
gminnej w Młynce (300 tys. zł), budowę chodnika przy ul. Różanej w Ujeździe (prawie 330 tys. zł).  
 -  Sytuacja Gminy jest stabilna – podsumowała zapisy budżetu Wójt Elżbieta Burtan.  
Staramy się o dodatkowe środki unijne i  mam nadzieję, że wszystkie planowane na 2020 rok 
zadania uda się zrealizować – dodała.

 Następnie uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2030. 
Największe planowane w najbliższych latach inwestycje to: rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Kobylanach, łączne nakłady f inansowe: 6 mln 800 tys. zł,  w tym 3,4 mln w 2021 i  3,4 mln 
zł w 2022; rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nielepicach, łączne nakłady f inansowe: 6 mln 
310 tys. zł,  w tym 3 mln 155 tys. zł  w 2021 i  3 mln 155 tys. zł  w 2022; rozbudowa budynku 
OSP na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej w Karniowicach, łączne nakłady 
f inansowe 6 mln zł,  w tym: 3 mln zł w 2021 i  3 mln zł w 2022; budowa ciągów pieszo – rowe-
rowych i  ścieżek rowerowych w drodze powiatowej Aleksandrowice/Balice: łączne nakłady 

Sesje Rady Gminy Zabierzów 

   Sesja Rady Gminy Zabierzów  18 grudnia 2019
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10 mln zł,  po 5 mln zaplanowano na lata 2021 i  2022.
 W dalszej części sesji  radni przyjęli  Gminny Program Prof ilaktyki i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok, Program Przeciwdziałania Narkomanii  i  Program 
Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.

 W programie  Prof ilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapisano,  
iż programy prof ilaktyczne edukacyjne należy wdrażać już w najmłodszych klasach w szko-
łach podstawowych, ponieważ część dzieci w naszej gminie od najmłodszych lat jest nara-
żona na dysfunkcyjne rodzinne wzorce picia alkoholu. Zajęcia prof ilaktyczne odbywają się 
w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych w poszczególnych sołectwach. W 2020 roku 
zorganizowane zostaną dwie konferencje na temat przeciwdziałania narkomanii  oraz warsz-
taty dla uczniów klas szóstych i  siódmych.

 Celem Programu Wspierania Rodzin jest tworzenie warunków prawidłowego funk-
cjonowania i  wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych. W 2018 roku pomocą objęto 
w gminie Zabierzów 387 rodzin, co daje łączną liczbę 859 członków rodzin. W latach 2016 
– 2018 można zauważyć nieznaczny wzrost liczby rodzin wielodzietnych i  bardziej widocz-
ny wzrost liczby rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy społecznej.  Na tle 
powiatu krakowskiego, gdzie średnio 2,74% ogółu mieszkańców wymaga wsparcia, gmina 
Zabierzów wypada korzystnie. Tu w 2018 roku udział osób korzystających z pomocy spo-
łecznej w liczbie ludności ogółem wynosił  tylko 1,7%.

Podczas październikowej Sesji,  gdy uchwalano nowe, wyższe stawki za odbiór odpadów, 
radni zgłaszali  różne propozycje zmierzające do bardziej sprawiedliwych opłat za wy-
wóz śmieci.   Konieczne jest – mówili  -   wprowadzenie ulg dla tych mieszkańców, którzy  
zdecydują się na kompostowanie odpadów zielonych na terenie swojej posesji.  Można 
także zróżnicować wysokość opłat: dla rodzin wielodzietnych lub składających się z wielu 
osób – obniżyć stawkę od osoby. Można także uzależnić wysokość opłat od powierzch-
ni mieszkania. Należy też przeanalizować częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji  
i  terminy wnoszenia opłat. Postanowiono więc powołać komisję, która zaopiniuje te i  inne 
propozycje, tak by uchwalić w przyszłości  bardziej zróżnicowane stawki dla mieszkań-
ców gminy, aby w 2021 stawki nie były wyższe niż w 2020.  Na Sesji  w dniu 24 stycznia 
2020 powołano komisję doraźną ds. kształ towania systemu gospodarki odpadami w gminie  
Zabierzów. W skład komisji  weszli:  Jacek Kozera, Marta Połońska, Wojciech Stępień,  
Jan Kultys i  Jerzy Cywicki.

 Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy Zabierzów przedłożył radnym  
informacje na temat inwestycji  gminnych realizowanych w ramach budżetu Gminy w roku 
2019.  Wśród zadań zrealizowanych znalazły się: budowa budynku użyteczności publicznej 
wraz z zagospodarowaniem terenu w Rudawie, zagospodarowanie terenu Kamieniołomu  
w Zabierzowie, przebudowa ul.  Dworskiej w Pisarach, projekt budynku użyteczności  
publicznej w Karniowicach, przebudowa ul.  Rycerskiej w Karniowicach, projekt modernizacji 
budynku SCKiP w Zabierzowie, przebudowa ul.  Siedliski w Bolechowicach, przebudowa drogi  
w Młynce, budowa chodnika wzdłuż ul.  Lipowej w Niegoszowicach, przebudowa  
ul. Sosnowej w Nielepicach, budowa chodnika przy ul.  Długiej w Szczyglicach.

 Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą współpracy z Powiatem Krakowskim  
w realizacji  następujących inwestycji  na drogach: rozbudowa drogi powiatowej nr 2122K  
w Brzoskwini w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną nr 601713K oraz bu-
dowy chodnika w kierunku Nielepic; przebudowy drogi powiatowej nr 2120K w Burowie. 
Na ten cel Gmina Zabierzów przekaże do Powiatu Krakowskiego kwotę 835 tys. zł.

 Dokonano też zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. Zwiększono środki: na ukończe-
nie prac budowlanych zadania inwestycyjnego pn. budowa budynku użyteczności publicznej 
w Rudawie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, na dof inansowanie zakupu po-
jazdu gaśniczego średniego dla OSP Kobylany, na program „asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej”.

 Ważną uchwałą, ze względu na ochronę środowiska była uchwała o kontynuacji  
i  rozszerzeniu Programu Osłonowego. Program osłonowy został przyjęty na Sesji  Rady Gmi-
ny Zabierzów w dniu 22 lutego 2019, skierowany jest do osób, które przeprowadzą trwałą 
zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy. Oferta jest 

WYDARZENIA

   Sesja Rady Gminy Zabierzów  24 stycznia 2020
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skierowana do osób korzystających z pomocy GOPS, a koszty inwestycji  były w całości  
pokrywane ze środków programu osłonowego. Efektem programu w 2019 roku była wymia-
na systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy w 7 gospodarstwach 
domowych na terenie gminy. Obecnie program został poszerzony: Gmina sf inansuje wymia-
nę palenisk a także budowę przyłączeń gazu do budynku.

 Z ochroną środowiska związana była też kolejna uchwała, która ustanowiła pomni-
kiem przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy, rosnący na terenie działki prywatnej  
w Rząsce. Dąb ten jest wyjątkowym okazem wśród drzew w gminie Zabierzów. Obwód pnia 
dębu na wysokości 130 cm wynosi 386 cm. Drzewo ma sędziwy wiek - 150 lat i  wysokość 
21 m, stanowi pozostałość zadrzewienia dworskiego. Jest w dobrej kondycji  f itosanitarnej.  
W podjętej uchwale o ustanowieniu pomnika przyrody zapisano zakaz niszczenia, uszka-
dzania drzewa i  umieszczania na nim tablic reklamowych. Objęcie dębu ochroną prawną  
i  otoczenie go szczególną opieką pozwoli na jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.

 W dalszej części Sesji,  na wniosek dyrektorów szkół i  rodziców dzieci,  uzupełniono 
zapisy w części uchwały dotyczącej określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Zabierzów przedszkoli  i  innych form wycho-
wania przedszkolnego oraz wprowadzenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół pro-
wadzonych przez Gminę. Kryterium dotyczy punktów przyznawanych  podczas rekrutacji  
za zamieszkiwanie dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, na której terenie położone jest 
dane przedszkole. Ta duża liczba punktów (60) przyznawana jest dzieciom 6-letnim i star-
szym, które idą do „zerówki”. Kryterium nie dotyczy dzieci młodszych.

 Pod koniec Sesji  wójt Elżbieta Burtan zaapelowała do radnych i  mieszkańców o włą-
czenie się w promocję programu „Czyste powietrze”.  Program oferuje dotacje do 90% 
na: wymianę pieca, modernizację instalacji  grzewczej,  ocieplenie budynku, wymianę okien  
i  drzwi. Spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w programie organizowane 
są we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz 
f irmą Niezależni Doradcy Energetyczni.  Uzupełnieniem spotkań są dyżury konsultantów  
w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy – p. 01A, parter. Podczas dyżurów każdy  
zainteresowany otrzymuje komplet informacji  i  dokumentów na temat programu „Czy-
ste powietrze”. Po wypełnieniu przez mieszkańca dokumentów, konsultanci złożą w jego 
imieniu  wnioski o dof inansowanie, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozpatrzy  
je w terminie priorytetowym.

Lucyna Drelinkiewicz

WYDARZENIA

Zgodnie z przyjętym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy  
Zabierzów na lata 2019 – 2032”, wyroby te, z uwagi na ich szkodliwość dla zdrowia, powin-
ny zostać zutylizowane do końca roku 2032. Wyroby zawierające azbest na terenie naszej 
gminy to głównie faliste i  płaskie płyty azbestowo – cementowe służące jako pokrycie  
dachowe w budynkach mieszkalnych i  budynkach zabudowy gospodarczej.  Zarówno u osób 
f izycznych jak i  prawnych na terenie gminy Zabierzów została przeprowadzona inwentary-
zacja. Wykazała ona, że najwięcej wyrobów zawierających azbest znajduje się w Bolechowi-
cach, Rudawie i  Pisarach; najmniej – w Szczyglicach, Ujeździe i  Aleksandrowicach. Ogółem  
na terenie gminy stwierdzono istnienie około 133,5 tys. metrów kwadratowych wyrobów 
zawierających azbest.  

 Azbest powinien zniknąć z dachów do 2032 roku

W październikowym numerze ZNAD RUDAWY nowo wybranemu sołtysowi z Ujazdu złośliwy 
chochlik zmienił imię, za co serdecznie Redakcja przeprasza pana JANA BARANA.  Jednocześnie 
bijemy się w piersi, gdyż podczas relacji ze spotkania seniorów w Brzeziu poinformowaliśmy 
błędnie, że w Ujeździe nie było jeszcze wówczas Klubu Seniora. Dotyczyło to raczej Brzezia, 
 niemniej wyrażamy nadzieję, że i w Brzeziu powstanie wkrótce taki Klub i wtedy oba Kluby 
będą ściśle ze sobą współdziałać, z czego najbardziej cieszyć się będą seniorzy zaprzyjaźnio-
nych sołectw. A panu JANOWI BARANOWI życzymy samych sukcesów Nowym Roku.

 Sprostowanie
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Otrzymując fakturę od dostawcy gazu lub energii  elektrycznej nie zastanawiam się najczę-
ściej,  co tam jest napisane. Patrzę na sumę do zapłaty, termin zapłaty, płaczę i  płacę.

Tym razem było inaczej.
Od dostawcy gazu przyszła gruba koperta. Myślę sobie – pewnie nowy cennik i  obszerny 

regulamin. Nic podobnego. Dostałam 6 (słownie: sześć) faktur, wystawionych w tym samym 
dniu. Na każdej wyszczególniona kwota do zapłaty w terminie takim a takim. Na jednej  
fakturze za cały rok 2019 widnieje: do zapłaty 0,00 zł.  Przecieram oczy i  staram się pojąć, 
o co chodzi.  Sprawdzam już opłacone faktury za taki sam okres, jak te obecne. Przecież 
wszystko zapłaciłam. Co jest, u licha? Nie uważam się za zupełnie nierozgarniętą (może 
inni pomyślą inaczej),  ale nie bardzo wiem, co z tym fantem zrobić. Płacić. Przecież już raz 
płaciłam.

Postanowiłam po raz pierwszy przeczytać fakturę od deski do deski.  No i  okazało się,  
że wszystko jest bardzo proste, choć nielogiczne. Faktury, które ostatnio dostałam, to fak-
tury korygujące te poprzednie. W sumie nadpłaciłam sporo w ubiegłym roku, nie mając  
o tym zielonego pojęcia. W związku z tym otrzymałam te korekty. To zrozumiałam. Ale dale 
j  nie wiem, jak to możliwe, skoro odczyt zużycia gazu jest dokonywany systematycznie?

Telefonuję do dostawcy gazu, żeby o to zapytać. I  czego się dowiaduję? Pomimo tego  
właśnie systematycznego rozliczania i  tak wystawia się faktury na podstawie prognozo-
wanego zużycia. Czy ktoś może mi wyjaśnić to zjawisko?! Dostawca gazu „obraca” moimi  
pieniędzmi, podczas gdy powinny one spokojnie leżeć na moim koncie.

Przyjęłam za dobrą monetę wyjaśnienia zwracając uwagę, że na fakturach korygujących  
w przypadku nadpłaty (tak, jak u mnie), powinno się napisać: „zapłacono”, a nie „do zapła-
ty” i  nie podawać terminu zapłaty!

Mam nadzieję, że tylko ja nie zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi i  żaden użytkow-
nik gazu nie zapłacił  podwójnie.

A tak na marginesie: do ceny za gaz doliczane są trzy opłaty: abonament, dystrybucja 
stała i  dystrybucja zmienna. O to już nie zapytałam uprzejmej konsultantki,  szczególnie  
o tę dystrybucję zmienną. Nie chcę mieć większego zamętu w głowie.

Podobnie zresztą, a nawet bardziej skomplikowanie, oblicza koszt zużycia energii  elek-
trycznej jeden z jej dostawców. Oprócz pozycji:  sprzedaż energii  jest jeszcze dystrybucja 
energii,  na którą składa się aż 6 pozycji.  Bądź tu mądry i  pisz wiersze!

FELIETON

Absurd nr 1.

Zatelefonowała do mnie przyjaciółka. Od razu się zorientowałam, że coś ją wyprowadziło 
z równowagi. Po chwili  rozmowy okazało się, co.

Z początkiem grudnia ubiegłego roku była u lekarza, który przepisał jej leki na trzy mie-
siące i  poinformował, że recepta jest ważna rok. A więc, mając jeszcze w zapasie trochę 
tabletek, postanowiła wykupić nową porcję w styczniu tego roku. Przy realizacji  recepty 
zamiast trzech opakowań leku (zgodnie z receptą), otrzymała tylko dwa.

Dlaczego tylko dwa opakowania? - pyta.
Bo minął już miesiąc od daty wystawienia recepty – pada odpowiedź.
Jak to, przecież recepta jest ważna rok.
Tak, ale powinna Pani zrealizować ją przed upływem miesiąca.
Nie rozumiem – denerwuje się moja przyjaciółka.
To proste – odpowiada farmaceutka. Ma Pani zapisane trzy opakowania leku, a recepta 

została wystawiona 4 grudnia. Dzisiaj mamy już 10 stycznia, więc jedno opakowanie prze-
padło. Trzeba było je wykupić do 3 stycznia.

A co z następnymi?
Kolejne najpóźniej do 3 lutego, a trzecie do 3 marca.
To jakiś absurd – wścieka się klientka, gdzie tu sens i  logika?!
Co robić, takie mamy przepisy – mówi farmaceutka.

Absurd nr 2.
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 Dlaczego czasem warto odłożyć telefon i  wylogować swój mózg!

Jeśli  zastanowić się, i le czasu w ciągu dnia 
poświęcamy na wpatrywanie się w ekran 
telefonu i  laptopa, można dojść do druzgo-
cącego wniosku, że to małe urządzenie sta-
ło się centrum naszego wszechświata.

Czy o smartfonie i  mediach społeczno-
ściowych, możemy powiedzieć że są nar-
kotykiem naszych czasów? Smartfon wy-
korzystujemy do pracy (służbowe telefony 
i  maile),  do nauki,  do realizowania swoich 
pasji ,  wreszcie do podtrzymywania i  nawią-
zywanie relacji  i  kontaktów. Jeszcze do nie-
dawna, aby skontaktować się z najbliższy-
mi, należało albo ich odwiedzić, lub do nich 
zadzwonić. Obecnie wysyłamy esemesa, 
wiadomość na messengerze, albo w wer-
sji  społecznościowej tweeta, posta na FB, 
zdjęcie na Insta czy tzw. snapa.

Co więcej,  przyzwyczail iśmy się do faktu, 
że nasz przekaz powoduje określony rodzaj 
reakcji ,  a ta reakcja budzi określony me-
chanizm w naszym mózgu, który sprawia, 
że czujemy się lepiej (wszystko to przez  
wydzielanie dopaminy).

A co jeśli  reakcji  nie ma? Lub następu-
je ona w czasie dłuższym niż oczekiwali-

śmy? Zaczyna pojawiać się stres, a gdy ten 
przyjmuje formę chroniczną, szybko może  
doprowadzić do depresji…

W swej książce Anders Hansen, opiera-
jąc się na wynikach rozlicznych badań wy-
jaśnia, jak rozwój technologii  i  cyfryzacji , 
może wpłynąć na życie współczesnych lu-
dzi.  Skupia się także na dzieciach, które nie 
będą znały świata innego niż ten wypełnio-
ny smartfonami, laptopami i  wiadomościa-
mi ze snapchata.

Na szczęścia autor nie zostawia nas całko-
wicie samotnych w naszych próbach podję-
cia walki ze skutkami życia przed ekranem 
smartfona i  laptopa. W książce znajdziemy 
zatem odpowiedź na pytanie, co może nam 
pomóc, aby oddziaływanie sprzętu elektro-
nicznego nie było tak destrukcyjne dla na-
szych mózgów i osobowości.

 Anna Domagała GBP Fil ia Balice

FELIETON

Kochani, nic dodać, nic ująć. Takie mamy przepisy. Kulawe, niedopracowane. Ileż podob-
nych absurdów mógłby każdy z Was przytoczyć! Niestety, pewnie wiele. Ja też. Najgorsze, 
że ktoś je ustala, ktoś inny zatwierdza i  chyba ktoś też kontroluje ich wykonanie.

Pytanie – kto?
Pozostawiam to bez odpowiedzi.

Hanna Czaja-Bogner

Adam Mikołajski nie żyje.
W styczniu na cmentarzu parafialnym w Rudawie pochowaliśmy ADAMA MIKOŁAJ-

SKIEGO, a właściwie Władysława Adama Mikołajskiego, bo takie dwa imiona nosił 
absolwent Politechniki Krakowskiej,  mieszkaniec Rudawy z dziada pradziada, były 
piłkarz Klubu Sportowego ORLĘTA. Znany był ze swej szybkości na boisku, najczę-
ściej grał na skrzydle, był bramkostrzelnym napastnikiem. Niestety krótko trwała 
Jego piłkarska kariera. Z przyczyn bliżej nam nieznanych wycofał się z czynnego 
uprawiania sportu. Poświęcił  się pracy, w której zajmował różne, niekiedy bardzo 
odpowiedzialne stanowiska. Był uczynnym kolegą, wiernym  kibicem swojej drużyny.  
Pod koniec życia zmagał się z groźną, nieuleczalną chorobą. Pamięć o nim zachowa-
my na zawsze.
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Przyjechali  „na próbę”. Mieszkają tu już cztery lata.

Zenon.  Pochodzi  z  Lubelszczyzny,  z  okol ic 
Kaz imierza  Dolnego nad Wis łą  i  jak  każdy 
spod wschodniej  granicy jest  cz łowiekiem 
pracowitym. „Robota pali mu się w rękach”, 
umie zrobić  wszystko.  Jest  niezwykle c ier-
pl iwy i  racjonalny. Jest dobrym sąsiadem – 
mówią o nim ci  zza miedzy.  Kiedy przyszło 
zrobić ogrodzenie,  Zenon akurat wyjeżdżał 
na  mis ję  wojskową do Syr i i .  Porozmawia ł 
z sąsiadami,  decyzja była krótka i  konkret-
na: Ja f inansuję materiał,  Wy dajecie robo-
c iznę.  Dz iś  to  ogrodzenie  może być  wzor-
cowym przykładem zarówno sol idności  jak  
i  estetyki. I  przede wszystkim dobrosąsiedz-
kich stosunków.

 Poznali  się w Poznaniu, bo jakże mogło 
być inaczej,  skoro wszystko w tym małżeń-
stwie jest wzorcowe. No, może nie do koń-
ca, bo nie powędrowali  dalej na Zachód, ale 
osiedli  w Krakowie na długie lata. W blo-
ku. Nie mieli  zbyt wielu okazji  do towarzy-
skich spotkań. Nawet sąsiedzi zamykali  się  
w swoich mieszkaniach. Żyli  niby wśród 
ludzi,  a jednak czuli  się samotni.  Kiedyś, 

Bożena. Pochodzi z Turku i  jak każda Wielkopolanka jest kobietą oszczędną, racjonalną, 
praktyczną i  konkretną. Piecze chleb, sama szyje sobie prawie wszystko: sukienki,  spód-
nice, bluzki,  nawet kurtki.  Mogłaby być projektantką mody, ale bardziej podobał się jej 
zawód pielęgniarki.  Lubi i  ceni sobie pracę przełożonej w oddziale rehabil itacji  Szpitala im. 
Dietla przy Alei Focha.

U Państwa Piłatów w Radwanowicach

kiedyś – gdy pomieszkiwali  w różnych 
miejscach, te międzyludzkie spotkania 
wynikały spontanicznie, często; może to  
w łaśnie mniejsze miejscowości sprzyja-
ją szukaniu okazji ,  by pogadać, by spotkać 
się na gri l lu, by   częściej pomarzyć o wiel-
kim świecie. Chociaż nigdy im tego nie bra-
kowało. Zwiedzil i  „kawał świata”: Syrię,  
Liban,  Izrael,  Jerozolimę, Stany Zjednoczo-
ne.  Marzą teraz o poznaniu Chin. I  pewnie  
do tego dojdzie. Przyzwyczajeni do ży-
cia „na walizkach”, wszak mąż jako woj-
skowy trochę wędrował po kraju. Kraków  
zapewniał stabil izację, ale nie zakłó-
cił  marzeń. Ona marzyła o Turku, o tam-
tejszej przestrzeni.  On wracał myślami  
ku Lubelszczyźnie, gdzie również przestrzeń, 
swoboda była dlań największym atutem.  
Na mieszkanie w mieście nie narzekali, Kraków  
dawał im oddech wielkiego świata, wszę-
dzie było blisko, wielka sztuka i  kultura były  
na wyciągnięcie ręki.  Nawet kiedy chcieli 
odwiedzić rodzinne strony,  zawsze pokony-
wali  tę samą odległość do jednych i  drugich   
ok. 300 km.

Kiedy córka się usamodzielniła i  wyszła  
za mąż, postanowili  wyjechać z Krakowa. 

– Młodym potrzebna jest do życia stabi-
l izacja i  perspektywa. I  przede wszystkim 
samodzielność.

Oni sami sobie układają życie. My może-
my tylko się temu przyglądać i  -   zostawiać 
im swobodę działania, czasem pomagać. 

Szukali   miejsca blisko Krakowa, żeby 
można było dojechać do niego komunikacją 
zbiorową. I  przede wszystkim, żeby okoli-
ca przypadła im do gustu, by było zielono 
i  spokojnie. Przeglądali  oferty w gazetach 
i  biurach nieruchomości.  Najpierw wy-
bór padł na działkę w Węgrzcach, potem   
w Piekarach. W końcu padło na Radwano-
wice. Nie wiedzieli  o tej miejscowości nic,  
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lub prawie nic. Przyjechali,  obejrzeli  i  po-
stanowili:  tu zbudujemy dom, tu będziemy 
mieszkać. Na początku Zenon zbudował al-
tankę, żeby można było spędzać w niej lato, 
a że przy altance był kawałek ogródka – żona  
też chętnie zgodziła się na tę lokalizację. 

Załatwiali  wszystko od podstaw. Zenon 
odwiedzał gminnych urzędników. Już na po-
czątku tych starań o  pozwolenia związane  
z  budową, musiał wyjechać na kolejną 
misję wojskową. Cały ciężar tych starań 
spadł na żonę. Wiedział,  że Wielkopolanka  
da sobie ze wszystkim radę. Oni byli  i  są 
konkretni,   konsekwentni i  cierpliwi.

Rozmawiamy o tym i owym. Czy dowie-
dzieli  się coś więcej o Radwanowicach,  
niż wiedzieli   na początku? Trudno nie pa-
miętać o pacyfikacji  tej wsi,  wszak mieszka-
ją przy takiej ulicy, której nazwa  nawiązuje 
do tej wojennej tragedii.  Zdążyli  już poznać 
zielone trasy z Radwanowic w kierunku 
Szklar i  Dubia. Teraz planują zapoznać się  
z tak zwanymi „Rzekami”, uroczym brzegiem 
rzeki Rudawki, kiedyś pełnej pstrągów, dziś 
potokowi, który na wysokości „Podłonia” 
w Rudawie wpływa do wielkiej Rudawy.  
Z wnukami byli  kiedyś na placu zabaw.  
Niestety na peryferiach wsi.  Tam rzadko  
zaglądają rodzice z dziećmi.   

– Dużo jeszcze przed nami. Ciągle jesz-
cze jesteśmy „naleciałością”. Utrzymujemy  
dobre stosunki z sąsiadami. To wspaniali 
ludzie, ale dziś każdy zamyka się w swoich 
czterech ścianach bardziej niż kiedykolwiek. 
Co prawda,  zaproszono nas na spotkanie  
z Kołem Gospodyń, przyszło wtedy niewiele 
pań. Rozmowa dotyczyła praktycznie tema-
tów ich środowisk. Jeszcze nie czas, jeszcze 
nie pora, byśmy mieli  tyle tematów co one. 
Może ciąży na nas wspomnienie sprzed 
lat, kiedy przybyliśmy do Radwanowic  
„na próbę”. Teraz już wiemy, że tu zosta-
niemy. Domy wystawne, bogate, zieleni 
nie brakuje. Tylko ten smog!  Można zwalić  
to na deficyt świadomości społecznej; wciąż 
z kominów unosi się czarny smrodliwy dym. 
Ratunkiem mogą być urządzenia fotowol-
taiczne i  solary, które coraz częściej poja-
wiają się na dachach tych domów. I  nade 
wszystko świadomość.

Mieszkają zaledwie 25 km od centrum 

Krakowa. Dość daleko do kina, teatru,  
ale też i  blisko. Wystarczy wsiąść w samochód  
i  za pół godziny, pod warunkiem, że nie trafi 
się na korki,  parkuje się w  Krakowie. Wyjeż-
dżają często do opery i  do teatru. Ostatnio 
„zaliczyli” Operę za trzy grosze w Teatrze 
Varieté. Do kina też jeżdżą często.  -  Jeśli 
mamy tak blisko, takie propozycje kultu-
ralno-artystyczne, grzechem byłoby z nich  
nie skorzystać. Snujemy marzenia o kinie, 
które byłoby gdzieś tu – w najbliższej oko-
licy. Na przykład w Rudawie. Mieli  też oka-
zję skorzystać z propozycji  kulturalno-roz-
rywkowych na miejscu, w  Radwanowicach.  
Byli  nawet na wiejskich dożynkach, ale za-
brakło miejsca przy stolikach i  stołach.  
Po dwóch godzinach wrócil i  do domu.

Zenon zastanawia się (  chyba już nawet 
podjął taką decyzję),  że zaprosi na gri l la 
ki lkanaście osób, z którymi spotykał się już 
przy okazji .  Może wtedy pękną lody i  pań-
stwo Piłatowie będą „swojakami”? Na pew-
no lepiej się wtedy mieszka.

Na razie pozostaje im ogród, koszenie tra-
wy i  pielęgnacja rabat kwiatowych.

– Żonę kwiaty słuchają – mówi pan Zenon.
– A wnuki?
– Cieszymy się, gdy przyjeżdżają. Mamy 

ich czterech. Sami chłopcy. Dwóch nieste-
ty mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc 
przyjeżdża tylko dwóch. 

Właśnie dla nich robi z drewna mały  
statek, który będzie pływał po niewielkim 
basenie przy domu dziadków.  Morze – 
to też marzenie Zenona, ale tego miejsca  
już nie chce opuszczać. Poznał historię  
o rycerzu Radwanie, zna turystyczne szkla-
ki na tym terenie, wie, że ta okolica jest  
historycznie bogata. I  to wszystko sprawia, 
że tu chcą oboje zapuścić korzenie. Jak mó-
wią – „wśród życzliwych ludzi w pięknych 
Radwanowicach”.  Przyjechali  „na próbę”.  
Są tu już cztery lata.

Witold Ślusarski

– My jeszcze wciąż czujemy się tu ludźmi 
spoza…Miejscowi jakby krępują się zbli-
żyć. My nie wiemy jak i co zrobić, żeby 
być naprawdę wśród nich. 
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Tak bywało – czyli  historie nieznane lub bardzo mało znane spisane przez najlepszych 
polskich kronikarzy. Nauka pomaga. Wiedza nie szkodzi.  Czy nasz nowy cykl spodoba  
się Czytelnikom?

Urodził  się 28.02.1843 r.  w Lubatówce k. Krosna, zmarł 26.03.1920 r.  w Wiedniu.  
Absolwent gimnazjum św. Anny w Krakowie, następnie Wydziału Prawa początkowo  
w Pradze, następnie na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Urzędnik CK Monarchii  
Austro-Węgierskiej od 1866 do 1897 r.  Publicysta, autor znakomitych dzieł z zakresu  
historii sztuki, przede wszystkim zaś autor znakomitych „Pamiętników”, których I część „Galicja”  
obejmuje lata 1843-1880, II  część „Wiedeń” 1881-1901. Publikacje fragmentów „Pamiętników”  
K.Chłędowskiego traktujemy jako początek szerszej retrospekcji,  gdzie pojawią  
się także inni autorzy. Czytelnicy nasi zechcą ocenić na i le zawsze błyskotliwe, w świetną formę  
stylistyczną ujęte uwagi autora dotyczące obyczajowości,  kultury, zagadnień społecznych 
oraz polityki Galicj i  w XIX w. zachowały dziś aktualność. 

 (fragment 1, Dukla 1848r.) 
 „Częstym gościem był u nas ks. Zwoliński,  proboszcz miejscowy, zacny człowiek,  

jeden z tych gładkich księży, którzy ze wszystkimi umieją być dobrze i  nigdy o róg stołu nie 
zawadzą. Na klasztor bernardynów wprawdzie ks. Zwoliński z ukosa spoglądał,  gdyż mu 
pieniądze za msze wyławiali ,  ale i  on miał sposoby, aby kieszeń zasilać. Pomiędzy bernar-
dynami był jeden bardzo gruby, który regularnie o dziesiątej z rana chodził  do miasteczka 
i  ginął w pomieszkaniu kupca win węgierskich, Weinberga. Nazywało się to, że bernardyn 
chodzi na procent. Pożyczył on bowiem jakąś kwotę Weinbergowi  i  wymówił sobie odsetki  
w formie codziennej f laszki dobrego węgrzyna. Inny bernardyn ks. gwardian, bywał  
u nas od czasu do czasu, przynosił  mi przewyborne jabłka w rękawie, a wesół i  facecjonat,  
w niczym nie ubliżał bernardyńskiej tradycji  wesołych mnichów. Ze dwa razy tańczył u nas  
mazura założywszy poły, ku wielkiej uciesze zgromadzenia i  pięknej pani regiments-arc-
towej mającej starego męża. Bernardyni w Dukli  byli  antypodami kapucynów w Krośnie, 
bardzo przykładnych zakonników, którzy w całej okolicy cieszyli  się wielkim poważaniem. 
Wszystkie panie okoliczne jeździły  do kapucynów na wielkanocną spowiedź, kapucyni mieli 
wzorowy sad, najnowsze gatunki jabłek, gruszek, rozpowszechniali  dobre gatunki owoców, 
nasiona najlepszych jarzyn, a w czasie krośnieńskiego jarmarku na konie, słynnego na całą 
część kraju, gościnnie przyjmowali u siebie obywatelstwo. Wielu ze szlachty na kilka dni 
zjeżdżało do kapucynów; mój ojciec wolał mieszkać u „Hafnerowej” i  nie lubił  zakonnej 
klauzury”.

 (cyt. na podst. Ossolineum, ISBN 8304048779).
        wybór i opracowanie
        Aleksander Ondraczek

NASI GALICYJSCY KRONIKARZE: KAZIMIERZ CHŁĘDOWSKI

 Listy do Redakcji

Szanowni Państwo
… by mi nie zarzucano, że nie ostrzegałam wcześniej,  to informuję, iż na terenie osie-

dla Parkowego w Balicach pojawiły się groźne dziki.  Zwłaszcza wieczorem podchodzą  
do samych okien, domagają się jedzenia, grzebią w koszach na śmieci.  Groźne są zwłaszcza 
wielkie samce, a jeszcze groźniejsze samice prowadzące  swoje młode warchlaki.  Wieczo-
rem właśnie z tego powodu osiedle zamiera, rodzice boją się wypuścić dzieci z domów.  
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Teraz zmrok zapada wcześnie, kiedy dzieci wracają ze szkoły czy zbiórek harcerskich, mimo,  
że trzeba tylko przejść dosłownie kilkadziesiąt metrów, boją się spotkania z dzikiem,  
czy kilkoma dzikami. Na osiedlu mieszka wiele  starszych ludzi,  którzy po zakupach   
wracają do domów. Głodny dzik wyczuje zapach chleba czy wędliny, a wtedy starszy człowiek  
nie ma szans w walce z dzikim zwierzęciem. Te groźne dla człowieka głodne zwierzęta  
najpierw pojawiły się na zamkniętym, ogrodzonym terenie przylegającego do osiedla  
parku. Tam szukały pożywienia w ziemi, która po takiej wizycie wyglądała jak pole  
po głębokiej orce. Dziś sytuacja stała się bardzo groźna, dziki  stały się agresywne. Mamy  
podobno na terenie gminy jakieś koła łowieckie, może one znajdą rozwiązanie tego proble-
mu. Może policja też zajmie się tą sprawą, to przecież zagraża bezpieczeństwu człowieka. 
Spokojny dotychczas teren, do którego trzeba zaliczyć okoliczną Winną Górę czy zalesiony 
grzbiet Rowu Tenczyńskiego, jest praktycznie wyłączony z turystycznego szlaku nie tylko dla 
turystów, ale na co dzień także dla mieszkańców tego terenu.

Łączę pozdrowienia
S.D.

Szanowni Państwo
Z wielką przyjemności chciałbym zapoznać Państwa z ogromnym sukcesem mieszkańca 

naszej gminy, a prywatnie mojego syna Bartłomieja Sendora. Bartek jest mieszkańcem  
Bolechowic, uczęszczał do SP Bolechowicach, później do Gimnazjum w Zabierzowie, następ-
nie do VII  LO w Krakowie, tak, aby po maturze dostać się na Wydział Prawa i Administracji  
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jest studentem IV roku na kierunku - 
Prawo.

Bardzo dobre wyniki w nauce zaowocowały objęciem go specjalnym tokiem nauczania 
przez jednego z profesorów UJ.

Bartek, bardzo interesuje się prawem międzynarodowym, został wybrany w wewnętrznych 
eliminacjach do drużyny UJ, która miała zmierzyć się w ogólnopolskich eliminacjach najbar-
dziej prestiżowego, międzynarodowego konkursu prawniczego na świecie - Phil ip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition.

W dniach 31.01. 2019 -01.02. 2020 odbył się w Warszawie w siedzibie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego krajowy finał konkursu. Drużyna UJ okazała się bezkonkurencyjna  
i  w ścisłym finale pokonała Uniwersytet Warszawski.  Tym samym, po wielu latach bez  
wygranej w tym konkursie, Uniwersytet Jagielloński będzie reprezentował Polskę w tym 
bardzo prestiżowym wydarzeniu, w którym uczestniczą przedstawiciele najlepszych uczeni 
prawniczych z całego świata. Finał międzynarodowy odbędzie się w kwietniu w Waszyngto-
nie w USA. Tym samym mieszkaniec naszej gminy będzie reprezentował nasz kraj w najbar-
dziej prestiżowym konkursie prawniczym na świecie.

Myślę, że jest to ogromny prestiż dla naszej Gminy, serdecznie zachęcam do podjęcia tego 
tematu.

Ponieważ wyjazd wiąże się z bardzo dużymi kosztami, uczestnicy muszą szukać sponsorów.
Być może informacja w miesięczniku „Znad Rudawy” pomogłaby ich zdobyć. Na pewno 

takie wsparcie można byłoby świetnie wykorzystać w materiałach marketingowych danej 
f irmy.

Pozostaję do dyspozycji  i  pozdrawiam serdecznie,
Marcin Sendor
PS. Dołączam linki do strony konkursu.
https://www.ilsa.org /
https://www.facebook.com/Jagiellonianjessup/
https://www.facebook.com/polishjessup/
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Jesień już wita nas mgłą
Długie wieczory wzywają do domu
Gdzieś jakiś całus
Muśnięcie dłoni
Do jutra
Jutro znów po kryjomu
Spotkamy się

A ja i  tak alejką naszą będę szła
Ty siedząc na ławeczce
Dyskretnie skiniesz głowę
Nie powiesz nic
Ja jednak wiem
Ja jednak wiem
Że kochasz mnie
 

Stanisław Wiśniewski 
Muzyk, kompozytor i  wydawca, autor bardzo wielu „Lekcji  gry na gitarze klasycznej”,  

z których korzystają szkoły muzyczne kształcące przyszłych muzyków i kompozytorów, 
sam autor wielu utworów jazzowych, wykładowca w szkole muzycznej w Krzeszowicach,  
wydawca nut dla wielu wokalistów i muzyków, m.in.  dla Seweryna Krajewskiego, Izabe-
li  Skrybant, Ryszarda Poznakowskiego, Zygmunta Koniecznego, Jerzego Matuszkiewicza,  
Jarosława Kukulskiego, Czesława Niemena, Jana Kantego Pawluśkiewicza,  

 Był taki czas…

Mieliśmy wtedy po 17 lat? Może trochę  mniej? Starszy był tylko Wiesiek Sadowski  
i  Waldek Sokół. Kto wpadł na ten pomysł, Staszek nie wie. Mija trzecia godzina naszego  
spotkania.  Obdarzony świetną pamięcią cytuje pierwsze dwie l inijki  naszego hymnu.  
Naszego – „Klubu kawalerów – Klubu bohaterów” : „Tworzymy nowe prawa życiowe”. 

Gdzieś na strychu, wśród rozmaitych dokumentów czasów naszej młodości,  przechowuje  
nuty i  słowa, ale wymaga to gruntownego przejrzenia całego dobytku, jaki pozostał w jego 
rodzinnym domu po opuszczeniu Rudawy i  przeprowadzce do  Krakowa, a także po tym jak 
wyprowadził  się z Krakowa, wyremontował dom rodzinny i  zamieszkał w nim na powrót 
razem z rodziną. 

– To ty pisałeś słowa do tego hymnu – mówi.
– A ty napisałeś muzykę – dodaję.
Byliśmy młodzi.  Czas organizowaliśmy sobie sami.  Najczęściej  u Staszka, w niewielkim  

pokoju. Ja miałem najbliżej,  zaledwie 50 metrów ścieżką pomiędzy rzeką, a płotem posesji , 
następnie 80 metrów szerokim rowem- wałem wykonanym jeszcze przez Niemców w czasie 
okupacji,  by rzeka, która wylewała dość często wiosną, nie zatapiała domów położonych  
w pobliżu. Spotykaliśmy się w gronie kilkorga znajomych. Był wśród nich Janek Miłek,  
Janusz Żurakowski,  który potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, Halinka, Hania o prze-
pięknym głosie, bardzo uzdolniona muzycznie, Marysia, najpiękniejsza dziewczyna w całej 
okolicy, która wyjechała najpierw do Pragi,  następnie do Wiednia i  jeszcze ktoś… Kto? 
Dowiemy się, kiedy mój rozmówca wraz z żoną odnajdą na strychu te dokumenty z lat  
naszej młodości,  nasze pierwsze l iterackie i  muzyczne próby. Przypominam Staszkowi naszą 
pierwszą i  jedyną nagrodę Ministra Kultury i  Sztuki za wspólną piosenkę. Śpiewała ją Mary-
sia podczas każdego występu naszego kabaretu „Pytajnik”, naśladującego bardzo wówczas 
popularną audycję radiową: „Zgaduj -  Zgadula”.  Pamięta ją doskonale; siada do pianina  
i  zaczyna grać. Ja cytuję dwie pierwsze zwrotki:

KULTURA
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Andrzeja Sikorowskiego, Zbigniewa Wodeckiego. Grał w orkiestrach teatralnych w Starym Teatrze  
im. Heleny Modrzejewskiej,  w Teatrze Kolejarza, przez jakiś czas w Wiedniu członek wielu 
kapeli  rozrywkowych. Dziś chętnie wspomina „Perły klasyki” – swoje opracowanie na gitarę 
klasyczną utworów Beethovena i  Szopena, często wykorzystywane w rozmaitych koncer-
tach młodych muzyków.   Bonusem w tym zestawie jest  jego własna kompozycja. Kompo-
zycję Stanisława Wiśniewskiego włączył  do tego opracowania, jako  prezent dla mojego 
rozmówcy, kiedyś poszukujący pracy w Polsce rosyjski gitarzysta, dziś profesor na Akade-
mii Muzycznej w Moskwie Aleksandr Vinitzki,  który właśnie Stanisławowi Wiśniewskiemu  
zawdzięcza przynajmniej w połowie swoją muzyczną karierę. Staszek wręczył mu kiedyś 
swoje opracowanie na gitarę klasyczną zatytułowane „Perły klasyki”, z sugestią by ten wy-
korzystał je  podczas swoich koncertów w Polsce, a następnie w Europie. Vinitzki nie za-
pomniał o tej pomocy i  właśnie w podziękowaniu dołączył do opracowania kompozycję 
Stanisława. I  tak nasz krajan znalazł się w gronie arcymistrzów światowej muzyki.  Znaleźć 
swoje nazwisko  w wydaniu nut w towarzystwie takich wybitnych kompozytorów to zaszczyt,  
ale mogło  też stać się przyczyną wielu złośliwości,  ale jak dotąd z niczym takim się nie spo-
tkał.  Zbyt szanowali go i  szanują muzycy i  nauczyciele muzyki.  W tej beczce miodu, zgodnie 
z regułą, znalazła się też mała łyżka dziegciu. Kiedy to opracowanie Stanisława dostało 
się w ręce pewnej pani profesor z berlińskiego konserwatorium – Elfriede Harkenbach,  
ta przysłała l ist z krytyczną uwagą, iż „nie powinno się upraszczać takich mistrzów”. Jednak 
niedługo potem, po paru miesiącach sprawdzenia tego eksperymentu w konserwatorium  
w Berlinie, przyznawała mu rację, a w geście zadośćuczynienia  przysłała do Stanisława 
drugi l ist z zaproszeniem: „Niech pan przyjedzie do Berlina” i  zapewniała, iż to będzie  
dla niego jako nauczyciela muzyki,  właściwe miejsce.  

Żona Staszka włącza się do rozmowy pół żartem pół serio: -  Mówiłam mu, pakuj się. Jedź.  
Halina przynosi cały zestaw wydanych nut. I  fotografi i  ludzi,  z którymi się spotyka i  nadal 
utrzymuje z nimi znajomość, z najwybitniejszymi polskimi kompozytorami i  wykonawcami 
utworów koncertowych i  piosenek.

 – Moja kariera –  jeśl i  tak można  
ją nazwać – opowiada Staszek,  
zaczęła się przypadkiem. W rodzinie  
nie było muzycznych tradycji. Ojciec grał  
tylko na harmonijce ustnej.  Mnie  
rodzice kupil i  mały akordeon z nadzieją,  
że zacznę uczyć się gry na nim. Przeleżał  
w futerale parę lat. Sięgnąłem po 
niego po koncercie dwóch sióstr,  
uczennic szkoły muzycznej z Katowic,  
które były artystyczną atrakcją koncer-
tu w Warszawie, do której pojechaliśmy 
na wycieczkę jako dzieci z prowincji. 
Szczególnie pięknie obie siostry śpie-
wały bardzo modną wówczas piosenkę: 
 „Jarzębina czerwona”. To wtedy zako-
chałem się w Marysi.  Miałem osiem, 
może dziewięć lat. Po powrocie do domu 
wyjąłem z futerału mój mały akordeon 
 i  tak długo rzępoliłem, aż udało  
mi się zagrać cały utwór. Kilkanaście dni  
później pojechałem z matką do Ten-
czynka, do pana Janasa ( imienia nie pa-

KULTURA
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miętam), który posłuchał mojego rzępolenia  
i  skierował mnie do pana Chudoby w Zabie-
rzowie, który uczył muzyki w szkole w Krze-
szowicach. Brałem u niego prywatne lek-
cje przez osiem miesięcy, potem zostałem 
uczniem w szkole na cztery lata. A potem 
była jeszcze szkoła muzyczna w Krakowie. 
A jeszcze później,  dużo zawdzięczam żonie, 
która przyjęła na siebie ciężar managera.   
I  oczywiście synowi, który założył to rodzin-
ne wydawnictwo.

Zarabiał na życie graniem w rozma-
itych kapelach, w teatrach, akompanio-
wał piosenkarkom i piosenkarzom. To wte-
dy zauważył,  iż na rynku muzycznym brak 
uje profesjonalnych zapisów nut. To zbiegło 
się z czasem, kiedy sam zaczął kompono-
wać, głównie utwory jazzowe, i  zapisywał  
je ręcznie na papierze nutowym. Otwar-
ty na wszelkie nowinki dowiedział się,  
że istnieje elektroniczny system zapisy-
wania nut przy pomocy komputerowej  
klawiatury, opracowany przez angielskich  
informatyków. Wkrótce zaczęli  zgłaszać się 
do niego prawie wszyscy l iczący się wyko-
nawcy, kompozytorzy, ale również szkoły 
muzyczne. Deficyt nut  był ogromny. Lista 
osób wymienionych na początku powięk-
szała się o dalsze nazwiska. Dał znać o sobie 
nikły zbiór nut do nauki muzyki.  Szczegól-
nie trudny dla początkujących uczniów był 
„podręcznik” do gry utworów najlepszych 
kompozytorów światowych: Bacha, Beetho-
vena, Szopena i  innych. Uczniowie nie mo-
gli  sobie poradzić z dotychczasowym zapi-
sem nutowym. To zdopingowało Stanisława 
do napisania tak zwanych uproszczonych 
„szkół”, czyli  zbiorów nut – na keyboardy, 
na fortepian, łącznie kilkaset. Dziś uczą 
się z nich szkoły muzyczne w całym kraju.  
Nowe znaki wprowadzone w tym zbiorze 
miały ułatwić mniej zaawansowanym syn-
chronizację l inii  melodycznej z akompa-
niamentem automatycznym syntetyzatora.  
Wykres l iniowy z kreskami przedstawia w tym  
zapisie uproszczonym akompaniament, rytm 
i funkcje. To miało jeszcze jeden zbawien-
ny wpływ na naukę muzyki przez młodych  
ludzi.  Dotychczas w szkołach muzycz-
nych na początku uczono głównie teorii ,  
ćwiczenia praktyczne zaczynały się później. 

To zniechęcało młodzież do praktycznej 
nauki gry. Nowe „podręczniki” dostosowa-
ne były do poziomu uczniów. Opierały się 
głównie na nutach  popularnych wówczas 
„przebojów”, czerpały z zasobów melo-
dii  popularnych, jak choćby „Głęboka stu-
dzienka” czy „Biały miś”.

– Z tym „Białym misiem” była  
zabawna historia; otóż jeden ze zna-
nych w Europie  gitarzystów klasycz-
nych uznał ten utwór za dzieło z tak 
zwanej wyższej półki i  wykonywał 
go w Wiedniu podczas najbardziej 
nawet prestiżowych koncertów.

Wydawać by się mogło, że w muzyce 
wszystko już było, wszak i lość dźwięków 
jest ograniczona, a jednak wciąż pojawia-
ją się nowe kompozycje, wciąż kompozy-
torzy i  wykonawcy szukają nowych aran-
żacji.  Piosenkarze dopominają się nowych 
przebojów. W dodatku różni kompozy-
torzy i  wykonawcy korzystają niekiedy  
z indywidualnych zapisów nut. I  tym wszyst-
kim  wymaganiom musi sprostać Stanisław  
Wiśniewski i  rodzinna firma założona przez 
syna we współpracy z rodzicami. Każdy 
ma tu do spełnienia jakąś rolę. Mówienie  
o nich szczegółowo pewnie byłoby trud-
ne do zrozumienia dla Czytelników, którzy 
muzyki i  piosenek posłuchać owszem lubią, 
aczkolwiek bez zgłębiania profesjonalnych 
pojęć, czy zagadnień takich,  jak powstają 
nowe zeszyty nutowe, czy nowe opracowa-
nia.

 Kiedy dziś po przeszło pięćdziesięciu  
latach rozmawiamy o początkach naszych 
kulturalnych i  artystycznych fascynacji , 
przywołujemy na pamięć niekiedy zabaw-
ne szczegóły naszych spotkań i  prób przed  
estradowymi występami naszego młodzie-
żowego kabaretu „Pytajnik”, jakie odbywa-
liśmy w małym pokoiku w domu Staszka.  
I  pewnie jeszcze nieraz będziemy je  wspo-
minać, gdyż umówiliśmy się na dalsze spo-
tkania...  Niech tylko odnajdą się zapiski  
z  tych programów i prób…

Witold Ślusarski
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Zabierzowscy seniorzy zorganizowali   
30 grudnia 2019 r.  uroczyste spotkanie, 
podczas którego pożegnano stary i  powita-
no Nowy Rok - 2020.

W spotkaniu tym uczestniczyło wielu  
zaproszonych gości,  którzy mimo licznych, 
piętrzących się na przełomie roku obo-
wiązków, jednak znaleźli  czas, aby przy-
jąć zaproszenie do wspólnego z seniorami 
świętowania, a byli  to: wójt Gminy Zabie-
rzów Elżbieta Burtan, wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Alicja Wójcik, radni  Wiesław  
Cader i  Adam Wierzbicki z małżonką,  
dyrektor Jurajskiej Izby Gospodarczej  
Andrzej Bukowczan, przewodniczący 
Gminnej Rady Seniorów Andrzej Korzycki,  
dyrektor Centrum Kultury Aleksandra  
Małek, koordynator ds. aktywizacji  senio-
rów Katarzyna Mroczek, dobroczyńcy Klu-
bu Violetta i  Janusz Apostolscy, a także   
Krystyna Kruk oraz cztery osoby z Klubu  
Seniora z Brzoskwini na czele z przewodni-
czącym Wiesławem Kosteckim. 

Wymienionych gości,  jak też l icznie zgro-
madzonych członków Klubu, powitała jego 
przewodnicząca Barbara Golińska. W swoim 
wystąpieniu wspomniała, że mijający rok 
był rokiem szczególnym, gdyż Klub Seniora 
„Złota Jesień” obchodził  jubileusz XX-lecia 
swojej działalności. 

Zwykle na zakończenie roku dokonuje  
się podsumowania swojej działalności,  lecz  
ze względu na fakt, że tych działań było 
mnóstwo, przewodnicząca ograniczy-
ła się do wymienienia tylko tych najbar-
dziej spektakularnych, mających charakter  
integracyjny, skierowanych do społecz-
ności Zabierzowa i  okolicznych miejsco-
wości.   W dużej mierze jest to zasługą 
Zespołu Teatra lno-Satyrycznego dz ia ła ją-
cego w Klubie  od 10 lat . 

Tradycyjnie wspomniano tych seniorów, 
których zabrakło w tym dniu przy wspól-
nym stole, zatem pomodlono się za spokój  
ich dusz.

Następnie życzenia noworoczne wszyst-
kim zebranym złożyła przewodnicząca Klubu 
oraz pani Wójt, a także wiceprzewodniczą-

Toast noworoczny w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie

ca Rady Powiatu, po czym Jerzy Dąbrowski 
otworzył z hukiem ogromną butelkę szam-
pana, a jego „asystenci” butelki  pomniej-
sze i  napełniwszy kielichy wzniósł toast  
za pomyślność w Nowym Roku. 



21

ZNAD RUDAWY

Po toaście, klubowy chórek przy akompaniamencie akordeonowym Józefa 
Ropki, zaśpiewał cztery piękne, nastrojowe, bogate w treści kolędy. Nie były 
to jedyne kolędy śpiewane podczas tej uroczystości,  gdyż później kolędowali 
wszyscy uczestnicy tej imprezy.

Jako, że karnawał się rozpoczął,  toteż  
n Robert (pracownik Centrum Kultury),  
popłynęła muzyka taneczna, która zwabiła 
na parkiet wszystkich uczestników impre-
zy. Po szaleństwach tanecznych można było 
uzupełnić zużytą energię przy świątecznie 
nakrytych i  przybranych stołach, na których 
przy ciepłym blasku świec, piętrzyły się róż-
ne smaczne dania, przekąski i  ciasta przy-
gotowane przez seniorki klubowe. 

Zabawa pewnie trwałaby do Sylwestra, 

SENIORZY

lecz mimo niespożytej energii  seniorów, 
 imprezę należało zakończyć o stosownej  
porze. Zatem bez entuzjazmu, ale w dobrych  
humorach,  seniorzy  powol i   żegnal i  
się, składając sobie nawzajem życzenia, 
obiecując spotkać się w przyszłym roku.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska

19 stycznia br. Zespół Teatralny Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie zaprosił  
kolejny raz mieszkańców Zabierzowa oraz okolicznych miejscowości na tradycyjne jasełka.  
Scenariusz został oparty na motywach „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla oraz tekstach  
zaczerpniętych z innych źródeł, a także zostały  wykorzystane własne pomysły. Jasełka  
wystawione zostały już po raz siódmy.

Sala widowiskowa w Centrum Kultury była pełna, co może świadczyć, że mimo powta-
rzających się, najpierw corocznie, a ostatnio co dwa lata scen i  postaci,  jednak widowisko  
to jest chętnie oglądane. 

Sądząc po reakcji  widowni oraz pochlebnych kuluarowych wypowiedziach, spektakl   
podobał się. Mamy świadomość, że nie był doskonały, ale biorąc pod uwagę występujące 
postacie w l iczbie 32 osób oraz wiek aktorów od 7 do 80 lat, należy stwierdzić, że ogarnię-
cie tego wszystkiego, łącznie z przygotowaniem własnoręcznie kostiumów, nie było łatwym 

Tradycyjne „Jasełka” w Zabierzowie
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przedsięwzięciem. Tym bardziej mamy satysfakcję, że daliśmy radę, a ponadto lubimy to, 
co robimy. 

Na zakończenie tej krótkiej relacji  chciałam zaznaczyć, że jesteśmy usatysfakcjonowa-
ni tak dużą frekwencją podczas naszego przedstawienia, zatem z całego serca wszystkim 
dziękujemy, gdyż Wasza obecność jest dla nas nagrodą za trud włożony w przygotowa-
nie jasełek. Dziękujemy również pani Dorocie Zwolińskiej oraz rodzicom za przygotowanie 
dzieci do występu.   Podziękowania kierujemy też do osób spoza naszego Klubu, którzy 
występowali u nas gościnnie, a mianowicie: Kasi Mroczek, Władysławowi Szczepańskiemu, 
Wiesławowi Kosteckiemu, Kazi Burek ,  Franciszkowi Sendorowi, Maćkowi Ziębie i  Krystia-
nowi Krawczykowi. Szczególne podziękowania należą się panu Januszowi i  panu Robertowi 
z Samorządowego Centrum Kultury za pomoc techniczną przy realizacji  przedstawienia, 
 a panu Robertowi jeszcze dodatkowo za piękne zdjęcia.

Już dziś zapraszamy na następne jasełka oraz na inne różne przedstawienia i  imprezy  
organizowane przez nas.

Obsada:
Święta Rodzina – Katarzyna Mroczek i  Władysław Szczepański
Aniołki – Zosia Pisarska, Ola Mozdzioch, Emilka Kulczyk, Milenka Mroczek
Pastuszkowie – Mateusz Pniak, Wiesława Włodarczyk, Aleksander Bielak, Barbara 
                          Golińska, Marian Łacheta, Małgorzata Kozłowska, Wiesław Olek, 
                          Jerzy Dąbrowski
Żyd Lejba – Władysław Sendor
Trzej Królowie – Wiesław Kostecki,  Franciszek Sendor, Waldemar Czuba
Rzemieślnicy – Ewa Wanatowicz, Małgorzata Kołacz, Stanisława Sajdak, Jan Knapik
Strażak – Mateusz Korzonek
Król Herod – Tadeusz Miłek
Śmierć – Kazimiera Burek
Żołnierze – Maciej Zięba, Krystian Krawczyk
Diabły – Celina Chrzanowska, Henryk Micimiński
Dzieci krakowianki i  krakowiak – Eliza Dąbrowska, Ania Pniak, Mikołaj Brych.

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Robert Zając             
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Tradycyjny bal karnawałowy przebierańców w naszym Klubie odbył się 8 lutego  
br. Na wstępie przewodnicząca Klubu Barbara Golińska powitała wszystkich uczestni-
ków tej kolorowej i  wesołej imprezy, w tym szczególnie serdecznie zaproszonych gości,  
a mianowicie: przedstawicieli  Klubu Seniora „Jarosze” z Brzezinki z przewodniczącą  
Janiną Nęcka na czele, Klubu Seniora z Brzoskwini z przewodniczącym Wiesławem Kosteckim oraz  
z Klubu Seniora „Sami Swoi” z Rudawy z przewodniczącą Ireną Głogowską. Gośćmi specjalnymi 
byli: Pan Krzysztof Mycek wraz z Małżonką, którzy nasze uroczyste spotkanie uświetnili poka-
zem tańca towarzyskiego. 

Jak tradycja każe, bal rozpoczęto polonezem na 14 par. Jako, że wcześniej nie było  
żadnej próby z tanecznymi figurami, a także z uwagi na małą przestrzeń do tańca, było trochę  
zamieszania ,  ale ważne, że polonez został odtańczony. 

Podczas balu przewidziane były l iczne konkursy, w pierwszej kolejności zawsze jest  
rozstrzygany konkurs  na najpiękniejsze kotyliony. Przyznanie odpowiednich miejsc było 
sprawą dość trudną, bo właściwie wszystkie, ze względu na swoją formę i  kolorystykę 
nadawały się do zajęcia pierwszych miejsc, ale ostatecznie przewodniczący jury ogłosił,  
że: I  miejsce zajęła Józefa Kostecka.

SENIORZY

Bal karnawałowy przebierańców w Zabierzowie

Ale jeszcze trudniejszym do rozstrzygnię-
cia był konkurs na najbardziej pomysło-
we przebrania karnawałowe. Przebrania 
były przepiękne, z różnych stron świata,  
z różnych epok i  świadczące o różnych pro-
fesjach. W tym przypadku werdykt jury 
brzmiał: I  miejsce zdobył Franciszek Sendor. 

Natomiast królem i królową balu okrzyk-
nięto i  udekorowano insygniami władzy 

Władysława Dukałę oraz Marię Skrzypa-
szek. Para królewska otrzymała pamiątko-
we dyplomy.

Tytuł króla kotylionowego zdobył Marian 
Łacheta, który podczas balu spełniał rów-
nież funkcję DJ i  serwował muzykę najbar-
dziej odpowiadającą pełnym młodzieńcze-
go zapału seniorom.
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Corocznie podczas balu pokazywana jest króciutka inscenizacja humorystyczna przygo-
towana przez Zespół Teatralny naszego Klubu. Tym razem tematem tej humoreski było 
małżeństwo Żabki (.M.Skrzypaszek) i  Bociana (W.Olek), nagrodzone gromkimi brawami. 

Podczas balu przewodnicząca 
Klubu zaapelowała do uczest-
ników tej imprezy o wrażliwych 
sercach, którzy gotowi są nieść  
pomoc potrzebującym, o wspar-
cie w ramach przekazania 1%  
podatku, względnie dobro-
wolnej wpłaty na rzecz ciężko  
doświadczonej przez los 9-letniej  
Julci,  wnuczki naszego klubowego  
kolegi,  leczonej od 2 lat na guza 
pnia mózgu. 

 Może czytający tą relację 
otworzą swoje serca i  również 
oni zechcą podać pomocną dłoń.  

Zatem podaję niezbędne dane: Fundacja „Nasze Dzieci”
                                                  Nr. konta 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630
                                                  W tytule: darowizna na leczenie Julii  Potockiej
                                                  Podaruj 1% KRS 0000249753 Julia Potocka 

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska
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12 stycznia 2020 w Szkole Podstawowej w Ba-
licach spotkali się miejscowi seniorzy – osoby 
starsze i samotne, aby przełamać się opłatkiem, 
spotkać dawno nie widzianych znajomych, poroz-
mawiać i przede wszystkim miło spędzić niedziel-
ne popołudnie. Byli też zaproszeni goście: wójt 
Gminy Elżbieta Burtan, przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Krawczyk, wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Alicja Wójcik, radni Gminy Zabie-
rzów, sołtysi, proboszcz Jerzy Zuber oraz prezes 
Kraków Airport Radosław Włoszek i dyrektor 
szkoły Andrzej Wszołek, a także przewodniczący 
Gminnej Rady Seniorów Andrzej Korzycki. Miłym 
akcentem tego spotkania był występ seniorów  
z Kobylan, którzy zaprezentowali koncert pol-
skich kolęd i pastorałek. 

SENIORZY

takie jak: -  wiedza o klubie "Sami Swoi",  
-  konkurs "jaka to melodia"  oraz wybór 
najładniej tańczącej pary babci i  dziadka.  
W tym miejscu chcieliśmy bardzo podzię-
kować zaproszonym gościom oraz wszyst-
kim seniorom, że zrobil i  nam ten zaszczyt 
i  odpowiedzieli  na nasze zaproszenie.  

Spotkanie Seniorów w Balicach

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy  
pomogli w organizacji tego wydarzenia,  
piszą gospodarze spotkania, a byli to: Koło Go-
spodyń Wiejskich w Balicach, OSP Balice, Klub  
Seniora, Caritas Balice i młodzież z KSM. Bardzo 
dziękujemy także wszystkim sponsorom którzy 
wsparli nasze spotkanie: Kraków Airport, Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów,  
pan Jacek Figiel, państwo Maria i Zygmunt Fran-
kowscy, państwo Halina i Franciszek Srokowie, 
państwo Jadwiga i Jan Lisowie, pani Krystyna Kruk.  
Dodatkowo dla osób chorych i leżących, które 
nie mogły wziąć udziału w spotkaniu, przygoto-
wano ponad 40 paczek które zostały rozwiezione 
przed świętami. 

Anna Domagała – Rada Sołecka Balice

Klub Seniora "Sami Swoi" obchodził  swo-
je 5-lecie powstania. Na tę uroczystość  
zjechali  zacni goście z całej gminy i  powiatu. 
Przybyli  seniorzy z całej Gminy Zabierzów. 
Zabawa była iście karnawałowa, pełne stoły 
oraz orkiestra, która swoimi rytmami podry-
wała do tańca. Były konkursy z nagrodami, 

Spotkanie Seniorów w Rudawie

Po złożeniu sobie nawzajem życzeń, najstar-
si mieszkańcy Balic, którzy mogą się także 
pochwalić najdłuższym stażem małżeńskim 
(69 lat) Państwo Hanna i Janusz  Wojtaszko-
wie, zostali uhonorowani specjalnie przygo-
towaną pamiątkową tabliczką.
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Bardzo dziękujemy pani dyrektor SCKiPGZ Aleksandrze Małek za wszelką pomoc  
w zorganizowaniu tak dużej imprezy. Na koniec wielkie podziękowanie  
dla wszystkich członków z klubu "Sami Swoi": Kochani bez Was nie byłoby tego 
jubileuszu. Powtórzymy to za "5-lat". I.G.

We wtorek 20 stycznia 2020 roku w ZSP w Zabierzowie  dzieci z klas 2 b i   3 a przygotowały 
uroczyste spotkanie dla kochanych babć i  dziadziusiów.

Styczniowe DNI BABCI I  DZIADKA  są już na stałe wpisane w kalendarz uroczystości klaso-
wych  i  stały się tradycją naszej szkoły.

Wnukowie poprzez śpiew, recytację, taniec i  grę na instrumentach wyrażają szacunek 
oraz podziękowanie za bezgraniczną miłość i  opiekę swoim kochanym babciom i dziadkom,  
a seniorzy mają okazję na podziwianie zdolności swoich pociech.

To czas radości i  wzruszeń. Spotkanie upłynęło w wesołej atmosferze, wśród swo-
bodnych rozmów przy ciastku i  herbatce, przygotowanych przez rodziców. Dziecia-
ki dla swoich specjalnych gości przygotowały także własnoręcznie zrobione upominki. 
Serdecznie im dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły, tym bardziej,  że przy-
bywają do nas nie tylko z Zabierzowa i  okolic,  ale i  także niejednokrotnie z różnych odle-
głych zakątków Polski.

Święto naszych Dziadków

SENIORZY

Fundacja Best Friend rozbudza „Energię Pokolenia”  
 w gminie Zabierzów

Styczeń to czas podsumowań poprzedniego roku, a ten dla Seniorów gminy Zabierzów był 
wyjątkowo intensywny. Bieżąca działalność klubów, które działają prężnie niemal w każdym 
sołectwie, wspólne tworzenie gminnych senioraliów i udział w nich zintegrowały środowi-
sko całej gminy. 2019 rok przepełniony był także zajęciami w ramach licznych projektów. 
Jednym z nich był bardzo bogaty program Fundacji  Best Friend.                          

Celem głównym projektu  „Energia Pokolenia” był wzrost aktywności społecznej osób  
w wieku 60+, mieszkańców Gminy Zabierzów. Projekt zakładał udział 60 osób ,  faktycznie 
w projekcie brało udział 98 osób. Seniorzy biorący udział w zajęciach mieli  okazję podnieść 
poziom języka angielskiego, biorąc udział w 300 godzinach zajęć, na których rozmawiali, 
rozwiązywali  zadania, ale także poznawali  się nawzajem. 



SPORT
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40 seniorów poznawało nowe technologie i  obsługi komputera. Powstał Klub Miłośni-
ków Literatury i  powstał blog poświęcony tej tematyce. Seniorzy pisali  recenzje książek, 
które sami polecają, a także opisywali  spektakle, które w ramach zajęć mieli  okazję zoba-
czyć. Dzięki Fundacji  Best Friend seniorzy mieli  szansę zobaczyć „Straszny Dwór” w Operze   
Krakowskiej,  co okazało się bardzo pozytywnym doświadczeniem (niektórzy po raz pierwszy 
mogli  zobaczyć jedną z najbardziej znanych polskich oper).  Wizyty w teatrze i  operze były 
inspiracją do działań aktorskich, malarskich i  ceramicznych. Seniorzy, którzy ćwiczyli   swoją 
dykcję, jeszcze mocniej zaangażowali  się w swoje zadanie po spektaklu w Teatrze Variete. 

13 grudnia wszystkie grupy zaprezentowały swoje umiejętności w trakcie f inału projektu. 
Mieliśmy okazję podziwiać prawdziwe dzieła sztuki.  Obrazy, ceramiczne rzeźby i  przed-
mioty codziennego użytku, zachwycały przybyłych gości.  Dzięki grupie, która ćwiczyła  
dykcję, wszyscy na chwilę przenieśli  się w świat "Pana Tadeusza", odczytując fragment epopei  
narodowej. Nie zabrakło oczywiście popisów językowych naszych seniorów, którzy wzruszy-
li  swoimi wypowiedziami w języku angielskim. 

Projekt był realizowany na terenie gminy Zabierzów już po raz drugi w ramach Rządowe-
go Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS). 
Seniorzy czekają na kolejną edycję i  l iczą na powtórkę. Wszystkie zajęcia, zaczynając  
od ruchowych, przez artystyczne, na edukacyjnych kończąc, cieszyły się ogromnym  
zainteresowaniem. 

SENIORZY

Korzystając z gościnności Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zabierzowie Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy „GROT” zorganizował kolejną imprezę łuczniczą – Memoriał Józefa 
KRUKA, wielkiego przyjaciela i  sympatyka sportu w Zabierzowie. Uczestnikami zawodów 
była młodzież w wieku 12-15 lat reprezentująca kluby Małopolski.

W kategorii  dziewcząt najlepszą okazała się Joanna Kowalczyk „Sokole Oko” Zawadka, 
która w finale pokonała Kornelię Kępa „Grot Zabierzów”, na ósmym miejscu uplasowała się 
inna reprezentantka „Grota” – Zuzanna Zając. W kategorii  chłopców prym wiedli  zawodni-
cy „Dąbrovii  Dąbrowa Tarnowska” zajmując cztery pierwsze miejsca. Najlepszy był Kamil 
Burgiel.

Memoriał im. Józefa KRUKA
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Ewa Gawin
ul. Śląska 44, 32-080 Zabierzów 

tel. 502 660 435
•	 REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI, ZASIEDZE-

NIE, UWŁASZCZENIE 

•	 ZAŁOŻENIE I WPISY DO KSIĘGI WIECZYSTEJ 

•	 REALIZACJA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH, BUDOWLANYCH

•	 SAMOWOLE BUDOWLANE, ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINI-
STRACYJNYCH 

•	 ZACHOWEK, TESTAMENT, WYDZIEDZICZENIE

•	 NABYCIE I DZIAŁ SPADKU, ODWOŁANIE DAROWIZNY

•	 ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

•	 ROZWÓD, PODZIAŁ MAJĄTKU DOROBKOWEGO

•	 NAJEM, WYPOWIEDZENIE, EKSMISJA
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