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Tę Sesję zdominowały dwa tematy: gospodarka le-
śna i budowa cmentarza w Balicach.

Stanowisko Nadleśnictwa Krzeszowice w sprawie 
przygotowywanego Planu Urządzania Lasów oraz pro-
wadzenia prac leśnych na terenie gminy Zabierzów, 
przedstawił nadleśniczy Edward Suski. Na terenie 
gminy Zabierzów lasy należące do Nadleśnictwa Krze-
szowice zajmują obecnie 1430 ha, 64 ha – to rezerwa-
ty przyrody. Specyfika tych lasów to duża ilość sosny 
i drzew iglastych, a mało liściastych. Jest też stosun-
kowo dużo drzew powyżej 90-cio letnich, głównie są 
to brzozy, a te zaczynają szybko zamierać i podlegają 
zwykle wycince. Usuwa się także drzewa zamierające 
z powodu chorób, do takich gatunków należą świerk 
i jesion. Plan Urządzania Lasów sporządza Nadleśnic-
two co dziesięć lat. Jest on każdorazowo poddawany 
konsultacjom społecznym. Zatwierdza go i nadzoru-
je jego realizację Ministerstwo Środowiska. Obecnie 
przygotowuje się Plan na lata 2022 – 2031. Termin 
konsultacji społecznych planuje się na przełomie lu-
tego i marca. 

W Planie określa się powierzchnię lasów przezna-
czonych do pielęgnacji, cięć, wyrębu. Kontrolę gospo-
darki leśnej i jej zgodność z Planem na bieżąco pro-
wadzą specjalistyczne organizacje, które przyznają 
certyfikaty. Taki certyfikat został przyznany Nadleśnic-
twu Krzeszowice za działalność w latach 2012 – 2021 
– poinformował nadleśniczy Edward Suski. Na tej 
podstawie zarzucił radnym Gminy Zabierzów podjęcie 
niewłaściwej uchwały i rezolucji, w której mowa jest 
o nadmiernej wycince drzew i potrzebie ograniczenia 
komercyjnego pozyskiwania drewna przez Nadleśnic-

two. Uchwała jest krzywdząca dla nas – mówił nadle-
śniczy – należy ją uchylić a w celu lepszej współpracy 
między Nadleśnictwem i Gminą Zabierzów - powołać 
wspólną komisję. W dyskusji radni przytoczyli szereg 
przykładów wycinki drzew, w których to sprawach 
interweniowali mieszkańcy. Radni mówili o zagrodzo-
nych przez okolicznych mieszkańców szlakach tury-
stycznych, uniemożliwiających turystom zwiedzanie 
i spacery w Dolinie Kluczwody. Pytali, dlaczego 11 ha 
lasu – rezerwatu Dolina Bolechowicka zostało przeka-
zanych przez Nadleśnictwo Krzeszowice prywatnemu 
właścicielowi. Poparli utworzenie wspólnej komisji. 
Edward Suski tłumaczył, że teren 11 ha w Dolinie Bo-
lechowickiej wyrokiem sądu odzyskał spadkobierca 
dawnego właściciela, któremu zabrano las w latach 
powojennych. Problem zagrodzenia szlaków w Doli-
nie Kluczwody powinien zostać rozwiązany podczas 
spotkania „na gruncie” z udziałem właścicieli działek, 
Nadleśnictwa i przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Mówił, że wszelkie działania na 
terenie lasów Nadleśnictwa Krzeszowice prowadzone 
były zgodnie z prawem leśnym i Planem Urządzania 
Lasów. Nie ma mowy o gospodarce rabunkowej. Las 
stale przyrasta, a w miejsce wycinanych drzew sa-
dzi się nowe. Następuje wymiana leśnych pokoleń, 
„dziadki odchodzą, a ich miejsce zajmują wnuczki” - 
stwierdził filozoficznie nadleśniczy Edward Suski.

Duże kontrowersje wśród radnych wywołał pro-
jekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Cmentarz Balice”. Kilku radnych 
chciało zdjąć ten projekt z porządku obrad, jednak 
w głosowaniu stanowili oni mniejszość. Twierdzili,  
że budowa cmentarza w pobliżu domów mieszkal-
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nych budzi sprzeciw społeczny. Ludzie nie chcą mieć 
widoku na kondukty pogrzebowe idące z kościoła na 
cmentarz. Zebrano podpisy 60 mieszkańców, którzy 
są przeciwni takiej lokalizacji, uważają, że cmentarz 
wpłynie niekorzystnie na istniejące w tej okolicy 
studnie, i należy szukać innej lokalizacji, a tzw. doły 
balickie zagospodarować jako teren rekreacyjny.  
Balice liczące około 1300 mieszkańców nie mają 
terenów rekreacyjnych i jest tu zbyt mało zieleni. 
Mieszkaniec Balic obecny na Sesji mówił, że najpierw 
należy wysłuchać mieszkańców, a potem planować 
lokalizację cmentarza. Zanim powstanie cmentarz 

w Balicach, gdzie chować zmarłych? - pytali radni. Do 
tej pory pochówki mieszkańców Balic odbywały się 
na morawickim cmentarzu, lecz ks. proboszcz podjął 
decyzję, że cmentarz parafialny w Morawicy zosta-
je zamknięty dla pogrzebów spoza parafii Morawi-
ca w gminie Liszki. Nie dotyczy to tylko pochówków 
osób posiadających grobowce na morawickim cmen-
tarzu. Kwestię cmentarza w Balicach wyjaśniła wójt 
Elżbieta Burtan. Na zebraniach wiejskich od dawna 
sugerowano, by w Balicach powstał cmentarz ko-
munalny, a więc zarządzany przez Gminę Zabierzów. 
Aby szczegółowo określić jego lokalizację, najpierw 
musi powstać miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, muszą zostać przeprowadzone bada-
nia geologiczne gleby, a to potrwa około dwóch lat. 
Wówczas będzie można ogłosić konsultacje społecz-
ne dotyczące dokładnej lokalizacji cmentarza. Teren 
planu obejmuje około 2,8 ha, a pod cmentarz prze-
znaczy się 80 arów. Na pozostałej części gruntu obję-
tego planem może powstać teren rekreacyjny. 

- Podejmowana dziś uchwała o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu nie jest równoznacz-
na z zatwierdzeniem budowy cmentarza – dodał wice 
wójt Bartłomiej Stawarz. Oddanie do użytku cmenta-
rza zajmie łącznie z opracowaniem planu około 4 lat.

W głosowaniu 13 radnych poparło projekt uchwa-
ły, przeciw było trzech i również trzech radnych 

wstrzymało się od głosu. Urząd Gminy przystąpi więc 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia obszaru „Cmentarz Balice”.

Podczas Sesji przyjęto też Program Osłonowy dla 
osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na system 
gazowy. Program realizowany był w naszej gminie 
w latach 2019, 2020 i 2021. Dotyczy on mieszkańców 
o niskich dochodach. Obecnie podwyższono próg do-
chodowy do 200% kryterium dochodowego z ustawy 
o pomocy społecznej, a więc z dotacji w ramach Pro-
gramu Osłonowego na wymianę palenisk mogą sko-
rzystać osoby, których dochód nie przekracza 1200 
zł netto dla osoby w rodzinie oraz 1552 zł netto dla 
osoby samotnej. Udzielona pomoc obejmuje pokry-
cie kosztów związanych z demontażem starego źródła 
ogrzewania, zakupem oraz montażem nowego źródła 
ogrzewania łącznie z niezbędną adaptacją instalacji 
dla centralnego ogrzewania lub centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody. Wysokość przyznawanych za-
siłków zależy od zakresu wymaganych prac w danym 
gospodarstwie. 

Pod koniec Sesji wójt Elżbieta Burtan poinformo-
wała, że nie będzie konieczności podnoszenia stawek 
za wywóz odpadów, gdyż umowa podpisana z firmą 
Remondis opiewa na kwotę 1,5 mln zł i usługa obej-
muje teren całej gminy, a w budżecie na ten cel plano-
wano 3,6 mln zł. Umowa obejmuje też tzw. mobilny 
PSZOK, a więc będzie możliwość częstszego oddawa-
nia odpadów wielkogabarytowych i opon.

Lucyna Drelinkiewicz

W sesji Rady Gminy w trybie zdalnym uczestniczy-
li radni: Tadeusz Brzuchacz wiceprzewodniczący RG, 
Wiesław Cader, Jerzy Cywicki, Stanisław Dam, Dorota 
Kęsek, Paweł Kołodziejczyk, Michał Korzonek, Jacek 
Kozera, Andrzej Krawczyk wiceprzewodniczący RG, 
Henryk Krawczyk przewodniczący RG, Jan Kultys, Ma-
ria Kwaśnik, Marta Połońska, Wojciech Stępień wice-
przewodniczący RG, Jan Surówka, Jan Szczepański, 
Przemysław Tarnowski, Grzegorz Wąs, Adam Wierz-
bicki, Katarzyna Zielińska, wójt Gminy Elżbieta Bur-
tan, z-ca Wójta Bartłomiej Stawarz, sekretarz Gmi-
ny Bartosz Barański, skarbnik Gminy Piotr Budziak, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice Edward Suski, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Stanisław Myjak, kierownik Wydziału Planowania 
Przestrzennego Małgorzata Kuzianik, kierownik Go-
spodarki Gruntami Tomasz Maj. 
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Posiedzenie Komisji Głównej Rady Gminy 
Zabierzów w dniu 14 lutego 2022 

W pierwszej kolejności został omówiony projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2022 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 
2021 roku. Podjęto dyskusję nad zaproponowanymi 
w projekcie uchwałami w kwestiach: zasadności prze-
znaczenia środków na poszerzenie istniejącego par-
kingu przy Urzędzie Gminy o 30 – 40 dodatkowych 
miejsc, rekultywacji działek Nr 301/2 i 301/3 – „Doły 
Balickie” w związku z przystąpieniem do sporządze-
nia planu miejscowego „Cmentarz Balice”, remontu 
w budynku SCKiP w Zabierzowie. W sprawie kosztów 
zagospodarowania i dzierżawy terenu pod niektóre 
odpady wielkogabarytowe, Wójt Gminy wyjaśniła, że 
zgodnie z ustaleniami, zostaje przygotowywany te-
ren obok GS-u pod taką właśnie działalność. Co do 
remontu obiektu sportowego Orlik w Szczyglicach, 
stwierdzono, że wymaga już kompleksowej wymiany 
nawierzchni. Przyjęto opracowanie projektu przebu-
dowy budynku ośrodka zdrowia w Rząsce i zagospo-
darowania działki nr 411/21 przy Rynku w Zabierzo-
wie jako części rekreacyjnej Rynku. 

Skarbnik Piotr Budziak omówił projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały  Rady Gminy Zabierzów 
z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Zabierzów na lata 
2022-2033. W tym przypadku wyjaśniono, że zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą konse-
kwencją tych wprowadzonych w prezentowanej 
wcześniej zmianie budżetowej. Prezydium Rady nie 
zgłosiło uwag. 

Na koniec posiedzenia członkowie Komisji Głównej 
przystąpili do opracowania planu pracy Rady Gminy 
na rok 2022. W głównej mierze plan pracy pozostał 
bez zmian względem lat poprzednich. Dokonano je-
dynie zmiany umiejscowienia punktów w poszczegól-
nych miesiącach. 

Obradom przewodniczył Henryk Krawczyk prze-
wodniczący RG. W posiedzeniu udział wzięli: Tadeusz 
Brzuchacz wiceprzewodniczący RG, Wojciech Stępień 
wiceprzewodniczący RG, Andrzej Krawczyk wiceprze-
wodniczący RG, Elżbieta Burtan wójt Gminy, Bartło-
miej Stawarz z-ca wójta, Piotr Budziak skarbnik, Bar-
tosz Barański sekretarz, Konrad Maniak kierownik 
Wydziału Infrastruktury Komunalnej. 

Justyna Zawierta, Maciej Liburski

Właściciele budynków muszą poinformować, 
czym je ogrzewają. 1 lipca 2021 r. ruszyła ogólno-
polska baza danych dotycząca rodzaju ogrzewania 
budynków – Centralna Ewidencja Emisyjności Budyn-
ków (CEEB).

Deklarację ma obowiązek złożyć właściciel lub za-
rządca budynku, w którym znajdują się urządzenia 
takie jak m.in.: kocioł grzewczy na paliwa stałe (wę-
giel, pellet, drewno), piec kaflowy, wolnostojący piec 
opalany paliwem stałym, kominek, kocioł olejowy, 
kocioł gazowy, gazowy podgrzewacz wody, kominek 

Urząd Gminy informuje 
gazowy, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia wę-
glowa, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler 
elektryczny oraz kolektory słoneczne.

Deklarację można złożyć online przez Profil Zaufa-
ny lub przy wykorzystaniu e-dowodu poprzez stronę: 
https://zone.gunb.gov.pl/ w terminie do 30 czerwca 
2022 r. lub w przypadku źródeł ciepła zainstalowa-
nych po 1 lipca 2021 r. w terminie 14 dni od daty ich 
montażu.

 Anetta Kucharska
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Maciej Liburski: W poprzednich numerach miesięczni-
ka została opublikowana nasza rozmowa na temat pro-
gramu „Czyste powietrze”. Ten kompleksowy program 
ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie emisji py-
łów i innych zanieczyszczeń atmosfery, szczególnie przez 
domy jednorodzinne. Poruszono takie kwestie jak: wy-
miana palenisk, pieców kotłów na paliwo stałe, termo-
modernizacja budynków, warunki uzyskania wsparcia 
finansowego na te cele oraz źródła finansowania. Zosta-
ły przekazane dokładne informacje o wymogach wobec 
beneficjentów programu oraz na temat dotychczasowej 
akcji edukacyjno-propagandowej w Gminie Zabierzów. 
Zainteresował mnie problem budzenia świadomości eko-
logicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w gminie. Pro-
szę rozwinąć to zagadnienie. 

Anetta Kucharska: Warto przypomnieć, że już w lu-
tym 2016 zostało zorganizowane spotkanie dla uczniów 
szkoły podstawowej w Zabierzowie w Urzędzie Gminy, 
z wykładem na temat smogu i zanieczyszczeń powie-
trza. Wydarzenie zostało nawet zrelacjonowane w pra-
sie i w telewizji. Natomiast w styczniu 2017 do Urzędu 
Gminy zaproszono uczniów gimnazjum w Zabierzowie, 
którzy złożyli wówczas petycję o czyste powietrze. Jako 
Kierownik WOŚiGO prowadziłam te spotkania. Młodzież 
otrzymała plakaty, transparenty i maski antysmogowe 
i dodatkowo, ulotki informacyjne od WOŚiGO. Ulotki te 
były dystrybuowane następnego dnia, podczas zebrania 
szkolnego, w celu podnoszenia świadomości ekologicznej 
i wśród rodziców uczniów. Odbywały się również spotka-
nia edukacyjne w szkołach. W kampanii edukacyjno-in-
formacyjnej, prowadzonej w ramach projektu „Promo-
wanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu 
niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych 
na terenie Gminy Zabierzów”, Urząd Gminy zorganizował 
cykl 10 spotkań dla dzieci w szkołach. Dwa pierwsze od-
były się w maju 2019 w Rudawie i Zabierzowie, natomiast 
w listopadzie przeprowadzono osiem kolejnych spotkań 
w: Balicach, Bolechowicach, Brzeziu, Kobylanach, Nielepi-
cach, Rudawie, Zabierzowie. W towarzyszących prelekcji 
spektaklach poruszono problemy: zanieczyszczenia po-
wietrza, segregacji odpadów, degradacji środowiska. Każ-
dy uczestnik spotkania dowiedział się również, w jaki spo-
sób chronić las oraz zwierzęta w nim mieszkające przed 
negatywnym wpływem człowieka. 

M. L.: Działalność edukacyjno-propagandowa pod-
niosła ogólny stan świadomości społecznej w kwestiach 
generowania zanieczyszczeń i ich skutków dla zdrowia 
mieszkańców. Jakie jeszcze wydarzenia, warto przypo-
mnieć w tym kontekście?

A. K.: W roku 2018 Zabierzowskie EKO Forum, w lutym 
2019 Sesję Rady Gminy Zabierzów poświęconą tematowi 
ochrony powietrza, na której uchwalono nowy regula-
min Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz program 
osłonowy dla najbiedniejszych. W roku 2019 powstała też 
nowa strona internetowa WOŚiGO. Informacje dotyczą-

Z Anettą Kucharską Kierownikiem WOŚiGO 
Gminy Zabierzów rozmawia Maciej Liburski  

Część trzecia
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ce ochrony powietrza, zostały w sposób bardzo czytelny 
wydzielone w zakładce tematycznej. Na głównej stronie 
Urzędu Gminy Zabierzów pojawił się widżet informujący 
o stanie jakości powietrza i ogłaszanych stopniach zagro-
żenia zanieczyszczeniami. Dodam jeszcze, że na podsta-
wie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od paź-
dziernika 2020 funkcjonuje w Urzędzie Gminy punkt ob-
sługi programu „Czyste powietrze”. Udzielana jest pomoc 
mieszkańcom w składaniu i rozliczaniu wniosków. Do 
grudnia 2021 zostało złożonych 177 wniosków.

M. L.: Wdrożenie programu „Czyste powietrze” wią-
że się z wprowadzeniem zasadniczych zmian w zakresie 
ogrzewania, o czym wcześniej mówiliśmy, ale także i pro-
mowaniem odnawialnych źródeł energii.

A. K.: Tak, Gmina Zabierzów wspiera wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii. W latach 2015 i 2016 brała 
udział w projekcie „Instalacja systemów energii odnawial-
nej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach 
prywatnych”. Wydatkowano na ten cel łącznie 3 756 637 
złotych. Zainstalowano kolektory słoneczne w obrębie 
290 nieruchomości. Warto przypomnieć, że poczyna-
jąc od roku 2007 można było uzyskać dofinansowanie 
w wysokości 4 tys. złotych do zakładanego systemu, wy-
korzystującego alternatywne źródło energii (energię sło-
neczną). W latach 2007-2020 wydatkowano z gminnego 
budżetu na ten cel 1 197 787 złotych. Systemy solarne 
zainstalowano na 300 nieruchomościach. Dzięki udzielo-
nemu dofinansowaniu w 590 budynkach zostały zainsta-
lowane panele. Co roku, Gmina Zabierzów dotuje z wła-
snego budżetu zaplanowane inwestycje.

M. L.: A jak w roku 2021 rozwiązywano kwestie doty-
czące odnawialnych źródeł energii? 

A. K.: 18 września 2021 w Dworze Dzieduszyckich 
w Radziszowie, została podpisana Umowa partnerska po-
między liderem projektu LGD Blisko Krakowa, a Gminami: 
Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. 
Projekt „Czysta Energia Blisko Krakowa” umożliwia pozy-
skanie dofinansowania, zwiększenie wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii, rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. Przedmiotem projektu 
jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających ener-
gię cieplną i elektryczną, wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomasę. 
Urządzenia te, w ramach realizacji projektu, są monto-
wane w indywidualnych gospodarstwach domowych na 
terenie gmin partnerskich.

M. L.: Na koniec, zatrzymajmy się nad kwestią oczysz-
czania powietrza oraz monitorowania skali zanieczysz-
czeń powietrza w gminie. Jak wygląda sprawa oczyszcza-
czy powietrza?

A. K.: W roku 2017 ze środków gminnych zakupiono 
16 urządzeń poprawiających jakość powietrza oraz pozy-
skano 12 oczyszczaczy dla szkół i przedszkoli od Marszałka 
Województwa Małopolskiego, w ramach realizacji pro-
jektu zintegrowanego ze środków Programu LIFE Unii Eu-
ropejskiej. Szkoła w Rząsce otrzymała 10 sztuk oczyszcza-
czy powietrza od stowarzyszenia „Na 6+”. Fundusz sołecki 
w Zabierzowie przeznaczył w roku 2018 środki finansowe 
na zakup 5 sztuk . Dodatkowo, ze środków własnych szkół, 
zostały zakupione 2 urządzenia. 

W ramach działań związanych z poprawą jakości powie-
trza w roku 2019 Urząd Gminy Zabierzów wypożyczył na 
okres 36 miesięcy oczyszczacze powietrza w ilości 30 sztuk. 
Wynajęte urządzenia trafiły, po uzgodnieniu z Gminnym 
Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym, do szkół pu-
blicznych w ilości: 3 sztuki - ZSP Balice, 5 - SP Bolechowice, 
5- SP Brzezie, 4- SP Kobylany, 4- SP Nielepice, 5- SP Rudawa, 
2- SP Rząska, 3- ZSP Zabierzów. W sumie zainstalowano 
76 sztuk oczyszczaczy powietrza we wszystkich szkołach 
na terenie Gminy Zabierzów. 

M. L.: Jak przebiegały pomiary jakości powietrza w na-
szej gminie?

A. K.: Przypomnę, że w ramach akcji „Małopolska bez 
smogu”, już w listopadzie 2016 prowadzone były pomia-
ry. Pyłomierz w tym celu został umieszczony na budynku 
Samorządowego Centrum Kultury w Zabierzowie. Gmi-
na, by kontynuować pomiary zakupiła i zainstalowała 23 
pyłomierze – po jednym w każdej miejscowości. Było to 
możliwe dopiero po uchwaleniu budżetu gminy, pod ko-
niec stycznia 2017. W pyłomierze zostały wyposażone, 
w pierwszej kolejności, szkoły w takich miejscowościach 
jak: Brzezie, Bolechowice, Brzoskwinia, Kobylany, Nielepi-
ce, Rudawa Rząska, Zabierzów i Zelków. Kolejnym celem 
było pozyskanie, profesjonalnej stacji badawczej jakości 
powietrza, działającej w ramach Państwowego Moni-
toringu Środowiska. Ostatecznie pod koniec roku 2018 
zapadła decyzja o lokalizacji stacji badawczej w Zabierzo-
wie. Od 1 stycznia 2019 przy rynku w Zabierzowie dzia-
ła stacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
Stacja wykonuje pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz 
benzo(a)pirenu. Pierwotnie wyniki pomiarów określane 
były wyłącznie metodą manualną. Od października 2019 
r. stacja posiada automatyczny pobornik pozwalający na 
bieżący odczyt pomiarów.

M. L.: W tym miejscu trudno nie poruszyć problemu 
spalania odpadów.

A. K.: W gminie jest prowadzona kontrola spalania 
odpadów. 20 grudnia 2017 została podjęta uchwała 
Rady Gminy w sprawie przekazania środków finanso-
wych dla Policji, w celu organizacji dodatkowych patroli 
mających prowadzić kontrole palenisk. Na tej podstawie, 
na początku roku 2018 Gmina Zabierzów podpisała po-
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Z Pawłem Kołodziejczykiem sołtysem Rząski rozmawia 
Maciej Liburski

Maciej Liburski: W Nowym Roku warto spojrzeć 
wstecz i dokonać bilansu zysków i strat, których się 
spodziewaliśmy, bądź nas zaskoczyły.

Paweł Kołodziejczyk: Rok 2021 przeszedł już do hi-
storii, zatem czas na podsumowanie rzeczy dobrych 
i mniej dobrych, zrealizowanych i utraconych marzeń. 
Kiedy w grudniu roku 2020 pracowaliśmy nad budże-
tem, byliśmy pełni optymizmu, pomimo już panującej 
pandemii COVID-19. Niestety, rok 2021 bardzo szybko 
zweryfikował nasze plany i zgasił optymizm. Część za-
dań nie zostało ukończonych (są w trakcie realizacji), 
głównie z powodu trudnej sytuacji na rynku pracy, 
braku fachowców i firm zainteresowanych przetarga-
mi. Pomimo tych trudności jednak wiele zadań udało 
się zrealizować.

M. L.: Jakie inwestycje zrealizowano w wymaga-
nym terminie: budowlane, drogowe, opracowanie 
projektów planowanych przedsięwzięć?

P. K.: Przeprowadzono remont pomieszczeń 
w budynku szkolnym, wybudowano nowy budynek 
będący zapleczem dla klubu sportowego oraz wyko-
nano do niego  projekt drogi wewnętrznej. Spośród 
inwestycji drogowych trzeba wymienić: projekty 
oświetlenia ulic: Jodłowej, Cichej oraz projekt mo-
dernizacji ulic: Prostej, Akacjowej, Lipowej, Spacero-
wej. Przeprowadzono też remont i odwodnienie uli-
cy Akacjowej, remont ulicy Cichej, ulicy Leśnej wraz 
z elementami odwodnienia.

M. L.: A które z zadań okazały się najbardziej trud-
ne z uwagi na termin realizacji?

P. K.: Jak już wcześniej wspominałem, nie wszyst-
kie zadania udało się zakończyć w ubiegłym roku. 
Są one kończone w roku obecnym. Należy do nich: 
projekt modernizacji centrum miejscowości Rzą-
ska, wykonanie projektu przebudowy ulicy Łąkowej 
oraz projektu ulicy Półkole - łącznik do ulicy Suchej.  
Z zainteresowaniem śledzimy prace związane z reali-
zacją projektu budowy trasy rowerowej łączącej przy-
stanek kolejowy z trasą VeloRudawa.

M. L.: Życzę szybkiego sfinalizowania wymienio-
nych projektów i zakończenia wszystkich inwestycji. 
Dziękuję za rozmowę.

rozumienie z Policją, na mocy którego wykonywane były 
wspólne kontrole palenisk, prowadzone przez funkcjo-
nariuszy policji i pracowników Urzędu Gminy. Zgłoszenia 
przyjmował zarówno Urząd Gminy jak i Komisariat Policji 
w Zabierzowie. 5 grudnia 2018 pracownicy Urzędu Gminy 
odbyli szkolenie w zakresie pobierania próbek z palenisk, 
przeprowadzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla. Od tego dnia, podczas kontroli są oni wyposażeni 
w specjalny sprzęt do pobierania próbek popiołu. Kolejne 
porozumienie z policją zostało zawarte w styczniu 2021 
i jeszcze bardziej rozszerzyło dotychczasową współpracę 
w zakresie kontroli domowych palenisk. Warto dodać, 
że w czasie Sesji Rady Gminy Zabierzów 21 grudnia 2021 
przeznaczono dodatkowe środki na zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.

M. L.: Proszę na koniec powiedzieć o najważniejszych 
trudnościach przy realizowaniu omawianego programu.

A. K.: Utrudnienia w realizacji poprawy stanu jakości 

powietrza ze szczebla gminnego, to po pierwsze, nie-
korzystna topografia pod względem gromadzenia się 
zanieczyszczeń powietrza. Większość obszaru Gminy 
Zabierzów jest położona w Rowie Krzeszowickim. Po dru-
gie, możliwość legalnego instalowania najgorszej klasy 
kotłów i pieców węglowych w budynkach, aż do połowy 
roku 2017, tj. do wprowadzenia uchwały antysmogowej, 
przyjętej, przez Sejmik Województwa Małopolskiego.  
Po trzecie, z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia 
budowy sieci ciepłowniczej. Po czwarte, dominująca za-
budowa jednorodzinna, która powoduje, że liczba indy-
widualnych palenisk na paliwa stałe jest znacznie więk-
sza w stosunku do liczby mieszkańców, niż ma to miejsce 
w zabudowie miejskiej (wielorodzinnej).

M. L.: Bardzo dziękuję za tak obszerne ujęcie te-
matu. Życzę kolejnych sukcesów w pracy zawodowej 
i w życiu osobistym. 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy skończyła 
właśnie trzydzieści lat! Wydawać by się mogło, że było 
to tak niedawno, młody, niezbyt znany dziennikarz ra-
diowy wymyślił sobie, że zorganizuje akcję zbiórki pie-
niędzy, które wesprą naszą służbę zdrowia, a konkret-
nie leczenie dzieci. Pomysł wypalił. Poparli go zarówno 
ludzie kultury, którzy organizują orkiestrowe koncerty, 
wolontariusze, którzy zbierają datki do kartonowych 
skarbonek, ale przede wszystkim poparli Jurka Owsia-
ka – bo o nim mowa - Polacy, którzy każdego roku nie 
wahają się oddawać mu swoich pieniędzy. Darczyńcy 
wiedzą, że fundacja w sposób jasny i uczciwy gospo-
daruje zebraną kwotą i przeznacza ją na wspaniały cel, 
jakim jest ratowanie życia i zdrowia.

Od siedemnastu lat WOŚP „gra” również w Zabie-
rzowie. A zaczęło się od tego, że w roku 2006 przyszedł 
do Samorządowego Centrum Kultury Ryszard Chorąży, 
wtedy nauczyciel matematyki ze szkoły podstawowej 
w Rząsce z propozycją założenia sztabu WOŚP w Zabie-
rzowie. Sztab został zarejestrowany, pan Chorąży zo-
stał jego szefem, młodzi wolontariusze ruszyli na ulice 
naszej gminy i nazbierali 25 327,32 zł. Jakiż to był dla 
nas sukces. Od tego czasu orkiestra gra w Zabierzowie 
nieprzerwanie i choć Rysiek odszedł od nas przedwcze-
śnie, jego idea nadal żyje i ma się świetnie.

W tegorocznej edycji kwestowało 82 wolontariuszy, 
mieliśmy cztery skarbonki stacjonarne i kilkanaście 
e-skarbonek. Nazbieraliśmy 80 833,82 zł. To wspaniały 
wynik. Zawsze zresztą mieszkańcy naszej gminy cecho-
wali się dużą hojnością, dość powiedzieć, że w czasie 
17 finałów zebraliśmy łącznie 836 382,80 zł.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
w Zabierzowie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa dzię-
ki bezinteresownemu zaangażowaniu wolontariu-
szy i wielu, wielu osób, które dbają o to, aby zbiórka 
przebiegała sprawnie i bezpiecznie. Najczęściej młodzi 
i bardzo młodzi ludzie od wczesnych godzin rannych, 
nie zwracając uwagi na pogodę - wszak to styczeń - 
chodzą po ulicach naszej gminy i zbierają pieniądze. 
Każdego roku zebrana kwota jest coraz większa.

Jak powiedział kiedyś Jurek Owsiak: WOŚP to nie za-
wody, nie ważne ile kto nazbiera, liczy się każdy grosz, 
ale tych którzy nazbierali najwięcej warto jest pokazać. 
W tym roku najbardziej „wypchaną” skarbonkę miała 
Basia Lusina. Wraz z mamą wpadły na genialny pomysł 
i zorganizowały mini loterię. Każdy, kto złożył datek do 
ich skarbonki mógł wylosować sobie ceramiczny upo-
minek. Nazbierały 3 277,28 zł.

Kolejny finał WOŚP za nami. W tym miejscu chciał-
bym podziękować również tym, którzy nie kwestowa-

li, ale zadbali o to aby zbiórka mogła 
się odbyć. Dziękuję rodzicom wolon-
tariuszy, nauczycielom, którzy orga-
nizowali rekrutacje wolontariuszy 
w szkołach, paniom z banku, które 
jak zwykle pomagały nam liczyć pie-
niądze i na koniec moim koleżankom 
i kolegom, pracownikom SCKiPGZ.  
To oni wszyscy bezinteresowną pracą 
przyczynili się do tego, że nasza orkie-
stra zagrała na medal. Dziękuję!

Janusz Majka
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“Tak ciężko uwierzyć w to co się stało. Ciężko 
oswoić się z myślą, że życie mojej żony już nigdy nie 
będzie takie samo. Wypadek odebrał jej dosłownie 
wszystko – zdrowie, sprawność, szczęście... Radosne 
chwile, codzienność nasza i naszych córek zosta-
ła rozdarta w ułamku sekundy” - mówi Szczepan,  
mąż Katarzyny Pyzik. 

W poniedziałek 17 stycznia szczęście rodziny 
w jednym momencie pękło jak bańka mydlana.  
Kasia w drodze do pracy - jest uwielbianą przez dzie-
ci nauczycielką SP w Zabierzowie - uległa wypadko-
wi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznała 
ciężkiego urazu głowy, obrzęku mózgu, krwotoku 
i krwiaka w miejscu nieoperacyjnym. Kasia przetrans-
portowana została do szpitala, gdzie zaczęła się dra-
matyczna walka o jej życie i nikt nie mógł dać pew-
ności, że owa walka okaże się wygrana... Uraz głowy 
był tak poważny, że lekarze musieli wprowadzić Kasię 
w śpiączkę farmakologiczną. Na szczęście po kilku ty-
godniach udało się Kasię wybudzić ze śpiączki i dziś 
nawiązuje z mężem znikomy, ale tak długo wyczeki-
wany kontakt. To niestety dopiero początek drogi. 
Kasia wymagać będzie długotrwałej, intensywnej 
i niezwykle kosztownej rehabilitacji w specjalnym 
ośrodku. W tym przypadku czas jest bardzo ważny! 
Córki Kasi czekają każdego dnia na mamę, jest ona dla 
nich całym światem i z trudem odnajdują się w zaist-
niałej sytuacji. Tęsknią za mamą, za jej uśmiechem, 

Budzimy Kasię!
bliskością oraz miłością jaką je obdarzała. Mąż Kasi 
nie wyobraża sobie życia bez kobiety swojego życia.

Społeczność gminy Zabierzów pragnąc za wszelką 
cenę pomóc Kasi, a tym samym jej rodzinie, zainicjo-
wała liczne akcje charytatywne. Na wysokości zada-
nia stanął Szkolny Klub Wolontariatu w Zabierzowie 
z Anną Korzonek na czele. Na fb założono profil #bu-
dzimyKasie gdzie każdego dnia rozpoczyna się i koń-
czy kilkadziesiąt licytacji. Profil administruje nieza-
stąpiony Damian Pipień, którego wiele osób poznało 
podczas zbiórki środków finansowych na najdroższy 
lek świata dla Kacperka Ryło. Na stronie siepoma-
ga.pl w ciągu kilku dni udało sie zebrać kwotę blisko  
200 tys. złotych. Niestety to kropla w morzu potrzeb 
Kasi i jej rodziny!

Dlatego w ich imieniu prosimy Państwa o pomoc. 
Życie jest nieprzewidywalne, kiedyś to Państwo mo-
żecie potrzebować pomocy drugiego człowieka. 
Wpłat dokonywać można stronie www.siepomaga.
pl/katarzyna-pyzik. Liczy się każdy grosz!

Jednak jeśli nie możecie Państwo dokonać wpłaty, 
zachęcamy do przekazania fantów na licytację. Fan-
ty przyjmowane są w siedzibie Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Zabierzowie, w Centrum Kultury przy  
ul. Szkolnej 2, w Poradni Psychologiczno Pedagogicz-
nej w Zabierzowie przy ul. Cmentarnej 2 oraz Szko-
le Podstawowej w Zabierzowie przy ul. Kolejowej.  
Pamiętajcie, że razem możemy więcej!!!

Aleksandra Małek
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Zdobyte w czasie kolejnego roku pandemii do-
świadczenia związane z procesem nauczania (po-
wszechna nauka zdalna) mają wpływ na organizację 
obecnego systemu edukacji. Zanim resort przygotuje 
ustawę, warto przypomnieć dzieje szkolnictwa ele-
mentarnego w tym zakresie.

Mało kto pamięta, że 7 lutego minęła 103 rocznica 
podpisania w roku 1919 „Dekretu Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego o Obowiązku Szkolnym”. Dekret 
regulował wstępne zasady tworzenia sieci szkolnej. 
Na terenie całego kraju wprowadzono powszechny 
7-letni system nauczania, od 7 roku życia do lat 14. 
Dopuszczał jednak na okres przejściowy utrzymanie 
6-letniego obowiązku szkolnego w byłej Galicji oraz 
8-letniego w byłym zaborze pruskim

Kolejny akt prawny to ustawa wydana równo 100 
lat temu, 17 lutego 1922 roku „O zakładaniu i utrzy-
maniu publicznych szkół powszechnych”. Wprowadza 
obowiązek ukończenia siedmioklasowej szkoły po-
wszechnej jako warunek kontynuacji nauki w szkole 
średniej. Należy pamiętać, że szkoły siedmioklasowe 
tworzono gdy istniało minimum 300 uczniów i ten 
stan liczebny utrzymywał się w ciągu kolejnych 3 lat. 
Nie mogli kontynuować nauki uczniowie szkół jed-
noklasowych (jeden nauczyciel plus minimum czter-
dzieścioro dzieci) oraz dwuklasowych o liczebności 
w przedziale 61-100 uczniów plus dwóch nauczycieli. 
Szkoły jedno i dwuklasowe przeważały na terenach 
wiejskich.

Zmianę tej sytuacji wprowadzała ustawa z 11 
marca 1932 roku (w marcu br. będziemy obchodzić 
jej 90-lecie). Ustawa „O rozwoju szkolnictwa” tzw. 
Jędrzejewiczowska zachowuje 7-letni obowiązek 
szkolny, wprowadza zmiany organizacyjne: trzy stop-
nie szkół i trzy szczeble programowe. Szkoła I stop-
nia jest czteroklasowa, II stopnia sześcioklasowa, III 
stopnia siedmioklasowa. Stopień organizacyjny za-
leży od liczby uczniów. Szkołę II stopnia można było 
otworzyć przy liczbie 120 uczniów utrzymującej się 
przez okres 3 lat. Ze względu na brak nauczycieli nie 
zakładano jednak szkół II stopnia, mimo wymaganej 
ilości uczniów. Kontynuować naukę w szkole średniej 
uczniowie mogli tylko po ukończeniu szkół II i III stop-
nia. Młodzież wiejska była w dużym stopniu pozba-

wiona możliwości kontynuowania nauki. System ten 
działał do roku 1948. Opierało się na nim też tajne na-
uczanie w czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1945).

Po drugiej wojnie światowej stopniowo wprowa-
dzano zmiany, znosząc podział szkół na stopnie, przy 
obowiązkowym systemie siedmioklasowym. Połączono 
szkoły gimnazjalne i licealne tworząc system 7 plus 4.

Kolejna ustawa z 15 lipca 1961 roku „O rozwoju 
systemu oświaty i wychowania” wprowadziła ośmio-
klasową szkołę stopnia podstawowego i obowiązek 
uczęszczania do szkoły od ukończenia 7 roku życia, 
najdłużej do ukończenia przez ucznia 17 lat.

Po zmianach ustrojowych w roku 1989 wyda-
no „Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty”, która dopuszcza istnienie w szkolnictwie 
sektora prywatnego tzn. szkoła elementarna może 
być publiczna, lub niepubliczna z uprawnieniami pu-
blicznymi.

1 września 1990 roku naukę w ośmioletnich szko-
łach podstawowych skrócono o dwa lata z równocze-
snym obowiązkiem uczęszczania do trzyletnich, nowo 
utworzonych gimnazjów.

Ostania zmiana w systemie szkolnictwa została 
wprowadzona 1 września 2017 roku. Przywracała 
ośmioletnią szkołę powszechną stopnia podstawo-
wego, przy jednoczesnej likwidacji gimnazjów.

      Maciej Liburski

103 rocznica wprowadzenia powszech-
nego obowiązku szkolnego w Polsce
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O nowej inicjatywie edukacyjnej realizowanej 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpra-
cy z Centrum GovTech w ramach Programu Polski 
Ład informuje Ewelina Szlachta Dyrektor Gminnego  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Zabie-
rzowie. Temat jest ważny dla Gminy Zabierzów, ponie-
waż w związku z programem Laboratoria Przyszłości, 
Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 
707 100 zł na nowoczesne wyposażenie szkolnych 
pracowni.

Laboratoria przyszłości to inicjatywa edukacyj-
na realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
we współpracy z Centrum GovTech. Celem progra-
mu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierun-
ków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka 
oraz matematyka). Główną misją tej inicjatywy jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów 
oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu  
zainteresowań.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez 
Gminę Zabierzów otrzymały łącznie 707 100 zł, 
w tym: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Balicach -  
60 000 zł, Szkoła Podstawowa w Bolechowicach - 
102 900 zł, Szkoła Podstawowa w Brzeziu - 60 000 zł, 
Szkoła Podstawowa w Kobylanach - 60 000 zł, Szkoła 
Podstawowa w Nielepicach - 60 000 zł, Szkoła Pod-
stawowa w Rudawie - 104 700 zł, Szkoła Podstawo-
wa w Rząsce - 93 900 zł, Zespół Szkolno - Przedszkol-
ny w Zabierzowie - 165 600 zł. Wsparcie finansowe 
przyznano w zależności od liczby uczniów w szkole.  

Laboratoria Przyszłości - nowa inicjatywa 
edukacyjna

W ramach programu nie jest wymagany wkład własny. 
Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zakup 

wyposażenia podstawowego i dodatkowego z kata-
logu wyposażenia programu. Do obligatoryjnego wy-
posażenia podstawowego należą: drukarki 3D z ak-
cesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami 
etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, 
płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt 
do nagrań dla nauki, prezentacji swoich osiągnięć (ka-
mery, greenscreeny, mikrofony etc.), stacje lutowni-
cze (do mikrokontrolerów).

Szkoła, decydując o wyborze wyposażenia, może 
zdecydować się na takie, które w największym stop-
niu odpowiada jej potrzebom i możliwościom. Wśród 
zakupów z dodatkowego wyposażenia znajdziemy 
rozmaite narzędzia przydatne w codziennym życiu. 
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Będą to: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ba-
licach – stanowiska warsztatowe oraz narzędzia np. 
imadło, kombinerki; SP w Bolechowicach – wirtual-
ne laboratorium, okulary wirtualne VR, mikrosko-
py; SP w Brzeziu – nowoczesny zestaw do praktycz-
nych zajęć z robotyki np. klocki konstrukcyjne LEGO,  
zestaw Photon Robotyka i Sztuczna Inteligencja; 
SP w Kobylanach – pracownia robotyki, klocki kon-
strukcyjne LEGO, chodzące roboty, dron; SP w Niele-
picach – wirtualne laboratorium, okulary wirtualne 
VR, piekarnik do lekcji kulinarnych, drony (4 sztu-
ki); SP w Rudawie - wirtualne laboratorium, oku-
lary wirtualne VR, teleskop wraz z wyposażeniem, 
zestaw Forbot Mistrz Robotyki, drony (4 sztuki);  
SP w Rząsce – pakiet Robot Photon do nauki pro-

gramowania; pracownia druku 3D, zestaw klocków 
konstrukcyjnych LEGO; Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Zabierzowie - wirtualne laboratorium, okulary 
wirtualne VR, maszyna do szycia i haftu (8 sztuk), sza-
fa metolowa z 8 zestawami narzędzi warsztatowych 
dla ucznia (2 sztuki), zestaw edukacyjny Student Kit 
do nauki podstaw programowania, kodowania i elek-
troniki. Część urządzeń jest już w szkołach. Do końca 
wakacji dostarczone będą wszystkie brakujące kom-
ponenty, tak aby pracownie na dobre mogły ruszyć 
od 1 września 2022 roku. Takie wyposażenie z pew-
nością unowocześni i uatrakcyjni lekcje oraz dodatko-
we zajęcia w szkole. Laboratoria Przyszłości to realny 
wpływ na przyszłość polskiej edukacji. Na stronach 
internetowych szkół na bieżąco będą publikowane 
relacje z udziału w Laboratoriach Przyszłości.

Ewelina Szlachta 
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Walentynka dla seniora
Wśród wielu wartości, z którymi mały człowiek 

zapoznaje się w procesie wychowania jest życzli-
wość i szacunek do osób starszych i potrzebujących.  
Aby dzieciom łatwiej było zrozumieć potrzebę niesie-
nia pomocy tym, którzy jej potrzebują i konieczność 
okazywania szacunku, rodzice i wychowawcy kształ-
tują w nich empatię i wrażliwość poprzez własny 
przykład, rozmowy i włączanie w różne działania.

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zabierzowie stopniowo zaczynają dostrzegać i do-
ceniać rolę babć i dziadków w życiu rodziny. Rozu-
mieją także konieczność niesienia pomocy potrzebu-
jącym na miarę swoich możliwości. Niedawna akcja 
przedświąteczna „Herbatka dla Seniora” zorganizo-
wana dla Klubu Seniora „Złota Jesień” pokazała, jak 
wielkie serca mają najmłodsi. Dni Babci i Dziadka or-
ganizowane co roku w przedszkolu – choć ze względu 
na pandemię w innej niż zwykle formie – są chyba 
najbardziej wymownym akcentem pokazania miło-
ści wnuków wobec babć i dziadków. Kolejną okazją, 
podczas której najmłodsi pokazali duże zaangażowa-
nie były Walentynki. To coroczne święto zakochanych 

nabrało innego znaczenia i stało się okazją do obda-
rowania miłością osoby, które tego uczucia mają na 
co dzień niewiele.

Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji „Walen-
tynka dla Seniora” zorganizowanej przez Stowarzysze-
nie „Bo żyje się raz” i Mini Zoo Pustelnika. Celem ak-
cji było wykonanie kartek walentynkowych i ciastek 
w kształcie serca dla podopiecznych Domu Seniora 
„Leśna Polana” w Bukownie, Dziennego Domu Senior 
– Wigor w Sławkowie, Domu Opieki – Hospicjum w Klu-
czach oraz Domu Opieki – Hospicjum w Gorenicach. 

Koordynatorki akcji na terenie przedszkola przy-
gotowały plakat informacyjny i rozpropagowały akcję 
wśród rodziców. Nauczyciele wraz ze swoimi wycho-
wankami zabrali się do pracy, której efektem było 
mnóstwo pięknych kartek. Dzieci namalowały kartki 
najpiękniej, jak potrafiły, przelewając ciepłe myśli na 
papier. Kolorowe wytwory dzieci zostały przekazane 
do organizatorów akcji, a następnie dostarczone do 
podopiecznych Domów Opieki. Odzew w postaci kar-
tek i piernikowych serc przeszedł oczekiwania pomy-
słodawców akcji, przez co walentynki mogły dotrzeć 
także do innych placówek, w których przebywają 
starsze osoby. Mamy nadzieję, że te barwne i słod-
kie znaki miłości wywołały wzruszenie u wszystkich,  
którzy je otrzymali.

Kinga Kurczek
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To był dziwny czas
Poprzednie dwa lata to dziwny czas. Używając 

stwierdzenia dziwny robię to z pełnym przekonaniem, 
że jest to słowo właściwe. W słowie „dziwny” zawie-
ra się wiele znaczeń. Dziwny to inny niż zazwyczaj, 
charakteryzujący się czymś niezrozumiałym, odzna-
czający się czymś osobliwym, obcy, nieznany. Wła-
śnie takie były dwa ostatnie lata dla instytucji, którą 
mam zaszczyt zarządzać. W naszej pracy, jak i w pracy 
każdego z czytelników funkcjonuje pewien schemat 
zachowań, ustalony harmonogram dnia, wyznaczony 
przez nasze zobowiązania, powinności, przyzwyczaje-
nia. Pandemia koronawirusa zaskoczyła wszystkich na 
całym świecie, zaczynając od maleńkiego miasteczka 
Hum na półwyspie Istria, a skończywszy na ogrom-
nych metropoliach tj. Tokio czy Nowy Jork. Pandemia 
nie oszczędziła również gminy Zabierzów i jej miesz-
kańców. Świat wciąż znajduje się w szponach wirusa, 
a w relacjach między ludźmi panuje dziwne napięcie. 
Każdego dnia mierzymy się ze strachem i niepew-
nością o zdrowie nasze i naszych bliskich, o miejsca 
pracy, o przyszłość. Niektórzy mierzą się z bolesną 
stratą bliskich. Musieliśmy zmienić codzienne funk-
cjonowanie, przeorganizować pracę i naukę, opiekę 
nad dziećmi, życie towarzyskie oraz wszelkie kontakty 
społeczne. 

Nie wiemy, kiedy wrócimy do „codzienności” i czy 
jeszcze wrócimy do tej jaką pamiętamy? Ostatnie dwa 
lata to tysiące godzin zajęć i warsztatów online. Kto 
by pomyślał jeszcze kilka lat temu, że można uczest-
niczyć w lekcjach gry na pianinie czy skrzypcach we 
wspomnianej formule, a zajęcia wokalne i teatralne 
będą odbywały się w przestrzeni dziecięcego poko-
ju z nauczycielem widocznym na ekranie komputera. 
Uwierzcie, nikt z nas nie wyobrażał sobie tej dziwnej 
rzeczywistości, w jakiej przyszło nam od blisko dwóch 
lat funkcjonować. Warsztaty online, koncerty onli-
ne, filmy instruktażowe, nowe pomysły, wielokrotnie 
kilkugodzinne burze mózgów. Cała załoga SCKiPGZ 
dokładała wszelkich starań aby nie stracić kontaktu 
z mieszkańcami dla których pracujemy, a dodatkowo 
aby umilić ten dziwny czas. 

Luty 2022 roku. Kolejny miesiąc dziwnej rzeczy-
wistości, a już było tak blisko…. Ale kochani nie pod-
dajemy się, i planujemy kolejne wspaniałe miesiące, 
pozostając w nadziei, że to co najgorsze już za nami. 
W nadchodzących miesiącach planujemy organizację 

konkursów dla dzieci i młodzieży m.in, organizowane-
go już od wielu lat Konkursu Recytatorskiego. W tym 
roku zaprosimy dzieci do pochylenia się nad twórczo-
ścią Marii Konopnickiej, jednej z patronek roku 2022. 
Odbędą się konkursy plastyczne, a we współpracy  
ze szkołami Konkurs “Patroni Roku 2022” oraz Ob-
chody Święta Ziemi. Nie zabraknie też konkursu hi-
storycznego oraz konkursów wiedzowych. 

Wraz z rozwojem naszej instytucji poszerzamy 
stale ofertę zajęć stałych oraz warsztatów. Warsztaty 
przyrodnicze dla dzieci, warsztaty kulinarne oraz rę-
kodzielnicze, na których powstają piękne makramy 
oraz szydełkowe obrazki. Grupa wokalna CONTRA 
pracuje nad repertuarem, który zaprezentuje podczas 
Dni Gminy Zabierzów. Podczas tegorocznego święta 
na scenie wystąpią prawdziwe gwiazdy. Usłyszycie 
„Orła Cień” czy „Piosenkę Księżycową” w wykonaniu 
Kasi Stankiewicz i Varius Manx. Nie zapomnieliśmy 
o młodzieży i zaprosiliśmy na zabierzowską scenę Viki 
Gabor. Optymizm wleje w nasze serca zespół Video, 
a Stachursky zaśpiewa „Zostańmy Razem”. 

Gmina Zabierzów to nie tylko Zabierzów, w tym 
roku pragniemy włączyć w obchody święta wszyst-
kie sołectwa naszej pięknej gminy. Co powiecie na 
Olimpiadę Sołectw? Szykuje się fantastyczna zabawa 
i zdrowa rywalizacja. Medale już czekają! 

Misją Samorządowego Centrum Kultury i Promo-
cji Gminy Zabierzów jest współpraca z mieszkańcami 
i kreowanie działań kulturalnych w odpowiedzi na re-
alne zapotrzebowania społeczności gminy Zabierzów. 
Wielokrotnie w trakcie spotkań mieszkańcy zgłaszali 
potrzebę urządzenia w gminie Zabierzów lokalnego, 
kameralnego kina. Lockdown umożliwił nam podjęcie 
pracy nad stworzeniem takiego miejsca. Dzisiaj mo-
żemy cieszyć się kinem eSCeK, czyli klimatyzowaną 
salą wyposażoną w 7 kanałowy dźwięk i obraz o roz-
dzielczości 4K. 

Dotychczas działalność kulturalna skupiona była 
w Zabierzowie, a zajęcia w poszczególnych sołec-
twach odbywały się okazjonalnie. Od początku tego 
roku Samorządowe Centrum Kultury dysponuje no-
woczesnym budynkiem w Kleszczowie, wkrótce roz-
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poczniemy również działalność w urokliwej zabytko-
wej Willi w Kochanowie oraz w filii Centrum Kultury 
w Rudawie. Ogromnie cieszy nas fakt, że już wkrótce 
mieszkańcy wspomnianych sołectw będą mogli ko-
rzystać z bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla spo-
tkań wiejskich, organizacji lokalnych wydarzeń inte-
gracyjnych, kulturalnych i rozrywkowych (takich jak 
np. spotkania z ciekawymi ludźmi, występy artystycz-
ne dzieci i młodzieży, spotkania Klubów Seniora, pik-
niki rodzinne itp.). W Kochanowie realizowane będą 
projekty, których celem jest odkrywanie śladów kul-
tury ludowej naszego regionu. Przed nami wyzwania,  
ale już się cieszymy na efekty naszej pracy. 

Dyrektor SCKiPGZ 
Aleksandra Małek

Marzec w SCKiPGZ
27 lutego o godz. 18:00 Centrum Kultury zaprasza 

na koncert charytatywny „Karnawał w stylu lat 70 
i 80”, gdzie królowała muzyka taneczna oraz disco. 
W repertuarze koncertu usłyszą Państwo hity zarów-
no polskiej jak i zagranicznej sceny muzycznej. Całko-
wity dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek zostanie 
przeznaczony na leczenie i rehabilitację Kasi. Zainte-
resowanych prosimy o telefoniczną (12 285 11 79) re-
zerwację biletów w SCKiPGZ. 

Od 4 marca rusza sprzedaż biletów na spektakl 
„Babski przekręt” w reżyserii Ali Kwiatkowskiej.  
To komedia o czterech kobietach, które za wszelką 
cenę chcą się odegrać na złym losie. Czy im się to 
uda? Jak potoczą się ich losy? Przekonacie się Pań-
stwo w piątek 8 kwietnia o godz. 19:00 na scenie 
Centrum Kultury. W rolach głównych: Małgorzata 
Lewińska, Ewa Kuklińska, Laura Samojłowicz, Joan-
na Chułek. Bilety w cenie 30 zł dostępne będą w SC-
KiPGZ, ul. Szkolna 2 w Zabierzowie. 

W sobotnie przedpołudnia 12 i 19 marca SCKiPGZ 
zaprasza dzieci w wieku od 4-7 lat na warsztaty przy-
rodnicze. Zajęcia odbędą się o godz. 10:00 i poprowa-
dzi je Wędrowna Pracownia Przyrodnicza Barczatka. 
Zapisy prowadzi Sekretariat SCKiPGZ. Ilość miejsc jest 
ograniczona. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarze-
niach! Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:  
www.sckipgz.zabierzow.org.pl oraz naszym facebooku.

Katarzyna Starowicz
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Nabór na stanowisko sekretarza redakcji 
„Znad Rudawy”

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy Zabierzów ogłasza nabór na stanowisko 
sekretarza redakcji lokalnej gazety „Znad Rudawy”.

I. Wymagania niezbędne: 
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za przestępstwo popełnione 

umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia-
łalności instytucji państwowych oraz samorządu te-
rytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów 
lub za przestępstwo karne skarbowe;

• wykształcenie wyższe;
• umiejętność poprawnego pisania i redagowa-

nia tekstów;
• znajomość procesu wydawniczego gazety;
• znajomość specyfiki gminy Zabierzów, proble-

mów mieszkańców, kultury lokalnej i spraw samorzą-
dowych;

• biegła znajomość obsługi komputera;
• umiejętność fotografowania;
• komunikatywność, samodzielność, inicjaty-

wa, kreatywność,
• posiadanie prawa jazdy kat. B
II. Zakres wykonywanych zadań i czynności
• prowadzenie Redakcji gazety lokalnej “Znad 

Rudawy”;
• relacjonowanie imprez i wydarzeń kultural-

nych odbywających się na terenie gminy;
• pomoc przy planowaniu numeru;
• nadzór nad składem;
• organizacja i nadzór kolportażu;
• prowadzenie profilu FB miesięcznika, przygo-

towywanie i zamieszczanie treści na profilu FB oraz 
stronie internetowej;

• dbałość o rozwój gazety;
III. Informacje dodatkowe
• wydawcą gazety oraz siedzibą redakcji jest Sa-

morządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabie-
rzów;

• publikowane w gazecie lokalnej teksty powinny 
odzwierciedlać życie mieszkańców, popularyzować miej-
scową kulturę, historię i wielokulturowe bogactwo, za-
pewniać pluralizm poglądów całej społeczności lokalnej;

• forma zatrudnienia – umowa o pracę w wy-
miarze 3/4 etatu;

• wynagrodzenie podczas okresu próbnego 
w wysokości 2800 zł brutto miesięcznie.

IV. Oferta powinna zawierać:
• list motywacyjny;
• życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczaso-

wego doświadczenia w pracy dziennikarskiej i publi-
cystycznej;

• dokument poświadczający wykształcenie 
(kserokopia dyplomu lub zaświadczenie);

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

• koncepcja funkcjonowania gazety sporządzo-
na na piśmie do omówienia podczas rozmowy.

IV. Miejsce i termin składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 

do dnia 15 marca 2022 r. do godziny 15.00 w Samo-
rządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabie-
rzów, ul. Szkolna 2, Zabierzów (koperta z ofertą po-
winna być zaklejona i zawierać napis „Dotyczy naboru 
na stanowisko sekretarza Redakcji gazety „Znad Ru-
dawy”) lub pocztą na adres: Samorządowe Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 
32-080 Zabierzów. Na kopercie zawierającej ofertę 
należy podać swoje imię i nazwisko. Aplikacje, które 
wpłyną do siedziby Samorządowego Centrum Kultu-
ry i Promocji Gminy Zabierzów po wyżej określonym 
terminie, nie będą rozpatrywane.O terminie rozmów 
kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie. Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej SCKiPGZ.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być 
opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000).

Dyrektor SCKiPGZ 
Aleksandra Małek
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Czytelnictwo w czasach pandemii
Pandemia – termin znany niegdyś głównie z litera-

tury i podręczników historii, dziś stał się naszym co-
dziennym towarzyszem, słowem odmienianym przez 
wszystkie przypadki zarówno w środkach masowego 
przekazu jak i w prywatnych rozmowach. Pandemia 
trwa już z górą dwa lata i jest niewątpliwie czasem nad-
zwyczajnym, wyjątkowym, wręcz kryzysowym, wpły-
wającym na wiele aspektów naszego życia, a w niektó-
rych dziedzinach wymuszającym nieraz dramatyczne 
zmiany. 

 Czy ma ona wpływ również na czytelnictwo, 
czy w czasie pandemii czytamy więcej czy mniej? Czy 
ciężkie czasy mają swe odzwierciedlenie w naszych 
wyborach czytelniczych? Szczęśliwym zbiegiem oko-
liczności wybuch pandemii zbiega się w czasie z wpro-
wadzeniem w naszych bibliotekach komputerowego 
systemu bibliotecznego, dzięki któremu możemy prze-
śledzić aktywność naszych czytelników oraz ich wybo-
ry. Można tylko żałować, że systemu nie wprowadzono 
rok wcześniej, mielibyśmy bowiem możliwość porów-
nania danych z rokiem „normalnym”, jeszcze sprzed 
wybuchu pandemii. Pozostaje nam przeanalizować 
lata 2020 oraz 2021, bowiem nawet porównując dwa 
lata pandemicznej rzeczywistości można wysnuć pew-
ne wnioski. 

 Pierwsze tygodnie czy miesiące pandemii 
pamiętamy jako okres dużej niepewności, dezinfor-
macji i chaosu. Lockdown zaskoczył nas wszystkich 
i wprowadził atmosferę dużego napięcia i niepokoju.  
Skutkiem wciąż zmieniających się decyzji rządzących 
biblioteki to zamykały się, to otwierały dla czytelni-
ków. Wprowadzono reżim sanitarny, a wraz z nim za-
sady ograniczające liczbę odwiedzających czy dostęp 
do książek. W okresie zmniejszających się zachorowań 
część bibliotek zdecydowała się na powrót do względ-
nej normalności i ponowne otwarcie się dla czytelni-
ków z dostępem do zbiorów. 

 W naszych bibliotekach ze względu na dość 
niewielką powierzchnię postawiono na wariant, w któ-
rym czytelnik nie ma możliwości wejścia do wnętrza 
biblioteki i samodzielnego wzięcia książki z regału, 
korzysta z niej za to za pośrednictwem bibliotekarza, 
który przygotowuje dla niego zarezerwowane uprzed-
nio pozycje i podaje je czytelnikowi przez okienko.  
Owe ograniczenia spowodowane były obawą czytel-
ników i pracowników bibliotek o swoje zdrowie i wraz 

z czasowym całkowitym zamknięciem bibliotek na 
kilka tygodni, wpłynęły niewątpliwie na statystykę. 
W pierwszym roku pandemii bibliotekę (mamy tu na 
myśli jej główną siedzibę w Zabierzowie oraz filie w Ba-
licach, Bolechowicach i Rudawie) system zarejestrował 
20 526 odwiedzin i 37 695 wypożyczeń. Przyglądając 
się tabelkom widzimy wyraźnie jak sytuacja epidemio-
logiczna wpływa na liczbę odwiedzin, co jest naturalne 
i nie może dziwić. W miesiącach z dużą liczbą zachoro-
wań mamy oczywiście mało odwiedzających i wypoży-
czających. Ciekawe wnioski może natomiast przynieść 
analiza tabelek z 2021 roku. Przede wszystkim rzuca 
się w oczy wyraźny wzrost odwiedzin (26 452), a co za 
tym idzie wypożyczeń (50 690). Skąd ten skok? Pande-
mia przecież nie odpuszcza, chorych wciąż przybywa. 
Wydaje się, że można pokusić się tu o dwa wnioski. 
Po pierwsze, chyba większość z nas oswoiła się w ja-
kimś stopniu z nową sytuacją i przystosowała do no-
wej rzeczywistości i reguł w niej panujących. Mimo, ze 
wciąż żyjemy w cieniu pandemii, mniej się jej boimy 
i chętniej wychodzimy z domu niż w pierwszym roku 
jej trwania. Widać to na ulicach, w sklepach ale rów-
nież w bibliotece. Po drugie, spędzając więcej czasu 
w domu, a to z powodu kwarantanny, a to w związku 
z pracą zdalną, mamy więcej czasu na lekturę. Książka 
to także doskonały antydepresant i odskocznia od pro-
blemów dnia codziennego, co podkreśla wielu czytel-
ników w rozmowach z bibliotekarzami. 

 Należy podkreślić, że we wspomnianych staty-
stykach nie ujęci zostali czytelnicy korzystający z zaso-
bów Legimi, a jest ich całkiem sporo. Wprowadzenie 
w naszych bibliotekach oferty korzystania z tej wirtu-
alnej biblioteki z ogromną bazą e-booków okazało się 
strzałem w dziesiątkę. Niewątpliwym atutem tej usłu-
gi jest fakt, że kod uprawniający do skorzystania z niej 
można otrzymać nie wychodząc z domu, zatem dostęp 
do książek mogą uzyskać osoby przebywające w izola-
cji czy na kwarantannie, a zatem nie mogące książki 
wypożyczyć fizycznie. 

 Co więc nasi czytelnicy czytają najchętniej? Na 
czoło wysuwa się literatura piękna (22 190 wypożyczeń 
w 2020 roku i 27 966 w 2021 roku) i takie nazwiska 
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polskich autorek jak: Krystyna Mirek, Dorota Milli czy 
Agnieszka Olejnik, piszących lekkie powieści obycza-
jowe oraz Joanna Jax specjalizująca się w powieściach 
historycznych. Popularnością cieszy się również proza 
zagranicznych pisarek – Kristin Hannah czy Lucindy Ri-
ley. Sporą grupę wielbicieli mają kryminały i thrillery, 
a najczęściej czytane nazwiska to Harlan Coben, Kata-
rzyna Bonda, Rachel Abbott, Remigiusz Mróz czy Alek 
Rogoziński. Wydaje się, że podobnie jak w całym kraju, 
i na naszym podwórku większym zainteresowaniem 
zaczęła się cieszyć literatura dziecięca (12 205 wypoży-
czeń w 2020 i 17 769 w 2021 roku) – prawdopodobnie 
rodzice skazani na siedzenie w domu z dziećmi zaczęli 
chętniej i częściej sięgać po książki jako łatwo dostęp-
ną formę rozrywki i wspólnego spędzania czasu. Lite-
ratura popularno-naukowa niestety przegrywa w dość 
znaczny sposób w konfrontacji z literaturą piękną – 
w 2020 roku notujemy 3 231 wypożyczeń, zaś w 2021 
– 4 405.

 Reasumując – w pandemii czytamy więcej, czę-
ściej odwiedzamy bibliotekę i wydaje się, że nasze ob-
serwacje, poparte w pewnej mierze statystykami, znaj-
dują swe odzwierciedlenie w ogólnej tendencji, jaka 
zarysowuje się w ostatnim czasie. Zgodnie z badaniem 
MAS International co trzeci Polak zaczął częściej czy-
tać książki, e-booki lub słuchać audiobooków. Wspo-
minane z dużą nostalgią przez czytelników buszowanie 
po półkach i wdychanie bibliotecznego kurzu pozo-

staje póki co w sferze marzeń, wygląda jednak na to,  
że mimo wielu ograniczeń i niedogodności wynikają-
cych z niepewnej sytuacji epidemiologicznej, czytel-
nictwo w naszej gminie ma się całkiem nieźle, czemu 
z pewnością sprzyja oferta naszych bibliotek – wciąż 
wzbogacany o nowości księgozbiór, a od 2020 roku 
możliwość wypożyczania również audiobooków oraz 
dostęp do platformy Legimi.

Karina Znamirowska 

ul. Św Jana Kantego 36
Liszki
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Armia Krajowa to konspiracyjna organizacja 
wojskowego ruchu oporu. W związku z tą ważną 
datą trudno nie przypomnieć, że Gmina Zabierzów 
szczyci się obecnością wśród jej mieszkańców Ze-
nona Wójcika, ostatniego żyjącego żołnierza AK 
Koła Zabierzów – Rudawa oraz sztandaru bojowego 
O. P. „Błyskawica” żołnierzy AK.

11 listopada br. Zenon Wójcik przekazał sztandar 
Oddziału Partyzanckiego „Błyskawica”, poświęcony 
w roku 1944 w parafialnym kościele w Zabierzo-
wie, dla V Zabierzowskiego Szczepu Harcerskiego 
Kolumbowie. O tej uroczystości pisaliśmy w paź-
dziernikowo/listopadowym numerze miesięcznika.

Zatrzymajmy się nad powstaniem i działal-
nością AK. Armia Krajowa powstała 27. IX 1939 
roku w Warszawie, tuż po napaści Niemiec na 
Polskę, jako organizacja Służba Zwycięstwu Pol-
ski (SZP). W styczniu 1940 roku SZP przekształ-
ciła się w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). 80 lat 
temu, w roku 1942 – 14 lutego – ZWZ został 
przemianowany w Armię Krajową. AK w latach 
1939 – 1945 podlegała rządowi emigracyjnemu.  
Na czele stał Komendant Główny. Byli to kolejno:  
gen. S. Rowecki „Grot”, gen. T. Komorowski „Bór”,  
gen. L. Okulicki „Niedźwiadek”. Armia Krajowa pro-
wadziła akcje organizacyjno-szkoleniowe, dywer-
syjne i akcje bojowe na okupowanych terenach.

 W listopadzie 1943 roku realizowano plan  

80 rocznica powołania Armii Krajowej

Jednostka OSP Niegoszowice wzięła udział  
w poszukiwaniach zaginionego siedemnastolatka 
z Łomży. Z wykorzystaniem dronów oraz specjali-
stycznego sprzętu druhowie sprawdzili z powietrza 
prawie 28 km rzeki Narew, poszukując zaginionego 
Jakuba. Przeszukanie tak dużego terenu zajęło im 
zaledwie 4 godziny, a wszystko to dzięki specjali-
stycznemu oprogramowaniu i dronom, które wyko-
nały w tym czasie kilka tysięcy zdjęć. Na podstawie 
tych zdjęć powstały szczegółowe mapy wykorzysty-
wane przez Straż Pożarną, WOPR i inne służby do 
dalszych poszukiwań. Zdjęcia zrobione przez niego-
szowickie drony zostały też wykorzystane w aplikacji  
SARUAV, która wykonuje automatyczną analizę zdjęć, 

OSP Niegoszowice 

„Burza”. Armia Krajowa (przede wszystkim Szare 
Szeregi) brała udział w Powstaniu Warszawskim 
a po jego klęsce została rozwiązana rozkazem gen. 
Okulickiego z dnia 19 stycznia 1945. Część żołnie-
rzy przeszło do walki partyzanckiej. AK była siłą 
zbudowaną na woli walki o wolną Polskę. 

Maciej Liburski

wskazując miejsca, gdzie potencjalnie jest człowiek.  
Akcja i działania naszych druhów odbiły się szerokim 
echem wśród lokalnych mediów i można było prze-
czytać o Niegoszowicach między innymi na portalu 
zlomzy.pl czy radio.bialystok.pl

  Lucyna Drelinkiewicz
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Złatna 

Gromniczna -  
symbolika światła i obrzędy ludowe 

Złatna to malownicza miejscowość w Gminie Ujso-
ły, położona ok. 11 km od granicy polsko–słowackiej. 
Choć oddalona od Brzezinki dziesiątki kilometrów 
jest dobrze znana, może nie wszystkim jej mieszkań-
com ale na pewno Kołu Gospodyń Wiejskich, Klubo-
wi Seniora i Zespołowi Jarosze. Skąd ta znajomość? –  
zapytałem. To proste – odpowiada Janina Nęcka.  
Nasza przyjaźń nawiązała się przez Jana Nykaza, Pre-
zesa Koła Łowieckiego, który jest serdecznym przy-
jacielem naszego kolegi Jana Jaronia i jego małżon-
ki Elżbiety, która z nami zawsze uczestniczy w tym,  
co robimy dobrego dla naszej miejscowości. 15 stycz-
nia odwiedziliśmy gminę Ujsoły i Złatną na zapro-
szenie tamtejszego KGW oraz OSP. Spotkanie nowo-
roczno – opłatkowe i w drugiej części karnawałowe, 
odbyło się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
Złatna. Obecni byli mieszkańcy Ujsoł i Złatnej. Wśród 
nich: ksiądz proboszcz, sołtys, prezes Koła Łowiec-
kiego i niezastąpieni druhowie OSP na czele z dru-
hem Andrzejem. Rozpoczęcie imprezy to powitanie 
i życzenia opłatkowe gospodarzy dla nas i nasze dla 
nich. Następnie posiłek – regionalny obiad i wspól-
ne kolędowanie. Zespół Jarosze – 13 osób – wspie-
rany przez gospodarzy śpiewem pastorałek i kolęd, 
to niezapomniane przeżycie. Ten wspólny występ 
gospodarze przyjęli bardzo serdecznie, a tak prawdę 
mówiąc, z wielkimi owacjami. Jako, że to karnawał 
była i piosenka biesiadna. A skoro biesiada, to trwa-

ła do późnego wieczora. Nocleg w Hotelu GAWRA, 
po tak intensywnym dniu, przywrócił wszystkim siły.  
Rano po śniadaniu, całą grupą pomaszerowaliśmy 
w góry. Dwa dni w Złatnej musimy powtórzyć. Beskid 
Żywiecki czeka…

Zanotował: Maciej Liburski

Ludowa symbolika pewnych świąt i towarzyszą-
cych im obrzędów dotyka prastarych źródeł słowiań-
skich. Obrzędy ludowe związane z symboliką światła, 
oparte na starych pogańskich kultach, przetrwały do 
dziś. Takie przeciwstawne zjawiska jak dzień i noc, 
jasność i ciemność (mrok), życie i śmierć znalazły 
u Słowian odbicie w dzieleniu roku na dwie połowy. 
Pierwsza należy do bogini ziemi Żywii (wiosna, lato), 
druga do Marzanny, bogini umierania i śmierci (je-
sień, zima). Uroczyste obrzędy na cześć tych dwóch 
bóstw wiązały się z dwoma podstawowymi kultami: 
wiosną – Kupały, zimą – Kolady. W dzień Kupały lu-

dzie oczyszczali się od przebytych chorób kąpielą 
i skakaniem przez ogień. W zimowe święto Kolady 
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ogień palił się w ognisku rodzinnym, w domowym za-
ciszu. Tu zbierali się członkowie jednego rodu (jednej 
rodziny), by dowiedzieć się o swojej najbliższej przy-
szłości. Chrześcijaństwo zasymilowało te pogańskie 
obrzędy i zwyczaje. Dzień św. Jana Chrzciciela zbiega 
się z pogańskimi uroczystościami na cześć Kupały, zaś 
pierwszy dzień Nowego Roku (święto Adama i Ewy) 
z kultem Kolady.

2 lutego, równe 40 dni po Bożym Narodzeniu,  
obchodzone jest święto Matki Bożej Gromnicznej, 
nazywane też świętem Oczyszczenia, Ofiarowania 
Pańskiego, potocznie Gromniczną. W tradycji pol-
skiej Gromniczna to przydomek Maryi, która wydała 
na świat światłość wieczną – Jezusa. Jezus ofiarowa-
ny Bogu, według zwyczaju żydowskiego w świątyni,  
zostaje przez starca Symeona i prorokinię Annę rozpo-
znany jako Mesjasz. Symbol tego święta to gromnica, 
świeca woskowa. Widomym znakiem przyjęcia świa-
tła Jezusa - by dać Mu się poprowadzić - jest dla wier-
nych zapalona w czasie mszy św. świeca, którą przyno-
szą do domu. Gospodarze czynią zapaloną gromnicą 
znak krzyża św. nad drzwiami, (niegdyś na powale), 
co ma zapewnić w nowym roku dobrostan domostwu 
i ochronę dobytku. Poświęcona gromnica jako święty 
ogień chroni od nieszczęść, gromów i pożaru, wilków. 
Jest zapalana w trudnych sytuacjach życiowych.

Symbolika światła w odniesieniu do Święta Mat-
ki Bożej Gromnicznej wiąże się z Maryją Panną jako 
Matką Narodzonego Jezusa i przewodniczką wierzą-
cych na drodze życia (rozświetla ciemności i mroki 
życia ludzkiego) oraz w umieraniu i śmierci. Do dziś 
zachował się zwyczaj zapalania gromnicy przy umie-
rającym. Na przestrzeni wieków światło gromniczne 
symbolizuje też Jezusa – blask światła wiecznego, po-
słanego na ziemię przez Boga Ojca, stwórcę światła 
słonecznego, by przyniósł jasność ludziom i mądrość 
pochodzącą od Najwyższej Jasności, jak czytamy 
w hymnie „Lucis Creator” („Stwórca Jasności”).

Na terenie gminy Zabierzów w całym dekanacie 
odbywały się w świątyniach uroczystości Ofiarowa-
nia Pańskiego. Wierni z zapalonymi świecami wra-
cali po mszy św. do domów. Mieszkańcy oddając 
cześć Matce Bożej kultywują polski zwyczaj. Tak było 
również w Brzezince. W kościele parafialnym pw.  
św. Maksymiliana Kolbego odbyła się msza św. o godzi-
nie 18.00, której przewodniczył ks. Robert z Rudawy.  
W uroczystości uczestniczyły panie z KGW: Maria Fa-
ryna, Janina Nęcka, Krystyna Bazgier, Elżbieta Jaroń,  
Małgorzata Nawrot, Dorota Karcz oraz przybyli ze 
świecami parafianie.

Maciej Liburski

SPORT 
Kolejny sukces Moniki 

Zawodniczka Bokserskiego Klubu Sportowego 
SMOK Zabierzów Monika Puzio-Nieszporek, wygrała 
Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Burmi-
strza Boguchwały. W dniu 22 stycznia w Niechobrzu 
odbył się Międzynarodowy Turniej Bokserski o Pu-
char Burmistrza Boguchwały. Do podkarpackich 
zawodów zgłosiło się około 170 zawodników i za-
wodniczek. Oprócz Polaków w zawodach uczestni-
czyły drużyny z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Rumunii.  
Monika Puzio-Nieszporek znów pokazała klasę.  
W finale pokonała Andreę Ilie z Rumuni i zajęła 
I miejsce. 

Do turnieju również zostali zgłoszeni zawodnicy 
Serhij Kishko oraz Miłosz Ćwiklak. Pierwszy z nich w ka-
tegorii wagowej do 60 kilogramów wygrał przez walko 
wer, natomiast Miłosz Ćwiklak nie miał przeciwnika. 
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Przyszliśmy tu po kolędzie! 
“Młodzi Duchem” kolędnicy z Kobylan z przytu-

pem zakończyli czas, w którym zgodnie z kalenda-
rzem pobrzmiewają kolędy i pastorałki. Fragmenty 
świątecznej inscenizacji można zobaczyć na facebo-
okowym profilu Samorządowego Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów. Warto zobaczyć i posłu-
chać, bo ładnie, z energią, humorem i mądrze. 

Z ich występu dowiadujemy się, że Jezus urodził 
się w gminie Zabierzów, w samych Kobylanach. A sko-
ro tak twierdzą, to tak musiało być. 

Klub seniora “Młodzi Duchem” znany jest ze swo-
ich przyśpiewek, a tym razem swoje sceniczne talenty 
zaprezentowali jako prawdziwi kolędnicy. Sami przy-
gotowali stroje, sami zaśpiewali, a nad scenariuszem 
i grą aktorską czuwała Małgorzata Krzysica, która 
przygotowała scenariusz i wyreżyserowała występ. 
Kilka miesięcy przygotowań, kilkadziesiąt godzin prób 
i ogromne zaangażowanie seniorów z Kobylan.

 Gratulujemy i dziękujemy! 
Katarzyna Mroczek

Pragniemy poinformować także, że Serhij Kishko 
decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał oby-
watelstwo polskie. Tym samym uzyskał prawo star-
tów w Mistrzostwach Polski. Trenerom i zawodnikom 
BKS SMOK gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
w rozpoczynającym się nowym sezonie.

Informacje i zdjęcia przekazał trener 
Grzegorz Zbroja - zanotował Maciej Liburski.
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Seniorzy z inicjatywą 
Po dwuletniej przerwie powraca konkurs inicjatyw 

skierowany do środowiska senioralnego. Edycja 2022 
rusza ruszyła 21 lutego. Przedstawiciele z poszczegól-
nych sołectw mają czas na składanie ofert do 1 kwiet-
nia br. Celem konkursu jest zwiększenie uczestnictwa 
osób starszych we wszystkich dziedzinach życia spo-
łecznego w gminie Zabierzów. Inicjatywy mogą do-
tyczyć bardzo szeroko pojętej aktywność społecznej, 
która obejmuje niesienie pomocy osobom starszym 
w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, m.in. przez 
rozwijanie wolontariatu czy rozwijaniu pasji. Mile wi-
dziane będą także projekty nastawione na łączenie 
pokoleń. 

Konkurs to rodzaj partycypacji społecznej przyczy-
niającej się do wzmocnie-
nia samoorganizacji senio-
rów, która ma wpłynąć na 
zwiększenie ich wpływu 
na życie lokalnego środo-
wiska. Wspólne działanie 
sprzyja wzmacnianiu trwa-
łych relacji międzypokole-
niowych oraz kształtowa-
nie postaw empatycznych.  
Zachowanie aktywności 
osób starszych m.in. fi-
zycznej, intelektualnej oraz 
społecznej jest niezwy-
kle ważne dla utrzymania 
sprawności i czerpania ra-
dości z codziennego życia. 
To ważne, aby seniorzy 
dzielili się swoim potencja-

łem i doświadczeniem oraz wiedzą z młodszą częścią 
społeczeństwa. 

Tegoroczny budżet konkursu to 70 000 zł. Każ-
da grupa może ubiegać się o dofinansowanie. 
Ofertę w ramach konkursu można składać w wer-
sji elektronicznej (wysyłając wniosek na adres:  
k.mroczek.sckipgz@gmail.com) lub w wersji papiero-
wej (składając wydrukowaną wersję w Samorządo-
wym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów) do 
1 kwietnia, do godziny 15.00. Zadania będą realizowa-
ne na podstawie umów jednorocznych w terminie od 
1 kwietnia br. do końca listopada 2022 roku.

Katarzyna Mroczek

Nr 2 / luty 2022
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Ogólnopolska Karta Seniora  
w Gminie Zabierzów 

e-włączenie seniorów 

Karta upoważnia do zniżek w wielu punktach  
w całej Polsce. Są to sanatoria, uzdrowiska, przy-
chodnie, gabinety i inne usługi w różnych firmach  
i instytucjach. Każdy senior, który ukończył 60 lat 
może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora 
bezpłatnie. W gminie Zabierzów, można ją odebrać 
w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów. Na ten moment w naszej gminie jest już 
kilka punktów, które oferują specjalne ceny dla senio-
rów. Są to salony kosmetyczne, fryzjerskie oraz cu-
kiernie. Seniorzy chętniej korzystają z usług właśnie 
w tych miejscach i zwykle do nich wracają. 

Program Ogólnopolska karta Seniora jest progra-
mem autorskim Stowarzyszenia MANKO, które od 
20 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu 
poprawę jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa se-

niorów. Lista wszystkich 2500 punktów honorujących 
Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie 
internetowej www.glosseniora.pl.

Katarzyna Mroczek

Seniorzy z gminy Zabierzów zakwalifikowali się 
do projektu realizowanego przez Fundację Mapa Pa-
sji. Dzięki temu wszyscy chętni przedstawiciele grup 
senioralnych z poszczególnych sołectw będą mogli 
wziąć udział w cyklu warsztatów i szkoleń z zakresu 
obsługi tabletów i smartfonów. Wg danych Główne-
go Urzędu Statystycznego (Wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach 
domowych w 2018 r.) 60% osób w wieku 65+ nigdy 
nie korzystało z internetu. W okresie pandemii CO-
VID-19 e-wykluczenie seniorów stało się problemem 
szczególnie dotkliwym. Diagnoza potrzeb przepro-
wadzona przez Fundację Mapa Pasji pokazała, że se-
niorzy uznają brak dostępu do świata cyfrowego za 
jeden ze swoich głównych problemów.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu i jego skutkom wśród osób starszych. 
Udział w projekcie zapewnia edukację cyfrową se-
niorom (po 3 szkolenia na tabletach i smartfonach, 
z naciskiem na narzędzia komunikacji i korzystanie  
z e-usług).

W 6 gminach (w tym w Zabierzowie) wypracowa-
ne i wdrożone zostaną programy cyfrowego wolon-
tariatu senioralnego adresowanego do seniorów. 
Wszyscy uczestnicy zrealizują własne inicjatywy na 
rzecz społeczności lokalnej. W ramach Akademii Ak-
tywnego Seniora w trakcie szkoleń on-line i warsz-
tatów wyjazdowych, będą się szkolić nasi rzecznicy 
senioralni. Projekt przewiduje także nakręcenie filmu  
i konferencję ogólnopolską. W projekcie uczestniczyć 
będą seniorzy z 12 gmin wiejskich i z małych miast 
(do 20 tysięcy mieszkańców).

Dla naszej społeczności senioralnej to wielkie wy-
różnienie i szansa na rozwinięcie umiejętności, które 
pozwolą na uczestnictwo w wirtualnym życiu i lepszy 
kontakt.  

Źródło finansowania: Projekt realizowany z dota-
cji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,  
finansowanego z Funduszy EOG.

Katarzyna Mroczek



ZNAD RUDAWYA24

Chrust pani Halinki 
- 1,5 szklanki mąki
- 1 łyżka cukru pudru 
- 4 żółtka 
- 3 łyżki kwaśnej śmietany 
- szczypta soli 
- łyżka spirytusu  

Składniki zagnieść, włożyć do lodówki na pół go-
dziny. Po wyciągnięciu z lodówki zbić ciasto kilka razy 
wałkiem i tak go składając rozwałkować. Teraz wy-
starczy pociąć ciasto w paseczki ok. 3-4 cm. Następ-
nie pokroić w prostokąty lub równoległoboki o dłu-
gości ok. 9-10 cm. Na koniec zrobić nacięcie w środku  

i przez nie przeciągnąć jeden koniec paska. Chrust 
(faworki) smażyć na rozgrzanym, głębokim tłuszczu z 
obu stron. Odsączyć na ręczniku papierowym, a gdy 
ostygną, posypać grubo cukrem pudrem. 

Przepisem z czytelnikami podzieliła się Halina Wło-
darska ze Szczyglic
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Ważne numery telefonów w Gminie Zabierzów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie tel: (12) 285 – 14 – 13 i (12) 397 – 52 – 44
Ośrodki zdrowia:
• Bolechowice: 12 285 10 32
• Zabierzów:  12 285 20 29
• Rudawa: 12 283 80 91
• Rząska: 126376282
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK): 12 285 36 71, 12 285 36 72






