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W sesji uczestniczył Zastępca Dyrektora ds. In-

westycji GDDKiA w Krakowie, Robert Jakubiak, który 
przekazał informacje o stanie realizacji obwodnicy 
Zabierzowa. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu 
na projekt i budowę obwodnicy Zabierzowa w ciągu 
DK79 złożyło konsorcjum firm Strabag Polska (lider) 
i Strabag (partner). Koszt inwestycji wyniesie prawie 
590 mln zł. Wybór oferty był możliwy dzięki zwiększe-

niu środków przeznaczonych na tę inwestycję przez 
Ministra Infrastruktury. Jednak firma Polimex, biorą-

ca udział w przetargu złożyła odwołanie ze względów 
formalnych. Dopiero po rozstrzygnięciu odwołania, 
z którąś z tych firm będzie można podpisać umowę. 
Opóźni to realizację inwestycji. GDDKiA informuje, że 
zakończenie realizacji obwodnicy planuje się na maj 
2027, ale jest szansa na krótszy termin, ponieważ taką 
możliwość widzą oferenci startujący w przetargu. Po-

nieważ GDDKiA uzyskała decyzję ZRID, może już przy-

stąpić do wypłaty odszkodowań mieszkańcom. Na 
budowę obwodnicy są zabezpieczone środki, więc nie 
ma zagrożenia dla powstania tej inwestycji.

Na sesję zaproszony został też Jacek Gryga, Dyrek-

tor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, który omówił 
współpracę ZDPK z Gminą Zabierzów w oparciu o tryb 
Inicjatyw Samorządowych. Współpraca w ramach IS 
polega na współfinansowaniu przez Powiat i Gminę 
Zabierzów inwestycji na drogach powiatowych, prze-

biegających przez naszą gminę. Obecnie w trakcie re-

alizacji są następujące inwestycje: przebudowa skrzy-

żowania drogi powiatowej nr 2128K z drogą gminną 
nr 601661K w Więckowicach, przebudowa drogi po-

wiatowej nr 2128K i nr 2129K w Rudawie i Pisarach, 
rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2121K w ra-

mach zadania: budowa systemu ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszo – rowerowych od Aleksandrowic do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach, projekt 
i budowa chodnika wzdłuż ul. Pisarskiego w Pisarach. 
Na realizację oczekuje przebudowa drogi powiatowej 
nr 2128K w Niegoszowicach oraz budowa przepustu 
w ciągu drogi nr 2121K w Aleksandrowicach. Trwają 
też prace projektowe dotyczące przebudowy dróg po-

wiatowych w Brzoskwini, w Burowie i ul. Radziwiłłów 
w Balicach (etap III), oraz budowy chodnika wzdłuż ul. 
Długiej w Nielepicach.

W dyskusji radni i sołtysi przybyli na sesję, wy-

mieniali potrzeby pilnych remontów poszczególnych 
odcinków dróg w licznych miejscowościach naszej 

gminy. Zwracali uwagę na trwające od lat starania 
o poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych 
poprzez wykonanie brakujących fragmentów chod-

ników, przejść dla pieszych, oświetlenia tych przejść, 
zwłaszcza w rejonie szkół. Wójt Elżbieta Burtan mówi-
ła o licznych corocznych zgłoszeniach do ZDPK inwe-

stycji, które nasza gmina jest gotowa współfinanso-

wać, lecz ZDPK przyjmuje do realizacji tyko niewiele 
z nich. Dyskusję podsumował wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Krawczyk, który  zwracając się do Dyrek-

tora Grygi stwierdził: wybieracie tylko te największe 
inwestycje, żeby przy otwarciu drogi mogło się poka-

zać i przecinać wstęgę jak najwięcej ważnych osób. Na 
„drobnicę” nie zwracacie uwagi. Nie oczekuję, że coś 
się zmieni – dodał Andrzej Krawczyk.

Kolejnym gościem sesji był Łukasz Franek, Dyrek-

tor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Po-

informował, że nowe zasady funkcjonowania komuni-
kacji, w tym zlikwidowanie linii 208 wynikają głównie 
z braku kierowców. Obecnie trwa szkolenie kandy-

datów na kierowców, a zakończy się ono na wiosnę. 
Wówczas będzie można poprawić funkcjonowanie 
komunikacji autobusowej. Dodał, że ZTP postanowił, 
iż linie autobusów przyjeżdżających do tej pory spoza 
miasta Krakowa (te o numerach powyżej 200) zostały 
skrócone tylko do najbliższego przystanku tramwa-

jowego, a do lotniska można dojechać koleją co 30 
minut. Uruchamiana jest linia autobusowa nr 300 
z Ronda Grunwaldzkiego do lotniska – mówił dyrek-

tor ZTP. Badania wykazały, że przeciążone są linie 268, 
278, także 238, a 208 – tylko w 30%. ZTP uważa, że 
obecnie dodatkowo na teren gminy Zabierzów można 
przeznaczyć tylko jeden autobus. Została zagęszczona 
częstotliwość kursowania linii 218, dawniej autobusy 
jeździły co godzinę, teraz – co 40 minut oraz 238 – 
co 30 minut. W tym punkcie obrad, zarówno radni, 
sołtysi i mieszkańcy uczestniczący w sesji podkreślali 
utrudnienia dla mieszkańców wielu miejscowości, ja-

kie powoduje likwidacja linii 208. - W Europie tylko 
Tirana ma gorszą niż Kraków obsługę komunikacyj-
ną lotniska – stwierdził jeden z mieszkańców, często 
podróżujący liniami lotniczymi. Inni mieszkańcy oraz 
sołtysi i radni  prosili o zmianę przebiegu tras na nie-

których odcinkach oraz o częstsze kursowanie auto-

busów  na terenie naszej gminy. Propozycje zmian na 
liniach przebiegających przez gminę Zabierzów będą 
dyskutowane przez ZTP i władze Gminy w I kwartale 

Listopadowa Sesja Rady Gminy Zabierzów
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2023, jednak nie ma powrotu do przywrócenia linii 
208 na poprzedniej trasie – powiedział Dyrektor Gry-

ga. Można natomiast zastanowić się nad zmianami na 
poszczególnych trasach. W ramach korekty w 2023 
roku można dyskutować o poprawie obsługi Alek-

sandrowic, Brzoskwini i innych miejscowości.  Mając 
nadzieję, że jednak uda się poprawić funkcjonowanie 
autobusów w gminie Zabierzów, wiele osób obecnych 
na Sesji wyraziło chęć uczestniczenia w spotkaniu 
z władzami ZTP, które zapowiedział Dyrektor Łukasz 
Franek.

Podczas sesji w dniu 25 XI 2022 podjęta została 
uchwała o określeniu wysokości stawek podatku od 
nieruchomości w 2023 roku. Corocznie Minister Fi-
nansów określa górne granice tych stawek w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki 
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okre-

su roku poprzedniego.  Wzrost cen w połowie 2022 
roku wyniósł 11,8%. Wysokość stawek podatku od 

nieruchomości na 2023 rok w gminie Zabierzów, zo-

stała podwyższona o 9%. Dotyczy to wszystkich sta-

wek tego podatku z wyjątkiem budynków zajętych na 
działalność pożytku publicznego, które zostają na do-

tychczasowym poziomie.
Pod koniec sesji Wójt Elżbieta Burtan poinformo-

wała, że w rankingu Rzeczypospolitej Gmina Zabierzów 
zajęła trzecie miejsce w Polsce wśród ponad 2 tysięcy 
gmin. Była też mowa o rozpoczynającej się dystrybucji 
węgla do mieszkańców, którzy składają w tej sprawie 
wnioski. Gmina Zabierzów podpisała umowę ze spół-
ką Polska Grupa Górnicza, a węgiel trafia do składu 
opału prowadzonego przez firmę Bukowski w Zabie-

rzowie przy ul. Kolejowej 38. Tu węgiel mogą odbierać 
mieszkańcy lub umawiać się na termin zamówionego 
we wniosku transportu do swoich domów.

Obrady prowadził wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Wojciech Stępień.

Lucyna Drelinkiewicz

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
(CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania 
budynków w Polsce. Właściciel lub zarządca budyn-

ku, w którym znajdują się urządzenia takie jak: kotły 
grzewcze, piece kaflowe, kominki, kotły olejowe, ga-

zowe, podgrzewacze wody, kuchnie węglowe, pompy 
ciepła, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, 
ma obowiązek złożyć deklarację. Źródła ciepła zain-

stalowane w budynku przed 1 lipca 2021 roku należa-

ło zgłosić do30 czerwca 2022, a 14 dni od daty monta-

żu źródła ciepła, jeśli zostało zainstalowane po 1 lipca 
2021 roku. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami przyjął i wprowadził do systemu central-
nego niemal 6 tys. deklaracji. Elektronicznie, we wła-

snym zakresie mieszkańcy złożyli 4,6 tys. deklaracji. 
Gmina Zabierzów wraz z gminami należącymi do 

Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przystąpiła 
w roku 2020 do partnerskiego projektu EKO-TEAM, 
współfinansowanego ze środków instrumentu finan-

sowego ELENA, w ramach Programu Horyzont 2020 ze 
środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest stwo-

rzenie sieci 44 ekodoradców w gminach „krakowskiego 
obwarzanka”, których praca skupi się wokół doradztwa 
na rzecz wdrażania działań o wartości ok. 48 mln euro. 

Czyste powietrze
W Gminie Zabierzów projekt EKO-TEAM jest realizowa-

ny przez 3 ekodoradców. W ramach projektu zorgani-
zowany został cykl spotkań z ekodoradcami, podczas 
których mieszkańcy mieli możliwość uzyskania porady 
w sprawie programów dotacyjnych na wymianę pie-

ców węglowych i docieplenie budynków. 
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 

Wójtem Gminy Zabierzów, a Wojewódzkim Fundu-

szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-

kowie od 1 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Za-

bierzów funkcjonuje punkt obsługi programu „Czyste 
powietrze”. Współpraca gminy Zabierzów z WFOŚi-
GW polega na udzielaniu przez ekodoradców porad 
w zakresie wymagań programu, wypełnianiu wnio-

sków o dofinansowanie oraz wypełnianiu wniosków 
o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami. Zgod-

nie z udostępnionym przez WFOŚiGW zestawieniem 
Gmina Zabierzów była na wysokim 8 miejscu ze 182 
małopolskich gmin pod względem liczby złożonych 
wniosków do programu – 783. Łącznie, poprzez gmin-

ny punkt obsługi programu, zostało złożonych 370 
wniosków o dofinansowanie, z tego, aż 179 w samym 
roku 2022. Od początku 2022 roku kontynuowany 
jest program Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) 
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finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020 (Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza - obniżenie pozio-

mu niskiej emisji ZIT). Dotacja w wysokości 7 tys. zł 
jest przyznawana przy wymianie kotłów/pieców wę-

glowych na kotły gazowe. Podstawą zakwalifikowania 
do programu jest pozytywne przejście oceny energe-

tycznej budynku. W 2022 roku w programie dotacyj-
nym zostało podpisane 90 umów, w tym 68 inwestycji 
zostało już zakończonych, a pozostałe powinny zostać 
rozliczone do końca listopada br. 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest 
własnym programem dotacyjnym Gminy Zabierzów 
finansowanym w całości ze środków budżetu gminy. 
W 2022 r. dotychczasowa kwota dotacji w wysokości 3 
tys. zł została podniesiona do 5 tys. zł. i jest przyznawa-

na przy wymianie kotłów/pieców węglowych na kotły 
gazowe, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła i kotły 
na pellet (ekoprojekt). W odróżnieniu od programu 
PGN w PONE nie jest wymagane docieplenie budynku, 
co pozwala na szybkie kwalifikowanie wnioskodawców 
do programu, z uniknięciem procedury wykonania oce-

ny energetycznej. Zgodnie ze stanem obecnym zawar-
te są 163 umowy o dotacje, w tym 109 inwestycji zo-

stało już zakończonych i rozliczonych. Gmina Zabierzów 
udziela wsparcia na wymianę nieekologicznych źródeł 
ogrzewania od 2016 roku. W latach 2016-2022 zostało 
już rozliczone ponad 1 200 inwestycji. Do końca roku 
liczba ta przekroczy 1 300. 

W marcu 2022 roku Gmina Zabierzów podpisała 
porozumienie z Policją w sprawie prowadzenia wspól-
nych kontroli spalania odpadów w domowych pale-

niskach. Kontrole o charakterze interwencyjnym były 
prowadzone przez zespół złożony z funkcjonariuszy 

Policji i pracownika Urzędu Gminy Zabierzów. Współ-
praca trwała do końca I kwartału 2022 roku, umowa 
obejmuje również kolejny sezon grzewczy zaczynający 
się od jesieni b.r. Część kontroli została przeprowadzo-

na przez pracowników urzędu bez asysty policji, były 
to głównie kontrole systemowe. Niektóre kontrole 
zostały przeprowadzone w formie zdalnej. Każda kon-

trola ma charakter edukacyjny. Mieszkańcy są informo-

wani o możliwościach pozyskania dotacji na wymianę 
systemu grzewczego oraz o terminach obowiązkowej 
wymiany. Jest to najważniejsza funkcja kontroli ze 
względu na to, że znamienita większość zgłoszeń do-

tyczy mieszkańców ogrzewających budynki bezklaso-

wymi kotłami/piecami bez popełniania wykroczenia. 
W takim wypadku zanieczyszczenia są wynikiem niskiej 
sprawności urządzenia grzewczego, którego użytkowa-

nie jest legalne do 1 maja 2024 roku.
Dnia 26 września 2022 r. Sejmik Województwa 

Małopolskiego zmienił zapisy uchwały antysmogo-

wej, wydłużając o ponad rok możliwość użytkowania 
starych bezklasowych kotłów tzw. kopciuchów oraz 
kominków i pieców niespełniających żadnych norm. 
Zgodnie ze zmianami do końca kwietnia 2024 roku ko-

nieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, 
które nie spełniają żadnych norm (pierwotny termin 
to koniec 2022 roku); od 1 maja 2024 roku dopusz-

czone będzie używanie tylko kominków spełniają-

cych wymagania ekoprojektu lub kominków, których 
sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane 
dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać do-

kumentacja techniczna lub instrukcja kominka. Gmi-
na Zabierzów opiniowała negatywnie wprowadzenie 
powyższych zmian, które niekorzystnie wpływają 
na jakość powietrza. Gmina od siedmiu lat prowa-

dzi działania i udziela wsparcia mieszkańcom na wy-

mianę starych urządzeń grzewczych, co wydaje się 
być wystarczającym czasem na dostosowanie się do 
przepisów. Negatywne stanowisko w sprawie zmian 
uchwały antysmogowej wystosowały również gminy 
Metropolii Krakowskiej. 

W związku z wycofaniem się Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Krakowie ze wsparcia gmin w finansowaniu 
programu PONE, Gmina Zabierzów zdecydowała się 
kontynuować PONE jako program własny gminy. Efek-

ty realizacji PONE w latach 2016-2021 to likwidacja 
623 starych nieekologicznych palenisk, udzielenie 
dofinansowania na zakup i montaż: 497 kotłów ga-

zowych,76 kotłów węglowych 5 klasa/ekoprojekt,13 
kotłów na biomasę 5 klasa/ekoprojekt. Łączny koszt 
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działania (WFOŚiGW), budżet gminy, wkład mieszkań-

ców): 9,15 mln zł.
Program dotacyjny w ramach Planu Gospodar-

ki Niskoemisyjnej 2018-2021 był finansowany z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020. W ramach programu do-

tacyjnego można było uzyskać dofinansowanie na 
przeprowadzenie wymiany nieekologicznych palenisk 
na paliwa stałe, na ogrzewanie gazowe, pompy cie-

pła i kotły na biomasę spełniające wymagania dyrek-

tywy UE – Ekoprojekt.  Kryteria dostępu: niezbędne 
było spełnienie wymogu docieplenia budynku na 
poziomie EpH+W=150 kWh/(m2*rok) dla domów 
jednorodzinnych. Jeśli ocena energetyczna wykaza-

ła brak spełnienia wskaźnika EpH+W=150, to zostały 
zaproponowane właścicielowi budynku odpowiednie 
prace dociepleniowe. Zobowiązanie się do wykona-

nia zaproponowanych wariantów dociepleniowych 
skutkowało możliwością zawarcia umowy o dotację. 
Wysokość dotacji w latach 2020-2022 to wysokość 
dofinansowania wynosi do 7 tys. zł (w tym: do 5 tys. 
za zakup i montaż kotła oraz do 2 tys. za modernizację 
instalacji C.O). Wsparcie jest udzielane wyłącznie na 
zastosowanie kotłów gazowych kondensacyjnych. 

Realizacja PGN w latach 2018-2021 obejmowała: 
likwidację 547 starych nieekologicznych palenisk oraz 
udzielenie dofinansowania na zakup i montaż: 472 
kotłów gazowych, 25 kotłów na biomasę (ekoprojekt), 
2 pompy ciepła. Łączny koszt działania (RPO WM, bu-

dżet gminy, wkład mieszkańców): 7,98 mln zł. Pro-

gram osłonowy został przyjęty 22 lutego 2019 roku 
i skierowany jest do osób, które przeprowadzą trwa-

łą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na system gazowy. Oferta została skierowana 
do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zabierzowie, a koszty inwestycji są w całości pokry-

wane ze środków programu osłonowego. 
W latach 2019-2021 na wymianę 12 systemów 

ogrzewania w ramach programu wydano łącznie 266 
625,72 zł ze środków budżetu gminy. Zlikwidowanych 
zostało 18 sztuk nieekologicznych źródeł grzewczych. 
Łącznie w latach 2016-2021 w ramach programów 
dotacyjnych zlikwidowano 1 188 sztuk nieekologicz-

nych źródeł ogrzewania i zainstalowano 1 092 szt. 
nowych ekologicznych źródeł ciepła. Łączny koszt to 
17 393 634,72 zł. Środki finansowania pochodzą z bu-

dżetu Gminy Zabierzów, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-

wie, Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Małopolskiego 2014-2020 oraz wkładu wła-

snego mieszkańców.
        

 Anetta Kucharska 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i turystów - 
w okresie świątecznym i zimowym po materiały pro-

mocyjne - przewodniki turystyczne, mapy, pocztówki, 
foldery, magnesy pamiątkowe - dostępne na co dzień 
w Urzędzie Gminy Zabierzów, Wydział Rozwoju i Pro-

mocji 2 p. pok. 2.12 oraz od niedawna również w filii 
Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów w Rudawie.

Wydział Rozwoju i Promocji
Urzędu Gminy Zabierzów

Gmina Zabierzów - piękna o każdej  
porze roku, także zimą! 
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Oferta Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego – dla 
pracodawców i przedsiębiorców:

Staż - nabywanie przez osobę bezrobotną umie-

jętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez 
wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywa-

nia stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną 
na staż osobą bezrobotną na podstawie umowy za-

wartej między Organizatorem Stażu i Starostą. Bez-

robotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje 
stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bez-

robotnych miesięcznie. 
Prace interwencyjne - zwrot części kosztów wyna-

grodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubez-

pieczenia społeczne w wyniku zatrudnienia skierowa-

nego bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie 
umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy 
zawartej pomiędzy Pracodawcą i Starostą.

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaco-

nych składek na ubezpieczenia społeczne - wsparcie 
dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez 
powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną na podsta-

wie zawartej umowy ze Starostą na okres minimum 
12 miesięcy.

Dofinansowanie wynagrodzenia w związku z za-

trudnieniem osoby 50+ - świadczenie w formie dofi-
nansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skie-

rowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, 
na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

Refundacja kosztów wyposażenia lub wyposaże-

nia stanowiska pracy - pomoc finansowa udzielana 
pracodawcom w związku z utworzeniem lub doposa-

żeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz utrzy-

maniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezro-

botnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.
Świadczenie aktywizacyjne - świadczenie za za-

trudnienie skierowanej osoby bezrobotnej (rodzica 
powracającego na rynek pracy po przerwie związanej 
z wychowaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad 
osobą zależną), na podstawie zawartej umowy ze Sta-

rostą.
Grant na telepracę - pomoc pracodawcy w utwo-

rzeniu miejsca pracy dla bezrobotnych powracających 
na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem 
dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

Ogłoszenie Urzędu Pracy  
Powiatu Krakowskiego

Przygotowanie zawodowe dorosłych - instrument 
aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu doro-

słych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany 
na podstawie umowy zawartej między Starostą a Pra-

codawcą, według programu przygotowanego przez 
pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpra-

cy z pracodawcą. Program ten obejmuje nabywanie 
umiejętności praktycznych i zdobywanie wiedzy teo-

retycznej a kończy się egzaminem. Bezrobotnemu 
w okresie odbywania przygotowania zawodowego 
dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% 
kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy - po-

moc finansowa udzielana pracodawcom przez po-

średników finansowych wybieranych przez Bank Go-

spodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem 
stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku 
skierowanej osoby bezrobotnej.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu 
Pracy Powiatu Krakowskiego.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego  
32-085 Szyce, ul. Wesoła 48,  
tel. (12) 416 74 03, krkrpow@uppk.pl  

Filia w Krakowie  
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21,  
tel. (12) 299 74 25, filia_krakow@uppk.pl

Filia w Skawinie 

32-050 Skawina, ul. Ogrody 17,  
tel. (12) 276 16 93, filia_skawina@uppk.pl

Filia w Krzeszowicach  
32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, 
tel. (12) 282 20 51, filia_krzeszowice@uppk.pl

Filia w Słomnikach  
32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64,  
tel. (12) 388 23 98, filia_slomniki@uppk.pl
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W tym roku szkolnym mamy w gminie Zabierzów 
2754 uczniów, w przedszkolach – 1337 dzieci. Licz-

ba uczniów w szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów w po-

równaniu do roku szkolnego 2020/2021 wzrosła o 94 
uczniów, natomiast w szkołach dotowanych liczba ta 
wzrosła o 109. Wyniki egzaminów w naszych szkołach 

Coraz więcej uczniów w naszych szkołach
były wyższe niż średnie w powiecie i w Małopolsce. 
Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie niepublicznych 
szkół w Bolechowicach i Zelkowie. Z obiadów cate-

ringowych w szkołach korzysta 1200 dzieci naszych 
mieszkańców oraz 131 dzieci uchodźców z Ukrainy.

Redakcja

Mówiąc o Mikołaju, coraz częściej mamy na my-

śli bajkową postać z białą brodą, ubraną na czerwono 
w pelerynie i czapeczce. Ale skoro przynosi prezenty to 
możemy się tylko cieszyć. Jednak Mikołaj jest postacią 
historyczną. Źródło pięknej tradycji mikołajowej się-

ga przełomu III i IV wieku.  Jest związane z biskupem 
Mikołajem z Mirry. Mikołaj pochodził z zamożnej ro-

dziny. Był dobrym, zdolnym synem potem kapłanem 
i biskupem. Po śmierci rodziców rozdał odziedziczony 
spadek potrzebującym. Z tego wyrosła tradycja ob-

darowywania prezentami. Gdy zmarł 6 grudnia w po-

łowie wieku IV, zaczął rozwijać się kult jego osoby. 
Biskup Mikołaj został jednym z najbardziej znanych 
świętych. Zwyczaj dawania prezentów przeszedł do 
tradycji. Każdy z nas czeka na prezent od Mikołaja. 

W Gminie Zabierzów odbyło się wiele spotkań 
z Mikołajem, które kultywują stary obyczaj obdaro-

wywania prezentami. W imprezach mikołajowych 
licznie uczestniczyły dzieci i młodzież wraz z rodzica-

mi i dziadkami. Wszędzie z radością witano Mikoła-

ja, a największe emocje towarzyszyły najmłodszym 
gdy otrzymywali prezenty. Spotkaniom z Mikołajem 
towarzyszyły przedstawienia teatralne, występy arty-

styczne, zabawy a wszystko przebiegało w pogodnej 
atmosferze. Otrzymane paczki ze słodyczami i inne 
prezenty jeszcze długo będą przypominać te wyjątko-

we spotkania. I jak tu nie wierzyć w św. Mikołaja?

Zabierzów

Mikołaj w ratuszu to już tradycja. Tu św. Mikołaj 
spotkał się z Wójt Gminy Elżbietą Burtan, kadrą kie-

rowniczą UG oraz Rady Gminy. Mikołaj to Władysław 
Węgiel, któremu towarzyszyli sołtys Brzezia Wiesław 
Czajowski i dh. Filip Bębenek z tamtejszej OSP. Z ratu-

sza św. Mikołaj udał się do Samorządowego Centrum 

Czy wierzycie w świętego Mikołaja?

Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, gdzie wręczył 
upominki pracownikom.

Maciej Liburski
Brzezie

Dzieci i dorośli bawili się wyśmienicie. Oczeki-
wanie na św. Mikołaja wypełniła wspaniała zabawa, 
prowadzona przez Agnieszkę Kiepus. Liczne konkursy, 
tańce - to prawdziwe szaleństwo. Jednak tego dnia 
najważniejszy był św. Mikołaj. A o to, by się pojawił, 
zadbał Krzysztof Sikorski. Dzieci były zachwycone. Mi-
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kołajowi towarzyszyły, jak zawsze, chętne do pomocy 
elfy. Bardzo udane spotkanie „Mikołajkowe” to zasłu-

ga sołtysa Wiesława Czajowskiego i Rady Sołeckiej, 
wspieranych przez druhów OSP Brzezie. Tak gospo-

darują Funduszem Sołeckim, że na upominki „Miko-

łajowe” nigdy nie brakuje… I tak, co roku, św. Mikołaj 
spotyka się z dziećmi w Brzeziu…

Maciej Liburski
Kobylany

W niedzielę 4 grudnia w Świetlicy Środowiskowej 
w Kobylanach odbyło się spotkanie najmłodszych 
mieszkańców naszego sołectwa ze Świętym Mikoła-

jem. Sołtys Kobylan Kazimierz Kapelan przywitał dzie-

ci, rodziców oraz długo oczekiwanego gościa. Mikołaj 
pojawił się w asyście pomocników, śnieżnobiałych 
aniołków oraz uroczego elfa, którzy pomogli mu pod-

czas wręczania prezentów. Nie tylko dzieci otrzymały 
upominki, Mikołaj również został obdarowany kilko-

ma prezentami oraz osobiście doręczonymi listami.  

Bernard Strzelecki
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Więckowice
Spotkanie - z udziałem ponad stu dzieci - rozpoczę-

ło się widowiskiem „Mikołajkowy klops reklamowy” 
teatrzyku Kalejdoskop ze Śląska. Aktorzy odgrywa-

jący bajkowe postaci przybliżyli czas oczekiwania na 
św. Mikołaja. Dzieci bawiły się znakomicie. Do wspól-
nej zabawy dzieci i rodziców dołączyli: uczestnicząca 
w spotkaniu Wójt Gminy Elżbieta Burtan, gospodarze 

- sołtys Adam Wierzbicki oraz przewodniczący Rady 
Sołeckiej Tomasz Kaczmarek. Mikołaj w Więckowi-
cach to kolejna udana impreza, która i tym razem 
potwierdziła, że mieszkańcy, jak tylko jest to możli-
we, chcą być razem… A prezenty dla najmłodszych 
to środki z Funduszu Sołeckiego i od firmy DuoLife 
z Więckowic. 

Maciej Liburski

Powstanie Styczniowe (1861 – 1864) to okres walki 
Polaków pod zaborem rosyjskim, w Królestwie Polskim. 
Miało dwa cele – odzyskanie niepodległości i zmianę 
systemu feudalnego - zniesienie pańszczyzny. Za po-

wstaniem opowiadali się członkowie organizacji kon-

spiracyjnych, młoda inteligencja - obóz „czerwonych” 
(organizacja warszawska), który przygotował program 
walki o niepodległość, ale nie miał programu społecz-

nego, a także robotnicy i chłopstwo walczące o ziemię.    
Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania 

był pobór rekruta do wojska (branka) w Warszawie, 
w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku. 22 stycznia 
Komitet Centralny ogłosił się Tymczasowym Rządem 
Narodowym. Powołał obywateli do walki z caratem 
i wydał dwa dekrety, które uwłaszczały wszystkich 
chłopów posiadaczy, uchylając wszelkie obciążające 
ich czynsze i świadczenia. Chłopom bezrolnym obie-

159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
cano po trzy morgi gruntu z dóbr narodowych, gdy 
wezmą udział w powstaniu. Dziedzicom obiecywano 
odszkodowanie z rąk państwa. Dekrety wzywały do 
wywalczenia ziemi bronią. 

Nocą 22 stycznia oddziały powstańcze uderzyły 
na załogi rosyjskie w kilkunastu punktach Królestwa. 
W pierwszych walkach brała udział głównie młodzież 
miejska, w Kieleckim i radomskim okręgach robotnicy 
z zakładów górniczych i hutniczych, na Podlasiu chłopi 
i szlachta zaściankowa. Brakowało jednak broni i wie-

le potyczek kończyło się klęską. Na zajętych przez po-

wstańców terenach z rozkazu Rządu Tymczasowego 
ogłaszano dekrety uwłaszczeniowe. Obóz „białych”, 
który opowiedział się przeciw powstaniu, skupiający 
obszarników i burżuazję działał na szkodę powstania. 
Nadzieje „białych” na interwencje Francji i Anglii oka-

zały się zawodne. Udział mocarstw w sprawie polskiej 
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24 grudnia w kościele katolickim obchodzona jest 
Wigilia Bożego Narodzenia. Słowo wigilia pochodzi 
z łaciny, oznacza czuwanie, straż nocną, ma źródło 
w tradycji żydowskiej. W tym dniu gromadzimy się 
w przystrojonych domach, gdzie centralne miejsce 
zajmuje choinka, by razem z najbliższymi spożyć wie-

czerzę. Wieczerza wigilijna, z polskim zwyczajem ła-

mania się białym opłatkiem, symbolizującym miłość, 
pokój, zgodę, jest okazją do składania życzeń. Wigi-
lia gromadzi wszystkich domowników przy stole do 
wspólnej wieczerzy, ale i kolędowania.  

Wieczerza wigilijna, tradycyjne spożywanie posiłku 
przy wspólnym stole, jest zakorzenionym u nas zwy-

czajem panującym od wielu wieków. Rozpoczyna się, 
gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda. Stół nakry-

wa się obrusem białym, idealnie wyprasowanym. Do 
nakrycia, stołu w tym dniu wymagana jest jednolitość 
porcelany stołowej, szkła, sztućców oraz naczyń uzu-

pełniających, jak wazy, półmiski, sosjerki, salaterki, sol-
niczki, serwetniki. Pamiętajmy o jednym dodatkowym 
nakryciu, sianku pod obrusem i białym opłatku. Kolacja 
wigilijna składa się najczęściej z 12 dań. Smakołyk goni 
smakołyk: ryba w galarecie (obowiązkowo karp, ale 
mogą być: sandacz, szczupak) oraz barszcz burakowy 
na smaku z grzybów i uszka z grzybami, zupa rybna z ła-

zankami, a także ryba pieczona i smażona (karp, pstrąg, 
dorsz, szczupak, sandacz). Do tego sałatka z kapusty 
czerwonej, paszteciki drożdżowe, kluski z makiem, 
pierogi z kapustą i grzybami, kompot z suszu. Na de-

ser pierniki z orzechami, pierniczki lukrowane, strucla 
drożdżowa z makiem, keks biszkoptowy oraz bakalie: 

Wigilia 
figi, orzechy a także pomarańcze….  Fantazja kulinarna 
nie zna granic. 

Wieczerza wigilijna to wyjątkowa i uroczysta oka-

zja, aby bez pośpiechu, wspólnie cieszyć się swoją 
obecnością, rodziną, znajomymi i przyjaciółmi. Radu-

jemy się, weselimy, śpiewamy kolędy i wspólnie z ro-

dziną biesiadujemy. 
O północy rozpoczyna się uroczysta msza św. pa-

sterska, zwana potocznie Pasterką. Tradycja uczest-
nictwa w Pasterce w polskich miastach i wsiach jest 
do dziś bardzo popularna. We wszystkich kościołach 
biją dzwony oznajmiając przyjście Bożego Syna. Pa-

sterka jako msza nocna na cześć Dzieciątka Jezus zo-

stała wprowadzona do liturgii Kościoła powszechne-

go w VI wieku. W Polsce Pasterka jest odprawiana od 
czasów średniowiecza.

Maciej Liburski

ograniczył się do not dyplomatycznych. Co więcej, 
szef pruskiego rządu Bismarck udzielił carowi popar-
cia, przez co zapewnił sobie aprobatę Rosji w sprawie 
zjednoczenia Niemiec przez Prusy. Jesienią 1963 roku 
terror carski przybrał na sile. Do Rządu Narodowego 
wszedł Romuald Traugutt ostatni dyktator powstania 
(po Ludwiku Mierosławskim i Marianie Langiewiczu). 
Za cel uznał utrzymanie walki zbrojnej przez zimę i po-

wołanie na wiosnę pospolitego ruszenia oraz rozsze-

rzenie walki o rewolucyjne ruchy włoski i węgierski, 
by powstanie objęło zabór austriacki i pruski. Dwustu-

tysięczna armia carska wyniszczała kraj, a klasa posia-

dająca szukała oparcia u zaborców. Rząd carski ogłosił 
4 marca 1864 roku uwłaszczenie chłopów Królestwa 

Polskiego. Carska reforma udaremniła przygotowa-

ną przez Traugutta wiosenną ofensywę powstania, 
gdyż spełniała jeden z dekretów Rządu Narodowe-

go. W kwietniu 1864 Traugutt dostał się do więzienia 
i zginął na szubienicy 5 sierpnia 1864. 

Powstanie miało szansę zwycięstwa, gdyby prze-

rodziło się w masowy ruch chłopów. Temu służyły de-

krety uwłaszczeniowe Rządu Narodowego. Carski akt 
uwłaszczenia był politycznym aktem mającym na celu 
pozyskanie chłopa polskiego na rzecz państwowości 
rosyjskiej, by chłop nie był czynnikiem opozycyjnym 
wobec w władzy zaborczej.  

Maciej Liburski 
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Gdyby zima wyglądała jak na obrazach Fałata z pu-

szystym, bielutkim śniegiem i delikatnie szczypiącym 
w policzki mrozem, gdyby trwała tyle, co ferie zimo-

we, gdyby zimowe dni były dłuższe niż zajmuje obej-
rzenie całego sezonu mini serialu, gdyby czapka nie 
przyklepywała mi włosów, gdybym chociaż jeździła 
na nartach - może wówczas lubiłabym tę porę roku… 
Tymczasem jestem jej gorącą przeciwniczką.

Nie przepadam też za początkiem roku – zamiast 
wywoływać we mnie entuzjazm i dawać okazję do 
czynienia planów, wzbudza we mnie delikatny niepo-

kój, no bo przecież nie wiadomo co przyniesie. Oczy-

wiście, myślę łagodnie mówiąc niemądrze, bo granica 
między starym a nowym, wyznaczana przez wieczór 
sylwestrowy jest umowna i sztuczna, nowe życie 
równie dobrze można zacząć 28 marca, podobnie jak 
można go spokojnie nie zaczynać 1 stycznia, a nie wie 
się co przyniesie przyszłość każdego dnia w roku. Daj-
my jednak spokój filozofowaniu. Chcę znaleźć sposób 
na polubienie najdłuższego zimowego miesiąca.

Pomocy, w pierwszej kolejności, szukam we 
wszechwiedzącym Internecie i wpisawszy w wyszuki-
warkę pytanie: co można robić w styczniu, otrzymuję 
zestaw propozycji od blogerów – specjalistów od do-

brego życia. Wśród nich najczęściej powtarzającymi 
się są: „ulep bałwana i porzucaj się śnieżkami”, „wy-

pisz się ze subskrypcji i newsletterów” oraz „rozlicz się 
z przeszłością”. Ponieważ ostatnia propozycja wywo-

łuje nieprzyjemny dreszcz, a lepienie bałwana wyma-

ga śniegu, na który nie zawsze można liczyć, stawiam 
na nielubiane skądinąd porządki. Ich atutem jest nie-

wątpliwie fakt, że skrzynkę mailową można posprzą-

tać nie ruszając się z fotela. Zachęcona sukcesem, być 
może pokuszę się również o sprzątnięcie przestrzeni 
do pracy, najlepiej 8 stycznia, kiedy to przypada mię-

dzynarodowy dzień sprzątania biurka.
Kolejną inspirację przynosi lektura przedwojen-

nego czasopisma. Gdybym żyła sto lat temu zapewne 
zadania wyznaczone na styczeń, a opisane w „Zie-

miance Polskiej” z 1927 roku, zaabsorbowałyby mnie 
tak dalece, że zaraz zapomniałabym o zimowej me-

lancholii czy nudzie. Czym więc należy się zająć zimą? 
Na przykład przyszykować narzędzie na sezon letni, 
zrobić sieci, niezbędne porządki i reparacje w domo-

stwie, zadbać, aby kury nie przemarzły, ponadto nale-

ży pokryć krowy, zamówić nasiona ogrodnicze, zrobić 
lodownie, aby latem było gdzie przechować produk-

Czy można polubić styczeń?
ty żywnościowe, no 
i nie zapomnieć 
o zrobieniu przerębli, 
aby ryby nie posnę-

ły. Prawda, że sporo 
pracy? Czy mogę coś wziąć dla siebie z tego spisu? 
O dziwo – tak! Pomijając fakt, że pociesza mnie świa-

domość, iż nie muszę się tym wszystkim zajmować, 
przemawia do mnie punkt nawołujący do zatroszcze-

nia się o kury i rybki. Co prawda nie mam własnych, 
ale chętnie przygotuję karmniki dla ptaków, które na 
pewno docenią poczęstunek, a mnie sprawią przy-

jemność swoją obecnością. Dobre towarzystwo, nie 
tylko ptaków, w zimowy czas, to sprawa bezcenna. Jak 
je sobie zapewnić? Z pomocą znów przychodzi prasa 
sprzed wieku sugerując, że zimowe wieczory powin-

nam spędzić na rozmowach, wspólnym czytaniu czy 
muzykowaniu albo bardziej praktycznie – na przędze-

niu, tkaniu lub haftowaniu (może czas dokończyć sza-

lik zaczęty zeszłej zimy?). Jeszcze więcej towarzystwa 
z pewnością zapewnią mi bale i rauty – wszak trwa 
karnawał albo malownicze kuligi, polegające na jeż-

dżeniu od dworu do dworu, piciu, jedzeniu, tańcze-

niu, a kulminacyjnym momencie odgrywaniu insceni-
zacji krakowskiego wesela. 

Zaskakująco, pomysły na umilenie sobie zimowe-

go czasu, znalezione w starych czasopismach pokry-

wają się z tymi proponowanymi przez wypożyczoną 
przeze mnie w bibliotece książkę. „Hygge. Duńska 
sztuka szczęścia” autorstwa Marie Tourell Søderberg, 
to jeden z wielu popularnych ostatnio poradników 
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propagujących filozofię hygge. Słowo hygge oznacza 
dosłownie wygodę, a rozumiane szerzej przytulność, 
błogostan, komfort bycia zarówno ze sobą, jak i z in-

nymi. Brzmi przyjemnie. W rozdziale poświęconym zi-
mie czytam: „To świetny sezon na siedzenie z rodziną 
i przyjaciółmi na kanapie i oglądanie telewizji, granie 
w gry, czytanie, rozmawianie, jedzenie rozgrzewają-

cych potraw i palenie świeczek. (...) to czas na pie-

czenie ciast oraz wspólne rozkoszowanie się grzanym 
winem i racuchami. Wygląda na to, że Duńczycy to 
specjaliści od radzenia sobie z zimowym spleenem. 
Skandynawski klimat nie jest zbyt rozpieszczający, 
zimą dzień trwa najwyżej siedem do ośmiu godzin, 
jest szaro i pochmurno, można niemal zamarznąć. To 
wszystko skłania Duńczyków do szukania ciepła i wy-

gody. Czemu by nie wziąć z nich przykładu? W końcu 

Książka „SPATiF. Upa-

jający pozór wolności” 
autorstwa Aleksandry 
Szarłat opowiada o SPA-

TiF-ie, czyli legendarnej 
restauracji przy Alejach 
Ujazdowskich w Warsza-

wie. Nazwa tego miej-
sca jest skrótowcem od 
powołanego po wojnie 
Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Teatru i Filmu.

SPATiF był zamknię-

tym klubem artystów, 
głównie aktorów, lite-

ratów, filmowców, dziennikarzy. O przekroczeniu 
progu SPATiF-u marzyli wszyscy: pisarze i tajniacy, 
członkowie KC i opozycjoniści, sportowcy, waluciarze 
i dziewczyny szukające szczęścia lub zarobku. Ale tak 
naprawdę o tym, kto mógł tam wejść, a kto nie, decy-

dował szatniarz Franio. Dyskutowano, romansowano, 
psioczono na ustrój pochłaniając duże ilości wódki. 
Wśród stałych bywalców trzeba wymienić Janusza 
Minkiewicza, Stanisława Wohla (którzy mieli w klubie 
tzw. „swoje” stoliki), Antoniego Słonimskiego, Stani-
sława Dygata, Leopolda Tyrmanda, Tadeusz Konwic-

kiego czy Gustawa Holoubka. 
Książka A. Szarłat pełna jest ciekawostek i aneg-

dot. Odsłania kulisy świata artystycznej bohemy  

Warto przeczytać

to od nas samych zależy, czy styczeń będzie się nam 
jawił jako nieprzyjemny i ponury wstęp do kolejnego 
roku niepowodzeń i niezrealizowanych zamierzeń, czy 
raczej jako okres nabierania sił, snucia planów i roz-

pieszczania ciała i ducha. 
Czy dam radę polubić styczeń? Nie obiecuję, ale 

postaram się go oswoić i sprawić, żeby był jak najbar-
dziej strawny. Zaś moje plany na tegoroczny początek 
roku to: 1. Dużo spacerować z psem (może się nam 
poszczęści i porzucamy się śnieżkami); 2. Skończyć ze-

szłoroczny szalik; 3 Więcej grzanego wina i racuchów 
z przyjaciółmi 4. Nauczyć się grać w makao 5. Zrezy-

gnować z posprzątania biurka.

tekst i ilustracje: Karina Znamirowska

PRL-u. To pozycja dla osób, które interesują się histo-

rią i kulturą powojennej Polski. 
Zachęcamy do lektury!

Anna Nowecka
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Początek roku to niezmiennie ekscytujący czas, 
w którym z nową energią tworzone są plany i cele. 
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów wraz z filiami w Kleszczowie i w Rudawie 
– Rudawskim Centrum Kultury zaprasza w styczniu 
do wspólnego działania i urzeczywistniania marzeń. 
W ofercie na początek roku znajdują się widowiska ar-
tystyczne oraz twórcze wielopokoleniowe spotkania. 

2 stycznia od godz. 18:00 zabierzowskie Centrum 
Kultury rozpoczynają się zapisy na półkolonie w okre-
sie ferii zimowych, które odbędą się od 30 stycznia do 
10 lutego. Podczas dwutygodniowych ferii SCKiPGZ 
proponuje dwa turnusy półkolonii, w ramach których 
zaplanowano cykl spotkań tematycznych, warszta-
tów oraz wycieczek dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. 
Ponadto w tym okresie dla młodzieży przygotowano 
cykl spotkań w kinie eSCeK, wycieczki oraz warsztaty 
rękodzielnicze. 

5 stycznia o godz. 16:00 w Rudawskim Centrum 
Kultury odbędzie się spotkanie przy herbatce, podsu-
mowujące ostatni miesiąc minionego roku. Będzie to 
okazja, by móc z wdzięcznością spojrzeć na Rok Do-
brych Relacji - pod patronatem Anny Dymnej. 

12 stycznia Rudawskie Centrum Kultury zaprasza 
na rodzinne warsztaty z tworzenia Mapy marzeń. To 
całkiem nowa propozycja, która pozwoli wspólnie bu-
dować kierunek działań na kolejne miesiące. 

13 stycznia o godz. 16:30 w Rudawskim Centrum 
Kultury odbędą się warsztaty kulinarne, podczas któ-
rych pod okiem gospodyń z KGW Rudawa dzieci przy-
gotują karnawałowe potrawy. 

14 stycznia o godz. 17:00 w Rudawskim Centrum 
Kultury odbędzie się widowisko w reżyserii Małgorza-
ty Krzysicy pt. „Przyszliśmy tu po kolędzie…”. W ro-
lach głównych wystąpi grupa teatralna Klubu Seniora 
„Młodzi duchem” z Kobylan. 

18 stycznia o godz. 15:30 w Rudawskim Centrum 
Kultury odbędą się warsztaty „Niezwykła kraina pana 
pingwina”. O tych wyjątkowych ptakach zajęcia popro-
wadzi Wędrowna Pracownia Przyrodnicza Barczatka. 

Styczeń w Centrum Kultury 

22 stycznia na deskach sceny Samorządowego 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów wystąpi 
Klub Seniora „Złota Jesień”. Grupa teatralna zapre-
zentuje Jasełka z udziałem dzieci i młodzieży ze szkoły 
podstawowej w Zabierzowie. Jasełka rozpoczną się 
o godz. 18:15. 

29 stycznia odbędzie się 31 Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej. Od wczesnych godzin porannych na 
ulicach gminy Zabierzów będzie można spotkać kwe-
stujących wolontariuszy. W siedzibie SCKiPGZ w Za-
bierzowie mieści się Sztab WOŚP. 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach! Szczegóły 
dostępne na stronie internetowej: sckipgz.zabierzow.
org.pl oraz profilu facebookowym SCKIPGZ.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

Filia w Kleszczowie, Kleszczów 165
Filia w Rudawie, Rudawskie Centrum Kultury, ul. 

Rynek 4, 32-064 Rudawa

Katarzyna Starowicz
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Grudniowe wyczekiwanie na święta Bożego Naro-

dzenia były wyjątkowym czasem dla wielu z nas. To 
czas dobrych relacji, miłych spotkań w ciepłej atmos-

ferze, których nie zabrakło również w Centrum Kultu-

ry w Zabierzowie oraz w filii w Rudawie. Słodkie pier-
niki, kalendarze i wieńce adwentowe, świece sojowe, 
unikatowe ozdoby choinkowe, wykonane rozmaitymi 
technikami - to wszystko powstawało podczas grud-

niowych spotkań. W pamięci szczególnie pozostanie 
dzień 6 grudnia, kiedy to odwiedził Centrum Kultury 
Mikołaj, by przynieść odrobinę radości i słodkości za-

równo dzieciom jak i dorosłym. 
Ilość i różnorodność propozycji pozwoliła stworzyć 

wiele okazji do wspólnego spędzania czasu, by razem 
poczuć magię świąt. 

 Katarzyna Starowicz

Przedświąteczny czas w Centrum Kultury 
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Dawno, dawno temu, w pobliskiej wiosce na 
wzgórzu św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnika-

mi… a właściwie to całkiem niedawno, bo 6 grudnia 
o godz. 16.30 w czytelni RCK w Rudawie odbyło się 
niezwykłe spotkanie ze św. Mikołajem. Dlaczego nie-

zwykłe? Bo po raz pierwszy w naszej gminie św. Miko-

łaj przybył do bajkowego pokoju, by razem z dziećmi 
dać się oczarować świątecznym opowiadaniom i baj-
kom, czytanym przez pracowników centrum oraz bi-
blioteki w Rudawie. Grudniowe popołudnie upłynęło 
w bardzo domowej i przyjaznej atmosferze. Nie tylko 
dzieci, ale również dorośli mogli posłuchać pięknych 
historii, troszkę się poruszać przy dźwiękach znanych 
i lubianych piosenek, oraz poczęstować się świątecz-

nymi delicjami. 
Bajkowy pokój Mikołaja to przestrzeń sprzyjająca 

spotkaniom i nawiązywaniu relacji oraz dbaniu o nie 
- dlatego zapraszamy! Przestrzeń ta będzie udostęp-

niona wszystkim chętnym od 27 do 30 grudnia 2022 
r. w godzinach 9.30 - 14.30. Czekać będą na Państwa 
książki i książeczki oraz aromatyczna herbata.

Karolina Wilewska

Bajkowy pokój Mikołaja w Rudawskim Centrum Kultury
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W listopadzie zakończyła się runda jesienna se-

zonu piłkarskiego 2022/23 we wszystkich klasach 
rozgrywkowych w kraju. W cieniu emocji związanych 
z reprezentacyjną rywalizacją na katarskich boiskach, 
która właśnie wkracza w decydującą fazę i wyłoni no-

wego mistrza świata, tradycyjnie już półmetek ligo-

wych zmagań stanowi świetną okazję do posumowa-

nia wyników osiągniętych w minionym półroczu przez 
drużyny z terenu gminy Zabierzów. 

Dla występującego w nowej V lidze jedynego na-

szego przedstawiciela, czyli Orląt Rudawa, sezon ligo-

wy rozpoczął się bardzo dobrze. Po osiągnięciu histo-

rycznego awansu zderzenie z nową rzeczywistością 
na pierwszy rzut oka mogło wydawać się stosunkowo 
trudne. Władze klubu stanęły jednak na wysokości za-

dania i skompletowały naprawdę solidną kadrę, któ-

ra jesienią miała wywalczyć jak najwięcej punktów, 
wszak dla większości beniaminków celem w pierw-

szym roku zazwyczaj jest zapewnienie sobie spokoj-
nego utrzymania. Mimo, że terminarz wydawał się 

Podsumowanie piłkarskiej rundy jesiennej 
niekorzystny (w pierwszych sześciu kolejkach Orlęta 
mierzyły się wyłącznie ze spadkowiczami z IV ligi), to 
paradoksalnie właśnie w tych spotkaniach podopiecz-

ni Piotra Chlipały zaprezentowali najlepszą dyspozycję 
i zanotowali znakomitą passę czterech remisów oraz 
dwóch zwycięstw, co gwarantowało przez wiele tygo-

dni miejsce w ścisłej czołówce, dodatkowo ze statu-

sem niepokonanej drużyny. Niestety od siódmej serii 
gier karta najwyraźniej się odwróciła, a zespół opuści-
ło przede wszystkim szczęście. Praktycznie w każdym 
kolejnym meczu, Orlęta traciły punkty w samych koń-

cówkach, co z pewnością mogło frustrować. Przy tym 
z pewnością nie pomagały również liczne kontuzje 
kluczowych zawodników. Wszystko to negatywnie 
przełożyło się na wyniki, czego wyrazem jest zdoby-

cie tylko jednego punktu w pozostałych ośmiu spo-

tkaniach. Na koniec jesieni Orlęta zgromadziły więc 
ich łącznie jedenaście (2 zwycięstwa, 5 remisów, 7 
porażek), co pozwoliło zająć 13 miejsce w gronie 15 
drużyn. W ostatecznym rozrachunku zapewne jest 
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to więc wynik nieco poniżej oczekiwań, szczególnie 
po tak efektownym starcie, choć do 10 miejsca stra-

ta jest symboliczna i wynosi zaledwie punkt. Biorąc 
pod uwagę ostatnie sezony, Orlęta zazwyczaj wiosnę 
miały bardziej udaną, co jest dobrym prognostykiem, 
a nabyte doświadczenie bez wątpienia powinno za-

procentować. Od stycznia w Rudawie zaczną się więc 
rzetelne przygotowania, tak aby przygoda z V ligą po-

trwała znacznie dłużej niż rok. 
Pomimo intensywnego pościgu za czołówką, który 

trwał przez całą wiosnę minionego sezonu, awansu 
ostatecznie nie zdołał wywalczyć zespół Kmity, przez 
co po reorganizacji rozgrywek musiał zadowolić się 
grą w lidze okręgowej. Letnia przerwa przyniosła wie-

le zmian związanych z pierwszym zespołem. Misję 
prowadzenia obu ekip seniorskich powierzono Pio-

trowi Trzepatowskiemu, wcześniej znanego z pracy 
asystenta m. in. na poziomie II ligi w KKS Kalisz. Z Za-

bierzowem pożegnało się również wielu zawodników, 
a zatem przebudowana drużyna choć „na papierze” 
w dalszym ciągu prezentowała się solidnie, potrzebo-

wała czasu na zgranie. Pokazały to dobitnie szczegól-
nie trzy pierwsze kolejki, w których Kmita mierzył się 
z kandydatami do awansu, czyli Wieczystą II Kraków, 
Prądniczanką oraz Orłem Piaski Wielkie. Komplet po-

rażek w tych potyczkach sprawił, że nastroje były kiep-

skie, ale kolejne dwa wysokie zwycięstwa zdawały się 
sugerować, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. 
Później w najmniej oczekiwanym momencie przy-

trafiły się jednak dwie kolejne dość niespodziewane 
porażki, więc początek sezonu był zdecydowanie naj-
gorszym startem dla Kmity od wielu lat. Na szczęście 
zespół potrafił właściwie zareagować i w znakomitym 
stylu wygrał wszystkie sześć spotkań do końca rundy, 
dodatkowo pokraszone okazałym bilansem bramek 
20-1, co pozwoliło na uplasowanie się na czwartej po-

zycji w tabeli za ww. trójką. Strata to drugiego miej-
sca, uprawniającego do gry w barażach jest jednak 
dość spora, choć dopóki piłka w grze, pozostaje wciąż 
mieć nadzieję, że może tym razem, pogoń okaże się 
skuteczna. 

W A klasie gr. II, grono naszych przedstawicieli 
powiększyło się do czterech, a to za sprawą awansu 
rezerw Kmity Zabierzów. Na przestrzeni rundy jesien-

nej najlepiej zaprezentował się jednak JKS Zelków. 
Drużyna prowadzona przez Jana Cyniewskiego w 13 
spotkaniach wywalczyła 26 punktów (8 zwycięstw, 2 
remisy, 3 porażki) i zajmuje wysoką drugą lokatę, ze 
stratą pięciu punktów do liderującej Gwiazdy Ście-

jowice. Z perspektywy czasu, Zelków może żałować 
zwłaszcza dwóch porażek odniesionych w listopadzie 
w roli gospodarza z niżej notowanym Lotnikiem i Dra-
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gonem. Mimo wszystko JKS ma wciąż realne szanse 
na powalczenie o najwyższe cele, gdyż w wyścigu 
o pierwsze i gwarantujące awans miejsce poza wspo-

mnianym duetem powinien jeszcze uczestniczyć Start 
Kamień, który jest trzeci z 25 punktami na koncie. Tuż 
za podium sklasyfikowany został zespół rezerw Kmi-
ty Zabierzów, spisujący się jak na beniaminka bardzo 
dobrze. Wynik osiągnięty na półmetku z pewnością 
mógł być jeszcze lepszy, ale co zaskakujące najwięk-

szym problemem Kmity II było zdobywanie punktów 
na własnym obiekcie (tylko trzy, przy szesnastu wy-

walczonych w meczach wyjazdowych). Wiosną ten 
element koniecznie trzeba poprawić, gdyż sytuacja 
w tabeli jest naprawdę napięta. Tytułem przykładu 
czwarty i dziesiąty zespól w stawce dzielą zaledwie 
trzy punkty. Na wspomnianej dziesiątej lokacie pla-

suje się Dragon Szczyglice (4 zwycięstwa, 4 remisy, 5 
porażek). Dragon szukał stabilizacji przez całą jesień 
i naprawdę dobre mecze przeplatał porażkami. Bar-
dziej udana była druga część rundy, w której zespół 

ze Szczyglic odniósł większość ze swoich zwycięstw. 
Zdecydowanie gorzej wiodło się za to Potokowi Więc-

kowice, który wywalczył 11 punktów i w efekcie zaj-
muje dopiero przedostatnią pozycję w ligowej tabeli. 
Wiosną do pilnej poprawy jest przede wszystkim gra 
defensywna, gdyż 41 straconych bramek to nie licząc 
absolutnego outsidera rozgrywek, czyli Wisły Jezio-

rzany wynik odstający od całej reszty. Ścisk w tabeli 
jest jednak na tyle duży, że praktycznie co kolejkę na-

stępują w niej znaczne przetasowania, a zatem regu-

larne punktowanie dość szybko może przynieść prze-

sunięcie Potoku w bardziej przyjazne, a przynajmniej 
niezagrożone spadkiem jej rejony. 

W przypadku B klasy gr. II, w minionym sezo-

nie sztuka awansu nie powiodła się Wiśle Rząska. 
W trwającej kampanii zespół z Rząski jest jednak na 
jak najlepszej drodze, by cel ten osiągnąć. W 11 spo-

tkaniach Wisła odniosła bowiem 10 zwycięstw i tylko 
raz zaznała goryczy porażki (za to dotkliwej, bo 0-4 
z Iskrą Radwanowice). Osiągnięte rezultaty pozwalają 
na spędzenie zimy na pozycji lidera. Co ciekawe naj-
groźniejszym konkurentem Wisły w walce o pierwsze 
miejsce, dające prawo występów w A klasie powinna 
być właśnie Iskra Radwanowice, która zgromadziła 
tylko o dwa punkty mniej. To duży postęp względem 
choćby ubiegłego sezonu. Do drużyny z Radwanowic 
dołączyło wielu zawodników, mających doświadcze-

nie z gry na wyższych szczeblach i od razu znalazło to 
przełożenie na wyniki. Skreślać nie należy jeszcze Ma-

szycanki, która depcze po piętach obu naszym przed-

stawicielom. Pozycję numer 7 w stawce 12 zespołów 
zajmuje Niegoszowianka (14 punktów), 9 miejsce 
przypadło rezerwom Orląt Rudawa (12 punktów), 
a lokatę niżej sklasyfikowany jest Topór Aleksandro-

wice (9 punktów). 

Tomasz Ziarkowski 
Fot. Piotr Patej 

Mikołajki
W minioną niedzielę nasz klub zorganizował mi-

kołajki dla wszystkich dzieci trenujących w klubie. Był 
mini turniej, tor przeszkód oraz zabawa na BlazePo-

dach. Na sam koniec został rozegrany mecz Trenerzy 
kontra Zawodnicy, który staje się już powoli naszą 
tradycją. Najważniejsza jednak była dobra zabawa 

Co słychać w Jurze Basket Zabierzów
i to co nas cieszy najbardziej - uśmiech dzieciaków. 
Wszystkie dzieci okazały się być grzeczne w tym roku, 
dlatego każdy otrzymał słodką przekąskę oraz owoce. 
Mikołaj miał pełne ręce roboty, dlatego drugą część 
prezentu będą już rozdawali trenerzy w swoich gru-

pach treningowych. Bardzo dziękujemy wszystkim za 
tak liczne przybycie. Cieszymy się, że grono Jury z każ-

dym rokiem się powiększa!
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Trener mentalny w naszym klubie!
Niezmiernie miło nam poinformować, że czyni-

my kolejny krok w rozwoju naszego klubu i nawiązu-

jemy współpracę z trenerem mentalnym. W dzisiej-
szym sporcie jednym z fundamentów potrzebnych 
do osiągania wysokich wyników, obok przygotowa-

nia motorycznego, technicznego i taktycznego jest 
trening mentalny. Jest to praca nad umiejętnościa-

mi odpowiedzialnymi za jak najlepsze funkcjonowa-

nie, zarówno podczas wymagających zadań, jak i w 
życiu codziennym. Celem treningu mentalnego jest 
optymalne wykorzystanie swojego potencjału i “po-

zytywne przystosowanie”, czyli skuteczne działanie 
pomimo czynników przeszkadzających, takich jak 
stres, zmęczenie czy hałas. Obecnie większość liczą-

cych się klubów i akademii zatrudnia specjalistę od 
przygotowania mentalnego. W trakcie zajęć z młody-

mi sportowcami pracujemy nad wyznaczaniem i re-

alizacją celów, motywacją i determinacją, pewnością 
siebie i decyzyjnością, zarządzaniem swoimi emocja-

mi, koncentracją, radzeniem sobie ze zwycięstwami i 
porażkami, poczuciem sprawczości, rezyliencją czyli 
odpornością psychiczną oraz współpracą i integracją 
zespołu. Zajęcia od początku października w różnych 
grupach treningowych w naszym klubie prowadzi Pa-

weł Wronicz - trening mentalny & coaching wraz ze 
swoim zespołem.

Zapisy na półkolonię i obóz sportowo-rekreacyjny
Klub SKF Jura Basket Zabierzów organizuje I tur-

nus półkolonii i obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci 
i młodzieży z naszego klubu w trakcie zbliżających się 
ferii zimowych. Codziennie planujemy organizować 
minimum jeden trening koszykówki (ukierunkowany 
na technikę) i moc atrakcji. 

Nasza oferta skierowana jest do dziewczynek i 
chłopców w wieku 8-16 lat. Jesteśmy przekonani, że 
każdy z Was będzie się świetnie bawił razem z nami. 
Szczegóły dostępne na profilu facebookowym Jury 
Basket Zabierzów.

Wyniki naszych drużyn
Liga Kadetów U15
SKF Jura Basket - MKS Gorlice 58-87
AZS UJK Kielce - SKF Jura Basket 136:37  
SKF Jura Basket - KS Korona 1919 Kraków 38:125
UKS Regis Wieliczka - SKF Jura Basket 93:58
SKF Jura Basket - TS Wisła Kraków 76:87 
KS Korona II 1919 Kraków - SKF Jura Basket 40:80
STK WIKAR Nowy Sącz - SKF Jura Basket 64:63
SKF Jura Basket - Oknoplast SP 100 Kraków 79:54
MUKS 1811 Unia Tarnów - SKF Jura Basket 100:34
Liga młodzików U13
MKS MOS PL Limanowa - SKF Jura Basket 49:63
SKF Jura Basket - MIKI MUKS 1811 Unia Tarnów 61:67
SKF Jura Basket – KS Korona 1919 Kraków 33:126
UKS Regis Wieliczka - SKF Jura Basket 61:89
SKF Jura Basket - TS Wisła Kraków 69:56

Michał Szewczyk
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Wspólny czas, rozmowy i projektowanie oferty  
dla seniorów gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów oraz Gminna Rada Seniorów z Zabierzowa 
to przykład skutecznej współpracy opierającej się na 
dialogu i działaniach, które budowane są na badaniu 
potrzeb grupy docelowej. Aby stworzyć przestrzeń 
sprzyjającą integracji, już po raz drugi zorganizowano 
wizytę studyjną dla przedstawicieli klubów seniora 
gminy Zabierzów. 

24 listopada 50 seniorów z 20 sołectw odwiedziło 
Centrum Kultury i Promocji w Łososinie Dolnej. Mimo 
lekkich opadów śniegu udało się zobaczyć ciekawe 
miejsca m.in. Osadą młyńską, Rynek w Czchowie oraz 
ruiny zamku. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem 
spotkania w Centrum Kultury w Łososinie. Seniorzy 
zostali powitani przez wójta Gminy Łososina Dolna 
Andrzeja Romanka, dyrektora CKiP Monikę Sowę oraz 
seniorów z lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Wieczór połączony z warsztatami ludowymi rozpoczał 
występ Zespołu Regionalnego Jakubkowianie. Aktyw-

na integracja przedstawicieli wszystkich klubów senio-

ra połączona z inspiracją, edukacją i wspaniałą zabawą 
trwała do późnych godzin nocnych. W trakcie wyjazdu 

był czas na rozmowy dotyczące oferty dla seniorów 
w nadchodzącym roku, które poprzedzone były podsu-

mowaniem roku 2022. W trakcie wizyty w Miasteczku 
Galicyjskim, które przywołało wiele wspomnień poja-

wiły się kolejne tematy związane z działaniami na rzecz 
seniorów na terenie gminy Zabierzów. Obecna na wy-

jeździe koordynatorka Klubu Senior+ w Zabierzowie 
przybliżyła ofertę i zasady związane z możliwością ko-

rzystania z niej. Wizyta studyjna okazała się doskona-

łym wstępem do dalszych rozmów i początkiem projek-

tu całej oferty na rok 2023. 
Kolejne spotkanie miało miejsce już na terenie 

gminy Zabierzów. Seniorzy z Rudawy zaprosili pozo-

stałych przedstawicieli klubów do Rudawskiego Cen-

trum Kultury i w podobnym składzie wszyscy spotkali 
się 3 grudnia. Taka przyjazna atmosfera sprzyja współ-
pracy i dużo łatwiej planuje się kolejne działania. Sty-

czeń w kalendarzu seniorów jest już zapełniony.

Katarzyna Mroczek
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Warsztaty profilaktyki zdrowotnej 
dla zabierzowskich seniorów

2 grudnia członkowie naszego klubu wzięli udział 
w warsztatach „Choroby neurodegeneracyjne – czy 
można szybko rozpoznać, że mózg nie pracuje prawi-
dłowo?” organizowanych przez Fundację Aktywnej 
Edukacji w ramach projektu „Jak działa organizm se-

niora”. 
Zajęcia prowadził dr nauk biologicznych Andrzej 

Fiertak, który w bardzo ciekawy i przystępny sposób 
wprowadził nas w tematykę tego zagadnienia, po-

sługując się multimedialnym obrazem zachodzących 
zmian w mózgu w miarę upływu lat. Temat żywo zain-

teresował zebranych, o czym świadczyły liczne pyta-

nia skierowane do prowadzącego zajęcia. 

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska
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Wieczór andrzejkowy w Klubie Seniora  
„Złota Jesień” w Zabierzowie
Wyśmienita jest zabawa
Andrzejkowa we wróżenie,
Trzeba jednak ją traktować
Z lekkim oka przymrużeniem 

Mimo tego stwierdzenia, w ten czarodziejski wie-

czór sprawdzają się tylko dobre wróżby, w co święcie 
uwierzyli członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień” 
w czasie wspólnej andrzejkowej zabawy, która odbyła 
się w dniu 30 listopada. Panie seniorki przygotowały 
losy i karteczki. Zawierały one wróżby oraz sentencje 
i maksymy stanowiące mądrość życiową człowieka, 
np. Przez życie idź z podniesionym czołem, a nie z za-

dartym nosem, Wsłuchaj się w to, co ci w duszy i ser-
cu gra i ciesz się każdą chwilą z nim spędzoną, aby ten 
czas był jasnym i ciepłym wspomnieniem, albo Nie 
wdzięcz się do nich, bo i tak rozglądają się za młod-

szymi, bo pewnie nie wiedzą, że wino im starsze, tym 
lepsze itp. 

Po wróżbach nasz klubowy kolega Marian Łacheta 
przeczytał wiersz własnego autorstwa, tematycznie 
związany z charakterem andrzejkowego spotkania. 
Pod koniec spotkania wystąpili Weronika i Jan Kna-

pikowie, którzy przygotowali malutki teatrzyk, ze 
śliczną miniaturową scenografią, wprowadzając nas 
w jesienny, deszczowy, listopadowy klimat, czytając 
Wieczór, wiersz Czesława Janczarskiego oraz śpiewa-

jąc razem piosenkę Szedł listopad Krystyny Różyckiej, 
której refren Pada deszcz, pada deszcz, a ja sobie 
śpiewam śpiewali wszyscy.

Podczas spotkania częstowaliśmy się przekąskami 
i ciastami przygotowanymi przez nasze seniorki. Świę-

towanie nasze nie trwało długo, ponieważ wszyscy 
spieszyli się, aby kibicować naszym piłkarzom w me-

czu z Argentyną.
Tekst – Barbara Golińska

Zdjęcia – Wiesława Danielewska
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Szopka seniorów z Klubu Senior+
Quilling  (ang. „nawijać na pióro lub rurkę”) to 

technika z rodzaju papieroplastyki służąca do two-

rzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych 
w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowa-

nych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru. 
Tą techniką zajmują się seniorzy z Klubu Senior+ w Za-

bierzowie. W dniu 1 grudnia przygotowaną szopkę 
krakowską właśnie z kolorowych skręcanych pasecz-

ków papieru, głównie w kolorach: złotym, srebrnym, 
żółtym, brązowym i czarnym, seniorzy z Klubu Senior+ 
przedstawili pod pomnikiem Adama Mickiewicza na 
krakowskim Rynku. Szopka to konstrukcja przestrzen-

na o wysokości 1 metra, a znajduje się w niej 5 wież: 
dwie przypominają wieże kościołów z naszej gminy, 
dwie – kościołów krakowskich, główna - to wieża Ma-

riacka. Jest też kopia kopuły Kaplicy Zygmuntowskiej. 
W centralnej części ustawiono figurki Świętej Rodziny, 
pasterzy, a po schodach kroczą Trzej Królowie. Dzieło 
naszych seniorów bierze udział w corocznym Konkur-
sie Szopek, a zobaczyć je można w Muzeum Krakowa 
w Pałacu Krzysztofory. Głównym architektem szop-

ki jest Henryk Micimiński, który od roku 1986 jest 
mieszkańcem Zabierzowa. Z zawodu elektromonter. 
Pracę rozpoczął w Kombinacie w Nowej Hucie (dwa 
lata), potem ponad trzydzieści lat przepracował w ko-

palniach Brzeszcze i Trzebinia. 

Redakcja

Barszcz czerwony z uszkami Pani Stasi
Gotowanie rozpoczynamy od ugotowania bulionu 

warzywno mięsnego. Kawałek mięsa wołowego wkła-

damy do garnka wraz z jarzynami: cebulą, kawałkiem 
pora oraz pokrojonymi: korzeniem pietruszki, mar-
chewką, selerem. Dodajemy ziele angielskie oraz liść 
laurowy. Wlewamy 1,5 litra zimnej wody. Gotujemy 
120 minut do uzyskania esencjonalnego rosołu. Po 
tym czasie nasz bulion przelewamy przez sito do dru-

giego garnka. Do gorącego wywaru wkładamy obrane 
i pokrojone w plasterki buraki. Gotujemy 20 minut. 
Wlewamy koncentrat barszczu w odmierzonej ilości. 
Barszcz doprowadzamy do zagotowania i odstawiamy 
z ognia. Od tej chwili nie należy już barszczu gotować, 
by zachować estetyczny odcień zupy. Doprawić do 
smaku solą i pieprzem. Podawać z uszkami, gotowa-

nymi ziemniakami lub krokietami. Barszcz czerwony 
możemy podawać także na drugi dzień po przyrzą-

dzeniu, wtedy smakuje jeszcze lepiej.
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Karp na wigilię z kuchni Domiceli
Składniki:  

Filet z karpia ze skórą, łyżka soku z cytryny, ½ szklanki 
orzechów włoskich, 3 łyżki oliwy, ½ szklanki czerwo-
nego wina, ¼ łyżeczki przyprawy do ryb, sól i pieprz 
do smaku

Wykonanie:
Umyty filet, osuszamy, kroimy na porcje i skrapia-
my sokiem z cytryny, posypujemy przyprawą, solą 
i pieprzem, wkładamy na 3 godziny do lodówki. Na-
stępnie smażymy karpia na zloty kolor i wstawiamy 
w naczyniu żaroodpornym do nagrzanego piekarnika. 
Ze zmielonych orzechów, wina i oleju pozostałego ze 
smażenia karpia, gotujemy sos, który doprawiamy 
solą i pieprzem. Rybę układamy na półmisku, polewa-
my sosem i dekorujemy wg uznania.    

Smacznego! 

tel. 12 257 79 71, 6
tel. 12 280 61 42
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Pokrycia dachowe

tel. 12 257 79 71, 6
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