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Pierwsza z trzech informacji przedłożonych radnym 
podczas październikowej Sesji dotyczyła funkcjonowa-

nia Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zabierzowie 
w 2021 roku. W związku z sytuacją epidemiczną OSR 
wprowadził od stycznia do maja ograniczenia działal-
ności, zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym, tyl-
ko dla nielicznych grup zorganizowanych i sportowców 
z licencjami związków sportowych. Po 28 maja OSR 
wznowił działalność na normalnych zasadach. W celu 
poprawy infrastruktury technicznej zrealizowano: 
remont nawierzchni hali sportowej OSR Zabierzów, 
naprawy nawierzchni Orlików w Szczyglicach i Zabie-

rzowie, remont korytarza szatniowego, zwiększenie 
mocy instalacji fotowoltaicznej. W 2021 roku dochody 
Ośrodka wraz z dotacją wyniosły 2 810 tys. zł, a wydatki 
– 2 855 tys. zł.

Druga informacja przedstawiona radnym dotyczyła 
funkcjonowania i rozwoju edukacji w gminie. Rok szkol-
ny 2021/2022 rozpoczęło w gminie Zabierzów 2754 
uczniów, w przedszkolach – 1337 dzieci. Liczba uczniów 
w szkołach podstawowych, dla których organem pro-

wadzącym jest Gmina Zabierzów w porównaniu do 
roku szkolnego 2020/2021 wzrosła o 94 uczniów, nato-

miast w szkołach dotowanych liczba ta wzrosła o 109. 
Wyniki egzaminów w naszych szkołach były wyższe niż 
średnie w powiecie i w Małopolsce. Najlepsze wyniki 
uzyskali uczniowie niepublicznych szkół w Bolechowi-
cach i Zelkowie. Z obiadów cateringowych w szkołach 
korzysta 1200 dzieci naszych mieszkańców oraz 131 
dzieci uchodźców z Ukrainy. Radni wspomnieli o pomy-

śle budowy kuchni dla szkół w gminie, gdzie można by 
było mieć wpływ na tzw. wsad do kotła.

Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy 
przedłożył radnym informację na temat stanu obec-

nego, potrzeb budowy i remontów dróg oraz innych 
obiektów komunalnych (w tym sportowych) na tere-

nie naszej gminy. Lista została sporządzona w oparciu 
o ekspertyzy dotyczące stanu obiektów komunalnych 
oraz potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Na liście 
znalazło się 55 inwestycji drogowych, 10 zadań remon-

towych w budynkach komunalnych i 10 w obiektach 
sportowych.

Pierwsza podjęta na Sesji uchwała dotyczyła zmian 
w tegorocznym budżecie, część zadań, tych mniejszych 
z 2022 roku została przeniesiona do realizacji w 2023 
roku, były to głównie projekty. 

Przed podjęciem kolejnej uchwały o zmianach 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej rozgorzała na 
sali dyskusja. W WPF poza zadaniami przeniesionymi 
z bieżącego roku na następny znalazły się dwa nowe: 
budowa sportowej hali pneumatycznej nad boiskiem 
syntetycznym przy gminnym stadionie sportowym 
oraz projekt promenady wzdłuż stawu w Zelkowie. Na 
tę promenadę oburzyli się radni. - Zaczął się kryzys, 
a my chcemy budować promenadę – mówiono. Kto 
wymyślił taką rzecz i dlaczego projekt ma kosztować aż  
40 tys. zł? - pytano. Wiceprzewodniczący Rady, równo-

cześnie sołtys Zelkowa Andrzej Krawczyk wyjaśnił, że 
to jego inicjatywa, i nie ma to być żadna wielka, luk-

susowa inwestycja. W głosowaniu propozycje do WPF 
zostały przyjęte.

Ważnym punktem obrad było uchwalenie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego obsza-

ru „Rząska – Plebanki Las”. Obszar objęty projektem 
planu o powierzchni 1,19 ha położony jest w północ-

nej części sołectwa Rząska. Obejmuje fragment działki 
gminnej nr 473/3. Przylega do granicy administracyjnej 
gminy Zabierzów z gminą Wielka Wieś. Głównym celem 
planu jest umożliwienie realizacji połączeń komunika-

cyjnych (dróg wewnętrznych) pomiędzy terenami usłu-

gowymi położonymi w sąsiedniej gminie – Wielka Wieś 

Październikowa Sesja Rady Gminy Zabierzów
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11 listopada 1918 roku to data symboliczna. Jest 
związana z Józefem Piłsudskim, który powrócił z Mag-

deburga, z niewoli niemieckiej. W dniu 11 listopada 
Piłsudski z rąk Rady Regencyjnej objął władzę nad pol-
skimi siłami zbrojnymi. Piastował stanowisko Naczel-
nego Wodza do roku 1922. 

W wyniku I Wojny Światowej (1914 – 1918) zmie-

niła się sytuacja w Europie.  Załamał się związek trzech 
mocarstw: Rosji, Austrii, Prus, które doprowadziły do 
rozbiorów Polski i były przez 123 lata jej zaborcami. 
Już 16 listopada 1918 został wysłany w świat komu-

nikat, że Polska powstaje. Trudno przy tym nie wspo-

mnieć o walce narodowo – wyzwoleńczej pokoleń 
Polaków i roli powstań. Wzrastająca fala rewolucyjna 
w Europie na początku wieku XX sprawiła, że w listo-

padzie 18-tego roku wybuchła rewolucja w Berlinie 

Niepodległość nie przychodzi z dnia na dzień

a terenami usługowymi leżącymi w gminie Zabierzów, 
należącymi do jednego podmiotu gospodarczego. Plan 
wyznacza tereny lasów i tereny dróg wewnętrznych.

Podczas Sesji rozpatrzono dwie petycje. Pierwsza 
z nich dotyczyła pozyskania przez Gminę Zabierzów 
prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę 
nr 205/17 w Zabierzowie. Na działce tej znajduje się 
ul. Kwiatów Polnych. Przy ulicy powstały nowe budyn-

ki jednorodzinne, a nawierzchnia drogi jest w bardzo 
złym stanie. W opinii mieszkańców – autorów petycji, 
pozyskanie nieruchomości od Skarbu Państwa oraz na-

danie jej statusu drogi publicznej, pozwoli właścicielom 
sąsiednich nieruchomości na podejmowanie działań 
inwestycyjnych bez konieczności ponoszenia dodatko-

wych kosztów związanych z ustanowieniem służebno-

ści przejazdu. Władze Gminy Zabierzów uznały petycję 
za zasadną. Przedstawiciele władz wzięli udział w spo-

tkaniu ze Starostą Krakowskim działającym w tej spra-

wie w imieniu Skarbu Państwa. Starosta zaakceptował 
zaproponowane rozwiązanie, polegające na sfinanso-

waniu przez Gminę Zabierzów projektu budowy drogi 
na działce nr 205/17 w Zabierzowie, a po sporządzeniu 
projektu, przeniesienie własności działki na rzecz Gmi-
ny Zabierzów. Po nabyciu prawa własności, na zasa-

dach współfinansowania przez Starostwo Powiatowe 
i Gminę Zabierzów, będą mogły rozpocząć się prace 
budowlane.

Druga petycja dotyczyła utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy Zabierzów. Chociaż w głosowaniu radni od-

rzucili petycję, to w dyskusji wielu było innego zdania. 

Twierdzono, że utworzenie Młodzieżowej Rady umoż-

liwiłoby rozwinąć młodzieży wiedzę o funkcjonowaniu 
samorządu i przyczyniłoby się do kształtowania aktyw-

ności obywatelskiej. Przeciwnicy powołania takiej Rady 
mówili, że autor petycji nie jest mieszkańcem naszej 
gminy, a jak dotąd żadne z młodzieżowych środowisk 
lokalnych nie zgłosiło potrzeby utworzenia Młodzie-

żowej Rady. Radni uważali też, że najpierw należałoby 
przeprowadzić ankietę wśród młodzieży, by zoriento-

wać się, czy młodzież jest zainteresowana działalnością 
w takiej radzie.

Pod koniec Sesji Rady Gminy Zabierzów wicewójt 
Bartłomiej Stawarz poinformował, że w naszej gmi-
nie jest 1500 gospodarstw uprawnionych do nabycia 
węgla kamiennego, który może być zakupiony przez 
Gminę Zabierzów po preferencyjnych cenach od spół-
ek Skarbu Państwa. W celu uzyskania wiarygodnych 
danych na temat zapotrzebowania i zainteresowania 
mieszkańców naszej gminy zakupem węgla kamienne-

go przygotowano ankietę i poproszono mieszkańców 
o jej wypełnienie. O ankiecie informują lokalne media, 
księża w kościołach oraz strona internetowa Urzędu 
Gminy Zabierzów.

Bartłomiej Stawarz poinformował też o planowa-

nych wyłączeniach oświetlenia ulicznego od północy 
do godziny czwartej rano, ze względu na oszczędność 
energii elektrycznej. 

Lucyna Drelinkiewicz

i Wiedniu, a Polska pod zaborami stała się areną dzia-

łań wojennych.
Przypomnijmy, 1 sierpnia 1914 roku Niemcy wy-

powiedziały wojnę Rosji, 5 sierpnia uczyniła to Au-

stria. Wcieleni do obcych armii Polacy stanęli naprze-

ciw siebie. Ponadto, w sierpniu 1915 roku na teren 
Królestwa Polskiego należącego do zaboru rosyjskie-

go, weszły wojska niemieckie i austriackie i podzieli-
ły między sobą Królestwo. W wyniku ofensywy tych 
państw, armia rosyjska zaczęła się cofać. 5 sierpnia 
Warszawa - stolica Królestwa, została zajęta przez 
Niemców. Niemcy zamierzały stworzyć milionową ar-
mię i ruszyć na Rosję z polskim wojskiem przy boku. 
W roku 1916 rewolucja ogarnęła i Rosję. W roku 17-
tym, w wyniku Rewolucji Lutowej, został obalony ca-

rat. Nowa władza – Rada Delegatów Robotniczych 
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i Żołnierskich – wydała 14 marca „Orędzie do Narodu 
Polskiego”. Uznała w nim, że Polska ma prawo do wol-
ności pod względem państwowo-międzynarodowym. 
Jednak Rząd Tymczasowy Rosji postanowił polskich 
jeńców wojennych zwolnić, jedynie pod warunkiem, 
że wstąpią do armii rosyjskiej i będą się bić z Niemca-

mi i Austrią. Okupanci – Niemcy, Austria – pozostawa-

li na zajętych polskich terytoriach do listopada 1918 
roku.

W listopadzie 1918 Polska uzyskała ze strony 
państw centralnych i Ententy (kraje spoza Europy, 
w tym Stany Zjednoczone) zgodę na powstanie pań-

stwa. Jednak dopiero na mocy Traktatu Wersalskie-

go podpisanego 28 czerwca 1919 roku zalazła swoje 
miejsce na mapie. Sprawa niepodległości, suweren-

ności była kwestią nierozstrzygniętą. W listopadzie 
1918 trzeba było Polskę stworzyć i obronić. Zdobycie 
niepodległości stało się możliwe dzięki walce i zabie-

gom dyplomatycznym. Wśród orędowników sprawy 
polskiej znaczący był udział wybitnego artysty Ignace-

go Paderewskiego, który wraz z Romanem Dmowskim 

uczestniczyli w obradach w Wersalu jako przedstawi-
ciele Polski. 

Walka o terytorium i granice, rozpoczęła się póź-

ną jesienią 18-tego roku. Po rozbrojeniu Niemców 
w Warszawie, dokąd z Legionistami zmierzał Józef Pił-
sudski, do powstańców dołączył się lud. Walka w po-

znańskim po zniesieniu przez Niemców samorządu, 
miała charakter nie tylko lokalnych, zbrojnych starć. 
Na progu niepodległości lała się krew. Granice Polski 
wyznaczały powstania. W grudniu 1918 – Powstanie 
Wielkopolskie, w styczniu 1919 Poznań został całko-

wicie oswobodzony z wojsk niemieckich. Kolejne trzy 
Powstania Śląskie – 1919, 1920,1921. W styczniu 1920 
nastąpiło przyłączenie Pomorza do Polski. Przełomo-

we zwycięstwo nad Rosją miała Bitwa Warszawska 
(1920). W rodzącej się II Rzeczypospolitej tworzono 
nowe struktury państwowe, społeczeństwo spieszyło 
z pomocą organizującej się pod zwierzchnictwem Jó-

zefa Piłsudskiego armii polskiej.

                  Maciej Liburski

Święto Niepodległości w Gminie Zabierzów
Zabierzów 

W Zabierzowie na grobie żołnierzy Armii Krajowej 
oraz przy pamiątkowym obelisku przy ul. Poganów, 
kwiaty złożyli Wójt Gminy Elżbieta Burtan i przewod-

niczący Rady Gminy Henryk Krawczyk.

Każdego roku Narodowe Święto Niepodległości 
celebrowane jest wyjątkowo – w wielu miejscach 
urządzane są pochody, biegi niepodległościowe, skła-

dane są kwiaty przy pomnikach czy organizowane 
koncerty patriotyczne. W zabierzowskim Centrum 
Kultury już tradycją stało się radosne świętowanie ze 
śpiewem na ustach, pamiętając o tych, którzy walczyli 
o wolność. 

W sobotnie popołudnie 12 listopada w Centrum 
Kultury odbyło się spotkanie „Zabierzowska Niepod-

legła”, które było okazją do wspólnego przeżywania 
104. rocznicy wyzwolenia Polski spod jarzma zabor-
ców. Spotkanie rozpoczął spektakl „Wolność jest 
w nas” grupy teatralnej Klubu Seniora „Złota Jesień” 
z Zabierzowa. Aktorzy przenieśli wszystkich w cza-

sy minionej epoki, przywołując ważne momenty hi-
storyczne i postacie. W drugiej części spotkania za-

proszono zgromadzonych do wspólnego śpiewania, 
któremu rytm wyznaczał Józef Bylica – Kapelmistrz 
Gminnej Orkiestry Dętej z Zabierzowa. Przy akompa-

niamencie pianina śpiewano piosenki mające zwią-

zek z historią oręża polskiego, pieśni-modlitwy, pieśni 
– opisy bitew, pieśni o bohaterskich hetmanach, ry-

cerzach i żołnierskiej doli. Tego wieczora zabrzmiały 
utwory m. in. Marsz Polonia, Rota, O mój rozmarynie, 
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Wojenko, wojenko, Białe róże, Jak to na wojence ład-

nie oraz Pierwsza Brygada. Po spotkaniu zaproszono 
wszystkich na żołnierską grochówkę. 

W uroczystości wzięli udział Elżbieta Burtan Wójt 
Gminy Zabierzów, Zenon Wójcik Przedstawiciel Świa-

towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Rudawa-Za-

bierzów, Radne Powiatu Krakowskiego Janina Grela 

i Romana Maziej-Niewczas oraz Radni Gminy Zabie-

rzów Wiesław Cader i Adam Wierzbicki. 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 

członkom odziału Klubu Senior+ oraz Klubowi Seniora 
„Złota Jesień” z Zabierzowa za wsparcie przy realizacji 
wydarzenia.

Katarzyna Starowicz 
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Bolechowice 
11 listopada w Kościele Świętych Apostołów Pio-

tra i Pawła w Bolechowicach odbyła się uroczysta 
msza św. w intencji Ojczyzny. Mszę św. celebrował 
i okolicznościową homilię wygłosił dziekan ks. prałat 
Stanisław Kozieł. Zawarta w homilii głęboka reflek-

sja wokół pojęcia „ojczyzna” pozwoliła wydobyć sens 
Święta Niepodległości. Pojęcie „ojczyzny” w polskiej 
poezji patriotycznej stało się kanwą dla przytoczonych 
faktów historycznych. Cytowane fragmenty wierszy 
odzwierciedlające znaczenie samego słowa ojczyzna 
u wybranych poetów, przypomniały zarazem jak wiel-
ką wartością dla Polaków była niepodległa ojczyzna. 
I choć 123 lata nie istniała na mapie, zachowało moc 
– to, co niewidzialne, co tkwi w duszy Polaka patrioty. 
Świadomość tożsamości narodowej, jak przedstawio-

no w homilii, jest budowana w oparciu o wiarę, język 
ojczysty, tradycję ojców i obowiązek przekazywania 
wartości przyszłym pokoleniom.

We mszy św. uczestniczyli przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Krawczyk, sołtysi: Zelkowa – Andrzej 
Krawczyk, Karniowic – Jacek Kozera, licznie przybyli 
mieszkańcy oraz goście, poczty sztandarowe władz 
samorządowych, Szkoły Podstawowej w Bolechowi-
cach, Ochotniczej Straży Pożarnej. Po zakończeniu 
mszy św. mieszkańcy Bolechowic i zaproszeni goście 
przeszli pod pomnik poświęcony ofiarom I wojny 
światowej – obywatelom Bolechowic, wystawiony 11 
listopada 1928 roku. Przewodniczący Rady Gminy Za-

bierzów Henryk Krawczyk złożył kwiaty. Kwiaty złożo-

no również na miejscowym cmentarzu. 

      Maciej Liburski  
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Brzezie
W atmosferze radości przebiegało spotkanie 

w Brzeziu. Ton spotkaniu nadawał sołtys Brzezia Wie-

sław Czajowski, mocno wspierany przez muzyków 
i Klub Seniora „Kluczwoda”, którego przewodniczą-

cym jest Władysław Węgiel. Pomagali też druhowie 
OSP Krzysztof Sikorski i Filip Bębenek. Zresztą kto nie 
pomagał...? W spotkaniu uczestniczyli seniorzy, ludzie 
młodzi i co warte podkreślenia nawet dzieci. Takie in-

tegracyjne spotkania to dowód na chęć bycia ze sobą. 
Występy artystyczne, prezentacje wideo, towarzyskie 
rozmowy uczyniły ze spotkania imprezę rodzinną. Był 
też poczęstunek, danie gorące, kanapki, różne ciasta, 
kawa, herbata. Wypowiadali się także zaproszeni go-

ście, padło wiele ciepłych słów pod adresem gospo-

darzy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy 
Elżbieta Burtan, z-ca Wójta Bartłomiej Stawarz, pro-

Kobylany 
W Kobylanach także uczczono Święto Niepodle-

głości. Sołtys Kazimierz Kapelan w imieniu mieszkań-

ców złożył wieniec w barwach narodowych przy pa-

miątkowym obelisku. Podobnie uczynili to członkowie 

Klubu Seniora „Młodzi Duchem” z Kobylan. Wspólnie 
odśpiewano hymn Polski oraz zmówiono modlitwę za 
zamarłych walczących o odzyskanie niepodległości.

Bernard Strzelecki 

boszcz ks. Ryszard Barański oraz komendant Prze-

mysław Sitarski. I jeszcze jeden sympatyczny akcent 
– każdy z uczestników otrzymał różę. 

Maciej Liburski
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Brzezinka
Wspólne śpiewanie w Brzezince poprzedziło wido-

wisko słowno-muzyczne w wykonaniu Grupy Teatral-
nej Klubu Seniora „Złota Jesień” - bardzo ciepło przy-

jęte przez liczną widownię. A jak się w drugiej części 
okazało - rozśpiewaną widownię. To zasługa zespołu 
„Jarosze”, z nimi nie można nie śpiewać. A miesz-

kańcy Brzezinki nie szczędzili gardeł. Tak powstał kil-
kudziesięcioosobowy chór. Razem z wszystkimi śpie-

wali Wójt Gminy Elżbieta Burtan, Sołtys Brzezinki Jan 
Szczepański oraz ks. proboszcz Andrzej Badura.

Redakcja

Rudawa
W wigilię Święta Niepodległości Rudawskie Cen-

trum Kultury wypełniły tony polskich piosenek, pieśni 
i utworów. Sala widowiskowa wypełniła się po brzegi 
Polkami i Polakami, którzy przybyli by wspólnie świę-

tować i cieszyć się z odzyskanej 104 lata temu nie-

podległości. Mijający rok pozwala nam wszystkim na 
refleksję nad tym jak cennym darem jest życie w wol-
nej Ojczyźnie. Darem, który należy pielęgnować i ra-

dować się nim.       
Organizatorzy wydarzenia, tj. Samorządowe Cen-

trum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów - filia w Ru-

dawie, Sołectwo Rudawa oraz OSP Rudawa, zaprosili 
na muzyczną ucztę, podczas której usłyszeć można było 
utwory znanych i cenionych polskich artystów. Ich wyko-

nawcami byli: Gminna Orkiestra Dęta z Zabierzowa, Klub 
Seniora “Sami Swoi”, Anna Baster, Julia Figurny, Natalia 
Manado, Weronika Soja, Zuzanna Tomaszewska oraz ze-

spół CONTRA. Lokalni artyści przypomnieli dorobek mu-

zyczny m.in. Krzysztofa Krawczyka, Zbigniewa Wodec-

kiego, Marka Grechuty. Nie zabrakło również brzmienia 
utworów patriotycznych. Na zakończenie koncertu, 
przybyli mogli się spotkać i porozmawiać, smakując przy-

gotowaną przez KGW Rudawa grochówkę. 

Wydarzenie poprowadzili sołtys Rudawy Marcin 
Cieślak i Dyrektor SCKiPGZ Aleksandra Małek.

Historia to przeszłość - przeszłość, która kształ-
towała naszą teraźniejszość i wpływać będzie na na-

szą przyszłość. Pamiętajmy o tym jak ważnym jest 
elementem oraz o słowach, które pozostawił nam 
w swojej spuściźnie św. Jan Paweł II: „Wolność jest 
człowiekowi zadana, by ukazywać prawdę o dobru”.

Karolina Wilewska
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Więckowice
11 listopada Więckowice uczciły 104 rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnika-

mi uroczystości byli dorośli, dzieci, seniorzy, miesz-

kańcy DPS Więckowice i druhowie OSP Więckowice.  
IV Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych przebiegła 
w bardzo dobrej atmosferze. Miło nam było gościć 
również druha Leszka z Krakowa ze Szczepu Harcer-
skiego Kraków- Dąbie.

Adam Wierzbicki

W Polsce utrwalił się zwyczaj obchodzenia Święta 
Zmarłych w dniu 1 listopada. W tradycji chrześcijańskiej 
1 listopada to jednak uroczystość Wszystkich Świętych. 
W Kościele Katolickim obowiązują w tym dniu szaty 
liturgiczne w kolorze białym. Kolor biały symbolizu-

je czystość, niewinność, doskonałość i radość. Święto 
Zmarłych przypada 2 listopada w Dzień Zaduszny.

Listopad to miesiąc pełen powagi. Prowadzi nas 
każdego roku nad mogiły zmarłych. W zadumie po-

chylamy się nad skrawkiem ziemi, zapalamy znicze, 
składamy kwiaty.

1 listopada 
W tym roku w Gminie Zabierzów wszystkie cmen-

tarze i miejsca, gdzie oddajemy cześć zmarłym, po-

mniki, tablice pamiątkowe, przydrożne krzyże, ka-

pliczki, kościoły były odwiedzane przez liczną rzeszę 
mieszkańców. Piękne dni listopadowe, w pierwszej 
połowie miesiąca, stanowiły doskonałą okazję do re-

fleksji nad przemijaniem, odchodzeniem. Oddawanie 
czci zmarłym oznacza miłość, szacunek i wdzięczność 
dla tych, co pozostawili ślad swej obecności w naszych 
sercach i świadomości narodowej.

 

Redakcja
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4 listopada 2022 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy 
Zabierzów odbyła się uroczysta konferencja pod pa-

tronatem Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, po-

święcona tematyce Alkoholowego Zespołu Płodowego 
FAS. Organizatorem konferencji była Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzo-

wie. Przybyłych na to ważne wydarzenie gości powitali, 
wiceprzewodnicząca Komisji Rozwiazywania Proble-

mów Alkoholowych Kinga Gibadło oraz członek Komisji 
Paweł Miłobędzki. Wśród zaproszonych gości obecni 
byli przedstawiciele środowisk pracujących w różnych 
jednostkach na terenie Gminy Zabierzów. Wśród nich 
przedstawiciele samorządu, szkół, przedszkoli, Poradni 

Konferencja FAS/FASD 

Królestwo Polskie powstało po trzecim rozbiorze 
(1795) pod zaborem rosyjskim, z woli cara Aleksan-

dra I. Nocą z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warsza-

wie, stolicy konstytucyjnego, liberalnego Królestwa 
Polskiego wybuchło powstanie. Królestwo posiadało 
polski sejm i polską armię, co w oczach Berlina i Wied-

nia uchodziło za niewybaczalny błąd. Powstanie wy-

buchło w czasie, gdy w Europie rozlewała się fala re-

wolucyjna – po powstaniu lipcowym we Francji, gdzie 
doszło do podważenia legitymizmu – prawnie istnie-

jącej władzy. 
W Królestwie, w roku 1828 zawiązała się w Szko-

le Podchorążych w Warszawie organizacja spiskowa 
Sprzysiężenie założona przez Piotra Wysockiego, Jó-

zefa Zaliwskiego i innych. Sprzysiężenie przyspieszyło 
wybuch powstania w Warszawie. Organizatorzy prze-

kazali termin rozpoczęcia w ostatniej chwili. Spiskow-

cy nie zdołali wzniecić pożarów m.in. na Solcu, które 
miały być sygnałem   rozpoczęcia powstania. Wypadki 
toczyły się szybko, poza ustalonym planem. Powsta-

nie rozpoczęto w garnizonie warszawskim, jednak 
Sprzysiężenie nie przewidziało, że starszyzna – niektó-

rzy oficerowie i generalicja – odmówi udziału w wal-
ce. Atak na Belweder nie zakończył się powodzeniem, 
gdyż Wielkiemu księciu Konstantemu udało się uciec. 
Mimo zdobycia Arsenału, broni, amunicji oraz wię-

zienia przy Kościele Karmelitów, spiskowcy działali 
samotnie. Ponadto do zrewoltowanych oddziałów 
podchodzili dowódcy kompani starając się zmusić 

192. rocznica Powstania Listopadowego
żołnierzy do posłuszeństwa. Wśród powstańców od-

czuwano dotkliwie brak wodza i dyrektyw odnoście 
postępowania poszczególnych oddziałów. Śpiewy pa-

triotyczne i okrzyki Niech żyje wolność!, Niech żyje 
Polska! nie mogły zastąpić   wodza, ani ośrodka dys-

pozycyjnego. Do powstańców dołączyli mieszkańcy 
Warszawy. Rankiem 30 listopada zrewoltowane od-

działy i uzbrojony lud kontrolowały obszar niemal ca-

łego miasta. Sytuacja w stolicy niewiele się zmieniła 
w czasie dyktatury generała Józefa Chłopickiego, któ-

ry nie widział  szans w wojnie z caratem i 31 stycznia 
1931 roku podał się do dymisji.  

Wielki książe Konstanty uważał, że Polacy sami 
powinni rozwiązać problem powstania, uznając, że to 
tylko wybryk młodości. Stąd wojska carskie po wybu-

chu powstanie zostały wycofane za Bug. Odmiennego 
zdania był car Mikołaj I. Potraktował wypadki 29 listo-

pada jako rewolucję nad Wisłą. Co więcej, 29 listopa-

da stanowił pretekst do likwidacji odrębności konsty-

tucyjnej Królestwa Polskiego i uczynienia z Królestwa 
prowincji rosyjskiej. Starcia z regularnym wojskiem 
rosyjskim pod Stoczkiem  14 lutego 1831 roku i walki 
w Olszynce Grochowskiej w dniach 19-20 lutego 1831 
zadecydowały o przegranej. Powstanie Listopadowe 
było istotnym momentem w procesie zdobywania 
wolności przez Polaków.

   Maciej Liburski

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie, służby 
zdrowia, pomocy społecznej, policji oraz kultury. Kon-

ferencję prowadziła dr Małgorzata Klecka - psycholog, 
psychoterapeuta, doktor nauk medycznych- specjal-
ność psychiatra dziecięca z blisko 30 letnim stażem, 
Prezes Fundacji Fastryga. Osoba niezwykle aktywna 
zawodowo, trener i terapeuta. Autorka książek i arty-

kułów, programów edukacyjno-terapeutycznych dla 
rodziców i dzieci. Za swoją wieloletnią pracę i zaan-

gażowanie na rzecz dzieci z FAS została uhonorowana 
wieloma licznymi nagrodami, m.in. Medalem „Za za-

sługi w ochronie zdrowia” (Medal Ministra Zdrowia), 
Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Pol-
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sko-Szwajcarskiego Programu „Matka i Dziecko” oraz 
nagrodą Rzecznika Praw Dziecka. 

Poruszany temat podczas konferencji skupiał się 
wokół istoty problemu. Powszechnie wiadomo, że 
spożywanie alkoholu w czasie ciąży ma znamienny 
i bardzo negatywny wpływ na rozwój dziecka, zarów-

no pod względem biologicznym, psychologicznym ale 
także społecznym. Alkoholowy Zespół Płodowy FAS 
powstaje na skutek uszkodzenia ośrodkowego ukła-

du nerwowego i może powodować wiele poważnych 
powikłań, które w znaczący sposób wpływają na póź-

niejsze życie i rozwój dziecka. Jest przyczyną wielu 
poważnych schorzeń, zaburzeń a także stosunkowo 
często istotnie wpływa na rozwój intelektualny oraz 
funkcjonowanie w dorosłym życiu. 

Głęboko wierzymy, że przedwczesna profilaktyka 
i zaangażowanie wielu środowisk może mieć realny 
wpływ na zmniejszenie ilości dzieci z tym zespołem. 
Cieszy fakt, iż konferencja cieszyła  się ogromnym 
zainteresowaniem wśród zaproszonych gości. Jeste-

śmy przekonani, że poprzez wspólne zintegrowane 
oddziaływanie możemy realnie wpływać na postawy 
młodych matek. Gwarantujemy, że Gminna Komisja 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Zabie-

rzowie podejmie działania na rzecz organizacji kolej-
nych tak ważnych konferencji.

 

Kinga Gibadło, Joanna Hanusz
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Jest ulubioną porą wielu czytelników i bibliotekarzy, 
kojarzy się z ciepłym kocem, gorącą herbatą, złocistymi 
liści i powrotem do szkoły. Mowa oczywiście o jesieni, 
która jest jednocześnie czasem, w którym powracamy 
do tego co bardzo lubimy, czyli bibliotecznych zajęć.

Zainspirowani jesienną aurą, zaprosiliśmy dzieci 
z terenu naszej gminy na zajęcia z wesołym Fenkiem. 
Ten ciekawski przedszkolak, wspólnie z dziadkami, po-

znawał najprawdziwsze skarby jesieni. W przeciwień-

Skarby jesieni
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stwie do dzieci biorących udział w zajęciach, był bar-
dzo zdziwiony, że jesienne skarby, to nie złoto i dukaty, 
a soczyste jabłka, pachnące śliwki, chrupiące gruszki 
czy kłujące kasztany.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się kiedy zaczy-

na się kalendarzowa jesień, dlaczego z drzew opada-

ją liście, a ptaki odlatują do ciepłych krajów. Nauczyły 
się również rozpoznawać liście niektórych gatunków 
drzew: kasztanowca, klonu, dębu czy sumaka oraz po-

znali ciekawostki na ich temat. Całości dopełniła zaba-

wa sensoryczna, polegająca na odgadywaniu „w ciem-

no” jesiennych skarbów, wśród których znalazły się 
jabłka, gruszki, orzechy, kasztany, a nawet dynia.

Na zakończenie, wykorzystując zasuszone liście, 
dzieci wykonały piękne kolorowe portrety jeży. Bardzo 
dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za wspólnie 

spędzony czas, aktywność i zaangażowanie. Zajęcia 
przygotowała i przeprowadziła Anna Domagała z na-

szej filii w Balicach.

W zajęciach brały udział dzieci z:
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach, 

Grupa Żabki,
• Przedszkola Magnificat z Bolechowic
• Przedszkola Językowego „Małe Tygryski” z Balic
• Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pa-

cyfikacji w Radwanowicach, Klasa 1 i 2
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzo-

wie, Grupa 0E Tygrysy

GBP w Zabierzowie

Sprostowanie:

Serdecznie przepraszamy panie - dyrektor Beatę Kęder i dyrektor Jadwigę Kołodzińską 
za niezamierzoną zmianę nazwisk w październikowym wydaniu „Znad Rudawy”.

Redakcja
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Grudzień to czas przygotowań do Świąt Bożego 
Narodzenia. Samorządowe Centrum Kultury i Promo-

cji Gminy Zabierzów zaprasza, by spędzić go razem – 
w Zabierzowie oraz filiach - Kleszczowie i w Rudawie 
czyli Rudawskim Centrum Kultury. W ofercie Centrum 
Kultury znajdują się propozycje do wspólnych twór-
czych spotkań, zarówno dla dzieci jak i dorosłych oraz 
całych rodzin. 

1 grudnia o godz. 17:00 Rudawskie Centrum Kul-
tury zaprasza na warsztaty „Choinkowanie”. Filc, igła 
i nici oraz koraliki – z tego powstaną małe artystyczne 
dzieła. Warsztaty adresowane są dla młodzieży. 

2 grudnia od godz. 16:30 Rudawskie Centrum Kul-
tury wypełni słodki zapach pierników, wykonanych 
przez dzieci podczas warsztatów kulinarnych. Zajęcia 
odbędą się w dwóch grupach wiekowych pod okiem 
Koła Gospodyń Wiejskich z Rudawy. 

3 grudnia zapraszamy na ceramiczne warsztaty 
tworzenia ozdób choinkowych. W godzinach 10:00 – 
13:00 warsztaty odbędą się w Kleszczowie, a w godz. 
16:00 – 19:00 w Zabierzowie. 

Centrum Kultury oraz Wędrowna Pracownia Przy-

rodnicza Barczatka zapraszają na warsztaty przyrod-

nicze pt. „Dzieci i ryby mają głos”. Spotkanie warsz-

tatowe odbędzie się w Rudawskim Centrum Kultury  
7 grudnia o godz. 15:30 oraz w SCKiPGZ w Zabierzo-

wie 10 grudnia o godz. 10:30. 
W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia Sa-

morządowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs pla-

styczny pt. „Ozdoba choinkowa”. Prace konkurso-

we należy dostarczyć do SCKiPGZ przy ul. Szkolnej 2 
w Zabierzowie do 9 grudnia. Wyniki konkursu oraz 
ceremonia rozdania nagród odbędzie się 16 grudnia 
o godz. 17:00. Tego dnia zostaną również ogłoszone 
wyniki konkursu „Emocje w Naturze” oraz promocja 
nowego kalendarza na rok 2023, wydanego przez 
Centrum Kultury. 

10 grudnia w zabierzowskim Centrum Kultury od-

będą się wyjątkowe warsztaty lukrowania pierników, 
organizowane przy współpracy z Fundacją Lecimy 
z pomocą. Warsztaty adresowane są do dzieci i doro-

słych, a całkowity dochód z nich zostanie przekazany 
dla Stasia Szymbary z Brzezinki. Harmonogram warsz-

tatów oraz sposób zapisu dostępne są na stronie in-

ternetowej organizatorów. 
Rudawskie Centrum Kultury 10 grudnia o godz. 

16:00 zaprasza na rodzinne spotkanie, podczas któ-

rego zostanie stworzony barwny i niestandardowy 

Grudzień w Centrum Kultury

łańcuch choinkowy. Efekt wspólnej pracy zostanie za-

prezentowany na rudawskim rynku. 
13 grudnia o godz. 16:30 Rudawskie Centrum Kul-

tury przygotowało pachnącą propozycję dla młodzie-

ży z tworzenia świec sojowych. To doskonała okazja 
aby własnoręcznie przygotować wyjątkowy prezent 
świąteczny. 

W piątek 16 grudnia o godz. 17:00 w Centrum Kul-
tury w Zabierzowie odbędzie się uroczyste ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród w dwóch konkursach ar-
tystycznych – „Emocje w naturze” oraz „Ozdoba cho-

inkowa”. 
18 grudnia o godz. 15:00 na rudawskim rynku od-

będzie się spotkanie świąteczne pod choinką. Zgod-

nie z tradycją w miłej atmosferze i przy dźwiękach bo-

żonarodzeniowych utworów mieszkańcy będą mogli 
złożyć sobie życzenia i podziwiać występy grup działa-

jących w murach RCK. 
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów,
Filia w Kleszczowie, Kleszczów 165 oraz Filia 

w Rudawie - Rudawskie Centrum Kultury, ul. Rynek 4,  
32-064 Rudawa.

Szczegóły wszystkich wydarzeń dostępne na stro-

nie internetowej: sckipgz.zabierzow.org.pl oraz profi-
lu facebookowym SCKiPGZ oraz RCK.

Katarzyna Starowicz
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Kino eSCeK mieszczące się w Samorządowym 
Centrum Kultury i Promocji Gminy  Zabierzów przy ul. 
Szkolnej 2, dołączyło do programu Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej. NHEF jest powiązany z podstawą 
programową oraz realizowany przy wsparciu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od listopada do maja będziemy realizować projek-

cje kinowe dla uczniów, w ramach cykli tematycznych, 
dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. 
Dodatkowo pedagogów wyposażymy w materiały 
dydaktyczne, takie jak: karty pracy, scenariusze lekcji 
oraz analizy psychologiczne, aby dzieci mogły lepiej 
zrozumieć i przyswoić obejrzane materiały. 

Zapraszamy do zapisów pod poniższym linkiem: 
panel.nhef.pl/zgloszenie. Mogą także Państwo zapi-
sać swoją klasę lub szkołę, dzwoniąc do SCKIPGZ pod 
nr tel: 12 825 11 79 lub 603 171 747 oraz drogą ma-

ilową: jhyckowska.sckipgz@gmail.com. Jednorazowy 
bilet w cenie 10 zł.

Mamy nadzieję, że cykl prezentowanych projekcji 
filmowych będzie stanowił nie tylko źródło rozrywki 
dla uczniów, ale przede wszystkim przekaże w atrak-

cyjny sposób ważne dla młodego człowieka wzorce 
oraz wartości społeczne i życiowe.

Joanna Hyckowska

Nowe Horyzonty Edukacji  
Filmowej w Centrum Kultury

tel. 12 257 79 71, 6
tel. 12 280 61 42
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Na zaproszenie mieszkańców Zelkowa seniorzy  
z Kobylan zaprezentowali widowisko teatralne – 
„Wydzierki, wyskubki”. O samym spektaklu pisaliśmy 
już we wrześniowym numerze. Występ w Zelkowie 
to kolejny sukces artystów i organizatorów spotka-

nia. 
Nie zawiedli mieszkańcy, sala była wypełniona. 

Wszyscy dobrze się bawili. O dobrą atmosferę zadba-

li - sołtys Andrzej Krawczyk i zawsze chętne do pracy 
seniorki. Po spektaklu były kwiaty i podziękowania 
od sołtysa dla wykonawców. Małgorzata Krzysica za-

prosiła mieszkańców Zelkowa do udziału w zajęciach 
artystycznych – zaproszenie zostało przyjęte.

W drugiej części wszyscy uczestnicy zostali 
ugoszczeni tradycyjną potrawą - gorącymi ziemnia-

kami z boczkiem i kiełbasą. Były też kanapki i domo-

we ciasta. A sołtys Andrzej Krawczyk z każdym ciepło 
rozmawiał, czyniąc atmosferę spotkania jeszcze bar-
dziej rodzinną.

    

  Maciej Liburski

Spotkanie w Zelkowie
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Samorządowe Centrum Kultury i Promocji w Za-

bierzowie przy ul. Szkolnej, 3 listopada gościło uczest-
ników gminnego turnieju szachowego, rozgrywanego 
w ramach współzawodnictwa szkół podstawowych 
2022/2023. Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 17 dru-

żyn. 8 w kategorii starszych (Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej) oraz 9 w kategorii 2010 i młodsi (Igrzyska Dzieci). 
Zawody prowadzone pod nadzorem sędziego, Dariu-

sza Mikruta rozegrano systemem „każdy z każdym”, 
na 32 szachownicach, z tempem gry 10 minut dla 
zawodnika. Wszystkie drużyny liczyły po czterech za-

wodników z czego jedno miejsce zarezerwowane było 
dla zawodniczek. Po kilku godzinach zmagań ustalono 
następującą klasyfikacje końcową: 

Uczniowie starsi: 1. Rudawa, 2. Zabierzów, 3. Rzą-

ska, 4. Nielepice, 5. Balice, 6. Horyzont, 7. Brzezie,  
8. Radwanowice

Uczniowie młodsi: 1. Rząska, 2. Rudawa, 3. Niele-

pice, 4. Zelków, 5. Zabierzów, 6. Balice, 7. Horyzont,  
8. Radwanowice, 9. Brzezie 

Łącznie w zawodach udział wzięło 68 uczniów. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii, będą reprezen-

tować gminę Zabierzów w zawodach powiatowych.
Gratulujemy i życzymy powodzenia. 
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji 

turnieju kierujemy do zespołu SCKIPGZ, a szczególnie 
Katarzyny Starowicz, kierownika Działu Organizacji 
Imprez.

Łukasz Łuszczek 

Gminny międzyszkolny turniej szachowy
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Seniorzy z Niegoszowic świętują
Przyszła jesień, a wraz z nią długie wieczory, które 

aż się proszą aby spędzić je w doborowym towarzy-

stwie, koniecznie oddając się miłym aktywnościom. 
W sobotę, 5 listopada, miał miejsce jeden z takich 
sympatycznych wieczorów, podczas którego, z ini-
cjatywy sołtysa Edwarda Machlowskiego i Rady So-

łeckiej Niegoszowic, seniorzy po raz kolejny spotkali 
się, aby wspólnie celebrować swoje święto. Jak wia-

domo Dzień Seniora to doskonała okazja, żeby się 
spotkać, poplotkować, wymienić się przepisami czy 
podyskutować na mniej lub bardziej poważne tema-

ty. A ponieważ udane świętowanie folguje zarówno 
potrzebom ciała jak i ducha, podczas spotkania nie 

zabrakło ani kulinarnej uczty z obfitością smakowi-
tych dań ani rozrywkowego programu artystyczne-

go. W tym roku pokarmu duchowego zgromadzonej 
publiczności dostarczył spektakl przygotowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Zabierzowie pod tytu-

łem „Trudne sprawy. Moralność Pani Dulskiej”. Znana 
i lubiana sztuka Gabrieli Zapolskiej została wyreżyse-

rowana przez Marię Gaudyn i potraktowana z dużym 
przymrużeniem oka. W jej ujęciu bohaterowie sztuki 
stali się równocześnie uczestnikami paradokumental-
nego programu telewizyjnego, których zawiłe pery-

petie śledzone na scenie były przerywane wewnętrz-

nymi monologami, niewątpliwie ubarwiającymi akcję 
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i nadającymi całości rys wybitnie komediowy. W at-
mosferę mieszczańskiego, nieco zwariowanego domu 
udatnie wprowadziła sugestywna scenografia oraz 
zabawne kostiumy i rekwizyty. Zasłużonym aplauzem 
została nagrodzona kreacja Edwarda Machlowskiego, 
który wcielił się w rolę Felicjana Dulskiego, zahukane-

go i biernego męża głównej bohaterki, który w kul-
minacyjnym momencie spektaklu, nie wytrzymuje 
napięcia i dosłownie wychodzi z siebie. Poza wspo-

mnianym odtwórcą Felicjana, barwny korowód po-

staci stworzyli pracownicy i przyjaciele zabierzowskiej 
biblioteki: Anna Domagała w roli demonicznej pani 
Dulskiej, Małgorzata Przybylska jako wyzwolona Jula-

siewiczowa, Anna Sioła w podwójnej roli wyrośniętej 
Meli oraz potulnej Tardachowej, Michał Wróbel od-

twarzający opryskliwego i źle ubranego Zbyszka, Kari-
na Znamirowska jako cierpiąca na ból zębów służąca 
Hanka i Maria Gaudyn jako wtapiający się w tło nar-
rator. 

Żywo reagująca podczas przedstawienia publicz-

ność oraz finałowe oklaski, pozwalają mieć nadzieję, 
że taka wersja „Moralności” przypadła zaproszonym 
gościom do gustu. Uroczystość uświetnili swoją obec-

nością: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, koor-
dynator ds. seniorów Katarzyna Mroczek oraz Prze-

wodniczący Gminnej Rady Seniorów Andrzej Karcz. 

GBP w Zabierzowie
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Święto zabierzowskich seniorów
W dniu 22 października 2022r. zabierzowscy se-

niorzy obchodzili już XVI Dzień Seniora.
Jesień życia zawsze kojarzy nam się ze złotą polską 

jesienią, stąd też obchody tego dnia zwykle wplata-

ne są w m-ce jesienne, a ponadto nie trzymamy się 
ściśle daty Ogólnopolskiego Dnia Seniora, który w br. 
przypada 14 listopada, lecz świętujemy w czasie naj-
bardziej nam odpowiednim. 

Organizatorami tego święta byli, jak zawsze – Sa-

morządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabie-

rzów, Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie oraz 
sołtys Zabierzowa.

Nie wszyscy imiennie zaproszeni goście mogli 
z różnych przyczyn uczestniczyć w tym uroczystym 
spotkaniu, ale obecni byli: Wicewójt Gminy Zabie-

rzów – Bartłomiej Stawarz, ks. proboszcz parafii 
w Zabierzowie – Krzysztof Burdak, sołtys Zabierzowa 
– Edmund Dąbrowa, Krystyna Kruk, Przewodniczący 
Gminnej Rady Seniorów – Andrzej Karcz, Wiceprze-

wodniczący GRS – Wiesław Kostecki, kierowniczka 
Biblioteki „Pod Aniołem” – Stanisława Wolan, Radni 
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Gminy Zabierzów – Wiesław Cader, Jerzy Cywicki i Mi-
chał Korzonek. Obecni byli również przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych z zabierzowskim klubem członkowie 
Klubu Seniora z Brzoskwini, Brzezinki i Rząski. 

Spotkanie otworzyła Aleksandra Małek – dyrek-

tor Centrum Kultury – witając honorowych gości oraz 
wszystkich seniorów zgromadzonych na sali. Z ust za-

proszonych gości płynęły do seniorów życzenia zdro-

wia, pogody ducha, ciepła, miłości i szacunku od bli-
skich, oraz opieki Bożej i aby złota jesień życia była 
czasem szczęścia i radości, oraz czasem spełnienia 
swoich marzeń.

Następnym punktem programu był występ Ze-

społu Teatralno – Satyrycznego Klubu Seniora „Złota 
Jesień” z mini-spektaklem p.t. „W kolejce do dokto-

ra”. Jakkolwiek nie był to występ bez potknięć, ale 
mając na względzie wiek „aktorów”, mimo wszystko 
był przyjęty przez publiczność bardzo dobrze, o czym 
świadczyły salwy śmiechu. Po przedstawieniu pra-

wie wszyscy uczestnicy imprezy siedzący przy suto 
zastawionych stołach biesiadnych ruszyli w tany przy 
świetnej muzyce zespołu „Senior Band”, wykazując 
niespożytą energię do samego końca. 

Tekst - Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska
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Seniorzy w willi Lubomirskich
Sołtys Kochanowa Mariusz Koźbiał wspólnie 

z Radą Sołecką zaprosili seniorów na ich doroczne 
święto – Dzień Seniora. Spotkanie odbyło się w wil-
li Lubomirskich. Było elegancko i bardzo rodzinnie. 
Sołtys zadbał o wszystko. Sala - miejsce spotkania, 
gdzie w najbliższej przyszłości będzie można zawierać 
związki małżeńskie, została poświęcona przez pro-

boszcza parafii ks. Andrzeja Badurę. 

Wiele serdeczności dla gospodarzy i dostojnych 
seniorów przekazali uczestniczący w spotkaniu wójt 
Gminy Elżbieta Burtan, zastępca przewodniczące-

go Rady Powiatu Alicja Wójcik, radni Gminy Andrzej 
Kaczmarczyk i Jan Surówka. Śpiewem i grą na akor-
deonie bawił seniorów Józef Ropka. A sami seniorzy 
pokazali, że w każdym wieku jest czas na rozrywkę. 
Trudno było się rozstać, toteż spotkanie trwało do 
późnych godzin wieczornych. Szczególnie cieszyło, że 
willa znów tętniła życiem. 

Maciej Liburski 
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Niepodległościowy bukiet
Od początku spotkań seniorów w Klubie Senior+ 

ważnym bodźcem do działania były uroczystości 
i święta. Tak też było w tym roku na przełomie paź-

dziernika i listopada. W chwili ogłoszenia przez Samo-

rządowe Centrum Kultury w Zabierzowie programu 
„Zabierzowska Niepodległa” zadziałał pewien auto-

matyzm i zrodził się pomysł na przygotowanie biało
-czerwonego bukietu. W cięciu, zwijaniu i formowa-

niu kwiatów z krepiny wzięło udział pięć osób. Prace 
nad bukietem trwały sześć dni zajęciowych wypełnio-

nych pracą, rozmowami i dobrym humorem, który 
zawsze towarzyszy aktywnym seniorom „z plusem”. 
Zadanie było nieco utrudnione przez ciągle trwające 
prace nad budową głównego „dzieła roku” czyli kolej-
nej szopki krakowskiej. Pomimo to bukiet zaprezen-

tował się wspaniale i podkreślił podniosły charakter 
obchodów 11 listopada.

Jadwiga Kalemba



29Znad Rudawy

Seniorzy z Zabierzowa w Krakowie
Piękna złota jesień to czas idealny na spacery i wy-

cieczki. Seniorzy z gminy Zabierzów mieli okazję sko-

rzystać z uroków Krakowa. Prawie 100 osób wybrało 
się na spektakl „Bóg Mordu” do Teatru Słowackiego. 
Niektórzy po raz pierwszy byli w Małopolskim Ogro-

dzie Sztuki przy ulicy Rajskiej, gdzie mieści się jedna 
ze scen tego teatru. Sztuka została przyjęta owacjami 
na stojąco. Aktorzy nie kryli wzruszenia, zwłaszcza, że 
spektakl był wystawiany po raz ostatni na deskach Te-

atru Słowackiego. 
Piękna pogoda towarzyszyła seniorom także przy 

okazji zupełnie innej wyprawy. Śladem Europejskiej 

Tożsamości Krakowa, 30 osobowa grupa seniorów 
z Zabierzowa zeszła pod Rynek w Krakowie, gdzie po-

znała niesamowite historie związane z tą częścią mia-

sta. - To było bardzo udane popołudnie. Wspaniały 
czas z niesamowitymi i pięknie opowiadanymi histo-

riami przez znakomitą przewodniczkę. Takie wycieczki 
sprawiają, że chce się wychodzić z domu – powiedzia-

ła jedna z uczestniczek. 
Inicjatorem i organizatorem obu wyjazdów było 

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Za-

bierzów, które już planuje podobne wyjazdy w najbliż-

szym czasie. 
Katarzyna Mroczek

VIII Dzień Seniora w Więckowicach
W niedzielne popołudnie 9 października, przy 

pięknej jesiennej pogodzie odbyło się doroczne spo-

tkanie seniorów z Więckowic. W tym roku po raz ko-

lejny dopisali licznie nasi seniorzy, małżeństwa, osoby 
starsze i samotne, a także mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej w Więckowicach. Dzięki kabaretowemu 
przedstawieniu było to bardzo radosne spotkanie. 
Wśród zaproszonych gości były Wójt Gminy Zabie-

rzów Elżbieta Burtan oraz Przewodnicząca Klubu Se-

niora w Więckowicach Maria Woszczyna - Lipka. Za 
tak liczną obecność wszystkim z serca dziękuję i życzę 
aby nasi seniorzy w Więckowicach zawsze byli otacza-

ni szacunkiem i miłością  społeczności, której na imię, 
po prostu Więckowice. 

Sołtys Adam Wierzbicki
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Twórcze warsztaty dla seniorów
Rozwijają koncentrację, relaksują i uczą cierpli-

wości, a przede wszystkim są dobrym pretekstem do 
spotkania. Zajęcia rękodzielnicze są znakomitą formą 
do usprawniania kondycji umysłowej w każdym wie-

ku. Uczestnictwo w warsztacie dla seniorów to także 
sposób na własnoręczne wykonanie ozdoby świą-

tecznej lub przygotowanie upominku. Mając na uwa-

dze te i wiele innych korzyści wynikających z udziału 
w warsztatach artystycznych, Samorządowe Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów jak co roku zorga-

nizowało świąteczną edycję zajęć dla seniorów.    

Tym razem spotkania odbywają się w Pisarach 
i Balicach. Panie z Pisar wybrały makramę i z ogromną 
radością oraz w skupieniu stworzyły swoje pierwsze 
świąteczne anioły. W Balicach główną bohaterką była 
glina, którą seniorzy wyrabiali, wałkowali, a potem 
lepili różnorodne ozdoby świąteczne, które na kolej-
nych zajęciach będą malowane. 

Cykl świątecznych spotkań ze sztuką potrwa do 
samych świąt i będą realizowane także w innych miej-
scowościach gminy Zabierzów. Osoby zainteresowane 
mogą kontaktować się z koordynatorem ds. aktywiza-

cji seniorów gminy Zabierzów (tel: 601 711 605). 

Katarzyna Mroczek 
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Pokrycia dachowe

tel. 12 257 79 71, 6
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