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Styczniowa Sesja Rady Gminy Zabierzów
Sesja odbyła się 27 stycznia 2023 r. W pierwszej 

części Sesji radni przyjęli plan pracy Rady oraz stałych 
komisji Rady na 2023 rok. Na Sesji w lutym omawia-

ne będą zdrowotne programy profilaktyczne realizo-

wane przez gminę. Tematem marcowej Sesji będzie 
bezpieczeństwo oraz utrzymanie porządku i czysto-

ści na terenie gminy. W kwietniu omawiane będzie 
funkcjonowanie OSP, działalność Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, polityka senioralna i działalność 
kulturalna. Przetargom, inwestycjom gminnym, go-

spodarce nieruchomościami i działalności PUK-u po-

święcona zostanie Sesja Rady w maju. W czerwcu 
odbędzie się Sesja absolutoryjna, połączona z pre-

zentacją raportu o stanie gminy. O działalności spor-
towej, organizacjach pozarządowych i pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych mowa będzie w lipcu. We 
wrześniu radni otrzymają informację na temat wyko-

nania budżetu gminy w I półroczu oraz zagospodaro-

wania przestrzennego i mienia komunalnego. Eduka-

cja w gminie, remonty dróg i obiektów komunalnych 
będą tematem Sesji październikowej. W listopadzie 
omawiane będą działania na rzecz poprawy jakości 
powietrza i stan realizacji obwodnicy Zabierzowa. Jak 
zwykle w grudniu uchwalany będzie budżet gminy na 
kolejny rok.

Uchwałą podjętą na Sesji w dniu 27 stycznia 2023 
był Program Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025. 
Na tle powiatu krakowskiego, w którym w roku 2021 
średnio 2,2% ogółu mieszkańców wymagało systemo-

wego wsparcia, gmina Zabierzów przedstawia się ko-

rzystnie pod względem liczby osób objętych świadcze-

niami z pomocy społecznej. U nas w 2021 roku procent 
ten wynosił 1,8. W naszej gminie zauważa się systema-

tyczny spadek liczby rodzin z dziećmi objętych pomocą 
społeczną. W roku 2022 z pomocy korzystały 352 ro-

dziny, w tym 69 rodzin z dziećmi. Pozostali to rodziny 
niepełne (22), rodziny emerytów i rencistów (76) oraz 
ludzie prowadzący jednoosobowe gospodarstwa do-

mowe. W uchwalonym Programie Wspierania Rodziny 
zapisano następujące formy wsparcia: praca socjalna, 
asystent rodziny, piecza zastępcza, działalność punktu 
informacji, wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie, pomoc finansowa, świadczenia 
rodzinne, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, 
punkt informacyjno - konsultacyjny dla rodzin i osób 
z problemem uzależnień od alkoholu, itp.

Kolejne uchwały także dotyczyły pomocy społecz-

nej. Pierwsza z nich dotyczyła podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pro-

gramu „Posiłek w szkole i w domu”. Do tej pory z pro-

gramu mogły korzystać osoby, w rodzinach, w których 
dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowe-

go, tj. 900 zł a obecnie jest to 200% kryterium, czy-

li 1200 złotych. Szacuje się, że podjęcie tej uchwały 
spowoduje, że wsparciem zostanie objętych 440 osób 
(w roku 2022 taką formą pomocy objęto 344 osoby). 
Łączne wydatki na realizację programu wyniosą po-

nad 727 tys. zł, w tym środki gminne – 291 tys. zł, po-

została część kwoty będzie pochodzić z dotacji.
Przyznanie zasiłku celowego realizowane będzie 

także w ramach Programu Osłonowego dla osób, któ-

re – podobnie jak w ubiegłych latach - przeprowadzą 
trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na pali-
wie stałym na system gazowy. Udzielona pomoc obej-
muje pokrycie przez gminę kosztów związanych z de-

montażem starego źródła ogrzewania, zakupem oraz 
montażem nowego źródła ogrzewania łącznie z nie-

zbędną adaptacją instalacji dla centralnego ogrzewa-

nia i ciepłej wody. Na Program Osłonowy w 2023 roku 
została przewidziana kwota w wysokości 300 tys. zł. 

Do porządku obrad został wprowadzony dodat-
kowy punkt dotyczący rozpatrzenia wniosku o uchy-

lenie uchwały zebrania wiejskiego w Niegoszowicach 
w dniu 13 listopada 2022. Na poprzednim zebraniu 
w dniu 13 września 2022 mieszkańcy byli przeciwni 
budowie wiaduktu kolejowego w Niegoszowicach. 

Po konsultacjach PKP zaproponowało, że utrzyma 
przejście dla pieszych w poziomie szyn oraz zlikwiduje 
przejazd przez tory, budując wiadukt. Kolejne zebra-

nie w dniu 13 listopada 2022, na które przyszło bar-
dzo dużo, bo około 100 mieszkańców, zdecydowało 
w głosowaniu tajnym, że w Niegoszowicach powinien 
powstać wiadukt oraz przejście dla pieszych w pozio-

mie torów. Kilku uczestników zebrania było niezado-

wolonych z takiego rozwiązania i oni złożyli do Komisji 
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Skarg i Wniosków Rady Gminy wniosek o uchylenie 
tego głosowania. Komisja uznała, że nie ma powodu 
uchylać głosowania i rekomenduje odrzucenie wnio-

sku niezadowolonych mieszkańców. Dyskusja rad-

nych skupiła się nie na celowości budowy wiaduktu 
w Niegoszowicach, lecz na wprowadzeniu „w ostat-
niej chwili” tego punktu obrad. Dociekano, dlacze-

go nie rozpatrzono wniosku na poprzedniej Sesji lub 
proponowano, by dokładniej zapoznać się z tematem 

i głosowanie w tej sprawie przeprowadzić na kolejnej 
Sesji. Wójt Elżbieta Burtan poinformowała, że inwe-

stor - PKP PLK domaga się szybkiej decyzji od Rady 
Gminy Zabierzów, bo ma środki na tę inwestycję (któ-

re mogą przepaść, gdy inwestycja nie będzie rozpo-

częta). Jeśli teraz uda się ją rozpocząć, to budowa 
wiaduktu zakończy się w 2024 roku. Radni Gminy Za-

bierzów w głosowaniu odrzucili wniosek niezadowo-

lonych mieszkańców.
Podczas Sesji rozpatrzono także propozycję miesz-

kańców Więckowic i działkom nr 74/14 oraz 74/15 na-

dano nazwę ul. Zielona. Działki te stanowią własność 
podmiotu prywatnego a właściciele wyrazili zgodę na 
nadanie nazwy: ulica Zielona.

W końcowej części obrad wójt Elżbieta Burtan po-

informowała, że na zakup węgla po preferencyjnych 
cenach złożono w naszej gminie 376 wniosków na za-

kup 551,5 tony węgla. Dystrybucja węgla przebiega 
płynnie z wyjątkiem węgla klasy orzech. Ten dostar-
czony zostanie przez PGG po 1 marca.

Lucyna Drelinkiewicz

Działania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego  
na rzecz Gminy Zabierzów w 2022 roku

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wykonuje za-

dania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na 
rzecz mieszkańców Powiatu Krakowskiego. W 2022 
roku łączna kwota pozyskanych środków na aktywiza-

cję zawodową wyniosła ponad 31,0 mln zł.

Bezrobocie w gminie Zabierzów

Mieszkańcy wskazanej gminy stanowili ok. l9% 
wszystkich bezrobotnych Powiatu Krakowskiego 
w ubiegłym roku. Od stycznia do grudnia 2022 roku 
zarejestrowało się w Urzędzie Pracy Powiatu Krakow-

skiego 532 mieszkańców gminy jako osoby bezro-

botne. Wyrejestrowały się 563 osoby, w tym ponad 
połowa z powodu podjęcia pracy. Pracodawcy z tere-

nu gminy Zabierzów złożyli oferty pracy oferując 471 
wolnych miejsc pracy. Wśród 434 osób zarejestrowa-

nych (stan na dzień 31.12.2022 r.) z gminy Zabierzów 
prawie 84% stanowią osoby będące w szczególnej sy-

tuacji na rynku pracy. Największą grupę wśród nich 
tworzą, podobnie jak w pozostałych gminach, osoby 
długotrwale bezrobotne, czyli takie, które w ostatnich 

dwóch latach pozostają bez pracy przez 12 miesięcy 
– 61% wszystkich zarejestrowanych. Kolejną dużą gru-

pę stanowią bezrobotni w wieku powyżej 50 lat – oko-

ło 35%.

Aktywizacja zawodowa 

W ciągu 2022 roku 312 mieszkańców gminy Zabie-

rzów podjęło pracę, co stanowi około 58% wszystkich 
osób, które napłynęły do rejestru osób bezrobotnych. 
W tym 241osób podjęło pracę bez żadnego dofinan-

sowania z Urzędu Pracy. Pozostałe 71 osób uzyskało 
wsparcie finansowe w postaci różnych form subsydio-
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wanego zatrudnienia. 40 osób zdecydowało się pod-

jąć jednoosobową działalność gospodarczą uzyskując 
na ten cel jednorazowo dotację w wysokości 33 000 
zł (II miejsce w Powiecie). Ponadto 100 osób nabyło 
nowe umiejętności uczestnicząc w stażach lub uzy-

skało nowe kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach 
zawodowych dofinansowanych przez Urząd Pracy Po-

wiatu Krakowskiego. 

Zatrudnienie cudzoziemców

Pracodawcy i przedsiębiorcy z gminy Zabierzów 
złożyli 528 oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi czyli skorzystali z uproszczonej 
procedury związanej z zatrudnieniem obcokrajowca. 
Pod względem liczby oświadczeń daje to gminie II 
miejsce w powiecie. Ponadto w roku 2022 do Urzędu 
Pracy Powiatu Krakowskiego nie wpłynął żaden wnio-

sek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z po-

wyższej gminy. Nie oznacza to jednak, że nie pracują 
tu obcokrajowcy. Podmioty z gminy Zabierzów złożyły 
aż 534 powiadomienia o powierzeniu pracy obywate-

lowi Ukrainy, co plasuje gminę na II miejscu w powie-

cie. Ponadto w wyniku złożonych ofert pracy na 314 
miejsc pracy pracodawcy otrzymali 314 informacji 
starosty potrzebnych w dalszej procedurze uzyskania 
zezwolenia na pracę dla cudzoziemca w Małopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim. 

Plany na rok 2023

W 2023 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 
dysponuje wstępnie środkami na finansowanie pro-

gramów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wyso-

kości 20 852,9 tys. zł (w tym 7 326,1 tys. zł przewidzia-

nych na realizację projektów współfinansowanych 
z EFS+ w ramach Regionalnego Programu 2021-2027) 
oraz kwotą 1 721,0 tys. zł na działania w ramach Kra-

jowego Funduszu Szkoleniowego. Dodatkowo plano-

wane są inicjatywy skierowane do partnerów rynku 
prac (m. in. spotkania informacyjne, kampanie pro-

mocyjne) mające na celu utrzymywanie kontaktów 
i kontynuowanie dotychczasowej współpracy. Prowa-

dzone będą dalsze kompleksowe działania w zakresie 
rozwoju przedsiębiorczości, jak również w obszarze 
poradnictwa zawodowego na rzecz edukacji przy 
współpracy ze szkołami powiatowymi, w celu kształ-
towania ścieżek kariery zawodowej młodzieży.  

Zainteresowanych współpracą z Urzędem Pracy 
Powiatu Krakowskiego prosimy o kontakt:
• 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. Kole-

jowa 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

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 

Co słychać w naszych sołectwach?
Brzezinka
Jan Szczepański od urodzenia mieszka w Brzezince. 

Z zawodu technik budowlany, przez dziesięć lat praco-

wał w górnictwie. Wiele lat prowadził też własną firmę. 
Małżonka Elżbieta pracuje w Urzędzie Gminy. Mają tro-

je dorosłych dzieci i pięcioro wnuków. Funkcję sołtysa 
sprawuje już trzecią kadencję. Po raz pierwszy został 
wybrany w październiku 2011 roku. Drugą kadencję 
sprawuje jako radny w Radzie Gminy. Za jego sołty-

sowania, we wsi wiele się zmieniło. Zmodernizowano 
drogi m.in. ul. Radosną, Sportową, Krakowską, wybu-

dowano chodniki (np. wzdłuż drogi powiatowej – 800 
m. i ul. Krzemionki). Powstały nowe miejsca parkingo-

we (np. przy ul. Radosnej, „Placu omłotowym”). Wybu-

dowano boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac za-
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baw. Z inicjatywy sołtysa Jana Szczepańskiego powstały 
w remizie pomieszczenia dla OSP i osobne na potrzeby 
wsi. Przebudowano zbiornik przeciwpożarowy, zbudo-

wano specjalną altanę. Społeczność lokalna ma do dys-

pozycji trzy świetlice w centrum wsi. Wszystkie obiek-

ty są w bardzo dobrym stanie, a co najważniejsze, jak 
pozostałe elementy zmodernizowanej infrastruktury, 
dobrze służą mieszkańcom. 

Sołtys zauważa, że mimo ogromu pracy jaką do tej 
chwili wykonano, jest jeszcze sporo do zrobienia, np. 
uzupełnienie oświetlenia na ul. Widokowej, całkowite 
zagospodarowanie „Placu omłotowego”, itd., itd. Wie 
to sołtys i mieszkańcy wiedzą, że za jego sołtysowania 
we wsi nastąpiły ważne i oczekiwane zmiany, co po-

twierdziło zajęcie I miejsca w Konkursie na Najlepszego 
Sołtysa Województwa Małopolskiego AD 2016 i nagro-

da w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych dla sołec-

twa Brzezinka.

Maciej Liburski

Młynka
Młynka leży nad Borowcówką, która płynąc przez 

wieś, zmienia swoją nazwę na Młynówka. Młynka jest 
usytuowana w dolinie pomiędzy wsiami: Nawojową 
Górą (na zachodzie), Nielepicami (od wschodu) i Ru-

dawą (na północnym wschodzie). Od stycznia 1976 
roku należy do Gminy Zabierzów. Mieszka w niej około 
260 mieszkańców. Tu sołtysem jest Jerzy Dąbek. Nie 
od razu mieszkał w Młynce. Pochodzi z Frywałdu. Do 
Młynki przyszedł za głosem serca w 1983 roku. Jest 

emerytowanym górnikiem. 25 lat przepracował w KWK 
Siersza, tam też ukończył Szkołę Górniczą. Po przejściu 
na emeryturę został listonoszem. Dostarczając przesył-
ki przez prawie 10 lat poznawał ludzi a i oni coraz lepiej 
go poznawali. I to w jakimś stopniu pomogło mu zostać 
radnym Rady Gminy Zabierzów poprzedniej kadencji. 
A co ważne odnotowania, Jerzy Dąbek został pierw-

szym radnym w historii Młynki. Funkcję sołtysa pełni 
drugą kadencję i to z powodzeniem. 

Przez ostatnie lata we wsi wiele się zmieniło. Po-

wstały dwa place zabaw w „Górnej” i „Dolnej” Młyn-

ce. Świetlica Wiejska została wyremontowana, łącznie 
z elewacją i kompleksowo wyposażona. Oczyszczono 
Młynówkę od Krzeszówki do drogi krajowej 79 i od 
stawu do numeru 43. Przy pętli autobusowej powstaje 
plac rekreacyjny. Remontu wymaga jeszcze droga po-

wiatowa od krajówki do Nawojowej Góry. Ale sołtys 
nie traci nadziei, że w końcu i to uda się załatwić.

Maciej Liburski
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Karnawał – to nie zwykła zabawa, to święto
Dwa cykle karnawałowe – letni i zimowy cieszą 

się popularnością we współczesnym świecie. Trudno 
nie przywołać Wenecji i Rio de Janeiro, gdzie tłumy 
wychodzą na ulice i place, by podziwiać piękne stroje 
i poprzez taniec i śpiew manifestować swoją radość 
ze wspólnego spotkania. Karnawał jednak, to nie jest 
zwykła zabawa, to święto. Między biesiadującymi po-

wstaje szczególna więź, tworzy się nowy typ wspólno-

ty. Wspólnota ta jest oparta na doświadczaniu przez 
uczestników, karnawałowej równości i wolności. Ma-

ska, odpowiedni makijaż, strój, rekwizyty karnawało-

we, sprawiają, że można być kimś innym, niż w real-
nym życiu. Załamują się dotychczasowe hierarchie, 
np., stanowe – biedak staje się królem, zmieniają się 
role społeczne i życiowe. Karnawał to świat na opak. 
Wszystko jest jednak dla każdego uczestnika czytelne, 
transparentne. Karnawał odpowiada na ludzkie tęsk-

noty - pragnienie swobody i wolności. 
Na gruncie polskim fenomen karnawału i karnawa-

lizacji życia sięga w głąb kultury staropolskiej. Wtedy 
nie bawiono się razem w czasie karnawału, lecz każ-

dy stan oddzielnie. Arystokracja, magnateria, bogata 
szlachta - na stylowych, wielkich balach, rzemieślnicy, 

chłopi - na zabawach miejskich i wiejskich. Jako czas 
wspólnego świętowania, hucznych zabaw, koncertów, 
obecnie karnawał rozpoczynają noworoczne imprezy 
rozrywkowe. Dawna nazwa polskie zapusty, obejmu-

je trzy niedziele poprzedzające Popielec. Zwłaszcza 
przedostatnia – Niedziela Mięsopustna i ostatnia – 
Niedziela Zapustna, stanowiły czas z rozmachem or-
ganizowanych wielkich balów kostiumowych i zabaw. 
Temu okresowi patronował pusty, próżny, swawolny 
Pust, symbol ostatków. Zapusty, zgodnie ze zwycza-

jem staropolskim, były dobrą okazją do kojarzenia 
par. Niewiasty niezamężne znajdowały mężów a ka-

walerowie – żony. Niedziela Zapustna to ostatni mo-

ment aby podjąć życiową decyzję, kolejny karnawał 
dopiero za rok.

Typowo polskim akcentem karnawału jest tłusty 
czwartek, do dziś popularny w naszej kulinarnej tra-

dycji oraz „śledziówka”, która o północy kończy „sza-

leństwa karnawałowe”. Po hucznych zabawach – ob-

fitości jadła i picia, głośnej muzyce, tańcach, śpiewie, 
rozpuście, następuje Wielki Post.

Maciej Liburski 

Niezapomniane ferie w Centrum Kultury 
Ale to był piękny czas! Przez dwa tygodnie lute-

go Samorządowe Centrum Kultury prowadziło zajęcia 
w ramach półkolonii zimowej dla dzieci z gminy Za-

bierzów pod hasłem „Poczuj ferie z Centrum Kultu-

ry”. Młodsi uczniowie szkół podstawowych uczestni-
czyli w zajęciach, których program został wypełniony 
po brzegi różnego rodzaju aktywnościami. Warsztaty 

artystyczne, spotkania z przyrodą w tle, robotyka, 
art.-terapia, taniec oraz warsztaty szycia to niektóre 
z propozycji jakie oferowało centrum kultury.  Mnó-

stwo frajdy sprawiło również przygotowywanie do-

mowych wypieków i smakołyków podczas zajęć kuli-
narnych, pokazy filmowe w Kinie eSCeK oraz huczny 
Bal Karnawałowy. 
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Szczególnie wartościowe i pełne przydatnej wie-

dzy okazały się warsztaty z udzielania pierwszej po-

mocy oraz spotkanie z Fundacją FEER pt. „Osoby 
z niepełnosprawnościami i MY”. Celem spotkania było 
pokazanie trudności życia codziennego osób niepeł-
nosprawnych oraz poznanie urządzeń ułatwiających 
pokonywanie barier. 

Ofertę półkolonii dopełniały wycieczki. Podczas 
ferii dzieci miały okazję zobaczyć Muzeum Nauki 
i Zmysłów WOMAI, obejrzeć spektakl „Calineczka” 
w Teatrze Ludowym oraz odwiedziły kino Cinema City.  

Z myślą o starszych dzieciach oraz młodzieży 
Centrum Kultury przygotowało warsztaty szycia oraz 
warsztaty z animacji poklatkowej. Efekty pracy były 
zachwycające. W trakcie 3-godzinnych warsztatów 
animacyjnych powstały krótkie filmy, które można 

obejrzeć na FB Centrum Kultury. Miłośnicy zajęć kra-

wieckich mogą kontynuować swoje pasje podczas 
stałych zajęć pod nazwą „Szalone maszyny”, które re-

alizowane są w SCKiPGZ. 
Tegoroczne ferie, choć zimowe z nazwy, z pew-

nością pozostawią mnóstwo ciepłych wspomnień. 
Mamy nadzieję, że dla uczestników półkolonii spotka-

nia okazały się nie tylko dobrą zabawą, ale również 
inspiracją do podejmowania dalszych artystycznych 
wyzwań. 

Katarzyna Starowicz 
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Ferie w Rudawskim Centrum Kultury
Ferie zimowe czyli odpoczynek od szkoły, ale nie 

od aktywności w Rudawskim Centrum Kultury. Dwa 
tygodnie spędziliśmy ze zorganizowaną grupą dzie-

ci realizując różne atrakcje. Wycieczki, zabawy inte-

gracyjne, konkursy, zajęcia, warsztaty to tylko część 
atrakcji podczas ferii z RCK. Czym zajmowaliśmy się 
każdego dnia w budynku centrum kultury? Przede 
wszystkim były prowadzone zajęcia, które są dostęp-

ne w ofercie na co dzień i do których wzięcia udziału 
zachęcamy. 

A oto kilka przykładów: 
- Warsztaty wyszywania, makramy, które zosta-

ły poprowadzone przez ambasadorkę polskiego rę-

kodzieła Beatę Jaremę - takie zajęcia odbywają się 
w RCK w każdy poniedziałek.

- Kreatywne tworzenie masek karnawałowych zro-

biliśmy na zajęciach z plastyki pod okiem Anny Sałach 
- zajęcia z plastyki są z podziałem na grupy wiekowe 
w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek.

- Do aktywności ruchowej przy skocznych ryt-
mach, zachęciła nas instruktorka, która zawsze z du-

żym entuzjazmem i energią prowadzi zajęcia zumby  
- Marta Mlak w każdą środę w RCK.

- Najsmaczniejsze rogaliki zostały wypieczone 
podczas  warsztatów kulinarnych dzięki pomocy pań 
z koła gospodyń wiejskich w Rudawie, które prężnie 
działają i pomagają nam realizować w każdym miesią-

cu warsztaty kulinarne.
- Wszystkie sensoryczno-kreatywne zmysły zo-

stały pobudzone podczas zajęć sensoplastyki, które 
przygotowała Natalia Rączka, na co dzień prowadząca 
zajęcia dla maluchów w każdą środę i piątek.

- W świat ciekawych książek dzieci zostały wpro-

wadzone na warsztatach prowadzonych przez Gmin-

ną Biblioteką (filia w Rudawie), podczas których z za-

ciekawieniem słuchały relacji z podróży Neli, małej 
reporterki. Zapraszamy od poniedziałku do piątku do 
odwiedzenia biblioteki w Rudawie.

- Dzieci miały okazję również poznać specyfikę 
pracy strażackiej, zasady bezpieczeństwa i udziela-

nia pierwszej pomocy a wszystko to dzięki strażakom 
z OSP Rudawa oraz firmie Mendel Med.

Dzięki wzajemnej współpracy zaangażowanych lu-

dzi, którzy aktywnie pomagają w tworzeniu kultural-
nego miejsca w Rudawie dla lokalnej społeczności to 
miejsce jest coraz bardziej wyjątkowe.

Karolina Kozdraś
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10-lecie zespołu wokalnego Contra
18 lutego w sobotnie popołudnie Centrum Kultu-

ry wypełnił koncert pełen wzruszeń, pięknych emocji 
i niezapomnianych wrażeń. A to wszystko za sprawą 
Jubileuszu 10-lecia zespołu wokalnego Contra. 

Zespół Contra działa pod patronatem Samorządo-

wego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 
Powstał we wrześniu 2012 roku z inicjatywy Anny Di-
juk-Bujok. Praca odbywa się w dwóch grupach: dzie-

cięcej oraz młodzieżowej. Przez dziesięć lat działalno-

ści Contra występowała podczas licznych konkursów 
i przeglądów. Niejednokrotnie stanowili support 
przed gwiazdami polskiej sceny muzycznej, takimi jak: 
Video, Stachursky, Freaky Boys, C-Bool. Piosenki mu-

sicalowe, filmowe, największe przeboje lat 60 –tych 
i 70-tych, piosenki poetyckie oraz piosenki dziecię-

ce to repertuar zespołu. Zespół swoimi koncertami 
uświetniał wiele wydarzeń gminnych oraz gościł na 
scenach w całej Małopolsce. Contra ma w swoim do-

robku nagrody i wyróżnienia, nagrała również kilka 
teledysków: „Jedyna taka noc”, „Litania dla każdziut-
kiego na ziemi”, „Mama i my”. 

Podczas jubileuszowego koncertu zgromadze-

ni goście usłyszeli piosenki zarówno polskie jak i za-

graniczne, pojawiło się wiele utworów z repertuaru 
polskich wykonawców takich jak Krzysztof Krawczyk, 
Kasia Sobczyk, Marek Grechuta czy Zbigniew Wodec-

ki, ale również piosenki filmowe oraz musicalowe. 
Repertuar koncertu dobrany był bardzo różnorodnie, 
umożliwiający prezentacje solowe oraz występ zespo-

łowy całej grupy Contra. Instrumentalnie dziewczy-

nom towarzyszyli: na pianinie Jarosław Olszewski, na 
gitarze Paweł Kuźmicz, na perkusji Michał Pamuła. 

Podziękowaniom i wzruszeniom nie było końca. Se-

kretarz gminy Bartosz Barański na ręce prowadzącej gru-

pę Anny Dijuk-Bujok przekazał podziękowania i życzenia 
dalszych sukcesów od Wójt Gminy Zabierzów Elżbiety 
Burtan. Z okazji jubileuszu zespołu Samorządowe Cen-

trum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów wydało pa-

miątkowy album, ukazujący najpiękniejsze i najważniej-
sze momenty wspólnej muzycznej przygody. 

Katarzyna Starowicz
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W świecie komiksu
W styczniu bi-

blioteka w Zabie-

rzowie zaprosiła 
uczniów drugich 
i trzecich klas 
szkoły podstawo-

wej na spotka-

nie z komiksem. 
Podczas zajęć 

przeprowadzonych przez bibliotekarkę i ilustratorkę 
– Karinę Znamirowską, dzieci zapoznały się z historią 
komiksu i dowiedziały, że historyjki z dymkiem znane 
były już dzieciom ponad 120 lat temu, że rywalizacja 
między dwoma wielkimi wydawnictwami – Marvel 
i DC Comics – zapoczątkowana w złotej erze komiksu, 
tj. w latach trzydziestych XX wieku, trwa po dziś dzień; 
w końcu poznały bohaterów komiksowych z różnych 
stron świata, nie wyłączając rodzimych ulubieńców 
w osobach Koziołka Matołka, Tytusa czy Kajka i Ko-

kosza. 
W kolejnej części spotkania przyszedł czas na „roz-

biór” komiksu i wnikliwe przyjrzenie się jego częściom 
składowym; dzieci poznały pojęcia: album i pasek ko-

miksowy, arkusz, kadr czy dymek, a także dowiedziały 
się jakimi dodatkowymi formami wyrazu plastyczne-

go operuje komiks. Sporo radości sprawiło uczestni-
kom odczytywanie kwestii bohaterów komiksowych 
wpisanych w dymki o różnym charakterze. Ujawniając 
duże zdolności aktorskie dzieci czytały dialogi tonem 
lodowatym, nieśmiałym bądź przymilnym i słodkim. 

Nie zabrakło rów-

nież zabawy, pod-

czas której uczest-
nicy wspólnymi 
siłami narysowali 
zabawną postać 
komiksową, przy 
której tworzeniu 
dużą rolę odgry-

wał przypadek, bo-

wiem poszczególne 
części twarzy po-

staci były losowane 
za pomocą kostki ze „ściągi”, na której umieszczono 
przeróżne warianty fryzur, uszu, oczu, itd. Można 
było również zabawić się słowem i wymyślić dialogi 
do istniejącego komiksowego kadru, którego akcja 
rozgrywała się w pokoju nauczycielskim. Dzieci miały 
również okazję pooglądać popularne oraz mniej zna-

ne komiksy, a także podziwiać oryginalne, wykonane 
przez prowadzącą, plansze komiksowe. 

W ostatniej części spotkania, uczestnicy chwycili 
w dłonie flamastry i kredki, aby stworzyć swoje wła-

sne mini-komiksy.
 W zajęciach wzięli udział uczniowie klas drugich 

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach i ze  
Szkoły Podstawowej w Bolechowicach oraz klas trze-

cich ze Szkoły Podstawowej w Rudawie i z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie.

Karina Znamirowska

„Daj Smaczka – zadbaj o psiaka i kociaka” - finał zbiórki 

dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Ratując jednego psa, nie zmienimy świata… 
ale świat zmieni się dla tego jednego psa

Mówią, że ludzie dzielą się na dwa typy: tych, uwa-

żających, że psy są najwspanialsze i tych, którzy mają 
odmienne zdanie. Coś w tym jest, bo pies potrafi być 
najlepszym i najwierniejszym przyjacielem człowieka. 
Nigdy nie zdradzi, nie oszuka, nie ocenia. Niestety, 

nie każdy czworonóg ma to szczęście, żeby mieszkać 
w ciepłym, miłym domu i zawsze mieć koło siebie kil-
ka par rąk do głaskania. Setki psów i kotów mają do 
dyspozycji jedynie schroniskowy boks. Żeby chociaż 
troszkę umilić im życie, Samorządowe Centrum Kul-
tury  i Promocji Gminy Zabierzów i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zabierzowie wraz z filiami w Balicach, Bo-

lechowicach i Rudawie włączyło się w zimową zbiór-
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kę dla krakowskiego schroniska przy ul. Rybnej. Akcja 
„Daj smaczka - zadbaj o psiaka i kociaka” trwała od 
grudnia 2022 r. do końca stycznia bieżącego roku.  

Dzięki zaangażowaniu pracowników SCKiPGZ 
i biblioteki, a przede wszystkim ogromnej wrażliwo-
ści i ofiarności mieszkańców naszej gminy, udało się 
uzbierać pokaźne ilości karmy i wiele innych akceso-
riów dla psów i kotów. 3 lutego zbiórka została zakoń-
czona, a wszystkie dary dostarczone do schroniska. 
Nasi czworonożni przyjaciele otrzymali miski, smycze, 
szelki, legowiska, koce, zabawki, smaczki i ponad sto 
kilogramów karmy (szczególne podziękowania dla 
firmy Pal-Mar Sikora). Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom, które włączyły się w zbiórkę. 

 Jak zwykle przekonaliśmy się, że możemy liczyć na 
wsparcie dobrych ludzi, którym los zwierząt nie jest 
obojętny i których na szczęście jest bardzo dużo. 

Maria Gaudyn
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Marzec w Centrum Kultury 
Marcowa oferta kulturalna koncentruje się wokół 

tematów kobiecych, oferując liczne wydarzenia i spo-
tkania dla pań, niezależnie od wieku. Pojawią się tak-
że nowe propozycje spędzania wolnego czasu w ple-
nerze oraz twórcze działania wokół zabytkowej Willi 
Lubomirskich w Kochanowie. 

- Stowarzyszenie „Ceramika bez granic” wraz 
z Centrum Kultury zapraszają wszystkich do galerii 
w Willi w Kochanowie na wystawę pt. „Ceramiczna 
dekada” przygotowaną z okazji jubileuszu 10-lecia ist-
nienia stowarzyszenia.

- 11 marca - z okazji Dnia Kobiet centrum kultury 
zaplanowało szereg działań w ramach Gminnego Dnia 
Kobiet. Rudawskie Centrum Kultury zaprasza na sze-
reg spotkań i warsztatów m.in. warsztaty tworzenia 
biżuterii, masaż dźwiękiem, kurs masażu kobido, mini 
strefa spa. Ponadto zostanie otwarta wystawa Koron-
czarek z Rudawy pt. „Tak bym chciała damą być”. 

O godz. 18:00 na scenie zabierzowskiego Centrum 
Kultury Gminna Biblioteka Publiczna zaprezentuje ka-
baret „Bez kwiatka nie wracaj”. Gościnnie wystąpią 
Renata Jaśkowska-Mazoń oraz Włodzimierz Mazoń.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach!   

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

Szczegóły wszystkich wydarzeń dostępne na stro-
nie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl oraz na-
szym profilu facebookowym. 

Katarzyna Starowicz
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Katarzyna Starowicz w nowej roli
Katarzyna Starowicz w nowej roli. Kultura. Współ-

praca. Dobre relacje. Rodzina i przyjaciele. Promo-

cja. Zabawa na wysokim poziomie. Profesjonalizm. 
Uśmiech. To tylko niektóre ze słów, jakie towarzyszą 
jej od 14 lat codziennie w pracy w Samorządowym 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Jest 
absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie na 
kierunku filologia polska. Ukończyła również studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami UE 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W Centrum Kultury zaczynała jako instruktor i ani-
mator kultury, przez wiele lat piastowała funkcję kie-

rownika działu imprez, by teraz z poczuciem wielkiego 
wyróżnienia móc współtworzyć przestrzeń kulturalną 
gminy Zabierzów jako wicedyrektor Samorządowego 
Centrum Kultury. Każdy dzień spędzony wśród ludzi, 
którzy są odbiorcami oferowanych przez centrum ak-

tywności i wydarzeń utwierdza w przekonaniu, że to 
co robi ma sens, że jest potrzebne i potrafi wywołać 
uśmiech na czyjejś twarzy. Prywatnie jest mamą 2 có-

rek i pasjonatką podróży po różnych zakątkach Polski. 
Docenia sielskie pejzaże i harmonię z naturą. Z każ-

dej podróży przywozi nowe inspiracje i pomysły oraz 
nową energię do dalszej pracy.

Redakcja

Nagrody Powiatu Krakowskiego dla BKS Smok Zabierzów 
W dniu 5 grudnia 2022r. dwójka reprezentantów 

BKS Smok Zabierzów - trener Grzegorz Majcher i za-

wodniczka Monika Puzio-Nieszporek odebrali Nagro-

dy Powiatu Krakowskiego za osiągnięte wyniki sporto-

we oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2021 
roku. Grzegorz Majcher został laureatem w kategorii 
trener, a Monika Puzio-Nieszporek w kategorii za-

wodnik. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom 
i trzymamy kciuki za powodzenie na Igrzyskach Euro-

pejskich Kraków-Małopolska 2023, w których nasza 
zawodniczka będzie reprezentowała nasz kraj w kic-

kboxingu. 
Cieszymy się, że działalność oraz sukcesy Bokser-

skiego Klubu Sportowego Smok Zabierzów im. An-

drzeja Firsta są dostrzegane i doceniane przez miesz-

kańców Zabierzowa, Powiat Krakowski oraz Gminę 

Zabierzów. Trener Grzegorz Majcher i Grzegorz Zbroja 
z zawodnikami BKS Smok Zabierzów, osiągnęli w ciągu 
ostatnich dwóch lat działalności sportowej na terenie 
Zabierzowa spore sukcesy, do których należą między 
innymi:

Rok 2021

• Mistrzostwo Świata w Kickboxingu – Monika Pu-

zio-Nieszporek 
• Mistrzostwo Polski w Kickboxingu Full Contact – 

Monika Puzio-Nieszporek 
• Mistrzostwo Polski w Kickboxingu Light Contact – 

Monika Puzio-Nieszporek 
• Wicemistrzostwo Polski w Boksie Olimpijskim – 

Monika Puzio-Nieszporek.
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• Mistrzostwo Małopolski w Boksie Olimpijskim – 
Monika Puzio-Nieszporek 

• Wicemistrzostwo Małopolski w Boksie Olimpij-
skim – Serhij Kishko 

• I miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskich w Boksie 
– Michalina Kotyza

• II miejsce w Pucharze Polski w Kickboxingu – Mi-
chalina Kotyza, Hubert Stańczyk

• III miejsce w Pucharze Polski w Kickboxingu – To-

masz Byczek

Rok 2022

• II miejsce w Pucharze Świata w Kickboxingu Full 
Contact – Serhij Kishko

• 5 miejsce na Mistrzostwach Europy w Boksie 
Olimpijskim Młodzików – Michalina Kotyza

• 5 miejsce na Mistrzostwach Europy w Kickboxingu 
Full Contact – Serhij Kishko

• 5 miejsce na Mistrzostwach Europy w Kickboxingu 
Full Contact – Monika Puzio-Nieszporek

• I miejsce w Międzynarodowych Turniejach Boksu 
Olimpijskiego w Niemczech, Szwecji, Włoszech – 
Michalina Kotyza 

• I miejsce w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw 
Europy – Michalina Kotyza

• Mistrzostwo Polski w Kickboxingu Full Contact – 
Serhij Kishko 

• Wicemistrzostwo Polski w Kickboxingu Full Con-

tact – Maciej Madej
• Brązowy medal Mistrzostw Polski w Kickboxingu 

Light Contact – Marcin Walczowski, Monika Puzio-
Nieszporek

• Mistrzostwo Małopolski w Boksie Olimpijskim – 
Michalina Kotyza

• Wicemistrzostwo Małopolski w Boksie Olimpij-
skim – Miłosz Ćwiklak, Andrianna Fedysiak, Moni-
ka Puzio-Nieszporek

Na co dzień treningi boksu i kickboxingu prowa-

dzone są w Zabierzowie przy ul. Przy Torze 15 w Cen-

trum Boksu i Kickboxingu. Trenerzy Grzegorz Zbroja 
i Grzegorz Majcher serdecznie zapraszają na trenin-

gi dzieci, młodzież i dorosłych. Szczegóły na stronie 
www.boks-zabierzow.pl oraz www.centrumboksu.pl.   

BKS Smok Zabierzów

Turniej jr.NBA za nami! 
W niedzielę 15 stycznia na hali sportowej Ośrod-

ka Sportowo-Rekreacyjnego w Zabierzowie odbył się 
Turniej jr.NBA, który był pierwszym w dywizji połu-

dniowo-wschodniej. Od rana na naszej hali mieliśmy 
okazje zobaczyć wiele koszykarskich emocji. Na par-
kiecie wystąpiły drużyny:

- Orlando Magic/SKF Jura Basket Zabierzów 
- Washington Wizards/UKS Regis Wieliczka
- Atlanta Hawks/ UKS KADET Oświęcim 
- Charlotte Hornets/ Radwan Sport 
- Miami Heat/ Towarzystwo Sportowe Wisła Kra-

ków
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W tym miejscu nie sposób podziękować jr.NBA Pol-
ska Projekt Basket za możliwość zorganizowania przez 
nas turnieju. Oprócz emocji na parkiecie pokazujecie 
jak ważna jest pracowitość, gra zespołowa, duch spor-
tu, pasja i szacunek. Mamy nadzieje, że jeszcze nie raz 
dane będzie nam się spotkać. Dziękujemy wszystkim 
trenerom i zawodnikom, którzy wzięli udział w dzisiej-
szym wydarzeniu. Razem stworzyliśmy niesamowite 
widowisko. Nie możemy ominąć również ekipy pro-

wadzącej dzisiejsze wydarzenie. BrosArt dziękujemy 
za wasze zaangażowanie i profesjonalizm. Nasze ser-
ca dzisiaj skradły cheerleaderki z grupy Harmonia Fit-
ness z Krzeszowic.

Na sam koniec dziękujemy gościom honorowym, 
którzy zaszczycili nas swoją obecnością, Wójt Gminy 
Zabierzów - Elżbiecie Burtan oraz Tomaszowi Arletowi 
i Zdzisławowi Kassykowi. 

tekst - SKF Jura Basket Zabierzów
foto - www.jr-nba.pl
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Biesiada u Starszaków w Kobylanach
Zapusty, mięsopusty, śledzik, ostatki lub po pro-

stu ostatni dzień karnawału. Za nami czas hucznych 
zabaw i różnych zwyczajów związanych z okresem 
poprzedzającym Wielki Post. Klub Seniora „Młodzi 
Duchem” z Kobylan przygotowania do ostatkowej bie-

siady rozpoczął już w tłusty czwartek. Panie obdziela-

ły pączkami własnej roboty aż do niedzieli. Biesiada 
u Starszaków zgromadziła ponad 60 mieszkańców 
Kobylan, którzy w trakcie spotkania wielokrotnie byli 
zachęcani do udziału w cotygodniowych spotkaniach 
Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. 

To była uczta nie tylko dla podniebienia, ale także 
dla duszy i całego ciała. Ostatkowej imprezie towarzy-

szyły biesiadne piosenki z wokalną zachętą Małgorza-

ty Krzysicy i loteria, w której można było wygrać „do-

bry dżem”, „mydełko FA”, a nawet lot na marsa! 

Gratulujemy pomysłów i fantastycznego przygoto-

wania całego wydarzenia. 

Katarzyna Mroczek
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Karnawałowe Święto Seniorów w Brzezince
Spotkanie otworzył sołtys Jan Szczepański, a na-

stępnie odbył się - specjalnie na tę okazję przygotowa-

ny - występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Rudawie, do której uczęszczają również 
dzieci z Brzezinki. Pełne humoru i życiowej mądrości 
widowisko, pod znamiennym tytułem „Serca dla mi-
łych gości” z muzyką, tańcem, śpiewem i recytacją - 
seniorzy przyjęli z zachwytem. Program przygotowały 
panie Joanna Cichoń i Ewa Tarnawska. 

Wiele serdecznych słów pod adresem seniorów 
wypowiedzieli: sołtys Jan Szczepański, Wójt Gminy 
Elżbieta Burtan, ksiądz proboszcz Andrzej Badura. 
W spotkaniu uczestniczyli również z-ca Przewodniczą-

cego Rady Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, radna 
Rady Powiatu Romana Maziej Niewczas, radny Jan Su-

rówka, dyrektor SP w Rudawie Jadwiga Kołodzińska, 
przedstawiciel SCKiPGZ Katarzyna Mroczek, sołtys Ru-

dawy Marcin Cieślak. 

W końcu przyszedł czas na towarzyskie rozmowy 
i piosenkę biesiadną. Prym wiedli członkowie zespołu 
Jarosze ale wszyscy inni też pokazali, że potrafią śpie-

wać i to jak… W krótkich przerwach, które od czasu 
do czasu zarządzał akordeonista, można było wypić 
kawę, herbatę i skosztować wypieków -  wspaniałych 
ciast. Te pyszności przygotowały panie z zespołu Ja-

rosze. Były też gorące dania. Karnawałowe Święto 
Seniorów zorganizowali: sołtys, Rada Sołecka i zespół 
Jarosze. Takiej zabawy dawno nie było a liczba w niej 
uczestniczących mieszkańców przerosła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Następne karnawałowe 
Święto Seniorów już za rok.

Maciej Liburski
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Walentynki u Matejki
Walentynki to jedno z najpopularniejszych wyda-

rzeń w roku. Zakochani wyczekują tego dnia, spędzają 
wspólnie czas, celebrują swoją miłość. 14 lutego to 
z pewnością dzień, który może stać się pretekstem 
do zrobienia czegoś miłego dla kogoś lub dla siebie. 
Miłość przejawia się bowiem w prostych czynach i ge-

stach, powstało na jej temat też wiele wierszy, oparto 
na niej mnóstwo książek, piosenek czy filmów. Miłość 
to jeden z głównych motywów szeroko rozumianej 
sztuki. 

Z okazji walentynek grupa seniorów z Zabierzowa 
odwiedziła Dom Jana Matejki w Krakowie. 

To był kolejny spacer z historią i sztuką w tle. Oka-

zuje się, że wielu seniorów kocha sztukę bardziej od 
typowych walentynek. 

Organizatorem „Wycieczek z kulturą” jest Samo-

rządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabie-

rzów, które już zaprasza na kolejną. Tym razem prze-

wodnik oprowadzi nas po Domu Józefa Mehoffera. 
Wycieczka zaplanowana jest na 28 marca o godzinie 
16.00. Zapisy i szczegółowe informacje pod nr: 12 285 
11 79, 603 17 17 47 lub 601 711 605

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Mroczek

Karnawałowy bal przebierańców 
u zabierzowskich seniorów

Wszyscy wiemy, że karnawał jest okresem zimo-

wych balów i maskarad, ale pewnie nie wszyscy wie-

dzą, skąd pochodzi to słowo i co ono oznacza. Otóż 
pochodzi od łacińskiego zwrotu „caro vale” oznacza-

jącego dosłownie „żegnaj mięso” przed rozpoczynają-

cym się katolickim postem, czyli okresem wstrzemięź-

liwości. Natomiast ostatki lub inaczej zwane zapusty 
oznaczają ostatnie dni karnawału, zaczynające się 
w tłusty czwartek, a kończące się we wtorek przed 
środą popielcową. Tyle wyjaśnień dotyczących okre-

ślenia karnawał.
 Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie corocz-

nie organizuje w tym czasie bal karnawałowy przebie-

rańców, tak było również w bieżącym roku. Tradycyjny 
bal w naszym klubie odbył się jedenastego lutego. Na 
wstępie przewodnicząca Klubu „Złota Jesień” powi-
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tała wszystkich uczestników tej kolorowej i wesołej 
imprezy, w tym szczególnie serdecznie zaproszonych 
gości: przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów 
Andrzeja Karcza wraz z małżonką, wiceprzewodniczą-

cego GRS Wiesława Kosteckiego również z małżonką 
oraz grupą podopiecznych seniorów z Brzoskwini oraz  
Klub Seniora „Sami Swoi” z Rudawy na czele z prze-

wodniczącą Ireną Głogowską. 

Podczas balu przewidziane były liczne konkursy, 
zatem spośród  balowiczów wyłonione zostało jury: 
przewodniczący – Wiesław Cader, członkowie – Han-

na Czaja–Bogner, Irena Głogowska, Helena Brulińska 
i Cecylia Chrzanowska. W pierwszej kolejności zawsze 
rozstrzygany jest konkurs na najpiękniejsze kotyliony. 
Przyznanie odpowiednich miejsc było sprawą dość 
trudną, bo właściwie wszystkie, ze względu na swo-

ją formę i kolorystykę nadawały się do zajęcia pierw-

szych miejsc, ale ostatecznie przewodniczący jury 
ogłosił wyniki: I miejsce zajęła Wiesława Danielew-

ska, II Maria Bruska, III Maria Skrzypaszek. Wyróżnie-

nia otrzymali: Kazimiera Szterleja, Edwarda Kowalik 
i Klub Seniora z Brzoskwini.

Ale jeszcze trudniejszym do rozstrzygnięcia był 
konkurs na najbardziej pomysłowe przebrania karna-

wałowe. Kostiumy były przepiękne, z różnych stron 

świata, z różnych epok i świadczące o różnych profe-

sjach. W tym przypadku werdykt brzmiał: I miejsce 
zdobył Andrzej Karcz, II Wiesława Danielewska, III 
Wiesław Kostecki, a wyróżnienia przypadły Henryko-

wi Micimińskiemu, Annie Stankowskiej i Marii Bru-

skiej.
Natomiast królem i królową balu okrzyknięto 

i udekorowano insygniami władzy Stanisława Gło-

gowskiego i Marię Bruską. Para królewska otrzymała 
dyplomy. Tytuł króla kotylionowego zdobył Józef Wi-
śniewski, który został obdarowany aż siedmioma ko-

tylionami. 

Corocznie podczas balu pokazywana jest króciut-
ka inscenizacja humorystyczna przygotowana przez 
Zespół Teatralny Klubu. Nagle, ku przerażeniu bie-

siadników dało się słyszeć ryk i zza kotary wyłonił się 
smok wawelski (W. Olek), z którym w dyskusję wdała 
się jedna z naszych seniorek (M. Skrzypaszek), two-

rząc w ten sposób scenkę tylko dla dorosłych, która 
została nagrodzona gromkimi brawami. 

W trakcie balu przeprowadzane były różne gry i za-

bawy, które wprawiały uczestników imprezy w wesoły 
nastrój. Zwycięzcy poszczególnych konkursów i zabaw 
otrzymali drobne, symboliczne nagrody. Do tańca 
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przygrywał nam wspaniały zespół „Senior Band”. Przy 
tak dobrej muzyce tańcom nie było końca. Podsumo-

wując ten szalony wieczór, można by rzec, że nale-

żał do bardzo udanych o czym świadczyły wspaniałe 
humory i niespożyta energia seniorów. Tańce pew-

nie mogłyby trwać do białego rana, ale jednak nale-

żało imprezę zakończyć w stosownym czasie. Zużyte 
w tańcu kalorie, uczestnicy balu mogli uzupełnić przy 
stołach ładnie i smacznie przygotowanych przez nasze 
seniorki.

Tekst - Barbara Golińska
Zdjęcia- Wiesława Danielewska                                                                                            

Walentynkowo-ostatkowe spotkanie w Rudawie
Na spotkanie zorganizowane przez Klub Seniora 

„Sami Swoi”, które odbyło się w Rudawskim Centrum 
Kultury zaproszeni zostali wójt gminy Zabierzów Elż-

bieta Burtan, z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu 
Krakowskiego Alicja Wójcik, dyrektor SCKiPGZ Alek-

sandra Małek, sołtys Rudawy Marcin Cieślak wraz 
z żoną, Krystyna Kruk oraz nasi przyjaciele z Klubu 
Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa, którzy gościnnie 
zaprezentowali spektakl „Krakowsko-góralskie miło-

wanie” w opracowaniu i reżyserii Barbary Golińskiej. 
W spektaklu udział brali seniorzy z kilku klubów z te-

renu naszej gminy. Zaproszeni zostali również senio-

rzy z Klubu „Senior+” z Zabierzowa na czele z Jadwigą 
Kalembą. 

Były konkursy na najładniejszą parę taneczną 
oraz konkurs wiedzy o św. Walentym. Następnie we 
wspaniałej atmosferze odbyła się tradycyjna zabawa 
taneczna przy akompaniamencie naszego zespołu Se-

nior Band.

Andrzej Korzycki
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Nasza Gmina
Słychać do nas Dzwon Zygmunta i hejnału nuty płyną
Nawet Wisły szum słyszymy, zwłaszcza kiedy mecz z Legią
Wisła tyje pod Wawelem, oczywista przecież sprawa
Wisła byłaby potokiem, gdyby nie nasza Rudawa
 

 A Rudawa wolno płynie, zakolami, czasem prosto
 I zdziwiona, że w oddali, nowe domy nad nią rosną
 Rosną firmy, sklepy, domy, patrzy dumna, uśmiechnięta
 Tyle reklam kolorowych, że aż trudno je spamiętać

Tu spokojnie płynie życie, wszędzie blisko z naszej gminy
Trzy kwadranse Zakopane, Paryż, Londyn dwie godziny
Nasza Gmina jest bogata, Park Biznesu stoi blisko
Mamy własną Autostradę, swoją Armię i Lotnisko

 A Rudawa wolno płynie, zakolami, czasem prosto…  

Jan Pajdzik

Zelkowianki debiutują na wernisażu 
wystawy „Piękno Kobiety”

Pieką przepyszne ciasta, są pełne energii i chcą się 
nią dzielić z innymi. Seniorki z Klubu Seniora „Łączymy 
Pokolenia” z Zelkowa odkrywają swoje nowe talen-

ty i z powodzeniem próbują swoich sił w śpiewaniu. 
Swój bardzo udany debiut miały w tłusty czwartek na 
otwarciu wystawy „Piękno Kobiety” w Centrum Oby-

watelskim w Krakowie. Biesiadne piosenki stały się 
wspaniałym tłem muzycznym i pięknym uzupełnie-

niem części artystycznej, którą przygotowała Funda-

cja Sztuki Osób Niepełnosprawnych.

Seniorkom z Zelkowa gratulujemy i z niecierpli-
wością czekamy na premierę w trakcie Wianków, nad 
którą cały klub pracuje od kilku miesięcy z aktorką Te-

atru Ludowego Małgorzatą Krzysicą. 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Mroczek
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Tłusty Czwartek w Pisarach
Tegoroczny karnawał uaktywnił wiele ukrytych ta-

lentów i pasji. Cenne okazały się inicjatywy i doświad-

czenia lokalnych wspólnot. Zaprezentowano dużo 
ciekawych pomysłów. Wśród „szaleństw karnawało-

wych” nie można pominąć „szaleństw kulinarnych”, 
których przygotowanie wymaga też ogromnego wy-

siłku. 

Tłusty czwartek jest typowo polskim obyczajem, 
który przyjął się  tylko u nas i wpisał w tradycję kar-
nawałową. Należy do ostatków. Przypada w tygodniu 
poprzedzającym Niedzielę Zapustną – ostatnią nie-

dzielę karnawału. Polskie zapusty bogate w mięsiwo 
wszelkiej maści i wyśmienite ciasta, stały się okazją, 
aby i w tłusty czwartek mogły się ujawnić talenty cu-

kiernicze. 
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Tak było w Pisarach. Chrust i pączki okazały się 
pierwsza klasa. Te pyszności przygotowały panie z Klu-

bu Seniora: przewodnicząca Maria Solecka oraz Kry-

styna Kaczmarczyk, Barbara Trzaska, Ewa Mirek, Ewa 
Michalska, Janina Mandecka, Krystyna Pastuszak. 

W pierwszej części spotkania, w ramach warszta-

tów kulinarnych, zaprezentowano pełny proces wy-

pieku pączków i chrustu. Było przy tym wiele praw-

dziwej radości i zabawy. 
W drugiej części z udziałem mieszkańców Pisar  

rolę gospodarza pełnił sołtys Andrzej Kaczmarczyk. 
Bawił gości i dbał o to, by nikomu nic nie brakowało, 

dając tym samym chwile wytchnienia paniom z Klu-

bu Seniora. Zbiorowa degustacja pączków i fawor-
ków bez ograniczeń, była  najlepszym sprawdzianem 
umiejętności kulinarnych. Na degustacji - okrąglutkie 
pączki i kształtny chrust - smakowały znakomicie. 

Był też smaczny poczęstunek przygotowany przez 
Catering Kulig. I tak w tłusty czwartek sołtys Andrzej 
Kaczmarczyk i panie z Klubu Seniora z Pisar zorgani-
zowali dla mieszkańców wspaniały wieczór karnawa-

łowy…

Maciej Liburski

Słodkości z Pisar - nie tylko na tłusty czwartek 
Faworki (chrust)

Składniki:
1kg mąki
10 żółtek
400 ml 18% śmietany
50 ml spirytusu
1 litr oleju do smażenia
cukier puder

Wyrabiamy ciasto, wałkujemy, kroimy w pasemka, 
przecinamy pasemka i przewijamy, smażymy na go-

rącym oleju. Posypujemy do smaku cukrem pudrem.

Pączki 

Składniki:
1kg mąki
10 dkg drożdży
10 dkg cukru
6 żółtek i 1 całe jajko 
½ l mleka
6 łyżek oleju
kieliszek spirytusu
marmolada wg uznania
olej do smażenia

Wyrabiamy ciasto z podanych składników i cze-

kamy do wyrośnięcia. Następnie formujemy średnie 
pączki, o średnicy szklanki (6 cm) i nadziewamy mar-
moladą do środka, czekamy i wyrośnięte pączki kolej-
no rzucamy na gorący olej i smażymy z obu stron.  
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Pokrycia dachowe
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