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Aktualności

Latem I Feel
Good!
XII Dni Zabierzowa za nami!
17 lipca, po prawie dwuletniej przerwie, na Rynku w Zabierzowie odbyły się XII Dni Zabierzowa. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, pomimo obostrzeń związanych z pandemią,
zadbało o zapewnienie atrakcji mieszkańcom gminy
Zabierzów w każdym wieku.
Pierwsza część wydarzenia skierowana była do
najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Uśmiechy
pojawiły się już na początku imprezy, razem z animacjami dla dzieci prowadzonymi przez Agencję Artystyczną Cookie – art & fun.
Prawdziwe szaleństwo zaczęło się, kiedy na scenie
pojawiła się Majka Jeżowska. Największe hity gwiazdy i ich niesamowita energia przyciągnęły małych
i dużych. Fantastyczny koncert zakończyło spotkanie
z wokalistką i możliwość otrzymania autografu. Imprezie towarzyszyły także stoiska lokalnych twórców
a także straż pożarna i przygotowana przez organizatorów strefa dla najmłodszych z lokalnymi malowankami.
Na zabierzowskim rynku pojawiły się także ogromne bańki mydlane, które cieszyły dzieci i miały rozgonić chmury. Udało się to tylko częściowo i zespół Feel,
wystąpił w przerwie między jedną a drugą ulewą.
Entuzjazm publiczności był najlepszym dowodem jak
bardzo brakowało takich wydarzeń. Pomimo deszczu
wiele osób bawiło się do samego końca.
Koncert przerwała nawałnica, ale już 21 sierpnia
kolejna okazja do wspólnej zabaw ponownie z zespołem Feel. Zapraszamy na Zabierzowski Fajer i wspaniałe koncerty!
Katarzyna Mroczek
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Zabierzowscy strażacy
nie mają wakacji
Długo czekaliśmy na lato i tropikalne temperatury. Wraz z nimi pojawiły się burze, ulewy, a co za tym idzie
połamane drzewa, podtopienia i inne zniszczenia.
Druhowie OSP z terenu gminy Zabierzów nie próżnowali. Wiele pracy mieli szczególnie pod koniec czerwca.
24 czerwca nad zachodnią częścią gminy Zabierzów doszło do dużych wyładowań atmosferycznych wraz
z gradobiciem, które w wielu miejscowościach spowodowały spore zniszczenia. Zalane posesje wymagały zabezpieczenia workami. Droga powiatowa pomiędzy Rudawą a Brzezinką była nieprzejezdna w tak zwanym wąwozie. Przyczyną tego zdarzenia było zasypanie przez
nieznane osoby rowu odprowadzającego wodę w tym
miejscu. Strażacy przez wiele godzin wypompowywali
wodę z wąwozu. Na zlecenie Urzędu Gminy Zabierzów
w trybie natychmiastowym rów został odtworzony.
Duże utrudnienia były także w Brzoskwini, gdzie
doszło do zalania drogi powiatowej.
W lipcu również mieliśmy silne wyładowania atmosferyczne, jednak ich skutki nie były aż tak mocno
uciążliwe. Strażacy wyjeżdżali do pojedynczych zdarzeń związanych z wypompowywaniem wody z posesji i z piwnic oraz do usuwania wiatrołomów.
Dynamika w pogodzie była dość duża w ostatnich tygodniach, co sprawiło, że nasi strażacy z OSP mieli dużo
pracy. Dziękujemy za ich poświęcenie, pełne zaangażowanie i skuteczność
Marcin Cieślak, Prezes ZOG ZOSP RP w Zabierzowie
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Nielepice wśród 10 najpiękniejszych
wsi w Małopolsce
Nielepice wyróżnione w V edycji konkursu „Małopolska Wieś 2021”
Niewielka, malownicza i pełna atrakcji wieś położona na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego
w gminie Zabierzów. Doceniona m.in. za promowanie
dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego i promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi. W tym roku znalazła się wśród 10 najpiękniejszych wsi w Małopolsce.
Nagroda - 10 tys. złotych, którą otrzymaliśmy
przeznaczymy na zakup tyrolki. Zamontujemy ją
w Parku Pileckiego. To miejsce, z którego jestem najbardziej dumny i chcę je nadal rozwijać. Cieszy mnie
to, że przyjeżdżają do nas turyści z różnych stron Polski
i właśnie tutaj robią sobie odpoczynek – mówi Stanisław Dam, sołtys Nielepic.

Park Pileckiego to nie jedyne miejsce warte zobaczenia. Urokliwie jest również w schowanej nieco części miejscowości zwanej potocznie Przełazek, gdzie
znajduje się piękny staw, zadbane ścieżki wśród starodrzewów. To miejsce idealne dla par, które mogą
zostawić na pamiątkę symboliczną kłódkę na Mostku
Zakochanych.
Piękne krajobrazy można tutaj podziwiać przemierzając szlaki, przecinające miejscowość.
Gratulujemy wyróżnienia i zapraszamy mieszkańców do odkrywania naszych lokalnych skarbów przyrodniczych i kulturalnych. Zapraszamy do Nielepic.
Katarzyna Mroczek

4
gazeta07.indd 4

ZNAD RUDAWY
10.08.2021 21:08:18

Aktualności

Brzezie pięknieje
i będzie
piękniało
Trwa Narodowy
Spis Powszechny
Ludności
i Mieszkań 2021
To obowiązkowa akcja, a odmowa udziału w niej
może skutkować wnioskiem o ukaranie grzywną nawet do 5 tys. zł.
Od 23 czerwca swoją pracę rozpoczęli rachmistrzowie, cały czas możemy też samodzielnie spisać się
przez internet (spis.gov.pl)
„Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.,
nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami ﬁzycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do
momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz” czytamy w serwisie informacyjnym GUS.
Wyniki spisu będą stanowić wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę
określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Dane ze spisu powszechnego wykorzystywane są
przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, ﬁnansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych
czy gospodarki wodno- ściekowej.
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc
w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby
mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.
To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!
Zatem przypominamy o akcji.
KM
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Czyste chodniki, skoszona trawa. Brzezie przejaśniało. Wymagało to wiele energii
i pieniędzy, które skierowane są właśnie na
ten cel. Ale sprzątanie to tylko część działań, które poprawiają wygląd miejscowości.
Mamy nadzieję, że już widać zmiany i planujemy znacznie więcej działań.
Pisząc pisma do Rady Gminy i do Pani wójt Elżbiety
Burtan, uzyskaliśmy bardzo cenne wsparcie na realizacje kolejnych inwestycji na terenie Brzezia. Jedną
z nich będzie położenie nowej nakładki na ul. Narodowej. Wartość tej inwestycji to 600 tys. zł.
Liczymy i mamy nadzieję, że ta inwestycja poprawi
estetykę Brzezia, a skorzystają z tego również wszyscy
dojeżdżający z okolicznych miejscowości.
Bardzo ważną dla nas, a zwłaszcza dla seniorów
jest uzyskana kwota 60 tys. zł. na adaptację pomieszczeń po dawnym sklepie GS. Najmłodszy w gminie
klub seniora „Kluczwoda” będzie miał do dyspozycji
własną przestrzeń. Ta inwestycja jednak jest uzależniona od zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy
Urzędu Gminy z OSP Brzezie, która mocą wyroku sądowego jest właścicielem budynku. Ubolewamy nad
tym, że umowa ciągle nie jest podpisana, co wydaje
się niezrozumiałe.
Liczymy też na uzyskanie koncepcji zagospodarowania wiejskiego (gminnego) terenu po dawnym Kółku Rolniczym. Mamy nadzieję, że powstanie na tym
terenie piękne rekreacyjne centrum Brzezia.
W sierpniu ruszy też dawno oczekiwany remont
mostu na ul. Źródlanej, a także renowacja odwodnienia na ul. Łąkowej. Będą też zainstalowane nowe ławki w Aleji Kluczwody i na nowo poszerzonym parkingu
przy Szkole Podstawowej.
Wiele inwestycji w Brzeziu z pewnością bardzo
przyczyni się do poprawy wyglądu, a także wygody
w poruszania się po naszej miejscowości. Krok po kroku, poprawiamy nasze otoczenie, a to cieszy.
Wiesław Czajowski sołtys Brzezia
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Wakacje
w gminie
trwają
w najlepsze!
Sezon wakacyjny został otwarty z przytupem. 27 czerwca po raz pierwszy na Rynku
w Zabierzowie odbył się Koncertowy Fes wal
Gier. Kultowy Chińczyk, Warcaby, Szachy, to
tylko niektóre z gier wielkoformatowych,
w które można było zagrać. Dużym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka, gdzie można było uwiecznić niezapomniane chwile.
Nie zabrakło też animacji ruchowych, które
skupiały najmłodszych wokół sceny.

Zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu CONTRA pod kierownictwem Anny Dijuk. Imprezie towarzyszyła wystawa plenerowa prezentująca prace uczniów naszych lokalnych szkół, które brały udział w konkursie plastycznym „Tropami Gminy Zabierzów”. To był początek cyklu wakacyjnych wydarzeń.
18 lipca Inicjatywa „Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa” wraz z naszym Centrum Kultury zorganizowała zajęcia,
w trakcie których pod czujnym okiem Pani Halinki z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczyglicach, powstawały z bibuły: kolorowe tulipany, maki, stokrotki, irysy i inne piękne kwiaty. Później powstały z nich barwne bukiety, wianki
i inne cuda.
24-25 lipca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społeczno Kulturalnym Przestrzeń zorganizowaliśmy warsztaty dla wszystkich kochających muzykę pod hasłem „Kultura ufa miłości”. Ideą przedsięwzięcia było stworzenie
zespołu muzycznego i nagranie klipu.
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KINO eSCeK - już działa!
Czs wakacji wprowadził całkowitą nowość
w ofercie Samorządowego Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów. Przez cały lipiec prężnie działało
nowe kino eSCeK mieszczące się w Centrum Kultury.
Kino będzie działać już na stałe, a seanse odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki.
W kameralnym nastroju można tu obejrzeć ciekawe propozycje ﬁlmowe, które wybierane są zgodnie z suges ami lokalnych kinomaniaków. Kino
eSCek odpowiada na potrzeby odbiorców poszukujących innej oferty, niż ta prezentowana w mulpleksach. Oferta skierowana jest do osób w każdym wieku, ciekawych świata, poszukujących
możliwości intelektualnego rozwoju, ceniących ambitne propozycje i pragnących być na bieżąco z ﬁlmowymi nowościami. W każdy sierpniowy wtorek i czwartek
o godz. 19. zapraszamy na seans ﬁlmowy. Zachęcamy do zapoznania się z repertuarem sierpniowym,
który znajduje się na naszej stronie internetowej
i plakatach.

Kulturalna rozrywka na świeżym powietrzu? Ależ tak!
Wakacje to okres, w którym często zastanawiamy się nad ciekawym sposobem zagospodarowania wolnego
czasu. Piękne letnie wieczory, duży ekran, dobre ﬁlmy i świetna atmosfera – tak było w lipcu podczas projekcji
kina plenerowego. Wszyscy, którzy postanowili rozpocząć weekend, korzystając z oferty Samorządowego Centrum Kultury w Zabierzowie, 16 lipca w Rudawie mogli zobaczyć ﬁlm „Ile waży koń trojański?”, natomiast
30 lipca na Rynku w Zabierzowie mieszkańców gminy zgromadził fantastyczny kinowy hit „Narodziny gwiazdy”.
W sierpniu pojawiły się kolejne seanse i wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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Nauka przez zabawę

Wakacje
w sołectwach
Zawsze wyczekiwane i zawsze zbyt krótkie.
Wakacje to dla dzieci czas wolny od szkoły, nauki
i obowiązków. Także rodzice z radością reagują
na wszelkie atrakcje i zajęcia skierowane do najmłodszych. Na co mogli liczyć w tym roku?

Wakacyjny Blues czyli spotkanie z muzyką - to oferta skierowana do młodzieży i dzieci chcących poszerzyć swoje umiejętności gry na skrzypcach, gitarze czy
ukulele. Okres wakacyjny to również warsztaty edukacyjne organizowane w Centrum Kultury.
„Wakacyjne szycie” to cykl warsztatów, w trakcie
których już w lipcu nauczyliśmy się szycia torby na zakupy i listonoszki. W sierpniu będziemy tworzyć torby
plażowe, poduszki i piórniki.
Makrama w ostatnim czasie szturmem zdobywa
nasze serca stając się wnętrzarskim hitem. W lipcu
odbył się cykl warsztatów z podstawy tworzenia makramy i już teraz możemy zapewnić, że będziemy je
powtarzać.
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji bez
ustanku pracuje nad atrakcyjnością swojej oferty. Zapraszamy do śledzenia proﬁlu, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o nowych wydarzeniach.
Joanna Hyckowska
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Już 19 czerwca w sołectwie Kobylany odbył się piknik rodzinny, dedykowany najmłodszym pociechom.
Były konkursy z nagrodami, animacje, gry i zabawy
dla dzieci. W okresie wakacji działa też świetlica, gdzie
dzieci i młodzież mogą korzystać z jej infrastruktury
(bilard, pingpong).
17 lipca przy SP w Balicach odbył się kolejny piknik
rodzinny, w nim rozgrywki sportowe, animacje, prezentacja sprzętu OSP.
W Rudawie w sezonie letnim otwarta jest świetlica środowiskowa. 16 lipca odbył się tam seans kina
letniego, który zgromadził, jak na okres stanu epidemii, całkiem liczną widownię. Jedną z wakacyjnych
atrakcji był mecz piłki nożnej mężatek przeciwko
pannom, który jest już rudawską tradycją. Mecz odbył się tradycyjnie w przeddzień odpustu św. Anny
24 lipca br.
W Brzeziu, w świetlicy wiejskiej każdego popołudnia dbywają się zajęcia kung fu i prowadzona jest
Zumba. Trzy razy w tygodniu są prowadzone zajęcia
w świetlicy środowiskowej z młodzieżą i z dziećmi.
Na terenie Niegoszowic działają dwie świetlice
środowiskowe, jedna o proﬁlu sportowym (przy klubie LKS Niegoszowianka) i druga o proﬁlu opiekuńczo
- wychowawczym. Świetlice te organizują imprezy
dla dzieci w czasie wakacji. Pierwsza z nich, w lipcu
zorganizowała dwie półkolonie dla młodszych i starszych dzieci. Druga świetlica też w lipcu zorganizowała
wycieczkę do skansenu Wygiełzów. Dzieci brały udział
w warsztatach japonistycznych w Krakowie oraz
w Triadzie w Dolinie Będkowskiej.
W Rząsce, Klub LKS Wisła Rząska prowadzi zajęcia
dla dzieci od rocznika 2016. Od dnia 31 lipca do 7 sierpnia odbędzie się obóz sportowy w Muszynie, w którym
weźmie udział 30 dzieci. Natomiast na miejscu w Rząsce zorganizowana zostanie półkolonia dla młodszych
roczników, na boisku sportowym. W planie - wizyta
w Krakowskim ZOO i parku linowym w Kryspino-
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wie oraz zajęcia ruchowe.
W świetlicy wiejskiej prowadzone są także zajęcia we
wtorki od godz. 12 do 15. To
zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci w każdym wieku,
ukierunkowane szczególnie
na proﬁlaktykę uzależnień.
W lipcu były również
prowadzone zajęcia KUNGFU. Odbyły się dwie wycieczki: pierwsza do Doliny
Będkowskiej, gdzie dzieci
wzięły udział w proﬁlaktycznej grze terenowej i druga do Parku Doświadczeń
i Parku Rozrywki w Osieczanach. Od 14 sierpnia będą
zajęcia raz w tygodniu we
wtorki od 12 do 15 w świetlicy wiejskiej. Planowane
są kolejne wycieczki do Apilandii i parku linowego.
W Radwanowicach jak
co roku w okresie wakacyjnym kontynuowane są treningi dla grup dziecięcych
i młodzieżowych. Treningi
odbywają się na własnym
obiekcie sportowym, na
naturalnej trawiastej nawierzchni, w pięknej aurze
otaczającej przyrody Doliny Szklarki. Dodatkowo
w okresie wakacyjnym dla
wychowanków przygotowane jest wiele dodatkowych
atrakcji, które nie miały szansy być zorganizowane we
wcześniejszym okresie. ,,Teatr Jednej Miny” 22 lipca br.,
o godzinie 21.00, zaprosił
wszystkich mieszkańców na
spektakl ,,FIRESHOW”. Żywiołowy występ artystów
oraz efekty pirotechniczne
wzbudziły niekłamany zachwyt i aplauz licznie zgromadzonej publiki.
Joanna Hyckowska
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Sesja Rady Gminy
Zabierzów - 25 czerwca 2021
Na wniosek Pani Wójt Elżbiety Burtan do porządku obrad Sesji Rady Gminy
Zabierzów w dniu 25 czerwca wprowadzono dodatkowy punkt dotyczący udzielenia pomocy ﬁnansowej w kwocie 20 tys. zł. dla Gminy Nowy Targ celem wsparcia miejscowości Nowa Biała. Nowa Biała to sołectwo na terenie gminy Nowy
Targ, którą dotknął wielki pożar, niszcząc wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych. W głosowaniu radni wsparli inicjatywę pomocy dla poszkodowanych
w pożarze mieszkańców.
Podczas sesji radni rozpatrzyli raport o stanie Gminy Zabierzów za 2020
i podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Zabierzów wotum zaufania z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.
Raport o stanie gminy 2020 zawiera roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, polityk, projektów, uchwał przyjętych przez Radę Gminy
Zabierzów oraz informacje o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, a także innych działań podejmowanych
na rzecz naszej gminy. Dochody budżetu gminy w 2020 roku zrealizowano
w kwocie 172.606.921 zł., co stanowiło 99,6% ostatecznego planu i wzrost o 9,5%
w stosunku do roku 2019. Dochody budżetu na 1 mieszkańca wynosiły 6.377,50
zł. Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizowane zadania i programy
wyniosły 1.965.572,90 zł. Dochody własne, świadczące o autonomii ﬁnansowej gminy, w szczególności podatki i opłaty wynosiły 93 868 816 zł i stanowiły
54,4 % dochodów ogółem.
Głównym źródłem dochodów własnych były udziały w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych (PIT), które wyniosły 46.191.241 zł., stanowiąc 26,8%
dochodów ogółem. Ich wzrost o 3,5% r/r potwierdza stałą tendencję dużej dynamiki tych dochodów.
W dyskusji radni poruszyli wiele różnych zagadnień np. plany zagospodarowania przestrzennego, powstanie PSZOK-u na terenie gminy, pytali czy planuje się rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, dlaczego wycina się drzewa
w Rząsce w tzw. Lesie Plebanki, narzekali na zmienione zasady programu Czyste
powietrze, które zniechęcają teraz mieszkańców do wymiany kotłów na nowe
paleniska oraz na małą liczbę mieszkańców uczestniczących w zebraniach wiejskich. Sugerowano, by o terminie zebrań powiadamiać mieszkańców sms-em.
Wiele uwag zgłosił przybyły na sesję mieszkaniec Zelkowa. Dotyczyły one m.in.
robót ziemnych prowadzonych w Zelkowie nielegalnie – zdaniem wypowiadającego się oraz niewłaściwego rozstrzygania przetargów. Uczestniczący w Sesji:
Wójt Elżbieta Burtan, Wicewójt Bartłomiej Stawarz oraz kierownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy odpowiadali na pytania i uwagi radnych. Wyjaśniono, że Urząd Gminy przygotowuje właśnie 11 nowych planów zagospodarowania przestrzennego, że będzie w nich uwzględniony teren na PSZOK, obecnie
poszukuje się odpowiedniego miejsca. Sieć wodno – kanalizacyjna będzie rozbudowywana ze środków budżetu gminy w terenach przeznaczonych pod zabudowę, a zajmie się tym PUK. Wycinka drzew w Rząsce związana jest z budową
drogi, a za każde wycięte drzewo zostanie zasadzone nowe. Doﬁnansowanie
z Programu Czyste powietrze wymaga wizyty audytora z Urzędu Marszałkow-
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skiego u każdego mieszkańca, który złożył w tej sprawie wniosek. Na audytorów od grudnia 2020 oczekuje
116 osób w gminie Zabierzów. W sprawie robót ziemnych w Zelkowie trwa postępowanie administracyjne.
Przetargi prowadzone są zgodnie z przepisami prawa.
Zebrania wiejskie odbywają się w okresie wakacyjnym, stąd często przychodzi mało mieszkańców, lecz
muszą one poprzedzić wrześniowy podział funduszy
sołeckich.
Po podjęciu uchwały o udzieleniu Wójtowi Gminy
Zabierzów wotum zaufania, radni podjęli też uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań ﬁnansowych
oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok
2020. Na tej podstawie radni uchwalili udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zabierzów.
W kolejnym punkcie obrad omawiano projekt Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 roku. Projekt
przygotowało Centrum Doradztwa Strategicznego na
podstawie dokumentów Urzędu Gminy Zabierzów,
analiz, ankiet i konsultacji z mieszkańcami. Strategia
stanowi podstawę do zarządzania gminą, określając jej główne cele, wyzwania i kierunki działania na
najbliższe lata, jak również pozwala na uzasadnienie
potrzeby realizacji zadań w procesie ubiegania się
o współﬁnansowanie zewnętrzne. W strategii określono następujące zadania główne, nazwane ﬂagowymi:
1. Kontynuacja realizacji programów doﬁnansowujących wymianę pieców.
2. Utworzenie punktu przeładunkowego odpadów
wraz z PSZOK.
3. Program doﬁnansowania instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych. Zadanie odpowiada na problemy
związane z ochroną zasobów wody. W ramach
zadania planowane jest wykonanie przydomowych instalacji retencji wód opadowych, które
pozwolą właścicielom nieruchomości na gromadzenie wód opadowych spływających z terenu ich
działki, a następnie wykorzystanie ich na własny
użytek. Planowane efekty realizacji zadania to:
zmniejszenie zużycia wody pochodzącej z sieci
wodociągowej, ograniczenie spływu wód do cieków wodnych, podniesienie poziomu wód gruntowych, regulacja stosunków gruntowo-wodnych
na działkach.
4. Rozwój i uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej.
5. Wspieranie realizacji programów (gminnych, międzygminnych, partnerskich, rządowych itp.) doﬁ-

10
gazeta07.indd 10

nansowujących mieszkańcom instalacje OZE.
6. Stworzenie systemu węzłów przesiadkowych na
terenie gminy.
7. Rozwój systemu ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
8. E-administracja w pogłębionej formie – sprzętowej, systemowej, osobowej (a w rezultacie jak
najpełniejsza obsługa mieszkańców drogą elektroniczną).
9. Utworzenie nowej siedziby dla Centrum Kultury
w Zabierzowie wraz z nowoczesną biblioteką.
10. Utworzenie samorządowego żłobka.
Strategia Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 roku
została przyjęta uchwałą radnych.
Pod koniec sesji Wójt Elżbieta Burtan podziękowała radnym za uchwalenie wotum zaufania. Poinformowała też o dobrym przebiegu szczepień przeciw Covid
– 19 w naszej gminie. Dwiema dawkami zaszczepiło
się 31,4% mieszkańców, a połowa przyjęła już pierwszą dawkę. Gmina Zabierzów znalazła się na trzecim
miejscu w powiecie krakowskim pod względem liczby
szczepień.
Lucyna Drelinkiewicz

Nie żyje

Leszek Benke
Aktor znany ze słynnego programu
„Spotkanie z Balladą” miał 68 lat.
Na co dzień mieszkał w Krakowie,
zmarł w swojej leśniczówce w Woli Rudlickiej.
Niektórzy mieszkańcy Zabierzowa
z pewnością pamiętają go
jako sympatycznego „Pana z księgarni”.
Często bywał w gminie Zabierzów,
gdzie odwiedzał swoją rodzinę i przyjaciół.
Leszek Benke urodził się w 1952 r. w Kopydłowie,
wsi w powiecie wieluńskim. W Krakowie ukończył
Wyższą Szkołę Teatralną, zadebiutował rolą
w „Ryszardzie III” w reżyserii Jerzego Hoffmana.
Był związany z łódzkim Teatrem Powszechnym. Jednak
największą popularność przyniosła mu rola komendanta
OSP w programie kabaretowym „Spotkanie z Balladą”.
Występował tam od 1974 roku. Zagrał też w „Konopielce”, monodramie na podstawie książki Edwarda
Redlińskiego (za tę rolę trzykrotnie został nagrodzony),
„Panu na Żuławach” i „Czterdziestolatku. 20 lat później”.
Leszek Benke został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Zabierzowie
Rodzinie, składamy wyrazy współczucia.
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i pracownicy
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I Kadencja Gminnej Rady Seniorów czas na zmiany?

Jedna z najlepiej działających w Polsce Rad Seniorów, wielokrotnie stawiana za przykład w całej Polsce kończy
pierwszą kadencję.
To były bardzo trudne 4 lata. Pandemia pokrzyżowała wiele planów, a zatem nie wszystkie cele zostały zrealizowane. Swoją determinacją, pracą i niezwykłą energią zrealizowali wiele inicjatyw. Sami do najważniejszych swoich osiągnięć zaliczają senioralia, utrzymanie 22 klubów seniorów (prawie w każdym sołectwie), powstanie kolejnego klubu
w Brzeziu, stworzenie polityki senioralnej oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.
To bardzo dużo, a jednak w rozmowie z przedstawicielami Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie pojawia się
niedosyt.
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów (GRS) podkreśla, że wszystko to zawdzięczają życzliwości i dobrej
współpracy z Urzędem Gminy i Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.
- Świecimy przykładem w całym kraju. Wielokrotnie pytają nas jak my to robimy, że mamy taką przychylność
ze strony samorządu i ze strony domu kultury – mówi Andrzej Korzycki, przewodniczący GRS.
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- Na początku było trudno. Nikt z nas nie wiedział jak taka rada powinna działać. Wszyscy uczyliśmy się i z miesiąca na miesiąc, z roku na rok
wypracowaliśmy system. Dla niektórych był to po
prostu splendor ale okazało się, że to niełatwa praca. To była pierwsza Rada Seniorów i wszyscy nie
bardzo wiedzieliśmy „czym to pachnie”. Wydawało się, że to forma zapełnienia czasu, spotkanie raz
w miesiącu i podpisanie listy. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to praca społeczna i masa wyzwań – dodaje Hanna Czaja-Bogner, sekretarz GRS.
Nabór do nowej Rady Seniorów zakończył się
23 lipca. Z czym muszą liczyć się nowi radni?
- Przede wszystkim trzeba mieć dużo czasu
oraz chęci do działania na rzecz innych i z innymi.
To jest sesja raz w miesiącu, ale nie tylko. Są też
komisje, na których trzeba być obecnym. Poza tym
współpraca z instytucjami, które nas wspierają też
wymaga zaangażowania i pracy. Na pewno wiele
już zrobiliśmy i niektóre sprawy wystarczy kontynuować. Są też problemy, którymi trzeba się zająć
od początku – mówi Franciszek Sendor.
Opracowanie polityki senioralnej pozwoliło na
zbadanie potrzeb jakie mają seniorzy gminy Zabierzów. Obszar zdrowia i komunikacji społecznej – to
sprawy, którymi w pierwszej kolejności powinna
zająć się nowa rada. Dokument polityki senioralnej to wynik projektu Fundacji Mapy Pasji, realizowanego w ramach programu ASOS. „Przestrzeń
dla seniorów 2.0” to był cykl spotkań mających na
celu zaprojektowanie dokumentu gminnej polityki
senioralnej. Dokument projektu został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 30 kwietnia 2021 r. i tym samym wpisał
się w realizację jednego z celów strategii działania Urzędu Gminy Zabierzów.
- Z Mapą Pasji współpracujemy od lat. Wcześniej, w 2018 r., w ramach projektu „Przestrzeń dla seniorów”,
w trakcie spaceru badawczego po Zabierzowie, zbieraliśmy uwagi na temat badanej przestrzeni pod kątem przystosowania do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych.
Ankiety wypełnione w trakcie wizyty zostały przeanalizowane z udziałem architekta, a w przyszłości mogą
być wykorzystane do tworzenia koncepcji planowania przestrzeni wokół Rynku i ul. Szkolnej w Zabierzowie.
Dokument opracowany na podstawie ankiet został przekazany do Urzędu Gminy Zabierzów. W ostatnim czasie
wspólnie zorganizowaliśmy też plebiscyt medyczny pn „Przychodnia zdrowia przyjazna pacjentowi” – mówi Cecylia Chrzanowska.
Mapa Pasji to jedna z wielu organizacji pozarządowych, współpracujących z GRS. Fundacja Miejsc i Ludzi
Aktywnych Mila w ramach Małopolskiej Sieci Rad Seniorów zaprosiła seniorów do udziału w projekcie pn Małopolska Sieć Rad Seniorów: aktywni, kompetentni, otwarci na dialog oraz do projektu pn „Aktywni Obywatele”.
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak wspierała aktywność seniorów w trakcie projektu pn. „Aktywni seniorzy
w akcji”. Na rozwój Gminnej Rady Seniorów miała wpływ także współpraca z Ogólnopolskim Porozumieniem
o Współpracy Rad Seniorów.
Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych LIS na terenie Zabierzowa zrealizowała z seniorami kilka bardzo
ciekawych inicjatyw, które opierały się na pasji, integracji a przede wszystkim zaangażowaniu środowiska senioralnego w działania wolontaryjne. Wiemy też, że w planach są kolejne działania i inicjatywy na terenie gminy
Zabierzów.
Jest dobrze ale zawsze może być lepiej. Jakie marzenia mają radni GRS 2017-2021?
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- Siedziby dla wszystkich klubów seniora i dużo
zajęć dla seniorów w poszczególnych sołectwach. Nie
mamy recepty na to jak dotrzeć do seniorów nie zrzeszonych w klubach, więć jest to obszar do poprawy.
Życzymy sobie i wszystkim seniorom naszej gminy
lepszego przepływu informacji i pozytywnego ducha –
mówią Andrzej Korzycki, Cecylia Chrzanowska, Hanna
Czaja – Bogner i Franciszek Sendor.
Wkrótce swoją działalność rozpocznie nowa rada.
Dotychczasowi radni deklarują wsparcie, jeśli tylko
nowi radni będą otwarci na współpracę.
Życzymy powodzenia!
Katarzyna Mroczek

Serce w Centrum
– cykl warsztatów
zdrowotnych dla
seniorów
Od początku lipca, w Samorządowym Centrum
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów odbywają się
warsztaty poświęcone zdrowiu.
Jest to odpowiedź na potrzeby środowiska senioralnego, dla których obszar zdrowia jest szczególnie
ważny.
Regularne zajęcia na temat proﬁlaktyki chorób sercowo-naczyniowych odbywają się w każdy czwartek
o godzinie 9.00.
Zajęcia mają charakter praktyczny. Uczestnicy poznają m in. budowę i funkcjonowanie układu krwionośnego (zajęcia manualne), nauczą się mierzyć ciśnienie, zbadają poziom glukozy i cholesterolu, wykonają
ćwiczenia wspomagające układ sercowo-naczyniowy,
nauczą się obliczać BMI, komponować posiłki zgodnie z dietą DASH, mierzyć tętno spoczynkowe, poznają skład ciała (pomiary na specjalistycznych wagach),
odbędą trening psychologiczno- relaksacyjny .

Kolejne zajęcia odbędą się 26 sierpnia 2021 r.
o godz. 9:00, a cały cykl potrwa do października.
Zapraszamy!
Projekt realizowany przy wsparciu ﬁnansowym
Województwa Małopolskiego.

Seniorzy z pasją
Bogusława Piętowska
W klubach seniora często
objawiają się różne talenty.
Seniorzy bardzo często odkrywają nowe pasje albo wracają
do nieco zapomnianych, na
które wcześniej nie było czasu.
Są seniorki, które wspaniale gotują, pieką i specjalizują
się w znakomitych nalewkach.
Seniorzy realizują się w pracach stolarskich i innych
rzemiosłach. Są też artyści, którzy dopiero na emeryturze znajdują czas, spokój i…piszą.
Pani Bogusława Piętowska pisze wiersze.
Wcześniej pracowała w Instytucie Zootechniki
w Brzeziu i choć wiedziała, że w głowie krążą rymowane myśli, nie miała czasu przelać ich na papier.
Wierszy zebrał się już całkiem spory segregator,
a wśród nich kilka zgrabnych słów o Klubie Seniora
w Brzeziu, które potwierdzają jego istotną rolę dla
środowiska senioralnego w sołectwie.

Klub seniora „Kluczwoda”
Klub seniora nie nowina
To „Kluczwoda”rozpoczyna
Całkiem zgrana to gromadka
Jest w niej ojciec, dziadek, babka
Wszyscy chętni jaj junacy
Spieszą wspólnie już do pracy
Sadzą zieleń, trawę sieją
Aby przejść piękną aleją
Brawa i oklaski będą bez liku
Gdyż to silna grupa
Starszych wojowników
Na pewno się uda i zrobią też więcej
Zaśpiewają, zatańczą
I podbiją niejedno serce.
Autor wiersza: Bogusława Piętowska
Tekst: Katarzyna Mroczek
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Nowy klub seniora
- Seniorzy z Brzezia w akcji

Klub Seniora „Kluczwoda” powstał zaraz po wyborach sołeckich, dwa lata temu. Wcześniej panowała opinia,
że mieszkańcy Brzezia są skłóceni ze sobą i wszelkie próby założenia Koła Gospodyń Wiejskich albo Klubu Seniora
są niemożliwe do zrealizowania!
Warto było i należało sprawdzić czy tak jest naprawdę!
Okazało się, że na pierwsze założycielskie spotkanie Klubu Seniorów przyszło mnóstwo mieszkańców Brzezia.
Chęć założenia tej wspaniałej wspólnoty, którą potem nazwano Klubem Seniora „Kluczwoda” była ogromna.
W miłej i przyjaznej atmosferze jednogłośnie został wybrany, najlepszy jaki mógł być, przewodniczący. Władysław Węgiel ma zdolność skupiania wokół siebie zdolnych i aktywnych ludzi. W dużej mierze dzięki niemu klub
seniora stał się grupą ludzi, która prężnie działa, ma wiele pomysłów na spędzenie wolnego czasu, tworząc
w pewnym sensie dużą rodzinę.
Klub Seniora „Kluczwoda” ma obecnie 32 członków i kilku entuzjastów. To dobry wynik!
Wieczór Pieśni Patriotycznych, wycieczki do kina, do teatru i już tradycyjne „Imieniny czwartkowe” czyli spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Wśród członków klubu co miesiąc wyszukiwane są w danym miesiącu imieniny, które są uroczyście celebrowane. Każde takie spotkanie to „małe wesele”. Seniorzy i seniorki
przygotowują tak pyszne smakołyki, że trudno się rozstać, więc spotkania trwają do późnych godzin nocnych.
To nie wszystko. Klub Seniora z Brzezia aktywnie uczestniczy w różnych projektach np. wieczorach tanecznych
i w dużych projektach realizowanych wspólnie z Fundacją Lis.
Efektem tej ciężkiej i satysfakcjonującej pracy jest piękna alejka wzdłuż rzeki.
Nazwa tego miejsca nawiązuje do nazwy Klubu oraz rzeczki. Aleja Kluczwody to miejsce z historią. Na trasie
pojawiają się budki dla ptaków, w których można znaleźć ciekawe informacje na temat Brzezia. W niedługim
czasie wzdłuż Alei Kluczwody zostaną zainstalowane dodatkowe ławeczki, aby na trasie można było odpocząć.
Jesteśmy dumni z tego miejsca i chcemy je rozwijać. Będzie to możliwe dzięki wsparciu władz gminy Zabierzów,
której przedstawiciele odwiedzili naszą alejkę w lipcu.
Aleja Kluczwody staje się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w sołectwie. Przychodzą tu na spacery
całe rodziny, a w roku szkolnym nauczyciele z uczniami szkoły podstawowej w Brzeziu organizując tam różne
ciekawe spotkania. Nie dziwi więc fakt, że Aleja Kluczwody została zauważona w ogólnopolskim konkursie. Już
we wrześniu Fundacja Lis zaprezentuje naszą inicjatywę na „Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów”. Nie robiliśmy
tego dla nagrody, ale czujemy ogromną dumę i satysfakcję.
Warto podziwiać, a nawet naśladować naszych seniorów albowiem nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa
w tym co potraﬁą, ale o tym już w następnych tekstach.
Wiesław Czajowski
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Trzy lata, trzy budynki,
tysiące beneficjentów. . .
Na przestrzeni ostatnich trzech lat na terenie gminy Zabierzów wybudowane
zostały trzy wyjątkowe budynki. Wyjątkowe, gdyż powstały z myślą o mieszkańcach.

Kleszczów
W Kleszczowie jest to nowoczesna świetlica, która
powstała w sąsiedztwie kaplicy. Jak zauważają mieszkańcy, pięknie wpisuje się w otoczenie.
To kosztowne przedsięwzięcie jak na niewielką
wioskę, jednak Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan zaznacza, że warto było je realizować, bo to inwestycja na długie lata. Mieszkańcy Kleszczowa ze
względu na położenie miejscowości dotychczas mieli
ograniczony dostęp do oferty kulturalnej. Budynek
ten ma służyć całej społeczności Kleszczowa.
W obiekcie znajdują się dwie duże sale - główna o powierzchni 120 m2 z niewielką sceną, wyposażona w profesjonalny system nagłośnieniowy oraz druga o powierzchni 90 m2. Ponadto w budynku znajduje się zaplecze
kuchenne, szatnia oraz pomieszczenie techniczne. Teren obejmujący inwestycję został ujęty w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji, dzięki czemu Gmina Zabierzów miała szansę skorzystać z doﬁnansowania realizacji
inwestycji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Nowy obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom sołectwa: rodzinom z dziećmi, seniorom, mieszkańcom
rdzennym oraz napływowym. Już wkrótce będą mogli oni korzystać z bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla spotkań wiejskich, organizacji lokalnych wydarzeń integracyjnych, kulturalnych i rozrywkowych (takich jak np. spotkania z ciekawymi ludźmi, występy artystyczne dzieci i młodzieży, spotkania Klubów Seniora, pikniki rodzinne
itp.). Zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej zarządcą budynku będzie Samorządowe Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów, które na co dzień, od blisko 30 lat prowadzi działalność kulturalną na terenie gminy Zabierzów.
Samorządowe Centrum Kultury realizuje działalność statutową oraz działalność towarzyszącą w oparciu o model partycypacyjny, kierując się przekonaniem, że kultura to istotny element życia społeczności lokalnej. Opracowany na potrzeby wniosku dotacyjnego plan działalności wielofunkcyjnego budynku w Kleszczowie zakłada
funkcjonowanie świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia edukacyjno-wyrównawcze, plastyczne, artystyczne
oraz sportowe, Centrum Rękodzieła proponujące zajęcia wikliniarskie, ceramiczne, koronczarskie oraz inne rękodzielnicze. Podczas programowania oferty nie zapomniano o zajęciach rekreacyjno- sportowych tj. ﬁtness czy
pilates. To propozycja zajęć i już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Kleszczów, do współpracy
w tworzeniu tego wyjątkowego miejsca.

Willa Kochanów - ten budynek od zawsze służył ludziom…
Z pewnością wielu mieszkańców gminy Zabierzów zastanawia się jakie losy czekają prawdopodobnie najpiękniejszy, zabytkowy budynek w gminie. Willa w Kochanowie została wybudowana w 1896 r., i od zawsze służyła społeczeństwu, nawet wtedy, gdy korzystali z niego Lubomirscy. Książę Eugeniusz Lubomirski w lecie dzielił
się nieruchomością z Krakowskim Towarzystwem Kolonii Wakacyjnych, organizującym wypoczynek letni dla dzieci.
W sezonie jesienno zimowym budynek służył jako dworek myśliwski, a w okresie I i II wojny światowej w bu-
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dynku mieścił się sierociniec. Następnie przez blisko
50 lat w części budynku realizowany był obowiązek
szkolny dla dzieci oraz funkcjonowała w nim świetlica wiejska.
Remont Willi w Kochanowie był bardzo kosztowny, jednak efekt końcowy zachwyca. Budynek będzie służył mieszkańcom nie tylko sołectwa Kochanów ale całej społeczności gminy Zabierzów.
Na parterze w części południowej znajdują się
pomieszczenia przeznaczone dla sołectwa, w pozostałej części znajdzie się galeria, sala muzyczna oraz
przestronny holl. Na piętrze sala plastyczna, izba regionalna oraz sala warsztatowa. Ponadto przestronna sala na I piętrze będzie do dyspozycji Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie w pięknych wnętrzach oraz okolicznościach przyrody młode pary będa mogły ślubować sobie miłość na zawsze.
Wnętrza Willi zachwycają, warto nadmienić, że wykonany został także projekt zagospodarowania terenu wokół budynku, którego realizacja sprawi, że będzie to miejsce wyjątkowe.
Pomysłów na działania jest wiele, z pewnością to w Kochanowie realizowane będą projekty, których celem
jest odkrywanie śladów kultury ludowej naszego regionu.

Rudawa
Budynek trzeci. Cytując v-ce marszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółkę”... Budynek Centrum Kultury w Rudawie będzie mieścił
salę wielofunkcyjną, bibliotekę z czytelnią, świetlicę
środowiskową, salę komputerową oraz salę klubu
seniora. Zostanie wyposażony m.in. w urządzenia
sceniczne, meble, zewnętrzny system wystawienniczy. Już wkrótce Rudawa wzbogaci się o piękny,
nowoczesny i funkcjonalny obiekt, z którego będą
mogli korzystać mieszkańcy“.
Podobnie jak w przypadku budynku wielofunkcyjnego w Kleszczowie, teren na którym realizowana jest inwestycja w Rudawie znajduje się w obszarze wskazanym w Gminnym Programie Rewitalizacji. Budowa obiektu w Rudawie doﬁnansowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie ponad 7 mln zł. Zapisy umowy dotacyjnej wprost
określają funkcje jakie ma pełnić przedmiotowy budynek oraz jakie działania mają być w nim realizowane. Plan
działalności stworzony na potrzeby wniosku dotacyjnego zakłada prowadzenie w omawianym budynku zajęć
plastycznych, rękodzielniczych, muzycznych, ruchowych, tanecznych, kulinarnych oraz tych skierowanych do
dzieci w wieku 18-36 miesięcy. Ponadto to właśnie w Rudawie ma powstać GCIT czyli Gminne Centrum Informacji Turystycznej. Inwestycja w Rudawie to nie tylko budynek ale także jego otoczenie; amﬁteatr, altanka z grillem,
ławeczki, a także scena zewnętrzna.
Mając świadomość jak długo mieszkańcy czekali na tę inwestycję, oraz znając aktywność rudawian, jestem
przekonana, że wspólne działania przyniosą wiele korzyści dla społeczności Rudawy oraz sąsiednich sołectw.
Wielokrotnie w tym artykule sygnalizowane było, że instytucja jaką jest Centrum Kultury działa w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców, a działania te są szczególnie wartościowe gdy realizowane są z Państwa
udziałem i z Państwa inicjatywy. Biorąc pod uwagę powyższe, zapraszam Państwa do współtworzenia oferty
pozostając w przekonaniu, że współpraca na wszystkich szczeblach jest drogą do sukcesu.
Na koniec pragnę podziękować władzom gminy; Pani Wójt Elżbiecie Burtan, Panu Bartłomiejowi Stawarzowi-
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zastępcy Wójta Gminy Zabierzów, Radnym Gminy Zabierzów, sołtysom i członkom rad sołeckich Rudawy,
Kleszczowa i Kochanowa. To dzięki Państwa staraniom
i zaangażowaniu mieszkańcy naszej gminy będą mogli
korzystać z nowoczesnej infrastruktury, a także realizować swoje pasje i pogłębiać zainteresowania.
Dziękuję Państwu także w imieniu własnym oraz
pracowników Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów za zaufanie i “oddanie” w nasze ręce tych wyjątkowych inwestycji.

W przyszłym roku w parku zostaną wyremontowane dwie kładki przy stawie. Obecne są wykonane
z niewłaściwego drewna. Nowe mają być z surowca
bardziej odpornego, co jest szczególnie istotne w tak
wilgotnym miejscu. Sołtysowi i radzie sołeckiej zależy
na tym aby mieszkańcy Bolechowic mogli tutaj spędzać wolny czas.

Aleksandra Małek, dyrektor SCKiPGZ

Unikatowa,
całoroczna
fotobudka
w Bolechowicach
Bolechowice to jedna z najchętniej odwiedzanych
przez turystów miejscowości w Gminie Zabierzów.
Główną atrakcją jest Brama Bolechowicka i malownicza dolinka, która przyciąga swoim naturalnym
urokiem. Sołtys i rada sołecka dokładają wszelkich
starań aby miejscowość kusiła także innymi pięknymi zakątkami. Jednym z nich jest z całą pewnością
Park im. Jana Pawła II, który z roku na rok pięknieje.
6 lipca pojawiła się kolejna atrakcja, która ma pełnić funkcję całorocznej fotobudki i dodatkowo ozdabiać plac położony bezpośrednio przy parku.
– Zainspirowany podobnym miejscem niedaleko
Tauron Areny w Krakowie, poddałem pomysł i wspólnie z radą sołecką, mieszkańcami Bolechowic i dużym
wsparciem Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów stworzyliśmy naszą własną ławeczkę. Tu chciałbym podziękować za zaangażowanie
i pomoc wszystkim zaangażowanym osobom. Muszę podkreślić, że stolarkę w całości wykonał Pan
Adam Mozgała. Dużą pracę wykonał także przewodniczący rady sołeckiej Pan Paweł Luberda mówi Henryk Krawczyk (Radny Gminy Zabierzów
i Sołtys Bolechowic).
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Przy okazji warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie został oddany do użytku „Gazon” - piękny budynek przy
ul. Ogrodowej.
Obecnie w lokalu mieści się punkt szczepień i regularnie spotyka się klub seniora. Tu będzie funkcjonowała także świetlica środowiskowa. Budynek ma
służyć wszystkim mieszkańcom.
Wiele osób pyta skąd nazwa.
- Kiedyś w miejscu, gdzie teraz jest park, była łąka
lokalnie nazywana gazonem. Później była tu drużyna piłkarska o nazwie właśnie Gazon. W ten sposób
chcemy nawiązać do dawnej lokalnej nazwy – tłumaczy Henryk Krawczyk.
Katarzyna Mroczek
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„Magiczne wakacje
w Centrum Kultury”
W pierwszy poniedziałek lipca zainaugurowaliśmy
w naszym Centrum Kultury „ Magiczne wakacje” czyli letnie półkolonie. Były to dwa tygodnie wspaniałej
zabawy i twórczej pracy. Każdego dnia dzieci robiły
coś ciekawego i niepowtarzalnego. Głównym celem
naszego przedsięwzięcia było zapewnienie ciekawego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w wakacje. Nasi pracownicy, wcielili się w rolę wychowawców
by zapewnić dzieciom urozmaicony i bogaty program
opracowany i realizowany tak, aby pobudzić i rozwijać
aktywność ﬁzyczną, doskonalić umiejętności i zainteresowania. Zajęcia sprzyjały integracji dzieci, kreatywnemu myśleniu, rozwijaniu bezpiecznych zachowań,
wyrabianiu samodyscypliny, czy poznawaniu dziedzictwa kulturowego.
Pierwszy tydzień upłynął pod hasłem „Akademia
Pana Kleksa”. Wiele radości i wrażeń przyniosła podróż do Muzeum Bajki Pana Kleksa w Katowicach.
Dzieci przeniosły się w świat pełen fantazji, magii,
eksperymentów i zagadek. Wizyta w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie w parku
edukacyjnym, była również bardzo emocjonująca.
Dzieci poznały prawa ﬁzyki i świat przyrody w sposób sensoryczny. Mnóstwo pozytywnych wrażeń towarzyszyło poszukiwaniu księżycowego kamienia
w Nowej Hucie wraz z Fiszką Kraków Tours oraz wizyta
w ArtZonie. Nie zabrakło też magicznych warsztatów
w naszym Centrum Kultury, była zabawa z misami
i z nietypowymi instrumentami. Dzieci tworzyły bajkowe skrzynki na kleksy. Zorganizowane zostały warsztaty kulinarno - artystyczne pod hasłem „ Czy można
zjeść dzieło sztuki?” Dzieci miały też okazję poznać
nasze kameralne kino i obejrzeć kultową „Akademię
Pana Kleksa”.
Kolejnemu tygodniowi towarzyszyła myśl przewodnia „ Tropami Legend Gminy Zabierzów”. W tym
turnusie nie zabrakło wycieczki krajoznawczej - szlakiem Legendy o Rycerzu Kmicie. Spacer po lesie, budowa szałasu, zbieranie roślin do zielnika. Wszystko to
sprawiło dzieciom ogromną frajdę, a uwieńczeniem
tych chwil było wspólne pieczenie kiełbasek w kamieniołomie. Uczestnicy „Magicznych wakacji” mogli cofnąć się też w czasie zwiedzając zamek w Ogrodzieńcu.
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Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie,
zorganizowały dzień pod hasłem „Legendy w Bibliotece”. W Centrum Kultury odbyły się warsztaty z robienia kaﬂi ceramicznych i zielników. Opiekunowie zadbali również o gry i zabawy integracyjne w grupach,
a także konkursy.

Mamy nadzieję, że dzieci miło spędziły czas i na
długo zostaną im w pamięci przygody, których doświadczyli podczas lipcowych Magicznych Wakacji,
a za rok ponownie zechcą uczestniczyć w półkoloniach organizowanych przez NASZE Centrum Kultury.
Natomiast już w sierpniu przed nami dwa kolejne
turnusy Magicznych Wakacji pod hasłami: ”Szlakiem
Jaskiń” oraz „Szlakiem rzemiosła”.
Joanna Hyckowska
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Mieszkanka Brzezia
na Olimpiadzie w Tokio!
Balet zamieniła na szermierkę bo taniec przestał jej się podobać. W wieku 9 lat
traﬁła na zajęcia ze szpadą i tak już zostało. Trenuje codziennie minimum 2 godziny dziennie i do niedawna godziła to ze studiami prawniczymi. Swoją przyszłość
zawodową wiąże z prawem, ale w ostatnim czasie koncentrowała się na największym sportowym wydarzeniu jakim jest Olimpiada.

Aleksandra Jarecka.
Młoda, pogodna, skromna i niesamowicie uzdolniona mieszkanka naszej gminy
reprezentowała Polskę na Olimpiadzie w Tokio. Zdobyła 14 miejsce indywidualnie i 6 miejsce drużynowo.
Od 5 lat mieszka w Brzeziu i czasami trenuje w remizie strażackiej. W czerwcu gościła w Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Brzeziu, gdzie prezentowała szermierkę i odpowiadała na pytania dzieci.

- Pojawiały się pytania o to czy stresuję się przed zawodami, czy przegrałam jakąś walkę. Dzieci też ciekawi czy mam zwierzątka, jakie ﬁlmy lubię. Najbardziej
rozśmieszyło mnie, kiedy chłopiec zapytał czy jestem
z Brzezia. Z tego Brzezia? Naprawdę?
Przeglądałam też rysunki, które dostałam od dzieci
i są prześliczne. Jestem bardzo wdzięczna i zaskoczona. Nie spodziewałam się, że dzieci będą tak bardzo
zaangażowane i zainteresowane.
Dlaczego szermierka?
- Jest to bardzo ciekawa dyscyplina bo nie ma takiego
przeciwnika, z którym nie można wygrać ale też z każdym można przegrać. Trzeba się dobrze przygotować
zarówno ﬁzycznie i psychicznie, a efekt końcowy jest
zupełnie nieprzewidywalny.
Wcześniej był balet, ale zaczął mnie nudzić i powiedziałam rodzicom, że chciałabym spróbować czegoś
innego. Zupełnie przypadkiem traﬁliśmy na zajęcia
z szermierką. To są zajęcia, które dają dużo radości.
To nie tylko nauka posługiwania się szpadą, ale także
rozgrzewka i wspólna zabawa. To sport dla każdego.
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Co ma wspólnego prawo z szermierką?
- Szermierka nie ma nic wspólnego z moją ścieżką
edukacyjną. Można powiedzieć, że walka w sądzie to
jak walka w szermierce, ale jednak wydaje mi się, że
szermierka jest dużo bardziej nieprzewidywalna.
Najważniejsza wygrana?
- To było jeszcze przed pandemią. Puchar Świata indywidualnie i wygrana w styczniu 2020 roku. Moim
celem była olimpiada. To były lata ciężkiej pracy. Kwaliﬁkację otrzymałyśmy poprzez zawody drużynowe.
Zaczynałyśmy chyba z 16 pozycji w rankingu światowym, a obecnie jesteśmy numerem 2. Ostatecznie zajęłyśmy 6 miejsce.
Treningi dwa razy dziennie, codziennie!
Jak to pogodzić z prawniczymi studiami?
- Tak. Dwa razy dziennie po dwie godziny. Jeśli robimy siłownie to czasami dłużej, ale sama szermierka to
ok. 2 godziny ćwiczeń. Mam to szczęście od trzech lat
pracuję z Radosławem Zawrotniakiem, który jest medalistą igrzysk olimpijskich z Pekinu. Radek trenuje ze
mną dwa razy dziennie i poświęca mi mnóstwo swojego czasu, i to daje wyniki. Jest moim autorytetem
i marzę o tym aby mieć takie same sukcesy jak on.
Dobry plan dnia i świetny promotor, który był bardzo
zainteresowany szermierką i bardzo mnie wspierał to pomogło w skończeniu studiów.
Brzezie - moje miejsce na ziemi!
- Jak byłam młodsza, chodziliśmy z rodzicami do
Dolinki Kluczwody. Tam jest ślicznie. Jednym z ulubionych miejsc są też łąki pomiędzy Brzeziem, a Zabierzowem.
Katarzyna Mroczek
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Kronika sportowa
Wraz z końcem czerwca do historii przeszedł sezon
piłkarski 2020/21 w niższych ligach. Warte podkreślania jest to, że dzięki wspólnym staraniom osób związanych z piłką amatorską oraz determinacji całego środowiska, udało się przy bardzo napiętym terminarzu
rozegrać wszystkie zaplanowane spotkania, przez co
ostateczne rozstrzygnięcia zapadły na zielonej murawie i na gruncie sportowej rywalizacji, a więc zgodnie
z duchem sportu. Jaki był to sezon z punktu widzenia
poszczególnych drużyn z terenu Gminy Zabierzów?
Podsumowanie wypada rozpocząć chronologicznie, a więc od grupy pierwszej V ligi, w której trzeci kolejny sezon spędził LOT Balice. Jak wiadomo po
rundzie jesiennej LOT plasował się na przedostatniej
pozycji w ligowej tabeli. Wówczas w czternastu spotkaniach, ekipa z Balic wywalczyła zaledwie osiem
punktów i za plecami pozostawiła tylko zdecydowanego outsidera, czyli Leśnik Gorenice. W trakcie przerwy zimowej doszło do kolejnej już zmiany trenera,
którym został Mariusz Szarek. Wiosną, zespół pod
wodzą nowego szkoleniowca, zmienił swoje oblicze
i zaczął regularnie punktować. LOT w szybkim tempie
odrabiał poniesione wcześniej straty i w konsekwencji
stał się jedną z rewelacji rundy rewanżowej. Za sprawą ośmiu zwycięstw, remisu i pięciu porażek, podopieczni Mariusza Szarka byli czwartym najlepszym
zespołem w stawce, biorąc pod uwagę tylko wyniki
z wiosny. W ujęciu całościowym, pozwoliło to na zajęcie 10 miejsca z dorobkiem 33 punktów. Co jednak
najważniejsze z perspektywy LOT-u, była to lokata dająca pewne utrzymanie, a zatem podstawowy cel został zrealizowany i za to należą się gratulacje.
W drugiej grupie V ligi, bardzo udany sezon odnotowała Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów. Poukładany i stabilny kadrowo zespół, pod wodzą Damiana
Rębisza zanotował widoczny progres i wreszcie z przytupem doskoczył do ścisłej czołówki ligi. 29 punktów
zdobytych jesienią oraz 31 wywalczonych wiosną pozwoliło na zajęcie wysokiej trzeciej lokaty na koniec
rozgrywek. Wypada wspomnieć, iż Kmita w rundzie
rewanżowej zwyciężył w dziewięciu spotkaniach,
czterokrotnie remisował i dał się pokonać tylko ekipie
będącej całkowicie poza zasięgiem reszty stawki, czyli
Wieczystej Kraków. O skali tej dominacji świadczą już
same liczby Wieczystej z tego sezonu, czyli komplet
28 zwycięstw i bilans bramek 216:8. Jakie są dalsze
plany Wieczystej? Sądząc po zatrudnieniu Franciszka
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Smudy jako trenera, po wywalczonym awansie do IV
ligi oraz ściągnięciu kolejnych zawodników nawet bezpośrednio z Ekstraklasy (Łukasz Burliga z Wisły Kraków) sięgają one z całą pewnością szczebla centralnego. Wracając do Kmity warto również odnotować,
że drużyna na przestrzeni całego sezonu odznaczała
się solidną defensywą, tracąc w sumie tylko 25 goli,
co jest drugim najlepszym wynikiem w lidze. Jest to
osiągnięcie tym bardziej godne podkreślenia, biorąc
pod uwagę fakt, że niektóre drużyny podobną liczbę
goli traciły w samym tylko dwumeczu z Wieczystą,
a w przypadku Grębałowianki Kraków było to nawet
więcej, bo aż 26 bramek straconych. Po zakończeniu
sezonu w AP Kmicie doszło do zmiany trenera. Roczna praca Damiana Rębisza została dostrzeżona przez
Garbarnię Kraków, a więc klub posiadający pierwszy
zespół w II lidze. To właśnie tam swoją przygodę trenerską kontynuował będzie były już trener Kmity, odpowiadając za występujący w IV lidze zespół rezerw.
Jego miejsce w Zabierzowie zajmie rówieśnik, czyli
Bartosz Gaweł, który już wcześniej przez ponad siedem lat współpracował z drużynami młodzieżowymi
Kmity. W tej samej grupie występował także beniaminek z Rudawy, dla którego z całą pewnością nie
były to łatwe rozgrywki, szczególnie w pierwszej fazie.
W miarę upływu sezonu wyraźny był jednak progres
w poczynaniach drużyny, prowadzonej przez Piotra
Chlipałę. Cel, którym w pierwszym sezonie w V lidze
było utrzymanie, został osiągnięty z nawiązką i to już
na kilka kolejek przed końcem rozgrywek. Dla zobrazowania wyniku Orląt wypada wspomnieć, że po pierwsze w tym sezonie z ligi spadły aż cztery zespoły, a po
wtóre dwaj inni beniaminkowie (Zwierzyniecki oraz
Dąbski) jako zdecydowanie najsłabsze w stawce zostały zdegradowane do klasy A. Pokazuje to wyraźnie,
że przeskok pomiędzy A klasą i V ligą jest dość znaczny. Orlęta zajęły z kolei dobre 9 miejsce z 34 punktami na koncie i bilansem bramek 56-82. W nowym
sezonie szkoleniowcem pozostanie Piotr Chlipała, co
w pewnym momencie stało pod znakiem zapytania.
Stabilizacja wydaje się najważniejsza, a zespół przy
kilku wzmocnieniach powinien być groźny dla każdego przeciwnika. Pomimo faktu, iż w nowym sezonie
w V lidze gr. II, w której ponownie wystąpią Kmita
i Orlęta nie będzie już Wieczystej Kraków, to rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco. Wśród nowych drużyn pojawią się bowiem dwaj solidni beniaminkowie, czyli Pogoń Skotniki oraz Świt Krzeszowice,
a także spadkowicz z IV ligi Orzeł Piaski Wielkie. Z grupy trzeciej przeniesiona została natomiast czołowa
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Sport
drużyna minionych rozgrywek, a więc Radziszowianka. O wysokie lokaty powinny zaś walczyć Prądniczanka, Prokocim, Hutnik II, Skawinka, czy Kaszowianka.
Jedno jest pewne – ta liga będzie ciekawa.
W A klasie gr. II udany sezon ma za sobą JKS Zelków,
który uplasował się ostatecznie na czwartym miejscu
z dorobkiem 50 punktów. Jak ogłosił jednak sam klub
jeszcze w trakcie rundy rewanżowej, po wielu latach
pracy (jej początek miał miejsce w lipcu 2014, z półtoraroczną przerwą od stycznia 2017 do lipca 2018)
rezygnację z funkcji trenera złożył Tomasz Księżyc. Na
decyzję tę wpływ miała głównie słabsza gra w rundzie
wiosennej, liczne problemy kadrowo-organizacyjne,
ogólne wypalenie i coraz mniejszy wpływ na drużynę. Misję prowadzenia zespołu w nowym sezonie
2021/22 powierzono Janowi Cyniewskiemu, który jesienią prowadził LOT Balice. Inny nasz przedstawiciel,
czyli Dragon Szczyglice zajął 10 miejsce z 30 wywalczonymi punktami. Pod względem punktowym dla
Dragonu nieco lepsza była runda wiosenna. Z A klasą
żegna się natomiast Wisła Rząska. 24 punkty zgromadzone na przestrzeni sezonu okazały się niewystarczające do utrzymania. O degradacji Wisły zadecydowała
w dużej mierze nieudana jesień, w trakcie której dopisała ona do swojego dorobku zaledwie sześć punktów. Ambitna postawa wiosną nie pozwoliła tych strat
odrobić.
W przeciwnym kierunku niż Wisła Rząska w kampanii 2021/22 podąży za to Potok Więckowice, który
w świetnym stylu awansował do A klasy. O osiągnięcie
tego wyniku walczono w Więckowicach od lat i nawet
kolejne niepowodzenia nie zraziły zawodników i działaczy. Konsekwentne dążenie do celu zostało wreszcie
nagrodzone. Komplet dziesięciu zwycięstw odniesionych w rundzie rewanżowej nie pozostawia złudzeń,
że promocja do wyższej klasy rozgrywkowej Potokowi zwyczajnie się należała. W tym przypadku nie do
przecenienia jest udział grającego trenera Pawła Gawęckiego, który aż 39 razy znalazł sposób na pokonanie bramkarzy ligowych rywali, co rzecz jasna pozwoliło także na wywalczenie tytułu króla strzelców.
W roli pokonanych znalazły się natomiast rezerwy
Orła Bębło i AP Kmity Zabierzów oraz mający spore
aspiracje Płomień Jerzmanowice. Dla Kmity na zakończone rozgrywki złożyły się dwie jakże różne połowy.
Dość powiedzieć, że zimę podopieczni Jana Rygla spędzili jako niepokonani na pozycji lidera. Wiosną było
już zdecydowanie gorzej, a straty punktów z niżej
notowanymi rywalami pozbawiły drużyny szansy na
realną walkę o awans aż do ostatniej kolejki. Miejsca
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6-8 w stawce 11 zespołów zajęły odpowiednio Iskra
Radwanowice (25 punktów), Niegoszowianka (24
punkty) oraz Topór Aleksandrowice (17 punktów).
Dla większości zespołów rozpoczął się już okres intensywnych przygotowań do nowego sezonu i sparingów. V liga startuje już 14 sierpnia.
Tomasz Ziarkowski

Coroczny
szczególny mecz
24 lipca odbył się na stadionie LKS Orlęta Rudawa
mecz piłkarski, w którym rywalizowały….. mężatki
z pannami. Mecz był pełen emocji szczególnie
w pierwszej połowie gdzie do przerwy był wynik 1:1.
W drugiej połowie mężatki stopniowo zaczęły tracić
koncentrację, ale nie wynik jest tu najważniejszy więc
nie ma co wchodzić w drugą część meczu. Jak mówią
same Panie nie liczył się wynik, lecz liczyła się dobra
sportowa zabawa, która w tym przypadku łączyła pokolenia. Tradycją jest już, że sędzią meczu był Jan Surówka, Radny Gminy Zabierzów.

Mecz ten odbywa się prawie od roku, od kiedy
Sołtysem Rudawy został Marcin Cieślak, który jest pomysłodawcą tego sportowego wydarzenia. Rywalizacja Pań jest łączona z imprezą związaną ze ,,Świętem
Rudawy”, które obchodzone jest w ramach odpustu
paraﬁalnego ku czci św. Anny. Organizatorem meczu
jest Sołtys i Rada Sołecka Rudawy. Osobą szczególnie
zaangażowaną w organizację meczu jest zawsze Radny Jan Surówka.
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Kruche, lekkie, owocowe...
ciasto jak malina
Lato w pełni i właśnie rozpoczął się sezon malinowy.
Oto przepis na ciasto, które zachwyci podniebienia
Wasze i Waszych gości.
•
•
•
•
•

Składniki na ciasto:
2,5 szklanki mąki pszennej (np.tortowa, poznańska)
5 żółtek (białka zostawiamy na pianę)
250 g masła lub margaryny
3 łyżki cukru pudru
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na bezowo-budyniową warstwę:
• 7 białek
• 1 szklanka cukru
• 3 budynie waniliowe (bez cukru)
• 3/4 szklanki oleju
• 500 g malin do ułożenia na piance
Zaczynamy od wysypania przygotowanej mąki na blat
(lub na stolnicę). Masło, cukier, żółtka, proszek do pieczenia i wszystko ugniatamy. Nasze pachnące już teraz ciasto
dzielimy na dwie nierówne części. Ciasto chowamy do lodówki na ok. 2 godziny ale można je wykorzystać nawet
następnego dnia.
Schłodzone ciasto (większą część) wyciągamy i trzemy na grubych oczkach tarki bezpośrednio na blachę wysmarowaną masłem, lub wyłożoną papierem do pieczenia. Maślane wiórki rozkładamy równomiernie na blasze
i lekko dociskamy palcami.
Piekarnik rozgrzewamy do 1800 i wkładamy ciasto na ok.20 min. Zarumieniony i pachnący spód ciasta wyciągamy i czekamy aż wystygnie.
Teraz przygotowujemy budyniową piankę.
Ubijamy białka i kiedy już będą sztywne dodajemy po łyżce cukru. Następnie dodajemy budynie (także stopniowo), a na koniec wlewamy bardzo powoli olej. Puszystą masę wylewamy na ostudzony spód ciasta, a na niej
układamy maliny (najładniej będą wyglądały ułożone otworem do góry).
Teraz czas na drugą część ciasta, które tak samo jak spód trzemy na grubej tarce bezpośrednio na maliny
i równomiernie je rozkładamy. Ciasto wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na ok 30-40 min (aż
góra będzie zarumieniona).
Życzymy smacznego!
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