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Podczas sesji w dniu 24 czerwca 2022 r.  
Radni Gminy Zabierzów udzielili wotum zaufa-
nia i absolutorium za 2021 rok Elżbiecie Burtan 
Wójt Gminy Zabierzów. Były gratulacje i kwiaty 
od Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Kraw-
czyka i Radnych Gminy.

Maciej Liburski

Wotum zaufania i absolutorium 
dla Wójt Gminy Zabierzów

Sesja Rady Gminy Zabierzów
W dniu 27 maja 2022 r. odbyła się Sesja Rady 

Gminy Zabierzów. Uczestniczył w niej Marek Janas,  
który od lutego br. jest prezesem Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie.  
Przedstawił on kwestię zaopatrzenia w wodę i odbioru 
ścieków w naszej gminie. PUK eksploatuje własne ujęcia 
wody, uzdatnia i rozprowadza wodę na obszarze gmi-
ny. Własne zasoby uzupełniane są w 10% wodą z sie-
ci Wodociągów Miasta Krakowa. Jeśli chodzi o stawki  
za dostarczanie wody i odbiór ścieków, to PUK ofe-
ruje mieszkańcom jedną z najniższych stawek w po-
wiecie. Jest to 10,45 zł, mniej płacą tylko mieszkań-
cy gminy Sułoszowa (9,82 zł) oraz gminy Kocmyrzów 
– Luborzyca (9,87 zł), natomiast najwyższe stawki 
obowiązują w gminie Krzeszowice (18,47 zł), Micha-
łowice (17,65 zł), Skawina (14,74 zł), Liszki (14,02 zł).  
PUK Zabierzów świadczy usługi dla 9 928 odbior-
ców wody i 9 485 odbiorców korzystających z usług  
odprowadzania i oczyszczania ścieków. PUK Za-
bierzów jest jedną z niewielu tego typu spółek,  
która prowadzi działalność inwestycyjną w obszarze 
wodno – kanalizacyjnym. Ta działalność inwestycyjna 
stała się podczas Sesji tematem wypowiedzi radnych. 
Większość radnych uważa, że inwestycje są bardzo 
potrzebne, bo słabnie z roku na rok przepustowość 
sieci, powstają nowe domy, a od dawna w rozbudo-
wę sieci zbyt mało inwestowano.

 W 2021 roku spółka PUK przejęła od Gminy 
część usług komunalnych, w tym połowę odśnieża-
nia dróg gminnych. Sukcesywnie będzie przejmować 
pozostałą część dróg. Przejęto też wykaszanie traw  
na terenach gminnych. - U nas w Bolechowicach trawa  
sięga 1,5 metra – mówił przewodniczący Rady Henryk 
Krawczyk – kiedy zostanie skoszona? - pytał. Pytano 
też prezesa, kiedy wreszcie będzie przeprowadzona 
rozbudowa sieci w Brzoskwini, na którą mieszkańcy 
czekają od 10 lat oraz dlaczego zrezygnowano z prze-
budowy kanalizacji w Więckowicach. Marek Janas 
mówił o wzroście kosztów wszelkich inwestycji i trud-
nościach z wyłonieniem wykonawców za kwoty ofe-
rowane w przetargach.
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Kolejnym tematem Sesji była realizacja budżetu 
Gminy na rok 2022 w zakresie przetargów i inwestycji 
gminnych. Spośród realizowanych obecnie inwestycji 
gminnych wymieńmy te, na które w tegorocznym bu-
dżecie Gminy przeznaczono powyżej 100 tys. zł.: wy-
konanie robót melioracyjnych na terenie gminy – 728 
tys. zł, bieżące remonty cząstkowe dróg o nawierzch-
ni tłuczniowej – ponad 183 tys. zł, bieżące remonty 
cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej – ponad 
317 tys. zł, modernizacja nawierzchni dróg (nakładki) 
– 3 mln 981 tys. zł, rozbudowa ul. Podkamycze w Ba-
licach wraz z przebudową mostu na rzece Rudawie 
– 120 tys. zł, opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ul. Narodowej w Brzeziu – prawie 216 
tys. zł, rozbudowa drogi gminnej nr 601657K w Ko-
bylanach – 180 tys. zł, opracowanie projektu rozbu-
dowy ul. Łąkowej w Rząsce – 155 tys. zł, rozbudowa 
drogi gminnej nr 601661K w Więckowicach – 5 mln 
200 tys. zł, opracowanie projektu rozbudowy ul. Ka-
miennej w Zabierzowie – 160 tys. zł, budowa budyn-
ku komunalnego i remizy OSP w Karniowicach – 4 mln 
zł, budowa placu targowego w Zabierzowie – 945 tys. 
zł, II etap rozbudowy szkoły podstawowej w Zabierzo-
wie – 2 mln 690 tys. zł, projekty rozbudowy oświetle-
nia – 152 tys. zł.

Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców, rad-
ni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w systemie od-
bioru odpadów. Postanowiono zmienić ograniczenie 
dotyczące ilości odbieranych odpadów stanowiących 
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zie-
lonych i ogrodów. Te odpady odbierane będą w licz-
bie do 8 worków o pojemności 120 litrów w każdym 
wyznaczonym w harmonogramie terminie odbioru 
odpadów tej frakcji. Zmieniono także przepis doty-
czący wyposażenia nieruchomości w worki brązowe 
oznaczone zielonym pasem, celem dostosowania 
go do nowo ustalonego limitu odbierania odpadów. 
Właściciel nieruchomości w każdym wyznaczonym 
w harmonogramie terminie odbioru odpadów tej 
frakcji otrzyma 8 worków brązowych oznaczonych 
zielonym pasem dla bioodpadów stanowiących części 
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, 
ogrodów. Wydatki związane z odbiorem dodatko-

wych odpadów ulegających biodegradacji, pocho-
dzących z terenów zielonych oraz wydatki związane 
z wyposażeniem nieruchomości w dodatkowe worki, 
zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy.

W dyskusji przed podjęciem tej uchwały, wypo-
wiadali się zarówno radni jak i mieszkańcy przybyli na 
Sesję. Mówiono, że trudno kupić worki z zielonym pa-
sem, że worki są zbyt słabe. Anetta Kucharska – kie-
rownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami radziła mieszkańcom, że nie muszą szukać 
w sklepach worków z zielonym pasem. Wystarczy na 
brązowym worku nakleić zieloną taśmę lub oznaczyć 
go zielonym sprayem.

Pod koniec Sesji Rady Gminy, Wójt Elżbieta Bur-
tan poinformowała, że pod względem liczby uchodź-
ców z Ukrainy nasza Gmina przoduje w Małopolsce, 
bo schronienie znalazło w gminie Zabierzów już pra-
wie tysiąc osób. Wójt zaprosiła mieszkańców gminy 
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do Rudawy, gdzie w w lipcu odbędzie się uroczyste 
otwarcie i oddanie do użytku rynku, poświęcenie 
sztandaru OSP i samochodu strażackiego.

Z okazji obchodzonego właśnie w dniu Sesji, czyli 
27 maja Dnia Samorządowca, Wójt złożyła życzenia 
wszystkim radnym i pracownikom samorządu tery-
torialnego. Do życzeń dołączył się Henryk Krawczyk, 
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów.

Lucyna Drelinkiewicz
W sesji Rady Gminy uczestniczyli radni: Tadeusz 

Brzuchacz wiceprzewodniczący RG, Wiesław Cader, 
Jerzy Cywicki, Stanisław Dam, Andrzej Kaczmarczyk, 
Dorota Kęsek, Paweł Kołodziejczyk, Michał Korzonek, 
Jacek Kozera, Henryk Krawczyk przewodniczący RG, 
Jan Kultys, Maria Kwaśnik, Wojciech Stępień wice-
przewodniczący RG, Jan Surówka, Jan Szczepański, 
Przemysław Tarnowski, Grzegorz Wąs, Adam Wierz-
bicki, Katarzyna Zielińska, Justyna Zawierta Biuro RG, 
wójt Gminy Elżbieta Burtan, z-ca wójta Bartłomiej 
Stawarz, sekretarz Gminy Bartosz Barański, skarb-
nik Piotr Budziak, radca prawny Piotr Madej, Prezes 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Marek

Janas.
Lucyna Drelinkiewicz

130 lat OSP Bolechowice
Historia OSP w Bolechowicach sięga roku 1891. 

Pierwsza wzmianka o udziale OSP w wielkim pożarze 
w Zabierzowie, gdzie spłonęło 21 domów i 11 stodół, 
pochodzi z 30 sierpnia 1892. Ta data została przyjęta 
jako początek działalności OSP Bolechowice.

Założycielem OSP i jego pierwszym prezesem  
do swojej śmierci w roku 1899 był właściciel majątku 
ziemskiego w Bolechowicach – Stanisław Ożegalski. 
W początkowym okresie działalności OSP była wypo-
sażona w prosty sprzęt – sikawkę ręczną przenośną, 
beczki, wiadra przewożone wozami konnymi. Kandy-
daci wstępujący do OSP musieli zostać zaakceptowa-
ni na zebraniu wiejskim.

W latach 1900 – 1914 funkcję naczelnika peł-
nił miejscowy kowal – Stanisław Jabłoński, który 
w związku z wybuchem I wojny światowej został 
wcielony do armii austriackiej. W czasie I wojny świa-
towej Bolechowice i okoliczne miejscowości ponio-
sły znaczne straty. Były to m. in.: duża ilość pożarów 

(rok 1905 w Ujeździe, 1909 w centrum Bolechowic, 
1912 dwutygodniowa akcja gaszenia pożaru w Bole-
chowicach) oraz powołanie do wojska austriackiego 
mężczyzn, z których wielu zginęło na froncie. Po od-
zyskaniu niepodległości w roku 1918 naczelnikiem 
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OSP został druh Ludwik Wojtaszek i sprawował tę 
funkcję w latach 1919 – 1926. W okresie I Rzeczpo-
spolitej zakupiono dla strażaków mundury, drabinę 
Szczerbowskiego, nową sikawkę ręczną, przystoso-
waną do przewozu na wozie konnym. Wybudowano 
drewnianą remizę w centrum miejscowości. Zacho-
wany sprzęt z tego okresu, przede wszystkim sikawki,  
to obecnie już zabytki sprzętu gaśniczego. O ówcze-
snej działalności jednostki OSP Bolechowice znajdu-
jemy wzmianki prasowe z lat 1927 – 1928 („Wiado-
mości Pożarnicze”, „Kalendarz Strażacki”). Mamy też 
informację o składzie zarządu, został wymieniony: 
Michał Ożegalski (syn Stanisława), Władysław Sen-
dor, Józef Król.

zainstalowano syrenę elektryczną. W kolejnych la-
tach – w roku 1958 została zakupiona motopompa 
M200, w 1959 motopompa M800 „Leopolia”, w 1965 
wóz konny na gumowych kołach. W 1967 naczelni-
kiem OSP został Franciszek Klimek. Wkrótce powo-
łano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (1970), oraz 
przeprowadzono remont remizy. We wrześniu 1970 
roku odbyła się uroczystość przekazania nowego sa-
mochodu pożarniczego Żuk – A 15 z pełnym wypo-
sażeniem, kierowcą został Bronisław Namysłowski.  
Nastąpiła znaczna modernizacja sprzętu. W 1971 
roku naczelnikiem OSP został Władysław Korbiel. 
W kolejnym roku powstała Młodzieżowa Żeńska Dru-
żyna Pożarnicza.

 W latach 1978-1987 funkcję prezesa OSP Bo-
lechowice pełni Franciszek Klimek. W 1986 roku 
podjęto inicjatywę budowy nowej remizy, wybrano 
komitet organizacyjny. Czterokrotnie zmieniano lo-
kalizację. W 1987 prezesem OSP został druh Włady-
sław Sendor - syn Stanisława i pełnił ją do 2016 roku.  
W czasie jego kadencji obchodzono 100 lat istnienia 
OSP Bolechowice. W październiku 2000 roku jednost-

W dwudziestoleciu międzywojennym naczelni-
kami OSP był Władysław Sendor i Kazimierz Sroka. 
Naczelnicy musieli zdobywać fundusze na funkcjono-
wanie OSP. Organizowali akcje charytatywne: przed-
stawienia szkolne, festyny w Dolinie Bolechowickiej 
oraz sprzedawali bilety wstępu – za zgodą właściciela 
lasu – do Doliny Bolechowickiej. Pozyskane pienią-
dze przeznaczono na zakup sprzętu gaśniczego, mun-
durów oraz budowę nowej remizy, która powstała 
w 1934 roku i istniała do roku 2000.

Wybuch II wojny światowej i okupacja niemiecka 
ograniczyły działalność OSP, remizę zarekwirowano 
na magazyn, pod koniec okupacji zamieniony na kwa-
terę żołnierska i warsztat stolarski. Mieszkańcy ukry-
wali sprzęt strażacki w domach i stodołach. Niemiecki 
okupant wyznaczył druhów OSP na tzw. dziesiętni-
ków, którzy pełnili warty nocne pilnując magazynów 
ze zbożem.

Po wojnie nastąpił proces odtworzenia struktury 
OSP. W roku 1947 naczelnikiem OSP został Stanisław 
Sendor. W związku z elektryfikacją wsi doprowadzo-
no do remizy prąd, przeprowadzono jej remont oraz 
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ka OSP otrzymała od Urzędu Gminy Zabierzów na za-
sadzie umowy użyczenia garaż i pomieszczenie biuro-
we w budynku wielofunkcyjnym.

Dzięki zaangażowaniu bolechowickich strażaków 
i hojności mieszkańców pod koniec 2003 roku OSP 
otrzymało nowoczesny samochód ratowniczo – ga-
śniczy na podwoziu marki Iveco, który wyjeżdżał  
do pożarów i wypadków drogowych. W 2009 roku 
OSP w Bolechowicach pozyskało samochód ra-
towniczo-gaśniczy STAR 266 od Nawojowej Góry,  
który został nazwany „Major”, dla upamiętnienia druha 
Stanisława Macałki. Samochód ten stanowił podstawę  
do rozpoczęcia procesu włączenia OSP Bolechowice do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Po 130 latach służby społeczeństwu dziś funkcję 
prezesa OSP Bolechowice pełni Paweł Sendor a funk-
cję naczelnika Michał Zwoliński. 4 czerwca podczas 
jubileuszowych uroczystości były gratulacje i oko-
licznościowe podziękowania od Ministra Infrastruk-
tury Andrzeja Adamczyka przekazane przez Henryka 
Woszczynę, wysokich rangą wojewódzkich i powiato-
wych przedstawicieli PSP i OSP m.in. brygadiera Paw-
ła Żabę, przedstawicieli Powiatu Krakowskiego Alicję 
Wójcik, Romanę Maziej-Niewczas, Wójt Gminy Zabie-
rzów Elżbietę Burtan, Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Henryka Krawczyka. Jednostka OSP Bolechowice 
odebrała również akt włączenia do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Były też odznaczenia. 
Uroczystości Jubileuszowe zapoczątkowała uroczysta 
msza św., którą celebrowali ks. prałat Stanisław Ko-
zieł, kapelan OSP ks. Stanisław Maślanka, Wielki Prze-
or Generalny Zakonu Templariuszy Krzysztof Kurzeja.

Maciej Liburski

Piknik Rodzinny w Bolechowicach
W słoneczną niedzielę, 5 czerwca w urokliwych 

Bolechowicach, odbył Piknik Rodzinny połączony 
z obchodami Dnia Dziecka. Organizatorami imprezy 
byli Sołtys i Rada Sołecka Bolechowic. Moc atrakcji, 
warsztaty plastyczne, lalki motanki, malowanie bu-
ziek, konkursy z nagrodami, kolejka, dmuchany plac 
zabaw, gry wielkoformatowe, kozia zagroda Kozartu, 
koncert familijny, otwarcie wystawy grafik W. Kowal-
czyka „Skarby Blisko Krakowa”, czy wreszcie pokazy 
zorganizowane przez strażaków z OSP Bolechowice 
- to wszystko sprawiło, że uśmiechy nie opuszczały 
twarzy przybyłych całymi rodzinami gości.

Redakcja
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Dni Gminy Zabierzów
Wszystko co dobre szybko się kończy. Dni Gminy 

Zabierzów za nami. Te zdecydowanie należały do bar-
dzo udanych. Gospodarzami wydarzenia byli Wójt 
Gminy Elżbieta Burtan oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Krawczyk.

Sobota 18 czerwca to prawdziwy maraton koncer-
towy: Viki Gabor, Video, Stachursky, Varius Manx & 
Kasia Stankiewicz. Prowadził Irek Jakubek, prezenter 
i dziennikarz muzyczny. Artyści pokazali klasę! Kon-
certy przyjęto z aplauzem. Fani szaleli. Tego dnia 
zaprezentowały się również wokalistki zespołu Con-
tra z SCKiPGZ i ten występ również przyjęto bardzo 
gorąco. Seniorka Hanna Czaja-Bogner udowodniła,  
że estrada to dla niej chleb powszedni.

  W niedzielę 19 czerwca rynek zdominowa-
ły atrakcje dla dzieci-bezpłatne miasteczko zabaw, 
warsztaty artystyczne, animacje, gry i konkursy z na-
grodami. Był klaun, kangur, pająk Paj i strażak Sam 
- maskotka OSP z Zabierzowa. Na scenie wystąpili 
laureaci 11. edycji konkursu “Zabierzowskie bajko 
granie”. W obecności Wójt Gminy ślubowanie złożyli 
zawodnicy Akademii Piłkarskiej Kmity Zabierzów. Nie-
dziela to również otwarcie wystawy plenerowej „Zie-
mia zabierzowska-podróże z historią”, koncert Gmin-
nej Orkiestry Dętej i występ grupy teatralnej Kurdesz. 
I tak jak w sobotę wszyscy chętni mogli korzystać 
z atrakcji „miasteczka” i food-trucków. Tradycyjnie 
organizatorem imprezy było Samorządowe Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Pamiętajcie, następne Dni Gminy Zabierzów już za rok!
Joanna Hyckowska

Fot. Jan Ulicki
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XVIII Powiatowy Dzień Seniora
To już osiemnasty raz Towarzystwo Przyjaciół 

Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach, które-
go prezesem jest Maria Woszczyna - Lipka wspólnie 
z dyrekcją DPS, terapeutami zorganizowali Dzień Se-
niora. Gospodarzem spotkania był dyrektor Henryk 
Sikora. Jak zawsze i tym razem było wiele atrakcji. 
Wystąpiły zespoły artystyczne: „Mi-nutki”,” Teatr po 
Latach ”i bard z Zabierzowa Wiesław Olek. Były kon-
kursy: folklorystyczny - wianki świętojańskie i sporto-
wy - celne oko seniora. Policjanci z Powiatu i Zabie-
rzowa udzielali porad jak unikać wszelkich zagrożeń. 
Służba medyczna wykonywała pomiary wydolności 
płuc, ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy we krwi. 
Był i poczęstunek coś - niecoś z grilla, zupa zalewaj-
ka i placki ziemniaczane a na deser domowe ciasta 
– same pyszności. Hitem spotkania był mecz piłki 
nożnej o Puchar Mieszkańców DPS Więckowice - Sa-
lezjanie contra Samorządowcy. Zacięty pojedynek 
rozstrzygnęły dopiero rzuty karne. Tym razem wygrali 
samorządowcy. Spotkanie zakończyła wspólna zaba-
wa. Organizatorom należą

się słowa uznania podobnie jak i podopiecznym 
Domów Pomocy Społecznej oraz wspaniałym senio-
rom, którzy wytrwali do końca radosnego święta ja-
kim był XVIII Powiatowy Dzień Seniora. W spotkaniu 
uczestniczyli seniorzy Powiatu Krakowskiego, radni 
Powiatu, wójtowie, burmistrzowie, radni gmin, soł-
tysi, przedstawiciele służb mundurowych, dyrekto-
rzy, prezesi, duchowni m.in. Wójt Gminy Zabierzów 
Elżbieta Burtan, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, 
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj, Z-ca Ko-
mendanta Powiatowego Policji Jacek Rosół, Dyrektor 
Wyższego Seminarium Duchownego Ks. Adam Pa-
szek, sołtys Adam Wierzbicki.

Katarzyna Mroczek
Maciej Liburski
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Wizyta delegacji z miasta Camas w USA
W dniach 2-7 czerwca 2022 r. mieliśmy przyjem-

ność gościć w naszej gminie małżeństwo Państwa 
Halverson – Lloyda i Urlike, ze Stanów Zjednoczo-
nych. Pan Halverson jest emerytowanym admini-
stratorem miasta Camas, z którym gmina Zabierzów 
może pochwalić się owocną współpracą od 2004 r. 
Kilkudniowa wizyta była zorganizowana zarówno 
w duchu kulturalnym jak i turystycznym.

Ponad dwudziestoletnia współpraca z miastem 
Camas jest mocnym impulsem do podnoszenia umie-
jętności lingwistycznych wśród naszych uczniów. 
Cyklicznie odbywające się już od wielu lat obozy ję-
zykowe, warsztaty dla nauczycieli, czy uczestnictwo 
w międzynarodowej wymianie uczniowskiej ze Sta-
nami Zjednoczonymi Ameryki pokazały jak ważna 
jest to sprawa.

Wizytę delegatów rozpoczęło spotkanie z dyrek-
tor Beatą Kęder, nauczycielem języka angielskiego 
Renatą Pędrys i młodzieżą w Szkole Podstawowej 
w Zabierzowie. Spotkanie było okazją do prezentacji 
obrazu ceramicznego pt. Przyjaźń, który przed laty 
wspólnie stworzyli artyści z miasta Camas i gminy 
Zabierzów pod kierunkiem prof. Marity Benke-Gaj-
dy. Podczas zorganizowanego spotkania uczniowie 
mieli okazję zadać gościom wiele pytań, dzięki cze-
mu mogli nie tylko sprawdzić swoje umiejętności 
językowe w bezpośrednim kontakcie ale również 
dowiedzieć się wiele na temat partnerskiego miasta 
Camas oraz zainteresowań, spostrzeżeń i zwyczajów 
naszych gości.

Uroczystym punktem programu było spotkanie 
delegacji z wójt Elżbietą Burtan, przewodniczącym 
Rady Gminy Zabierzów Henrykiem Krawczykiem, 
wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Zabierzów: 
Andrzejem Krawczykiem, Wojciechem Stępniem 
i Tadeuszem Brzuchaczem, zastępcą wójta Bartło-
miejem Stawarzem oraz przedstawicielami spo-
łeczności Rudawy z sołtysem Marcinem Cieślakiem 
i proboszczem Andrzejem Badurą na czele w zrewi-
talizowanym centrum w Rudawie. Goście zwiedzili 
zabytkowy kościół pw. Wszystkich Świętych jak rów-
nież nowy budynek Rudawskiego Centrum Kultury  
ze strażnicą OSP oraz rynek w Rudawie, zrewitali-
zowany z wykorzystaniem środków Unii Europej-
skiej. Goście zwiedzili również Willę w Kochanowie,  
która została odrestaurowana przy współfinanso-
waniu ze środków zewnętrznych. Amerykanie wzięli 

również udział w „Pikniku Rodzinnym” oraz werni-
sażu wystawy grafik Wojtka Kowalczyka „Skarby Bli-
sko Krakowa” w Bolechowicach. Wizyta w gminie 
Zabierzów była okazją do rozmów i wymiany do-
świadczeń, w tym dotyczących skutków pandemii 
oraz szukania rozwiązań w obliczu obecnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej.

  W ramach realizacji turystycznej części pro-
gramu wizyty, Państwo Halverson odwiedzili rów-
nież Kraków. Zwiedzili m.in. wystawę w Krakowskim 
Muzeum Książąt Czartoryskich, w Muzeum Narodo-
wym oraz Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza 

Kantora Cricoteka. W organizację przyjęcia delegacji 
zaangażowani byli również kierownik Wydziału Roz-
woju i Promocji Małgorzata Tomczyk, skarbnik Piotr 
Budziak oraz sekretarz Bartosz Barański.

Na zaproszenie wójta Bogusława Króla, delegacja 
miasta Camas odwiedziła gminę Zielonki, w której 
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spotkała się z przedstawicielami lokalnego samorzą-
du jak również zwiedziła ciekawe miejsca i obiekty. 
Relację można zobaczyć na stronie gminy Zielonki: 
zielonki.pl/amerykanska-delegacja-z-wizyta-w-gmi-
nie-zielonki/

Wizyta delegacji miasta Camas nastraja nas po-
zytywnie do dalszej ciekawej i owocnej współpracy 
z partnerskimi gminami.

Tekst: Wydział Rozwoju i Promocji UG Zabierzów
Zdjęcia: Redakcja Miesięcznika Znad Rudawy

Rozstrzygnięcie konkursu 
w Radawnowicach

10 czerwca w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutycz-
no – Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca ”w Radwano-
wicach, odbyła się uroczystość wręczenia nagród lau-
reatom V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko 
– Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Opowieści 
kresowe – Białoruś”. W tegorocznej edycji konkur-
su uczestniczyło 83 uczestników. Laureaci reprezen-
towali m.in Wrocław, Kraków, Chrzanów, Trzebinię,  
Toruń, Radwanowice, Nawojową Górę, Tenczynek, 
Sosnowiec, Chełmek, Czernichów.

Gospodarzem spotkania był ks. Tadeusz Isako-
wicz-Zaleski. Spotkanie prowadziły dyrektorki szkół 
Milena Błądek-Byczek i Agnieszka Mitka. Organiza-
torami Konkursu byli: Fundacja Kresowa „Memoria 
et Veritas” w Krakowie, Fundacja im. Brata Alberta 
w Radwanowicach, Integracyjna Szkoła Podstawo-
wa im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, Szko-
ła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Nawojowej Górze. Prace nad organizacją konkur-
su nadzorowała Małgorzata Mitka. Konkurs wsparli: 
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IPN-Oddział w Krakowie, UM w Krzeszowicach oraz 
WRiPG Zabierzów.

W podsumowaniu konkursu uczestniczyli: Ewa 
Włodarczyk przedstawiciel Małopolskiego Kuratora 

Oświaty w Krakowie, Alicja Wójcik Wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Krakowskiego, Witold Kulczycki 
Zastępca Burmistrza Gminy Krzeszowice, Bartłomiej 
Stawarz zastępca Wójta Gminy Zabierzów, Ewelina 
Szlachta Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie, państwo 
Grażyna i Bogdan Kasprowiczowie, Maria Krawczyk 
Wiceprezes Zarządu Oświatowego Towarzystwa In-
tegracyjnego w Radwanowicach, ks. Andrzej Sasuła 
Proboszcz Parafii pw. Św. Brata Alberta w Radwano-
wicach, Zarząd Fundacji im. Brata Alberta, kierow-
nicy jednostek i filii Fundacji i co najważniejsze pod-
opieczni Fundacji i uczniowie szkół integracyjnych.  
Podsumowaniu towarzyszyła wystawa i koncert.  
Scenografię zaprojektowała Katarzyna Zając.

Maciej Liburski

Wernisaż wystawy 
„Skarby Gminy Zabierzów”

W dniu 5 czerwca 2022 r. w Parku im. św. Jana Paw-
ła II w Bolechowicach, odbył się wernisaż wystawy 
pn. „Skarby Gminy Zabierzów”. Wystawa prezentu-
je grafiki Wojciecha Kowalczyka powstałe w ramach 
realizacji projektu pn. „Skarby w Zabierzowie – dzia-
łania promujące dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa 
z wykorzystaniem marki Skarby Blisko Krakowa”.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Przewodni-
czacy Rady Gminy Zabierzów, sołtys Bolechowic Hen-
ryk Krawczyk przy współudziale kierownika Wydziału 
Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów Małgo-
rzaty Tomczyk, autora prac - artysty Wojciecha Kowal-
czyka – oraz delegacji z partnerskiego miasta Camas.

Zaprezentowane prace przedstawiają niezykle 
precyzyjne i oryginalne rysunki zabytków, atrakcji 
turystycznych i krajobrazowych naszej gminy. Praw-
dziwe „Skarby Gminy Zabierzów” zostały uchwycone 
w ponadczasowy i unikatowy sposób.

Wystawa ma charakter plenerowy, dostępna  
będzie w Bolechowicach przez trzy tygodnie lub 
dłużej. Następnie wystawa zostanie umiejscowiona 
w kolejnych sołectwach Gminy Zabierzów a jej plene-
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Wernisaż wystawy „Ziemia zabierzowska. 
Podróże z historią”

rowa ekspozycjia pozwoli na szeroki i nieograniczony 
dostęp zarówno mieszkańcom jak i turystom odwie-
dzającycm nasze okolice.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt i skład wystawy wykonało Samarządowe 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Wydział Rozwoju i Promocji
Urzędu Gminy Zabierzów

19 czerwca podczas drugiego dnia Dni Gminy 
Zabierzów na zabierzowskim rynku odbył się wer-
nisaż wystawy „Ziemia zabierzowska. Podróże z hi-
storią”, która została zorganizowana wspólnie przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zabierzowskiej oraz 
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów. Uroczystego otwarcia dokonali prezes 
stowarzyszenia Edmund Dąbrowa oraz Krzysztof Ślu-
sarczyk.

Wystawa tematycznie nawiązuje do organizowa-
nych przez stowarzyszenie wspólnie z mieszkańca-
mi spacerów, mających na celu poznanie ciekawych 
miejsc czy obiektów związanych z historią Zabierzo-
wa. Na wystawie prezentowane są również archi-
walne fotografie udostępnione przez Zabierzowian  
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ze swych prywatnych zbiorów. Na każdej z tablic znaj-
duje się kod QR, który po zeskanowaniu pozwala na 
pobranie pełnej cyfrowej wersji książki „Ziemia za-
bierzowska. Podróże z historią” wydanej przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi Zabierzowskiej.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy, 
która znajduje się przy wejściu na zabierzowski rynek 
od ul. Kolejowej, obok przystanku MPK.

Robert Zając

Pierwsza mapa rysunkowa Gminy Zabierzów 
– „Skarby Gminy Zabierzów”

Przedstawiamy Państwu pierwszą mapę Gminy 
Zabierzów, na której zabytki, atrakcje turystyczne, 
walory przyrodnicze i krajobrazowe zostały zapre-
zentowane w postaci pięknych rysunków. Poprzez 
przedstawienie najbardziej atrakcyjnych elementów 
architektury i krajobrazu w postaci kolorowych rysun-

ków – nasza gmina nabiera niecodziennego kolory-
tu i staje się jeszcze bardziej atrakcyjna zarówno dla 
mieszkańców jak i turystów. Cenne zabytki, Park Kra-
jobrazowy Dolinki Krakowskie, Tenczyński Park Krajo-
brazowy, Las Zabierzowski, Skała Kmity czy też rzeka 
Rudawa i kamieniołom – przedstawione w niezwykle 
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Dzień Dziecka w Nielepicach

plastyczny sposób - jeszcze mocniej przyciągają uwa-
gę i zachęcają do ich odkrywania.

Mapa dostępna jest w Urzędzie Gminy Zabierzów 
pok. 2.12 oraz w wersji elektronicznej na stronie in-
ternetowej www.zabierzow.gmina.pl w zakładce tu-
rystyka i rekreacja. Mapę można również pobrać ska-
nując smartfonem QR kod umieszczony poniżej.

Pierwowzór mapy, obecnie wzbogaconej o nowe 
atrakcje turystyczne, powstał w ramach realizacji 
projektu „Skarby w Zabierzowie - działania promu-
jące dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa z wykorzy-
staniem marki” Skarby Blisko Krakowa”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 -2020.

Wydział Rozwoju i Promocji
Urzędu Gminy Zabierzów

W niedzielę w Nielepicach odbył się - przełożony 
z soboty, bo pogoda nie dopisała - Piknik Rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka.

Organizatorzy (SP w Nielepicach, Sołtys i Rada So-
łecka Nielepic) przy ogromnym zaangażowaniu rodzi-

ców (oraz wsparciu technicznemu Samorządowego 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów) przy-
gotowali moc atrakcji dla najmłodszych.

Były dmuchane zamki, strażacy z OSP Nielepice, 
nauka strzelania z łuku prowadzona przez Stowarzy-
szenie Łucznicze „Arrow”, licytacja fantów z prze-
znaczeniem na budowę placu zabaw, gra terenowa,  
słodkości i przysmaki z grilla... I to wszystko przy pięk-
nej słonecznej pogodzie. Czego można chcieć więcej?

Impreza rozpoczęła się występami dzieci na scenie 
i przed sceną... Były tańce, śpiewy a nawet pokazy 
gimnastyczne. Nad całością wydarzeń scenicznych 
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W Ujeździe było odjazdowo
Tak pokrótce można podsumować Dzień Dziecka 

jaki dla najmłodszych mieszkańców Ujazdu przygo-
towali: sołtys Jan Baran, Rada Sołecka i Klub Seniora 
„Złoty Zakątek”. Były gry i zabawy aranżowane przez 
animatorki Meri i Sofii z Krakowa. Dużym powodze-
niem wśród najmłodszych cieszyły się: mydlane bań-
ki, czołganie w rękawie, malowanie twarzy i broka-
towe tatuaże. Atrakcją była również zabawa chustą 

Klanza, zręcznościowa gra Twister i rzuty kulami  
do tarczy. Chłopcy grali także w piłkę nożną. Wielki 
dmuchany zamek był przez dzieci zdobywany bez 
przerwy. Na placu zabaw też się działo. Były napoje, 
słodycze, upominki, a także degustacja miodu natu-
ralnego. No i oczywiście wata cukrowa. Dla dorosłych 
mocna kawa lub markowa herbata.

W Ujeździe było naprawdę odjazdowo!
Maciej Liburski

czuwała Elżbieta Łęska-Kokosińska. Park im. rtm. W. 
Pileckiego dawno nie widział takich tłumów gości.

Na zakończenie odbył się mecz siatkówki Grono 
Pedagogiczne vs Rada Sołecka wzmocniona Resztą 
Świata. Niestety z zapowiadanego składu RS w ostat-
niej chwili z powodu niegroźnych lecz bolesnych 
kontuzji wypadło kilkoro graczy. Po zaciętym meczu  
(2:1 w setach) zwyciężyła drużyna nauczycieli.
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Świętojańska tradycja w Zelkowie
W sobotę 25 czerwca w Zelkowie odbyła się ple-

nerowa impreza nawiązująca do starych pogańskich 
zwyczajów i obrzędów ludowych. Koniec czerwca 
łączy się z przesileniem wiosenno-letnim, z kultem 
Kupały. Pogański kult Kupały zespala w sobie religię 
niebios (słońc) i ziemi. Według mitologii słowiań-
skiej Kupała jest bożkiem wszelkich wód. Kult wody 
przetrwał do dziś, gdyż został włączony do religii 
współczesnych, w chrześcijaństwie przyjął formę ry-
tuału religijnego, błogosławieństwa wodą święconą.  
Wiara w moc świętych rzek, niegdyś Wisły i kąpiel 
w Noc Świętojańską, która ma moc uzdrawiającą 
a u Słowian Wschodnich łączyła się ze zwyczajem 
rzucania wianków z zapalonymi świecami do wody.  
Kiedyś była to ofiara dla dobrego, wesołego bożka 
Kupały. Po przyjęciu chrześcijaństwa ta uroczystość 
przypadała na Świętego Jana, który chrzcił wodą. 
W dzień Kupały ludzie oczyszczali się od przebytych 
chorób kąpielą i skakaniem w przez ogień. Święto 
Kupały symbolizuje trzy główne kulty: boga wody, 
bogów wiosennego słońca i błyskawicy oraz bogów 
ziemskiej urodzajności.

Program uroczystości w Zelkowie korespondo-
wał ze świętojańską tradycją. Impreza odbywała  
się nad urokliwym stawem z molo i fontanną pośrodku.  
Na początku spotkania gości serdecznie powitał soł-
tys Andrzej Krawczyk. Wśród zaproszonych byli m.in.: 
Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Przewod-
niczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk,  
dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Słonecz-
ne Wzgórze” w Zelkowie Maciej Papież, radni Powia-
tu, Gminy, sołtysi, seniorzy.

Dopisali okoliczni mieszkańcy. Licznie przybyli z ro-
dzinami, dziećmi w różnym wieku – od przedszkola  
do nastolatka. Dla nich przecież przygotowano blok 
zabaw i rozrywki. Wszyscy mogli wziąć udział w kon-
kursach na najpiękniejszy wianek pleciony według 
najstarszych wzorów sztuki ludowej i na najsmaczniej-
szy sernik. Urocze seniorki, dziewczęta i dziewczynki 
w różnokolorowych wiankach na głowie wzbudzały 
zachwyt, jak np., wianeczek z błękitnych chabrów.

Po przyznaniu przez jury nagród w tych dwóch 
kategoriach, korowód z wiankami przeszedł nad 
staw. Rozpoczęły się obrzędy puszczania dużych 
i mniejszych wianków do wody. Jedna z uczestniczek 
z Wieliczki spóźniła się na konkurs. Choć nie dostała 
nagrody, radośnie oddawała swój wianek z pomarań-

czowych kwiatów duszkom wodnym. W czasie de-
gustacji sernika okazało się, że wszystkie ciasta były 
wyśmienite. Dzieci i młodzież szkolna miały do dyspo-
zycji plac zabaw z dmuchańcami i inne niespodzianki, 
np. lody, wata cukrowa, była też przejażdżka łódką  
po stawie.

Kulminacją imprezy był jedyny w swoim rodzaju 
koncert, z nutką nostalgii, tekstami poetyckimi w au-
rze miłości i spotkania (wiosny życia z latem, z prze-
błyskiem jesieni). A wszystko w wykonaniu miesz-
kanki Zelkowa, wspaniałej solistki Agaty Rymarowicz 
i równie dobrego zespołu muzycznego. Po koncer-
cie świętojańskie ogniska zastąpiła feeria świateł,  
wianki pływały w wodzie. Żywioł zabawy tanecz-
nej wspólnego śpiewu trwał tej jedynej, najkrót-
szej w roku nocy, aż do świtu. Organizatorem jakże 
udanej imprezy w Zelkowie był sołtys, rada sołecka 
i klub seniora.

Maciej Liburski
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Lipiec w Samorządowym Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów

Od 27 czerwca do 7 sierpnia w zabierzowskim Cen-
trum Kultury odbywa się akcja Wakacje z Centrum 
Kultury. Jak co roku przygotowano dla dzieci mnó-
stwo atrakcji, z których każdy wybierze coś dla siebie. 
Zaplanowano zarówno zajęcia dla dzieci młodszych 
w wieku od 7 lat jak i dla młodzieży, która w czasie 
wolnym od nauki szkolnej może skorzystać z cyklu 
warsztatów wokalnych, filmowych oraz teatralnych. 
Dodatkową propozycją są wycieczki do takich miejsc 
jak Zagroda na Jędrzejówce, Ranczo Artemidy czy Za-
torland. Szczegółowy program dostępny jest w Cen-
trum Kultury.

Od 25 lipca przez dwa tygodnie będzie realizowany 
projekt „Witajcie w naszej bajce – robiMy Dom Kultu-
ry”, w ramach programu Lato w teatrze Instytutu Te-
atralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

8 lipca o godz. 21:00 w Parku im. Jana Pawła II 
w Bolechowicach odbędzie się pierwszy pokaz kina 
plenerowego. Od godz. 21:00 zostanie wyświetlony 
film „Joker”, zdobywca dwóch Oscarów (2019, reż. 
Todd Phillips).

16 lipca na Stadionie LKS Orlęta Rudawa odbę-
dzie się projekcja filmu w ramach spotkań Kina ple-
nerowego. O godz. 21:00 zostanie wyświetlony film  
„Na noże” (2019, reż. Rian Johnson).

Szczegóły wszystkich wydarzeń dostępne są na 
stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl oraz 
profilu FB.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach.
Katarzyna Starowicz
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„Zabierzowskie bajkogranie” czyli teatr 
małych form artystycznych

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pande-
mią mieliśmy znów przyjemność gościć wspania-
łych młodych artystów na scenie zabierzowskiego 
Centrum Kultury. 7 czerwca odbył się XI Przegląd 
Twórczości Artystycznej Przedszkolaków „Zabie-
rzowskie bajkogranie”, w którym udział wzięło sie-
dem grup z placówek z terenu Gminy Zabierzów. 
Przedstawienia były barwne, rozśpiewane, roztań-
czone, żartobliwe a także pouczające. Komisja kon-
kursowa w składzie: Paweł Mróz – aktor teatralny, 
Ewelina Szlachta – Dyrektor GZEAS, Anna Domaga-
ła - polonistka oraz Urszula Obydzińska – artysta-
-plastyk, przyznała nagrody i wyróżnienia.

Laureatami I miejsca została grupa 0B z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie,  
która zaprezentowała „Baśń o dwunastu miesią-
cach”. II miejsce zajęła grupa Przedwiośnie, również 
z ZSP w Zabierzowie, prezentująca przedstawie-
nie pt. „Bunt Skrzata Tadzia”. Miejsce III otrzymali 
mali artyści z oddziału przedszkolnego Integracyj-
nej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach, którzy 

doskonale odegrali „Baśniowy Ambaras”. Z uwagi 
na wysoki poziom prezentacji konkursowych Jury 
postanowiło przyznać wyróżnienia dwóm grupom: 
oddziałowi przedszkolnemu SP w Rząsce, grupie 
Jesień z ZSP w Zabierzowie. Nagrody rzeczowe  
oraz bony finansowe zostały wręczone przez dyrek-
tora SCKiPGZ Aleksandrę Małek, Dyrektora GZEAS 
Ewelinę Szlachtę oraz sekretarza gminy Bartosza 
Barańskiego.

 Wszyscy zebrani mieli możliwość obejrzeć jesz-
cze jeden występ sceniczny w wykonaniu cyrkow-
ca, który swoim talentem oczarował i małych i du-
żych, raz po raz zbierając gromkie brawa.

Wszystkim uczestnikom przeglądu oraz osobom 
przygotowującym przedstawienia serdecznie gra-
tulujemy. Już nie możemy doczekać się kolejnej 
odsłony „Zabierzowskiego bajkogrania”.

Karolina Wilewska
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Książki polecają się na wakacje!
Zbliża się lato, nadchodzi czas urlopowy, a to 

zawsze dobry moment na przeczytanie książki.  
Spora część osób pakuje do walizki czy plecaka książ-
kę, która będzie im towarzyszyć podczas wypoczynku.  
Czy dla was, drodzy czytelnicy – tak jak i dla nas – wa-
kacje oznaczają odpoczynek z książką? Podczas czyta-
nia zapominamy o całym świecie, odrywamy się choć 
na chwilę od codziennych problemów. Książki na 
wakacje wybieramy według różnych kryteriów: jedni 
chcą nadrobić zaległości, inni kontynuują rozpoczęte 
serie, jeszcze inni wybierają na chybił trafił w nadziei,  
że trafią na dobrą pozycję lub sugerują się recenzja-
mi internetowymi, zachętą znajomych albo polece-
niami pani z biblioteki. Część osób chce przeczytać 
coś wartościowego, co w jakiś sposób zainspiruje,  
rozwinie, dostarczy nowych informacji, inni liczą na 
relaks i przyjemność.

Są też czytelnicy, którzy w wakacje chcą odpocząć 
od książek i lektur: oddając książki w czerwcu żegnają 
się słowami: do zobaczenia we wrześniu! Niektórzy 
po przeczytaniu lektur nabierają ochoty na poznanie 
dalszych przygód „12 Skarpetek” (Justyny Bednarek), 
„Detektywa Pozytywki” (Grzegorza Kasdepke) czy 
„Felixa, Neta i Niki” (Rafała Kosika).

W naszych bibliotekach proponujemy książki, któ-
re nie tylko zaciekawią, ale również zainspirują, roz-

bawią, zaskoczą, nauczą i będą trzymały w napięciu 
do ostatniej strony.

Bardzo dużą popularnością cieszą się autorzy po-
wieści:

- obyczajowych – Krystyna Mirek, Kristin Han-
nah, Joanna Jax, Ałbena Grabowska, Edyta Świętek, 
Agnieszka Olejnik

- mocnych kryminałów – Chris Carter, Christo-
pher Grange, Przemysław Piotrowski, Piotr Kościelny,  
Jędrzej Pasierski, Wojciech Chmielarz)

- kryminałów na wesoło – Alek Rogoziński, Marta 
Obuch, Aneta Jadowska, Olga Rudnicka, Jacek Galiń-
ski.

Dla dzieci niezmienną popularnością cieszą się 
serie: „Kicia Kocia”, „Samochodzik Franek”, „Basia”, 
„Tajemnice” czy „Operacje”. Posiadamy spory wybór 
biografii, reportaży, książek podróżniczych czy z ga-
tunku fantasy.

Niezależnie od tego czy wybierzemy trekking 
w górach czy leniwe leżenie na plaży, książka jest za-
wsze doskonałym towarzyszem podróży. I chociaż na-
sze plany przeważnie są duże, a rzeczywistość bywa 
różna, to liczą się chęci! Drodzy czytelnicy: książki na 
wakacje czas wybrać!

Maria Głogowska



ZNAD RUDAWYA24

Grupa Teatralna „Kurdesz” na scenie!

Srebrny medal w Pucharze Świata 
w Budapeszcie

W niedzielę, 26 czerwca na scenie Samorządo-
wego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 
wystąpiła Grupa Teatralna „Kurdesz”. W tym dniu 
odbyła się premiera spektaklu pt. „Kram z Piosenka-
mi” – obrazka scenicznego w trzech częściach.

Artyści zaprezentowali licznie przybyłej publiczno-
ści scenę pierwszą „Kulig Staropolski”. Część druga  
„Na poddaszu u malarza” - zarejestrowana w ubie-
głym roku w Młynie Zabierzów - została odtworzo-
na na scenicznym ekranie. Po projekcji nadszedł czas  
na premierę części trzeciej „Bielany”, zakończonej bra-
wurowym wykonaniem piosenki „Teatr jest w nas”.

Przedstawienie jest efektem kilku lat pracy arty-
stów amatorów z grupy „Kurdesz”, działającej w Sa-
morządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów. Za reżyserię spektaklu odpowiada Jacek 
Strama a za opracowanie muzyczne i akompania-
ment Piotr Piecha. Na scenie wystąpili: Hanna Cza-
ja Bogner, Kazimiera Burek, Cecylia Chrzanowska, 
Małgorzata Kozłowska, Wiesława Włodarczyk, Kata-
rzyna Mroczek, Antoni Czernak, Wiesław Olek, Wie-
sław Kostecki, Henryk Micimiński, Marian Łacheta 
oraz Franciszek Sendor.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Robert Zając

W turnieju Pucharu Świata w Kickboxingu w Buda-
peszcie Polskę reprezentowali Serhii Kishko oraz Mo-
nika Puzio-Nieszporek, zawodnicy trenujący w Bok-
serskim Klubie Sportowym Smok Zabierzów.

Podczas turnieju rozgrywanego w dniach 31.05.– 
05.06.2022 r., Serhii Kishko w kategorii wagowej 57 kg 
(formuła full-contact) zajął II miejsce. W półfinałowej 
walce nasz zawodnik pokonał Onesa Kierana z Angli. 
Niestety w finale po zaciętej walce uległ zawodnikowi 
z Hiszpani. Zwyciężył Garcia Sanchez Manuel.

Mniej szczęścia miała nasza aktualna Mistrzy-

ni Świata w Kickboxingu Monika Puzio-Nieszporek. 
W kategorii wagowej 60 kg (formuła light-contact) 
przegrała w 1/16 finału z zawodniczką ze Słowenii. Jej 
rywalka Gazvoda Urska okazała się późniejszą trium-
fatorką turnieju w tej kategorii wagowej.

Gratulujemy zwycięzcy i życzymy powodzenia 
w kolejnych zmaganiach sportowych w kickboxingu 
oraz boksie olimpijskim.

foto. BKS Smok Zabierzów
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Podsumowanie piłkarskiego sezonu 
2021/22

Sezon piłkarski 2021/22 powoli przechodzi  
do historii. Do rozegrania pozostają już tylko ostatnie 
mecze barażowe o promocję do lig wyższych. Rywa-
lizacja w wielu klasach rozgrywkowych była w minio-
nych rozgrywkach wyjątkowo zacięta i emocjonująca,  
a co istotne ważne role odegrały w niej także kluby 
z terenu gminy Zabierzów.

Jak już wcześniej wielokrotnie podkreślano, w gru-
pie II krakowskiej ligi okręgowej w walce o drugie 
miejsce, dające prawo występów w nowej V lidze  
do końca liczyły się Orlęta Rudawa i Akademia Pił-
karska Kmita Zabierzów. Oba zespoły w całym sezo-
nie spisywały się bardzo dobrze i dały się wyprzedzić 
jedynie Radziszowiance, która dzięki temu powalczy 
w barażu o IV ligę. Orlęta do przedostatniej kolejki 
utrzymywały dwupunktową przewagę w tabeli nad 
Kmitą, a zatem sprawa drugiego miejsca miała roz-
strzygnąć się w bezpośrednim pojedynku obu drużyn, 
który odbył się 11 czerwca w Rudawie. I faktycznie 
w tym spotkaniu licznie zgromadzona publiczność, 
przy należytej oprawie, a także głośnym dopingu, była 
świadkiem w zasadzie wszystkiego co w piłce naj-
ważniejsze. Kmita szybko mógł objąć prowadzenie,  
ale najlepszy strzelec Świder w sytuacji sam na sam 
minimalnie przestrzelił. I jak głosi znane piłkarskie 
porzekadło, niewykorzystane sytuacje się mszczą.  
Tak właśnie stało się niespełna minutę później,  

gdy w odpowiedzi Żurek wpakował piłkę do siat-
ki. To Kmita, który musiał ten mecz wygrać ge-
neralnie przeważał, ale tuż przed przerwą gola  
na 2-0 zdobył Partyła. Wówczas mogło się wydawać,  
że losy meczu są rozstrzygnięte. Nic bardziej mylnego,  
po zmianie stron to goście zaatakowali z jeszcze więk-
szą determinacją i w 67 minucie Świder zrehabilitował  
się za sytuację z pierwszej części i głową zdobył bram-
kę kontaktową. Zaledwie 5 minut później atomowym 
uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Pishchevskyi 
i było 2-2. Emocje narastały, a obie drużyny chcia-
ły przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.  
Okazji nie brakowało, ale sztuka ostatecznie uda-
ła się gospodarzom już w doliczonym czasie gry,  
kiedy to po poważnym błędzie bramkarza Kmity, 
decydujący cios wyprowadził Żurek. W końcówce 
Kmita miał jeszcze słupek po stałym fragmencie gry, 
ale wynik nie uległ już zmianie. Po ostatnim gwizd-
ku sędziego, gospodarze na kolejkę przed końcem 
sezonu mogli zatem świętować historyczny awans, 
gdyż ich przewaga w tabeli wzrosła do 5 punktów. 
Radość w Rudawie była jak najbardziej uzasadniona, 
a odniesiony sukces naprawdę zasługuje na uzna-
nie i szczególne gratulacje, wszak przed startem 
kampanii 2021/22 chyba nawet najwięksi optymiści  
nie obstawiali, że Orlęta w swoim drugim sezonie 
w klasie okręgowej, będą w stanie zająć tak wysokie 
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miejsce. Dla Kmity wynik meczu z Orlętami był bo-
lesnym doświadczeniem, szczególnie że przez całą 
wiosnę podopieczni Bartosza Gawła ambitnie gonili 
rywali i systematycznie zmniejszali dystans, który po-
wstał jeszcze jesienią. Ostatecznie ta pogoń okazała 
się nieskuteczna, choć do szczęścia zabrakło napraw-
dę niewiele. Obok meczu w Rudawie na pewno można 
żałować remisu z Prokocimiem, czy domowej porażki 
z Radziszowianką. Nie zmienia to faktu, że dla Kmity 
cały sezon również generalnie należy zaliczyć do uda-
nych, skoro drugi raz z rzędu zajął on trzecią lokatę. 
Nowy sezon dla obu klubów zapowiada się ciekawie. 
Orlęta czeka nie lada wyzwanie w postaci występów 
na wyższym szczeblu, gdzie nie zabraknie zespo-
łów, które w ostatnim sezonie spadły z IV ligi. Kmita,  
po wycofaniu się w przerwie zimowej LOT-u Balice, 
jako jedyny przedstawiciel gminy Zabierzów na pozio-
mie klasy okręgowej w nowym sezonie będzie chciał 
z kolei wyciągnąć konstruktywne wnioski z mijające-
go sezonu, zaś zdobyte doświadczenia przekłuć na 
osiągnięcie wyniku dającego możliwość gry w V lidze.

W A klasie gr. II żaden z trzech zespołów z terenu 
gminy Zabierzów nie włączył się do walki o najwyż-
sze cele. Najlepiej z tego grona zaprezentował się JKS 
Zelków, który w 28 meczach wywalczył 41 punktów 
(13 zwycięstw, 2 remisy i 13 porażek), co pozwoliło  
na zajęcie 5 pozycji w tabeli. JKS prowadzony przez 
Jana Cyniewskiego przystępował do rundy rewan-
żowej z czwartej pozycji, a zatem zanotował wiosną 
mały regres. Zelków miał problemy z regularnym 
punktowaniem i tak naprawdę dopiero końców-
ka rundy dała więcej powodów do radości. O punkt 
mniej od Zelkowa zgromadził Dragon Szczyglice, pla-
sując się ostatecznie na 7 miejscu. Warto podkreślić, 
że po rundzie jesiennej Dragon miał tylko 14 punk-
tów w dorobku i nie mógł być pewny ligowego bytu. 
Wiosna była jednak bardzo udana, o czym świadczy 

zdobycie w tym okresie aż 26 punktów, co jest jed-
nym z lepszych wyników. Jest to z całą pewnością 
dobry prognostyk przed kolejnym sezonem na po-
ziomie A klasy. Trzecim zespołem z gminy Zabierzów 
w tej grupie był beniaminek Potok Więckowice,  
który praktycznie od początku balansował na grani-
cy utrzymania. Ostatecznie wywalczył on 27 punk-
tów (8 zwycięstw, 3 remisy i 17 porażek) co pozwoliło  
na zajęcie 13 miejsca w gronie 15 drużyn, a więc 
pierwszego dającego utrzymanie. Potok osiągnął 
więc podstawowy cel, jaki przyświecał mu w tym se-
zonie za co należą mu się brawa.

W kolejnym sezonie grono naszych przedsta-
wicieli na poziomie A klasy powiększy się za spra-
wą rezerw Akademii Piłkarskiej Kmita Zabierzów,  
która wywalczyła awans wspólnie z Płomieniem Jerz-
manowice. W pokonanym polu pozostała natomiast 
Wisła Rząska, której po ubiegłorocznym spadku nie 
udała się sztuka szybkiego powrotu w szeregi A klasy. 
Duży wpływ na taki stan rzeczy miała m. in. porażka 
u siebie z Kmitą II 2-4, a także kilka wpadek zanoto-
wanych po drodze. Nie pomogło nawet zwycięstwo 
z Płomieniem. Kmita II oraz zespół z Jerzmanowic 
w ostatecznym rozrachunku bez wątpienia zasłu-
żenie wywalczyły promocję do wyższej ligi. Oba ze-
społy po 20 spotkaniach zgromadziły po 53 punkty,  
dzięki 17 zwycięstwom, 2 remisom i tylko jednej 
porażce. Co ciekawe Kmita II jest jedynym zespo-
łem w lidze, który nie przegrał w delegacji, zaś Pło-
mień okazał się niepokonany na własnym obiekcie.  
Wisła Rząska zajmując trzecie miejsce straciła do li-
derów 7 punktów, co w tej sytuacji jest mimo wszyst-
ko dość sporym dystansem. Dalej w tabeli różnice  
są jeszcze większe, bowiem czwarta Niegoszowian-
ka uzbierała 33 punkty. 7 lokatę z 23 punktami wy-
walczyła natomiast Iskra Radwanowice. W ostatniej 
kolejce nie odbył się mecz pomiędzy Toporem Alek-
sandrowice i Orlętami II Rudawa (goście nie stawili  
się na mecz), przez co jak należy domniemywać Wy-
dział Gier MZPN zweryfikuje to spotkanie jako wal-
kower dla gospodarzy. Nie będzie to miało jednak 
wpływu na końcową klasyfikację i układ tabeli. Rezer-
wy Orląt zajmą 9 miejsce z 17 punktami na koncie,  
a za ich plecami znajdzie się Topór z dorobkiem zale-
dwie 8 punktów.

Teraz zawodnicy udali się na zasłużone urlopy. 
Większość z nich jeszcze w lipcu powróci do regular-
nych treningów przed startem planowanego na poło-
wę sierpnia sezonu 2022/23.

Tomasz Ziarkowski
fot. Piotr Patej i Piotr Prochowiak
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Familiada rudawska
W dniu 17 czerwca 2022 roku, w słoneczne po-

południe, w rudawskim plenerze odbyła się „Fa-
miliada rudawska”. Zorganizowana przez członków 
Klubu Seniora „Sami Swoi” z przewodniczącą klubu 
Ireną Głogowską na czele. Najważniejszym punk-
tem spotkania był konkurs wiedzy z historii Ruda-
wy, parafii i sportu, do którego pytania opracował 
zarząd klubu.

W konkursie udział wzięły trzy trzypokoleniowe 
rodziny stałych i wieloletnich mieszkańców Rudawy, 
składające się z dziadków, dzieci i wnuków. Byli to 
państwo: Poradowie, Dukałowie oraz Cieślakowie. 
Dodać trzeba, że nie wszystkie zachęcane rodziny 
miały odwagę wystąpić w konkursie. Prawidłowość 
odpowiedzi oceniali: Witold Ślusarski, Stanisław 

Wiśniewski, Marzena Włodarczyk i Mieczysław Ku-
lig. Prawidłowymi i wyczerpującymi odpowiedzia-
mi uczestnicy konkursu zasłużyli na równorzędne 
pierwsze miejsca oraz atrakcyjne nagrody. Konkurs 
ten był również formą zabawy dla wszystkich obec-
nych na imprezie. Pozostali seniorzy gorąco kibico-
wali uczestnikom zabawy a dzieci za czynny udział 
zostały obdarowane piłkami, balonami i lodami.

Po zakończeniu konkursu, przy obfitym poczę-
stunku i świetnej muzyce bawiono się do wieczora.

„Familiada rudawska” była nagrodzonym pro-
jektem w ramach Konkursu Inicjatyw dla senio-
rów Gminy Zabierzów „MOCni-Seniorzy”, złożone-
go w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów.

Andrzej Korzycki

Nr 6 / czerwiec2022
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Seniorzy z Zelkowa w Krynicy

Śląskie godki

W  dniach 10-12 czerwca Seniorzy z  Zelkowa,  
wczesnym rankiem wybrali się na trzydniową wy-
cieczkę do Muszyny, Tylicza i  Krynicy, Piwnicznej 
i Starego Sącza. Pierwszym punktem wycieczki były 
Ogrody Biblijne w  Muszynie umiejscowione wokół 
kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca. Miejsce to skła-
niało do medytacji i  modlitwy poprzez znajdujące 
się tam w  plenerze liczne treści biblijne w  różnych 
kształtach architektoniczno-artystycznych - ka-
pliczki, rzeźby itp. Kolejnym punktem wycieczki 
były Ogrody Sensoryczne - oddziałujące na zmysły 
zwiedzających - podzielone na strefy: zdrowia, zapa-
chową, wzrokową, słuchową, dotykową i  smakową.  
Są one parkiem przystosowanym nie tylko do odpo-
czynku, ale przede wszystkim do celów terapeutycz-
nych i edukacyjnych. Późnym popołudniem seniorzy 
dotarli do Krynicy, która słynie z  leczniczych wód 
mineralnych o różnych właściwościach.
Sobotni ranek rozpoczął się od spaceru w  Koro-
nie Drzew, a  następnie uczestnicy wycieczki udali  
się do Tylicza gdzie spacerowali ścieżkami Maryj-
nymi aż do Tylickiej Golgoty. Położona jest ona na 
wzniesieniu za nowym kościołem parafialnym. Znaj-
dują się tu dróżki różańcowe – kapliczki połączone 
„dziesiątkami” różańcowymi. Nad dróżkami króluje 
budowla Golgoty przypominająca swym kształtem 

obraz wieży Babel. Wzdłuż ścieżek umieszczone są 
tablice z cytatami oraz mądrościami ludowymi. Na-
stępnie wszyscy historyczną kolejką dotarli na Górę 
Parkową. Dzień zakończył się przy dźwiękach muzy-
ki góralskiej biesiadą na ranczu w Powroźniku.
Niedziela to wyjazd na Jaworzynę Krynicką, gdzie 
z  punktu widokowego, położonego na wysokości 
1114 m n.p.m., uczestnicy wyjazdu podziwiali kra-
jobrazy i szczyty sąsiednich gór. W drodze powrot-
nej udało się jeszcze odwiedzić Piwniczną i  Stary 
Sącz. Zadowoleni i pełni wrażeń seniorzy powrócili 
do domów w późnych godzinach popołudniowych.  
Była to kolejna pełna atrakcji i  bardzo udana wy-
cieczka.

Joanna Hyckowska

„Śląskie godki”- innymi słowy - nasza znajomość 
Śląska, to trzecie spotkanie w ramach cyklu „Na tro-
pie kultury i obyczajów grup etnicznych w Polsce”. 
Imprezę w zabierzowskim kamieniołomie realizował 
Klub Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa przy wspar-
ciu Klubów Seniora z terenu gminy Zabierzów. Dzięki 
temu w „Szynku” serwowano tradycyjne potrawy 
śląskie: krupnioki, kluski śląskie, żur żeniaty ślą-
ski, kwaśnicę śląską, szałat śląski, ciućspajs, roladę 
ze szpinakiem, chleb rwany, a w kawiarence „Szty-
garówce” kawę, herbatę, soki, śląskie ciasta i inne 
słodkie pyszności.

W czasie plenerowego widowiska pokazano pa-
sowanie na gwarka i obyczaje karczmy piwnej. Były 
też konkursy: badania pojemności płuc kandyda-

tom na górnika, „szkrobania” kartofli przez baby,  
picia piwa z butelki przez smoczek, wiedzy o tra-
dycji i obyczajach śląsko-górniczych i znajomości 
gwary śląskiej. Całość wzbogaciły występy wokalno-
-muzyczne Wiesława Olka, Józefa Ropki, Jana Kulki,  
Józefa Grabowskiego oraz Zespołu Wokalnego z Klu-
bu Seniora „Sami Swoi” z Rudawy. Prowadziła Bar-
bara Golińska. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.

W sympatycznym spotkaniu uczestniczyli m.in. 
wójt Gminy Elżbieta Burtan, przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Krawczyk, wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, dyrektor Sa-
morządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów Aleksandra Małek.

Maciej Liburski
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Wiosenne Dziady w Brzezince
Najkrótsze dni w roku od dawna były okazją  

do świętowania i radosnego spędzania czasu po cięż-
kim dniu. Tradycyjnie w tym czasie witano słońce 
i najcieplejszą porę roku. Ważnym elementem spo-
tkań był ogień. Dawnej Polsce w najkrótszą noc roku, 
palono wielkie ogniska, zwane sobótkami. W ten spo-
sób integrowała się cała społeczność, która gromadzi-
ła się wokół nich tańcząc, ucztując i bawiąc się bez 
skrępowania. Tego dnia bowiem nie obowiązywały 
normy społeczne, a to co było zakazane – stawało  
się dopuszczalne.

Zwyczaj ten pielęgnują seniorzy z Brzezinki.  
Jarosze co roku z tej okazji zapraszają mieszkańców 
do wspólnej zabawy śpiewająco. Towarzyszy im 
w tym pięknie udekorowany traktor i wóz drabinia-
sty, na którym wesoła gromada wykonuje biesiadne 
piosenki, wędrując po całej miejscowości.
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Zabierzowski bard

W tym roku deszcz sprawił, że do całości musiały 
dołączyć także parasole ale radosne śpiewy rozpro-
szyły chmury i po chwili zaczęło pojawiać się coraz 
więcej osób. Doskonałą zachętą były kiełbaski sma-
żone nad ogniskiem i niezwykle apetyczna jajecz-
nica z 200 jaj. Po takiej uczcie nogi same się rwały  
do tańca - a to po śpiewaniu, druga ulubiona aktyw-
ność Klubu Seniora „Jarosze”.

„Wiosenne Dziady” była nagrodzonym projektem 
w ramach Konkursu Inicjatyw dla seniorów Gminy Za-
bierzów „MOCni-Seniorzy”, złożonego w Samorządo-
wym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Katarzyna Mroczek

Pisze teksty na zawołanie i przy każdej okazji. Gita-
ra to jego stała towarzyszka a śpiewanie ma we krwi. 
Wiesław „Kelo” Olek to z pewnością jeden z najbar-
dziej aktywnych i twórczych seniorów w Zabierzowie. 
Z sercem na dłoni, zawsze pomocny, z uśmiechem na 
twarzy. W swoich piosenkach z ogromną dawką hu-
moru zgrabnie komentuje rzeczywistość. Z okazji Dni 
Gminy Zabierzów napisał kolejny wierszowany tekst, 
który z przyjemnością prezentujemy.

Któż wypowie Twoje piękno
Gmino ma kochana
Duma serce me rozpiera
Gdy się budzę z rana

Wszystkie wioski takie piękne
W nich wspaniali ludzie
Dla nas tyś jest najpiękniejsza
Małopolski cudzie.

Skała Kmity i Rudawa
Wokół szumią lasy
Pamiętając naszych przodków
Dobre i złe czasy

Lecz tak piękna jak dziś jesteś
To nigdy nie byłaś
Czasem tylko letnią nocą
Komuś się przyśniłaś

Dzięki temu, że w ratuszu
Mądrzy ludzie siedzą
Co dla naszej gminy dobre
Oni świetnie wiedzą.

My seniorzy naszej gminy
Dobrze o tym wiemy
Jak byłaś, jaka jesteś
Za to dziękujemy

Dzisiaj ciężki czas pandemii
Karty twej historii
Pisze życie, lecz kochana
To Ty będziesz w glorii

Nasze dzieci, nasze wnuki
Mogą być spokojne
Zostawimy naszą gminę
Niczym wiano hojne
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Setna rocznica urodzin Marii Baster

Szparagowe wspomnienie w Pisarach

Z okazji setnej rocznicy urodzin Marię Baster, 
mieszkankę Zabierzowa odwiedzili Wójt Gminy Elż-
bieta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Krawczyk, Kierownik USC Krystyna Jędrzejowska.  
Dostojnej Jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina. 
Maria Baster pełna dobroci udowodniła, że w każ-
dym wieku można cieszyć się życiem. Jeszcze raz gra-
tulujemy wspaniałego Jubileuszu!

Maria Baster z domu Macałka, od urodzenia miesz-
kanka Zabierzowa. Dzieciństwo okupacyjne i lata 
młodości spędziła w domu rodzinnym przy ul. Szkol-
nej, później w Domu Nauczycielskim na ul. Śląskiej.  
Miała 6 braci i 3 siostry. Jeden z braci trafił do nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego w Płaszowie 
- na szczęście przeżył. W roku 1944 wyszła za mąż.  
Wraz z mężem wybudowali w Zabierzowie dom pod 
nr. 101 . Mieszka w nim do dnia dzisiejszego. Od cza-
sów okupacji, pracowała zawodowo w Krakowie, gdzie 
szyła poszycia na parasole. Po wojnie przez długie lata 
w znanej pracowni parasoli na Placu Wszystkich Świętych.

Ma dwie pasje. Pierwsza to praca w ogrodzie.  
Druga – rzadziej spotykana u kobiet – miłość do… 
piłki nożnej. To hobby ma swoje tradycje rodzinne.  
Chodziła na mecze piłkarskie z synem Stanisławem, 
wnuk też był piłkarzem. Do tej pory bardzo interesu-
je się piką nożną, zna się na tym. Ogląda transmisje 
telewizyjne rozgrywek piłkarskich. O piłce nożnej wie 
prawie wszystko. Jej fachowe komentarze dotyczące 
gry zawodników „powalają z nóg”. Jest osobą uprzej-
mą, przyjacielsko nastawioną do ludzi. Ma w sobie 
wiele ciepła, wszystkich lubi.

Gratulujemy! Życzymy radości i wielu szczęśliwych lat.
Maciej Liburski

Dawniej gościł na królewskich i szlacheckich sto-
łach, dzisiaj dostępny w niemal każdym sklepie spo-
żywczym. Nie każdy wie, że kiedyś w Pisarach szparagi 
uprawiane były w latach 1930-2020 przez kilkunastu 
mieszkańców. Dzisiejsi seniorzy, jako dzieci i młodzież 
pracowali przy produkcji i dla nich to smaki dzieciń-
stwa.

4 czerwca w Pisarach to właśnie szparag był głów-
nym bohaterem spotkania.

„Szparagowe wspomnienie” wydarzenie zorgani-
zowane przez sołtysa Andrzeja Kaczmarzyka, Radę 
Sołecką oraz Klub Seniora w Pisarach. Pomysł został 
doceniony w ramach Konkursu Inicjatyw dla senio-
rów Gminy Zabierzów „MOCni Seniorzy”, którego 
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organizatorem jest Samorządowe Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów. Inicjatorką spotkania 
była przewodnicząca klubu Pani Grażyna Samek. Ra-
zem z koleżankami z klubu zadbały o liczne potrawy 
na bazie szparagów i pięknie uzupełniły je historia-
mi związanymi z uprawą tego warzywa w Pisarach. 
Ciekawym akcentem była także podomka i jej alter-
natywne nazwy, które skutecznie poprawiły humor 
uczestnikom spotkania.

W trakcie biesiady szparagi były podawane w róż-
nych wersjach. Wszystkie niezwykle smaczne i bardzo 
apetyczne. Celem wydarzenia było przybliżenie histo-
rii młodszym mieszkańcom Pisar i integracja i wszyst-
ko mimo deszczu udało się znakomicie.

Na więcej ciekawych historii o Pisarach i szpara-
gach zapraszamy do następnego numeru.

W wyniku błędu niezależnego od Redakcji,  
zamieszczamy ponownie przepis na szparagi autor-
stwa Grażyny Samek. Przepraszamy.

ul. Św Jana Kantego 36
Liszki
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Przepis na szparagi z wody z masłem od Grażyny Samek:

1kg szparagów białych
150g masła
Bułka tarta
Łyżka soli
Łyżka cukru

Szparagi obrać z włókien, odkroić twardą końco-
wą część. Wodę osolić, dodać cukier, zagotować.  
Szparagi umieścić w garnku, gotować ok 15 do 
20 min w zależności jak grube są laski warzyw.  
Wyjąć łyżką cedzakową, ułożyć na półmisku, polać 
gorącym masłem i posypać bułką tartą. Zamiast bułki 
można użyć starty ser salami.

Smacznego!
Katarzyna Mroczek






