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ZNAD RUDAWY2

Sesja Rady Gminy Zabierzów 
- 26 listopada 2021

W pierwszej 
części Sesji uczest-
niczyła Magda-
lena Karolak, na-
czelnik Wydziału 
D o k u m e n t a c j i 
GDDKiA - Oddział 
Kraków. Omówiła 
ona stan realizacji 
budowy obwod-
nicy Zabierzowa. 
Poinformowała, 
że projekt ob-
wodnicy jest obecnie badany przez RDOŚ, który wyda 
w tej sprawie postanowienie. Zaplanowane są kon-
sultacje społeczne projektu, a następnie Wojewoda 
Małopolski wyda decyzję ZRID, która spodziewana 
jest na przełomie I i II kwartału 2022. W lutym 2022 
ogłoszony zostanie przetarg, a w listopadzie prawdo-
podobnie nastąpi podpisanie umowy z wyłonionym 
w przetargu wykonawcą budowy obwodnicy. Takie są 
plany GDDKiA.

Kolejnym punktem obrad była informacja na temat 
realizacji wniosków i uchwał w okresie od początku 
2021 do końca października tego roku. Radni pytali, 
dlaczego do tej pory nie została zrealizowana uchwała 
z dnia 25 czerwca dotycząca udzielenia pomocy fi nan-
sowej w kwocie - 20 tys. zł - dla Gminy Nowy Targ, ce-
lem wsparcia miejscowości Nowa Biała. Nowa Biała to 
sołectwo na terenie gminy Nowy Targ, którą dotknął 
wielki pożar, niszcząc wiele budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Skarbnik Gminy Zabierzów Piotr Bu-
dziak wyjaśnił, że proszono go, by wpłatę odłożyć na 
grudzień, gdyż otrzymane dotąd przez Nową Białą 
środki nie zostały jeszcze w całości wykorzystane i ko-
lejne będą potrzebne później.

Radni uchwalili zmiany w tegorocznym budżecie 
Gminy. Podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy dla po-
wiatu chrzanowskiego w wysokości 40 tys. zł. Środki 
te zostaną przeznaczone dla Szpitala Powiatowego 
w Chrzanowie na dofi nansowanie zakupu kompletne-
go systemu EKG wysiłkowego, potrzebnego do badań 
pacjentów m.in. po przebyciu Covid-19. Koszt urzą-
dzenia to 80 tys. zł. Ze szpitala w Chrzanowie korzy-

sta wielu miesz-
kańców gminy 
Zabierzów, jest 
to szpital polsko 
– amerykański, 
świadczący dia-
gnostykę i lecze-
nie na bardzo wy-
sokim poziomie.

W tegorocz-
nym budżecie 
Gminy Zabie-
rzów zapisano też 

1,5 mln zł pożyczki dla Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych z przeznaczeniem na modernizację sie-
ci wodociągowo – kanalizacyjnej. Pożyczka ma zo-
stać spłacona do 2025 roku. Ponadto zdecydowano 
o przekazaniu 800 tys. zł celem uzupełnienia kwoty na 
wypłaty dla nauczycieli. Środki te miały zostać prze-
znaczone na zakup działki nr 427 przy ul. Kolejowej 
w Zabierzowie, jednak prywatny właściciel postano-
wił jej nie sprzedawać.

Kolejna uchwała dotyczyła działalności klubów 
i ośrodków wsparcia w ramach programu Senior+. 
W dniu 15 października na stronie rządowej ukazała 
się informacja, że ośrodki tego typu nie mogą dzia-
łać nieodpłatnie. W naszej gminie jest to Klub Senior+ 
w Zabierzowie oraz Ośrodek Wsparcia w Rząsce. Oso-
by, których dochód przekracza 100% kryterium do-
chodowego tj. 600 zł dla osoby w rodzinie oraz 776 
zł dla osoby samotnej, będą od 1 stycznia 2022 po-
nosić częściową odpłatność za pobyt w ośrodkach 
wsparcia. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej 
sytuacji, które udokumentują, że kwota dochodu po-
zostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbęd-
nych opłat i wydatków na leczenie oraz odpłatności 
za pobyt w ośrodku wsparcia nie pozwalałaby na za-
spokojenie podstawowych potrzeb życiowych, będą 
mogły zostać całkowicie lub częściowo zwolnione 
z tej odpłatności. Szczegóły dotyczące wysokości opłat 
zostaną ustalone w najbliższym czasie.

Pośrednio związane z poprzednią uchwałą było 
przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych dla Gminy Zabierzów na lata 2022 - 2026. 
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Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej 
w naszej gminie należy do najniższych w całym wo-
jewództwie, a w ostatnich latach nawet nieco się 
zmniejsza. Przewiduje się dalszy spadek liczby osób 
i rodzin korzystających ze środków pomocy społecz-
nej w formie wsparcia fi nansowego, natomiast wciąż 
utrzymuje się zapotrzebowanie na pomoc w formie 
doradztwa, pracy socjalnej i specjalistycznych porad. 
Toteż takie kierunki działań przyjęto w Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych.

Za zgodą mieszkańców wyrażoną na zebraniach so-
łectw Pisary, Zabierzów i Niegoszowice,  Rada Gminy 
podjęła decyzję o nadaniu nazw ulicom w tych miej-
scowościach. Działce nr 142/1 położonej w Pisarach 
nadano nazwę: ul. Potockich. Katarzyna, Adam, Zofi a, 
Adam Józef i inni członkowie rodziny Potockich – daw-
ni właściciele dóbr w Pisarach przyczynili się do roz-
woju tej miejscowości.

Działce nr 246/2 położonej po prawej stronie 
ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie nadano nazwę: 

ul. Śliczna. Przy tej ulicy, która dotąd nie miała nazwy 
powstało i nadal budowanych jest wiele domów. Jest 
to działka prywatna, jej właściciel wyraził zgodę na 
nadanie nazwy.

Działce nr 7, która jest drogą oddzielającą Rudawę 
od Niegoszowic nadano nazwę: ul. Wąwozowa. 

Uchwałą Rady Gminy Zabierzów przyznano Medal 
„Za wybitne osiągnięcia sportowe” Aleksandrze Za-
machowskiej – Jareckiej. Pani Aleksandra, mieszkan-
ka Brzezia, od wielu lat z sukcesami reprezentuje Pol-
skę w turniejach szermierki sportowej, w konkurencji 
szpadzistek.  

Medal ten przyznaje się osobom, które poprzez 
wybitne osiągnięcia sportowe godnie reprezentują 
i promują Gminę Zabierzów. 

Pod koniec Sesji Rady Gminy, wójt Elżbieta Bur-
tan omówiła sprawy bieżące. Poinformowała, że 
w pierwszej edycji naboru wniosków o dofi nansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Zabierzów 
uzyskała dofi nansowanie w kwocie 4 250 tys. zł na re-
alizację zadania: budowa budynku świetlicy wiejskiej 
oraz budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu 
w Balicach. W najbliższych miesiącach zostanie wyło-
niony wykonawca tej inwestycji w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”.

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, Andrzej Krawczyk wiceprzewodniczący 
RG, Henryk Krawczyk przewodniczący RG, Jan Kultys, 
Maria Kwaśnik, Marta Połońska, Wojciech Stępień wi-
ceprzewodniczący RG, Jan Surówka, Jan Szczepański, 
Przemysław Tarnowski, Grzegorz Wąs, Adam Wierz-
bicki, Katarzyna Zielińska, Justyna Zawierta Biuro RG 
oraz wójt Gminy Elżbieta Burtan, sekretarz Gminy Bar-
tosz Barański, skarbnik Piotr Budziak, radca prawny 
Piotr Madej i przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg 
i Autostrad Naczelnik Wydziału Dokumentacji Magda-
lena Karolak, Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy 
Społecznej Stanisław Myjak, prezes Zarządu Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych Maciej Gędłek, dyrektor 
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół Ewelina Szlachta.
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Czyste powietrze
Z Ane  ą Kucharską Kierownikiem Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Odpadami (WOŚiGO) Gminy Zabierzów 
rozmawia Maciej Liburski

Maciej Liburski: Miesiąc grudzień to czas na bilans, 
podsumowanie zysków i strat. Zacznijmy jednak od  
wydarzenia o spektakularnym znaczeniu. W roku 
2019 w Urzędzie Gminy Zabierzów powstała nowa 
strona internetowa WOŚiGO oraz widżet informacyjny 
o stanie jakości powietrza i ogłaszanych stopniach 
jego zagrożenia zanieczyszczeniami. Dzięki temu 
możemy sprawdzać stan powietrza na bieżąco. Jakie 
działania i inicjatywy wiążą się z tym bezpośrednio?
Ane  a Kucharska: Prowadzony przez Wydział Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Odpadami Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji (w skrócie PONE) w latach 
2016-2021 miał na celu poprawienie jakości powie-
trza poprzez dofi nansowanie trwałej wymiany indy-
widualnych, nieekologicznych palenisk na paliwa sta-
łe (tj. węgiel, miał, drewno), posiadających możliwość 
spalania odpadów – na nowe,  proekologiczne źródła 
ciepła. Wymiana nieekologicznych palenisk była dofi -
nansowywana w latach 2016 - 2017 z dwóch źródeł: 
pierwsze, gdzie do 50% kosztów kwalifi kowanych po-
krywał WFOŚiGW (jednak nie więcej, niż 7500  zł przy 
kotłach gazowych i nie więcej, niż 4500 zł przy kotłach 
węglowych i na biomasę, także w zależności od mocy 
kotła); drugie, w którym do 35% kosztów kwalifi kowa-
nych pokrywała, z budżetu, Gmina Zabierzów. Maksy-
malna kwota dofi nansowania zależała od powierzch-
ni użytkowej budynku. Od roku 2018 dotacje z PONE 
udzielane są wyłącznie ze środków budżetu gminy Za-
bierzów, w związku z wycofaniem się Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, ze wsparcia gmin w fi nansowaniu pro-
gramu. Gmina Zabierzów zdecydowała się  kontynu-
ować PONE jako program własny. Regulamin udziela-
nia wsparcia został przyjęty poprzez uchwałę  Gminy 
Zabierzów z 22 lutego 2019 roku.
M. L.: Jakie są efekty realizacji Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji w latach 2016 - 2021?
A. K.:Według stanu z początku grudnia br. zlikwido-
wano 623 starych nieekologicznych palenisk, udzielo-
no dofi nansowania na zakup i montaż: 491 kotłów ga-
zowych, 76 kotłów węglowych 5 klasa/ekoprojekt i 13 
kotłów na biomasę 5 klasa/ekoprojekt. Łączny koszt 

działania (WFOŚiGW, bu-
dżet gminy, wkład miesz-
kańców) to kwota – 9 107 
tys. złotych.
M. L.: Czy obecnie istnieją jeszcze szanse na wymia-
nę pieca węglowego z dotacją? Jaka jest  wysokość 
dotacji?
A. K.: Ostatnia szansa, to nie zwlekać ze złożeniem 
wniosku o dotację, bowiem pula środków pozyska-
nych przez Gminę Zabierzów na lata 2020-2022 z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego jest ograniczona. Dotacja w wysokości 
7 tys zł, jest przyznawana na wymianę kotłów węglo-
wych na kotły gazowe, a zakwalifi kowanie do progra-
mu związane jest z koniecznością wykonania oceny 
energetycznej –  bezpłatnej dla właściciela budynku. 
Do programu dotacyjnego kwalifi kowane są docieplo-
ne budynki lub budynki, których właściciel wyrazi zgo-
dę na zaproponowany wariant dociepleniowy.
M. L.: Czy istnieje dla „spóźnionych” jakaś alternaty-
wa?
A. K.: Oczywiście, równolegle prowadzony jest dru-
gi program dotacyjny - PONE. Dopłata w wysokości 
3 tys. zł przyznawana jest do zakupu i montażu ko-
tła gazowego przy likwidacji ogrzewania węglowe-
go. Pula dostępnych środków też jest ograniczona! 
W programie PONE nie jest wymagane docieplenie 
budynku. Pamiętajmy też, że wymiana pieca w pro-
gramie gminnym pozwala na dodatkowe ubieganie 
się o środki z Programu „Czyste powietrze” i z ulgi ter-
momodernizacyjnej oraz pamiętajmy o konieczności 
podpisania z Gminą, przed przystąpieniem do wymia-
ny pieca,  umowy o dotację.
M. L.: Kiedy upływa termin wymiany pieców węglo-
wych?
A. K.: Zgodnie z uchwałą antysmogową województwa 
małopolskiego do końca 2022 roku. należy wymienić 
wszystkie kotły węglowe poniżej 3 klasy oraz nisko-
sprawne piece węglowe i kominki. Zgodnie z zapisami 
Programu ochrony powietrza, Gmina będzie zobo-
wiązana do prowadzenia kontroli i nakładania kar na 
osoby, które nie zastosują się do przepisów. Apelu-
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jemy o odpowiednie zaplanowanie prac związanych 
z likwidacją pieców/kotłów węglowych ze względu na 
to, że zostało już niewiele czasu na wejście w życie 
przepisów antysmogowych.
M. L.: Jakie są podstawowe cele Programu „Czyste 
powietrze”?
A. K.: Program „Czyste powietrze” pozwala ubiegać 
się o dotacje na wymianę ogrzewania węglowego na 
kocioł gazowy, pompę ciepła, ogrzewanie elektrycz-
ne, a w przypadku braku podłączenia budynku do 
sieci gazowej można wnioskować o dotację na kotły 
na biomasę najwyższej klasy. Dotacja udzielana jest 
również na docieplenie ścian, stropów, dachu oraz 
na wymianę okien i drzwi. Po reformie programu, 
która miała miejsce w maju 2020, obowiązują dwa 
progi dofi nansowania. Poziom podstawowy to dofi -
nansowanie w wysokości 30-45% kosztów inwestycji. 
Poziom podwyższony - dla osób uboższych - wynosi 
60-75% kosztów inwestycji.
M. L: Proszę poinformować o rezultatach realizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

A. K.: W latach 2018-2021,  {stan na początek grud-
nia), zostało zlikwidowanych 535 starych nieekolo-
gicznych palenisk. Udzielono dofi nansowania na za-
kup i montaż: 470 kotłów gazowych, 25 kotłów na 
biomasę, 2 pomp ciepła. Łączny koszt działania (RPO 
WM, budżet gminy, wkład mieszkańców) wynosi  po-
nad 7 900 tys. złotych.
Podsumowując, należy stwierdzić, że w ramach pro-
gramów dotacyjnych w okresie 2016 – 2021 zlikwido-
wano 1172 sztuki nieekologicznych źródeł ogrzewa-
nia (kotły/piece węglowe)  oraz zainstalowano 1086 
sztuk ekologicznych źródeł ciepła. Łączny koszt dzia-
łania: 17 229 tys. złotych. Środki fi nansowania po-
chodziły z budżetu Gminy Zabierzów, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego (2014-2020) oraz wkła-
du własnego mieszkańców.

M.L.: Dziękuję za wyczerpujące informacje, do tema-
tu czystego powietrza jeszcze wrócimy.

M. L.: W związku z zapowiedzią kolejnych obostrzeń 
sanitarnych, spowodowaną czwartą falą covidu, po-
rozmawiajmy o obecnych  możliwościach realizacji 
programu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Szkół w Zabierzowie. Na wstępie, proszę 
powiedzieć, od kiedy jest Pani związana zawodowo 
z Urzędem Gminy Zabierzów?
E. Sz.: 14 lat temu podjęłam pracę zgodnie z wy-
kształceniem (kierunek administracja i zarządzanie), 
w Urzędzie Gminy Zabierzów. Zdobyte tu doświad-
czenie zawodowe pozwoliło mi objąć od września 
roku 2020 funkcję Dyrektorki Gminnego Zespołu Eko-
nomiczno–Administracyjnego Szkół w Zabierzowie, 
w skrócie GZEAS.
M. L.: Jaki jest zakres   działań GZEAS-u?
E. Sz.: Gminny Zespół Ekonomiczno–Administracyj-
ny Szkół w Zabierzowie jest jednostką budżetową. 
Zostaliśmy powołani, żeby współpracować ze szko-
łami na terenie naszej gminy. Prowadzimy obsługę 
administracyjną i organizacyjną szkół. Dodatkowo 

Oświata w czasie pandemii
Z  Dyrektor  Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyj-
nego Szkół w Zabierzowie Eweliną Szlachtą rozmawia Maciej 
Liburski

przygotowujemy proce-
dury i dokumenty do wy-
konywania zadań oświa-
towych powierzonych 
przez Wójta i Radę Gminy. Prowadzimy wiele spraw 
ważnych dla mieszkańców. U nas można załatwić, 
między innymi: dowóz dziecka niepełnosprawnego 
do szkoły, dofi nansowanie kosztów kształcenia mło-
docianego pracownika, stypendia dla uczniów, uzy-
skanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego, 
czy założenie szkoły lub przedszkola niepublicznego. 
GZEAS w Zabierzowie prowadzi ponadto w pełnym 
zakresie rachunkowość i sprawozdawczość jednostek 
oświatowych Gminy Zabierzów. Kontrolę nad naszą 
pracą  sprawuje Wójt Gminy Zabierzów.
M. L.: Jak wygląda sytuacja w szkołach i współpraca 
z nimi w okresie kolejnego wzrostu zachorowań na 
covid  oraz wprowadzenia przez Gminę Zabierzów 
w wielu szkołach zdalnego nauczania?
E. Sz.: Liczba placówek, częściowo wyłączonych w za-
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bierzowskich szkołach ze stacjonarnego nauczania, 
rośnie każdego dnia. Klasę, w  której stwierdzono 
zakażenie, Sanepid kieruje na kwarantannę. Wtedy 
uczniowie mają zdalne lekcje, pracują w domu. We-
dług stanu na koniec listopada br. nauczanie zdalne 
wprowadzono w ponad 30 przypadkach, w szkołach 
podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Zabierzów. Aktualnie, obowiązkowa kwa-
rantanna trwa 10 dni od ostatniego kontaktu z oso-

bą zakażoną. Sanepid wydaje decyzję na jaki okres 
uczniowie przechodzą na inny tryb nauki. Niestety, 
gwałtowne wzrosty zakażeń w ostatnim czasie znajdu-
ją też odzwierciedlenie w placówkach oświatowych. 
Miejmy nadzieję, że sytuacja będzie się stabilizować 
i uczniowie będą mogli bez przeszkód uczęszczać do 
szkoły.
M. L.: Oby jak najprędzej - wszyscy na to czekamy. 
Dziękuję za rozmowę.

Porozumienie Podkrakowskie
 

Ważnym zadaniem statutowym Stowarzyszenia 
Porozumienie Podkrakowskie jest  wspieranie intelek-
tualne i organizacyjne  poprzez edukację - społeczno-
ści lokalnej. Stowarzyszenie PP realizuje to zadanie, 

między innymi, prowadząc Podkrakowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w powiecie krakowskim.

Ostatnie w tym roku spotkanie ze słuchaczami Uni-
wersytetu odbyło się 20 listopada w Krakowie, w Sta-
rostwie Powiatowym. Kulminacyjnym  punktem  spo-
tkania stał  się mul  medialny wykład o walorach tu-
rystycznych i przyrodniczych powiatu krakowskiego, 
który wygłosił Tadeusz Nabagło. Wykładowca swoje 
znakomite wystąpienie wzbogacił licznymi projekcja-
mi, co dodatkowo pozwoliło utrwalić przekazywane 
fakty. Spotkanie  stanowiło też okazję do prezentacji 
Artura Szczepaniaka  z  Zelkowa, właściciela i produ-
centa win,  który w sposób przystępny przekazał słu-
chaczom vademecum wiedzy o trudnej uprawie wi-
norośli  i produkcji wina. 

Wójt Gminy Zabierzów, Prezes Zarządu Porozu-
mienie Podkrakowskie Elżbieta Burtan uczestnicząca 
w spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podzię-
kowała seniorom za ich dotychczasowy udział  i za-
prosiła do  kontynuowania studiów w roku przyszłym. 
Na spotkaniu byli również obecni:
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Alicja Wójcik skarbnik i Andrzej Krawczyk  czło-
nek Zarządu Porozumienia. Na zakończenie wszyscy 
słuchacze Uniwersytetu otrzymali okolicznościowy 
album „Urodny Powiat Krakowski” - autorstwa Dag-
mary Kwiatek-Kamińskiej, Agnieszki Kwiatek-Sołtys, 
Krzysztofa Kamińskiego, a studenci - seniorzy  zade-
klarowali swój udział w inicjatywach proponowanych 
przez Porozumienie Podkrakowskie.  

Uniwersyteckie spotkanie z seniorami  przygoto-
wali: Tadeusz Nabagło z-ca przewodniczącego, Jerzy 
Cywicki sekretarz i Janina Grela członek Zarządu Sto-
warzyszenia.  W tym kontekście warto też zauważyć, 
że nauka w ramach Uniwersytetu PP jest nieodpłatna, 
a tematyka zajęć zawsze zgodna z oczekiwaniami słu-
chaczy.

Maciej Liburski

Z udziałem przedsiębiorców 
z Zabierzowa

W dniu 16 listopada z inicjatywy Starosty Krakow-
skiego Wojciecha Pałki oraz Urzędu Pracy Powiatu 
Krakowskiego zorganizowane zostało spotkanie z cy-
klu „Klimat dla przedsiębiorczości w powiecie krakow-
skim”. Wydarzenie to jest rezultatem inicjatywy „Part-
nerstwo lokalne na rzecz Przedsiębiorczości”. Uczest-
nikami spotkania byli pracodawcy-przedsiębiorcy z te-
renu Gminy Zabierzów oraz Gminy Krzeszowice. Wielu 

biorących udział w spotkaniu przedsiębiorców  działa 
na terenie obu gmin. Celem spotkań  jest wsparcie 
pracodawców w rozwiązywaniu problemów z zatrud-
nieniem i aktywnością zawodową. Wśród głównych 
punktów inicjatywy należy wymienić: informację 
o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lo-
kalnym rynku pracy, działania wspomagające ochronę 
miejsc pracy na postcovidowym rynku pracy, pomoc 
pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, we 
wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego 
pracowników oraz wsparcie aktywizacji zawodowej 
i działań na rzecz ludzi młodych. Spotkanie zakoń-
czyła dyskusja - wymiana doświadczeń oraz nawiąza-
nie współpracy. Przedsiębiorcy reprezentowali m.in. 
branżę budowlaną, w tym fi rmy specjalizujące się 
w remontach i inwestycjach, handlu i usługach, fi r-
my handlowo-usługowe branży hutniczej, transport 
osobowo-towarowy i branżę piekarniczo-cukierniczą. 
Spotkanie odbyło się w Krzeszowicach.

Maciej Liburski

Urząd Gminy informuje
Jak co roku, oświetlenie świąteczne ozdobiło uli-

ce w naszej gminie. W wybranych miejscach zainsta-
lowano barwne elementy oświetlenia świąteczne-
go na przydrożnych słupach. Łącznie zamontowano 
ponad 400 takich ozdób. Z różnych względów nie 
można było zamontować oświetlenia świątecznego, 
w niektórych miejscach. Takim przykładem jest cho-
ciażby ulica Balicka w Rząsce, gdzie nowo wyremon-

towana droga, którą zarządza Powiat, była sfi nan-
sowana ze środków zewnętrznych i w okresie trwa-
łości projektu nie można np., podpiąć takich ozdób 
i zainstalować ich do lamp, objętych gwarancją.

Oświetlenie świąteczne w naszej gminie funkcjo-
nować będzie do końca stycznia 2022.

Wojciech Wojtaszek
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Życzenia zdrowia, miłości, spełnienia marzeń, bycia 
razem a nie obok siebie, pod adresem dostojnych se-
niorów kierują biorący udział w spotkaniu wójt Gmi-
ny Elżbieta Burtan i ksiądz kanonik Andrzej Badura. 
W przerwie pomiędzy występami jest  czas na rozmo-
wy, żarty, anegdoty oraz poczęstunek. Dania  na zim-
no, na gorąco, domowe ciasta, desery - to miejscowe 
przysmaki. Tylko tu, tak smakują. Do tego, odpowied-
nio podane - kawa i herbata.

Seniorzy z Niegoszowic
„Jak zwykle seniorzy dopisali” - mówi z uśmiechem 

Anna Machlowska, małżonka sołtysa i wraz z Małgo-
rzatą Zimny, przewodniczącą Rady Sołeckiej, zaprasza 
gości na salę. Robi się cisza. Spotkanie z okazji Dnia 
Seniora rozpoczyna koncert instrumentalno-wokalny, 
przygotowany przez młodzież z Niegoszowic, Kobylan, 
Brzezinki, Rudawy, Krzeszowic. Gromkie brawa kończą 
pierwszą część występów. Wtedy głos zabiera sołtys 
Niegoszowic - Edward Machlowski. Ciepłymi słowami 
wita i pozdrawia uczestników spotkania.

Spotkanie z okazji Dnia Seniora przygotowali: soł-
tys Edward Machlowski  i Rada Sołecka. O wspaniałą 
atmosferę Święta, jego uroczysty nastrój zadbali za-
równo uczestnicy nieco starsi jak i bardzo młodzi. Na 
imprezy z seniorami  w Niegoszowicach warto przy-
chodzić.

Maciej Liburski
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Seniorzy z Kochanowa
Sołtys Kochanowa Mariusz Koźbiał wspólnie z Radą 

Sołecką, zaprosili seniorów na ich doroczne Święto. 
Wszystko dopięte na ostatni guzik. Były pełne serdecz-
ności okolicznościowe przemówienia pod adresem 
dostojnych seniorów, kwiaty dla solenizantów Andrze-
jów i właścicieli zespołu hotelowo - gastronomicznego 
w Kochanowie. 

Kiedy jednych dobra muzyka porywała do tańca, 
inni, przy stołach spędzając czas na życzliwej rozmo-
wie, degustowali potrawy, a było w czym wybierać. 
Profesjonalna obsługa, smaczny poczęstunek, mu-
zyka na życzenie, tworzyły wspaniałą atmosferę, na-
strój radosnego święta. Dobrze bawili się wszyscy: 
ci, co przed czterdziestką i ci, po sześćdziesiątce - 
a oto przecież chodziło organizatorom.

Za tak dobre przygotowanie imprezy dedykowa-
nej seniorom, należą się sołtysowi i radzie sołeckiej  
serdeczne podziękowania. W spotkaniu z seniorami 
uczestniczyli także ks. kanonik Andrzej Badura, wójt 

gminy Elżbieta Burtan, przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Krawczyk, wiceprzewodnicząca Rady Powia-
tu Alicja Wójcik, radni Rady Gminy: Jan Surówka, Jan 
Szczepański, Andrzej Kaczmarczyk, sołtys Mariusz 
Koźbiał oraz inni zaproszeni goście.

Maciej Liburski
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Buongiorno Zabierzów
Na jesienną handrę zaleca się przede 

wszystkim witaminę D. Samorządowe 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Za-
bierzów postawiło na kompleksową te-
rapię i zaproponowało włoski tydzień, 
pełen pozytywnej energii, słońca i tańca. 

Mieszkańcy Zabierzowa mogli na róż-
ne sposoby przenieść się do słonecznej 
Italii, zaczynając od slajdowiska „Apulia- 
kraina opuncji i tamburynów”, poprzez 
warsztaty artystyczne „Zmieniamy wło-
ską sztukę” po projekcję fi lmu „Zdrajca” 
w reżyserii Marco Bellochio. Przez cały 
tydzień na profi lu pojawiały się konkursy 
związane z włoską tematyką. 

Największym zainteresowaniem cie-
szyła się główna atrakcja, jaką był kon-
cert Stefano Terrazzino. To była niesa-
mowita „mała podróż”, w trakcie której 
nie zabrakło niespodzianek. Pokaz tań-
ca i wspólna zabawa z artystą porwała 
uczestników z krzeseł i na chwilę udało 
się wszystkim zapomnieć o codziennych 
problemach. 

Organizatorzy zadbali o różnorodne 
atrakcje i odpowiednią oprawę wydarze-
nia. 

Gratulujemy pomysłu i realizacji. Je-
steśmy bardzo ciekawi kolejnej kultural-
nej podróży. 

Katarzyna Mroczek
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Wieszcz w Lamusie
Nie wszyscy wiedzą, że w Pisarach działa grupa ar-

tystyczna. Jej liderką jest studentka Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie - Julia Figurny. To właśnie ją 
zapytałem dlaczego wybrali Lamus? 
Julia Figurny: zabytkowy XVII – wieczny Lamus w Pi-
sarach był idealnym miejscem dla naszego wieczoru 
poetyckiego. Miejsce to, ma wspaniałą i tajemniczą 
atmosferę. Lamus, skryty za drzewami, w ciągu roku 
nie jest często odwiedzany. Naszym celem było nada-
nie temu inspirującemu miejscu nowego życia i prze-
niesienie do mrocznej romantycznej scenerii. 

W czasie wieczoru poetyckiego można było usły-
szeć fragmenty “Dziadów” oraz ballady, sonety i inne 
utwory naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Wystę-
powały: Kinga Ciupak, Anna Kałkus, Weronika Skorus, 
Natalia Manado, Julia Figurny. Występom towarzy-
szyły melodie  wykonane na fl ecie przez Anię Kałkus. 
Pomysł świetny. W jego realizacji pomógł sołtys An-
drzej Kaczmarczyk. Występ miał miejsce 4 grudnia br. 
i został bardzo ciepło przyjęty.

Maciej Liburski

Z kufrów naszych prababek 
– ocalmy STRÓJ KRAKOWSKI PARAFII RUDAWA

Zachowanie tradycyjnych wzorów strojów ludowych z naszego 
regionu – to cel projektu: „Z kufrów naszych prababek – ocalmy 
STRÓJ KRAKOWSKI PARAFII RUDAWA”. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rudawie, przez kilka miesięcy, pracowało nad realizacją grantu 
Starostwa Powiatowego w Krakowie. 

Na potrzeby projektu powstała dokumentacja fotografi czna oca-
lałych elementów stroju ludowego, z naszej okolicy. Przeprowadzo-
no konsultacje z Muzeum Etnografi cznym w Krakowie, w wyniku któ-
rych, zgodnie z lokalną tradycją zostały wykonane 2 komplety strojów 
damskich. Udało się  uzupełnić posiadane zasoby o nowe zapaski 
i buty. 

Podsumowaniem całych działań była listopadowa wystawa 
zdjęć ocalałych strojów oraz prezentacja starych i nowych strojów 
w świetlicy wiejskiej w Rudawie. W spotkaniu wzięli udział naj-
młodsi i najstarsi mieszkańcy Rudawy, którzy włączyli się w rozmo-
wy na temat idei stroju ludowego. Organizatorki prezentowały jego 
poszczególne elementy, a dzieci bawiły się w kolorowanie postaci 
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w strojach krakowskich. Wielką radość sprawiła obec-
ność Klubu Seniora SAMI SWOI. 

Mamy nadzieję, że ten pierwszy impuls zainspiruje 
w przyszłości młodzież do kultywowania tradycji lo-

kalnych, a zebrana dokumentacja zdjęciowa pozwoli 
na wykonanie kolejnych strojów krakowskich parafi i 
Rudawa.

Tekst: Małgorzata Broniec-Chrzan

Mikołaj w Ratuszu
6 grudnia przedstawiciele mieszkańców 

Brzezia: święty Mikołaj (Władysław Węgiel), 
sołtys Wiesław Czajowski, prezes Kółka Rolni-
czego Marian Szumiec, strażak druh Filip Bębe-
nek - oryginalnym orszakiem weszli do Ratusza. 
Mimo wielu tego dnia obowiązków w Urzędzie 
i Radzie Gminy,  z radością przyjęto niezapowie-
dzianych gości. Mikołaj, wraz z orszakiem, złożyli 
wizytę wójt Gminy Elżbiecie Burtan, spotkali się 
z przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem 
Krawczykiem i jednym z zastępców Andrzejem 
Krawczykiem, odwiedzili także: zastępcę wójta 
Bartłomieja Stawarza, sekretarza Gminy Barto-
sza Barańskiego, skarbnika Gminy Piotra Budzia-

ka, Kierowników Wydziałów i inne osoby tu pracujące. Mikołaj i trzej charakterni obywatele  Brzezia, na dwa 
kwadranse zaczarowali  Ratusz. 

I jak tu nie wierzyć w świętego Mikołaja…
Maciej Liburski

Mikołajki
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Mikołaj, elfy i  prezenty
Mikołaj, elfy i prezenty - to atrakcje jakie 4 grudnia 

dla dzieci z Pisar przygotował sołtys Andrzej Kaczmar-
czyk. Pomagali członkowie Rady Sołeckiej. Na początek 
wspaniała zabawa z elfami – prawdziwe szaleństwo. 
Aż do momentu - kiedy w drzwiach świetlicy pojawił 
się św. Mikołaj. Wtedy dzieciaki usiadły w półokręgu, 
cierpliwie czekały na swoją kolejkę, a Mikołaj wrę-
czał prezenty. Rozradowane dzieci, z pomocą elfów, 
sprawnie odbierały paczki pełne słodyczy. Wszystko 
z udziałem i pod troskliwym okiem rodziców. Radosną 
i rodzinną atmosferę stworzyli organizatorzy spotkania, 
rodzice, a zwłaszcza dzieci, które wspaniale się bawiły. 
Sołtys Pisar Andrzej Kaczmarczyk umie zadbać o swoich 
mieszkańców.

Maciej Liburski
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Mikołaj 
w Brzeziu

W Brzeziu Mikołaj pojawił się 5 grudnia. Długa 
kolejka dzieci ustawiła się w remizie strażackiej aby 
spotkać się z nim i odebrać prezent. Okazało się, że 
najmłodsi mieszkańcy sołectwa cały rok byli bardzo 
grzeczni, ponieważ każdy dostał ogromną paczkę sło-
dyczy. 

Mikołajowi pomagali strażacy z Brzezia, sołtys 
Brzezia - Wiesław Czajowski oraz przewodniczący klu-
bu seniora – Władysław Węgiel. 

Mikołaj 
z orszakiem

Dzień Dziecka, Mikołajki - to główne,  ale nie je-
dyne imprezy dedykowane dzieciom - mówi sołtys 
Kobylan Kazimierz Kapelan i dodaje: organizujemy 
również Pikniki rodzinne, są też inne wydarzenia takie 
jak dożynki, Dzień Seniora, opłatek, gdzie dorosłym 
również towarzyszą dzieci. W budynku komunalnym, 
gdzie mieści się siedziba sołtysa oraz strażnica OSP, 
ważne miejsce zajmuje  świetlica środowiskowa. Tu, 
5 grudnia br. dzieci odwiedził św. Mikołaj. Mikołajo-

wi towarzyszył diabełek i dwa urocze aniołki. Dzieci 
były zachwycone prezentami, Mikołajem i jego orsza-
kiem. Kazimierz Kapelan, który funkcję sołtysa pełni 
od 2003 roku zorganizował imprezę Mikołajową  już 
po raz szesnasty. W tym przedsięwzięciu wspierała 
go Rada Sołecka. Na spotkanie przygotowano 150 

paczek, zakupiono je ze środków sołeckich. Imprezy 
w Kobylanach należą zawsze do udanych, to dzięki 
dobrej atmosferze w sołectwie i wsparciu władz sa-
morządowych Gminy oraz Samorządowego Centrum 
Kultury i Promocji, gdzie spotkałem Kazimierza Kape-
lana, który redagował treść plakatu na imprezę.

Maciej Liburski
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Mikołaj 
w Zabierzowie

Przyjechał pociągiem, bo sanie bez śniegu nie ru-
szyły, a renifery też się zbuntowały. 

Zanim pojawił się w Centrum Kultury w Zabierzo-
wie, dzieci miały okazję spotkać Elzę i Olafa, Szalone-
go Kapelusznika i Alicję, która dziwnym trafem, goniąc 
za białym królikiem, znalazła się w Zabierzowie. Wszy-
scy, szukali Mikołaja i na szczęście wszystko dobrze się 
skończyło. Było bajkowo i świątecznie, a na koniec 
każde dziecko tradycyjnie otrzymało upominek. 

Katarzyna Mroczek

WszechMOC
Dobro powraca, a Fundacja Laboratorium Inspira-

cji Społecznych (LIS) daje temu dowód w swoich dzia-
łaniach. Razem z lokalnymi liderami, już czwarty raz 
ruszyła z akcją świąteczną WszechMOC i przygotowa-
ła ponad 420 świątecznych paczek dla mieszkańców 
z 19 miejscowości i wsi. W symbolicznych paczkach 
znalazły się kartki świąteczne przygotowane przez 
dzieci i młodzież z kilkunastu szkół, przedszkoli i insty-
tucji oraz świąteczne stroiki, słodkości i choinki.

Lokalni wolontariusze przekazują paczki najstar-
szym mieszkańcom terenów wiejskich. 

To spontaniczna inicjatywa, która daje radość 
i wzruszenie obdarowywanym ale także tym, którzy 
się w nią angażują. Z roku na rok przybywa chętnych 
do pomocy. Do wspólnego działania włączyli się se-
niorzy działający, na co dzień z Fundacją LIS (z naszej 
gminy m.in. z Balic, Kobylan, Brzezia, Bolechowic, 
Radwanowic, Kochanowa, Pisar i Kleszczowa), lokalne 
szkoły i przedszkola oraz podopieczni DPS Więckowi-
ce. Partnerem wspierającym jest także Samorządowe 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. To sym-
boliczny mały gest, który ma wielką moc. 

Katarzyna Mroczek
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Piłka nożna
Znamy już komplet rozstrzygnięć w rundzie jesien-

nej sezonu piłkarskiego 2021/22 w niższych ligach. 
Zawodnicy udali się więc na zasłużoną przerwę w roz-
grywkach. Powrót do ligowych zmagań dla większości 
drużyn planowany jest co prawda dopiero na koń-
cówkę marca, ale rzecz jasna okres przygotowawczy 
rozpocznie się dla nich znacznie wcześniej. W jakich 
nastrojach kończą rok kalendarzowy drużyny z gminy 
Zabierzów? 

Dla LOT-u Balice, który rywalizuje na co dzień 
w V lidze grupie pierwszej, jesień wzorem lat minio-
nych ponownie nie ułożyła się zbyt pomyślnie. Pod-
opieczni Mariusza Szarka w 13 spotkaniach wywalczy-
li tylko 9 punktów, co pozwoliło na zajęcie 12 miejsca 
w stawce 14 ekip. Na dziś jest to pozycja gwarantująca 
utrzymanie, ale przewaga nad strefą spadkową wyno-
si dwa punkty. Co jest powodem tego, że LOT w kolej-
nym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań w rundzie 
jesiennej? Jak zauważa Prezes Andrzej Kowalik - Cięż-
ko jednoznacznie stwierdzić, jaka jest przyczyna, że 
akurat jesienią gra nam się nie układa. W tej rundzie 
mieliśmy dużo kontuzji, co nie ułatwiało nam zadania. 
Trzeba pamiętać, że swoje mecze rozgrywamy w gru-
pie olkuskiej i najdelikatniej mówiąc nie zawsze druży-
ny z naszych stron są sprawiedliwie traktowane przez 
sędziów. Za przykład może posłużyć choćby ostatni 
mecz u siebie, gdzie rywalizowaliśmy z faworyzowa-
ną Spójnią Osiek-Zimnodół-Zawada. Otrzymaliśmy 
14 kartek, w tym 4 czerwone. Po takich wydarzeniach 
może się odechcieć grać w piłkę. Nie poddajemy się 
jednak i walczymy dalej. Liczę, że podobnie jak mia-
ło to miejsce przez ostatnie dwa lata wiosna będzie 
w naszym wykonaniu zdecydowanie lepsza i zapew-
nimy sobie utrzymanie. Rzeczywiście, w przypadku 
LOT-u w dwóch poprzednich sezonach, akurat po sła-
bych występach jesienią, w rundzie rewanżowej zespół 
spisywał się rewelacyjnie, co pozwalało w obu przy-
padkach na spokojne utrzymanie. Z pewnością samo 
odwoływanie się do nieodległej historii to jednak zbyt 
mało, a drużynie przydadzą się wzmocnienia, z czego 
w Balicach zdają sobie sprawę. Myślę, ze na począt-
ku stycznia pomyślimy nad transferami. Zobaczymy, 
czy ktoś będzie chciał odejść, ale na pewno będziemy 
w pierwszej kolejności skupiać się na poszukiwaniu 
młodzieżowców – podkreśla Prezes Kowalik.  

W grupie II krakowskiej V ligi, niezwykle udaną run-
dę zanotował zespół Orląt Rudawa. Jak to się stało, 

że po przeciętnym poprzednim sezonie, w tym Orlę-
ta stały się największym pozytywnym zaskoczeniem? 
Jak zauważa Prezes Orląt Krzysztof Głogowski - Po 
ograniu się i pewnym przetarciu w pierwszym sezo-
nie po awansie, widzieliśmy jakie mamy braki i latem 
zrobiliśmy wartościowe wzmocnienia, co podniosło 
poziom całego zespołu i odmieniło drużynę. Na pew-
no zaprocentowało też doświadczenie wyniesione po 
wcześniejszym roku spędzonym w okręgówce. Gołym 
okiem widać było duże zaangażowanie na treningach, 
a przy tym bardzo dobrą frekwencję. Ważnym czynni-
kiem była też atmosfera. Dobrze weszliśmy w sezon 
i długo się nie zatrzymywaliśmy, wygrywając kolej-
ne mecze. Oczywiście wielka w tym zasługa trenera 
Piotra Chlipały, który w ciągu dwóch lat zbudował 
prawdziwy kolektyw i wykonał świetną pracę. Trener 
duży nacisk kładzie na aspekty taktyczne, co później 
procentuje w ligowych potyczkach. Warto podkreślić, 
że zespół z Rudawy po ośmiu kolejkach miał na kon-
cie komplet punktów. Końcówka rundy była już nieco 
mniej udana pod względem wyników, co nie zmienia 
generalnej oceny, wszak 25 punktów wywalczonych 
w 13 spotkaniach, dało Orlętom wysokie trzecie miej-
sce w tabeli w towarzystwie naprawdę solidnych ry-
wali. W Rudawie taki wynik przyjęto z dużym zado-
woleniem, przy czym nikt nie zamierza spoczywać na 
laurach, stawiając sobie kolejne cele. Myślimy nad 
wzmocnieniem kadry w przerwie zimowej, ale jeszcze 
jest za wcześnie by mówić o konkretach. Chcemy sta-
wiać sobie ambitne cele i powalczyć o drugie miejsce, 
które daje możliwość gry w nowej V lidze. W pierw-
szej kolejności zależy nam na utrzymaniu kadry, któ-
ra występowała jesienią. Jestem bardzo zadowolony 
z tej rundy i gratuluję całej drużynie i trenerom osią-
gniętego wyniku. Nie ma co ukrywać, że przed run-
dą trzecie miejsce wziąłbym w ciemno. Cieszę się też 
z powołania do życia drugiej drużyny, która notuje co-
raz lepsze wyniki. W przyszłym roku chcemy też utwo-
rzyć drużynę seniorską kobiet – podsumowuje Prezes 
Głogowski.  

Dwa punkty za Orlętami i w konsekwencji na 5 po-
zycji w tabeli, przerwę zimową spędzi AP Kmita Za-
bierzów. Dla podopiecznych Bartosza Gawła ocenę 
ostatniego półrocza nieco utrudniają niespodziewane 
porażki z niżej notowanymi Borkiem i Świtem. Druży-
nę na pewnym etapie rzeczywiście dopadł mały kry-
zys, związany przede wszystkim z problemami zdro-
wotnymi kluczowych zawodników. Co istotne, szybko 
udało nam się wyjść z dołka. Zadowolony mogę być 
przede wszystkim z tego, że zespół drugi sezon z rzę-
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du plasuje się w czołówce ligi. Drużyna pokazywała 
momentami, że stać ją na wygrywanie w naprawdę 
trudnej i wyrównanej lidze z każdym rywalem – za-
uważa Bartosz Gaweł. Trzy przekonujące zwycięstwa 
na koniec rundy sprawiają, że Kmita do końca po-
winien walczyć, co najmniej, o powtórzenie wyni-
ku sprzed roku, jakim wówczas było trzecie miejsce. 
Będziemy dążyć do tego by seria z końcówki run-
dy jesiennej była na wiosnę kontynuowana. Sądząc 
z przebiegu całego sezonu, Radziszowianka jest ab-
solutnie poza zasięgiem. Do drugiego Prokocimia tra-
cimy 8 punktów. To dużo i mało, jest sporo meczów 
do rozegrania i wiele rzeczy może się jeszcze wyda-
rzyć. Nie chce składać żadnych deklaracji poza tą, że 
w każdym meczu będziemy walczyć o pełną pulę. Zo-
baczymy gdzie nas to zaprowadzi na koniec sezonu. 
W okresie przygotowawczym planujemy rozegranie 
9 sparingów, w większości z czołowymi zespołami 
z lig okręgowych lub drużynami z IV ligi. Zależało mi 
na mocnych sparingpartnerach, żeby drużyna na bie-
żąco była weryfi kowana i miała odpowiedź nad czym 
musimy pracować – podsumowuje trener Gaweł.     

W A klasie gr. II najdłużej przyszło czekać na roz-
strzygnięcia. Wszystko za sprawą licznych przesu-
nięć w terminarzu. Najlepiej z grona przedstawicieli 
gminy Zabierzów spisał się JKS Zelków, który jesienią 
pod wodzą nowego szkoleniowca Jana Cyniewskiego 
w 14 spotkaniach zdobył 25 punktów. To pozwoliło 
na zajęcie czwartej lokaty w ligowej tabeli, w któ-
rej panuje wyjątkowy ścisk. Zdecydowanym i jak 
się wydaje niezagrożonym liderem jest spadkowicz 
z V ligi, czyli Piast Wołowice, który pewnym krokiem, 
po roku przerwy chce wrócić na wyższy szczebel. 
O drugie miejsce, które w tym sezonie również daje 
bezpośredni awans może powalczyć praktycznie po-
łowa stawki. W tym gronie jest Zelków. Zadanie do 
łatwych nie należy, ale w piłce wszystko jest przecież 
możliwe. Jeśli podopieczni Jana Cyniewskiego utrzy-
mają wysoką dyspozycję strzelecką, a przy tym po-
prawią się w formacji obronnej, to wiosna może dać 
wiele powodów do radości. Pozostali nasi przedstawi-
ciele, czyli Dragon Szczyglice i Potok Więckowice w 14 
spotkaniach wywalczyli po 14 punktów. Zimę spędzą 
zatem jako sąsiedzi w tabeli, kolejno na 11 i 12 miej-
scu. Oba zespoły mają pewien zapas nad strefą spad-
kową (6 punktów), ale bynajmniej nie jest to jeszcze 
przewaga komfortowa.    

W przypadku B klasy gr. II walka również toczy się 
o dwa miejsca premiowane awansem. Po rozegraniu 
wszystkich jesiennych spotkań, wiele wskazuje na to, 

że rozstrzygnie się ona między Płomieniem Jerzma-
nowice, rezerwami Akademii Piłkarskiej Kmita Zabie-
rzów oraz Wisłą Rząska. Po rundzie jesiennej liderem 
jest Płomień, który podobnie jak Kmita II zgromadził 
26 punktów (8 zwycięstw i 2 remisy). Wyższe miej-
sce drużyna z Jerzmanowic zawdzięcza tylko lepsze-
mu bilansowi bramek (Płomień 46:5, Kmita II 34:5). 
Warto podkreślić, że w stojącym na bardzo dobrym 
poziomie meczu bezpośrednim obu zainteresowa-
nych padł remis 1:1. Wiosną rewanż odbędzie się 
w Zabierzowie. Dystansu do wymienionej dwójki nie 
traci Wisła Rząska (22 punkty, 6 zwycięstw i 4 remisy), 
która dość nieoczekiwanie straciła punkty z niżej no-
towanymi rywalami w dwóch ostatnich spotkaniach. 
Wisła z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego 
słowa i wiosną postara się te straty względem rywali 
z nawiązką odrobić. Na dobrej 4 pozycji ostatecznie 
uplasowała się Niegoszowianka, która wywalczyła 17 
punktów. Szósta jest Iskra Radwanowice z 14 punkta-
mi w dorobku, a siódme rezerwy Orląt Rudawa z 10 
punktami na koncie. Ostatnie miejsce przypadło To-
porowi Aleksandrowice, który jesienią zdołał wywal-
czyć tylko punkt. 

Tomasz Ziarkowski
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GMINY ZABIERZÓW
MAGAZYN SENIORA

Nr 11 / grudzień 2021

II kadencja Gminnej Rady Seniorów 
oficjalnie rozpoczęta

1 grudnia 2021 roku, odbyła się inauguracyj-
na Sesja Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie 
II kadencji. Członkowie Rady wybrali spośród sie-
bie Prezydium, w skład którego weszli: Andrzej 
Karcz – Przewodniczący, Henryka Bała – Wice-
przewodnicząca, Wiesław Kostecki – Wiceprze-
wodniczący oraz  Barbara Sendor – Sekretarz.

W Sesji udział wzięła Wójt Gminy Zabierzów 
Elżbieta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy Za-
bierzów Henryk Krawczyk, Sekretarz Gminy Bar-
tosz Barański, radny Wiesław Cader oraz Gminny 
Koordynator ds. Seniorów Katarzyna Mroczek. 
Nie zabrakło też przedstawicieli Prezydium 
Gminnej Rady Seniorów mijającej kadencji, 
którym składamy jak i wszystkim członkom po-
przedniej Rady serdeczne podziękowania za ich 
pracę na rzecz naszego lokalnego samorządu.

Oto pełny skład Gminnej Rady Seniorów 
II kadencji:

1. Andrzej Karcz – Niegoszowice
2. Henryka Bała – Balice
3. Barbara Strychalska – Nielepice
4. Barbara Kokoszka – Aleksandrowice
5. Barbara Sendor – Szczyglice
6. Wiesław Kostecki – Brzoskwinia
7. Kazimierz Krokosz – Rząska
8. Barbara Jaroń – Brzezinka
9. Władysław Dukała – Rudawa

10.   Władysław Węgiel – Brzezie
11.   Teresa Zdziech – Pisary

 

Tekst i zdjęcia: Wojciech Wojtaszek
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Klub Seniora „Złota Jesień” i zabierzowscy 
seniorzy obchodzili swoje święto już po raz 
piętnasty. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń: 
Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Henryka Krawczyka 
oraz Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kra-
kowskiego Alicji Wójcik. Głos zabrał także sołtys 
Zabierzowa Edmund Dąbrowa. 

Życzenia zdrowia, optymizmu i dalszych 
wspaniałych działań, popłynęły w kierunku naj-
starszego w gminie Zabierzów klubu seniora.

Jak zwykle na uroczystość przygotowany 
został wspaniały program artystyczny. Pierw-
szym punktem był premierowy pokaz fi lmu „Na 
Poddaszu u Malarza” w reżyserii Jacka Stramy, 
a z udziałem zabierzowskiej grupy teatralnej 
„Kurdesz”. 

Następnie Zespół Teatralny  Klubu „Złota Je-
sień” zaprezentował na żywo mini – spektakl 
p.t. „Krakowsko – góralskie miłowanie”. W sce-
nariuszu zostały wykorzystane niewielkie frag-
menty tekstu opery „Cud mniemany, czyli kra-
kowiacy i górale” Wojciecha Bogusławskiego, 
dopełnione pomysłami Barbary Golińskiej. 

Zabawne, wzruszające barwne widowisko 
to inicjatywa przewodniczącej zabierzowskie-
go klubu seniora, która nie tylko napisała sce-
nariusz ale także wyreżyserowała spektakl 
i zadbała o fantastyczne stroje i scenografi ę. Na-
leży wspomnieć, że wydarzenie spełniło także 
funkcję integracyjną - w spektaklu i na widowni,  
oprócz członków klubu z Zabierzowa występo-
wali gościnnie seniorzy z Brzoskwini, Bolecho-
wic i Brzezinki.

Przedstawienie zostało przyjęte przez wi-
downię bardzo pozytywnie, a świadczyły o tym 
entuzjastyczne brawa przerywające spektakl 
oraz gratulacje przekazywane podczas kuluaro-
wych rozmów.

Po zakończeniu części artystycznej uczestni-
cy imprezy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Organizatorami tej imprezy, jak zawsze, byli: 
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gmi-
ny Zabierzów, Sołtys i Rada Sołecka oraz Klub 
Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie.

Katarzyna Mroczek, 

XV Zabierzowski Dzień Seniora
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Klub Seniora Sami Swoi nagrali płytę

Andrzejkowy wieczór 
u zabierzowskich seniorów

„W ostatnim dniu listopada,
powróżyć sobie wypada,
powróżyć sobie czymkolwiek warto,
choćby wyciągniętą z talii kartą,
lub horoskop krótki odczytać,
co w znakach zodiaku 
na przyszły rok słychać.”

Seniorzy Klubu „Złota Jesień” kultywując stare oby-
czaje spotkali się w andrzejkowy wieczór. Mimo, że 
spotkanie to odbyło się w cieniu pandemii, to jednak 
atmosfera była uroczysta i radosna. Piękne lampiony 
zdobiące stoły, wykonane przez Małgorzatę Kozłow-
ską, dawały ciepły i urokliwy nastrój. Na spotkaniu 
pojawiły się trzy cyganki (Małgorzata Kozłowska, Hali-
na Ziarkowska i Anna Satoła), które jak to mają w zwy-
czaju Cyganki, namawiały do wróżenia. Wykazały się 
oryginalną pomysłowością i przygotowały ciasteczka 
z osobliwym „nadzieniem.

Nie obyło się bez czytania horoskopów dla po-
szczególnych znaków zodiaku oraz śpiewane były cy-
gańskie piosenki przy gitarowym akompaniamencie 
Wieśka Olka. Również i on zaśpiewał piosenkę wła-
snego autorstwa, tematycznie związaną z charakte-

rem andrzejkowego spotkania. Na koniec części arty-
stycznej wystąpili Weronika i Jan Knapikowie, którzy 
odpowiednio przystrojeni, posługując się przyniesio-
nymi rekwizytami recytowali inscenizowane wiersze 
Jana Brzechwy i piosenkę Hanny Banaszak.

Podczas spotkania był skromny poczęstunek przy-
gotowany przez seniorki z Klubu Seniora „Złota Jesień”.

Tekst - Barbara Golińska, zdjęcia - Marian Łacheta

Istnieją od 7 lat i od początku stanowią bardzo 
zgraną grupę. To, co na pewno łączy seniorów z Ruda-
wy to poczucie humoru, dobra energia i muzyka. 

Po zaledwie kilku miesiącach od powstania klubu 
utworzono zespół śpiewający, pod tą samą nazwą. 

„Sami Swoi” śpiewają przede wszystkim piosenki 
biesiadne i przy takich najlepiej się bawią i wciągają 
do zabawy innych. 

Pandemia sprawiła, że występów było znacznie 
mniej, więc postanowili nagrać to, co lubią najbar-
dziej. 

 - Większość piosenek na płycie to takie, przy któ-
rych można śpiewać, tańczyć i wspominać dawne lata. 
To miłe, jeśli komuś przypomni się może jakaś miłość, 
spotkania za młodu... 
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Uważamy, że Polacy są narodem biesiadnym, dla-
tego zdecydowaliśmy się na taki repertuar – mówi Ire-
na Głogowska, przewodnicząca Klubu Seniora. 

Od pomysłu do efektu. Seniorzy swoje pierwsze 
kroki skierowali do Samorządowego Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów, gdzie przedstawili swoje 
plany. Pomysł się spodobał, a kiedy pojawiło się zielo-
ne światło i zgoda na sfi nansowanie przedsięwzięcia, 
zespół od razu zabrał się do pracy. 

 - Próby zaczęliśmy w sierpniu a potem ruszyły na-
grania i pojawiły się chwile zwątpienia. Nie spodzie-
waliśmy się, że to tak będzie wyglądało. W trakcie 
okazało się, że jest bardzo wiele do poprawy. Wyma-
gało to od nas dużej determinacji, cierpliwości i czasu. 
W sumie samo nagranie to 24 godziny pracy – mówią 
Irena Głogowska i Andrzej Korzycki.

Płyta z piosenkami biesiadnymi zespołu jest już na 
etapie realizacji i prawdopodobnie będzie gotowa na 
koniec roku. 

„Sami Swoi” planują uroczystą prezentację nagra-

nia i spotkanie z przedstawicielami innych Klubów Se-
niora, a dochód z samej płyty planują przekazać na 
rzecz małego Stasia Szymborę z Brzezinki. 

My już dzisiaj gratulujemy pomysłu!
Katarzyna Mroczek

„Młodzi Duchem” mają 7 lat
Robią najlepszą kwaśnicę pod słońcem, ich naj-

większą pasją jest śpiew, a energię biorą z pomagania.
14 listopada obchodzili swoje 7 urodziny i wspominali 
najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Klub seniora 
„Młodzi Duchem” powstał w 2014 roku i został założo-
ny przez Krzysztofa Skrzypka, który przez rok był prze-
wodniczącym. Od 6 lat na czele grupy stoi Ewa Macałka, 
która swoją energią pociąga za sobą resztę grupy. Sama 
nie śpiewa, ale jest na każdej próbie zespołu, dbając 

o dobry nastrój i upodobania kulinarne pozostałych.
Zapytana skąd czerpie energię, odpowiada: Ener-
gia sama przychodzi, jak widzimy radość innych 
osób. Chcemy czuć się potrzebni i myślimy o tych, 
którzy potrzebują pomocy. W tym roku na urodzi-
nach nie pojawiło się wiele osób ze względu na 
pandemię. Przygotowaliśmy dla każdego po małej 
paczuszce i będziemy szczęśliwi, kiedy zobaczymy 
choćby mały uśmiech na twarzach obdarowanych.
W tej chwili klub liczy 11 osób. To bardzo zgra-
na i wesoła grupa, na którą zawsze można liczyć.
Są pomocni, a swoją postawą uczą radości ży-
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cia i udowadniają, że wiek to kwes  a umowna.
Obecnie przygotowują świąteczne wystąpienie, z któ-
rym wystąpią na krakowskim rynku podczas Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego. Przygotowuje ich krakowska 
aktorka, Małgorzata Krzysica, która w prezencie uro-
dzinowym zaśpiewała specjalnie dla seniorów z Koby-
lan i zaproszonych gości, przepiękne utwory Edith Piaf.
Seniorzy z Kobylan są i będą „Młodzi Duchem”, bo tak 
chcą.

Gratulujemy pięknej rocznicy i życzymy kolejnych 
wspaniałych działań w kolejnych latach.

Katarzyna Mroczek

Ciasto:
-  ½ kg mąki
-  1 kostka margaryny
-  3 jajka
-  5 dkg drożdży 
-  ½ łyżeczki cukru
-  ½ szklanki mleka
-  sól

Wykonanie:
Drożdże rozmieszać z cukrem (zrobić rozczyn). 
Do miski dodać tłuszcz, jajka, drożdże, mleko. 
Zarobić i pozostawić do wyrośnięcia. 

Farsz:
-  1½ kg kapusty włoskiej
-  60 dkg pieczarek
-  2 duże cebule
-  4 jajka ugotowane na twardo
-  ½ kostki masła
-  pieprz, sól

Wykonanie:
Kapustę poszatkować, posolić i zostawić do 
zmięknięcia, a następnie wycisnąć i przesmażyć 
na maśle. Dodać uduszone pieczarki z cebulą.
Ciasto podzielić na pół. Pierwszą połowę 
wyłożyć na formę. Rozłożyć na niej farsz 
i przykryć drugą połową ciasta. Ponakłuwać 
widelcem i posmarować jajkiem. 
Piec w 180 stopniach (45 min). 

Kulebiak

Przepis otrzymaliśmy od pań z Klubu Seniora w Radwanowicach, Dziękujemy
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... przyjście. Od tego łacińskiego słowa wywodzi się 
nazwa okresu poprzedzającego Boże Narodzenie – Ad-
wentu.

Czekamy na przyjście. Z punktu widzenia wiary – 
nieważne której - katolickiej, judaizmu, ewangelickiej, 
prawosławnej i innych – jest to radosne oczekiwanie na 
przyjście Zbawcy, jakkolwiek przedstawiają Go różne re-
ligie.

Ale ja nie o takim oczekiwaniu chcę napisać. O ocze-
kiwaniu bardzo przyziemnym w porównaniu do wyżej 
wspomnianego.

Oczekiwaniu na radość, jaką daje obdarowywanie.
W okresie Adwentu, 6 grudnia, w rocznicę śmierci bi-

skupa z Miry, oczekujemy na przyjście św. Mikołaja.
Nie ma chyba człowieka, który nie wiedziałby, że św. 

Mikołaj obdarowuje nas, a przede wszystkim dzieci, pre-
zentami. Piękny zwyczaj. Tylko kto jeszcze teraz wierzy 
w św. Mikołaja?

Mnie osobiście przykro się robi, gdy zaraz po święcie 
Zmarłych na ulice naszych miast wychodzi tłum czerwo-
no odzianych, brodatych „mikołajów”, zachęcających do 
kupna prezentów.

W ten sposób odebrano nam całą tajemniczość tego 
zwyczaju, kiedy to z niecierpliwością czekało się na tę 
jedyną noc z 5 na 6 grudnia, kiedy ten tajemniczy gość 
potrafi ł potajemnie wkraść się do pokoju śpiącego dziec-
ka i podłożyć bezszelestnie prezent pod poduszkę albo 
umieścić go w buciku lub skarpecie.

Czyż to nie był piękny zwyczaj?
Pamiętam ze swego dzieciństwa ten dreszczyk emo-

cji: przyjdzie czy nie? Czy byłam na tyle grzeczna, żeby 
nie dostać tylko rózgi?

Właśnie, rózga. Kto widział ostatnio rózgę, która daw-
niej zawsze towarzyszyła prezentowi, tak na wszelki wy-
padek? Kto pamięta jeszcze diabełka, przyczepionego do 
niej ku przestrodze niesfornym dzieciakom? Albo ma-
leńką, srebrną podkówkę, która symbolizowała życzenia 
szczęścia?

Nasze dzieci i wnuki nie wierzą już w św. Mikołaja. 
Odarto je z tego dreszczyku emocji, związanego z ocze-
kiwaniem i z niepewnością: przyjdzie czy nie? Odebrano 
radość tego jednego dnia, kiedy znalazło się wymarzony 
prezent. I pytanie: jak on się tu dostał, ten św. Mikołaj?

Przeróżne były wyjaśnienia rodziców czy dziadków 
którzy chcieli, abyśmy jak najdłużej wierzyli, że to wła-
śnie on, biskup z Miry, św. Mikołaj, przybywa spełnić na-
sze marzenia.

Jako dziewczynka lubiłam się bawić lalkami, choć nie 
przesadnie. Jednak kiedyś zobaczyłam w jakimś sklepie 
z zabawkami śliczną lalkę, która ruszała oczami, mru-

Adventus...
gała, po naciśnięciu mówiła „mama”, a na dodatek miała 
kilka sukienek i bucików do przebrania. No i zamarzyłam, 
żeby taką samą dostać. Mój Tato stwierdził, że mogę po-
prosić św. Mikołaja i jeśli będę grzeczna, on mi ją poda-
ruje. Moje marzenie się spełniło. Emocje oczekiwania na 
wymarzony prezent były ogromne i nie spałam prawie 
całą noc. Rano, 6 grudnia, pod poduszką zastałam tylko 
drobny upominek i moje rozczarowanie nie miało granic. 
Tego dnia po obiedzie poszłam do koleżanki na podwie-
czorek. Po powrocie do domu weszłam do gabinetu mo-
jego Ojca, który drzemał na kanapie. Obok niego leżała 
wielgachna paczka. Zastrzygłam uszami na ten widok, 
a Tata powiedział, że w czasie mojej nieobecności przy-
szedł św. Mikołaj i przyniósł mi tę paczkę.
A jak on się tu dostał? - zapytałam.
Przeszedł przez szybę – padła odpowiedź.
Oniemiałam. Jak to, przez szybę? Przecież to niemożli-
we, żeby biskup mógł przenikać przez szyby!
A Tato odpowiedział, że przecież święty może wszystko.

Nie pamiętam już, ale chyba wtedy zakiełkowało 
w moim umyśle ziarenko niewiary w św. Mikołaja. Jaka 
szkoda!

A lalka? Towarzyszyła mi wiele, wiele lat. Byłam już 
w tak zwanym średnim wieku, kiedy przeszła w inne ręce.

Cóż, czasy się zmieniają, pewnie powiecie – na lepsze, 
ale ja osobiście uważam, że nie jest dobre rugowanie 
z naszego życia, z życia naszych dzieci i wnuków pięknej, 
starej tradycji.

Teraz mikołaj roznosi prezenty od listopada do końca 
roku, a nawet dłużej. Podkłada je też pod choinkę, co 
również nie ma nic wspólnego z naszą tradycją.

W Małopolsce i na Śląsku Cieszyńskim prezenty pod 
choinkę przynosił Aniołek, na Górnym Śląsku – Dzieciąt-
ko, na Dolnym Śląsku – Gwiazda, a w Wielkopolsce, na 
Kujawach, Pałukach, Kaszubach czy Pomorzu Zachodnim 
– Gwiazdor. Nigdy św. Mikołaj.

W Wigilię i Boże Narodzenie staramy się przygoto-
wać wszystko tak, jak nakazuje tradycja, jeśli chodzi 
o przystrojenie domu, choinkę, obrzędy, potrawy wigilijne 
i świąteczne. Dlaczego zapomnieliśmy, kto i kiedy przy-
nosi prezenty?

Wigilia i Boże Narodzenie tuż-tuż. Będziemy łamać 
się opłatkiem, składać sobie życzenia. Pozwólcie, Sza-
nowni Czytelnicy, że na te nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia i ja złożę Wam z serca płynące życzenia, aby 
w Waszych domach panowały radość, miłość i wzajemny 
szacunek, abyście spędzili je w zdrowiu i z nadzieją, że 
wszystko, co złe, zostanie za Wami, a gwiazda betlejem-
ska rozjaśni drogę, którą podążać będziecie w Nowym, 
2022 Roku.

Niech się spełnią wszystkie Wasze życzenia i marze-
nia, a Los oszczędzi zmartwień i kłopotów.

Hanna Czaja-Bogner
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