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1ZNAD RUDAWY

Rok 2020 ogłoszony został w Polsce Rokiem Samo-
rządu Terytorialnego. Właśnie w tym czasie przypa-
dała 30-sta rocznica przyjęcia ustawy o samorządzie 
terytorialnym oraz 30-sta rocznica pierwszych w pełni 
wolnych wyborów samorządowych. Okres pandemii 
uniemożliwił zorganizowanie obchodów w roku jubi-
leuszowym, ale udało się tego dokonać 9 października 
2021 roku.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą 
w kościele parafi alnym pw. św. Franciszka z Asyżu. 
Podczas mszy świętej został poświęcony sztandar 
Rady Gminy Zabierzów. Dalsza część uroczystości 
kontynuowana była w hali widowiskowej Ośrodka 
Sportowo – Rekreacyjnego w Zabierzowie. Impre-
za rozpoczęła się od powitania gości. W imieniu go-

30-lecie Samorządu Gminy

spodarzy Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy Zabierzów Hen-
ryka Krawczyka uczynili to prowadząca imprezę Anna 
Dijuk-Bujok i Rafał Sadowski. Uroczystości zgroma-
dziły blisko 200-stu gości, księży parafi i Gminy Zabie-
rzów, wójtów Gminy Zabierzów wszystkich kadencji, 
radnych Gminy Zabierzów wszystkich ośmiu kadencji, 
sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, dyrektorów 
szkół oraz kierowników wydziałów Urzędu Gminy 
Zabierzów, jak również przedstawicieli OSP, klubów 
sportowych, przyjaciół Gminy Zabierzów i wiele osób 
zaangażowanych w życie gminy. Na wstępie konfe-
ransjerzy pokrótce przedstawili historię samorzą-
du terytorialnego. Kolejną ważną i doniosłą częścią 
uroczystości było przekazanie sztandaru Rady Gmi-
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ZNAD RUDAWY2

ny Zabierzów przewodniczącemu Rady Gminy przez 
wójt Elżbietę Burtan. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosiła wójt Elżbieta Burtan oraz przewodniczący 
Henryk Krawczyk. 

Imprezę uświetniła swoją obecnością Gminna Or-
kiestra Dęta pod batutą Józefa Bylicy. Po występie 
na scenie pojawiła się Aleksandra Małek dyrektor 
Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów, która zaprosiła wszystkich zgromadzonych 
gości w sentymentalną podróż – chwilę wspomnień, 
przedstawiając prezentację mul  medialną “Gmi-
na Zabierzów na przestrzeni ostatnich 30 lat”. Pokaz 
slajdów obejmował skład rady gminy na przestrzeni 
trzech dekad, najważniejsze wydarzenia w danych 
kadencjach, a także zrealizowane inwestycje. Nie-
stety, nie wszyscy spośród osób które współtworzyły 
zabierzowski samorząd są nadal wśród nas – pamięć 
wszystkich którzy odeszli, uczczona została minutą ci-
szy, przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej, 
która zagrała utwór “Cisza”. Podniosłą i bardzo uroczy-
stą chwilą było wręczenie medali okolicznościowych 
i dyplomów dla samorządowców Gminy Zabierzów. 
Wręczenia dokonali Wójt Gminy Zabierzów Elżbie-
ta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów 
Henryk Krawczyk oraz wiceprzewodniczący  Andrzej 

Krawczyk, Wojciech Stępień oraz Tadeusz Brzuchacz 
w asyście pracowników SCKIPGZ i Urzędu  Gminy Za-
bierzów. Podczas wręczania wyczytywane były nazwi-
ska osób nagrodzonych. Następnie została wyświetlo-
na druga część prezentacji mul  medialnej. Po części 
ofi cjalnej spotkania był czas na wspólne rozmowy, 
wspomnienia, refl eksje oraz sesję zdjęciową, która na 
dobre uwieczniła te wyjątkowe chwile. Wzruszeń było 
co niemiara. Od strony artystycznej czas umilał ze-
spół CONTRA pod kierownictwem Anny Dijuk-Bujok. 
Wydarzenie, które miało miejsce pokazało, że praca 
w samorządzie to odpowiedzialna służba ludziom, 
a za każdym działaniem stoi człowiek. Są to wójto-
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3ZNAD RUDAWY

Gmina Zabierzów  znalazła się wśród pięciu najlep-
szych gmin wiejskich w Polsce.

26 października 2021 roku zostały ogłoszone wyni-
ki najnowszego Rankingu Samorządów gazety „Rzecz-
pospolita”. Nagrodę z rąk Jerzego Buzka odebrała 
Wójt Elżbieta Burtan.

Gala wręczenia nagród odbyła się w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie. Jak co roku kapituła kon-
kursu pod przewodnictwem profesora Jerzego Buzka 
wyłoniła miasta i gminy, które osiągają najlepsze wy-
niki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego roz-
woju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicz-
nych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości 
środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie 
jakości zarządzania.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uzna-
wany za jeden z najbardziej pres  żowych i wiarygod-
nych w Polsce. Zasady rankingu ustala niezależna Ka-
pituła, w której skład oprócz niezależnych ekspertów 
wchodzą także przedstawiciele organizacji samorzą-
dowych, organizacji pozarządowych, władz publicz-
nych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

5 miejsce Gminy Zabierzów

Skład Kapituły konkursu:
Prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Kapituły, były pre-
mier RP, Europoseł, były Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego
Bogusław Chrabota – Redaktor naczelny dziennika 
„Rzeczpospolita”
Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Pol-
skich
Anna Cieślak-Wróblewska – Redaktor dziennika 
„Rzeczpospolita”
Jerzy Stępień – Sędzia, prawnik, przewodniczył komi-
sji samorządu terytorialnego Senatu, były prezes Try-
bunału Konstytucyjnego.
Leszek Świętalski – Dyrektor Biura Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Cezary Trutkowski – Prezes zarządu Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej
Hanna Wawrowska – Autorka i szef projektu „Rzecz-
pospolita. Życie Regionów”

Tekst: W. Wojtaszek
Zdjęcie: Źródło: „Rzeczpospolita”

wie, radni, sołtysi, rady sołeckie, a także mieszkań-
cy, którzy zgłaszają swoje spostrzeżenia, problemy, 

pomysły. Konstruktywne rozwiązywanie problemów, 
zaangażowanie, szacunek, wzajemne zrozumienie 
i zaufanie to podstawa budowania wspólnego dobra 
w przestrzeni samorządowej. Gmina Zabierzów jest 
przyjazna mieszkańcom, turystom i inwestorom. Ma 
świetnie rozwijającą się infrastrukturę techniczną 
i społeczną na terenie, której stosowane są zasady 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach 
życia. Egzamin z samorządności gmina Zabierzów zda-
je od 30 lat, on ciągle trwa bo nieustannie pojawiają 
się nowe wyzwania.

Joanna Hyckowska
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Sesja Rady Gminy Zabierzów 
- 24 września 2021

W pierwszej części Sesji radnym przedłożono in-
formacje z wykonania budżetu Gminy Zabierzów za 
pierwsze półrocze 2021 roku. Sytuacja fi nansowa 
Gminy jest dobra, nie ma zagrożenia dla pełnej reali-
zacji budżetu. Wzrastają dochody Gminy i na koniec 
roku prawdopodobnie będą większe niż planowano. 
W konsekwencji dobrej sytuacji fi nansowej, radni 
przyjęli uchwałę o zmianach w tegorocznym budże-
cie: plan dochodów zwiększono o 800 tys. zł. Nato-
miast zaplanowane na 2021 rok wydatki majątkowe, 
przeznaczone na inwestycje zrealizowano w pierw-
szym półroczu tylko w 17%, lecz ten wskaźnik wynika 
z rozliczonych faktur, a te spływają od wykonawców 
zwykle w lipcu i kolejnych miesiącach. W większości 
inwestycje są realizowane w II kwartale. Przewidzia-
ne na 2021 rok inwestycje na ogół nie mają opóźnień 
i terminy ich ukończenia nie są zagrożone.  

Ożywioną dyskusję radnych wywołała kwota 3 560 
tys. dodana na wywóz odpadów. To o 40% więcej niż 
planowano. Od stycznia 2021 roku z wykonawcami 
odbierającymi odpady Gmina rozlicza się za każdy 
kilogram odebranych odpadów. Radni zwracali uwa-
gę, że jeśli waga segregowanych odpadów wzrosła 
o 19%, a niesegregowanych – o 17%, a liczba ludno-
ści znacząco się nie powiększa, to może fi rmy odbie-
rające dosypują do worków np. popiół. Zauważono, 
że samochody wykonawców spotykają się w bocz-
nej, ślepej uliczce i coś jest przeładowywane z tych 
aut. Informowano też, że inne gminy założyły związki 
międzygminne i wspólnie, własnymi siłami odbierają 
śmieci, co spowodowało znaczne obniżenie kosztów. 
Wicewójt Bartłomiej Stawarz powiedział, że Gmina 
Zabierzów rozmawia już z ościennymi gminami na 
temat założenia związku, ale pojawia się problem 
braku instalacji przetwarzającej odpady. Koszt budo-
wy takiej instalacji to między 60 a 150 mln zł, nie ma 
też możliwości lokalizacji instalacji w naszej gminie, 
a inne nie wiadomo, czy znajdą odpowiedni teren. 
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska prowadzi 
obecnie rozmowy z Gminą i Miastem Kraków, by uzy-
skać zgodę na przetwarzanie odpadów z gmin tzw. 
obwarzanka, a gminy dostarczałyby własnym trans-
portem śmieci do krakowskiej sortowni i spalarni 
odpadów. Wicewójt dodał, że w najbliższym czasie 

przy ul. Śląskiej w Zabierzowie uruchomiona zostanie 
waga, która kontrolować będzie ciężar odpadów na 
samochodach wykonawców.

Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 
24 września br. została podjęta także uchwała w spra-
wie ustanowienia sześciu drzew - pomników przyrody, 
które znajdują się na terenie Nadleśnictwa Krzeszowi-
ce na działkach nr 227 i 228 w miejscowości Kleszczów 
- Leśnictwo Zabierzów. Z wnioskiem o objęcie drzew 
ochroną pomnikową wystąpiło Stowarzyszenie „Ra-
tujmy Kleszczowskie Wąwozy”. Owe sześć drzew to 
buki pospolite. Przeprowadzona ekspertyza dendro-
logiczna wykazała, iż mają one nie tylko wyjątkowo 
duże wymiary, ale także walory krajobrazowe i dobrą 
kondycję fi tosanitarną i kwalifi kują się do objęcia ich 
ochroną prawną. W stosunku do nowo utworzonych 
pomników przyrody wprowadzono zakazy ich niszcze-
nia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub ob-
szaru, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu wokół drzew, uszkadzania 
i zanieczyszczania gleby, dokonywania zmian stosun-
ków wodnych oraz umieszczania na drzewach – po-
mnikach przyrody tablic reklamowych.

Na terenie Gminy Zabierzów znajduje się łącznie 
69 sztuk pomników przyrody, w tym 65 drzew oraz 
4 pomniki przyrody nieożywionej, tj. 1 skała oraz 
3 źródła. 

Dodatkowo Rada Gminy podjęła uchwałę w spra-
wie rezolucji dotyczącej sprzeciwu społeczności gmi-
ny Zabierzów wobec sposobu prowadzenia gospo-
darki leśnej przez Nadleśnictwo Krzeszowice w lasach 
położonych na terenie gminy Zabierzów. Celem rezo-
lucji jest wyrażenie sprzeciwu mieszkańców gminy Za-
bierzów wobec wycinania starych i okazałych drzew 
oraz związanej z wycinką dewastacji dróg leśnych, 
a także wobec całkowitego wycinania drzew na du-
żych powierzchniach, a wówczas lasy przestają speł-
niać funkcje społeczne na korzyść jedynie funkcji 
gospodarczej. Treść rezolucji zostanie przekazana 
Ministrowi Klimatu i Środowiska, Dyrektorowi Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz  
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krzeszowice.

W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwałę 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
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5ZNAD RUDAWY

nia przestrzennego obszaru Zabierzów – Osiedle 
Sienkiewicza. Plan obejmuje obszar o powierzchni 
2,17 ha, położony w północnej części sołectwa Za-
bierzów. Cały obszar planu znajduje się w otulinie 
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. W planie wy-
znaczono tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i usługowej oraz tereny dróg wewnętrznych, 
komunikacji, infrastruktury. Ustalono stawkę procen-
tową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu war-
tości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, 
w wysokości 30%.

Obrady Sesji zdominował temat odbioru odpadów. 
W związku ze znacznym wzrostem ilości odbieranych 
odpadów na terenie gminy (zwłaszcza odpadów „zie-
lonych”) i zwiększeniem o 3,5 miliona złotych budżetu 
na ten cel w 2021 roku, Gmina podjęła działania zmie-
rzające do utrzymania obecnej stawki opłaty za wywóz 
śmieci dla mieszkańców. Podjęto uchwały zmierzają-
ce do ograniczenia ilości i częstotliwości odbieranych 
od mieszkańców odpadów. W uchwale wprowadzo-
no następujące zmiany: bioodpady  stanowiące czę-
ści roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zie-
lonych, ogrodów – odbierane będą w ilości 4 worki 
o pojemności 120 litrów w każdym terminie wyzna-
czonym w harmonogramie; meble i inne wielkogaba-
ryty – w liczbie do 10 sztuk rocznie; zużyte opony – do 
4 sztuk rocznie; odpady budowlane i rozbiórkowe – 
do 200 kg rocznie. Zmniejszy się też częstotliwość od-
bierania odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, odpadów z tekstyliów i odzieży. 
Zmiany te będą obowiązywać od 01.01.2022 r. 

Przed podjęciem uchwał, radni wyrażali obawy, że 
nieodebrane odpady mogą znaleźć się w okolicznych 
lasach, będą powstawać dzikie wysypiska śmieci. 
Mówiono też o konieczności wprowadzenia kontroli 
u mieszkańców, bo wielu nie złożyło deklaracji „śmie-
ciowych” lub podali mniejszą liczbę osób niż napraw-
dę mieszka w domu. Wójt Elżbieta Burtan poinformo-
wała, że zanim powstanie PSZOK, na terenie gminy 
zostaną ustawione kontenery, do których mieszkań-
cy będą mogli przywozić wielkogabarytowe odpady 

Sesja Rady Gminy Zabierzów 
- 22 października 2021

poza terminami podanymi w harmonogramie oraz  
w ilościach większych niż 10 sztuk.

Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 22 paź-
dziernika uchwalono też zmiany w tegorocznym bu-
dżecie Gminy. Większe niż planowano są wpływy 
z podatku od nieruchomości od osób prawnych, 
a także wpłacane Gminie przez urzędy skarbowe 
środki od czynności cywilno – prawnych. Notuje się 
także wzrost wpływów z tytułu sprzedaży niektórych 
napojów alkoholowych zwłaszcza tzw. „małpek”. Ten 
wzrost to ponad 95 tys. zł. Do tegorocznego budżetu 
wprowadzono więc dodatkowe pozycje, m.in. dofi -
nansowanie zakupu samochodu pożarniczego, insta-
lację sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Gminy 
dla pomieszczeń archiwum (zgodnie z zaleceniami 
Archiwum Narodowego), zakup oprogramowania 
zabezpieczającego zasoby informacji gromadzonych 
w formie cyfrowej oraz środki w wysokości ponad 
95 tys. zł na przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
spożywania alkoholu.

Zmieniono też niektóre zapisy w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, m.in. zwiększono limit wydatków 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kobylanach 
z 11 mln zł na 12 mln zł.

Uchwałą określono wysokość stawek podatku 
od nieruchomości. W roku 2022 wyniosą one m.in. 
od budynków lub ich części: mieszkalnych – 0,81 zł 
od 1 m kwadr. powierzchni użytkowej; związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 25,30 zł 
od 1 m kwadr. powierzchni użytkowej; związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł od 

Rada Gminy Zabierzów uchwaliła również rezolu-
cję dotyczącą planowanej budowy obwodnicy Zabie-
rzowa w ciągu drogi krajowej nr 79. Rada wyraziła 
poparcie dla budowy obwodnicy oraz zapewniła, że 
gotowa jest do wsparcia tej inwestycji większą niż pla-
nowano dotychczas kwotą. Środki te przeznaczy się 
na przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
w obszarze budowy obwodnicy. Rezolucja skierowa-
na zostanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Lucyna Drelinkiewicz
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1 m kwadr.; zajętych na działalność organizacji pożyt-
ku publicznego – 8.07 zł od 1 m kwadr. 

Radni zagłosowali też za przystąpieniem do spo-
rządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Rudawa Obrytki oraz obsza-
ru Rynek w Zabierzowie. Przygotowanie tych planów 
umożliwi Gminie Zabierzów udział w drugiej edycji 
programu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.  
Urząd Gminy myśli o złożeniu wniosków na następu-
jące inwestycje: budowa Centrum Kultury w Rynku 
w Zabierzowie, budowa hali sportowej z basenem 
w Rudawie. Rozważa się też trzeci wniosek o dofi nan-
sowanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w gminie. W dyskusji radni popierali głównie 
ten trzeci wniosek, ale także byli za  budową Centrum 
Kultury na Rynku w Zabierzowie oraz budową hali 
sportowej z basenem w Rudawie. Ta hala odciążyła-
by Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Zabierzowie, 
gdzie trudno się dostać drużynom sportowym z na-

Listopadowe świętowanie

szej gminy. Wspominano również o potrzebie powsta-
nia budynków komunalnych w Ujeździe, Kobylanach, 
czy Niegoszowicach. Proponowano powołanie komi-
sji, która ustali hierarchię potrzeb i kolejność inwesty-
cji w naszej gminie.

Podczas Sesji została podjęta uchwała w sprawie 
ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa z gatunku 
buk pospolity. Drzewo to o obwodzie 336 cm rośnie 
na terenie działki nr 528 w Nielepicach. O ochronę 
drzewa wystąpiło Nadleśnictwo Krzeszowice. Prze-
prowadzona ekspertyza dendrologiczna wykazała, iż 
buk w Nielepicach ma nie tylko wyjątkowo duże wy-
miary, ale także walory przyrodnicze i krajobrazowe. 
Objęcie ochroną prawną skutkuje zakazem niszczenia, 
uszkadzania lub przekształcania obiektu, wykonywa-
nia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę 
terenu wokół drzewa, uszkadzania oraz umieszczania 
na drzewie tablic reklamowych.

Lucyna Drelinkiewicz

Wiara, że Polska odzyska niepodległość towarzy-
szyła wszystkim porozbiorowym pokoleniom do końca 
I wojny światowej. Traktat pokojowy zawarty w 1918 
roku w Wersalu pozwalał realizować to, co dotąd było 
marzeniem. Kształtowały się zręby I Rzeczpospolitej.  
Przypomnijmy, że początkowo 11 listopada święto-
wali piłsudczycy. I Rzeczpospolita dopiero na mocy 
ustawy z 23 kwietnia 1937 roku ustanowiła ten dzień 
ofi cjalnym  państwowym świętem. Po II wojnie świa-
towej w PRL-u  święto 11 listopada zastąpiono 22 lip-
ca - świętowaniem rocznicy ogłoszenia  w 1945 roku 
Manifestu PKWN w Chełmie.
Dzień 11 listopada  jako Święto  Odrodzenia Polski był 

obchodzony nielegalnie w latach 80. Przez Sejm PRL 
ustawą z 15 lutego 1989 roku święto zostało przywró-
cone.
Od tej pory organizowane są imprezy ofi cjalne – 
władze państwowe składają wieńce, zapalają znicze 
w różnych miejscach upamiętnienia związanych z tra-
dycją patriotyczną. Polacy uczestniczą w marszach, 
śpiewaniu pieśni patriotycznych, w wieczornicach, 
koncertach, występach.

W tym roku Gmina Zabierzów uroczyście i rado-
śnie obchodziła Święto Odzyskania Niepodległości 
11 listopada.

Maciej Liburski

Wioska Edukacyjna w Nielepicach 
 Za mundurem nie tylko panny sznurem. Wojskowe 

atrakcje przyciągnęły tłumy dzieci z pobliskich szkół. 
Z wielkim entuzjazmem korzystały one z atrakcji wioski 
edukacyjnej, którą zorganizowało w Nielepicach 
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów. 

Mimo chłodu organizatorzy zapewnili gorącą 
atmosferę dodatkowo podgrzewaną ciepłą grochów-

ką z prawdziwej kuchni polowej. 
740-stu uczniów z całej gminy miało okazję zoba-

czyć wiele ciekawych replik historycznych - od mun-
durów, poprzez broń aż po pojazdy bojowe a konkursy 
z wiedzy historycznej i sprawnościowe wywoływały 
ducha walki. 

Była także możliwość wykonania sobie pamiątko-
wego zdjęcia, stworzenia plakatów patriotycznych 

gazeta09.indd   6gazeta09.indd   6 25.11.2021   10:16:0525.11.2021   10:16:05



7ZNAD RUDAWY

z lat 1918-1921. Na stanowisku konstruktorskim dzie-
ci z entuzjazmem budowały na makiecie terenu kon-
strukcje militarne (i nie tylko) z klocków. Było także - 
stanowisko szermiercze i strzelnica, gdzie można  było 
trenować umiejętności strzeleckie z wiernych replik 
broni historycznej.

To była nauka przez zabawę i doświadczenie 
i z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich uczestników. 

Katarzyna Mroczek

Od Mazurka Dąbrowskiego 
do Roty

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zorgani-
zował 9 listopada Klub Seniora w Rząsce. A w repertu-
arze m.in. „Pierwsza Brygada”, „Maszerują strzelcy”, 
„Rozkwitały pąki białych róż”, „Pierwsza kadrowa”, 
„Dziś do ciebie przyjść nie mogę”. Hymn narodowy na 
początku i Rotę na zakończenie - dostojni seniorzy od-
śpiewali na stojąco.

Śpiew, choć tego dnia  najważniejszy, nie był jedy-
ną propozycją  spotkania. Można było podziwiać po-

nadto szydełkowane kotyliony, makramy, świąteczne 
karty pocztowe, jak żywe - kwiaty z bibuły, a także de-
gustować polskie potrawy według receptur pań domu 
z Rząski. Był chleb pieczony pszenno-żytni i razowy, 
smalec z cebulką, ogórki kiszone,  „bigos polski”, a na 
słodko „rogale świętomarcińskie” z masą orzecho-
wą, ciasta owocowe, przekładane, rolady, ucierane 
i piaskowe baby a do tego kawa, herbata lub zimne 
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Powołani do wolności
„Powołani do wolności” to tytuł koncertu pod patronatem wójt Gminy Elżbiety Burtan zorganizowanego w Ru-

dawie przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, sołtysa Marcina Cieślaka, Radę Sołecką, 
Ochotniczą Straż Pożarną  z Rudawy, Szkołę Podstawową. Impreza zgromadziła na Rynku dziesiątki mieszkańców. 

W roli konferansjera wystąpił Sołtys. 
W sposób profesjonalny komentował 
wydarzenia sprzed 103 lat i zapowiadał 
występy artystyczne. Utwory zarów-
no wokalne jak i instrumentalne wyko-
nywali uczniowie Szkoły Podstawowej 
im.   Armii Krajowej, zespoły „Contra Mała”, 
i „Contra Duża” z CKiPGZ, seniorzy 
zrzeszeni w miejscowym Klubie Se-
niora „Sami swoi” oraz publiczność, 
którą do wspólnego śpiewu zachę-
cała śpiewająca aktorka Anna Dijuk-
Bujok. Były też efekty świetlne. Wszyscy, 
którzy 10 listopada przyszli na Rynek 
w Rudawie byli dumni z widowiska, ja-
kie przygotowali organizatorzy z okazji 
103 rocznicy odzyskania niepodległości 
i zadowoleni z udziału w nim. Występy 
wszystkim bardzo się podobały i gdyby 
nie zimno bisów byłoby znacznie więcej. 

W imprezie uczestniczyli wójt Gminy 
Elżbieta Burtan, proboszcz parafi i w Ru-
dawie ks. kanonik Andrzej Badura, radni 
Rady Gminy: Jan Surówka, Andrzej Kacz-
marczyk, przewodniczący Rady Sołeckiej 
Stanisław Myjak oraz dyrektor SCKiPGZ 
Aleksandra Małek.

Maciej Liburski

napoje. Przy takim poczęstunku chciało się śpiewać. 
To spotkanie jako wspólna decyzja seniorów odbyło 
się dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób. Wszyst-
kim należą się słowa uznania. Ci najbardziej aktywni 
to prezes Klubu Maria Katarzyna Szyller, z-ca preze-
sa Janina Kołodziejczyk, sekretarz Wanda Pieniążek, 
skarbnik Maria Dzioba, członkowie Zarządu Marek 
Bałuszek, Marian Dziura, sołtys Paweł Kołodziejczyk 
oraz Anna Bator i siostra Krzysztofa  Albertynka.

We wspólnym, listopadowym śpiewaniu pieśni 
patriotycznych uczestniczyło 40 osób. Było dostojnie, 
uroczyście i bardzo sympatycznie.

Maciej Liburski
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Lekcja patriotycznego śpiewania

Rzeczypospolitej i strażakom
Obchody Święta Niepodległości w Bolechowicach 

rozpoczęła poranna msza święta w intencji Ojczyzny, 
którą prowadził proboszcz parafi i pw. Piotra i Pawła 
ks. prałat Stanisław Kozioł. Przy pomniku poświę-
conemu Obywatelom Bolechowic - Ofi arom Wojny 
Światowej zostały złożone wieńce, zapalone znicze. 
W parku Jana Pawła II  w rocznicę 100-lecia Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych posadzono dąb. Na 
miejscowym cmentarzu przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza mieszkańcy oddali hołd tym, co walczyli i ginę-
li za Rzeczpospolitą, tu też zapłonęły znicze, złożono 
kwiaty. 

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele 
władz gminnych m.in. przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Krawczyk, prezes OSP Paweł Sendor oraz na-
czelnik OSP Bolechowice Michał Zwoliński.

OSP Bolechowice, Maciej Liburski

Na III Lekcję Śpiewania Pieśni Patriotycznych 
w dniu 11 listopada zaprosił mieszkańców Więckowic 
sołtys Adam Wierzbicki organizator przedsięwzięcia, 
wieloletni chórzysta, dyrygent. Wśród uczestników 
byli między innymi Maria Woszczyna-Lipka prezes Klu-
bu Seniora, seniorzy,  prezes OSP Krzysztof Pogan, dru-
howie, ludzie młodzi, a nawet dzieci. To wszystko po 
to, jak mówił rozśpiewany sołtys, by patriotyzm nie za-
ginął. Wyśpiewano wspólnie kilkanaście pieśni. „Przy-
byli ułani pod okienko”, „Serce w plecaku”, „Wojen-
ko,wojenko”, „Ułani,ułani malowane dzieci” - to tylko 

niektóre tytuły z bogatego repertuaru Listopadowej 
Lekcji Śpiewania. Następnie w asyście wozu bojowe-
go OSP znów ze śpiewem na ustach przemaszerowa-
no pod Dąb Katyński poświęcony Michałowi Jano-
wi Beneschowi i polskim ofi cerom zamordowanym 
w Katyniu i innych sowieckich obozach. Przy Dębie 
przgotowano mały pokaz gry światła, dźwięku i za-
słony dymnej. Zrobiło się jeszcze bardziej tajemniczo. 
Wtedy złożono wieniec, kwiaty, zapalono znicze. Uro-
czystość z okazji Święta Niepodległości dobiegła koń-
ca. Dorośli pieszo, a dzieciaki wozem bojowym wrócili  
do miejsca wymarszu.

Maciej Liburski
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Patriotyczne śpiewanie integruje 
w Brzeziu

Muzyka łączy pokolenia i łagodzi obyczaje. Patrio-
tyczne piosenki wywołują dodatkowo nieco więcej 
zadumy i skłaniają do myślenia. Opatrzone dodatko-
wo odpowiednimi słowami prowadzącego, nabierają 
większego znaczenia. Wykonawcy z większą świado-
mością przemierzają kolejne wersy piosenek, a pu-
bliczność uważniej wsłuchuje się w słowa. 

Patriotyczne śpiewanie w Brzeziu to już kolejny raz 
efekt współpracy i zaangażowania wielu osób. 

Już po raz drugi imprezę poprowadziła Pani Jolanta 
Syrek, która z różnorodnych piosenek stworzyła praw-
dziwy spektakl. Zaczęło się od uroczystego Hymnu 

w wykonaniu Chóru Sonitus Dei, który później wy-
konał kilka mniej i bardziej znanych utworów zwią-
zanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. 
Całość przeplatana była wzruszającymi wierszami 
Pani Bogusławy Piętowskiej - lokalnej poetki.

Wystąpili także gospodarze. Najmłodszy w gminie 
Klub Seniora Kluczwoda, pod przewodnictwem sołty-
sa Brzezia Wiesława Czajowskiego zaprezentował bar-
dziej skoczne szlagiery. 
Atrakcją imprezy był także występ Klubu Seniora 
„Złoty Zakątek” z Ujazdu, który został zaproszony na 
wspólne śpiewanie. 

Katarzyna Mroczek
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Sztandar
W Zabierzowie, 11 listopada przed mszą św. 

w kościele parafi alnym odbyła się niecodzien-
na uroczystość przekazania sztandaru  bojowego 
O. P. Błyskawica żołnierzy Armii Krajowej, dla 
V Zabierzowskiego Szczepu Harcerskiego Ko-
lumbowie. W imieniu środowisk kombatanckich 
AK sztandar przekazywał Zenon Wójcik, ostat-
ni żyjący żołnierz AK z Koła Zabierzów - Rudawa, 
w obecności proboszcza  parafi i ks. Krzysztofa Bur-
daka prowadzącego uroczystość. Specjalny oko-
licznościowy list z okazji Święta Niepodległości 
i ceremonii przekazania sztandaru skierowała wójt 
Gminy Elżbieta Burtan. List odczytał zastępca Wój-
ta Bartłomiej Stawarz, który dodatkowo podkreślił 
wyjątkowość święta i rangę uroczystości. Głos zabrał 
również przedstawiciel środowisk kombatanckich 
AK. Następnie Edmund Dąbrowa sołtys Zabierzo-
wa i miłośnik rodzimej historii przedstawił genezę 
powstania ruchu oporu na Ziemi Zabierzowskiej 
i sztandaru, który towarzyszył żołnierzom AK. 
Z uwagi na mało znane fakty cytujemy fragmenty 
wystąpienia: - Na Ziemi Zabierzowskiej ruch opo-
ru powstał już w październiku 1939 r. Wówczas 
została założona organizacja wojskowa pod na-
zwą „ODWET”. Skupiała głównie starszych miesz-
kańców Zabierzowa. W 1941 r. zaczął się tworzyć 
młodzieżowy oddział, którego organizatorem był 
wówczas 16 letni Mieczysław Pogan ps. „Błyska-
wica” razem ze swoim bratem wówczas 19 letnim 
Marianem Poganem ps. „Rzeżucha”. Rok później 
w 1942 r. oddział ten liczył 35 osób, należała do 
niego zabierzowska młodzież. Partyzanci z oddzia-
łu „Błyskawica” zasłynęli brawurowymi akcjami 
w celu zdobycia broni. Pracująca na terenie nie-
mieckiej zbrojowni trójka zabierzowskich AK-ow-
ców wykonywała zawsze w nocy akcję przerzutu 
broni z niemieckiej zbrojowni na cmentarz Rako-
wicki. Jeden z przerzutów broni obserwowali do-
wódcy AK z Krakowa, którzy nie mogli uwierzyć, 
że taka akcja jest możliwa ! Po godzinie policyjnej 
broń przewożono pociągiem z Krakowa do Zabie-
rzowa. Ukrywano ją w domu rodzinnym Poganów 
przy obecnej ul. Rodziny Poganów. Wykonano 
6 takich przerzutów broni – zdobywając 70 kara-
binów, 8 pistoletów maszynowych, 5 pistoletów 
i 31 bagnetów. Niestety po jakimś czasie… Niem-
cy  zorientowali się, że działa tam zorganizowana 

grupa. W dniu 3 lipca 1943 r. gestapo przybyło do zabu-
dowań rodziny Poganów w Zabierzowie. W czasie rewizji 
w domu i sklepie znaleźli tylko radio. Aresztowali Mie-
czysława Pogana „Błyskawicę”, jego rodziców Franciszka 
i Stefanie  oraz jego siostrę Janinę. Po wyjeździe Niemców 
Marian Pogan „Rzeżucha” podjął decyzję o przeniesieniu 
broni z zabudowań rodzinnych do lasu oraz na cmentarz 
zabierzowski. Prawdopodobnie ta decyzja uratowała 
Zabierzów przed pacyfikacją. Następnego dnia rano 
Niemcy wrócili i zdemolowali całe obejście Poganów. 
Wobec zagrożenia dekonspiracją i aresztowaniem człon-
kowie AK zdecydowali się na ucieczkę do lasu. Oddział 
przyjął nazwę „Błyskawica” od pseudonimu swojego 
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założyciela Mieczysława Pogana. Walczył w otwar-
tej partyzantce na terenie: powiatu miechowskiego, 
bocheńskiego, myślenickiego. Sztandar  bojowy O. P. 
Błyskawica ma obecnie 77 lat, powstał z inicjatywy 
żołnierzy AK oddziału partyzanckiego „Błyskawica”. 
Nazwiska ich są wyryte na płycie w przedsionku zabie-
rzowskiego kościoła. Wyha  owała go Pani Maria NN, 
która pracowała wówczas w zabierzowskiej aptece. 

XV Balicki Bieg Niepodległości

Sztandar poświęcony został w sierpniu 1944 r. w za-
bierzowskim kościele i tu początkowo był przechowy-
wany. Pod koniec wojny znalazł się w Wieliczce, gdzie 
przechowywała go rodzina jednego z żołnierzy AK. 
W II połowie lat osiemdziesiątych sztandar został pod-
dany renowacji, a następnie przekazany do kościoła 
w Zabierzowie.                                                                                               

    Maciej Liburski

Tradycyjnie, już po raz piętnasty, Stowarzyszenie 
Społeczno-Edukacyjne „Kuźnia” zorganizowało 
Balicki Bieg Niepodległości. W tym roku było jednak 
nieco inaczej. Po raz pierwszy bieg odbył się na 
boisku Szkoły Podstawowej w Balicach. Wydarzenie, 
współfinansowane przez SCKiPGZ, przyciągnęło całe 
rodziny. Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach 
wiekowych, a na zwycięzców czekały atrakcyjne 
nagrody. Uczestnicy mogli również obejrzeć sprzęt 
jakim dysponuje OSP Balice, wsiąść do wozu 
strażackiego i posilić się tradycyjną grochówką 
oraz domowymi ciastami. Na zakończenie harcerze 
zachęcili wszystkich do wspólnego śpiewu pieśni 
patriotycznych. Bieg Niepodległości już na stałe 

Brzezinka świętowała odzyskanie Niepodległości 
12 listopada. Tradycyjnie z piękną scenografią 
i oprawą muzyczną. Było pięknie i nostalgicznie. 
Patriotycznym piosenkom towarzyszyły zdjęcia 
przypominające naszą historię. 

Wydarzenie zakończyło cykl licznych imprez 
związanych z listopadowym świętowaniem.

Uroczystości w Brzezince

wpisał się w historię Balic.  Już teraz Stowarzyszenie 
„Kuźnia” zaprasza na jego kolejną odsłonę za rok. 

Marta Pająk-Szewczyk
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„Polska Miłość” 
 - koncert w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

11 listopada obchodziliśmy 103 rocznicę odzyska-
nia niepodległości. Data ta wywołuje wiele wzruszeń 
i wspomnień związanych z naszą historią. Koncert roz-
poczęły bardzo nastrojowe i mniej znane piosenki ta-
kie jak „Historia pewnej podróży”, „Polska miłość”, czy 
„Modlitwa o wschodzie słońca”. Z zadumą wysłuchali 
jej przybyli goście, wśród których pojawili się Prze-
wodniczący Rady Gminy Henryk Krawczyk, radna po-
wiatu Romana Maziej-Niewczas oraz radni Jan Kultys 
i Stanisław Dam. 

W drugiej części artyści w bardziej radosnych 
utworach zaprosili do wspólnego śpiewania wszyst-
kich zgromadzonych.

Katarzyna Mroczek

1 listopada
Cmentarze to miejsca naszej szczególnej pamięci 

o tych, co dawno odeszli i  tych, którzy jeszcze wczoraj 
byli wśród nas. 1 listopada na grobach rzeczywistych 
i symbolicznych palimy znicze, składamy kwiaty. Na 
katolickich cmentarzach odprawiane są msze święte. 

Tak jest również w gminie Zabierzów. W Rudawie 
już przed południem setki osób odwiedziły cmentarz, 
w Bolechowicach w godzinach popołudniowych dzie-
siątki ludzi uczestniczyły we mszy świętej. Przystrojo-
ne odświętnie przydrożne kapliczki tak jak ta w Zelko-
wie – chryzantemami - przypominały przechodniom o naszym przemijaniu i konieczności pamiętania o tych, co 
żyli przed nami...

Sceneria złotej polskiej jesieni, nastrój refl eksyjny tego dnia, zaduma nad upływajacym czasem – to sprzyja 
odkrywaniu sensu własnego życia.

Maciej Liburski
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Quad dla OSP
Przekazanie dla OSP Bolechowice specjalistycz-

nego quadu Can Am Outlander 1000 MAX XT-P sta-
ło się dla mieszkańców sołectwa wielkim świętem. 
Przekazaniu pojazdu towarzyszyła kolumna wozów 
strażackich i pokazy pirotechniczne. Pierwszym kie-
rowcą, który przekroczył na nim granicę Bolechowic 
- kolumna wyruszyła z Brzezia - był sam prezes OSP 
Bolechowice dh Paweł Sendor. Prezesowi oraz skarb-
nikowi OSP dh Michałowi Skotnicznemu przypisuje się 
największe zasługi w  pozyskaniu quadu.

Nowy pojazd został zakupiony dzięki środkom 
z budżetu Gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej  oraz Starostwa Po-
wiatowego w Krakowie.

Pojazd wyposażony jest w silnik o mocy 68 kW, 
napęd 4x4, trójstopniowe wspomaganie kierownicy 
DPS, oraz wyciągarkę Warn o uciągu 1361 kg ze śli-
zgiem rolkowym. Can Am posiada cztery niebieskie 
punkty świetlne LED, modulator dźwiękowy WHELEN 
oraz dwa oświetlenia pola pracy. Do quadu została za-

kupiona specjalistyczna przyczepa fi rmy MOTTECHO 
do transportu osób poszkodowanych w trudnym te-
renie. Pojazd wraz z przyczepą jest przystosowany do 
przewozu 4 ratowników – dwóch na quadzie, dwóch 
na przyczepie oraz jednej osoby poszkodowanej. 
Przyczepa została zakupiona ze środków zebranych 
przez mieszkańców Bolechowic i Zelkowa oraz fi rm 
i innych osób prywatnych.

W uroczystości uczestniczyli: wójt gminy Zabie-
rzów Elżbieta Burtan, przewodniczący Rady Gmi-
ny Zabierzów, a zarazem sołtys  Bolechowic Henryk 
Krawczyk, Radni Gminy, przedstawiciele Związku 
Emerytów i Rencistów Państwowej Straży Pożarnej, 
mieszkańcy Bolechowic i Zelkowa oraz sympatycy 
Ochotniczej Straży Pożarnej - strażacy  zaprzyjaźnio-
nych jednostek OSP z terenu gminy Zabierzów oraz 
sąsiadujących gmin: OSP Zbydniowice, OSP Owczary, 
OSP Wołowice, OSP Bębło, OSP Tenczynek, OSP Na-
wojowa Góra, OSP Karniowice, OSP Ujazd, OSP Nie-
goszowice, OSP Nielepice, OSP Brzoskwinia.

Temu niecodziennemu wydarzeniu towarzyszył 
poczęstunek - strażacka grochówka oraz wspaniałe 
domowe ciasta przygotowane przez druhny i druhów 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolechowicach. Uro-
czystość odbyła się 1 października br.

OSP Bolechowice, opracowanie Maciej Liburski
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Wystawa w Rudawie

14 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Rudawie 
odbyło się otwarcie wystawy o pobycie Henryka Sien-
kiewicza w tej miejscowości. Wystawa została przy-
gotowana z okazji 110 rocznicy wydania ,,W pustyni 
i w puszczy”. Wydarzeniu patronowali: Pan Łukasz 
Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskie-
go i Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów. Or-
ganizatorem wydarzenia byli: Sołtys i Rada Sołecka 
w Rudawie oraz Szkoła Podstawowa w Rudawie wraz 
z absolwentami.

W otwarciu wzięli udział Pani Elżbieta Burtan 
Wójt Gminy Zabierzów, Pani Agnieszka Hajduk-Undro 
z Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im 
Ossolińskich, ks. kanonik Andrzej Badura - proboszcz 
parafi i Rudawa, Pani Romana Maziej-Niewczas Radna 
Powiatu Krakowskiego oraz radni i sołtysi z okolicz-
nych miejscowości. 

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy
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Kronika sportowa
Powoli dobiega końca runda jesienna sezonu pił-

karskiego 2021/22 w niższych ligach. Do rozegrania 
pozostały jeszcze pojedyncze mecze zaległe, które 
planowo nie odbyły się głównie z uwagi na niesprzy-
jające warunki atmosferyczne. Co istotne rozgrywki 
przebiegły bezpiecznie i w normalnym rytmie oraz 
z udziałem publiczności, co jak wiadomo nie było re-
gułą choćby w poprzednim sezonie. Jak zawsze pół-
metek rozgrywek jest zatem okazją do pierwszych 
podsumowań wyników osiągniętych przez drużyny 
z terenu gminy Zabierzów. 

Dla występującego w grupie pierwszej V ligi LOT-u 
Balice scenariusz, póki co, jest łudząco podobny do 
tego z dwóch ostatnich sezonów. Co prawda druży-
na z Balic nie plasuje się w strefi e spadkowej, ale ma 
nad nią zaledwie dwa punkty przewagi. Trzecie miej-
sce od końca w całej stawce z dziewięcioma punktami 
w dorobku (2 zwycięstwa, 3 remisy i 8 porażek) nie 
mogą być uznane za wynik choćby zadowalający. Dla 
przypomnienia w analogicznym punkcie rozgrywek 
przed rokiem, LOT zajmował przedostatnią lokatę 
z ośmioma punkami. W Balicach wzorem lat minio-
nych ponownie muszą więc liczyć na znaczną po-
prawę wyników na wiosnę i systematyczny marsz 
w górę tabeli. Czy w kolejnym sezonie LOT dzięki udanej 
wiośnie zdoła ponownie uchronić się przed degrada-
cją? Warto również odnotować bardzo ciekawą walkę 
o czołowe lokaty w lidze. Po 34 punkty zgromadziły 
bowiem ekipy KS Olkusz oraz Spójni Osiek-Zimnodół
-Zawada. 

  W drugiej grupie V ligi, bardzo udaną rundę mają 
za sobą Orlęta z Rudawy. W ocenie wielu obserwa-
torów podopiecznym Piotra Chlipały można nawet 
przyznać miano rewelacji jesieni. W pierwszej fa-
zie rozgrywek Orlęta spisywały się znakomicie i po 

ośmiu kolejkach miały na koncie komplet punktów, 
jako jedyny zespół z grona wszystkich występujących 
w krakowskich piątych ligach! Zawodnicy z Rudawy 
wykorzystali sprzyjający terminarz, za co należą im 
się słowa uznania. Progres względem poprzednich 
rozgrywek był aż nadto widoczny. Końcówka jesieni 
to już jednak zdecydowane problemy Orląt w star-
ciu z bardziej wymagającymi rywalami i przy sporej 
liczbie ubytków kadrowych kluczowych zawodników. 
W pięciu ostatnich spotkaniach rundy, Orlęta wywal-
czyły tylko punkt za sprawą remisu 1:1 z Orłem Piaski 
Wielkie. Obok domowych porażek z Radziszowianką 
(1:4), Prądniczanką (1:2) i Prokocimiem (0:4), bole-
sna była także jedyna porażka wyjazdowa, która przy-
trafi ła się akurat w derbach gminy Zabierzów, czyli 
w starciu z AP Kmitą Zabierzów. Przy licznej widowni 
zgromadzonej na stadionie w Zabierzowie, gospoda-
rze nie dali szans rywalom, pewnie zwyciężając 4:1. 
Dla Kmity ten sezon to, jak dotąd, prawdziwa huśtaw-
ka nastrojów i przeplatanie momentów bardzo dobrej 
gry z kompletnie nieudanymi meczami. Podopieczni 
Bartosza Gawła najwyższą formę zaprezentowali na 
sam koniec rundy, gdzie obok wspomnianej wygranej 
z Orlętami, wysoko pokonali też na wyjeździe Ska-
winkę (3:0) oraz Grębałowiankę (4:1). Z perspektywy 
czasu do dziś w Zabierzowie najbardziej żałują dwóch 
kolejnych porażek z drużynami broniącymi się przed 
spadkiem, czyli Borkiem Kraków, a następnie ze Świ-
tem Krzeszowice. Bolesna okazała się także domowa 
porażka z Prokocimiem, gdy Kmita stracił decydujące-
go gola z rzutu karnego w ostatniej akcji meczu. Tabe-
la po rundzie jesiennej wygląda więc w taki sposób, 
że zdecydowanym liderem jest Radziszowianka, która 
na 39 możliwych punktów, wywalczyła aż 36 i pew-
nym krokiem zmierza do baraży o awans do IV ligi. 
Drugie miejsce, dające w sezonie 2022/23 prawo gry 
w nowej V lidze należy z kolei do Prokocimia, który 
zgromadził 31 punktów. Na trzecim miejscu plasu-
ją się Orlęta (25 punktów), czwarta jest Prądniczan-
ka (24 punkty), a piąty Kmita (23 punkty). Dystansu 
z czołówką nie stracił jeszcze spadkowicz z IV ligi, czyli 
Orzeł Piaski Wielkie Kraków, a także Hutnik II Kraków. 
Wszystko to zapowiada ciekawą walkę na wiosnę, co 
istotne z udziałem obu naszych przedstawicieli.     

W A klasie gr. II ponownie na uwagę zasługuje 
dyspozycja JKS-u Zelków. Rywalizacja jest w tym se-
zonie na tyle wyrównana, że praktycznie każda kolej-
ka przynosi spore przetasowania zarówno w górnych, 
jak i dolnych rejonach tabeli, przez co każdy mecz ma 
duże znaczenie. Zelków ostatecznie zakończył jesien-
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ne zmagania na wysokim czwartym miejscu, dzięki 25 
punktom wywalczonym w 14 spotkaniach. Różnice 
punktowe pomiędzy poszczególnymi drużynami z czo-
łówki są jednak niewielkie. Z punktu widzenia Zelko-
wa na pewno szkoda wyjazdowej porażki w ostatniej 
kolejce z Liszczanką 0:1. Co prawda zdecydowanym 
liderem jest spadkowicz z V ligi, czyli Piast Wołowice, 
który nie zaznał goryczy porażki w A klasie (11 zwy-
cięstw i 3 remisy). Pamiętać jednak należy, że w tym 
sezonie awans do V ligi wywalczą po dwa najlepsze 
zespoły z każdej z trzech grup krakowskiej klasy A. To 
właśnie walka o drugą pozycję zapowiada się wio-
sną wyjątkowo interesująco, gdyż grono kandydatów 
aspirujących do zajęcia miejsca dającego awans jest 
całkiem spore. W walce tej obok Zelkowa powinny li-
czyć się jeszcze Cedronka Wola Radziszowska, Tęcza 
Piekary, Strażak Rączna Tramwaj Kraków, czy wspo-
mniana Liszczanka. Zelków z całą pewnością gra piłkę 
atrakcyjną dla oka, a na meczach z jego udziałem dzie-
je się naprawdę wiele. Warto wspomnieć, że w meczu 
u siebie z Cedronką, Zelków przegrywał do przerwy 
1:4, a ostatecznie zdołał wygrać 8:5. Sporo emocji 
i dobrej gry było także w derbach gminy Zabierzów, 
w którym JKS pokonał Potok Więckowice 4:3. Dla 
drugiego zespołu z terenu naszej gminy po trudnym 
początku nadeszły lepsze czasy, a beniaminek na tym 
szczeblu zaczął gromadzić punkty. W efekcie Potok 
wydostał się ze strefy spadkowej, jednak nie jest to 
jeszcze przewaga całkiem bezpieczna. Podopieczni 
Pawła Gawęckiego w 14 spotkaniach wywalczyli 14 
punktów. Takim samym dorobkiem punktowym może 
pochwalić się Dragon Szczyglice, choć w jego przypad-
ku może on jeszcze ulec poprawie. Ekipa ze Szczyglic 
ma bowiem do rozegrania w tym roku zaległy mecz 
z Lotnikiem Kryspinów.   

W przypadku B klasy gr. II walka o dwa miejsca pre-
miowane awansem do A klasy powinna wiosną roz-
strzygnąć się między trzema zespołami, które zdecydo-
wanie zdominowały ligę, a więc rezerwami Akademii 
Piłkarskiej Kmita Zabierzów, Płomieniem Jerzmano-
wice oraz spadkowiczem, czyli Wisłą Rząska. Warto 
wspomnieć, że żadna z tych drużyn nie doznała w bie-
żących rozgrywkach porażki. W meczach na szczycie 
pomiędzy zainteresowanymi padały wyłącznie remisy 
(Płomień – Wisła 3:3, Płomień – AP Kmita II 1:1, AP 
Kmita II – Wisła 0-0). W tabeli przewodzą jednak ekipy 
rezerw Kmity II oraz Płomienia, które zgromadziły po 
26 punktów (po 8 zwycięstw i 2 remisy). Wisła Rząska 
ma w dorobku o 4 punkty mniej. Dystans ten powstał 
w dwóch ostatnich kolejkach, gdzie zupełnie niespo-

dziewanie Wisła straciła punkty w starciach z Górzan-
ką (1:1) oraz Novymi Narama (2:2). Za przedstawioną 
trójką, na czwartej pozycji przezimuje Niegoszowian-
ka (17 punktów w 10 spotkaniach). Dwie lokaty niżej 
po rundzie jesiennej plasuje się Iskra Radwanowice 
(14 punktów). Na siódmym miejscu sklasyfi kowane 
zostały rezerwy Orląt Rudawa z 10 punktami na kon-
cie. Fatalną rundę ma za sobą Topór Aleksandrowice, 
który jest zdecydowanym outsiderem rozgrywek. Za-
ledwie punkt wywalczony na przestrzeni całej jesieni 
to bilans nadzwyczaj skromny. Topór ponownie zma-
gał się z problemami kadrowymi, a podsumowaniem 
tego był ostatni, w tym roku kalendarzowym mecz 
wyjazdowy z Płomieniem, gdy zespół z Aleksandrowic 
nie wyszedł na drugą połowę przy stanie… 0:9, wsku-
tek zdekompletowania drużyny.  

Tomasz Ziarkowski

Derby w Zelkowie
Drużyna JKS Zelków, której trenerem jest Jan Cy-

niewski  zwycięstwem 4: 3 nad  Potokiem z Więckowic 
uczciła Święto Niepodległości. Zadowolenia z sukcesu 
nie krył sołtys Zelkowa, wieloletni działacz Klubu An-
drzej Krawczyk zwłaszcza, że losy spotkania ważyły się 
do ostatnich sekund. Pojedynek był zacięty, było spo-
ro fauli i stąd zółte, a nawet czerwone kolory kartek. 

To jednak nie wpłynęło na radosną atmosferę jaka 
panowała na trybunach. Kibice Potoka, a zwłaszcza 
ich lider tak głośno dopingowali swoją drużynę, iż 
wydawało się, że to oni są gospodarzami spotkania. 
Mimo wielu kontrowersji co do sytucji na boisku po 
ogromnie trudnym i wyczerpującym pojedynku piłka-
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rze z Więckowic i Zelkowa stanęli do wspólnej foto-
grafi i. I to właśnie było ich najważniejsze zwycięstwo. 
W czasie spotkania co oczywiste (bo wszyscy pasjo-
nowali się meczem) mogłem jedynie zamienić kilka 
słów: z gospodarzami, prezesem Ryszardem Stawiar-
skim, jego małżonką Ewą, która doglądając kiełbasek 
na grillu raz po raz spoglądała na płytę boiska, z Je-

Monika Puzio-Nieszporek zawodniczka klubu 
sportowego SMOK Kraków im. A. Firsta  zdobyła zło-
ty medal na Mistrzostwach Świata w Kickboxingu, 
w kat. 60 kg  w formule light contact,  podczas zawo-
dów we włoskim Lido di Jesolo. W  fi nałowym poje-
dynku Monika Puzio-Nieszporek pokonała Węgierkę 
Katalin Ritę Nagy.

Na co dzień, Mistrzyni Świata trenuje w Centrum 
Boksu i Kickboxingu w Zabierzowie. Uprawia dwie 

Mistrzyni Kickboxingu

rzym Wącholem ojcem Pawła grającego z numerem 
17, Marcinem Kapelanem byłym piłkarzem z krótkim 
epizodem w Zelkowie grającym przede wszystkim 
w Potoku, który przed meczem wziął udział w biegu 
niepodległościowym w sąsiedniej gminie.Rozmawia-
łem też z tatą Wojciechem i jego 20 miesięcznym 
synkiem również Wojtkiem oraz z najwierniejszymi 
kibicami drużyny z Zelkowa - panami Józefem i Kazi-
mierzem. Ten rozmowniejszy- Józef z dumą stwierdził, 
że kibicują drużynie od początku powstania klubu i  są 
na każdym meczu bo to ich najlepsza drużyna co rów-
nież potwierdził Kazimierz. Gości reprezentowała licz-
na grupa kibiców z Więckowic, a wśród nich Gabriela 
dziewczyna Mateusza Rumiana grającego z 21 nume-
rem. Do końca liczyła na zmianę wyniku.

Przed meczem kibice i piłkarze uczcili minutą ciszy 
pamięć znanego piłkarza, trenera Huberta Skupnika.

Maciej Liburski

dyscypliny: boks trenuje z Grzegorzem Zbroją, a kic-
kboxing z Grzegorzem Majcherem. To ciężka i syste-
matyczna praca z doświadczonymi i sprawdzonymi 
fachowcami z ponad dwudziestoletnim stażem tre-
nerskim. Obaj Panowie zgodnie podkreślają: „Moni-
ka to nie tylko utalentowana ale i bardzo zdyscypli-
nowana i ciężko pracująca zawodniczka. Ona w tych 
Mistrzostwach walczyła na sto dwadzieścia procent, 
pokazała swój charakter, to cała Monika. Trenuje oko-
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ło czterech godzin dziennie i pomyśleć, że piewsze 
treningi tu, w Zabierzowie, odbywały się w garażu” – 
wspomina z rozrzewnieniem Grzegorz Zbroja.

„Dziś, możemy już wszystkich chętnych zaprosić 
do nowoczesnej, doskonale wyposażonej własnej 
Hali Sportowej, gdzie treningi prowadzi również Mo-
nika” – dodaje trener.

A co Mistrzyni mówi o sobie i o sukcesie? „Jeszcze 
wciąż nie mogę uwierzyć, że  to się dzieje naprawdę. 
I to wszystko dzięki treningom tu, w Zabierzowie. 
Pytał pan skąd pochodzę? Jestem z Podkarpacia, 
z okolic Nowej Dęby. Lata studenckie spędziłam 
w Krakowie, tam poznałam mojego męża Kami-
la, razem studiowaliśmy na Akademii Górniczo
-Hutniczej, mąż to były karateka. Właśnie teraz, 
kiedy zdobyłam złoty medal, mija dokładnie sie-
dem lat, jak ropoczęłam swoją przygodę ze spor-
tem. To trenerzy sprawili, że zaczęłam trenować 
i startować w zawodach. Dzięki temu trzykrotnie 
w kickboxingu zdobyłam Mistrzostwo Polski, w bok-
sie brązowy medal Mistrzostw Polski oraz srebro na 
Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska, a teraz to 
złoto. Cieszę się ogromnie.”

Podobnie trenerzy wcale nie kryją swojej wielkiej 
radości, a ja po raz kolejny gratuluję Pani tego ogrom-
nego sukcesu i czekam na kolejne starty: w Mistrzo-
stwach Polski w Boksie oraz w Mistrzostwach Europy 

w Kickboxingu. Tu, w Zabierzowie,  wszyscy się bardzo  
cieszymy.

I jeszcze jedno, Pani Monika zdradziła, że bardzo 
lubi biegać, więc zachęcam biegajcie, może gdzieś na 
trasie spotkacie Mistrzynię Świata.

Maciej Liburski

gazeta09.indd   19gazeta09.indd   19 25.11.2021   10:16:1525.11.2021   10:16:15



ZNAD RUDAWY20

GMINY ZABIERZÓW
MAGAZYN SENIORA

Nr 10 / listopad 2021

Zespół Jarosze ma już 15 lat!
Dla nich 15 lat minęło, 

jak jeden dzień. To znaczący 
moment nie tylko w historii 
samego zespołu, ale także 
w życiu osób z nim związa-
nych. 

„Jarosze” to nie tylko roz-
śpiewana grupa seniorów 
z Brzezinki ale przede wszyst-
kim wielka rodzina. 

Kochają śpiewać i przeby-
wać w swoim gronie. To wi-
dać na scenie i w kontakcie 
z grupą, która emanuje pozy-
tywną energią. 

Dla Jaroszy nie ma rzeczy 
niemożliwych, a do spraw 
trudniejszych podchodzą 

z uśmiechem i humorem. Można śmiało powiedzieć, że są sercem kulturalnym Brzezinki. Każdego roku organi-
zują Jasełka i wspólne kolędowanie, dożynki i patrotyczne śpiewanie. Przewodnicząca klubu seniora z Brzezinki 
Pani Janina Nęcka podkreśla, że „najważniejsza jest pamięć o tych, którzy byli założycielami zespołu, a niestety 
już ich z nami nie ma”. 

Z okazji jubileuszu życzymy całemu zespołowi zdrowia i uśmiechu, którym dzielą się z całą okolicą.
Katarzyna Mroczek
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Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów wspiera oddolne inicjatywy mieszkańców 
gminy Zabierzów. Klub Seniora w Balicach bardzo ak-
tywnie działa na rzecz integracji międzypokoleniowej 
i aktywizacji osób starszych. W ciągu dwóch ostat-
nich lat, dzięki wsparciu Gminy Zabierzów zrealizował 
dwa projekty kulturalne. „Balice nasze dziedzictwo” 
i „Folklor łączy pokolenia” - zakładały szereg działań angażujących zarówno młodszych i starszych mieszkańców. 
Koncerty muzyki kameralnej i chóralnej, wystawa fotografi i wzbudzały duże zainteresowanie.

Tegoroczny projekt „Na krakowską nutę” zakładał promocję lokalnego folkloru i tradycji na wielu płaszczy-
znach. Ze względu na pandemię nie wszystkie plany miały szanse na realizację.

Zostały zakupione stroje krakowskie i ich elementy, które zostały zaprezentowane podczas dożynek sołeckich 
w sierpniu.

Projekt był dofi nansowany przez Kraków Airport.
Katarzyna Mroczek

 Klub Seniora w Balicach 
„Na krakowską nutę”

Twórczy seniorzy
Seniorzy to bardzo aktywna i pełna pasji grupa. 22 

kluby seniora, a każdy z nich ma inne potrzeby i zain-
teresowania.

Bolechowice i Kobylany są bardzo umuzykalnione 
i regularnie spotykają się na warsztatach wokalnych. 
Śpiewają, tańczą, rozmawiają, a przy tym bardzo dużo 
się uśmiechają. 

Szczególnie inspirujące są spotkania z profesjo-
nalnymi artystami, którzy z radością dzielą się swoim 
doświadczeniem. W Zabierzowie z grupą teatralną 
„Kurdesz” spotyka się regularnie Jacek Strama (eme-
rytowany dyrektor i aktor Teatru Ludowego) i Piotr 
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Piecha (aktor Teatru Ludowego). W Kobylanach i Bo-
lechowicach zajęcia wokalne prowadziła w ostatnim 
czasie Małgorzata Krzysica (aktorka śpiewająca Teatru 
Ludowego). 

... to człowiek, który jak już się za coś bierze, to 
musi się udać. W roku 2005 ze swoim przyjacielem 
Czesławem Wrzosem założył Kapelę Bronowicką. Od 
tamtej pory koncertuje nieprzerwanie. Tworzy muzy-
kę i choreografi ę. 

W tym wspierają muzyka dwie córki Katarzyna, 
która jeszcze do niedawna śpiewała i tańczyła oraz 
Magdalena, która nie zamierza jak tata przestać 

śpiewać. Podczas występów ze swoją Kapelą Józef 
Stachera prezentuje głównie przyśpiewki z Krako-
wa i pobliskich Bronowic. W bogatym repertuarze 
dominuje muzyka ludowa ale jest też biesiadna, sa-
kralna a już niedługo można będzie słuchać kolęd 

i pastorałek w wykonaniu 
pana Józefa i jego Kapeli. 

Kapela pod kierunkiem 
pana Józefa występowała na 
wielu weselach, zabawach 
ludowych, dożynkach. Brała 
udział i odnosiła sukcesy na fe-
s  walach m. in. w Kętach, Kazi-
mierzu Dolnym, Ząbkowicach 
Śląskich, Szczecinku, Otmu-
chowie, Olkuszu, Zabierzowie 
i w Krakowie, gdzie często moż-
na ją spotkać na Krakowskim 
Rynku a nawet na Wawelu. Tak 
prawdę mówiąc, to zjeździli 
Polskę wzdłuż i wszerz, wszę-
dzie serdecznie przyjmowani. 
W swoich charakterystycznych 
rysunkach uwiecznił Kapelę 
Bronowicką krakowski plastyk 

Adam Pochopień. Do pasji pana Józefa jeszcze wrócimy 
w naszym miesięczniku.

Maciej Liburski

Józef Stachera z Balic 

Aktualnie wszyscy przygotowują się do świątecz-
nych występów a efekty ich pracy będziemy mogli po-
dziwiać już niebawem. 

Katarzyna Mroczek, fot. Magdalena Rymarz Kbf 

Zdjęcie z archiwum Józefa Stachery
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Za kratami
– Skąd się tu wziąłeś? - zapytał Rudy.
– Z lasu,odpowiedział Łaciaty.
– Nie opowiadaj, my nie mieszkamy w lasach. Nie 
chcesz, to nie mów, obejdzie się.
– Nie to, żebym nie chciał, ale jak sobie to wszystko 
przypomnę...
– Stary, wyrzuć to z siebie, będzie ci lżej, jak się wy-
gadasz.
Ale Łaciaty tylko zaszył się w kąt nie chcąc, żeby mu 
przeszkadzano. Nareszcie miał w miarę ciepło, coś do 
żarcia i koc, na którym mógł się położyć i ulżyć swemu 
obolałemu ciału.
Tak przespał prawie cały dzień i całą noc. Obudził go 
poranny hałas i woń jedzenia. Podszedł do kraty i po-
nuro rozejrzał się dokoła. Nic, tylko kraty i psy, psy 
i kraty...
Nagle otworzyły się drzwiczki boksu i czyjeś ręce we-
pchnęły do kojca kolejnego mieszkańca. Za chwilę te 
same ręce wsunęły miski z jedzeniem i wodą.
Rudy ożywił się natychmiast i zaczął pałaszować.
– Łaciaty, chodź, bo ten Nowy wszystko ci wyżre – po-
wiedział.
Łaciaty niespiesznie podszedł do miski, spogląda-
jąc na Nowego. Ten nie ruszał się wcale z miejsca, 
ruchliwy był tylko jego nos, a ślina ściekała obfi cie 
z fafl i. Bał się uwierzyć, że jedna miska jest dla niego. 
Do tej pory, jeśli w ogóle dostawał jakieś ochłapy, to 
i tak najczęściej złośliwie odganiali go od żarcia. Wody 
to nie widział już bardzo długi czas. Chyba chcieli się 
przekonać, jak długo pociągnie...Był zrezygnowany 
i czekał na swój koniec.
A teraz? Czyżby śnił?
Zachęcony odgłosami uczty swoich nowych znajo-
mych, powolutku podszedł do miski. Spróbował. Rudy 
i Łaciaty popatrzyli na niego, ale nie warczeli, nie gryź-
li go, pozwolili jeść.
Nie było tego dużo, ale i tak więcej by nie zjadł, bo 
żołądek już przysechł mu do grzbietu i nie przyjąłby 
więcej żarcia. Popił trochę świeżej wody i podreptał 
na „swoje” miejsce. Bał się nadal, więc udawał, że 
śpi, żeby się nikt nim nie interesował. Podsłuchiwał, 
o czym rozprawiają jego nowi towarzysze niedoli.

Rudy był tu już trzeci rok. Jako piękny, puchaty 
szczeniaczek został podarowany w prezencie bożona-
rodzeniowym. Nie było mu źle, choć często był sam, 
bo wszyscy domownicy znikali gdzieś na długi czas 

i nie miał się nim kto zająć. Zdarzyło mu się więc cza-
sem zrobić gdzieś w kącie to lub owo. Zawsze następ-
stwa były straszne – cięgi laską lub kablem. Ale co 
miał zrobić?
Po czasie okazało się, że będzie duży, a na dodatek ma 
krzywy zgryz i koślawą przednią łapę. Kto by takiego 
chciał? Więc wylądował tu i czeka. Różni przychodzą, 
może go ktoś zauważy, polubi i weźmie do domu?
Łaciaty też swoje przeżył. W małym mieszkaniu, w któ-
rym się znalazł, nie było miejsca dla niego. Plątał się 
„ich” zdaniem pod nogami, gubił kudły, a pijąc wodę 
z miski, rozchlapywał ją na świeżo umytą podłogę. 
Nie, tak być nie mogło. Wywieźli go swym pięknym 
autem do lasu, gdzie czasem brali go na spacery, przy-
wiązali do drzewa i odjechali. Znaleźli go grzybiarze 
i przywieźli tutaj.
Rudy i Łaciaty zaprzyjaźnili się, dzieląc tę samą klatkę, 
i jakoś szło...
Razem łatwiej było czekać na kogoś, kto zainteresuje 
się ich losem.
Tymczasem zajęli się Nowym, który wyglądał tra-
gicznie. Opowiedział im swoją historię. Wraz ze swą 
matką i czwórką nowo narodzonego rodzeństwa zo-
stał wepchnięty do wora i porzucony gdzieś w polach. 
Matka i rodzeństwo zdołali się uwolnić i gdzieś prze-
padli. On, zaplątany w poszarpany worek, długo nie 
potrafi ł się wydostać, tracąc siły. W końcu, kiedy już 
się uwolnił, nie znalazł śladów swej rodziny. Błąkał się 
po polach i zagajnikach, szukając daremnie czegoś do 
zjedzenia i usiłując przetrwać. Kiedy nie miał już sił 
podnieść się na łapy, położył się w rowie obok drogi, 
aż znalazł się ktoś, kto przywiózł go tutaj. Teraz, kiedy 
przyjdzie do siebie, też będzie czekał.
Rudy, Łaciaty i Nowy słyszeli gdzieś, kiedyś: nadzieja 
umiera ostatnia...

Czwartego października obchodziliśmy Świato-
wy Dzień Zwierząt, a cały październik jest ogłoszony 
Miesiącem Dobroci Dla Zwierząt.
Reagujmy na zwierzęcą niedolę. Tak niewiele trzeba, 
żeby zapewnić im suche, ciepłe i bezpieczne miejsce 
do spania, miskę strawy i wodę.
„Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to szatan w ich 
oczach wyglądałby jak człowiek” - autor nieznany.
Chyba nie tego chcemy?

Hanna Czaja-Bogner

P.S. Zapewniam, że opisane sytuacje są przeze mnie 
wymyślone, ale czyż nie są prawdopodobne?
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Domowy sernik. Puszysty, miękki i kremowy. Taki właśnie sernik z rosą można z absolutną przyjemnością zjeść 
w Burowie odwiedzając tamtejszy Klub Seniora. 

Autorką przepisu jest Pani Ania Wójtowicz, przewodnicząca Kluby, która z radością podzieliła się z nami swo-
im sposobem na udany wypiek. 

Sernik składa się z trzech warstw. Na spodzie kruche ciasto, masa serowa i pianka, na której po upieczeniu 
powinna pojawić się słodka rosa (ale nawet bez niej, ciasto jest przepyszne!). 

Składniki na kruche ciasto:
- 20 dkg margaryny
- 10 dkg cukru
- 30 dkg mąki
- łyżeczka proszku do pieczenia
- 3 żółtka

Składniki na masę serową:
- 1 kg sera mielonego 
  (może być z wiaderka)
- 250 g serka mascarpone
- kostka masła (200 g)
- 7 zółtek (białka zostawiamy 
  na  pianę)
- 1,5 opakowania budyniu 
  waniliowego
- ubita śnieżka 
  (w 3/4 szklanki mleka) 

Składniki na pianę:
- pozostałe białka (ok. 1 szklanka)
- szklanka cukru

Zaczynamy od połączenia 
wszystkich składników na cia-
sto kruche. Wszystko zagniatamy 
i układamy na dużą blaszkę. Wkła-
damy do piekarnika na ok. 15-20 
min (180 stopni). 

Masę serową zaczynamy od żół-
tek, które ucieramy z cukrem a na-
stępnie dodajemy do nich masło. 

Kiedy uzyskamy jednolitą masę, 
dodajemy sery a na koniec budyń 
i bitą śmietanę. 

Następnie wylewamy ją na pod-
pieczony spód i wkładamy do pie-
karnika na ok. 1 h. Na koniec ubijamy białka z cukrem i po ok. 40 min pieczenia wykładamy ją na masę serową. 

Niepowtarzalny smak sernika pozostanie w naszej pamięci na długo  - serdecznie dziękujemy Pani Aniu! 

Sernik Pani Ani 
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