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Najważniejsze uchwały tej Sesji (24.06.22 r.) to roz-
patrzenie „Raportu o stanie Gminy Zabierzów za 2021 
rok” i udzielenie Wójtowi wotum zaufania a także za-
twierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 oraz udziele-
nie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu za ubiegły rok.

W 2021 roku dochody budżetu Gminy zrealizowa-
no w kwocie ponad 202,7 mln zł, co stanowiło 102,1% 
ostatecznego planu i wzrost o 17,5% w stosunku do 
roku 2020. Wydatki zrealizowano w kwocie ponad 205 
mln zł, co stanowi 93,4% ostatecznego planu i wzrost 
o 16% w stosunku do roku 2020. Wydatki majątkowe 
(inwestycyjne) w 2021 roku w kwocie prawie 36 mln 
zł stanowiły 17,5% wydatków ogółem. Spośród wydat-
ków inwestycyjnych największe kwoty przeznaczono 
na: rozbudowy budynków szkolnych w Nielepicach  
– 3,1 mln zł, w Zabierzowie – 4,6 mln zł, w Zelkowie  
– 2 mln zł, na budowę budynku komunalnego i remizy 
OSP w Karniowicach – 1 mln zł, na budowę budynku ko-
munalnego na Rynku w Rudawie – 1,5 mln zł, na budo-
wę ściany oporowej w Karniowicach – 1 mln zł, na prze-
budowę drogi gminnej w Aleksandrowicach – 1,4 mln 
zł, na budowę chodnika w Młynce – 800 tys. zł. Na go-
spodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczo-
no w budżecie 2021 roku kwotę ok. 18 mln zł ogółem,  
w tym na wydatki inwestycyjne - 1 mln 320 tys. zł. Oka-
zało się jednak, że do wywozu odpadów Gmina musia-
ła dołożyć 4,7 mln zł. W dyskusji mówiono o trudnym 
minionym roku dla budżetu: zmieniły się przepisy po-
datkowe, inflacja spowodowała trudności z rozstrzyga-
niem przetargów, bo podrożały materiały budowlane  
i robocizna a wykonawcy proszą o aneksowanie umów 
lub rezygnują z ich realizacji. Długo trwa oczekiwanie 
na uzyskanie pozwoleń wodno – prawnych od Wód 
Polskich, co opóźnia inwestycje. Po udzieleniu Wójtowi 

Czerwcowa Sesja Rady Gminy Zabierzów 

wotum zaufania i absolutorium, Elżbieta Burtan została 
przez radnych nagrodzona brawami, otrzymała kwiaty 
i gratulacje od Przewodniczącego Rady Henryka Kraw-
czyka w imieniu radnych. 

W kolejnym punkcie obrad zmieniono zapisy w bu-
dżecie na 2022 rok. O około 3 mln zł zwiększono kwoty 
na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne. Na zago-
spodarowanie działki nr 276/2 w Brzezince planowano  
w budżecie 173 tys. zł, a obecnie kwotę zwiększono  
o 102 tys. zł. Dołożono 200 tys. zł do budowy ścieżek 
spacerowych i budowy placu zabaw w Niegoszowicach,  
a więc obecnie kwota na ten cel to ponad 400 tys. zł. 
Na zakup samochodu strażackiego planowano 380 tys. 
zł, a teraz dodano jeszcze 59 tys. zł. Na budowę chod-
nika przy ul. Różanej w Ujeździe dodano 635 tys. zł, 
a więc łącznie na tę inwestycję w 2022 roku zaplano-
wano 1 mln 326 tys. zł. Na przebudowę skrzyżowania 
w Więckowicach w budżecie był przeznaczony 1 mln 
zł, a dodano 832 tys. zł. Na budowę boiska oraz pla-
cu zabaw w Kleszczowie zapisano 920 tys. zł. Większe 
niż dotychczas środki przeznaczono na remonty dróg 
rolniczych, na oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz na 
wykonanie licznych projektów inwestycji planowanych 
w naszej gminie.

W Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 24 czerw-
ca uczestniczył prezes Spółki Międzynarodowy Port 
Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice, Radosław 
Włoszek oraz członek Zarządu MPL odpowiedzial-
ny za inwestycje, Mariusz Saługa. Poinformowali oni,  
że w I półroczu 2021 w związku z epidemią koronawi-
rusa niewielki był ruch pasażerski, natomiast od lipca 
2021 nastąpiła zdecydowana poprawa i w konsekwen-
cji Port Lotniczy odnotował ponad 3 mln obsłużonych 
pasażerów w roku 2021. To o pół mln więcej niż w roku 
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2020, lecz o ponad 5 mln mniej niż w 2019. W związku 
z trudną sytuacją finansową Spółki, w okresie styczeń – 
kwiecień Zarząd MPL oraz pracownicy mieli obniżone 
wynagrodzenia o 20%, a także obniżony wymiar czasu 
pracy do 4/5. Ważnym zagadnieniem była kwestia bu-
dowy nowej drogi startowej przewidzianej do realizacji  
w ramach Planu Inwestycyjnego MPL. Właśnie o losy 
tej inwestycji pytali radni. Przypomnieli, że decyzja 
w tej sprawie została uchylona przez Sąd Kasacyjny  
a mieszkańcy od dawna protestują przeciw budowie 
nowego pasa, proponując remont obecnego pasa star-
towego. Czy konieczna jest budowa nowego pasa w sy-
tuacji, gdy zaplanowano powstanie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego? - pytali radni. Jednak przedstawicie-
le MPL starali się udowodnić, że nowy pas w Balicach 
jest niezbędny, bo CPK będzie spełniał inne funkcje,  
a Balice pozostaną lotniskiem lokalnym. Prezes Wło-
szek dodał, że MPL nie rezygnuje ze swoich planów  
i nadal będzie zabiegać o pozwolenie na ich realizację. 
Poinformował też, że w grudniu 2021 Spółka ogłosiła 
trzecią edycję programu poprawy komfortu akustycz-
nego dla okolicznych mieszkańców.

Pod koniec Sesji, Wójt Elżbieta Burtan poinformo-
wała, że została rozstrzygnięta druga edycja Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Do powiatu krakowskiego i nale-
żących do niego 17 gmin trafi łącznie ponad 192 mln zł. 
Gmina Zabierzów otrzyma 2 690 250 zł na rozbudowę 

szkoły w Brzeziu. Kosztorys tej inwestycji w momencie 
składania wniosku opiewał na kwotę 3 mln 300 tys. zł, 
lecz w obecnej sytuacji należy spodziewać się, że nie bę-
dzie to kwota wystarczająca i zapewne, aby pomyślnie 
rozstrzygnąć przetarg Gmina Zabierzów będzie musiała 
sporo dołożyć ze swego budżetu. 

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, 
wójt Gminy Elżbieta Burtan, z-ca wójta Bartłomiej 
Stawarz, sekretarz Gminy Bartosz Barański, skarbnik 
Piotr Budziak, radca prawny Tomasz Ziarkowski, prezes 
MPL Kraków –Balice Radosław Włoszek, przedstawiciel 
Gminy w Radzie Nadzorczej MPL Andrzej Ziarkowski, 
czlonek Zarządu ds. Inwestycji MPL Mariusz Saługa, 
kierownicy jednostek organizacyjnych UG.

Na początku Sesji (22.07.22 r.), przed podejmowa-
niem uchwał, kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji 
Urzędu Gminy Zabierzów, Małgorzata Tomczyk przed-
stawiła informację na temat pozyskiwania środków ze-
wnętrznych oraz współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi.

W 2021 roku pozyskano dofinansowanie na na-
stępujące działania: budowa boiska wielofunkcyjnego  
w Niegoszowicach – 125 tys. zł (koszt inwestycji 550 
tys. zł), z programu Kapliczki Powiatu Krakowskiego: 
kapliczka w Zelkowie – 12 670 zł (koszt zadania 25 tys. 
zł), kapliczka w Brzoskwini – 12 tys. zł (koszt zadania  

Lipcowa Sesja Rady Gminy Zabierzów 
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17 tys. zł), budowa ścieżek spacerowych wraz z oświe-
tleniem w Niegoszowicach -  64,5 tys. zł (koszt inwesty-
cji 101,5 tys. zł), budowa placu zabaw w Niegoszowi-
cach – 64,6 tys. zł (koszt inwestycji 101,5 tys. zł), OSP 
Więckowice – zakup samochodu bojowego – 30 tys. zł 
(koszt samochodu 450 tys. zł), przebudowa drogi gmin-
nej w Więckowicach – 1 mln 62 tys. zł (koszt inwestycji 
2,1 mln zł), budowa ścieżek rowerowych i ciągów pie-
szo – rowerowych od Aleksandrowic do Balic – 8 mln zł 
(koszt inwestycji 12 mln zł).

W 2022 roku pozyskano już dofinansowanie na na-
stępujące działania: budowa budynku świetlicy wiej-
skiej oraz budynku OSP wraz z zagospodarowaniem 
terenu w Balicach – 4 mln 250 tys. zł z programu Pol-
ski Ład (całość inwestycji 5 mln zł), rozbudowa budyn-
ku szkoły w Brzeziu – 2,7 mln zł z programu Polski Ład 
(koszt inwestycji 3 mln 165 tys. zł), budowa boiska wie-
lofunkcyjnego w Kleszczowie – 149 tys. zł (całość inwe-
stycji 560 tys. zł), OSP Więckowice: zakup samochodu 
bojowego – 40 tys. zł (koszt zakupu samochodu 860 
tys. zł), budowa placu zabaw w Kleszczowie – 95 tys. zł 
(koszt inwestycji 150 tys. zł), adaptacja pomieszczenia 
świetlicy wiejskiej w Rudawie na działalność kulturalną 
– 42 tys. zł (koszt całości zadania 66 tys. zł). W trakcie 
oceny są złożone wnioski na: budowę zespołu boisk  
w Bolechowicach, rozbudowę ul. 21 Lipca w Radwano-
wicach, remont Orlika w Szczyglicach, do programu Ma-
łopolskie świetlice: Brzoskwinia i Rudawa, pakiet edu-
kacyjny w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarzą-
dowymi, to w 2022 roku przeprowadzono trzy kon-
kursy ofert w zakresie: 1 - upowszechniania sportu  
i kultury fizycznej, na realizację tych zadań publicz-
nych przeznaczono w 2022 roku kwotę 785 400 zł;  
2 - upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i tradycji, na te zadania w 2022 roku przeznaczo-
no 75 tys. zł; 3 – konkurs na upowszechniania turystyki 
i krajoznawstwa, na co przeznaczono 55 tys. zł. O ile 
na pierwszy konkurs (upowszechnianie sportu) orga-
nizacje pozarządowe złożyły wnioski na kwotę pra-
wie 2 razy większą niż środki na ten cel przeznaczone,  
bo na kwotę 1,4 mln zł, o tyle na pozostałe dwa kon-
kursy – wpłynęły wnioski na mniejsze niż przewidziano 
kwoty: na upowszechnianie kultury – tylko na 53 tys. zł, 
na upowszechnianie turystyki – podmioty złożyły wnio-
ski na łączną kwotę 37 tys. zł.

Pierwsza podjęta w dniu 22 lipca uchwała radnych 
dotyczyła przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwo-
ju Gminy Zabierzów do 2030 roku. Obowiązująca obec-

nie Strategia została uchwalona w czerwcu 2021 roku, 
lecz ze względu na nowe dokumenty wyższego rzędu, 
w tym Regionalny Program Operacyjny, naszą gminną 
Strategię należy przeglądnąć i ewentualnie dostoso-
wać do nowych dokumentów. Przystąpienie do takich 
działań wymaga uchwały Rady Gminy. Projekt aktuali-
zacji Strategii ma powstać w sierpniu i wrześniu 2022. 
Na przełomie września i października projekt zostanie 
poddany konsultacjom społecznym. Po procedurze 
uwzględnienia uwag mieszkańców oraz Zarządu Woje-
wództwa, projektem zajmie się ponownie Rada Gminy 
Zabierzów i zdecyduje w drodze uchwały o przyjęciu 
aktualizacji. Nastąpi to prawdopodobnie na przełomie 
roku 2022/2023. Posiadanie Strategii Rozwoju Gminy 
do 2030 roku ułatwi staranie się o pozyskanie środków 
zewnętrznych dla Gminy.

Kolejne uchwały podjęte na Sesji dotyczyły zmian 
w budżecie na 2022 rok oraz zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Ze względu na trudności w po-
zyskaniu wykonawców poszczególnych inwestycji i kil-
kakrotne ogłaszanie przetargów, wiele inwestycji ma 
lub będzie miało opóźnienia. Dlatego środki na ich re-
alizację muszą zostać przesunięte częściowo lub całko-
wicie na kolejne lata. Tak jest np. z rozbudową szkoły  
w Brzeziu, która zostaje przesunięta z bieżącego roku 
na lata 2023 i 2024. Podobnie budowa budynku ko-
munalnego i remizy OSP w Balicach, choć rozpoczęta 
zostanie w tym roku, jej zakończenie przeciągnie się do 
2025. Większość przesunięć w budżecie z 2022 na 2023 
rok dotyczy wykonania projektów inwestycji.

Uchwalono też nowy wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez właścicieli nieruchomości. Nowy 
wzór dotyczy tylko osób, które będą składać deklaracje 
po 1 września. Nie zmieniają się dane, które podajemy 
w deklaracji, a jedynie zmienione zostaje ułożenie po-
szczególnych pozycji deklaracji.

W drodze uchwały Rada Gminy wyraziła zgodę na 
zawarcie z Samorządowym Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów umowy najmu na okres 6 lat dzia-
łek nr 240 i 241/5 wraz z budynkiem przy ul. Rynek 4  
w Rudawie. Po podpisaniu umowy w budynku tym 
prowadzić będzie działalność SCKiPGZ. Znajduje się tu 
biblioteka, czytelnia, sala wielofunkcyjna. Będą prowa-
dzone zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe, kulinarne  
i inne skierowane do dzieci i dorosłych. 

Lucyna Drelinkiewicz
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Komisja Promocji, Kultury i Sportu: Stanisław 
Dam, Dorota Kęsek, Jan Surówka, Grzegorz Wąs, 
Adam Wierzbicki oraz Katarzyna Zielińska podczas 
Wyjazdowej Komisji Rowerowej zapoznała się z moż-
liwościami wytyczenia nowych ścieżek rowerowych, 
uwzględniając malownicze dolinki na terenie gminy. 
Ścieżki miałyby połączyć Dolinki Bolechowicką, Ko-
bylańską i Będkowską. Pierwsza w historii Wyjazdo-
wa Komisja Rowerowa, jak zaznaczył przewodniczą-
cy Komisji Jan Surówka, miała na celu sprawdzenie 
w terenie możliwości wykonania i czasu przejazdu 

Aleksandra Zamachowska-Jarecka mieszkanka 
Brzezia, reprezentantka Polski w szermierce, na olim-
piadzie w Tokio w roku 2021, zajęła 6 miejsce dru-
żynowo i 14 miejsce indywidualnie. Ma też na swo-
im koncie Puchar Świata indywidualnie i wygraną  
w styczniu 2020 roku. Zawodniczka trenuje od 9 roku 
życia, kiedy to balet zamieniła na szpadę. W roku 
2021 ukończyła studia prawnicze. Mieszkańcy gminy 
znają zawodniczkę jako Olę Jarecką, bardzo uzdol-
nioną, skromną osobę. Po latach ciężkiej pracy, tre-
ningów – około 4 godzin dziennie – osiągnęła wielki 
sukces sportowy. 

W uznaniu sportowych zasług Aleksandra Zama-
chowska-Jarecka podczas lipcowej sesji Rady Gminy 
otrzymała „Medal za Wybitne Osiągnięcia Sportowe” 
Gminy Zabierzów. Były kwiaty i gratulacje od Wójt 
Gminy Elżbiety Burtan, Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Henryka Krawczyka i Przewodniczącego Kapituły 
Medalu Jana Surówki.

    Redakcja

Medal dla olimpijki

Wyjazdowa Komisja Promocji, Kultury i Sportu
ewentualnych tras. Dla średnio zaawansowanych ro-
werzystów, uwzględniając odpoczynki czyli tzw. roz-
sądna jazda - to wycieczka w granicach 6-ciu godzin. 
Ale można szybciej….

     Maciej Liburski
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W dniach 30-31 lipca odbyła się jedna z ważniej-
szych uroczystości w Gminie Zabierzów. Po miesią-
cach uporczywych starań oddano w Rudawie wspa-
niałe inwestycje. Wieś Rudawa zajęła też II miejsce  
w Konkursie na Najpiękniejszą Wieś w Małopolsce. 
Było więc co świętować. Dwudniowe uroczystości 
rozpoczęła polowa msza św. przy kościele parafialnym 
p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie. Mszę celebro-
wało kilku księży, w tym proboszcz parafii ks. Andrzej 
Badura i ks. prof. Andrzej Zwoliński. Mimo ulewnego 
deszczu, we mszy uczestniczyły drużyny strażackie, 
poczty sztandarowe, orkiestra, przedstawiciele władz 
samorządowych, mieszkańcy.

Po mszy, na rudawskim rynku witano gości, były 
okolicznościowe przemówienia, gratulacje i podzięko-
wania. Uroczystości zaszczycili przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych: Minister Infrastruk-
tury Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Łukasz Smółka, Przewodniczący 
Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, Wójt Gmi-
ny Zabierzów Elżbieta Burtan, Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Krawczyk, Starszy Bractwa Kurkowe-
go Zdzisław Grzelka, liderzy Bractwa, radni Powia-
tu, Gminy, sołtysi, strażacy z niemieckiego Dorma-
gen, druhowie pełniący ważne funkcje w PSP i OSP,  
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. 
Arkadiusz Kielin, Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego Ziemskiego  
dh Leszek Zięba, Z-ca Dyrektora Zarządu ZOW ZOSP RP 
dh Tomasz Nowak, Komendant Gminny dh Kazimierz 
Sitarski, gospodarz sołectwa dh Marcin Cieślak i wie-
lu innych. Przybyli mieszkańcy Rudawy i okolic. Pod-
czas uroczystości oficjalnie przekazano nowoczesną 
płytę Rynku, budynek Rudawskiego Centrum Kultury  
oraz nową Remizę OSP Rudawa. Proboszcz parafii  
ks. Andrzej Badura poświęcił obiekty oraz nowy sztan-
dar OSP i samochód gaśniczy, przekazany przez miasto 
Dormagen. Podczas uroczystości wspaniale prezen-
towali się druhowie wszystkich jednostek OSP, pocz-
ty sztandarowe i orkiestra strażacka. Oficjalną część 
uroczystości zakończyła defilada wozów strażackich.  
Ze względu na fatalną pogodę, nieco skrócono wy-
stępy artystyczne w plenerze. Mimo deszczu kon-
cert Anny Korzonek Gędłek był rewelacyjny. Kolejne 
zespoły „Sami Swoi” oraz „Senior Band” swoje pro-
gramy artystyczne zaprezentowały podczas święta 

seniorów, już w budynku domu kultury. Na otwartej 
przestrzeni do późna odbywały się letnie tańce pod 
gwiazdami, grali DJ Baster i DJ Szymon. A odważni 
tańczyli nie zważając na deszcz i świetnie się bawili…

Drugi dzień Święta Rudawy też był deszczowy. 
Fakt ten skomentował ks. proboszcz parafii - jako znak 
obfitości dla Rudawy. Pierwsi na rynku zjawili się za-
wodowi żołnierze z 11. Małopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej zapraszając do udziału w pikniku woj-
skowym. Tu można było dowiedzieć się wszystkiego 
o służbie wojskowej. Wielu zainteresowanych przeko-
nało się, że prawdziwa broń po raz pierwszy w ręku 
-  to nie lada wyzwanie. Na dwa kwadranse przed po-
łudniem, msza św. rozpoczęła coroczne uroczystości 
odpustowe Parafii Rudawa. Po jej zakończeniu dzie-
siątki ludzi przewijały się między odpustowymi stra-
ganami. Wciąż padało… I tak było również podczas 
świetnego koncertu folkowego zespołu „Ciupaga”, 
którym publiczność była zachwycona. 

Zanim tańce pod gwiazdami zakończyły dwudnio-
we święto - były jeszcze medale i puchar. A to z racji 
awansu miejscowej drużyny Orlęta Rudawa do V ligi. 
Medale i Puchar od sołectwa Rudawa na ręce preze-
sa Klubu Krzysztofa Głogowskiego i zawodników wrę-
czali: z-ca wójta Bartłomiej Stawarz, Przewodniczący 
Komisji Promocji, Kultury i Sportu Rady Gminy Jan 
Surówka. Medale otrzymały również panie, które od 
pięciu lat na stadionie Orląt Rudawa rozgrywają me-
cze piłki nożnej Panny kontra Mężatki. Było tak rado-
śnie i tyle się działo przez te dwa dni, że trudno było 
uwierzyć, że to już koniec. Ale znając Rudawę, to na 
pewno coś wymyślą! I znów się spotkamy…  

   Maciej Liburski

Święto Rudawy

rudawa_07-08-2022.indd   5 2022-08-17   13:58:08



6 Znad Rudawy

rudawa_07-08-2022.indd   6 2022-08-17   13:58:17



7Znad Rudawy

rudawa_07-08-2022.indd   7 2022-08-17   13:58:24



8 Znad Rudawy

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji 
konkursu „Małopolska Wieś 2022” organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego, sołectwo Rudawa zdobyło 2. miejsce w kate-
gorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” i otrzymało 
nagrodę w wysokości 45 000 zł. Przedmiotem oceny 
w ramach Konkursu w kategoriach były inicjatywy 
lokalne zrealizowane na terenie sołectwa od 2017 r. 
Pod uwagę była brana m. in. estetyka danej miejsco-
wości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architek-

Sołectwo Rudawa na 2. miejscu  
w konkursie województwa małopolskiego 
„Małopolska Wieś 2022”

tonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzic-
twa kulturowego. Równie ważne było promowanie 
działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań no-
watorskich, innowacyjnych w szczególności w wy-
miarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym. 
Gratulujemy i przypominamy, że w ubiegłych latach  
w tym konkursie w 2018 roku zwyciężyły Bolechowice, 
a w ubiegłym roku Nielepice otrzymały wyróżnienie. 
Sołectwo Zabierzów w 2019 r. w kategorii Nowatorska 
Małopolska Wieś również zdobyło wyróżnienie. 
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Zabierz pocztówkę i wyślij znajomym!
Miłośnikom tradycyjnych pocztówek – zarów-

no mieszkańcom, turystom oraz wszystkim którzy 
spędzają wakacje w naszej gminie - polecamy kartki 
pocztowe Gminy Zabierzów, które można bezpłatnie 
otrzymać w Wydziale Rozwoju i Promocji UG Zabie-
rzów, pok. 2.12, II p. 

Zachęcamy do podtrzymywania tradycji wysyłania 
i kolekcjonowania papierowych kartek pocztowych! 
Pocztówki dostępne są również w wersji elektronicz-
nej na stronie internetowej www.zabierzow.gmina.pl

Wydział Rozwoju i Promocji 
Urzędu Gminy Zabierzów
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9 lipca br. Pisary powróciły do przerwanej z po-
wodu pandemii tradycji obchodzenia mszy świętej 
ku czci sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego. 
Obchody 91. rocznicy prymicji Błogosławionego stały 
się ważnym wydarzeniem. Tegoroczna uroczysta msza 
święta ostała odprawiona przed przystrojonym w bar-
wy narodowe Lamusem. Bł. Władysław Bukowiński 
związany z ziemia pisarską, gdzie jego ojciec był za-
rządcą dóbr Potockich, po ukończeniu studiów teolo-
gicznych (1921), w tym miejscu sprawował pierwszą 
w życiu mszą świętą. 

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych: Anetta Kucharska Kierownik Wy-
działu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, 
Andrzej Kaczmarczyk Sołtys Pisar oraz red. Aleksan-
der Płazak (Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy) - 
autor prac o Wł. Bukowińskim, członkowie Stowarzy-
szenia im. ks. Władysława Bukowińskiego „Ocalenie”, 
Koło Seniorów w Pisarach, Koło Gospodyń Wiejskich, 
goście i mieszkańcy Pisar. 

Apostoł Wschodu

Mszę świętą celebrował ks. Andrzej Badura pro-
boszcz parafii w Rudawie, ojciec Rafał Borowiejski  
z Nowego Jorku a homilię wygłosił ks. dr Andrzej Scom-
ber. Jej przewodnim motywem stało się przykazanie 
miłości bliźniego, a szczególnie miłowanie nieprzy-
jaciół. W oparciu o biografię bł. W. Bukowińskiego,  
dla którego przykazanie miłości nieprzyjaciół nie było 
jakąś piękną utopią „lecz czymś w najwyższym stop-
niu realnym i życiowym”, w homilii pojawiły się trzy 
wątki. Pierwszy martyrologiczny – męczeństwo zesła-
nego do łagru kapłana oraz prześladowanych przez 
sowietów Polaków - nawiązujący do obecnej wojny 
w Ukrainie. Drugi wątek - sens cierpienia w posłudze 
kapłańskiej w odniesieniu do ks. Bukowińskiego, któ-

ry ponad dekadę swego życia spędził w więzieniach  
i łagrach. Ewangelizacja w ekstremalnych warunkach, 
jak zaznaczono w homilii, miała też miejsce w okre-
sie karagandzkim. Trzeci wątek - przebaczenie opraw-
com. Ks. Bukowiński, kiedy został zwolniony z łagru  
w sierpniu 1954 roku i zesłany do Karagandy, prowa-
dził zakazane prawem duszpasterstwo zarówno wśród 
Polaków jak i Ukraińców, Niemców i prawosławnych 
Rosjan. Przyjął obywatelstwo radzieckie, by pozostać 
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ze swoimi wiernymi do końca życia. Człowiek, który 
przeżył piekło II wojny światowej, łagru, komunizmu, 
swoją heroiczną postawą głosił przebaczenie i został 
Apostołem Wchodu.

Na zakończenie mszy świętej złożyła świadectwo 
pani Ludmiła Wierzbicka z Raciborza, która miała 
szczęście znać osobiście ks. Bukowińskiego. Wspo-
minała losy swojej zesłanej do Kazachstanu rodzi-
ny. W wieku siedmiu lat została ochrzczona przez  
ks. Wł. Bukowińskiego, jedynego wówczas po 1936 
roku kapłana katolickiego w Karagandzie. Zapamięta-
ła go jako wysokiego, bardzo szczupłego mężczyznę, 

który mimo dolegliwości zdrowotnych, spotykał się 
potajemnie w domach prywatnych z wiernymi i wiele 
czasu spędzał na modlitwie. Odprawiał mszę święte, 
katechezy dla dzieci i młodzieży, udzielał sakramen-
tów. Ciężko pracował, był robotnikiem budowlanym. 
Zapamiętała też pogodę ducha i uśmiech, gdy pogła-
skał ją po głowie. Za wstawiennictwem ks. Władysła-
wa Bukowińskiego doznała wielu łask w swoim życiu. 
Do dzisiejszego dnia, posiada „skarb” – drewniany 
krzyżyk, przed którym w ich maleńkim domku modlił 
się ks. Władysław.  

    
    Maciej Liburski

Piknik Rodzinny w Karniowicach
Piknik Rodzinny w Karniowicach to już tradycja. 

Miejscem wspaniałej zabawy w dniu 23 lipca było bo-
isko sportowe. Tu się wiele działo. Atrakcji było spo-
ro. Dla dzieci i młodzieży dużych rozmiarów darmo-
we dmuchańce a wśród nich walec wodny oblegany 
nawet podczas deszczu. Była też darmowa jazda kon-
na, dla najmłodszych kucyk – Fundacji Peruna. Pre-
zentacja starych samochodów zorganizowana przez 
Łukasza Babiucha. Atrakcją był również bojowy wóz 
strażacki OSP. Małą gastronomię zapewniła również  
OSP Karniowice. Były także stoiska z zabawkami.

Kiedy dzieci i młodzież szkolna pozostawały jesz-
cze w strefie warsztatów plastycznych i gier zorga-
nizowanych przez SCKiPGZ ze sceny grała muzyka  
DJ Krzysztofa Włodka. Potem na estradzie rozpoczął 
się koncert zespołu „Players” z Kobylan. Zespół zapro-
sił chętnych do tańca, a tych co nie czują się dobrze na 
deskach do współuczestnictwa w śpiewie. Rozpoczęła 
się muzyczna podróż do wspomnień z dawnych lat – 
dla niektórych uczestników pięknych lat 60-tych czy 
70-tych – w które wprowadziła nas solistka zespołu 
piosenką z repertuaru Karin Stanek. Refren: jedziemy 
autostopem stał się zaproszeniem do wspólnej zaba-
wy, które zostało przyjęte przez publiczność z aplau-
zem. Impreza w plenerze, na dużej przestrzeni, stwa-
rzała możliwość uczestnictwa w zabawie obejmującej 
szerszą wspólnotę niż tylko zgromadzonych przed  
estradą i na parkiecie. Znowu świat się śmieje stało 
się realną rzeczywistością - a nie tylko słowami pio-
senki. Pogoda sprawiła jednak figla. Ulewny deszcz, 
nawet grzmoty i błyskawice spowodowały, że rodzice 

z małymi dziećmi zmuszeni byli chronić się pod na-
miotami a niektórzy nawet opuścić imprezę. Zupełnie 
niepotrzebnie. Bo przestało padać i ci co zostali ba-
wili się do późnych godzin nocnych - bo warto było!  
Długo jeszcze rozbrzmiewały gorące rytmy zachęcając 
do tańca i wspólnego śpiewu. 

Z uczestnikami Pikniku spotkały się Wójt Gminy 
Elżbieta Burtan i Wiceprzewodnicząca Rady Powia-
tu Alicja Wójcik. Organizatorami imprezy byli: soł-
tys Jacek Kozera, Rada Sołecka z Przewodniczącym 
Grzegorzem Walczykowskim, druhny i druhowie OSP 
Karniowice z Prezesem Przemysławem Sitarskim.  
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała ochrona. 

        
Maciej Liburski
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Piknik Rodzinny w Kobylanach
21. Piknik Rodzinny pod honorowym patrona-

tem Wójt Gminy Elżbiety Burtan - to kolejna udana 
impreza w Kobylanach. Kapryśna pogoda nie zniwe-
czyła wysiłku organizatorów. Choć z powodu zim-
na i deszczu, niektórzy musieli opuścić plac zabaw,  
to jednak większość została do końca. Wszyscy ba-
wili się świetnie, podobnie jak zaproszeni goście, 
wśród których byli m.in. Wójt Gminy Elżbieta Burtan,  
z-ca Wójta Bartłomiej Stawarz, Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Krawczyk, Wiceprzewodniczący An-
drzej Krawczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Alicja Wójcik, dyrektor SP w Kobylanach Agata Hrabia. 
Zabawa taneczna na mokrych deskach była dodatko-
wym wyzwaniem dla tancerzy. Przy dźwiękach sym-
patycznego zespołu „Secret Band” czas szybko mijał. 
Był grill i napoje. Nad stroną organizacyjną przedsię-
wzięcia czuwał sołtys Kazimierz Kapelan oraz człon-
kowie Rady Sołeckiej. Dużo pomagały Dorota Łudzik, 
Genowefa Wojtaszek, Stanisława Ziarkowska oraz jak 
zawsze niezawodni druhowie OSP Kobylany.

Maciej Liburski
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Szparagowe wspomnienia  
Z Grażyną Samek, prezesem Klubu Seniora w Pisarach rozmawia Maciej Liburski

M. L.: W poprzednim numerze miesięcznika pisaliśmy 
o czerwcowym spotkaniu w Pisarach zorganizowanym 
przez sołtysa Andrzeja Kaczmarczyka, Radę Sołecką i Klub 
Seniora. Spotkanie poświęcono uprawie szparagów. Dla-
czego został podjęty taki temat?

G. S.: Wielu obecnych seniorów z Pisar we wczesnym 
dzieciństwie i latach szkolnych ciężko pracowało przy upra-
wie szparagów, pomagając rodzicom. Do dnia dzisiejszego 
pamiętają smak szparagów z masłem. To smak ich dzieciń-
stwa i młodości.

M. L.: Znamy już główny cel spotkania. Na wstępie pro-
szę przybliżyć dzieje uprawy warzywa, które w przeszłości 
pojawiało się na królewskich i szlacheckich stołach. Jak tra-
fiło ono na stoły w Pisarach? 

G. S.: Historia tego ekskluzywnego warzywa sięga po-
czątku ubiegłego wieku. Mieszkaniec Pisar Franciszek Kor-
pała przebywał w tym czasie w Niemczech. Zainteresował 
się uprawą szparagów i wracając do domu przywiózł ich 
sadzonki, które z powodzeniem zaczął uprawiać we wła-
snym gospodarstwie. Z czasem inni mieszkańcy poszli  
w jego ślady. Około roku 1970 uprawą zajmowało się kil-
kanaście rodzin.

M. L.: Jak przebiega proces uprawy warzywa poczyna-
jąc od sadzonki?

G. S.: Seniorzy dobrze pamiętają, jak wyglądało sadzenie 
szparagów. Na wyznaczonym obszarze ziemi kopano rowki 
głębokości 20 -25 cm i takiej samej szerokości, wysypując 
ziemię obok. Po wykopaniu następnego rowka tworzyła się 
z tej ziemi grobla. W rowkach spulchniano ziemię, układa-
no cienką warstwę obornika i przysypywano ziemię tworząc 
„kopczyk”.  Na każdym umieszczano sadzonkę – karpę szpa-
raga, którego korzenie były dość grube i mięsiste, rozłożone 
na boki, a na górze widniał malutki zaczątek pędu – później-
szy szparag. Następnie karp zasypywano do połowy rowka. 
Ziemia w Pisarach jest lekka, piaszczysta, przepuszczalna, 
szybko nagrzewa się. Jest właśnie taka, jaką lubi szparag.  
To warzywo dla cierpliwych. Na pierwszy zbiór białych,  
soczystych, chrupiących szparagów trzeba poczekać trzy 
lata. W tym czasie korzenie karp rozrastają się, wzmacniają, 
nabierają siły do tworzenia pędów. Na początku czwarte-
go roku po posadzeniu, rowki zasypuje się ziemią z grobli, 
tworząc na nich „kopiec”. W tej grobli rosną pędy warzyw  
– białe szparagi. W uprawie amatorskiej można je zbie-
rać nawet do 20 lat. Zbiór trwał od początku maja do 
połowy czerwca.Był pracochłonny, wymagał ręcznego  

wykopywania warzyw, zasypania powstałych dołków, szyb-
kiego schłodzenia np. w zimnej wodzie.  

M. L.: Jak przedstawiała się kwestia sprzedaży warzyw?
G. S.: W Pisarach uprawiano szparagi zarobkowo, wspo-

magając domowy budżet. Wykopane, umyte szparagi były 
sortowane i wiązane w wiązki po 0,5 kg i 0,25 kg. Następnie 
transportowano je do Krakowa na Kleparz. Niekiedy praca 
trwała „na okrągło”. Rano zaczynał się zbiór, a gotowe wiąz-
ki szparagów lądowały w zimnej wodzie późną nocą.

M. L.: Dziękuję za profesjonalne wprowadzenie  
w tajniki uprawy szparagów w Pisarach. Na koniec proszę  
o kilka słów na temat samego spotkania.

G. S.: Panie z Klubu serwowały uczestnikom szparagowe-
go spotkania - szparagi z masłem i bułką, krem ze szparagów 
i zupę jarzynową ze szparagami – dania, które w dzieciństwie 
gotowały ich mamy. Za wysiłek włożony w przygotowanie  
kulinariów należą im się duże podziękowania, szczególnie  
klubowej szefowej kuchni – Katarzynie Greli. 

M.L.: Redakcja przyłącza się do podziękowań. Mamy 
nadzieję, że spotkania szparagowe staną się już spotkania-
mi cyklicznymi. Czekamy na kolejne zaproszenie. Dziękuję 
za rozmowę.

            Maciej Liburski 
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250. rocznica pierwszego rozbioru Polski
3 sierpnia minęła 250. rocznica podpisania kon-

wencji rozbiorowej przez wrogie państwa ościenne: 
Austrię. Prusy, Rosję. Jedynym sąsiadem Rzeczypo-
spolitej, który nie wziął udziału w rozbiorach była mu-
zułmańska Turcja. Polska w tym czasie nie prowadziła 
żadnych działań wojennych i nie zagrażała innym pań-
stwom militarnie. Była natomiast osłabiona moralnie 
(część szlachty i elity polityczne) oraz słaba gospodar-
czo, wymagała też reformy ustroju.

W roku 1772 dokonano w Europie swego rodza-
ju agresji, pozbawiono państwo polskie niepodległo-
ści i integralności terytorialnej. Kolejne dwa rozbio-
ry utrwaliły ten stan, aż do roku 1918 – powstania  
II Rzeczypospolitej. Osiemnastowieczne, zachodnie 
elity europejskie przyjęły I rozbiór Polski jako działanie 
pozytywne wobec kraju zacofanego, „ciemnoty i nieto-
lerancji”. 3 sierpnia 1772 był zapowiedzią niewoli, jed-
ną z najtragiczniejszych dat w dziejach Polski.

                                                    
Maciej Liburski

Z cyklu niezbędnik czytelnika: 
zakładka do książki

Zakładka do książki, wierna towarzyszka naszych li-
terackich podróży, przedmiot znany każdemu – może 
mieć formę wstążeczki połączonej na stałe z książką 
bądź być bytem oddzielnym o dowolnej w zasadzie 
formie. Funkcję zakładki może też pełnić masa innych 
rzeczy: od rachunku ze spożywczaka począwszy, po-
przez pocztówkę od cioci z sanatorium, po list miło-
sny sprzed lat. Tu przypomina mi się bardzo ciekawa 
wystawa poświęcona właśnie rzeczom znalezionym  
w książkach, a pełniącym funkcje zakładek, którą 
można było oglądać parę lat temu w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Krakowie. Skupmy się jednak 
na zakładce, która powstaje intencjonalnie, aby służyć 
czytelnikowi chcącemu zaznaczyć miejsce w książce,  
w którym zakończył czytanie. Czy jest wynalazkiem na-
szych czasów czy może jej historia jest nieco dłuższa? 

Badania dowodzą, że zakładki towarzyszyły książ-
kom, odkąd te, w I wieku p.n.e., przybrały formę 
kodeksu, czyli zbioru złączonych kart – szytych lub 
klejonych na jednym z brzegów nazywanym grzbie-
tem. Najstarsza zachowana zakładka pochodzi z VI 
wieku n.e., jest zrobiona ze zdobionej ornamentem 
skóry podklejonej pergaminem, a przytwierdzono  
ją za pomocą skórzanego paska do koptyjskiego ko-
deksu odnalezionego w ruinach klasztoru Św. Jere-
miasza w Sakkara (Egipt). Podobne zakładki odnajdu-
jemy w innych koptyjskich kodeksach, powstałych na 

przestrzeni od I do XI wieku oraz karolińskich z VIII 
– XII wieku. Przez całe średniowiecze zakładki przy-
bierały formę małego paska pergaminu przyklejone-
go do karty książki albo kawałka skóry czy sznureczka 
przytwierdzonego do kapitałki. Do ich tworzenia wy-
korzystywano resztki niewykorzystane podczas opra-
wy ksiąg. 

Niestety nierzadko średniowieczne zakładki, o zgro-
zo! ingerowały w strukturę książki lub mówiąc wprost 
ją niszczyły. Działo się tak w przypadku, kiedy nacinano 
kartkę w jej rogu i wkładano w nacięcie pasek papieru 
tak, aby wystawał poza książkę. Nieco mniej inwazyjny 
sposób, a bardzo wówczas lubiany polegał na przykle-
janiu paska papieru do dłuższego brzegu strony. Taka 
średniowieczna „fiszka” mogła zawierać dodatkowe 
informacje, np. jaki rozdział książki został zaznaczony. 
W przypadku, kiedy zaszła potrzeba zaznaczenia kil-
ku miejsc w książce, dobrze sprawdzała się zakładka  
w formie przypominająca nieco pająka, a składająca 
się z kilku sznureczków lub rzemyków przytwierdzo-
nych do górnej części grzbietu książki. Innym bardzo 
ciekawym wynalazkiem była tzw. zakładka rotacyjna 
zbudowana ze sznureczka i znacznika, który był prze-
suwany po sznurku umożliwiając zaznaczenie kon-
kretnego wiersza na stronie. Do znacznika była dołą-
czona malutka, schowana w kopertce, tarcza z cyframi  
od 1 do 4, która z kolei wskazywała kolumnę.  
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Do naszych czasów zachowało się około 35 takich 
sprytnych zakładek, a jedna z nich wielkości 41x22 mm 
sprzedała się na aukcji w Sotheby, za bagatela 11 000 
dolarów.

Przez kolejne stulecia nic ciekawego i nowego  
w życiu zakładki się nie działo, aż do lat pięćdziesiątych 
XIX wieku, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze zakładki 
nie połączone na stałe z książką. Wówczas zaczął się też 
żywot zakładki jako przedmiotu, który można kolekcjo-
nować. Jedną z pierwszych wzmianek na temat takiej 
zakładki znaleziono w książce autorstwa angielskiej  
pisarki Mary Russell Mitford pod tytułem Wspomnie-
nia życia literackiego, czyli książki, miejsca i ludzie  
z 1852 roku. Pisze ona: „Nie miałam zakładki, a bogato 
oprawiony tom zamknął się jakby instynktownie”.

Okres świetności zakładek przypadł na drugą 
połowę XIX wieku i początek XX (w Anglii pokrywa 
się ten okres z erami wiktoriańską i edwardiańską).  
Do ich tworzenia używano wówczas luksusowych ma-
teriałów i bogato zdobiono. Młode dziewczęta z do-
brych domów, od których oczekiwano m.in. biegłości 
w posługiwaniu się igłą i nitką często tworzyły małe 
haftowane cudeńka, nierzadko ozdabiane dodatko-
wo miniaturowymi akwarelowymi obrazkami. Takimi 
zakładkami następnie byli obdarowywani członkowie 
rodziny, przyjaciele i znajomi. Równocześnie zaczęły 
pojawiać się jedwabne zakładki tkane maszynowo,  
a ich najbardziej znanym wytwórcą był Thomas Ste-
vens z Coventry w Anglii, który szczycił się posia-
daniem aż 900 wzorów. Wiele z jego zakładek wy-
konywanych było na specjalne okazje czy święta.  
W czasach wiktoriańskich tkane jedwabne zakładki  
od Stevensa były wysoko cenionym prezentem. 

Z uwagi na to, że w owych czasach często zdarzały 
się książki z niedociętymi kartkami, zakładki wyposa-
żano czasem w dodatkową funkcję: nożyka do rozdzie-

lania kartek. Papierowe zakładki w kształcie nożyka 
czy miecza nie zawsze były skuteczne, dlatego zaczęto 
wprowadzać twardsze i ostrzejsze materiały, takie jak 
szylkret, drewno, srebro, złoto, mosiądz, miedź, kość 
słoniową czy celuloid.

Nie możemy zapominać, że zakładki oprócz funkcji 
praktycznych i dekoracyjnych były również idealnym 
nośnikiem reklamy. Już w erze wiktoriańskiej różnego 
rodzaju przedsiębiorcy za ich pośrednictwem zaczęli 
reklamować swoje usługi czy produkty. Zatem właśnie 
z zakładki można się było dowiedzieć które mydło pie-
ni się najlepiej, która czekolada jest najsłodsza i do ja-
kich wód pojechać by podreperować swoje zdrowie. 
Podobnie jest dziś, oprócz zakładek artystycznych, bę-
dących swego rodzaju „książkową biżuterią”, spotyka-
my się z zakładkami, które są nośniczkami informacji 
czy reklamy, w tym tej dotyczącej wydawnictw i ich 
oferty, czyli przede wszystkim książek. 

Współczesne zakładki są produkowane z najroz-
maitszych materiałów: papieru, srebra, złota, drew-
na, brązu, miedzi, kości słoniowej, plastiku, skóry, 
wstążek i jedwabiu. W zasadzie nie ma ograniczeń 
zarówno w użytych materiałach jak i stylach. Kolek-
cjonowanie zakładek stało się też bardzo popularne; 
zakładka może być pamiątką z podróży lub niezo-
bowiązującym prezentem. Największą ich kolekcję 
posiada Frank Divendal z Holandii, a liczy ona po-
nad 120 tysięcy egzemplarzy z różnych stron świata.  
Kolekcjoner zbiera zakładki od 1982 roku, a kolekcja 
jest usystematyzowana – podzielona na kraje, a na-
stępnie uszeregowana tematycznie. 

Jeśli ktoś szuka pomysłu na hobby – zbieranie za-
kładek wydaje się ciekawą propozycją, tym bardziej, 
że może okazać się niezwykle opłacalne. Warunkiem 
jest wejście w posiadanie wiekowego egzemplarza, 
jak choćby ten już wyżej wspomniany, a sprzedany na 
aukcji za imponującą kwotę. 

Nawet jeśli nie chcemy kolekcjonować zakładek, 
bądźmy tą dobrą częścią ludzkości, która ich używa, 
a nie hołduje brzydkim zwyczajom zaginania rogów 
stron lub odkładania książki do góry grzbietem… 

Karina Znamirowska

Źródła:
• Erik Kwakkel, „Smart bookmarks,”  

w:  Smarthistory, 8 sierpnia, 2015,
• Aneta Kowalska, „Zakładki książkowe”,  

w: Bibliteka Politechniki Krakowskiej, Biuletyn 
EBIB nr 3/2011(121).
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Homo viator
Koncepcję człowieka w drodze (homo viator) – 

pielgrzyma, ukształtowała tradycja chrześcijańska. 
Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jest ziemską reali-
zacją idei pielgrzymowania do królestwa niebieskie-
go. Tradycja pielgrzymowania do miejsc świętych, 
do wiecznego miasta Rzymu, a przede wszystkim do 
sanktuariów maryjnych w Polsce i na świecie, pozo-
staje żywa do dziś. Pielgrzymki narodowe do miejsc 
świętych organizowano nawet wtedy, gdy Polska nie 
istniała na mapie. W lipcu i sierpniu lud polski odda-
wał zawsze hołd Maryi. Najważniejsze święta zwią-
zane z kultem Bogarodzicy to: 6 lipca – Matki Bożej 
Kodeńskiej, Licheńskiej, Tuchowskiej; 16 lipca – Matki 
Bożej Szkaplerznej (np., w Czernej), 13 sierpnia Matki 
Bożej Kalwaryjskiej, 26 sierpnia Matki Bożej Często-

chowskiej. Na pierwsze miejsce wysuwa się sierpnio-
wa uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny (15-tego). W lipcu i sierpniu zawsze oddawa-
no hołd Maryi, głęboka bowiem była wiara Polaków  
w obecność Maryi w historii narodu. Ludowa ma-
ryjność kształtowała polską tożsamość. W obecnych 
czasach mieszkańcy Gminy Zabierzów uczestniczą  
w pielgrzymkach pieszych, autokarowych i uroczysto-
ściach maryjnych w wielu sanktuariach. Pielgrzymka 
do Matki Bożej staje się momentem zatrzymania, 
refleksji nad sobą i światem, odkrywaniem na nowo 
sensu życia – powiedziała mieszkanka naszej gminy, 
uczestniczka lipcowej pielgrzymki na Jasną Górę. 

                                                                                                                                        
              Maciej Liburski

Dożynki Gminne w Brzeziu  
Wójt Gminy Zabierzów oraz Przewodniczący 

Rady Gminy Zabierzów serdecznie zapraszają na  
Dożynki Gminne, które odbędą się 20 sierpnia 2022r. 
w Brzeziu. 

Program uroczystości dożynkowych rozpocznie 
się o godz. 12:00 polową Mszą Świętą, podczas któ-
rej poświęcone zostaną dary naszych pól. Podczas 
święta plonów stoły obfitowały będą w regionalne 
przysmaki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiej-
skich, Kluby Seniora a stoiska tradycyjnego rzemio-
sła artystycznego zaproszą na warsztaty. Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 
ogłosiło konkursy na tradycyjny wieniec dożynkowy 
oraz potrawę regionalną, które zostaną rozstrzygnię-
te podczas uroczystości dożynkowych. Tegoroczne 
dożynki wzbogaci koncert Krakowskiej Orkiestry Sta-
romiejskiej, pokaz zespołu Tanecznice z Zabierzowa 
oraz koncert zespołu Future Folk. Na zakończenie 
zaplanowano zabawę taneczną z zespołem Players. 

Katarzyna Starowicz
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Lato pełne przygód
Jak co roku Samorządowe Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Zabierzów w okresie wakacji przygo-
towało dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. W tym 
roku w programie pojawiło się kilka nowości, a wśród 
nich m.in. warsztaty filmowe oraz wokalne, których 
efektem jest klip, nagrany w profesjonalnym studio.  
W czasie letniego wypoczynku dzieci korzystały  
z warsztatów oraz zajęć, przygotowanych przez ze-
spół animatorów SCKiPGZ oraz zwiedzały zakątki Ma-
łopolski m.in. Park Dinozaurów w Zatorze, Bacówkę 
u Harnasia, Zagrodę na Jędrzejówce, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, Pasiekę u Tytusa oraz Ranczo Ar-
temidy. Nie zabrakło również zajęć ruchowych oraz 
gry terenowej. Podczas tygodnia kreatywnego dzieci 
miały okazję poznać haft krzyżykowy, koronkę klocko-
wą oraz uszyły poszewki na poduszki, worko-plecaki  
i „nerki”. Dodatkowo zorganizowane zostały warszta-
ty ceramiczne oraz kinowe pokazy filmowe. Dużą po-
pularnością cieszyły się występy sceniczne w ramach 
Talent Show, wywołujące na widowni gromkie brawa. 

Katarzyna Starowicz
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Witamy w naszej bajce - RobiMy Dom  
Kultury, czyli „Lato w teatrze” w Zabierzowie

Dwa tygodnie inspiracji i wspólnego, twórczego 
działania. Integracja, inspiracja i tworzenie domu 
kultury… jak z bajki. Bo każdy ma swoją bajkę, każdy 
ma swój świat i prawo do wyrażania swoich potrzeb, 
obaw i refleksji. Różnorodność jest wartością, któ-
ra sprawia, że jest ciekawie i pięknie. Dzieci wiedzą  
o tym najlepiej, a program „Lato w teatrze” pozwala 
na realizację działań właśnie z nimi – młodymi, kre-
atywnymi i odważnymi młodymi ludźmi. Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 
jest jednym z 69 ośrodków z całej Polski, które reali-
zują teatralne projekty. 

„Witajcie w naszej bajce” - to sposób na twórcze 
spędzenie czasu wolnego dzieci i młodzieży mieszka-
jącej na terenie gminy Zabierzów w okresie wakacyj-
nym. Tematem zabierzowskiej inicjatywy był mikro-
świat, miejsce, dom kultury, w którym można poczuć 
się dobrze. Jak w swojej bajce. „Jaki jest nasz dom 
kultury? Jaki dzieci chciałyby, żeby był? Jakby wyglą-
dał, gdyby dzieci miały wpływ na wygląd i to, co się 
w nim dzieje, na ofertę?” - pytają realizatorzy pro-
jektu. Inspirując się powieścią Jana Brzechwy „Aka-
demia Pana Kleksa” i słowami „nie będę was uczył 
ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki, ani kaligrafii, 
ani tych wszystkich nauk, które są zazwyczaj wykła-
dane w szkołach. Ja wam po prostu pootwieram gło-
wy i naleję do nich oleju.” chcieli pracować razem 
z dziećmi i młodzieżą nad ofertą i przestrzeniami 
domu kultury – odpowiadają. Takie były warsztaty 

teatralno - medialne, które nawiązywały do historii 
Pana Kleksa. 

„Witajcie w naszej bajce” - to myśl przewod-
nia półkolonii i finału projektu. Pojawiły się w nim 
warsztaty integracyjne, taneczne, plastyczne, lite-
rackie, graficzne. Pracownicy zabierzowskiego cen-
trum kultury chcieli, aby uczestnicy dwutygodnio-
wej półkolonii, pokazali swoją wersję domu kultury.  
W pierwszym tygodniu była integracja i poznawanie 
zakamarków domu kultury prowadzone przez Annę 
Styszko a potem wizyta w Teatrze Ludowym i warsz-
taty z Pawłem Kumięgą (aktorem tego teatru). Spa-
cer badawczy w Domu Utopii i tak warsztaty zwią-
zane z kulturą japońską pokazały inną perspektywę  
i różnorodność. Warsztaty literackie, które popro-
wadził Michał Gołab (autor bajki terapeutycznej 
„Mów mi Paj”), pozwoliły stworzyć bajkę, którą dzie-

rudawa_07-08-2022.indd   20 2022-08-17   13:59:07



21Znad Rudawy

ci napisały, potem nagrały w profesjonalnym studiu  
w Radiu Kraków a następnie zilustrowały. 

Doświadczenia zdobyte w trakcie warsztatów 
dały mocny impuls do dalszego działania i przygoto-
wań do finału, który dzieciaki zrealizowały na zakoń-
czenie półkolonii. Powstała niesamowita wystawa 
autoportretów, krótki spektakl i cała oprawa wyda-
rzenia. Dzieciaki same przygotowały plakaty i zapro-
szenia. Wydarzenie finałowe było efektem wspól-
nej pracy w dwóch strefach - teatralnej i medialnej,  
a jednocześnie zawierało w sobie opowieść o ocze-
kiwaniach dzieci wobec domu kultury i zaprosze-
nie mieszkańców do refleksji na temat współpracy  
z dziećmi w tym obszarze” – mówią autorzy projektu.

Twórcom i prowadzącym zajęcia zależało na tym, 
aby uczestnicy poczuli, że są ważni i ich głos się li-
czy, aby poczuli, że dom kultury to ich miejsce,  
w którym mogą się spotykać, eksperymentować,  
doświadczać i mają wsparcie. I to się udało! To pięk-

na idea, która przyświeca wszystkim projektom ogól-
nopolskiego programu. „Lato w teatrze” to program 
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest 
popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program 
składa się z konkursu grantowego na realizację dwu-
tygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci  
i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz 
artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych  
w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 15. edycji programu dofinansowanie 
otrzymało 69 ośrodków z całej Polski – 25 organizacji 
pozarządowych i 44 samorządowe instytucje kultu-
ry. Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej 
trzykrotnie organizowały „Lato w teatrze”, mają za 
zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją 
partnerską, która dotychczas nie brała udziału w pro-
gramie. Ten moduł został nazwany „Lato w teatrze +”, 
a dofinansowanie przyznano czterem ośrodkom. 
Autorskie warsztaty przygotowywane przez peda-
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gogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą  
na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralne-
go języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie 
siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na: 
• www.latowteatrze.pl,
• www.facebook.com/programLatowteatrze 

Tekst: Katarzyna Mroczek
 Zdjęcia: Urszula Obydzińska 

Sierpień w Samorządowym Centrum  
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

5 sierpnia na rynku w Zabierzowie odbędzie 
się kolejna odsłona Kina plenerowego. O godz. 
20:30 zostanie wyświetlony film pt. „Dom Gucci”  
w reż. Ridley’a Scott’a. 

Centrum Kultury zaprasza do udziału w cyklu 
warsztatów zielarskich, realizowanych w ramach 
projektu „EtnoZmysły w Gminie Zabierzów”. 

Warsztaty odbędą się w dniach: 
- 5 sierpnia (piątek) godz. 17:00
- 6 sierpnia (sobota) godz. 10:00 – spacer 
- 12 sierpnia (piątek) godz. 17:00
- 26 sierpnia (piątek) godz. 17:00 
Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję  

poznać różnego rodzaju zioła, ich właściwości  
lecznicze oraz sposoby wykorzystywania ziół  
w kuchni czy kosmetyce. Na warsztaty obowiązują 
zapisy – tel. 12 285 11 79, 603 17 17 47. 

13 sierpnia odbędzie się spacer po zakątkach 
Kleszczowa. Spacer inspirowany jest Mapą senty-
mentalną Kleszczowa, którą przygotowali seniorzy 
– uczestnicy projektu pt. „Moc Działania”, realizo-
wanego przez Fundację LIS ze środków Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej (Aktywni+, edycja 
2021). Spacer rozpocznie się o godz. 10:00 na te-
renie dawnego Folwarku przy Filii Centrum Kultury  
w Kleszczowie. Stamtąd uczestnicy przejdą malowni-
czymi zakątkami wsi, poznając ciekawe miejsca oraz 
ich historię. Na zakończenie w Filii Centrum Kultury 
odbędzie się część artystyczna oraz poczęstunek. 

14 sierpnia do Parku im. W. Pileckiego w Niele-

picach zawita Kino plenerowe. Tym razem zostanie 
wyświetlony film pt. Pies (reż. Reid Carolin, Channing 
Tatum). 

Od 16 sierpnia rusza nabór uczestników zajęć, 
organizowanych przez SCKiPGZ  w roku szkolnym 
2022/2023. 

20 sierpnia na boisku sportowym w Brzeziu od-
będą się Dożynki Gminne. Uroczystości dożynkowe 
rozpoczną się o godz. 12:00 polową mszą świętą, 
po której zostaną poświęcone wieńce dożynkowe, 
symbol tegorocznych plonów. Kolejnymi elementa-
mi programu będą obrzędy dożynkowe, uroczyste 
wręczenie wieńców oraz uhonorowanie rolników  
z terenu gminy Zabierzów. Tegoroczne dożynki ubo-
gacą koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej, 
pokaz zespołu Tanecznice z Zabierzowa oraz koncert 
zespołu „Future Folk”. Na zakończenie organizatorzy 
zapraszają na zabawę taneczną. 

W ostatnią sobotę wakacji, 27 sierpnia, odbędzie 
się ostatni w tym sezonie pokaz kina plenerowego 
przy zabytkowej Willi w Kochanowie. Rozpoczęcie  
o  godz. 20.30. Repertuar dostępny jest na stronie 
Centrum Kultury. 

Katarzyna Starowicz

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach. 
Szczegóły wszystkich wydarzeń dostępne 
na stronie internetowej: 
sckipgz.zabierzow.org.pl i Facebooku.

Zabierzów ul. Kolejowa 30A 
(biuro firmy Strefa Energii)

ul. Szkolna 2 w Zabierzowie 
(Samorządowe Centrum Kultury

i Promocji Gminy Zabierzów)

Kraków, ul. Balicka 35 
(siedziba Fundacji Lecimy z pomocą)

dla Stasia Szymbary

WWW.LECIMYZPOMOCA.PL

Zadzwoń do nas lub napisz!

KIM JESTEŚMY?

ADRESY

17.09.2022
Rynek 1 przy

Urzędzie Gminy
w Zabierzowie

Fundacja Lecimy z pomocą organizuje charytatywny, rodzinny 
piknik dla chłopca w Zabierzowie. Dołącz do grona osób, które 
wspierają piknik i baw się pomagając!

W JAKI SPOSÓB?

PPrzekaż na ten cel zabawki, puzzle, gry, pluszaki, książki, ręko-
dzieło, biżuterię, dekorację do domu i ine rzeczy, którym chcesz 
dać nowe życie i dostarcz na jeden z adresów podanych 
poniżej. 

Fanty zostaną przekazane na kiermasz, licytacje i upominki dla 
dzieci. Zapraszamy do wsparcia pikniku również firmy, insty-
tucje do przekazania gadżetów, voucherów na usługi, up-
ominków - to będzie świetna okazja do wsparcia akcji :)

*Jeśli nie jesteś mobilny- odbierzemy od 
Ciebie rzeczy, które chcesz przekazać :)

fundacja@lecimyzpomoca.pl 

+ 48 733 860 006

PiknikCHARYTATYWNY
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Złoty medal w turnieju boksu  
olimpijskiego Round Robin w Asyżu 

Nasza najmłodsza zawodniczka Michalina Kotyza  
(młodziczka – 14 lat) -  BKS Smok Zabierzów reprezen-
tująca nasz kraj w kategorii wagowej 60 kg, stanęła 
na najwyższym stopniu podium turnieju we włoskim 
Asyżu, który odbył się w dniach 14-17 lipca 2022 r.

W półfinałowej walce Michalina Kotyza pokonała 
na punkty zawodniczkę gospodarzy Allegrę De Ro-
sati, natomiast w finale zwyciężyła z zawodniczką 
ze Słowenii – Azą Reboli-Hodzic. Nasza zawodnicz-
ka zdominowała reprezentantkę Słowenii, która była 
dwukrotnie liczona przez sędziego ringowego. 

Turniej we Włoszech był ostatnim sprawdzianem 
polskich kadrowiczek przed sierpniowymi Mistrzo-
stwami Europy w tureckim Erzurum. Reprezenta-
cja Polski młodziczek prowadzona jest przez trener  
Karolinę Koszewską. Serdecznie gratulujemy zwy-

cięstwa i życzymy sukcesu na Mistrzostwach Europy 
Młodziczek w boksie olimpijskim. 

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Zbroja
trener BKS Smok Zabierzów 

Turniej piłkarski Kruk Cup
W ostatnią sobotę czerwca na Gminnym Stadio-

nie Sportowym w Zabierzowie odbył się IV turniej pił-
karski Żaków Kruk Cup, upamiętniający postać Józefa 
Kruka, działacza sportowego, wielce zasłużonego dla 
Gminy Zabierzów, człowieka o gołębim sercu. Orga-
nizatorem turnieju była Akademia Piłkarska Kmita 
Zabierzów. W turnieju uczestniczyło osiem drużyn: 
Kmita Zabierzów 2013, Orlęta Rudawa, Wisła Rząska, 
Iskra Radwanowice, Kmita Zabierzów 2014, JKS Zel-
ków, Akademia Techniki Kaszów, Topór Aleksandrowi-
ce. Rozgrywki w pierwszej fazie toczyły się w dwóch 
grupach a następnie w systemie pucharowym.

W meczu o trzecie miejsce JKS Zelków pokonał 
Kmitę 2013 (4:1). Zwycięzcami turnieju zostali młodzi 
zawodnicy Orląt Rudawa, wygrywając w finale z Aka-
demią Techniki Kaszów (4:0). I tak Puchar Przechodni 
Turnieju powędrował do Rudawy. Kolejne miejsca za-
jęli: Topór Aleksandrowice, Iskra Radwanowice, Kmi-
ta Zabierzów 2014, Wisła Rząska. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe puchary i medale.

Młodym zawodnikom gratulacje składali wicepre-
zes Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Kmita Zabie-
rzów Tomasz Ziarkowski, oraz reprezentujący radę so-
łecką Zabierzowa Marek Machnik. Spikerem zawodów 
był Konrad Kwiatkowski. Z uczestnikami zawodów 
spotkał się również Marcin Kruk, syn patrona imprezy. 
Poczęstunek z grilla i napoje wszystkim uczestnikom 
zapewniło Samorządowe Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów a zawodnicy drużyny seniorów Kmi-
ty Zabierzów oraz działacze zadbali o bezpieczeństwo 
i sprawny przebieg zawodów (uruchomiono m.in. kur-
tynę wodną).

Szczególne słowa uznania należą się zawodnikom 
– dzieciom z roczników 2013 i młodszych, którzy po-
kazali ogromną chęć do gry i spore umiejętności pił-
karskie.

Maciej Liburski

rudawa_07-08-2022.indd   24 2022-08-17   13:59:11



25Znad Rudawy

tel. 12 257 79 71, 6
tel. 12 280 61 42

rudawa_07-08-2022.indd   25 2022-08-17   13:59:15



26 Znad Rudawy

Dostojna Jubilatka
Pani Zofia Lebet urodzona 27 lipca 1927 roku jest 

związana od wielu lat z Gminą Zabierzów. Z urodzenia 
krakowianka, z wyboru mieszkanka Rudawy – aktywnie 
działała społecznie na terenie gminy, zyskując zasłużo-
ne uznanie i przyjaciół. Absolwentka filologii rosyjskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rozpoczęła 
pracę pedagogiczną w Nowej Hucie. Następnie praco-
wała jako nauczycielka języka rosyjskiego w XV Liceum 
Ogólnokształcącym w Krakowie. Była aktywna zawo-
dowo, udzielała się w ZNP, lubiła pracę z młodzieżą. 
Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia w pracy peda-
gogicznej. Obok aktywności zawodowej, z oddaniem 
poświęciła się pracy społecznej. W czasach tworzenia 
Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” peł-
niła funkcję przewodniczącej Komitetu Strajkowego  
a po zarejestrowaniu Związku – przewodniczącej  
„Solidarności” w XV L.O. w Krakowie. Współpracowała  
z krakowskimi środowiskami np., udzielała się społecz-
nie przy parafii p.w.  Św. Stanisława Kostki w Dębni-
kach. Po zniesieniu stanu wojennego, przenosząc się na 
stałe do Rudawy, przeszła na wcześniejszą emeryturę.  
Poświęciła się rodzinie oraz pracy ogrodniczej. Od roku 

1989 w okresie transformacji ustrojowej, współorga-
nizowała i pracowała w Klubie Obywatelskim przy Po-
słach i Senatorach „Solidarności” w Gminie Zabierzów. 
Pełniła też funkcję redaktora naczelnego „Wiadomo-
ści Obywatelskich”. Z końcem roku 1990 wycofała się  
z pracy społecznej z powodów rodzinnych. Zofia Lebet 
jest osobą życzliwą, wyrozumiałą i pełną sympatii dla 
ludzi.

Z okazji 95 urodzin pani Zofii seniorzy, mieszkańcy 
Rudawy przygotowali wspaniałe przyjęcie z okoliczno-
ściowym programem artystycznym. Były kwiaty, życze-
nia i gratulacje od wszystkich. W spotkaniu uczestniczy-
li: Wójt Gminy Elżbieta Burtan, Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, radny Jan 
Surówka, przewodnicząca Klubu Seniora Irena Głogow-
ska oraz sołtys Marcin Cieślak. 

Z okazji jubileuszu składamy dostojnej Jubilatce 
najlepsze życzenia – dużo szczęścia, zdrowia i radości.   

Andrzej Korzycki, Maciej Liburski
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Jarosze z Brzezinki zachwycają na pograniczu
Słyną z pozytywnej energii i pięknego śpiewu. Zwy-

kle występują u siebie w Brzezince lub w najbliższej 
okolicy, tym razem wyruszyli „Szlakiem Dziedzictwa 
Pogranicza”. Na specjalne zaproszenie zaprzyjaźnio-
nych seniorów z Gminy Ujsoły wzięli udział w biesiadzie 
ujsolskiej pn. Bezgraniczne Biesiadowanie.  

Tegoroczna impreza była zorganizowana wspólnie  
z partnerem słowackim – Gminą Novot. Wydarzenie 
rozpoczęła część myśliwska z udziałem Koła Łowieckie-
go „Cyranka” z Oświęcimia we współpracy ze Słowac-
kimi Kołami Łowieckimi. Uczestnicy mieli niezwykłą 
okazję, aby podziwiać wystawę z trofeami łowiecki-
mi. Na stołach pojawiły się także potrawy myśliwskie, 

które można było degustować. Na scenie natomiast 
miała miejsce wymiana kulturalna a wśród różnorod-
nych polskich i słowackich zespołów pojawili się nasi 
seniorzy z Brzezinki. Zespół Jarosze zaprezentował zna-
ne góralskie i biesiadne przyśpiewki i swoim występem 
zrobił prawdziwą furorę. Muzykę regionu beskidzkie-
go i pogranicza słowackiego zaprezentowały kapele  
„Selesz” oraz „Gajdoszka” ze Słowacji. Na scenie moż-
na było także podziwiać tańce ZPiT „Młode Juhasy”  
z Ujsół. Poza sceną odbywały się warsztaty serowar-
stwa, gdzie można było zobaczyć tradycyjny sposób 
wyrobu tzw. Korbaczyków, a panie lubiące robótki  
ręczne mogły podszkolić swoje umiejętności uczest-

nicząc w warsztatach szydełkowania. Dużym zaintere-
sowaniem nie tylko wśród dzieci, cieszyło się stoisko, 
gdzie można było wykonać szmacianą laleczkę z gał-
ganków. 

Imprezę zakończył koncert zespołu „Krawczyk 
Show”, który bawił publiczność niezapomnianymi 
przebojami, Krzysztofa Krawczyka. Po zachodzie słońca 
niebo rozświetlił niesamowity pokaz laserów. Występ 
zespołu Jarosze na tak dużej imprezie to wielkie wyróż-
nienie i znakomita promocja całej gminy Zabierzów. 

Katarzyna Mroczek
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na makiecie, która budziła duże zainteresowanie zwie-
dzających. Ogromne wrażenie zrobiła także Srebrna 
Komnata z repliką Srebrnego Krzyża Gwarków Olku-
skich.

Olkusz okazał się też miejscem wielokulturowym 
i kolejną atrakcją było zwiedzanie Muzeum Afry-
kanistyczne, które przedstawiało sztukę, tradycje  
i wierzenia plemion Czarnego Lądu, głównie plemion 
Dogonów i Tuaregów. Co ciekawe - eksponaty zosta-
ły przekazane przez prywatnych darczyńców, głównie 
przez założycieli. 

Seniorzy odwiedzili także Bazylikę Św. Andrzeja 
Apostoła, która została wybudowana na przełomie 
XIII i XIV wieku i Pustynie Błędowską. Ten największy 
w Polsce obszar lotnych piasków o powierzchni około 
33 km2 zakończył pierwsza wycieczkę zabierzowskie-
go klubu seniora w tym roku. Warto dodać, że była  
to już czterdziesta trzecia wyprawa od początku  
istnienia klubu. 

Tekst – Barbara Golińska, Katarzyna Mroczek
Zdjęcia – Wiesława Danielewska

Klub seniora „Złota Jesień” w Olkuszu
Czas wakacji to idealny czas na wycieczki. Senio-

rzy z gminy Zabierzów korzystają z pogody i zwiedza-
ją bliższe i dalsze okolice. Klub Seniora „Złota Jesień”  
z Zabierzowa tym razem wyruszył do Olkusza. „Srebr-
ne miasto” stanowiące kolebkę polskiego górnictwa 
ołowiu i srebra przywitało uczestników wycieczki 
piękną pogodą.  

Pierwszym etapem wycieczki były podziemia śre-
dniowiecznego ratusza i piwnic dawnego starostwa. 
Fascynująca historia miasta została zobrazowana  
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Seniorzy z Bolechowic w Pieninach
W dniu 13 lipca Seniorzy z Bolechowic wybrali się 

w Pieniny, a dokładnie na Spływ Przełomem Dunaj-
ca. Trasa spływu wiedzie poprzez teren Pienińskiego 
Parku Narodowego wzdłuż granicy Polsko-Słowackiej. 
Spływ rozpoczęliśmy w Sromowcach Niżnych a zakoń-
czyliśmy na przystani Piaski w Szczawnicy. Widoki były 
cudowne, przed naszymi oczami jawiły się pienińskie 
góry, które wręcz wchodzą w nurt tej wyjątkowej rze-
ki. W czasie rejsu flisacy opowiadali nam o zwyczajach 
i historii tego regionu, podziwialiśmy szczyty Pienin,  
a szczególnie ten najwyższy należący do Masywu 
Trzech Koron. Po spływie udaliśmy się spacerem 
wzdłuż Grajcarka do wyciągu krzesełkowego, który  
zawiózł nas na szczyt Palenicy. Z góry rozpościerają  
się cudowne widoki na Pieniny, a dzięki dobrej pogo-
dzie zobaczyliśmy również Tatry. 

Był czas na spacer po Szczawnicy, uzdrowisku zna-
nym ze źródeł wód mineralnych zwanych przez górali 
szczawami, od których pochodzi jego nazwa. Następ-
nie udaliśmy się na zamek w Niedzicy, będący średnio-
wieczną warownią znajdującą się na prawym brze-

gu Zbiornika Czorsztyńskiego. W czasie zwiedzania 
wnętrz, komnat i dziedzińców tego obiektu, oprowa-
dzający nas przewodnik opowiedział nam wiele cieka-
wostek i legend dotyczących tegoż zamku. Wycieczka 
dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń i zapewne 
będziemy miło ją wspominać przez długi czas.

Joanna Hyckowska
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chorych. Byliśmy świadkami ich karmienia i pokazo-
wego badania.

Wielką atrakcją był pobyt we Władysławowie, 
spacer po mieście oraz Aleją Gwiazd Sportu - depta-
kiem z wmurowanymi gwiazdami upamiętniającymi 
wybitnych sportowców z Polski i z zagranicy. 

Był to kolejny bardzo udany wyjazd. 

Jan Baran

Klub „Złoty Zakątek” na Helu
W dniach 10-13 lipca 2022 r. miała miejsce wy-

cieczka członków Klubu Seniora „Złoty Zakątek”  
z Ujazdu na Hel. Po nocnej podróży niedzielny pora-
nek powitał nas deszczem, ale później aż do końca 
pobytu była wspaniała słoneczna pogoda. 

 Odwiedziliśmy Cypel Helski, na którym znajduje 
się Kopiec Kaszubów odsłonięty 23 czerwca 2013r. 
Kopiec w nieco żartobliwy sposób nazywa Hel „po-
czątkiem Polski” i jest symbolem jedności społecz-
ności kaszubskiej. Wiele wrażeń sprawił rejs stat-
kiem turystycznym „Ocean” po Zatoce i Bałtyku, 
gdzie fale morskie urządziły nam wspaniałą kołysan-
kę. Nad całym Półwyspem Helskim góruje czerwo-
na, ośmiokątna latarnia morska o wysokości 41,5 m 
i tarasem widokowym umieszczonym na poziomie  
39 m. Kolejnym etapem helskiego szlaku było foka-
rium. Jest to Stacja Morskiego Instytutu Oceanogra-
fii Uniwersytetu Gdańskiego powstała w celu odtwa-
rzania i ochrony kolonii szarych fok, oraz ratowania 
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Święto Matki Boskiej Zielnej
Jak nakazuje piękna polska tradycja, 15 sierpnia 

w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, święto Matki Boskiej Zielnej święcimy bukie-
ty z kwiatów polnych, owoców i ziół.

Ten do niedawna nieco zapomniany zwyczaj  
w naszej parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Matki 
Kościoła w Brzeziu, ożywa za sprawą Klubu Seniora 
„Złoty Zakątek” z Ujazdu. Na tę okoliczność nasze 
panie przygotowały kosz z kwiatów i ziół, oraz kil-
kadziesiąt małych bukiecików. W czasie uroczystej 
mszy świętej bukiety zostały poświęcone i rozdane 
wśród wiernych.

Jan Baran
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Sołtys z Balic
Kazimierz Drelewski jest od 1995 roku sołtysem 

Balic. Urodził się w Morawicy. Mieszkał tam krótko, 
bo do trzeciego roku życia. Dzieciństwo i młodzień-
cze lata spędził w Aleksandrowicach. Od roku 1962 
mieszka w Balicach. Z uśmiechem wspomina z lat 
młodzieńczych zabawy w Krzeszowicach czy Mniko-
wie. Ale była też ciężka praca i dojazdy pociągiem  
i na piechotę przemierzane kilometry. W Krakowie 
pracował jako ślusarz maszynowy na ulicy Wrocław-
skiej w WSK, w zakładzie produkującym głównie 
sprzęt dla wojska. Dziś na tym miejscu stoją bloki. 

Jak mówi pan Kazimierz: zostały tylko wspomnie-
nia 36-letniej pracy i służbowych wyjazdów do Świd-
nika, rzadziej do Mielca. A tu w Balicach angażowałem 
się w różne prace. Wtedy funkcjonowały tzw. Społecz-
ne Komitety, czy to na rzecz telefonizacji kablowej, 
budowy wodociągów czy kanalizacji. A czemu wybra-
łem Balice? Bo stąd pochodzi moja małżonka Józefa.  
I w tym roku mija dokładnie 60 lat, jak się pobraliśmy. 

Składamy gratulacje dla małżonki i pana. Zatem 
dużo zdrowia i wielu, wielu szczęśliwych lat. 

Maciej Liburski
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Składniki:
100 g roszponki, ½ cukinii, 1 czerwona papryka, 18 pomidorków koktajlowych, 100 g czarnych 
oliwek, 2 ząbki czosnku, 5 łyżek oleju z suszonych pomidorów, 20 g pestek z dyni, łyżka soku  
z cytryny, sól, pieprz
Sposób przygotowania:
Warzywa i roszponkę umyj. Możesz także kupić gotową, paczkowaną umytą roszponkę. Cukinię 
przekrój wzdłuż na ćwiartki, posiekaj w talarki. Paprykę pokrój w kosteczkę. Oliwki i pomidorki 
koktajlowe przekrój na pół. Możesz je też posiekać na mniejsze kawałki, czyli na cztery. W większej 
misce ułóż roszponkę, dodaj pokrojone na kawałki warzywa. Przypraw do smaku i wymieszaj.

Sałatka z roszponką
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Pokrycia dachowe
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