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W  początkowej  części  Sesji  omawiano  funkcjo-
nowanie OSP na terenie gminy Zabierzów. W 2022 
roku  jednostka OSP  Bolechowice  została włączona 
do  Krajowego  Systemu  Ratowniczo  –  Gaśniczego. 
Udział  w  KSRG  umożliwia  otrzymywanie  środków 
na  działalność  z  budżetu  Państwa.  Mimo  starań 
nie udało się wejść do Systemu jednostce OSP Nie-
goszowice  z  powodu  niepodpisania  przez  władze 
Gminy  wymaganego  w  tej  sytuacji  porozumie-
nia  trójstronnego.  Ta  kwestia  wywołała  dyskusję 
podczas  obrad.  Wójt  Elżbieta  Burtan  tłumaczyła,  
że przeciwko podpisaniu porozumienia wpłynęła pe-
tycja podpisana przez prawie wszystkie gminne jed-
nostki  strażackie.  Komendant  Gminny  Przemysław 
Sitarski  stwierdził,  że  używany  samochód  gaśniczy, 
zakupiony przez OSP Niegoszowice nie spełnia wa-
runków wymaganych w  KSRG.  Nie wszyscy  jednak  
są tego zdania, bo Państwowa Straż Pożarna nie miała 
uwag. Dyskusję nad technicznym stanem samocho-
du  przerwał  ks.  kapelan  Stanisław Maślanka,  dzię-
kując wszystkim druhom  za  ich  pełną  poświęcenia 
pracę i podkreślił, że żaden ze strażaków nie wystą-
pił do Gminy o wypłatę w 2022 roku ekwiwalentu za 

udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Podobnie 
dziękowała też druhom Elżbieta Burtan, wspomina-
jąc ich wielkie zaangażowanie w przeładunek darów 
dla uchodźców z Ukrainy. Prezes Gminnego Związku 
OSP RP Marcin Cieślak informował, że petycja stra-
żaków wynikała ze zbyt krótkiego okresu przygoto-
wań Niegoszowic do działalności w KSRG. Zaznaczył, 
że w  ostatnich  trzech  latach  jednostka,  której  nie-
mal  groziła  likwidacja,  znacznie  się  zaktywizowała 
i wykonała mnóstwo pracy,  choć  przed  nią  jeszcze 
wiele zadań: budowa nowej remizy, zakup nowego 
samochodu  i  zdobywanie  doświadczeń  przez  dru-
hów. Prezes OSP Niegoszowice dodał, że  jednostka  
ta ponownie będzie starać się o wejście do Krajowe-
go Systemy  jako specjalizująca się w obsłudze dro-
nów i prowadzeniu akcji przy ich pomocy.

Kolejny  temat  obrad  Sesji  dotyczył  działalności 
kulturalnej w gminie, kalendarza imprez sportowych 
i  kulturalnych  organizowanych  przez  gminne  insty-
tucje  kultury,  sołectwa  i  organizacje  pozarządowe 
a  także  polityki  senioralnej.  Działalność  kulturalne 
podlega  pod  Samorządowe  Centrum  Kutury  i  Pro-
mocji  Gminy  Zabierzów.  Główna  siedziba  znajduje 
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się w Zabierzowie a jego filia w Kleszczowie. W ciągu 
najbliższych miesięcy planowane jest uruchomienie 
filii w Rudawie oraz Kochanowie. W zabierzowskim 
Centrum  Kultury  prowadzonych  jest  25  rodzajów 
zajęć  dla  najmłodszych  oraz  dla  dorosłych  i  senio-
rów. Miesięcznie w  zajęciach  stałych oraz warszta-
tach bierze udział ponad 400 uczestników. Aktualnie 
wykorzystanie  sal w budynku przy ul.  Szkolnej  jest 
stuprocentowe. Nowe propozycje zajęć pojawią się 
w Kochanowie  i  Rudawie.  Poza  zajęciami,  które  tu 
będą się odbywać, w willi w Kochanowie powstanie 
galeria  oraz  Izba  Regionalna,  a w  Rudawie ma  zo-
stać  utworzone  Gminne  Centrum  Informacji  Tury-
stycznej. W październiku br. planowany jest Festiwal 
Talentów, podczas którego każdy mieszkaniec gminy 
Zabierzów bez względu na wiek będzie mógł zapre-
zentować swoje umiejętności. Jeśli chodzi o impre-
zy masowe,  to  zorganizowane w  tym  roku  zostaną 
dwie: w dniach 18 – 19 czerwca odbędą się Dni Gmi-
ny Zabierzów (wystąpią: Wiki Gabor, Video, Stachur-
ski  i  Varius Manx)  a  20  sierpnia w Brzeziu  odbędą 
się Dożynki Gminne. Tradycja organizowania Święta 
Plonów wraca po dwóch latach, kiedy to ze względu 
na  pandemię  odstąpiono  od  organizacji  wydarze-
nia. Wśród wydarzeń plenerowych znają się pokazy 
kina letniego, w tym roku: w Zabierzowie, Rudawie, 
Bolechowicach  i  Nielepicach.  SCKiP  GZ  włączyło 
się  także  w  pomoc  dla  uchodźców  z  Ukrainy,  bio-
rąc  udział  w  wyposażaniu  miejsc  pobytu  uchodź-

ców  oraz  tworząc  punkt  pomocy  humanitarnej.  
Na początku marca Centrum uruchomiło nieodpłat-
ne zajęcia dla dzieci uchodźców tzw. Małe Centrum 
dla Ukrainy. Ponadto SCKiP jest organizatorem kursu 
języka polskiego, zajęcia prowadzone są w Zabierzo-
wie oraz w Balicach. Trwa też akcja społeczna two-
rzenia kwadratów z włóczki w kolorach żółtym i nie-
bieskim. Z tych kwadratów powstanie flaga Ukrainy, 
która  zawieszona  zostanie  w  widocznym  miejscu  
na terenie naszej gminy. Akcja ma na celu wyrażenie 
solidarności z narodem ukraińskim. 

Solidarność z uchodźcami wyrazili też radni pod-
czas  Sesji w  dniu  29  kwietnia,  podejmując  uchwa-
łę o zwolnieniu w całości z opłat za pobyt w przed-
szkolach  do  dnia  31  sierpnia  2022.  Zwolnienie  to 
dotyczy  dzieci,  których  rodzice  nie  podjęli  pracy 
a  przybyli  z Ukrainy  od  dnia  24  lutego  2022. Wójt 
Elżbieta Burtan poinformowała, że w Urzędzie Gmi-
ny Zabierzów do dnia 29 kwietnia zarejestrowało się 
1388 uchodźców, w tym 444 osoby nie mieszkające 
na  terenie  naszej  gminy.  Spośród  przebywających 
w gminie Zabierzów, 253 uchodźców mieszka w Za-
bierzowie, 113 – w Rzasce, 84  - w Bolechowicach, 
pozostali  w  innych  miejscowościach.  Większość 
uchodźców pochodzi ze wschodnich terenów Ukra-
iny i dlatego nie wyjeżdżają do swoich miejscowości.  
Ostatnio na rzecz tych osób nie ma wpłat, zmniejszy-
ły się też dary od ludzi. Brakło nawet żywności. Sytu-
ację uratowały dostawy z Niemiec i Wielkiej Brytanii.  
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Kontakty  Urzędu  Gminy  z  burmistrzem  miasta  Dor-
magen umożliwiają wyjazdy uchodźców do tego nie-
mieckiego miasta. Do tej pory wyjechały jednak tylko 
4 osoby.

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 Bartło-
miej  Stawarz,  sekretarz  Gminy  Bartosz  Barański, 
skarbnik Piotr Budziak, radca prawny Tomasz Ziar-
kowski, komendant Gminny Ochrony Przeciwpoża-
rowej  Przemysław  Sitarski,  prezes  Zarządu  Związ-
ku Ochotniczych  Straży Pożarnych Marcin Cieślak, 
kapelan OSP ksiądz Stanisław Maślanka, kierownik 
Wydziału  Ochrony  Środowiska  Anetta  Kucharska, 
kierownik GOPS Stanisław Myjak, dyrektor SCKiPGZ 
Aleksandra Małek, dyrektor GZEAS Ewelina Szlach-
ta oraz prezes OSP Niegoszowice Piotr Piwowoński.
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Od wybuchu  konfliktu w Ukrainie Gmina  Zabie-
rzów  ściśle  współpracuje  z  niemieckim  Dormagen. 
Dary  z  Dormagen  przekazywane  dla  Ukraińców 
sortowane są na  terenie Gminy Zabierzów głównie 
w magazynie w Rudawie. A stamtąd wysyłane za na-
szą wschodnią  granicę. W uznaniu  za  zaangażowa-
nie  w  pomoc  Ukrainie  władz  gminy,  mieszkańców 
a  zwłaszcza  druhen  i  druhów  OSP,  miasto  Dorma-
gen  przekazało  strażakom  z  Rudawy  gaśniczy  wóz 
bojowy  a  także  karetkę  ratowniczą. W wydarzeniu 
uczestniczyli m.  in. Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta 
Burtan,  starszy  krakowskiego  Bractwa  Kurkowego 
Zdzisław Grzelka oraz radny Jan Surówka. 

Maciej Liburski

Współpraca z Dormagen
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IV Rajd Rowerowy im. Witolda Pileckiego 
w Gminie Zabierzów 

1 maja  odbyła  się  kolejna  edycja  Rajdu  Rowero-
wego im. Witolda Pileckiego zorganizowanego przez 
Gminę Zabierzów. Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęła Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan. 
Głównym organizatorem był sołtys Nielepic Stanisław 
Dam. Rajd wsparli przewodniczący Rady Gminy Hen-
ryk Krawczyk oraz dyrektor Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu w Zabierzowie Aleksandra Małek i jej 
pracownicy.

W  imprezie  rowerowej  uczestniczyło  ponad  50 
osób. Zawodnicy - od wieku szkolnego do emeryta - 
również w tym roku podjęli trudne wyzwanie. Trasa 
rowerowa  prowadziła:  Oświęcim  –  Alwernia  –  Nie-
lepice. Zbiórka miała miejsce w Nielepicach o godz. 
6.45, skąd rowerzyści zostali przewiezieni autokarem 
do  Oświęcimia.  Dla  upamiętnienia  miejsc  pobytu 
rotmistrza Witolda  Pileckiego  duża  grupa  zawodni-
ków udała się do Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau,  by  złożyć wiązanki  kwiatów ufundowane 
przez przewodniczącego RG Henryka Krawczyka i rad-
nych. Grupa przeszła przez pusty  (jeszcze bez  zwie-
dzających), niemiecki obóz koncentracyjny  i  zagłady 
w okupowanej w  czasie  II wojny  światowej,  Polsce. 
Delegacji  towarzyszył  jako  przewodnik  zastępca  dy-
rektora Muzeum Andrzej Kacorzyk, który już na wstę-
pie, wprowadził zwiedzających w atmosferę milczenia 
– wiecznej ciszy - straconych na terenie obozu 400 ty-

sięcy ludzkich istnień. Po złożeniu wiązanki biało-czer-
wonych kwiatów pod Ścianą Śmierci, delegacja udała 
się autokarem do drugiej części obozu, do Brzezinki. 
Od  Bramy  Śmierci,  dzięki  przytoczonym  przez  prze-
wodnika relacjom, zwiedzający poczuli się świadkami 
koszmaru życia obozowego i tragedii umierania więź-
niów.  Profesjonalizm  przekazu  najbardziej  istotnych 
informacji o  rzeczywistości obozowej, uwzględniają-
cy wiek,  dotarł  do  każdego  z uczestników.  „Fabryka 
śmierci” oferowała jedyny sposób wyjścia na wolność 
– przez komin -  jednego z czterech pracujących nie-
ustannie  krematoriów. W  tym  kontekście  heroiczny 
i  bezinteresowny  czyn Witolda  Pileckiego,  jego  do-
browolne bycie więźniem, by z oświęcimskiego piekła 
przesyłać raporty o sytuacji w obozie i spełnić misję 
– założyć organizację wojskową, tzw. piątki i kierować 
nią – nabiera szczególnego znaczenia. Podkreśla he-
roizm postawy rotmistrza. Dzieje Witolda Pileckiego 
na tle przytoczonej przez przewodnika historii innych 
więźniów, w tym dwunastoletniego chłopca z Czech, 
świadczą,  że  nawet w  najbardziej  granicznych  sytu-
acjach  życiowych  można  zachować  pełnię  człowie-
czeństwa. Porzucając odwet - być zdolnym do miło-
ści  i wiary.  Kulminacyjny  punkt  pobytu w Brzezince  
to  złożenie biało-czerwonych  kwiatów na  zbiorowej 
płycie  Pomnika  Męczeństwa  Zamordowanych  Ofiar 
oraz uczczenie minutą ciszy Ich pamięci.
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Z  Oświęcimia  wyścig  rowerowy  wyruszył  w  tra-
sę o godz. 12.00. Ekipa kolarska dotarła do Alwerni, 
gdzie  przez  pewien  czas  po  ucieczce  z  Oświęcimia 
ukrywał się Witold Pilecki. Meta była w Nielepicach, 
tu, czekała na zawodników  licznie zgromadzona pu-
bliczność.  Kolarze  dojechali  późnym  popołudniem. 
W Parku im. Witolda Pileckiego Wójt Elżbieta Burtan 
podziękowała  zawodnikom  za  udział w  rajdzie wrę-
czając  każdemu  okolicznościowy medal.  Na  kolarzy 
czekał poczęstunek. Rajd zakończył uroczysty koncert 
pieśni  niepodległościowych w wykonaniu Klubu Se-
niora  „Teraz  My”  z  Nielepic.  Patriotyczna  majówka 
upamiętniająca  czyny  rotmistrza Witolda  Pileckiego 
była też dla naszej gminy okazją do podniesienia sta-
tusu odwiedzanych przez  kolarzy miejscowości  jako 
miejsc pamięci historycznej.

Maciej Liburski
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30 kwietnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie Strefy 
Aktywnego Wypoczynku w Więckowicach, w którym 
uczestniczyli  przedstawiciele władz Gminy  Zabierzów 
na czele z Wójtem Elżbietą Burtan oraz Radną Powiatu 
Krakowskiego Alicją Wójcik i Przewodniczącym Komisji 
Kultury, Promocji i Sportu, radnym Janem Surówką. 

Otwarcie zainaugurował mecz charytatywny „Ak-
cja  Serce  dla UKRAINY”. Wystąpiła  drużyna  gospo-
darzy – piłkarze LKS Potok Więckowice oraz goście 
– klerycy Salezjanie z Krakowa. Przed rozpoczęciem 
spotkania  piłkarskiego Wójt  Gminy  Zabierzów  Elż-
bieta  Burtan  zwróciła  uwagę  na  jego  symboliczny 
wymiar. Na wyjątkowy charakter meczu wskazał też 
Michael z Odessy, który wraz z rodziną mieszka obec-
nie w Więckowicach. Przed meczem piłkarskim, pod 
przewodnictwem ks. Andrzeja Króla SDB - kapelana 
Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach, odbyła 
się  uroczysta  „Modlitwa  o  pokój”  i  błogosławień-
stwo uczestników. W pierwszej części meczu druży-
na gości występowała w sutannach i prowadziła 1: 0.  
Było  wiele  udanych  akcji  z  obu  stron,  nagrodzo-
nych  oklaskami  przez  kibiców.  Mecz  zakończył  się 
wynikiem  remisowym. Podczas meczu piłkarskiego 
odbywała  się  kwesta  na  pomoc  Ukrainie.  Zebrane 
pieniądze  zostały  przekazane  Salezjańskiemu  Wo-
lontariatowi Misyjnemu w Krakowie, dla księży Sale-
zjanów pracujących na Ukrainie. 

Przy pięknej słonecznej pogodzie ponad 200 osób 
uczestniczyło w tej szczególnej uroczystości. Przyby-
li mieszkańcy  całymi  rodzinami,  z  dziećmi,  na  które 
czekały  liczne  atrakcje  oraz  goście  z  Ukrainy miesz-
kający na terenie Więckowic. Z Krakowa, ze Zgroma-
dzenia Sióstr Felicjanek przyjechała siostra Faustyna 
pochodząca  z Więckowic. Głównymi organizatorami 
wydarzenia byli: sołtys Więckowic Adam Wierzbicki,  
Rada Sołecka, Prezes OSP Krzysztof Pogan wraz z Dru-
hami  Strażakami  jednostki  OSP Więckowice,  Prezes 
LKS  Potok  Mateusz  Rumian,  Wiceprezes  LKS  Potok 
Ludwik  Drewniak  oraz  przedstawiciele  piłkarzy  LKS 
Potok  i Przewodnicząca Klubu Seniora w Więckowi-
cach  -  Maria  Woszczyna-Lipka.  Goście  mieli  okazję 
zobaczyć Strefę Aktywnego Wypoczynku, której koszt 
wyniósł ponad jeden milion 87 tys. zł. 

 

Strefa Aktywnego Wypoczynku  
w Więckowicach

    W  skład obiektu, w  strefie  sportowej, wchodzi 
boisko  wielofunkcyjne  o  nawierzchni  poliure-
tanowej  o  wymiarach  30  x  16  m,  przeznaczone  
do  koszykówki  (pełnowymiarowe)  oraz  siatków-
ki  (pełnowymiarowe).  Dodatkowo  umieszczone  
sa dwie bramki piłkarskie umożliwiające grę w pił-
kę  nożną.  Wokół  boiska  zaprojektowane  zostały 
piłkochwyty  o  wysokości  5m.  Wzdłuż  dłuższych 
boków boiska, po stronie wschodniej i zachodniej 
projektowane są 2 furtki a od południowej strony 
znajduje się brama umożliwiająca wjazd technicz-
ny na boisko.  Strefa  gier  i  zabaw dla  dzieci  obej-
muje: wieżę Ptasie Gniazdo, huśtawkę wagonową, 
bujak  samochodzik,  huśtawkę  Bocianie  Gniazdo, 
zjeżdżalnię wolnostojącą, stoliki szachowe, stół do 
tenisa  stołowego.  Z  kolei  strefa  fitness  dla  doro-
słych  i  młodzieży  to:  rowerek,  motyl,  wyciskanie 
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Perły Samorządu 2022:  
Gmina Zabierzów wyróżniona wśród samorządowych 
liderów komunikacji i promocji w konkursie Dziennika 
Gazety Prawnej

siedząc,  prasa nożna,  twister,  pylon dwustanowi-
skowy.  Wokół  obiektu  są  ławki  do  siedzenia.  
Obiekt jest w całości monitorowany, oświetlony 
i posiada stanowiska do zaparkowania rowerów. 
Strefa Aktywnego Wypoczynku stwarza w Więc-
kowicach  doskonałe  warunki  rozwoju  sportu 
i  rekreacji  dla  wszystkich  grup  wiekowych  -  
od przedszkola do 60 plus.

Adam Wierzbicki
Maciej Liburski

Gmina  Zabierzów otrzymała wyróżnienie w  trze-
ciej edycja konkursu „Samorządowy lider komunika-
cji  i  promocji” Dziennika Gazety Prawnej  za  projekt 
„Płać  podatki w miejscu, w  którym mieszkasz,  płać 
podatki w Gminie Zabierzów”.  Jury argumentowało, 
że kampania podatkowa była wyjątkowo cennym po-
mysłem na przekonanie mieszkańców gminy, że dzię-
ki swoim podatkom mają realny wpływ na otoczenie,  
w którym mieszkają.

Więcej na temat konkursu znajdą Państwo na stro-
nie: www.gazetaprawna.pl

Film  promujący  akcję 
podatkową  pt.  „Kocham 
Gminę Zabierzów” – obej-
rzeć  można  na  kanale 
YouTube  Gminy  Zabie-
rzów  lub  po  zeskanowa-
niu kodu QR smartfonem.

Wydział Rozwoju i Promocji
Urzędu Gminy Zabierzów
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Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wychodząc na-
przeciw wyzwaniom jakie stają przed osobami poszu-
kującymi  pracy,  zaprasza  wszystkie  zainteresowane 
osoby do  skorzystania  z możliwości dofinansowania 
kosztów studiów podyplomowych. 

Studia podyplomowe będą dofinansowane w ramach: 
• Projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i wię-

cej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim  
„Mania Pracowania VII”;

Kształcenie ustawiczne dorosłych 
wymogiem współczesnego rynku pracy  

Wystawa „ Podróże z historią”  
na zabierzowskim Rynku 

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Zabie-
rzowskiej zapraszam wszystkich mieszkańców Zabie-
rzowa na otwarcie wystawy pt. „Podróże z historią”, 
która odbędzie się 19 czerwca 2022 r. o godz. 13.45 
na zabierzowskim Rynku. Od 2019 r. Stowarzyszenie 
organizuje spacery pn. „Podróże z historią po Zabie-
rzowie”.  Wówczas  rozpoczęliśmy  upowszechnianie 
wiedzy historycznej o Zabierzowie i tworzenie lokal-
nej świadomości historycznej. W tych wydarzeniach 
brali  udział  także  uczniowie  zabierzowskiej  szkoły 
podstawowej. 

Na  wystawie  zaprezentujemy  fotografie,  związa-
ne bezpośrednio z tematyką organizowanych space-
rów.  Zobaczymy  znalezione  na  tzw.  „Pogorzanach” 
ceramiczne  skorupy  i  inne  przedmioty.  Zdjęcie  sta-
rej  karczmy  Szymona  Selingera  z  1928  r.  Fotografie 
ze strajku okupacyjnego w Fabryce Drutu  i Gwoździ 
z 1936 r. Transport wózkami kamienia z kamienioło-
mu do Wapiennika. Tłum ludzi kąpiących się w rzece 
Rudawie obok Skały Kmity.  Fotografie żołnierzy Od-
działu  Partyzanckiego  „Błyskawica”  Armii  Krajowej. 
Budynki szkolne na terenie Zabierzowa. Nieistniejący 
już  jaz przy młynie, który niewłaściwie obsługiwany 
był przyczyną powodzi w 1960 r. A także inne intere-
sujące  fotografie,  choć nie wszystkie, bo na wszyst-
kie zabrakłoby miejsca na Rynku. Uważamy, że nale-
ży  upamiętnić,  zachować  i  przekazać  dorobek  oraz 

119

ZIEMIA ZABIERZOWSKA

Spacery
z histori¹

2019
2021

wiedzę o własnej historii  i dziedzictwie kulturowym 
wszystkim mieszkańcom gminy Zabierzów. 

Serdecznie zapraszam! 
Edmund Dąbrowa 

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Zabierzowskiej

•  Projektu  Aktywizacja  osób  młodych  pozostają-
cych bez pracy w powiecie krakowskim – „Lubię to VI”;

• Funduszu Pracy

Wszystkie  dostępne  informacje  znajdą  Państwo 
na  stronie  internetowej  urzędu  www.uppkrakow.
praca.gov.pl.  Zapraszamy  również do  kontaktu  tele-
fonicznego – 12 416 74 58 lub osobistego w siedzibie 
Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, ul. Wesoła 48, 
32-085 Szyce, pokój 205 (II piętro). 
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Święta majowe
1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Lu-

dzi Pracy.
Ustawowo dzień wolny od pracy. Kiedyś pochody, 

dziś raczej spotkania towarzyskie w gronie przyjaciół, 
znajomych,  grillowanie  na  działce,  wycieczki  piesze 
i  rowerowe. Pierwsza „Majówka” przy przydrożnych 
kapliczkach.  1  maja  w  naszej  gminie  zdominowały, 
wycieczki, zawody rowerowe, a ściślej kolejna edycja 
rajdu rowerowego poświęconego Witoldowi Pileckie-
mu. W numerze zamieszczamy relację z tego Rajdu. 

2 maja - Dzień Flagi RP.
W  Gminie  Zabierzów  we  wszystkich  miejscowo-

ściach w  święta majowe  powiewały  różnej wielkości 
flagi.  Często,  obok  polskiej  wisiała  flaga  ukraińska.  
Na  pomnikach,  kapliczkach  przydrożnych  pojawiły 
się wiązanki  biało-czerwonych  kwiatów. W  tym  kon-
tekście  trudno  nie  przypomnieć,  że  2 maja  była  ob-
chodzona  18.  rocznica  ustanowionego  w  2004  roku 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i symboli narodo-
wych – godła, hymnu. 2 maja uroczyście podnoszone  
są  flagi  państwowe na Wieży  Zegarowej  Zamku Kró-
lewskiego  w  Warszawie,  na  Wawelu  w  Krakowie,  
na  ratuszach,  reprezentacyjnych  placach miast  i  wsi. 
Flagi biało-czerwone pojawiają się na budynkach insty-
tucji państwowych i społecznych, ale także na prywat-
nych domach, mieszkaniach oraz pojazdach. Podobnie 
było w naszej gminie. Ulice miejscowości zapełniły się 
także kwiatami często w narodowych barwach. Flaga 
biało-czerwona  jest  symbolem więzi  i  jedności  naro-
dowej. Przypomina wiele kontekstów niepodległościo-
wych związanych z naszą państwowością.

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja.
W tym roku minęła 231. rocznica uchwalonej Usta-

wy Zasadniczej z dnia 3 maja 1791 roku, zwanej też 
Konstytucją 3 maja. I Rzeczpospolita z mocarstwa sta-
wała się państwem słabym. W tej sytuacji Sejm Wiel-
ki ( obradujący 4 lata), zwołany w 1789, podjął próbę 
ratowania  Rzeczypospolitej  -  wobec  groźby  upadku 
i  rozbiorów.  Konstytucja  wskazuje  już  na  wstępie,  
na tradycję religijną i wymiar demokratyczny polskiej 
państwowości. Rozpoczyna się od słów; W imię Boga, 
w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August z Bożej 
łaski i woli narodu, król Polski. 

Stanisław August Poniatowski, ostatni król Rzeczy-
pospolitej, w swojej rezydencji na Zamku Królewskim 
w Warszawie, zainicjował wiele dzieł, jak: Szkoła Ry-
cerska,  Teatr  Narodowy,  Komisja  Edukacji  Narodo-
wej. Zamek stał się też kolebką wielkiego aktu naro-

dowego - Konstytucji Majowej. Tu, w sali Sejmowej 
w obecności króla, posłów, tłumaczów i publiczności 
ogłoszono Konstytucję. W porywie entuzjazmu nie-
siono króla na rękach do Kościoła św. Jana, gdzie uro-
czyście zaprzysiężono Konstytucję. Na pamiątkę tego 
wydarzenia  na  Zamku  została  wmurowana  tablica 
z fragmentem utworu Ignacego Krasickiego:

Zniósł moment, co wiek skaził, a jarzmu niezdolny,
Wspaniały z ugnębienia powstał naród wolny.
By okazał całemu światu w swej robocie, 
Co może dzielna rozpacz, gdy wsparta na cnocie. 
Konstytucja  3  maja  była  pierwszą  europejską 

konstytucją,  która  wprowadziła  trójpodział  władzy 
(władza  ustawodawcza,  wykonawcza,  sądownicza).  
Nie  burząc  porządku  społecznego,  miała  doprowa-
dzić  do  stabilizacji wewnętrznej  państwa polskiego, 
porządkowała  życie  publiczne.  Zmieniła  źle  pojęte 
przez  szlachtę  pojęcie  wolności,  definiowane  jako 
minimum obowiązków szlachty wobec państwa przy 
pełni przywilejów, z  liberum veto na czele. Likwido-
wała ten przywilej i wolną elekcję Wprowadzała swo-
body polityczne dla mieszczan, obejmowała ochroną 
włościan. Dbałość o wszystkie stany wiązała się także 
z  zapewnieniem  siły  wewnętrznej  Rzeczypospolitej 
poprzez zwiększenie armii (15 tys. żołnierzy). 

Konstytucja Majowa była jednym z najjaśniejszych 
w dziejach Polski momentów. Na  jej  programie od-
nowy,  na  pamięci  tego  aktu  narodowego,  pomimo 
polityki manipulacji  i przekupstwa ze  strony obcych 
mocarstw: Prus, Austrii, Rosji  i w końcu rozbiorów - 
kształtowały  swój  patriotyzm  kolejne  pokolenia  Po-
laków.  Znaczenie  historyczne  tego  dokumentu  po-
lega na uznaniu wartości,  jakimi  są wiara, wolność,  
demokracja, suwerenność. Święto Konstytucji 3 maja 
stając się symbolem niepodległości, oddaje cześć mi-
nionym pokoleniom.

W polskiej  tradycji  3 maja  obchodzona  jest  uro-
czystość Maryi Panny Królowej Polski. Z tej okazji od-
bywały się we wszystkich parafiach Gminy Zabierzów 
uroczyste msze św. za ojczyznę. W tym dniu, podob-
nie jak na Jasnej Górze, miało też miejsce odnowienie 
milenijnego  Aktu  oddania  Polski  w  niewolę  macie-
rzyńską Maryi Matki Kościoła.

11 maja - 78. rocznica Bitwy o Monte Cassino.
Miesiąc  maj  wiąże  się  z  pamięcią  o  polskich  czy-

nach  w  obronie  niepodległości,  które  miały  rezo-
nans  międzynarodowy.  Nie  można  pominąć  tak  zna-
czącej  daty,  jak  dzień  11  maja.  Tego  dnia  1944  roku 
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Dzień Otwarty w OSP Więckowice

nastąpiło czwarte natarcie aliantów na Monte Cassino.  
Polacy  odegrali  w  nim  decydującą  rolę.  Dowodzą-
cy  2.  Korpusem Polskim  generał Władysław Anders 
zdecydował  o  przystąpieniu  o  godz.  23.00  do walki 
z  Niemcami  na Wzgórzu  Cassino. W  dniu  następnym 
dołączono  do  walki  dwie  polskie  dywizje  piechoty.  
Polacy związali siłę przeciwnika, co pozwoliło 13. Korpu-
sowi Brytyjskiemu sforsować rzekę Liri i zdobyć potrzeb-
ne przyczółki. Droga z Neapolu do Rzymu stała otwo-
rem. Alianci mogli wkroczyć do Wiecznego Miasta.

Na polskim cmentarzu wojennym w Dolinie Śmier-
ci spoczęło ponad tysiąc żołnierzy polskich. Na jednej 
z kamiennych płyt czytamy: Za naszą i waszą wolność 
my, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ciało zie-
mi włoskiej,  a  serce  Polsce.  Tu  został  też  pochowa-
ny generał Władysław Anders. W maju br. uroczyście 
obchodzono na Monte Cassino 130. rocznicę urodzin 
i 52. rocznicę śmierci generała Andersa.

Maciej Liburski

7  maja  OSP  Więckowice  zaprosiła  najmłodszych 
i  dorosłych  mieszkańców  do  wspólnego  spędzenia 
popołudnia  z  okazji  Dnia  Otwartego  OSP.  Druhny 
i  druhowie  zapewnili  sporo  atrakcji.  Do  dyspozy-
cji  uczestników  były  dwa  wozy  strażackie,  miejsco-
wej OSP  i OSP  z  Zabierzowa  -  popularna  „drabina”.  
Podczas Dnia Otwartego można było porozmawiać ze 
strażakami, odwiedzić nową remizę, zapoznać się ze 
sprzętem, przećwiczyć sposoby udzielania pierwszej 
pomocy. Podczas spotkania wszyscy chętni w wieku 
od  5  do  18  lat mogli  zapisać  się  do wznawiających 
działalność Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej.  Były  napoje  i  słodycze.  O  wszystkie  atrakcje 
tego popołudnia zadbali prezes Krzysztof Pogan, na-
czelnik Piotr Dobija, skarbnik  Ignacy Dziedzic, kroni-
karz Aleksandra Wojdyła, gospodarz Dominik Pogan, 

członek Zarządu Henryk Bigaj, dh. Magdalena Pogan, 
dh. Marcin Bator, Piotr Pogan oraz Sylwester Dobija 
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Maciej Liburski
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  Zabierzowska  OSP,  podobnie  jak  inne  jednostki 
naszej  gminy,  najczęściej  walczy  z  ogniem.  Ale  jest 
wiele  różnych  zdarzeń, do których wzywani  są  stra-
żacy. Tak było dwukrotnie 19 maja przed południem. 
Najpierw  interwencja  na  ulicy  Mostowej.  Trzeba 
było spłoszoną przez jadące samochody sarnę uwol-
nić  z  pułapki,  jaką  było  przydomowe  ogrodzenie. 
Tu  poszło  stosunkowo  łatwo,  bo  już  w  obecności 
strażaków zwierzę samo uwolniło się  i znalazło bez-
pieczną  drogę  do  pobliskiego  zagajnika.  W  drugim 
przypadku  interwencja  strażaków była  nieodzowna. 
Pod  nieobecność  właścicieli,  pies  rasy  husky  zakli-
nował  się w  ogrodzeniu  domostwa.  Sąsiedzi  z  ulicy 
Słonecznej próbowali uwolnić psa. Niestety, nie byli 
w stanie. Podawana psu woda jedynie nieco uspoko-
iła uwięzionego czworonoga  i ulżyła znosić niewolę. 
Dopiero, gdy przybyli na miejsce strażacy, przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu uwolnili psa. Na szczęście, 
tym razem ucierpiało  tylko ogrodzenie. Następnego  

Nie tylko do pożarów…

Dzień Dziecka w Rudawie
Rynek  w  Rudawie  wypełniony  został  dziecięcy-

mi uśmiechami  i okrzykami radości  - a  to wszystko  
za sprawą odbywających się na nim obchodów Dnia 
Dziecka.  28 maja o  godzinie  16 przybyli  goście  zo-
stali powitani przez sołtysa Rudawy Marcina Cieśla-
ka - głównego organizatora imprezy. Na uczestników 
czekały  liczne  atrakcje.  Możliwość  przyjrzenia  się 
z  bliska  pojazdom  strażackim,  prezentacja  udziela-
nia pierwszej pomocy, dmuchana zjeżdżalnia, warsz-
taty  artystyczne  dla  dzieci  czy  przejażdżka  wozem 
strażackim  -  to  tylko niektóre  z nich.  Zorganizowa-
ne  zostały  także  konkursy,  podczas  których  dzieci 
wykazały  się  nieprzeciętną  wiedzą  m.in.  na  temat 
sprzętu  strażackiego.  Uroczystość  uświetniła  obec-
ność  strażaków  z  OSP  z  Rudawy  oraz  okolicznych 
miejscowości,  jak  również  rudawskiego  Koła  Go-
spodyń Wiejskich. Obecni  byli  również pracownicy 
Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów,  którzy  przeprowadzili  diagnozę  potrzeb 
w środowisku lokalnym. 

 

dnia jednostka z Zabierzowa jechała już do palącego 
się wysypiska traw w Brzoskwini. W akcjach ratow-
niczo-gaśniczych uczestniczyli druhna Joanna Sorysz 
oraz druhowie Piotr Hynek i Michał Korzonek.

Maciej Liburski
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Z życia Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Zabierzowie

Było  to  pierwsze  tego  typu  spotkanie  z  miesz-
kańcami, by porozmawiać o  ich oczekiwaniach do-
tyczących  oferty  Rudawskiego  Centrum  Kultury,  
które  zostanie  otwarte  w  niedalekiej  przyszłości. 
 Okazało się, że zajęcia ruchowe oraz taneczne są tymi 
najbardziej pożądanymi, a grupa wiekowa 7-10 lat jest 
najbardziej zainteresowana udziałem w ofercie Cen-
trum. Mamy nadzieję na kolejne spotkania tego typu,  
by  móc  wspólnie  spędzić  czas  i  porozmawiać  na 
temat  potrzeb  kulturalnych  mieszkańców  Rudawy 
i okolic.

Karolina Wilewska

Wraz z nadejściem pandemii jak również w związ-
ku  z  sytuacją  związaną  z  napływem  uchodźców  do 
Polski z Ukrainy, wiele placówek z terenu naszej gminy 
jak również i mieszkańców bardzo aktywnie włączyło 
się w szeroko rozumianą pomoc. Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna  w  Zabierzowie  odpowiadając 
na potrzeby chwili i trudnego czasu aktywnie przyłą-
czyła się do wielu charytatywnych akcji. Oprócz swo-
jej podstawowej działalności jaką jest diagnoza, tera-
pia  i  wsparcie  psychologiczno-pedagogiczne  dzieci, 
staramy się reagować i dopowiadać na to co ważne. 
Swoje  aktywne  działania  rozpoczęliśmy  wraz  z  po-
czątkiem  roku  szkolnego.  Przystąpiliśmy  we  współ-
pracy z Gminną Biblioteką w Zabierzowie, mieszkań-
cami gminy Zabierzów oraz placówkami oświatowymi 
z terenu trzech Gmin: Zabierzów, Liszki i Czernichów, 
do zbiórki książek dla dzieci przebywających w Dzie-
cięcym  Uniwersyteckim  Szpitalu  w  Krakowie.  
Do naszej akcji włączyły się także szkoły z sąsiedniej 

gminy Krzeszowice. Wspólnymi siłami udało się zgro-
madzić przeszło 40 kartonów, wypełnionych po brze-
gi  książkami.  W  grudniu  wsparliśmy  także  zbiórkę 
zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zabierzowie „Grudniowa Niespodzianka”. 

W odpowiedzi na potrzeby związane z napływem 
uchodźców  z  Ukrainy  uruchomiliśmy  już  w  pierw-
szym tygodniu dyżury psychologów na terenie obsłu-
giwanych przez nas gmin. Aktywnie włączyliśmy się 
także w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, wspiera-
jąc  tym samym  jeden z  lokalnych punktów pomocy 
humanitarnej  zlokalizowany  przy  Samorządowym 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Zaini-
cjowaliśmy zbiórkę maskotek w ramach akcji „Podziel 
się misiem”, włączając w nią lokalnych mieszkańców 
i placówki oświatowe. W ten sposób zgromadziliśmy 
przeszło tysiąc pluszaków, które systematycznie prze-
kazywaliśmy  do  punktów  wsparcia  oraz  placówek 
goszczących uchodźców i zamieszkujących naszą jak 
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W minionych miesiącach Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 

w  Zabierzowie  podjęła  szereg  działań  na  rzecz 
mieszkańców gminy Zabierzów oraz przybyłych osób 

z Ukrainy. Aktualnie w całej gminie punkty sprze-
daży  i podawania alkoholu włączyły  się do Gminnej 
Kampanii Informacyjnej zorganizowanej przez Gmin-
ną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Zabierzowie pt. „Ile wiosen na budziku” prowadzo-
nej pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety 
Burtan. Celem niniejszej kampanii jest respektowanie 

prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
nieletnim  i  uwrażliwienie  sprzedawców  i  dorosłych 
mieszkańców  na  większą  czujność  oraz  zaapelowa-
nie  o  bardziej  odpowiedzialne  i  radykalne  działania 
w  trosce  o  młodzież.  W  ramach  kampanii  punkty 
sprzedaży detalicznej oraz gastronomiczne na terenie 
gminy  Zabierzów  zostały  zaopatrzone w  ulotki  oraz 
plakaty informacyjne.

 W związku z napływającą falą uchodźców na tere-
nie naszej gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych uruchomiła także dodatkowy 

Działalność Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i sąsiednie gminy. Wspólnie z wieloma zaprzyjaźnio-
nymi  osobami  i  instytucjami wspieraliśmy  także  or-
ganizację  punktów  noclegowych  na  terenie  gminy 
Zabierzów. 

Głęboko  wierzymy  w  to,  że  pomagać można  na 
wiele sposobów. Czasem, małe gesty stają się wiel-
kimi. Dla nas jako pracowników placówki z założenia 
niosącej pomoc w zakresie wsparcia psychologiczno-
-pedagogicznego znaczenie słowa „POMOC” ma bar-
dzo wielkie i duże znaczenie. 

Kinga Gibadło
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Zabierzowie
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Warsztaty Szkoleniowe w Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie
„Obniżona sprawność grafomotoryczna uczniów”

W  dniu  16  maja  2022  w  Poradni  Psychologicz-
no-Pedagogicznej  w  Zabierzowie  odbyło  się  pierw-
sze  spotkanie  warsztatowe  poświęcone  obniżonej 
sprawności  grafomotorycznej  uczniów,  prowadzone 
przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Zabierzowie - Agnieszkę Staśko, pedagoga 
i  terapeutę  Integracji  Sensorycznej  oraz  pedagoga 
Magdalenę Kocot. W spotkaniu udział wzięli  zarów-
no nauczyciele jak i pedagodzy pracujący na terenie 
szkół w  gminach  Zabierzów,  Liszki  oraz  Czernichów. 
Temat  związany  z  trudnościami  w  obszarze  obniżo-
nej sprawności grafomotorycznej uczniów, jest tema-
tem bardzo obszernym. Pisanie to nie tylko czynność 
motoryczna  ale  także  czynność  wymagająca  wielu 
specyficznych  umiejętności,  którą  dziecko  naby-
wa na drodze  różnorodnych doświadczeń. Poznanie 

i  zrozumienie problemów stanowi punkt wyjścia do 
skutecznej terapii a właściwe oddziaływanie to droga  
do sukcesu każdego dziecka. 

Kolejne  spotkania  warsztatowe  planowane  
są w nowym  roku  szkolnym 2022/2023  .  Już  dzisiaj 
serdecznie  zapraszamy  zainteresowane  osoby  do 
śledzenia naszej  strony  internetowej oraz profilu na 
facebooku, gdzie zamieszczane są aktualne informa-
cje  na  temat  planowanych  działań  naszej  placówki. 
Mamy  nadzieję,  że  uczestnicy  znaleźli  inspirację  do 
pogłębiania  wiedzy  i  poszukiwania  odpowiednich 
ćwiczeń pomocnych w codziennej praktyce.

Kinga Gibadło
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Zabierzowie 

punkt wsparcia psychologicznego w ramach profilak-
tyki  uniwersalnej, mającej  na  celu  przeciwdziałanie 
inicjacji w  zakresie  różnych  zachowań  ryzykownych.  
        Wsparcie  kierowane  jest  do  osób  dorosłych 
i  dzieci,  dotkniętych  tą  niewyobrażalną  tragedią.  
Spotkania  z  psychologiem odbywają  się w  dawnym 
budynku Urzędu Gminy przy ulicy Kolejowej 11 od po-
niedziałku do czwartku zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem  dostępnym  na  stronie  gkrpa-zabierzow.
pl.  Spotkania  prowadzone  są  w  języku  ukraińskim.  
     W ramach wsparcia organizowane są zarówno in-
dywidualne konsultacje i porady, jak również prowa-
dzona jest grupa wsparcia dla dzieci i osób dorosłych. 

Kinga Gibadło
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Zabierzowie
 

ul. Św Jana Kantego 36
Liszki
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Pogadajmy o książkach!
O Dyskusyjnych Klubach książki opowiadają biblio-

tekarki – Anna Domagała i Małgorzata Przybylska.

Karina  Znamirowska:  Aniu,  prowadzisz  klub  dla 
dorosłych czytelników, natomiast Małgosia  dla dzie-
ci. Proszę, powiedzcie jakie są założenia klubów i ja-
kie idee im przyświecają.

Ania:  Hasłem  Dyskusyjnych  Klubów  dla  doro-
słych  jest „Dobre książki  i  kawa”.  I  faktycznie, głów-
na idea Klubu sprowadza się do spotkań osób które 
lubią  książki,  lubią  czytać oraz  lubią o  tych przeczy-
tanych lekturach porozmawiać z innymi czytelnikami. 
Wszystko  odbywa  się  oczywiście  przy  dobrej  kawie 
i ciasteczku.

Gosia: Pomysł Dyskusyjnego Klubu Książki oparty 
jest na  założeniu,  że potrzebne  jest miejsce, w któ-
rym  można  porozmawiać  o  czytanych  książkach. 
Wszystkie działania podejmowane w ramach DKK dla 
dzieci mają na  celu pokazanie  im przyjemności  pły-
nącej z czytania, a także zachęcenie ich do własnych 
przemyśleń na temat przeczytanej książki, a także od-
wagi w wypowiadaniu swoich opinii.

KZ:  Kluby  działają  we wszystkich  filiach  Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Zabierzowie, czy każdy zainte-
resowany podyskutowaniem o książkach może dołą-
czyć do klubu?

Ania:  Główną  ideą  Klubu,  jest  jego  dostępność. 
Każda osoba, nawet ta która nie jest zapisana do bi-
blioteki, może przystąpić do Klubu. Czytelnicy nie po-
noszą żadnych opłat z tytułu przynależności, zyskują 
za to wiele przywilejów, jak chociażby dostęp do oma-
wianych pozycji, wspólne  spotkania,  czy  inne atrak-
cje organizowane przez moderatorów. Przed każdym 
spotkaniem publicznie  informujemy o  jego terminie 
i omawianej lekturze i każdy może brać w nim udział.

Gosia: Działalność naszych DKK dla dzieci opar-
ta  jest  na  współpracy  ze  Szkołami  Podstawowy-
mi  w  Zabierzowie,  Bolechowicach  oraz  Zelkowie. 
Uczestnicy  klubu,  którego  jestem  moderatorką  
to  uczniowie  klasy  pierwszej  z  Zespołu  Szkolno-
-Przedszkolnego w Zabierzowie.

KZ:  Żeby  dołączyć  do  klubu  nie  trzeba mieć wy-
kształcenia  filologicznego, może  dołączyć  każdy  kto 
kocha książki i chce o nich rozmawiać. Jaki jest zatem 
przekrój społeczny uczestników?

Ania:  To  jest  właśnie  wyjątkowość  Klubu.  
Każdy może wyrazić swoje zdanie o omawianej książ-

ce,  kierując  się  własnymi  odczuciami  i  emocjami,  
jakie  wzbudziła  w  nim  lektura.  Do  Balickiego  Klu-
bu należą osoby w każdym wieku i o bardzo różnym 
wykształceniu  czy  zawodzie.  Mamy  pełnoetatową 
mamę, osobę pracującą w korporacji, emerytowane 
nauczycielki czy nawet emerytowaną bibliotekarkę.

Gosia:  Tak  jak  powiedziałaś,  uczestnikiem  klubu 
może być każdy kto kocha książki  i  chce o nich  roz-
mawiać  –  jeśli  chodzi  o  dziecięce  kluby  działające 
przy szkołach podstawowych, to może się wydawać,  
że  uczestnictwo  w  nich  jest  trochę  wymuszone,  
lecz  nic  bardziej mylnego! Wydaje mi  się,  że  dzieci 
to  najwdzięczniejsi  czytelnicy  jakich można  znaleźć. 
Zdecydowana  większość  bardzo  lubi  czytać  książ-
ki, pozostaje tylko znaleźć sposób na to, by potrafili  
się  na  ich  temat  wypowiedzieć,  co  jest  czasami  
nie lada wyzwaniem!

KZ: Gdzie i jak często odbywają się spotkania? 
Ania: Od kiedy poprawiła się sytuacja pandemicz-

na,  spotkania  odbywają  się  raz  w  miesiącu,  w  Sali 
którą  udostępnia  nam  Klub  Seniora.  Sala  znajduje  
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się w tym samym budynku, w którym mieści się nasza 
biblioteka, czyli na Ul. Radziwiłłów 1.

Gosia:  Założyliśmy  na  początku,  że  będziemy  
się spotykać raz w miesiącu od września do czerwca. 
Niestety nie zawsze było to możliwe. Mieliśmy parę 
spotkań  w  szkole,  jednak  docelowo  chcielibyśmy  
zacząć regularne spotkania w bibliotece w Zabierzo-
wie. Myślę, że podobnie wygląda to w Bolechowicach 
i w Rudawie, gdzie panie moderatorki klubów robią 
wszystko co w ich mocy, by spotkać się z klubowicza-
mi. Choć trzeba powiedzieć, że przez ostatnie lata nie 
było to łatwe.

KZ: Kluby Książek działają pod auspicjami Instytu-
tu Książki. Czy zatem lista lektur jest narzucona przez 
instytut, czy macie dowolność w jej komponowaniu, 
a może sami czytelnicy mają wpływ na dobór lektur?

Ania: Nad każdym klubem czuwa moderator wo-
jewódzki, który w porozumienia z Klubami, dokonu-
je  zakupu  książek  niezbędnych  do  ich  działalności.  
Każdy  moderator  otrzymuje  listę  aktualnie  dostęp-
nych pozycji i razem z Klubowiczami dokonuje wybo-
ru  potencjalnych  lektur,  tworząc  tak  zwaną  szeroką 
listę. Dopiero przy odbiorze paczki, okazuje się które 
z tych książek trafiają do naszego Klubu. Najważniej-
sze jest to, że to właśnie Klubowicze wybierają lektu-
ry, jakie chcą czytać i omawiać.

Gosia:  Tak  jak  wspomniała  Ania  –  otrzymujemy 
listę  dostępnych  pozycji,  z  czego wybieramy  15-20, 
które  chętnie  byśmy  przeczytali  razem  z  dziećmi.  
Myślę,  że kluby dziecięce  różnią się od  tych dla do-
rosłych  jeśli  chodzi  o  sposób  wybierania  lektury.  
Tutaj w 90% wybór należy jednak do moderatora gru-
py, choć oczywiście zawsze bierzemy pod uwagę su-
gestie naszych małych klubowiczów.

KZ:  Do  klubów  należy  kilka,  czasem  kilkanaście 
osób, które muszą przeczytać daną książkę jednocze-
śnie.  Nie  zawsze  na  bibliotecznej  półce  znajdziemy 
tak wiele egzemplarzy jednego tytułu.

Ania:  To  jest  właśnie  duża  zaleta  Dyskusyjnych 
Klubów Książki,  iż mamy możliwość  zgłosić  ile  osób 
przystąpiło do Klubu, a co za tym idzie otrzymać od-
powiednią ilość egzemplarzy.

KZ: Według powszechnej opinii współczesne dzieci 
nie  lubią czytać. Czy  funkcjonowanie klubów książki 
dla  dzieci  zadaje  kłam  takiemu  stwierdzeniu?  Jakie 
jest zainteresowanie takimi klubami w naszej gminie?

Gosia:  Dzieci  bardzo  lubią  czytać  książki.  
Mówić o nich – trochę mniej. Dlatego tak ważne jest, 
żeby zwłaszcza w dużej grupie postarać się „wyłowić” 
dziecko, które siedzi cicho i tylko pozornie nie ma nic 

do powiedzenia i znaleźć sposób na to, by je zachęcić 
do wypowiedzi.

KZ:  Klubowiczów  łączy  miłość  do  książek  i  chęć 
dzielenia  się  opiniami  czy  emocjami  towarzyszą-
cymi  lekturze.  Czy  macie  w  pamięci  jakąś  lekturę,  
która  wyjątkowo  podzieliła  czytelników  w  opiniach 
i wywołała burzliwą dyskusję?

Ania: W Balicach, była to ostatnia książka o  jakie 
rozmawialiśmy,  czyli  „Anioły  jedzą  trzy  razy  dzien-
nie”  Grażyny  Jagielskiej.  Rozpiętość  ocen  wahała 
się  od  3  do  10,  gdzie  10  oznacza  notę  najwyższą.  
Ze względu na  trudny  temat,  jakim są choroby psy-
chiczne,  Klubowicze  dyskutowali  o  sposobie  w  jaki 
autorka  przedstawiła  innych  pacjentów  oraz  samą 
siebie w procesie choroby i leczenia. Czytelnicy mieli 
różne oczekiwania względem książki, zatem to co za-
oferowała w swej treści, przyczyniło się do tak szero-
kiego spektrum ocen.

Gosia: Myślę, ze dzieci na razie oswajają się z Klu-
bem,  uczą  się  wypowiadać  i  wymieniać  opiniami,  
dlatego na burzliwe dyskusje przyjdzie jeszcze czas.

KZ:  Czy  działalność  klubów  ogranicza  się  jedy-
nie  do  organizowania  i  przeprowadzania  spotkań, 
podczas  których  czytelnicy  dyskutują  o  książkach,  
czy może w ofercie klubów znajduje się coś więcej? 

Ania:  Jako moderatorzy mamy możliwość organi-
zowania różnych eventów dla naszych Klubowiczów, 
jak  chociażby  spotkania  autorskie  czy  spotkania 
z ciekawym ludźmi. W maju na przykład Klubowicze 
z  Balic  i  Bolechowic  zostali  zaproszeni  na  spotkanie 
z  podróżnikiem. Możemy organizować wspólne wy-
jazdy na Targi Książki czy wyjścia do teatru, kina czy 
muzeum.  Dyskusyjne  Kluby  Książki  organizują  także 
konkursy na najlepszą recenzję czy wybierają Mode-
ratora Roku.

KZ: Powiedzcie, co najbardziej lubicie w byciu mo-
deratorkami?

Ania: Prowadzenie Klubu daje ogromną satysfak-
cję  i  wspaniałą  możliwość  dyskutowania  z  innymi 
osobami na  temat  książek,  które  czasem nie  stano-
wiłyby  naszego  pierwszego wyboru.  Bardzo  się  cie-
szę, że mam możliwość prowadzić taki Klub i że udało  
się stworzyć tak wspaniałą grupę.

Gosia: Bardzo lubię kontakt z dziećmi, więc cieszy 
mnie każda okazja do porozmawiania z najmłodszy-
mi czytelnikami,  zwłaszcza o czymś tak przyjemnym 
jak książki i czytanie. Opinie dzieci są czasem bardzo 
zaskakujące, ale przez  to pozwalają nam, dorosłym, 
na  spojrzenie  z  innej  perspektywy  na  opisywaną  
sytuację czy postawę.

KZ: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Feeria gwiazd podczas  
Dni Gminy Zabierzów 

Po długiej przerwie wracają do Zabierzowa kon-
certy, imprezy dla dzieci i pokazy kina plenerowego, 
organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów. Inauguracją sezonu let-
niego będą Dni Gminy Zabierzów, które odbędą się 
w dniach 18-19 czerwca 2022  r. Gwiazdami  sobot-
niego wieczoru będzie Viki Gabor, Video, Stachursky 
oraz Varius Manx & Kasia Stankiewicz. Sobotnie wy-
darzenie poprowadzi Irek Jakubek, znany prezenter 
i  dziennikarz muzyczny. Oprócz  fantastycznego wi-
dowiska muzycznego dla  uczestników będzie  przy-
gotowana  strefa  chillout,  miasteczko  zabaw  oraz 
zlot food-trucków. 

Czerwiec w Samorządowym Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 

Niedzielny  program wypełniony  będzie  bezpłat-
nymi  atrakcjami  dla  dzieci  –  bezpłatne miasteczko 
zabaw, warsztaty  artystyczne,  animacje,  gry  i  kon-
kursy z nagrodami. Będzie to okazja do spotkania się 
z  bajkowymi  postaciami  oraz wyjątkowym okazem 
-  pająkiem  Pajem,  bohaterem  książki Michała  Go-
łębia pt. „Mów mi Paj”. Na scenie zaprezentują się 
laureaci  11.  edycji  konkursu  “Zabierzowskie bajko-
granie”, Gminna Orkiestra Dęta oraz grupa teatral-
na Kurdesz, zapowiadając premierowy spektakl pt. 
“Bielany”.  Ilość  oraz  różnorodność  atrakcji  sprawi, 
że będzie to niezapomniany weekend. 

Katarzyna Starowicz

W  sobotę  4  czerwca  ruszają  zapisy  na  Waka-
cje  z  Centrum  Kultury.  Szczegóły  oraz  program 
dostępny  jest  w  SCKiPGZ.  Zapisy  rozpoczną  się 
o godz. 10:00. 

7 czerwca na scenie Samorządowego Centrum 
Kultury odbędzie się 11. Przegląd Twórczości Arty-
stycznej Przedszkolaków „Zabierzowskie Bajkogra-
nie”. Przegląd mający charakter konkursu rozpocz-
nie się o godz. 10:00. Laureaci pierwszych miejsc 
zaprezentują  swoje  minispektakle  podczas  Dni 
Gminy Zabierzów w dniu 19 czerwca. 

18-19  czerwca  na  rynku  w  Zabierzowie  odbę-
dą się Dni Gminy Zabierzów. Gwiazdami sobotnie-
go wieczoru  będzie  Viki  Gabor  (godz.  15:30),  Vi-
deo  (godz.  17:30),  Stachursky  (godz.  19:30)  oraz 
Varius  Manx  &  Kasia  Stankiewicz  (godz.  19:30).  
Niedzielny program wypełnią występy artystyczne 
dzieci  i  młodzieży  oraz  zespołów  działające  przy 
Centrum Kultury – Gminna Orkiestra Dęta i grupa 
teatralna Kurdesz. Tego dnia zostanie otwarta wy-
stawa „Ziemia zabierzowska – podróże z historią”, 

a na najmłodszych będą czekały warsztaty, konkur-
sy oraz wyjątkowy gość – pająk Paj, bohater książ-
ki Michała Gołębia „Mów mi Paj”. Całość dopełni 
miasteczko  zabaw,  strefa  chillout  oraz  zlot  food 
trucków. 

26 czerwca o godz. 18:00 na scenie zabierzow-
skiego  Centrum  Kultury  odbędzie  się  premiera 
spektaklu  pt.  „Bielany”,  w  wykonaniu  grupy  te-
atralnej Kurdesz. Grupa działa pod kierownictwem 
Jacka Stramy przy Samorządowym Centrum Kultu-
ry i Promocji Gminy Zabierzów. 

Od  27  czerwca  rozpoczynają  się  Wakacje 
z  Centrum Kultury,  które potrwają do 7  sierpnia.  
Podczas sześciu tygodni zajęć dzieci i młodzież bę-
dzie miała okazję do udziału w warsztatach wokal-
no-teatralnych,  reportażowych,  rękodzielniczych 
oraz  artystycznych.  Ponadto  program  uzupełnią 
wycieczki  oraz  pokazy  filmowe  w  Kinie  eSceK.  
Zapisy  na  akcję  letnią  odbędą  się  4  czerwca  
od godz. 10:00. 

Katarzyna Starowicz
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Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów  zaprasza  wszystkich  spragnionych  przy-
gód  na  wspólne  spędzenie  czasu. W  ofercie  tego-
rocznych wakacji można znaleźć: 

  - warsztaty  teatralno-filmowe  (27.06-1.07) –  to 
propozycja  dla  tych,  którzy  na  scenie  czują  się  jak 
ryba w wodzie  i mają ochotę na stworzenie niepo-
wtarzalnego reportażu oraz teledysku;

 - warsztaty „wokalno-muzyczne  inspiracje” (4.07 
– 8.07) – to szansa by popracować nieco nad emisją 
głosu oraz umiejętnościami tekściarskimi a w efekcie 
by nagrać piosenkę w profesjonalnym studio nagrań; 

  -  „wakacje  uszyte  na  miarę”  (11.07  –  15.07) 
–  tydzień  wypełniony  warsztatami  artystycznymi 
oraz  rękodzielniczymi,  podczas  których  uczestnicy 
zapoznają  się  z  podstawami  krawiectwa,  dodatko-
wą atrakcją będą wycieczki, spotkania tematyczne,  
zajęcia ruchowe oraz pokazy kina; 

 - „mała Twórczość ” (18.07 – 22.07) – spotkania 
umożliwiające  ekspresję  artystyczną  poprzez  zaba-
wę, dopełnione wyjazdami do ciekawych zakątków 
Małopolski; 

  - „Witamy w naszej bajce – robiMy Dom Kultu-
ry” (25.07 – 7.08) – półkolonia w ramach programu 

„Lato w teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbignie-
wa Raszewskiego w Warszawie. 

Oprócz zajęć stacjonarnych prowadzonych przez 
instruktorów  centrum  kultury  odbywać  się  będą 
liczne wycieczki, pozwalające odkrywać walory na-
szego regionu. Tegoroczne atrakcje kierowane są do 
dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia. Mamy na-
dzieję,  że  czeka  nas  niezapomniany  czas  spędzony 
razem. 

Katarzyna Starowicz

Wakacje tuż, tuż…. 

Ruda czy raczej Rudawa?
To  pytanie  zadaje  sobie  para  uroczych  detekty-

wów,  którzy  starają  się wyjaśnić  skąd  taki  a nie  inny 
kolor  rzeki.  To  jedno  z  opowiadań,  których  autorem 
jest  Michał  Gołąb.  W  trakcie  Dni  Gminy  Zabierzów  
(19 czerwca) będzie okazja nabyć książeczkę z autogra-
fem. Zapraszamy na spotkanie z Michałem Gołębiem 
i bohaterem jego książki „Mów mi Paj”.

Gdy deszcz przestał padać, wyszło piękne, gorące 
słońce. Charcik i Galopek również wyszli spod liścia ło-
pianu i patrzyli na rzekę. Patrzyli tak niemal do połu-
dnia, aż w końcu Charcik odezwał się zamyślony.

- Galopku, czemu ta rzeka jest taka ruda?
Charcik przyglądał się rzece przez najbliższą godzinę 

po czym odpowiedział
- To chyba przez ten deszcz. To deszcz napadał  

do rzeki i taki ma teraz kolor.
- Ale deszcz nie jest rudy Galopku – zauważył Charcik.

- Masz rację Charciku - ożywił się Galopek – to do-
piero zagadka!

- To mi wygląda na zlecenie w sam raz dla nas – 
krzyknął Galopek i podpełzł jeszcze bliżej rzeki.

- Tylko nie podchodź za blisko, bo jak porwie  
cię nurt, to znowu wrócisz za dwa miesiące.

- Wiem, wiem, chcę tylko przyjrzeć się kolorowi rze-
ki – powiedział coraz bardziej zaciekawiony Galopek. 
I tak patrzyli przez następną godzinę. Charcik z więk-
szej odległości a Galopek z mniejszej. Nic to jednak nie 
dało, bo kolor wody był taki sam, bez względu na od-
ległość.

- Galopku a może przyjrzymy się rzece z drugiego 
brzegu? Może kolor jest taki, jaki ma być, tylko my źle 
patrzymy? – wpadł na pomysł Charcik.

- Taki jaki ma być, czyli jaki? - zaciekawił się Galopek.
- Noo… taki rzeczny… - rozmyślał Charcik.
- Ale musimy obejść rzekę dookoła, żeby nurt nas nie 
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porwał. A to może potrwać kilka lat – zauważył Galopek.
- A przez most nie bliżej? - zapytał Charcik.
- Bliżej, ale bez sensu – skwitował Galopek.
- Masz rację, bez sensu - zgodził się Charcik. 
Więc nadal siedzieli i obserwowali rzekę, która  

z czasem robiła się coraz jaśniejsza i coraz bardziej 
przejrzysta. W końcu Galopek wpadł na kolejny pomysł.

- Charciku, to na pewno przez wiewiórki. Wczoraj 
była sobota i pewnie wszystkie umyły się w rzece, zro-
biły pranie i dlatego rzeka jest teraz ruda - powiedział 
uradowany Galopek.

- Nie przepadam za wiewiórkami, ale muszę przy-
znać, że są za mądre na to by oddawać swój kolor  
za darmo – mruknął Charcik. Więc nadal obserwo-

wali rzekę. Ślimaki nigdzie się nie spieszą i mogą go-
dzinami w coś się wpatrywać bo wierzą, że wszystko 
dookoła zmienia się tylko dlatego, że na to patrzą. 
Cierpliwie więc patrzą na wszystko i tak długo jak 
trzeba. Aż coś się zmieni. Im dłużej patrzyli na rzekę, 
tym bardziej się zmieniała. Już nie była taka mulista  
i ruda jak wcześniej.

- Popatrz Charciku, już nie jest ruda, teraz jest taka 
bardziej rudawa – krzyknął w końcu uradowany Galopek.

- Dobra robota Galopku – pochwalił go Charcik - 
popatrzymy jeszcze trochę aż znowu zrobi się czysta 
i przejrzysta. Wtedy będzie można popatrzeć na coś 
innego. Zmęczyła mnie ta robota.



ZNAD RUDAWYA22

Zbliża się koniec sezonu piłkarskiego 
2021/2022 w niższych ligach

W wielu klasach rozgrywkowych toczy się zacięta 
walka o awans, co istotne także z udziałem kilku na-
szych przedstawicieli. Baczną uwagę kibiców skupiają 
przede wszystkim aktualne wydarzenia w klasie okrę-
gowej gr. II, gdzie znakomicie spisują się Orlęta Ruda-
wa oraz AP Kmita  Zabierzów.  To bez wątpienia naj-
większe  pozytywne  akcenty  trwających  rozgrywek, 
dlatego  też właśnie  tym zespołom należy poświęcić 
najwięcej uwagi. 

Niestety jak to bywa w życiu są też aspekty nega-
tywne obecnego sezonu. Należy do nich zaliczyć nie-
wątpliwie fakt, iż grono przedstawicieli gminy Zabie-
rzów w rundzie wiosennej zmniejszyło się względem 
stanu posiadania w  roku 2021. Wszystko  za  sprawą 
wycofania  się  z  rozgrywek  klasy  okręgowej  grupy 
pierwszej LOT-u Balice. Stało się to jeszcze w połowie 
lutego,  a  więc  w  trakcie  okresu  przygotowawczego 
i na nieco ponad miesiąc przed startem rundy rewan-
żowej. Decyzja o wycofaniu została podjęta przez za-
rząd  po  przeanalizowaniu  możliwości  budżetowych 
klubu. Szkoda, gdyż LOT pomimo tego, że w 13 spo-
tkaniach wywalczył tylko 9 punktów i zajmował odle-
głą pozycję w tabeli, nie był bez szans na zachowanie 
ligowego  bytu.  Tym  bardziej  patrząc  przez  pryzmat 
doświadczeń wyniesionych z dwóch poprzednich se-
zonów, gdzie w bardzo podobnych okolicznościach po 
nieudanej  jesieni,  zespół zdecydowanie  lepiej punk-
tował wiosną i bez większych problemów w obu przy-
padkach  unikał  degradacji.  Powtórki  z  historii  tym 
razem  jednak  nie  będzie,  a  zgodnie  z  regulaminem 
rozgrywek LOT został przesunięty na ostatnie miejsce 
w tabeli, rywale otrzymują punkty walkowerem, a je-
śli zarząd klubu zdecyduje się zgłosić zespół seniorski 
w kampanii 2022/23, to rozpocznie on sezon o dwie 
klasy niżej, a więc w klasie B. 

Jak już zaznaczono na wstępie, niezwykle ciekawa 
i zacięta walka trwa w grupie II krakowskiej ligi okrę-
gowej. Warto podkreślić, że zarówno Orlęta, jak i Kmi-
ta od początku plasują się w górnych rejonach tabeli. 
Przed analizą wyników oraz aktualnej sytuacji w tabe-
li przypomnieć wypada, o co tak naprawdę rywalizują 
zespoły.  Mianowicie  zgodnie  z  wprowadzoną  przez 
Małopolski Związek Piłki Nożnej reformą rozgrywek, 
od  sezonu  2022/2023,  zostanie  utworzona  jedna 

grupa IV ligi i dwie grupy V ligi (obecnie funkcjonują 
dwie  grupy  IV  ligi  i  osiem  klas  okręgowych).  IV  liga 
w sezonie 2022/23 składać się będzie z jednej grupy 
liczącej 20 drużyn (w kolejnym sezonie 18, co ma być 
stałą  liczbą). Utworzone zostaną ponadto dwie gru-
py V ligi po 16 zespołów (gr. wschodnia i zachodnia). 
Zachowana zostanie natomiast struktura ośmiu klas 
okręgowych.  Sezon  2021/22  jest  zatem  kwalifikacją 
do nowej IV ligi i nowych V lig. Co to oznacza dla Or-
ląt i Kmity? W przypadku zajęcia pierwszego miejsca 
na koniec  rozgrywek, do  rozegrania pozostaje baraż 
o IV ligę z innym mistrzem klasy okręgowej w syste-
mie mecz i rewanż. Czterech zwycięzców tych baraży 
awansuje dopiero do IV ligi, zaś przegrani załapią się 
do V  ligi. Dodatkowo w V  lidze obok spadkowiczów 
z obecnej IV ligi, znajdzie się miejsce dla wicemistrzów 
ośmiu grup klas okręgowych. Do A klasy spaść mają 
natomiast po dwa najsłabsze zespoły z każdej grupy 
obecnej klasy okręgowej. Cała reszta w kolejnym se-
zonie zagra w jednej z ośmiu grup w lidze okręgowej. 
Tyle jeśli chodzi o dość skomplikowane sprawy regu-
laminowe,  a  teraz  boiskowa  rzeczywistość.  Przede 
wszystkim  na  cztery  kolejki  przed  końcem  sezonu, 
zdecydowanym liderem z dorobkiem 60 punktów jest 
Radziszowianka  i  tylko prawdziwy kataklizm mógłby 
pozbawić jej pierwszego miejsca. Choć jak wiadomo 
w piłce wszystko jest możliwe, śmiało można zaryzy-
kować  jednak stwierdzenie, że  to zespół z Radziszo-
wa powalczy w barażu o  IV  ligę.  Zdecydowanie  cie-
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kawsza jest za to walka o miejsce drugie, które daje 
awans do nowej V ligi (grupy zachodniej). O miejsce 
to walczy od dłuższego czasu pięć zespołów. Co istot-
ne w  tym gronie  są dwaj przedstawiciele gminy Za-
bierzów, a więc Orlęta Rudawa (49 punktów) oraz AP 
Kmita Zabierzów (45 punktów). Tę stawkę uzupełnia 
Prokocim Kraków (44 punkty), który przez długi czas 
wydawał  się  pewniakiem  do  zajęcia  drugiej  lokaty, 
lecz wiosną  spisuje  się  znacznie  poniżej  oczekiwań, 
a także Prądniczanka Kraków oraz Orzeł Piaski Wielkie 
Kraków. Oba wymienione zespoły zgromadziły po 40 
punktów. Jak zatem widać  już na pierwszy rzut oka, 
najbliżej  awansu  są Orlęta.  Podopieczni  Piotra  Chli-
pały wiosną stracili punkty tylko raz (1-3 w Grębało-
wie), co w zestawieniu z ośmioma zwycięstwami jest 
wynikiem  kapitalnym.  Forma  zespołu  rośnie,  czego 
efektem m. in. ostatnia wysoka wygrana na boisku li-
dera w stosunku aż 4-1. Orlęta mogą sobie pozwolić 
nawet na jedną porażkę w czterech ostatnich spotka-
niach, w których zmierzą się kolejno z Orłem, Prądni-
czanką, Kmitą oraz Prokocimiem, a zatem wszystkim 
bezpośrednimi rywalami. Zadanie jest więc z gatunku 
trudnych, ale patrząc na dyspozycję w całym sezonie 
z pewnością wykonalnych. W przypadku Kmity Zabie-
rzów, od początku  rundy wiosennej drużyna wygry-
wała kolejne spotkania, co w zestawieniu z końcówką 
jesieni dało w pewnym momencie serię siedmiu kolej-
nych zwycięstw. Została ona przerwana na stadionie 
Prokocimia, gdzie padł wynik bezbramkowy. Podob-
nie  jak Orlęta,  także Kmita doznał w tym roku tylko 
jednej porażki (0-2 z Radziszowianką). Bilans siedmiu 
zwycięstw, przy jednym remisie i porażce również za-
sługuje jednak na pełne uznanie. Analizując aktualną 
sytuację wiele wskazuje na to, że sprawa miejsca da-
jącego prawo gry w nowej V lidze może rozstrzygnąć 
się w bezpośrednim starciu obu zespołów. Mecz Orląt 
z Kmitą, odbędzie się w Rudawie w sobotę, 11 czerw-
ca o godz. 17:00. Z pewnością sympatycy piłki nożnej 
powinni zaznaczyć tę datę w kalendarzu i obejrzeć to 
spotkanie z wysokości  trybun, do czego przedstawi-
ciele obu klubów solidarnie zachęcają. 

W A klasie  gr.  II  żaden  z  zespołów  z  terenu gmi-
ny  Zabierzów nie włączy  się  już  do walki  o  najwyż-
sze cele, choć przez  jakiś czas wydawało się, że  jest 
to możliwe w przypadku Zelkowa. Zespół po wodzą 
Jana  Cyniewskiego  przystąpił  do  rundy  rewanżowej 
z czwartej pozycji. Wiosną JKS wywalczył póki co tylko 
siedem punktów i w efekcie w tabeli osunął się na 8 
miejsce. Dziewiąty ze stratą dwóch punktów do Zel-
kowa jest Dragon Szczyglice, ale trzeba odnotować, że 

rozegrał o dwa spotkania mniej, a wiosną spisuje się 
naprawdę przyzwoicie i regularnie gromadzi punkty. 
O zachowanie status quo w nowym sezonie stara się 
także Potok Więckowice,  który  jest 12 w stawce 15 
zespołów. Jak to bywa jednak w niższych ligach, osta-
teczna  liczba spadkowiczów uzależniona  jest od de-
gradacji z wyższych lig, a więc przewaga nie jest nadal 
komfortowa. 

W przypadku B klasy gr. II sytuacja również jest cie-
kawa,  jako że o dwa miejsca premiowane awansem 
do  A  klasy  rywalizują  rezerwy  AP  Kmity  Zabierzów, 
Wisła  Rząska  oraz  Płomień  Jerzmanowice.  Liderem 
jest  obecnie  Kmita  II,  który  po  17  spotkaniach  ma 
na koncie 44 punkty. Druga w stawce Wisła Rząska,  
co prawda doznała wiosną dwóch porażek (0-1 z Gó-
rzanką i 2-3 Orłem II Bębło), ale w tym drugim przy-
padku zawody zostały zweryfikowane jako walkower 
3-0  dla Wisły,  z  uwagi  na występ  nieuprawnionego 
zawodnika w  drużynie  rywali.  Ekipa  z  Rząski  po  17 
spotkaniach zgromadziła więc 40 punktów i pozosta-
je w grze o awans. Płomień traci do lidera sześć punk-
tów, ale ma dwa spotkania zaległe. W przypadku po-
zostałych przedstawicieli z gminy Zabierzów, na piątej 
pozycji plasuje się Niegoszowianka (27 punktów). Trzy 
ostatnie pozycje zajmują natomiast kolejno Orlęta II 
Rudawa i Iskra Radwanowice (obie po 17 punktów), 
a także zdecydowany outsider, jakim jest Topór Alek-
sandrowice,  który na boisku  zdołał wywalczyć  tylko 
dwa  punkty.  Wszystkim  zespołom  dopisane  zostały 
z kolei po trzy punkty tytułem przyznanych walkowe-
rów, w związku z wycofaniem się z rozgrywek przed 
startem rundy rewanżowej drużyny Fitball Szklary. 

Tomasz Ziarkowski 
Fot. Piotr Patej
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II miejsce na międzynarodowym turnieju boksu 
olimpijskiego Golden Girl w Szwecji

Trzy medale Mistrzostw Polski w Kickboxingu 

Michalina  Kotyza  zawodniczka  Bokserskiego  Klu-
bu  Sportowego  SMOK-ZABIERZÓW  reprezentowała 
Polskę w międzynarodowym turnieju boksu olimpij-
skiego  młodziczek  (13-14  lat)  w  szwedzkim  Boras,  
w dniach 26-29 maja 2022 r.

W  kategorii  wagowej  do  60  kg. Michalina  poko-
nała dwie reprezentantki Irlandii. W ćwierćfinale wy-
grała na punkty z Faith Kileen, natomiast w półfinale 
zwyciężyła z Ellie Sinnott. 

W finałowej wale Michalina przegrała na punkty 
po niejednogłośnym werdykcie sędziów, stosunkiem 
głosu 1:2 na korzyść Ukrainki Sofii Movchan.

Był  to  wyjątkowo  trudny  turniej,  gdyż  nasza  za-
wodniczka  pojechała  na  zawody  prosto  z  egzaminu 
ósmoklasistów.

Gratulujemy srebrnego medalu, dobrych walk i ży-
czymy wytrwałości w przygotowaniach do tegorocz-
nych Mistrzostw Europy w Turcji.

Grzegorz Zbroja  
trener BKS SMOK Zabierzów

W  dniach  28-29.05.2022  r.  w  Zawierciu  odbyły  
się  Mistrzostwa  Polski  mastersów,  seniorów,  junio-
rów  i  kadetów  w  kickboxingu  w  formułach  Pointfi-
ghting, Light Contact oraz Kick Light.

Bokserski  Klub  Sportowy  SMOK  Zabierzów   
oraz  KSS  SMOK Kraków  reprezentowali  następujący 
zawodnicy:  Monika  Puzio-Nieszporek,  Marcin  Wal-
czowski, Maciej Madej, Miłosz Ćwiklak, Szymon Mi-
łek (junior), Wiktor Nitecki (kadet starszy) oraz Wik-
tor Salamaga (masters). 

Wiktor Nitecki  po  zdecydowanie wygranych wal-
kach zdobył tytuł Mistrza Polski!

Monika  Puzio-Nieszporek  (kat.  60  kg,  senior)  
oraz  Marcin Walczowski  (kat.  79kg,  senior)  zdobyli 
brązowe medale.  Ogromne  gratulacje  dla Marcina, 
który w walce półfinałowej walczył z kontuzją barku.

Pozostali zawodnicy po bardzo wyrównanych wal-
kach musieli uznać wyższość swoich przeciwników.

Wszystkim  zawodnikom oraz  trenerowi  Krzyszto-
fowi Sypce i Grzegorzowi Majcherowi serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Grzegorz Zbroja  
trener BKS SMOK Zabierzów 
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Jubileusz w Bolechowicach 
28 maja  Klub  Seniora  „Dolce  Vita”  z  Bolechowic 

obchodził  Jubileusz 10-lecia działalności. Były życze-
nia, gratulacje, kwiaty, upominki od władz samorzą-
dowych gminy Zabierzów, Samorządowego Centrum 
Kultury i Promocji, strażaków OSP Bolechowice oraz 
wszystkich klubów seniora z gminy. Prezes KS „Dolce 
Vita” Helena Moląg nie kryła wzruszenia i radości.   

W  jubileuszowym  spotkaniu  uczestniczyli  m.in. 
Wójt  Gminy  Zabierzów  Elżbieta  Burtan,  Przewodo-
niczący  Rady  Gminy  Henryk  Krawczyk,  Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Andrzej Krawczyk, ks. prałat 
Stanisław Kozieł, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Krakowskiego  Alicja Wójcik  oraz  dyrektor  Samorzą-
dowego  Centrum  Kultury  i  Promocji  Gminy  Zabie-
rzów Aleksandra Małek. Całość dopełniły wspaniałe 
występy artystyczne w wykonaniu jubilatów, zespołu  
CONTRA  oraz  Wiesława  Olka  z  KS  „Złota  Jesień”  
z Zabierzowa. Jubileusz zakończyła zabawa taneczna.  
Będzie co wspominać…

Maciej Liburski

Nr 5 / maj 2022
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Seniorzy z gminy Zabierzów w Kętach 
Wycieczki to najbardziej lubiana forma aktywności 

wśród seniorów. To bardzo dobry sposób na integra-
cję  i  spędzenie wolnego czasu. To doskonała okazja 
poznawania nowych sposobów na twórcze zapełnie-
nie wolnego czasu. 

Przedstawiciele  klubów  seniora  z  całej  gminy 
odwiedzili  Kęty.  Wizyta  studyjna  rozpoczęła  się  od 
zwiedzania  Domu  Kultury  w  Kętach.  Spacer  zakoń-
czyło  spotkanie  z  przedstawicielami  Uniwersytetu 
Trzeciego  Wieku,  którzy  opowiadali  o  tym  z  jakich 
zajęć korzystają najchętniej. Specjalnie dla seniorów  
z  Zabierzowa  zostały  przygotowane  warsztaty.  

Wszyscy  mieli  okazję  poznać  zasady  gry  w  bingo, 
wszyscy wzięli udział w treningu gry w boule i każdy 
zrobił  sobie zakładkę do książki. Bogaty w wydarze-
nia dzień zakończył wieczór zapoznawczy, w którym 
wzięli udział burmistrz Kęt, Krzysztof Klęczar i dyrek-
tor Domu Kultury, Sylwia Brzozowska. 

Kolejne  dwa  dni  to  spacery  po  okolicznych  szla-
kach  i  podziwianie  pięknych  widoków  z  góry  Żar. 
Miłą niespodzianką było spotkanie z przewodnikiem, 
który  okazał  się  także  autorem  książki,  której  akcja 
ma miejsce w Kętach.  Przemysław Gąsiorek  z  pasją 
opowiadał  ciekawe historie  związane  z  okolicą  i  za-

skoczył wszystkich małym pokazem magii. Zmęczeni 
i  równocześnie  zadowoleni  seniorzy  zakończyli  wi-
zytę w Kętach biorąc udział w turnieju gry w boule.  
Wielką niespodzianką było zajęcie drugiego miejsca 
przez drużynę  z  Zabierzowa. Doskonale  zaprezento-
wały się wszystkie drużyny z naszej gminy, a Wiesław 
Olek i Marian Łacheta zdobyli srebro. 

Już  w  sierpniu  to my  będziemy  gościć  seniorów 
z Kęt, którym pokażemy nasze piękne okolice i sposo-
by na aktywność 60+. 

Katarzyna Mroczek
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Towarzyski Turniej Gry w Boules  
w Zabierzowie

Pomysł  na  zorganizowanie  turnieju  gry  w  Boule, 
seniorzy  z  Zabierzowa  mieli  z  głowach  od  dawna. 
Pierwsze  turnieje miały  już miejsce  na  rynku w  Za-
bierzowie i w Samorządowym Centrum Kultury przed 
pandemią. Inicjatywa bardzo się spodobała a w tym 
roku została zgłoszona do konkursu inicjatyw „MOCni 
Seniorzy”. Doskonale napisany wniosek uzyskał dofi-
nansowanie i 24 maja 2022r. Klub Seniora „Złota Je-
sień” w Zabierzowie zorganizował już po raz trzeci To-
warzyski Turniej Gry w Boules. Turniej miał charakter 
rekreacyjno – sportowo – integracyjny. Otwarcia Tur-
nieju i powitania gości w osobie Alicji Wójcik - radnej 
Powiatu Krakowskiego, jak też zawodników i kibiców 
dokonała Katarzyna Mroczek - koordynator aktywiza-
cji seniorów.

W  rozgrywkach  uczestniczyło  8  drużyn  dwuoso-
bowych,  które  rywalizowały między  sobą przy moc-
nym i głośnym dopingu kibiców. Wśród zawodników  
oraz kibiców byli goście z Ukrainy. Sędziowała, jak za-

wsze,  znakomita  i  doświadczona Maria  Podobińska 
oraz Franciszek Sendor.

Zwycięzcami Turnieju zostali:
I miejsce – drużyna „Wnuczek” 
 - Leszek Podobiński i Władysław Dukała z Rudawy;
II miejsce – drużyna „Kelmar”  
- Wiesław Olek i Marian Łacheta z Zabierzowa;
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W sobotnie popołudnie 21 maja, w Balicach odbył 
się finał projektu „Ocalić od zapomnienia”. Projekt był 
realizowany w ubiegłym roku wspólnie z Klubem Se-
niora z Balic, Gminną Biblioteką Publiczną i Fundacją 
Laboratorium Inspiracji Społecznych (LIS). Finał odbył 
się  już w grudniu 2021  roku, ale  ze względu na pa-
nującą wtedy pandemię musieliśmy ograniczyć się do 
skromnego otwarcia  i wystawy online. Tym bardziej 
zaangażowaliśmy  się  w  przygotowanie  wydarzenia, 
które  pozwoliło  przybliżyć  projekt  szerszemu  gronu 
mieszkańców. 

Wystawa  połączona  z  programem  artystycz-
nym przyciągnęła do Balic wielu  znakomitych gości,  
na czele z Wójtem Gminy Zabierzów – Elżbietą Bur-
tan.  Mieliśmy  przyjemność  gościć  również  radne 
Powiatu Krakowskiego – Alicję Wójcik oraz Romanę 
Maziej-Niewczas.  Swoją  obecnością  zaszczycili  nas: 
sołtys Balic – Kazimierz Drelewski,  radny Gminy Za-
bierzów  –  Przemysław  Tarnowski,  przewodniczący 
Gminnej Rady Seniorów – Andrzej Karcz oraz dyrek-
tor  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Balicach  –  
Andrzej Wszołek.  Fundację  LIS  reprezentowała  pre-
zes – Anna Styszko. Oczywiście nie zabrakło przedsta-
wicieli klubów seniora z terenu naszej gminy, którzy 

licznie przybyli na finał projektu. Pośród gości znalazło 
się też wielu mieszkańców Balic i naszych Czytelników.

Uroczystość  poprowadziła  kierownik  Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Zabierzowie – Maria Gaudyn,  
a  o  wystawie  opowiadały:  przewodnicząca  Klubu  
Seniora z Balic – Henryka Bała oraz pracująca w na-
szej balickiej filii Anna Domagała. Goście mogli rów-

Ocalić od zapomnienia 

III miejsce – drużyna „Brzoskwinia”  
- Kazimiera Burek i Wiesław Kostecki z Brzoskwini. 

Wszystkie  zwycięskie  drużyny  otrzymały  dyplo-
my oraz nagrody  rzeczowe. Pozostali  gracze,  zostali 
obdarowani  słodkimi  upominkami.  Na  zakończenie 
Turnieju,  już  poza  konkursem,  w  szranki  współza-
wodnictwa w tej grze zostały zaproszone dzieci, któ-
re dzielnie walczyły o jak najlepsze wyniki i wszystkie 
otrzymały  nagrody  równorzędne  przekazane  przez 
Centrum Kultury.

W trakcie Turnieju można było wypić kawę i her-
batę  oraz  poczęstować  się  różnymi  smakołykami, 
które zostały ustawione na stołach ładnie przygoto-
wanych seniorki z klubu Złota Jesień. Wszystkie waż-
niejsze momenty  Turnieju  były  skrzętnie  fotografo-
wane przez Wiesię Danielewską. 

Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska
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nież usłyszeć o założeniach projektu oraz o ogromie 
pracy, która została włożona w przygotowanie wysta-
wy, a co najważniejsze, o wydarzeniach i postaciach, 
które można podziwiać na przygotowanych tablicach.

Spotkanie  uświetnili  artyści  w  osobach  Włodka 
Mazonia  (gitara,  śpiew),  Renaty  Jaśkowskiej-Mazoń 
(śpiew)  oraz Weroniki Mazoń  (skrzypce),  którzy  za-
prezentowali  program  złożony  z  niezwykle  poetyc-
kich i nostalgicznych utworów.

Następnie zaprosiliśmy gości do obejrzenia wysta-
wy  fotograficznej  oraz  na wernisaż  prac malarskich 
dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej w  Balicach,  przedsta-
wiających w różnym ujęciu budynek balickiej biblio-
teki,  a  stworzonych  podczas  pleneru  malarskiego, 
który odbył  się 10 maja. Dopełnieniem wieczoru był 
koncert Włodka Mazonia i Renaty Jaśkowskiej-Mazoń.

Jest  nam  niezwykle  miło,  że  mogliśmy  się  zaan-
gażować w przygotowanie wydarzenia  tak ważnego 
nie  tylko  dla  klubu  seniora,  ale  i  wszystkich miesz-
kańców Balic.  Jako pracownicy biblioteki  serdecznie 
gratulujemy Klubowi Seniora z Balic zarówno inicjatywy,  
jak i determinacji towarzyszącej pracom nad projektem. 

Wszystkich  zainteresowanych  obejrzeniem  oby-
dwu wystaw zapraszamy do budynku, w którym mie-
ści się biblioteka w Balicach. 

 
Zapraszamy również do zapoznania się z wernisażem 
online na kanale YouTube Fundacja LIS. 

Anna Domagała
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Z wykształcenia socjolog, pracował w Insty-
tucie Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim 
a potem aż do emerytury w Bibliotece Jagiel-
lońskiej. Książki i literatura to dla jego natural-
ne środowisko, nic więc dziwnego, że w końcu 
sam zaczął pisać. 

Wszystko  zaczęło  się  o  fascynacji  teksta-
mi piosenek Leonrada Cohena. W połowie  lat  
70-tych Pan Antonii zainteresował się twórczo-
ścią tego artysty i zaczął tłumaczyć piosenki dla 
siebie  i  stopniowo  pojawiały  się  jego  własne 
teksty.  Tak  powstało  kilkanaście  wierszy  „do 
szuflady”. Do Bolechowic na  stale przeprowa-
dził  się  5  lat  temu  z  Krakowa.  Zawsze  kochał 
duże miasta  ale  emerytura  sprawiła,  że  natu-
ra stała się mu bliższa i nadal kochając Kraków, 
szczęśliwie  spędza  emeryturę w  jednej  z  naj-
piękniejszych miejscowości w Polsce. 

Ma dusze artysty i jak sam mówi, teraz roz-
budza się w nim zachwyt nad zielenią, naturą 
i pięknem przyrody. Nie nudzi się na emerytu-
rze i we wrześniu dołączył do grupy teatralnej 
Kurdesz gdzie w każdy poniedziałek z przyjem-
nością wspiera zespół, ciesząc się możliwością 
obcowania z profesjonalistami, którzy pokazują 
jak się tworzy teatr. 

Z wielką przyjemnością prezentujemy jeden 
z wierszy. 

Katarzyna Mroczek

Wpadnij na kawę do Ariela
 

Jeśli Ci życie już dopiekło, a żona zrzędzi bez przyczyny
Jeśli szef-frajer tak nadęty, że nie ma w tym niczyjej winy
Jeśli klasówka Twojej córki od błędów skrzy się, jak choinka
Jeśli pogoda coś nie taka a struna coś nieczysto brzdynka.
 
Wpadnij do miasta nad Szeroką gdzie synagoga w teatr wzięta
Gdzie krople deszczu jak łzy drgają, zarówno za dnia, jak od święta
Gdzie bezgraniczną ciszą chwila mówi Ci, drogi Przyjacielu
Siądź przy ulicy, której nie ma i wypij kawę se w Arielu.
 
Jeśli telefon komórkowy bezsensem słów Ci mózg zalewa,
Jeśli pomysłów sto pod głową, a rzeczywiście same zera.
Jeśli oszołom Ci dopiecze spod znaku panny S niewinnej,
Jeśli ten facet bredzi znowu a w talk-show rządzi znów blondynka.
 
Weź żonę, córkę i teściową i wiej wśród szare ptaków stadko.
Gdzie sygnaturki nie usłyszysz, gdzie kantor nie uwodzi głosem
Gdzie Hercowicza duchem ujrzysz, gdzie kahał w pył wiatr w cień rozsypał.
Gdzie jakoś dziwnie jest, przytulnie, spod ciężkich zasłon wstaje cisza.
 
Ty nie patrz na to i bądź hojny. Teściowej pascha, córce bajgeł
Księżycem wyściel nocy żarna, z miłością przodków w tę noc dziwną.
A z żoną wypij tę co czarna.
 
Jeśli na Jana nowe twarze a Pod Gruszkami Twój Styl rządzi,
Ty nie bądź frajer i nie słuchaj, w tym mieście Bachus już nie sądzi. 
 
Ta cisza może Cię uleczy ale na pewno nie zaszkodzi,
Wsłuchaj się w refren smutnej piosnki, że Żyd choć nie Goj też uchodzi.
Czy szabas święty czy niedziela, wpadnij na kawę do Ariela.
 
Popatrz sąsiadka, ta z przeciwka jak z pąka kwiat, ten co rozkwita.
Pluj na frasunki i niedole i wypij kawę u cadyka
A morał z piosnki sam wypływa jak kawa co duch ludzki leczy.
Świat, który kiedyś istniał, zginął. Temu sam Pan Bóg nie zaprzeczy

Antonii Czermak – poeta z Bolechowic
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Sezon na szparagi
Pojawiają  się w  okolicach maja  na  lokalnych  ba-

zarkach  warzywnych  i  można  je  tam  zdobyć  przez 
około  dwa miesiące.  To właśnie maj  i  czerwiec  jest 
najlepszym czasem, aby kupić dobre, świeże i smacz-
ne szparagi. Nie każdy wie, że Pisary słynęły kiedyś z 
uprawy właśnie szparagów. Już na początku czerwca 
będzie okazja skorzystać z degustacji w ramach pro-
jektu  „Szparagowe Wspomnienie”,  którego  inicjato-
rami jest Klub Seniora z Pisar. 

Dziś proponujemy prosty przepis na szparagi, któ-
ry  dostaliśmy  od  Grażyny  Samek,  przewodniczącej 
Klubu Seniora w Pisarach. 

Składniki:
1.  5 jajek
2.  Kostka roztopionego masła (20 dkg)
3.  50 dkg mąki
4.  Szklanka cukru
5.  Pół szklanki 18% kwaśnej śmietany 
6.  Dwie łyżeczki proszku do pieczenia
7.  Bakalie  do wyboru  (daktyle,  orzechy,  kandy-

zowane owoce, rodzynki itp.)

Miksujemy jajka z cukrem, ciepłym rozpuszczonym 
masłem  i  śmietaną.  Na  koniec  dodajemy  przesianą 
mąkę z proszkiem do pieczenia. Po uzyskaniu jedno-
litego ciasta dodajemy bakalie i delikatnie mieszamy  
z  ciastem.  Gotową  masę  wykładamy  do  foremki  
i wkładamy do piekarnika. Piec w temperaturze ok. 
170 stopni aż do momentu aż ciasto będzie w środ-
ku  suche  (sprawdzamy  patyczkiem).  Czas  pieczenia 
od 40 minut do godziny w  zależności od wysokości 
foremki.

Życzymy smacznego! 
Katarzyna Mroczek






