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Pierwsza informacja przedłożona radnym dotyczyła wy-

konania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku. Wykona-

nie dochodów budżetu w tym okresie wyniosło 103,7 mln 
zł, a więc plan dochodów zrealizowano w 54,7%. Na koniec 
okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków budżetu 
wyniosło 87,7 mln zł, co stanowi 39,1% planowanych wydat-
ków. Wydatki majątkowe – inwestycyjne wyniosły w I półro-

czu 2022 roku 4,3 mln zł, co stanowi 7,9% planu. Realizacja 
budżetu w I półroczu 2022 przebiegała bez zakłóceń. Reali-
zowane dochody zapewniły płynność finansową. Nadwyżka 
budżetowa wypracowana w tym okresie stanowi normę, 
gdyż natężenie wydatków majątkowych następuje w drugim 
półroczu. Największe kwoty spośród wydatków majątko-

wych wykonane na dzień 30 czerwca br. przeznaczono na: 
rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie,  
etap II – 1 mln 0901 tys. zł, rozbudowę szkoły w Kobylanach 
– 379 tys. zł, rozbudowę drogi gminnej w Więckowicach –  
338 tys. zł, rozbudowę szkoły w Nielepicach – 237 tys. zł, bu-

dowę budynku komunalnego i remizy OSP w Karniowicach 
– 226 tys. zł, ochronę powietrza i klimatu – 221 tys. zł.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w te-

gorocznym budżecie. Dopisano tu 6 mln zł na wypłatę do-

datku węglowego. Ponieważ środki już wpłynęły, po podjęciu 
uchwały Gmina rozpocznie wypłatę dodatku. W pierwszej 
kolejności otrzyma go 1714 osób, które złożyły wnioski jako 
pierwsze i dla których przygotowano już przelewy. Następnie 
dodatek zostanie wypłacony 1207 osobom, których wnioski 
już zostały pozytywnie rozpatrzone. Po złożeniu kolejnych 
wniosków, środki wystarczą na 500 wypłat. W wydatkach 
budżetowych zapisano też kwotę 20 tys. zł dla rodziny An-

drzeja Puskarza, druha z OSP Balice, który zginął 27 września 
podczas akcji ratowniczej. Dodajmy, że wielu radnych udało 
się na uroczystości pogrzebowe strażaka, które odbywały się  
30 września podczas drugiej części Sesji. 

Radni pytali, dlaczego z tegorocznego budżetu środki na 
sportową halę pneumatyczną nad boiskiem syntetycznym 
w Zabierzowie przesunięto na 2023 rok. Wicewójt Bartłomiej 
Stawarz wyjaśnił, że nie udało się rozstrzygnąć pozytywnie 
przetargu i trzeba ogłosić kolejny, tak więc nie ma możliwości, 
by tzw. „balon” powstał jeszcze teraz. Planuje się, że będzie on 
oddany do użytku we wrześniu przyszłego roku.

Kolejnym tematem Sesji była pomoc finansowa dla Po-

wiatu Krakowskiego na inwestycje realizowane przez Zarząd 
Dróg Powiatu Krakowskiego na terenie gminy Zabierzów.  
Radni uchwalili przekazanie środków  w wysokości  2 861 
915,10 złotych  z przeznaczeniem na dofinansowanie na-

stępujących zadań inwestycyjnych drogowych: opracowa-

nie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej  

nr 2129K ul. Pisarskiego w Pisarach – udział Gminy wynie-

sie 90 tys. zł; rozbiórka przepustu okularowego i budowa 
przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 2121K 
w Aleksandrowicach –  udział Gminy  -  190 tys. zł; opraco-

wanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2122K ul. Długa w Nielepicach – udział 
Gminy - ponad 87 tys. zł; przebudowa drogi powiatowej  
nr 2120K ul. Radziwiłłów w Balicach – etap III – udział Gminy 
– 40 tys. zł; projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2122K 
w Brzoskwini – udział Gminy -  26,6 tys. zł; budowa ciągu pie-

szego przy drodze powiatowej nr 2128K ul. Zielona w Bole-

chowicach – udział Gminy – 103,4 tys. zł; projekt przebudowy 
drogi powiatowej nr 2120K w  Burowie – udział Gminy – 34,9 
tys. zł; przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2128K 
z drogą gminną nr 601652K Niegoszowice – Rudawa – udział 
Gminy – 1 mln790 tys. zł;  przebudowa drogi powiatowej  
nr 2128K i nr 2129K w miejscowościach Rudawa i Pisary – 
udział Gminy wyniesie 500 tys. złotych. Pomoc finansowa 
zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków bu-

dżetu Gminy Zabierzów na lata 2022, 2023 i 2024.
W drugiej części Sesji uchwalono dwie rezolucje. Pierw-

sza, skierowana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-

tostrad dotyczyła wykonania ronda na skrzyżowaniu drogi 
powiatowej nr 2122K z drogą krajową nr 79, bądź budowę 
obwodnicy Nielepic. Na zebraniu wiejskim w dniu 17 wrze-

śnia mieszkańcy Nielepic podjęli uchwałę, wzywającą Radę 
Gminy do podjęcia takiej rezolucji. Twierdzili, że po wybu-

dowaniu przez GDDKiA inwestycji obwodnicy Zabierzowa, 
wzrośnie natężenie ruchu w ciągu drogi krajowej nr 79, co 
spotęguje zagrożenie dla włączających się do ruchu z drogi 
podporządkowanej mieszkańców Nielepic.

Druga rezolucja wyrażała poparcie Rady Gminy dla budo-

wy ścieżki dla pieszych, drogi rowerowej oraz poszerzenia ist-
niejącej jezdni drogi powiatowej nr 2121K w Balicach i Alek-

sandrowicach. Budowa chodnika wzdłuż tej drogi poprawi 
znacznie bezpieczeństwo pieszych, umożliwi bezpieczne 
dojście dzieci z Aleksandrowic do szkoły w Balicach. Rezolu-

cja radnych zostanie przekazana Marszałkowi Województwa 
Małopolskiego.

Radni podjęli także uchwałę o przystąpieniu do sporzą-

dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków 
w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi 
powiatowej nr 2128K w kierunku północnym. Celem zmia-

ny będzie doprowadzenie do finalizacji zakupu części działki  
nr 833/2 w Bolechowicach pod budowę budynku komunal-
nego świetlicy wiejskiej dla sołectwa Ujazd.

Lucyna Drelinkiewicz

Wrześniowa Sesja Rady Gminy Zabierzów
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Gminny Dzień Edukacji Narodowej odbył się już 
po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Rudawie. 
Rolę gospodarza pełniła dyrektor szkoły Jadwiga 
Kołodziejska - ciepło witając przybyłych na uroczy-

stości. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, ze 
szkolną dyscypliną i nauczycielską troską. Wspaniałe 
widowisko słowno-muzyczne, scenografia, orkiestra, 
historia edukacji, taniec, scenki z życia szkoły – były 
doskonałym pomysłem na prezentację – tego, czym 
jest oświata. Występ potwierdził duże zaangażowanie 
pedagogów, jak i młodzieży. To był musical o uczniach 
i nauczycielach. Gratulacje! 

Program przygotowali: Dorota Pękala, Gabriela 
Mrozicka, Barbara Buczek, Grzegorz Cywicki. W drugiej 
części uroczystości był czas na podziękowania i nagro-

dy dla nauczycieli od Wójt Gminy Elżbiety Burtan, Prze-

wodniczącego Rady Gminy Henryka Krawczyka oraz 
Dyrektor GZEAS Eweliny Szlachty. Były też podzięko-

wania od grona pedagogicznego dla władz samorządo-

wych. Za 40-letnią pracę uhonorowane zostały: dyrek-

tor Beata Kędzior, dyrektor Jadwiga Kołodziejska. Lista 
nagrodzonych była długa. W spotkaniu uczestniczyli 
również ks. Andrzej Badura proboszcz parafii w Ru-

dawie, Andrzej Kaczmarczyk Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Jan Szczepański sołtys Brzezinki, Jan Surówka 
radny Gminy Zabierzów, Marcin Cieślak sołtys Rudawy, 
Małgorzata Górny z-ca dyrektora GZEAS. 

        

 Maciej Liburski

Dzień Edukacji Narodowej
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Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci

13 października Szkoła Podstawowa w Kobylanach 
obchodziła uroczystość poświęcenia odnowionego 
grobu patrona - porucznika Piotra Olka ps. „Gołąb”- 
żołnierza Armii Krajowej, który oddał swoje życie za 
wolność ojczyzny. 

Na uroczystość, która odbyła się w remizie OSP 
w Kobylanach, przybyli przedstawiciele władz sa-

morządowych, przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Krawczyk, sekretarz Gminy Bartosz Barański, przewod-

nicząca Zarządu Oddziału Żołnierzy Armii Krajowej - 
Alicja Samborska, członek Zarządu Maria Kaszowska, 
członkowie najbliższej rodziny por. Piotra Olka, dy-

rektor GZEAS Ewelina Szlachta, dyrektor szkoły Agata 
Hrabia, sołtysi Kazimierz Kapelan, Adam Wierzbicki, 
nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wielkim zaangażo-

waniem w projekt odnowy grobu patrona Szkoły Pod-

stawowej w Kobylanach wykazał się Przewodniczący 
Rady Gminy Zabierzów - Henryk Krawczyk.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobylanach 
przygotowali program artystyczny. 

W czasie występu zaprezentowali sceny z życia 
Patrona, przedstawili okoliczności jego śmierci, re-

cytowali wiersze K.K. Baczyńskiego, zaśpiewali hymn 
szkoły oraz pieśni żołnierskie.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na 
cmentarz parafialny do Bolechowic, gdzie w asyście 
sztandaru szkoły dokonano poświęcenia odnowione-

go grobowca patrona oraz złożono wiązanki kwiatów 
i zapalono znicze.

Uroczystość była wspaniałą lekcją historii, do-

starczyła wszystkim jej uczestnikom wielu wzruszeń 
i przeżyć.

Info: SP w Kobylanach

Uroczystość poświęcenia odnowionego 
grobu porucznika Piotra Olka ps. „Gołąb”

Druhnie Magdalenie Puskarz, ciężko poszkodowanej podczas akcji ratunkowej  

na autostradzie A4 życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. 

            Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie  
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Powołanie to więź z innymi. 
Bycie dla innych.

Tragiczna śmierć w wieku 37 lat druha Andrzeja 
Puskarza w czasie akcji ratunkowej uświadomiła, że 
zasada bycia dla innych stanowiła w istocie realizację 
powołania druha Andrzeja. Jak mało kto potrafił bu-

dować relacje z innymi, głęboko rozumiał powołanie 
jako służbę. Jak wspominali przyjaciele: On po prostu 
był dla innych. 

Jednostka OSP Balice poniosła wielką stratę. Druh 
Andrzej otrzymał pośmiertnie trzy odznaczenia, w tym 
Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Pogrzeb miał charakter państwowy. Zgromadził licz-

ną rzeszę mieszkańców Balic i całej Gminy Zabierzów. 
Byli przedstawiciele władz państwowych, wojewódz-

kich, powiatowych i gminnych. Po mszy świętej w ko-

ściele w Balicach kondukt żałobny na czele z pocztami 
sztandarowymi strażaków Gminy Zabierzów przeszedł 
w ulewnym deszczu ponad 4 kilometry do Morawicy, 
gdzie druh Andrzej został pochowany na miejscowym 
cmentarzu.

Redakcja

Rodzinie i wszystkim najbliższym zmarłego tragicznie strażaka OSP Balice  

dh Andrzeja Puskarza składamy najszczersze wyrazy współczucia. W tych trudnych 

dniach żałoby cała społeczność druhen i druhów OSP Gminy Zabierzów jest pogrą-

żona w smutku. Jesteśmy myślami z rodziną zmarłego, a szczególnie z żoną, która 

została ciężko poszkodowana w wypadku jako druhna. 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie  



7Znad Rudawy

Andrzej!      
Z wykształcenia piekarz, z zamiłowania cukiernik. 

Od lat przywdziewający na co dzień mundur listono-

sza Poczty Polskiej. Konserwator w Szkole Muzycznej. 
Człowiek wielu talentów. Kochający mąż i ojciec. Fan 
muzyki elektronicznej. Dusza towarzystwa!

Ale do życiowego spełnienia, do szczęścia, czegoś 
jednak brakowało!  Dlatego obdarzony chęcią i po-

trzebą niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, po-

stanowił założyć mundur strażaka. Mundur strażaka 
ochotnika!

21 sierpnia 2021 r., wraz z żoną wstąpił w szere-

gi Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach – jednostki 
spod znaku autostrady A4. Bardzo szybko remiza stała 
się dla nich drugim domem, do którego przychodzili 
wraz z dziećmi. Duch pożarnictwa był z nimi wszech-

obecny.
28 grudnia 2021 r. ukończył szkolenie, które 

uprawniało do działań ratowniczo-gaśniczych. Jego 
dyspozycyjność i zaangażowanie powodowały, że bar-
dzo szybko nabierał doświadczenia. W tak krótkim 
okresie interweniował wraz ze swoją jednostką po-

nad 100 razy. Większość właśnie na autostradzie A4.
Ale przyszła poniedziałkowa noc, rozległ się alarm, 

na który jak zawsze stawiłeś się w jednostce. Doszło 
do wypadku. Ktoś potrzebował pomocy?! A Ty byłeś 
gotowy z nią przyjść! Jednak ta autostrada, dla jed-

nych synonim komfortowego podróżowania, dla dru-

gich droga przeklęta, zabrała Ci życie!
W pełni świadomy obowiązków strażaka – ochot-

nika, ślubowałeś być ofiarnym i mężnym w ratowaniu 
życia ludzkiego i mienia. I swojej przysięgi dochowa-

łeś! Jednak Twoja ofiara urosła do tej najwyższej!

Andrzeju! 
Będzie nam brakowało Ciebie, Twojego uśmiechu 

i optymizmu, motywacji do pracy, zaangażowania 
w życie i funkcjonowanie naszej jednostki. Wspólnie 
wypitych kaw i tych wspaniałych pachnących rogali 
drożdżowych!

Żegnaj! 
Andrzeju - służba zdana, służba przejęta, służba 

rozpoczęta!

Pamięci druha Andrzeja Puskarza
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Polski październik
Ważnym wydarzeniem w historii Polski był paź-

dziernik 1956 roku. Sytuacja polityczna w Europie 
Środkowej uległa zmianie. Wpłynęły na to: śmierć Sta-

lina (1953) i tzw. fala odwilży, którą zapoczątkował XX 
Zjazd Partii Związku Radzieckiego (nazwa historyczna). 
Nowy I sekretarz Partii Nikita Chruszczow w referacie 
wygłoszonym na Zjeździe podjął krytykę kultu Stalina, 
po raz pierwszy od powstania ZSRS. Zniósł temat tabu 
- zakaz mówienia o sowieckich łagrach, wprowadził po-

litykę ustępstw. Nastąpiła amnestia więźniów politycz-

nych i w 1956 roku dwie Rosje spojrzały sobie w oczy 
– ta co zamykała, tej którą zamykano.

Na fali odwilży i destalinizacji, a także tragicznych 
wypadków na Węgrzech w roku 1956 oraz masowych 
wystąpień i wieców Polaków, co nie obyło się bez 
ofiar, władza sowiecka wyraziła zgodę na przywróce-

nie do funkcji I sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej Wiesława Gomułki. Ten fakt miał uwia-

rygodnić dokonujące się w Związku Sowieckim prze-

miany. Niektórzy historycy uważają, że bez wydarzeń 
październikowych w Polsce, sprzed 66 lat, nie byłoby 
pieriestrojki, upadku komunizmu i rozpadu ZSRR. Jed-

no jest pewne - Rosja zrobiła wtedy zwrot ku Polsce 

Kilka październikowych refleksji
i wyraźny krok ku Zachodowi, a młode pokolenie Ro-

sjan zwane dziećmi XX Zjazdu przez dziesięciolecia fa-

scynowała europejska kultura: literatura, kino, sztuka 
i moda. Często poprzez Polskę poznawali Zachód. Dla 
wielu z nich Polska stała się symbolem wolności.      
Październik a tradycja chrześcijańska

W tradycji chrześcijańskiej październik jest miesią-

cem poświęconym Matce Bożej. 7 października 1571 
roku Papież Pius V po zwycięstwie wojsk chrześcijań-

skich nad flotą turecką pod Lepanto uznał nieocze-

kiwane zwycięstwo nad światem muzułmańskim za 
wynik interwencji Matki Bożej. Z kolei Leon XIII ogło-

sił w roku 1885 październik miesiącem maryjnym. 
Zwyczaj październikowych nabożeństw różańcowych 
zachował się do dnia dzisiejszego. We wszystkich ko-

ściołach Gminy Zabierzów odprawia się te nabożeń-

stwa. 
W październiku przypadają też ważne rocznice: 

rocznica wyboru na Papieża Jana Pawła II (16 paź-

dziernika) oraz Dzień Papieski Św. Jana Pawła II (22 
października). W naszej gminie z tej okazji odbywały 
się uroczystości poświęcone Papieżowi Polakowi.   

       

Maciej Liburski   

26 drużyn rowerzystów, 79 osób z 15 miejscowości 
gminy Zabierzów wzięło udział w drugim Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym „Leśna przygoda na dwóch kół-
kach”, który odbył się 16 października. Organizatorem 
rajdu, odbywającego się pod patronatem Wójt Gminy 
Zabierzów, było Samorządowe Centrum Kultury i Pro-

mocji Gminy Zabierzów oraz sołectwo Nielepice. 
Miłośnicy jazdy na dwóch kółkach mieli do poko-

nania trasę liczącą około 10 kilometrów. Bardziej niż 
czas minięcia mety liczył się sam udział w imprezie 
i rozwiązanie zadań, czekających po drodze. Wypeł-
niona atrakcjami trasa rozpoczęła się w Dolinie Grzy-

bowskiej, gdzie już po kilkudziesięciu metrach czekało 
na rowerzystów zadanie. Kolejnym wyzwaniem był 
stromy podjazd, wiodący na wierzchowinę. Dalsza 
trasa wiodła czerwonym szlakiem rowerowym Orlich 
Gniazd, mijając posesję dawnej leśniczówki Grzybów, 

Leśna przygoda na dwóch kółkach  
w jesiennej odsłonie 
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a następnie alejką biegnącą grzbietem Garbu Ten-

czyńskiego. Po pokonaniu niespełna połowy trasy, ro-

werzyści mieli za sobą wykonane trzy zadania. Kolej-
ny odcinek wiódł przez serce Kleszczowa aż do brzegu 
lasu, gdzie wzdłuż wierzchowiny biegła przepiękna 
droga widokowa do Nielepic. Stamtąd wszyscy uda-

li się w stronę mety w Parku im. rtm. W. Pileckiego, 
gdzie czekały kolejne niespodzianki. Każda z drużyn 
po zakończonym rajdzie odbierała nagrody i dyplomy, 
a harcerze z zabierzowskiego szczepu Kolumbowie 
dodatkowo przygotowali rodzinną grę terenową oraz 
zabawy zręcznościowe. O bezpieczeństwo rowerzy-

stów zadbali strażacy z OSP w Bolechowicach, Niego-

szowicach oraz Nielepicach.  
Piękna jesienna pogoda, czas spędzony wspólnie 

z rodziną oraz radosna atmosfera sprawiła, że to nie-

dzielne popołudnie było bardzo udane i na długo za-

pisze się w pamięci wszystkich uczestników. 

Katarzyna Starowicz
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Turniej Świetlic Środowiskowych  
w Gminie Zabierzów -TRIADA 2022

24 września 2022 r. w Gospodarstwie Rybackim 
w Dolinie Będkowskiej, odbyło się podsumowanie 
XIII TRIADY. Hasło tegorocznej TRIADY brzmiało „Sąd 
nad smartfonem”. Organizatorem TRIADY jest Gmin-

na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przy wsparciu Urzędu Gminy Zabierzów. W 2009 roku, 
zajęcia świetlic środowiskowych zostały wzbogacone 
o integracyjny cykl działań profilaktyczno - wycho-

wawczych zwanych TRIADĄ gminną. Turniej ma na 
celu kształcenie pozytywnych cech młodych ludzi, 
kształcenie umysłu, poszerzanie wiedzy, integrację 
w rodzinie i Gminie oraz rozwijanie sprawności fizycz-

nej i budowanie sportowej postawy. W każdym roku 
temat TRIADY jest inny, a wyboru tematu dokonują 
wychowawcy świetlic we współpracy z wychowanka-

mi, biorąc pod uwagę współczesne zagadnienia zwią-

zane z wydarzeniami lub problemami.
Organizatorzy TRIADY przygotowali w tym roku 

jak zwykle atrakcyjny program, a w nim: pływanie ka-

jakiem, łowienie ryb, jazda quadem, fotolustro, pokaz 
sprzętu strażackiego OSP Kobylany i Zelków, malowa-

nie twarzy, karaoke, wspólne tańce. Oczywiście był 
też pyszny poczęstunek. Zabawy z dziećmi prowadzi-
li animatorzy. Podczas podsumowania turnieju swój 
talent teatralno-wokalny zaprezentowała młodzież ze 
świetlic w Młynce, w Niegoszowicach i Zabierzowie 
pod kierunkiem wychowawców Alicji Miłek, Beaty 
Żurakowskiej-Wilewskiej i Dominika Sieranta. Prace 
plastyczne wychowanków świetlic ozdobiły ściany sali 
zabaw. Prace miały formę plakatów i makiet, tema-

tycznie związanych z korzyściami i zagrożeniami wyni-
kającymi z korzystania z internetu.

Wśród gości zaproszonych byli Sekretarz Gminy 
Bartosz Barański reprezentujący Wójta Gminy Zabie-

rzów Elżbietę Burtan, radny Andrzej Kaczmarczyk – 
przewodniczący Komisji Edukacji oraz Kierownik Wy-

działu Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów 
Małgorzata Tomczyk. Lokalne media reprezentował 
Maciej Liburski. Sekretarz wspólnie z Kingą Gibadło, 
wręczyli przedstawicielom świetlic dyplomy za udział 
w TRIADZIE i podkreślili duże zaangażowanie wycho-

wawców i dzieci w realizację programu. 
Za nami wakacje i w tym okresie dzieci ze świetlic 

środowiskowych uczestniczyły w akcji LATO. Wycho-

wankowie brali udział w wyjazdach krajoznawczych, 
wycieczkach do muzeów i parków rozrywki, w ogni-

skach i innych wydarzeniach kulturalnych i sporto-

wych. Finansowanie wyjazdów zapewniła Gmina 
Zabierzów. Okres ten był też poświęcony realizacji 
programów profilaktycznych w świetlicach i przygoto-

waniu do zakończenia TRIADY. W Gminie Zabierzów 
we wszystkich miejscowościach funkcjonują świetli-
ce środowiskowe z zajęciami profilaktyczno- wycho-

wawczymi i sportowymi.
Organizatorzy TRIADY składają serdeczne podzię-

kowanie Wychowawcom świetlic za zaangażowanie, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobylan i Zelkowa za 
prezentację sprzętu strażackiego oraz zabezpiecze-

nie imprezy, Bartłomiejowi Szczoczarzowi z Gospo-

darstwa Rybackiego za sprawną organizację imprezy 
i Piotrowi Brzózce za bezpieczny i punktualny trans-

port dzieci.
Tekst: Janina Wilkosz

Zdjęcia: Kinga Gibadło



11Znad Rudawy

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych  
i Dzień Seniora w Zelkowie

Ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgroma-

dzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 
- obchodzony corocznie 1 października. Międzynaro-

dowy Dzień Osób Starszych to jednocześnie początek 
miesiąca, który obfituje w wydarzenia skupione wo-

kół seniorów i okazja do dyskusji o potrzebach osób 
starszych, równego dostępu do opieki zdrowotnej, 
zasobów ekonomicznych i kultury.

W Zelkowie właśnie tego dnia uroczyście święto-

wano Dzień Seniora. Było rodzinnie, radośnie i roz-

rywkowo. O taką atmosferę zadbał sołtys Andrzej 
Krawczyk. Witając zaproszonych gości tryskał dowci-
pem, raczył wszystkich anegdotami. Okolicznościowy 
wystrój scenograficzny – światło, muzyka – dopełniały 
świąteczny nastrój. Imprezę uświetnił przepiękny wy-

stęp krakowskiej artystki Teatru Ludowego. Małgo-

rzata Krzysica zaprezentowała kilka piosenek ze swo-

jego repertuaru, które przywołały wiele wspomnień 
i wprowadziły wszystkich obecnych w wyjątkowy 
nastrój. Całość osłodził ogromny tort i poczęstunek 
zaserwowany przez seniorów Zelkowa z sołtysem An-

drzejem Krawczykiem na czele.
W spotkaniu z seniorami Zelkowa uczestniczyli 

m.in.: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Prze-

wodniczący Rady Gminy Henryk Krawczyk, prof. 
Krzysztof Cena, radni Gminy – Jan Kultys, Andrzej 
Kaczmarczyk; Prezes Krakowskiej Spółdzielni Mle-

czarskiej Teresa Będkowska, członek Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Halina Kurek, Dyrektor Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów Aleksandra Małek.

Katarzyna Mroczek,
Maciej Liburski
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Porozumienie Podkrakowskie
W dniu 8 października w Samorządowym Cen-

trum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów odbyła się 
uroczysta inauguracja roku akademickiego Podkra-

kowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład 
inauguracyjny pt. „Historia pszczół” wygłosi prof. dr 
hab. Kazimierz Wiech.

Zebrani licznie słuchacze zostali poinformowa-

ni również o planach i najbliższych zajęciach. Udział 
w zajęciach PUTW jest bezpłatny.

Tego samego dnia odbyło się Walne Zebranie Spra-

wozdawcze Członków Stowarzyszenia Porozumienia 
Podkrakowskiego, na które członków i sympatyków 
zaprosiła przewodnicząca Stowarzyszenia Elżbieta 
Burtan. Przewodniczącym zebrania został Tadeusz 
Nabagło. Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
i sprawozdania finansowego. W obradach aktywnie 
uczestniczyli Anna Chrzanowska, Janina Grela, Alicja 
Wójcik, Jerzy Cywicki, Andrzej Krawczyk. Podczas ob-

rad przypomniano ostatnio zmarłych członków Sto-

warzyszenia i minutą ciszy uczczono ich pamięć.

Maciej Liburski
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Spotkanie autorskie z Katarzyną  
Kubisiowską

23 września Biblioteka Publiczna w Bolechowicach 
gościła Katarzynę Kubisiowską – dziennikarkę „Tygo-

dnika Powszechnego”, autorkę książek biograficznych 
i wywiadów.

Już na samym początku Katarzyna Kubisiowska 
zjednała sobie całą publiczność swoją bezpośrednio-

ścią i życzliwością. Z wielką otwartością opowiadała 
o początkach swojej drogi dziennikarskiej i pierwszych 
doświadczeniach w tym zawodzie, a także o roli, jaką 
w jej życiu zawodowym odegrał „Tygodnik Powszech-

ny”. Zdradziła również w jaki sposób przygotowuje się 
na spotkanie ze swoimi rozmówcami, podkreślając 
jak bardzo ważna jest przy tym wrażliwość na dru-

giego człowieka i budowanie bliskości. W ten sposób 

przeszliśmy do rozmowy o tym jak powstawał wy-

wiad – rzeka z Wojciechem Mannem, a także wybór 
rozmów do książki „Blisko bliżej”, które dziennikarka 
przeprowadziła z czołowymi postaciami świata kultu-

ry i sztuki. Oprócz książkowych wywiadów Katarzyna 
Kubisiowska ma na swoim koncie także książki bio-

graficzne, również tego wątku nie mogło zabraknąć 
w naszej rozmowie. W tej części spotkania mogliśmy 
usłyszeć historię powstawania książek o Jerzym Pil-
chu, Danucie Szaflarskiej i Jerzym Vetulanim. Autorka 
zdradziła też, że właśnie pracuje nad kolejną książką, 
poświęconą legendzie polskiego rocka – Korze Jac-

kowskiej. Na koniec Katarzyna Kubisiowska podpisy-

wała swoje książki, dołączając do każdej miłą dedy-

kację, była to też okazja do indywidualnych rozmów 
z naszym gościem.

Spotkanie odbyło się w ramach programu Dysku-

syjne Kluby Książki i zostało dofinansowane ze środ-

ków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bi-
blioteka w Bolechowicach dołączyła do programu 
w 2014 roku. W ciągu minionych ośmiu lat udało nam 
się zorganizować prawie dziewięćdziesiąt niezwykle 
twórczych i inspirujących spotkań. Podczas tych fascy-

nujących podróży literackich dyskutowaliśmy o wy-

branych wspólnie książkach. Były wśród nich zarówno 
powieści, zbiory opowiadań jak i książki reporterskie. 
Ważną datą w historii klubu był 2019 rok – kiedy to 
otrzymaliśmy główną nagrodę za najlepiej zorganizo-

waną inicjatywę klubową w województwie małopol-
skim. 

Nieodłącznym elementem działalności klubu są 
spotkania autorskie z twórcami literatury. W ostat-
nich latach gościli u nas min. Wojciech Jagielski, Ka-

tarzyna Boni, Michał Rusinek, Jakub Małecki i wspo-

mniana wcześniej Katarzyna Kubisiowska. Dyskusyjny 
Klub Książki wpisał się już na stałe w krajobraz bole-

chowickiej biblioteki, ogromna w tym zasługa samych 
klubowiczów, którzy z nieustającym entuzjazmem 
i radością uczestniczą w naszych comiesięcznych spo-

tkaniach. 
           

Zofia Walczak  - moderatorka Dyskusyjnego  
Klubu Książki w Bolechowicach
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Listopad w Centrum Kultury
Z dniem 7 listopada upływa termin składania prac 

w konkursie plastycznym „Emocje 
w Naturze”, adresowanym do dzieci i młodzieży z 

gminy Zabierzów. Wybrane prace konkursowe zosta-

ną wykorzystane do przygotowania kalendarza pro-

mocyjnego na rok 2023. Szczegóły i regulamin kon-

kursu dostępne są na stronie WWW oraz w siedzibach 
centrum kultury w Zabierzowie i Rudawie.

W czwartek 10 listopada o godz. 18:00 w Rudaw-

skim Centrum Kultury odbędzie się koncert „Powo-

łani do wolności”. W hołdzie artystom polskiej sceny 
muzycznej zaśpiewają Gminna Orkiestra Dęta, Klub 
Seniora „Sami Swoi”, zespół Contra oraz Anna Korzo-

nek-Gędłek. Wydarzenie rozpoczyna cykl obchodów 
Święta Odzyskania Niepodległości, które napawa 
dumą każdego Polaka. 

12 listopada Samorządowe Centrum 
Kultury w Zabierzowie zaprasza do wspól-
nego świętowania 104. Rocznicy Odzyska-

nia Niepodległości. O godz. 17:00 odbę-

dzie się spektakl „Wolność jest w nas” w 
realizacji zespołu teatralnego Klubu Se-

niora „Złota jesień” z Zabierzowa. W dru-

giej części spotkania zaprosimy do wspól-
nego śpiewania pieśni patriotycznych i 
żołnierskich z udziałem wokalistów i mu-

zyków, działających w centrum kultury. 
19 listopada o godz. 19:30 na scenie 

Rudawskiego Centrum Kultury wystąpi 
zespół Inclusion. Inclusion to zespół gra-

jący muzykę z gatunku Alternative Metal. 
Na swoim koncie posiadają trzy EP-ki: pol-
skojęzyczny „Nieśmiertelny” oraz angloję-

zyczne „Skybound” i „Tales of Deliveran-

ce”. 1 października bieżącego roku odbyła 
się premiera albumu „The First Sound of 
Mars”. Obecnie zespół odbywa trasę kon-

certową po całej Polsce promując swoje 
muzyczne osiągnięcia. 

Szczegóły wszystkich wydarzeń do-

stępne na stronie internetowej SCKiPGZ 
(www.sckipgz.zabierzow.org.pl) oraz fa-

cebooku.
Zapraszamy do udziału w wydarze-

niach. 

Katarzyna Starowicz
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SKF Jura Basket Zabierzów - historia i teraźniejszość
Klub SKF Jura Basket Za-

bierzów powstał w 2011 roku. 
Członkami założycielami byli 
mieszkańcy gminy Zabierzów 
oraz ich znajomi pasjonaci ko-

szykówki z Krakowa. Inicjatywa 
powstania klubu koszykówki 
spotkała się z przychylną opi-

nią przedstawicieli władz Urzędu Gminy oraz Krakow-

skiego Okręgowego Związku Koszykówki. Osobowość 
prawną klub Jura Basket Zabierzów uzyskał w dniu  
7 września 2011 roku po wpisaniu do Ewidencji Sto-

warzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Krakowskiego. Od początku istnienia naszym przesłaniem jest re-

alizacja założonych celów i wartości poprzez uczest-
nictwo w zajęciach i zawodach koszykówki. Stara-

my się umożliwić koszykarski rozwój dziewczynkom 
i chłopcom z gminy Zabierzów i okolic, propagować 
zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną wśród dzie-

ci i młodzieży, organizować wydarzenia koszykarskie 
skierowane do dzieci, młodzieży oraz seniorów, rozwi-
jać kolejne sekcje i projekty koszykarskie. Nasza misją 
jest nie tylko rozwój sportowy poprzez uprawianie tej 
pięknej dyscypliny jaką jest koszykówka, ale również 
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dążenie do bycia czymś więcej niż klubem sportowym 
– organizacją, z którą utożsamiają się mieszkańcy 
Gminy Zabierzów i okolic.

W minionych sezonach koszykarskich drużyny zło-

żone w większości z mieszkańców gminy Zabierzów 
uczestniczyły z powodzeniem w rozgrywkach regio-

nalnych i centralnych dzieci, młodzieży i seniorów. 
Juniorki starsze zdobywały tytuły mistrzostwa Mało-

polski oraz uczestniczyły w rozgrywkach centralnych 
(2011/2012 półfinał mistrzostw Polski). Młodzicy, 
kadeci i juniorzy zdobywali czołowe miejsca w roz-

grywkach regionalnych oraz uczestniczyli w rozgryw-

kach centralnych (2013/2014 młodzicy ćwierćfinał 
mistrzostw Polski). Drużyny seniorów w sezonach 
2020/2021 i 2021/2022 uczestniczyły w rozgrywkach 
3 ligi regionalnej i w minionym sezonie drużyna zdo-

była tytuł wicemistrza okręgu małopolsko – święto-

krzyskiego i uczestniczyła w zawodach centralnych 
o wejście do 2 ligi. W bieżącym sezonie 2022/2023 do 
rozgrywek zgłoszone zostały dwie drużyny, młodzicy 
(U-13M) i kadeci (U-15M). Życzymy im powodzenia 
i zadowolenia z gry! 

Każdego roku klub organizuje zgrupowania szkole-

niowe oraz szkoleniowo – rekreacyjne, letnie i zimo-

we w znanych ośrodkach sportowych, oraz turnusy 
półkolonii w Zabierzowie z atrakcyjnym programem, 
w których uczestniczyć mogą wszyscy chętni, nie tylko 
członkowie klubu. 

Obecnie prowadzimy zajęcia koszykówki w Ośrod-

ku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie i Szkołach 
Podstawowych gminy Zabierzów, na które uczęszcza 
już obecnie ponad 100 dzieci od 6 do 18 roku życia. 
Dla seniorów organizujemy zajęcia gimnastyki ogólnej 
a elementami chodu nordic walking. Treningi prowadzą 
doświadczeni trenerzy, dostosowane są one dla odpo-

wiednich grup wiekowych dla każdego uczestnika. 
Nasze plany bieżące i na przyszłość to:

• prowadzenie treningów taktyczno – technicznych,
• uczestnictwo w rozgrywkach U-13M oraz U-15M 

chłopców w na sezon 2022/2023,
• organizowanie turniejów Jura Basket Cup,
• organizowanie obozów i półkolonii z Jura Basket,
• zaproszenie oraz udział w lidze Junior NBA dla 

roczników 2010 i młodszych,
• inspiracje koszykarskie z Kacpa w Szkołach,
• projekt Ligi Szkolne – organizowanie turniejów ko-

szykarskich wraz ze Szkołami w Gminie,
• opieka mentalna w klubie dla dzieci, rodziców 

oraz trenerów,
• zajęcia sportowo – rekreacyjne dla seniorów. 

Nabory na sezon 2022/2023 wciąż trwają! Zapra-

szamy na zajęcia koszykówki zarówno dziewczynki jak 
i chłopców od 6-16 roku życia. Harmonogram trenin-

gów dostępny jest na stronie www.jurabasket.pl oraz 
na facebooku/JuraBasketZabierzow.

Michał Szewczyk
V-ce Prezes ds. organizacyjnych
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Zawodnik BKS Smok Zabierzów wygrywa 
walkę na Grand Prix Małopolski

W dniu 8 października 2022r. odbyła się kolejna 
edycja turnieju Grand Prix Małopolski w Boksie Olim-

pijskim w którym startował Serhij Kishko zawodnik 
Bokserskiego Klubu Sportowego Smok Zabierzów. 
W kategorii wagowej 57 kg senior, nasz zawodnik po-

konał na punkty Łukasza Dudzińskiego reprezentują-

cego barwy KS Górnik z Sosnowca i zajął I miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w ko-

lejnych zmaganiach sportowych, bo już w listopadzie 
Serhij Kishko oraz Monika Puzio-Nieszporek z naszego 
klubu będą reprezentowali Polskę na Mistrzostwach 
Europy w Kickboxingu. 

Pod koniec listopada bieżącego roku planowany 
jest start wyżej wymienionych reprezentantów Smo-

ka Zabierzów na Mistrzostwach Polski w Boksie Olim-

pijskim, które odbędą się w Zabrzu. 

Grzegorz Zbroja – trener 
BKS Smok Zabierzów 

tel. 12 257 79 71, 6
tel. 12 280 61 42
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Wyjątkowy jubileusz
100 urodziny obchodziła Stefania Janik z Zabierzo-

wa. Z tej okazji z dostojną Jubilatką spotkali się Wójt 
Gminy Elżbieta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Krawczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Krystyna Jędrzejowska. Ukochanej mamie towarzy-

szyły córki. Były kwiaty i życzenia, oraz listy gratula-

cyjne również od Prezesa Rady Ministrów Rzeczypo-

spolitej Polskiej.
Pani Stefania przez całe życie mieszka w Zabierzo-

wie. Zajmowała się wychowaniem dzieci - dwóch có-

rek Wandy i Anny oraz syna Zdzisława i prowadzeniem 
gospodarstwa. Mąż Stanisław pracował w Zabierzow-

skiej Fabryce Maszyn. Po pracy wspólnie z żoną pro-

wadził gospodarstwo. Pasją Pani Stefanii był ogród, 
najważniejszymi były kwiaty. W ogrodzie kwitły żon-

kile, tulipany, astry, mieczyki, lilie, zwłaszcza lilie kró-

lewskie - takich w okolicy nie miał nikt. Pani Stefania 
doczekała się 4 wnuków - 3 chłopców i dziewczynka 
oraz 4 prawnuków – chłopca i 3 dziewczynki. Jest 
szczęśliwą mamą, babcią i prababcią. Dziś troskliwie 
opiekują się Nią córki Wanda i Anna.

Redakcja
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Jubileusz 5-lecia Klubu Seniora w Rząsce

Minęło 5 lat a oni wciąż tacy sami i tacy pozostaną 
do kolejnych jubileuszów. Wspaniali Seniorzy z Rząski. 
Witając uczestników jubileuszowego spotkania z-ca 
prezesa Klubu Janina Kołodziejczyk na wstępie przy-

pomniała logo Kubu Seniora i związaną z nim sferę za-

interesowań Klubu. Powiedziała: - Bardzo nam milo, 
że zaszczyciliście nas swoja obecnością. Nasz Klub 
działa od pięciu lat, a naszym znakiem rozpoznaw-
czym jest fiołek bagienny, roślina, która występuje 
w dwóch miejscach w Polsce - na Mazowszu i w Rzą-
sce. Nasze motto – to wędrujemy przez Polskę. Aktu-
alnie Klub liczy 43 osoby. Bierzemy udział w imprezach 
gminnych, wycieczkach krajoznawczych i imprezach 
integracyjnych. Mamy ambitne plany – czas pokaże, 
czy damy radę je zrealizować. 

Jubilaci, jak się wydaje jako klub podróżników 
i odkrywców mniej znanych miejsc oraz rzadkich oka-

zów przyrody - mają jeszcze wiele do zrobienia. Cze-

ka wciąż droga pełna nadziei, która zaspokoi oczeki-
wania nawet najbardziej wytrawnych poszukiwaczy 
skarbów przyrody. Można pozazdrościć pasji Jubila-

tom, cenić ich zaangażowanie.
Były życzenia, gratulacje i nadzieja na jubileusz 

10-lecia. A składali je m.in.: Wójt Gminy Zabierzów 
Elżbieta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Krawczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja 

Wójcik, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów An-

drzej Karcz, sołtys Paweł Kołodziejczyk, przedstawicie-

le SCKiPGZ – Katarzyna Starowicz, Katarzyna Mroczek, 
przedstawiciele Klubów Seniora z Gminy Zabierzów 
i przyjaciele. 

Profesjonalną oprawę muzyczną imprezy, kon-

kursy z nagrodami i szampańską zabawę zapewnili 
Marcin Kruk i Łukasz Białas. Mini recital, jak zawsze 
z humorem i dowcipem, wykonał Wiesław Olek. Rolę 
gospodarzy pełnili Janina Kołodziejczyk i Marek Bału-

szek. Pozostaną miłe wspomnienia. Kolejny jubileusz 
już za 5 lat.

 Maciej Liburski   
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Piknik integracyjny w Kleszczowie
Wrześniowy piknik integracyjny w Kleszczowie do-

pełnił cykl letnich imprez plenerowych sołectwa. Organi-
zatorem przedsięwzięcia był sołtys Stanisław Krawczyk, 
Rada Sołecka i Klub Seniora z energiczną przewodniczą-

cą Janiną Iwat - zresztą wszystkie panie z Klubu Seniora, 
to pomoc dla sołtysa nie do przecenienia.

I tym razem dużo się działo. Na początek dla dzieci 
gry i zabawy. Do tego słodycze i napoje oraz mnóstwo 
promocyjnych gadżetów przekazanych przez Urząd 
Gminy. Ogromne dmuchańce to wielka atrakcja - tu 
najmłodsi tracili najwięcej energii. W miarę upływu 
czasu, przyszła kolej na dorosłych. W Domu Kultury 
rozpoczęła się zabawa taneczna. Tak pod nogę – me-

lodiami dla wszystkich bawił do późnych godzin wie-

czornych zespół Secret Band.  Z uczestnikami pikniku 
integracyjnego spotkali się Wójt Gminy Elżbieta Bur-

tan, z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu Alicja Wój-
cik oraz z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Andrzej 
Krawczyk.

      Maciej Liburski
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Klub Seniora Dolce Vita w Rabce
W dniach 6-7 września członkowie Klub Seniora Dol-

ce Vita z Bolechowic wybrali się na dwudniową wyciecz-

kę do Rabki Zdrój. W pierwszym dniu odwiedziliśmy 
Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce. Następnie 
udaliśmy się do Rabki. Jest to wspaniała, uzdrowiskowa 
miejscowość ze znakomitą ofertą sanatoryjną i pięknym 
Parkiem Zdrojowym z Tężnią Solankową i Pijalnią Wód, 
z której walorów zdrowotnych można korzystać tu przez 
cały rok. 

Pierwszym punktem programu była wizyta w Mu-

zeum Górali i Zbójników, gdzie braliśmy udział w warsz-

tatach malowania na szkle a następnie poznaliśmy 
historię mieszkańców góralskiej chaty oraz sylwetki 
kilku zbójników. Dzień zwieńczyło wspólne spotkanie 
w góralskiej chacie przy akompaniamencie akordeonu. 
W kolejnym dniu zwiedziliśmy Muzeum Orkana pozna-

jąc tradycje i historię miasteczka a w drodze powrotnej 
odwiedziliśmy schronisko Kudłacze (727 m. n.p.m.), 
które słynie ze smacznej zupy czosnkowej. 

Wszystkim uczestnikom wycieczki dopisywały hu-

mory i dobry nastrój. Pogoda nas również nie zawiodła. 
Wróciliśmy uśmiechnięci i zadowoleni. Wycieczka za-

tem była bardzo udana.

Joanna Hyckowska
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„E-włączenie seniorów” – Fundacja Mapa 
Pasji poszerza cyfrowy świat seniorów

W okresie pandemii COVID-19 e-wykluczenie senio-

rów stało się problemem szczególnie ważnym. Badania 
pokazują, że 60% osób w wieku 65+ nigdy nie korzystało 
z Internetu (wg danych Głównego Urzędu Statystyczne-

go - wykorzystanie technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych w gospodarstwach domowych w 2018 r.). 
Fundacja Mapa Pasji zaprosiła m.in naszych seniorów 
do projektu, którego celem jest przeciwdziałanie wyklu-

czeniu cyfrowemu i jego skutkom wśród osób starszych. 
Edukacja cyfrowa dla seniorów to warsztaty z table-

tami i smartfonami, które dały praktyczne umiejętności 
obsługi tych urządzeń ze szczególnym naciskiem na ko-

munikację i korzystanie z e-usług. W 6 gminach zosta-

nie także wypracowany i wdrożony program cyfrowego 
wolontariatu senioralnego adresowanego do seniorów. 
W kolejnych 6 gminach seniorzy i instytucje wypracują 
gminne programy dostosowania usług publicznych do 
potrzeb osób starszych. Wszyscy uczestnicy zrealizują 
własne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. 

W projekcie uczestniczą seniorzy z 12 gmin wiejskich 

i z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców). W ramach 
Akademii Aktywnego Seniora szkoli się 20 rzeczników 
senioralnych, a wśród nich nasi reprezentanci. Henryka 
Bała oraz Andrzej Karcz reprezentowali Gminną Radę 
Seniorów w trakcie wizyty studyjnej w Miechowie, któ-

ra miała miejsce na początku października. Już wkrótce 
podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z zaintere-

sowanymi seniorami naszej gminy. 
Katarzyna Mroczek

Zero tolerancji dla zaćmy
Gminna Rada Seniorów wraz z Ośrodkiem Chirur-

gii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie zaprasza wszyst-
kich tych zrzeszonych i niezrzeszonych seniorów na-

szej gminy, na profilaktyczne badanie wykrywające 
zaćmę, jaskrę lub chorobę siatkówki oka. Osoby, które 
mimo noszenia okularów odczuwają pogarszający się 
wzrok, zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej 
akcji Gminnej Rady Seniorów i Ośrodka Chirurgii Oka 
prof. Zagórskiego „Zero tolerancji dla zaćmy”. Koordy-

natorami badania na terenie wszystkich miejscowości 
z naszej Gminy będą Przewodniczący Klubów Seniora 
w poszczególnych sołectwach. To do nich należy się 
zgłosić w celu zapoznania się z terminem oraz zakre-

sem badania i organizacją transportu do kliniki OCHO 
w Krakowie. Koordynacją całego projektu zajmować 
się będzie Gminna Rada Seniorów w osobie pana Ka-

zimierza Krokosza - Przewodniczącego Komisji Pożyt-
ku Publicznego GRS oraz Andrzeja Karcza Przewodni-
czącego GRS w Zabierzowie. 

W październiku jako pierwsi pilotażowo wykona-

ją swoje badania seniorzy z Bolechowic. Na podsta-

wie ich doświadczenia będziemy kontynuować naszą 
akcję w następnych miejscowościach. Badania jak 
i ewentualne zabiegi chirurgiczne są dla nas bezpłat-
ne, finansowane przez NFZ. Wybór placówki, która 
wykona zabieg jest dowolny, niemniej Klinika OCHO 
także wykona te operacje w ramach NFZ. 

Zapraszamy wszystkich seniorów z naszej gminy 
do skorzystania z tego badania, którego celem jest 
poprawa komfortu życia.

Andrzej Karcz   
Przewodniczący GRS     
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Międzypokoleniowa wycieczka w Pieniny
Kultura to bardzo szerokie pojęcie, w którym mieści 

się wiele różnorodnych działań. Samorządowe Centrum 
Kultury i Promocji Gminny Zabierzów organizuje warsz-

taty, koncerty, wystawy i jest otwarte na nowe działa-

nia, które pokazują piękno naszego dziedzictwa i inte-

grują lokalną społeczność. 
Polska złota jesień najpiękniejsza jest w naszych gó-

„Powitanie jesieni” w Brzoskwini
Wokół nas wszystko 

się zmienia. Zmienia się 
świat, zmieniają ludzie 
i obyczaje, zmieniają przy-

zwyczajenia i priorytety, 
inny jest klimat, inne, no-

woczesne technologie. 
Jedno się tylko nie zmie-

nia: upływ czasu i zmien-

ność pór roku.
Tak, jak co roku, 23 

września opuściło nas lato 
i nadeszła jesień. Z tej to okazji – nadejścia jesieni – 
Klub Seniora w Brzoskwini zorganizował tradycyjne już 
„Powitanie jesieni”. Cykliczne spotkania z jesienią orga-

nizowaliśmy do momentu pandemii. Potem nie było to 
możliwe. W tym roku nareszcie mogliśmy zaprosić na-

szych Przyjaciół i Znajomych z Klubów Seniora na spo-

tkanie, którego celem była radość bycia razem, wspól-
na zabawa, rozmowy, wspominki, snucie planów...

Równo 100 osób przybyło do świetlicy w Brzoskwi-
ni. Swoją obecnością zaszczyciła nas Elżbieta Burtan, 
Wójt Gminy Zabierzów. Był obecny również Sołtys 
Brzoskwini Tadeusz Jojczyk. Na nasze zaproszenie zja-

wili się goście z 15 Klubów Seniora, panie z Koła Go-

spodyń w Brzoskwini oraz przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Przy suto zastawionych stołach, w oto-

czeniu jesiennej dekoracji, rozpoczęły się pogaduszki 
i rozmowy na przeróżne tematy, oczywiście z polityką 
włącznie. Tym razem polityka nie dzieliła nas, pozwoliła 
tylko poznać przeróżne punkty widzenia na to, co się 
wokół nas dzieje. Tradycją naszych jesiennych spotkań 
stał się bigos, którego i tym razem nie zabrakło. Moż-

na się było poczęstować również śledzikami, wędliną 
i różnymi sałatkami. Do kawy nie zabrakło wybornych, 
różnorodnych ciast. Wszystkie te wspaniałości, prócz 
wędlin oczywiście, były dziełem członków naszego 
klubu! To dla ciała. A dla ducha? Dla ducha przygrywał 
zespół „Senior Band” i oczywiście nie tylko dla ducha. 
Już przy dźwiękach pierwszego kawałka goście ruszyli 
na parkiet, którego nie opuszczali aż do końca impre-

zy. Były kawałki szybkie i wolniejsze, takie dla seniorów, 
miłe dla ucha, nasuwające wspomnienia młodości. 
Były tany w parach, w kółeczkach, były węże... Jednym 
słowem „tańce, hulanki, swawola”, oczywiście z umia-

rem, jak na seniorów przystało.
I choć jesień często kojarzy się ze smutkiem, z prze-

mijaniem, mamy nadzieję, iż nasi goście nie żałują, że 
przyjęli zaproszenie do Brzoskwini, że bawili się dobrze 
i wesoło, zostawiając na kilka godzin za sobą wszystkie 
troski i smutki. A jeśli tak, to będzie nam bardzo miło 
powitać z Wami przyszłoroczną jesień.

Hanna Czaja - Bogner

rach i tam właśnie zorganizowano międzypokoleniową 
wycieczkę. Pomysł spotkał się z ogromnym zaintereso-

waniem, pogoda dopisała i wszyscy wrócili naładowani 
pozytywną energią. 

Kolejna wycieczka już na wiosnę. 

Katarzyna Mroczek
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Zdobywamy Twierdzę Kłodzką
W dniach 3-4 września 2022r. seniorzy z Rząski byli 

na wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej. Zwiedziliśmy kopal-
nię złota oraz zdobyliśmy Twierdzę Kłodzko, co widać 
na załączonym zdjęciu. Podziwialiśmy trudne warunki 
pracy górników w kopalni uranu. Uczestniczyliśmy we 
mszy świętej w Bazylice Matki Bożej w Wambierzycach. 
W niedzielę w późnych godzinach wieczornych wró-

ciliśmy do Rząski zmęczeni, ale radośni i zadowoleni 
z wspólnie spędzonego czasu.

Klub Seniora z Rząski

Teraz My
Klub Seniora „Teraz 

My” z Nielepic działa bar-
dzo prężnie. Od 2016 roku 
Stowarzyszeniem kieruje 
Barbara Strychalska. Klub 
Seniora reprezentuje so-

łectwo podczas wielu wy-

darzeń o charakterze spo-

łeczno kulturalnym. Tak 
było i tym razem podczas 
Dożynek Sołeckich. Wspa-

niały barwny korowód, wieniec, występ artystyczny, 
domowe ciasta to też ich zasługa. O seniorach Klubu 
„Teraz My” – będzie jeszcze nie raz…

Redakcja

Seniorzy dla juniorów  
- nowy projekt grupy teatralnej Kurdesz 

Działają już 4 lata i do tej pory pracowali nad 
tekstami raczej dla dorosłych. W tym roku grupa te-

atralna Kurdesz postanowiła zrobić coś „z innej bajki” 
zrobić prezent również dla naszych młodych widzów. 
W ramach projektu „Seniorzy dla juniorów” powsta-

je spektakl… na razie niespodzianka. - Postaramy 
się żeby wszyscy będą dobrze się bawili. Mali i duzi 
– mówi Jacek Strama, opiekun grupy, były dyrektor 
Teatru Ludowego, scenarzysta, reżyser i aktor. 

Kibicujemy i z niecierpliwością czekamy na efek-

ty pracy, które podziwiać będziemy na wiosnę. W tej 
chwili trwają prace nad scenariuszem i koncepcją ca-

łego przedsięwzięcia. 
Katarzyna Mroczek
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Pokrycia dachowe

tel. 12 257 79 71, 6
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