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Zwykle w sierpniu nie odbywają się Sesje Rady 
Gminy Zabierzów. Jednak w tym roku Nadzwyczajna 

Sesja została zwołana na dzień 26 sierpnia w związku 
z koniecznością wyłonienia wykonawcy budowy bu-

dynku świetlicy wiejskiej oraz budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu 
w Balicach na działce nr 364. Zadanie to współfinan-

sowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład „Pro-

gram Inwestycji Strategicznych”, i by nie utracić środ-

ków z Polskiego Ładu w kwocie 4 mln 250 tys. zł musi 
zostać jeszcze w tym roku podpisana umowa z wyko-

nawcą inwestycji. Oferty przetargowe zostały otwarte 
w połowie lipca. Wpłynęły 3 oferty, wybrano najtań-

szą. Jednak przed podpisaniem umowy wykonawca 
się wycofał. Aby nie opóźniać rozpoczęcia budowy, 
postanowiono wybrać kolejną ofertę. Ta oferta prze-

wyższała planowane środki i dlatego zwołano Sesję, 
by radni zdecydowali o możliwości zwiększenia kwoty 
na tę inwestycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
o ponad 815 tys. zł z budżetu Gminy. Radni przychylili 
się do tej propozycji i podjęli uchwałę o zwiększeniu 
limitu do kwoty pond 8 mln 943 tys. zł. Teraz będzie 
można podpisać umowę z wykonawcą. Postanowiono, 
że kwota ta zostanie umieszczona w budżecie Gminy 
w 2025 roku, czyli wówczas, gdy inwestycja powinna 
dobiec końca. Jeszcze w bieżącym roku powinna roz-

począć się realizacja umowy, która zawiera zaprojek-

towanie i wybudowanie budynku komunalnego i bu-

dynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym 

komunikacji wewnętrznej i małej architektury, wraz 
z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan.- deszcz., c.o., 
elektrycznymi, teletechnicznymi. Działka przeznaczo-

na pod inwestycję od południowej i zachodniej strony 
graniczy z działkami drogowymi – ulicą Szkolną i ul. 
Krakowską. Przewiduje się wybudowanie budynku 
komunalnego o pow. użytkowej 495 m2 i budynku 

OSP o pow. 271 m2. W budynku socjalnym planuje 
się utworzenie centralnego holu z windą dla osób 
niepełnosprawnych oraz z bezpośrednim dostępem 
do szatni, sale wielofunkcyjne, pomieszczenia biuro-

we, sanitariaty. W budynku OSP znajdzie się garaż dla  
2 wozów strażackich, szatnie, sanitariaty – na parte-

rze, a na piętrze – pomieszczenie biurowe, zaplecze 
socjalne, sala na szkolenia. Powstaną też miejsca po-

stojowe dla 25 samochodów. Za budynkami w pół-
nocno – wschodniej części działki planuje się utwo-

rzenie rekreacyjnej, zielonej przestrzeni. 
Drugą uchwałą podjętą podczas Sesji była zgoda 

na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym 
pomieszczeń o łącznej powierzchni 84 m2 znajdują-

cych się na parterze budynku w Aleksandrowicach. 
Chodzi o pomieszczenia w Budynku Ośrodka Zdrowia. 
Dotychczasowy najemca, który prowadzi Niepublicz-

ny Zakład Opieki Zdrowotnej rezygnuje z prowadzenia 
działalności medycznej. By zachować ciągłość świad-

czeń dla mieszkańców, radni zdecydowali o bezprze-

targowym wynajęciu pomieszczeń.

Lucyna Drelinkiewicz

W sobotę 20 sierpnia na boisku przy szkole 
w Brzeziu odbyły się tegoroczne dożynki gminne, zor-
ganizowane przez Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów. Dożynki rozpoczęły się o godz. 12-tej mszą 
polową, której oprawę muzyczną zapewniła Gminna 
Orkiestra Dęta. Na dożynki do Brzezia przybyli: posło-

wie: Jerzy Meysztowicz, Aleksander Miszalski, oraz 
Rafał Komarewicz Przewodniczący Rady Miasta Kra-

kowa, Jerzy Fedorowicz – dyrektor Teatru Ludowego 
w Krakowie a także przedstawiciele władz wojewódz-

kich, powiatowych i gminnych. Starostami dożynek 
byli: Janina Pawlik z Brzezia i dr Krzysztof Duda – dy-

Dożynki gminne w Brzeziu

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Zabierzów
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rektor Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego w Balicach. 

Wszyscy podziwiali korowód, który uformował się 
w tylnej części placu i prowadzony przez Wójt Zabie-

rzowa Elżbietę Burtan i Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Henryka Krawczyka przeszedł w kierunku sceny 
przy akompaniamencie kapeli ludowej „Złoty Kłos”. 
Reprezentacje poszczególnych sołectw niosły barwne 
wieńce dożynkowe, wykonane z kłosów zbóż, kwia-

tów i wstążek. 
Prowadząca konferansjerkę Małgorzata Krzysica 

mówiła: W polskich wierzeniach ludowych dożyn-

ki były nie tylko radosnym świętem na zakończenie 
ciężkich prac polowych, ale miały również duże zna-

czenie magiczne, dlatego towarzyszyły im różne zwy-

czaje i obrzędy. Wierzono, że w ostatnim snopku ze-

branym z pola przebywa duch zboża i dlatego należy 
go godnie przyjąć. A woda, którą polewano snopek 
miała swoja ożywczą mocą zapewnić wysokie plony 
w następnym roku. To samo znaczenie miało rozsy-

pywanie ziarna z ostatnich kłosów. W nawiązaniu do 
tego zwyczaju, Elżbieta Burtan pokropiła wodą ze 
studni snopek ziarna, a Henryk Krawczyk przy snop-

kach rozsypywał ziarno z tegorocznych zbiorów. 
W części oficjalnej głos zabrała pani Wójt, która 

dziękowała rolnikom za ich pracę. Powiedziała m.in.: 
To Wy, Rolnicy, nieustannie zmagacie się z nieprzewi-
dywalną pogodą, jak dobra matka doglądacie swych 
plonów. Przekazujecie swoje doświadczenie oraz mi-
łość do ziemi dzieciom i tym samym rolnictwo staje się 
rodzinną tradycją. Stoicie na straży najpiękniejszych 
wartości i kultury narodowej. Jednak często otoczenie 
Was nie docenia. Mało kto myśli o tym, że to, co jemy, 
pochodzi przede wszystkim z Waszej ciężkiej i niedo-

cenianej pracy. A przecież jak powiedziała kiedyś au-

torka artykułów o rolnictwie Brenda Schoepp: „Raz 
w życiu potrzebujesz lekarza, prawnika, policjanta 
i kaznodziei, ale codziennie, trzy razy dziennie potrze-

bujesz rolnika.” To dzięki Wam i Waszej ciężkiej pracy 
dzisiaj na naszych stołach znajduje się chleb, którym 
możemy się podzielić. Następnie głos zabrał Przewod-

niczący Henryk Krawczyk: Dziękuję rolnikom za to, że 
możemy mieć nadzieję, iż w tych niespokojnych cza-

sach nie zbraknie nam chleba. Odczytany został też 
list od przewodniczącego PSL Andrzeja Kosiniaka – 
Kamysza: To święto rolników, ale w istocie każdego 
z nas, bo chlebem dzielimy się wszyscy, umieliśmy 
w tym roku podzielić się także z uchodźcami z Ukrainy.

Wręczony pani Wójt bochen chleba z tegoroczne-

go zbioru został pokrojony a pani Wójt i starostowie 

dożynek podzielili się nim z gośćmi przybyłymi na 
święto plonów. 
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Sołtysom z naszej gminy wręczono woreczki 
z ziarnem pszenicy, a następnie dyplomy i upomin-

ki otrzymali zasłużeni rolnicy. Byli to: Marcin Szczu-

ka z Brzezia, Jacek Wielowski z Brzezia, Józef Wój-
towicz ze Szczyglic, Jan Jaroń z Brzezinki, Katarzyna 
Szczepańska-Olek z Brzezinki, Józef Siudek z Kobylan, 
Artur Szczepaniak z Zelkowa, Agnieszka i Jarosław 
Strusińscy z Zelkowa, Krystyna Piwowarczyk z Zelko-

wa, Krzysztof Gąsiorowski z Zelkowa, Łukasz Marek 
z Więckowic, Krzysztof Czajowski z Więckowic, Paweł 
Paczyński z Bolechowic, Marek Sypik z Bolechowic, 
Wojciech Malik z Burowa, Józef Lipiarz z Burowa, Da-

riusz Urbańczyk z Burowa, Mateusz Kurelus z Burowa, 
Tomasz Kurdziel z Pisar, Maria Solecka z Pisar, Anna 
Kołodziejczyk z Rząski, Tadeusz Walczowski z Radwa-

nowic, Marcin Mucha z Radwanowic, Józef Baran  
z Karniowic.

Zgodnie z dożynkowym zwyczajem poszczególne 
sołectwa, koła gospodyń wiejskich i kluby seniora 
wręczały wybranym przez siebie osobom dożynko-

we wieńce, a każdemu z obdarowanych dedykowano 
wesołą i często żartobliwą piosenkę. W przerwie wrę-

czania wieńców zebrani odśpiewali piosenkę „Miała 
baba koguta...”, bo tegorocznym symbolem dożynek 
w Brzeziu został kogut, to on o świcie piejąc budzi 
i woła rolnika do pracy w polu. Oznacza w Polsce 
przezwyciężenie ciemności, nadejście początku dnia 
i czujność. Namalowany, kolorowy kogut zdobił scenę 
podczas całych dożynek.

Nowością w tym roku był konkurs na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce zajął wie-

niec Klubu Seniora z Brzezia, drugie przyznano KGW 
Brzezinka, trzecie – KGW Szczyglice.

Jak zwykle podczas dożynek przeprowadzony zo-

stał konkurs kulinarny na „najlepszą potrawę regio-

nalną”. Tu pierwsze miejsce przypadło Klubowi Se-

niora z Kobylan za biodrówkę jagnięcą, drugie – KGW 
z Nielepic za żeberka w sosie morelowym, trzecie - 
KGW z Brzezinki za zupę drwala. Na stoiskach poszcze-

gólnych kół gospodyń wiejskich wokół placu dożynko-

wego gospodynie częstowały gości przygotowanymi 
przez siebie smakołykami. 

W części artystycznej odbył się koncert Krakow-

skiej Orkiestry Staromiejskiej, wystąpiły Tanecznice 
z Zabierzowa oraz koncert zespołu Future Folk. Dożyn-

ki zakończyły się zabawą taneczną z zespołem Players.

Lucyna Drelinkiewicz
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Dożynki rozpoczęła uroczysta msza św., którą cele-

brował proboszcz parafii ks. Jerzy Zuber. 
Na miejsce uroczystości - plac przy świetlicy wiej-

skiej, sołtys Burowa Tomasz Kurelus, gospodarz do-

żynek wprowadził korowód dożynkowy. Dla podkre-

ślenia jedności parafii przedstawiciele miejscowości 
wspólnie wnieśli jeden wieniec oraz chleb i złoży-

li jako dar ołtarza z podziękowaniem za szczęśliwe 
zbiory. Po zakończeniu mszy św. nastąpiło powitanie 
przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego 
oraz wszystkich przybyłych na uroczystość. Wyróżnie-

ni rolnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami. 

Na zakończenie części oficjalnej sołtys podziękował 
wszystkim za przybycie oraz zaprosił do wspólnej zaba-

wy. Były również podziękowania na ręce sołtysa Buro-

wa od przedstawicieli Balic i Szczyglic za przygotowanie 
uroczystości. Wspólne biesiadowanie przy zorganizo-

wanym przez sołtysa, Radę Sołecką i Koło Gospodyń 
Wiejskich poczęstunku trwało do godziny 19. Atrakcja-

mi dla dzieci były dmuchane zamki, zabawy z animato-

rami i jak zwykle wata cukrowa i popcorn. 

Redakcja

Dożynki parafialne w Burowie
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15 sierpnia odbyły się dożynki sołeckie w Nielepi-
cach, na które licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni 
goście. Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie mszą świę-

tą w tutejszej kaplicy. Prowadził ją ks. Piotr Ciężobka 
Wikariusz Parafii p. w. Wszystkich Świętych w Ruda-

wie. W homilii zwrócił uwagę, jak uroczystość Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny a równocześnie 
Matki Boskiej Zielnej splatają się z losami narodu.  

Na zakończenie mszy ks. wikariusz poświęcił przygo-

towany wieniec dożynkowy oraz przyniesione bukiety 
z kwiatów i ziół. Korowód dożynkowy przeszedł trak-

tem spacerowym do Parku im. Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Część 
oficjalną zakończyły występy seniorów „Teraz MY”. 
Następnie zaprezentowano przedstawienie poświę-

cone etosowi chleba. Był to debiut zespołu „Dworza-

nie Nielepa”. Po występach artystycznych odbył się 
pokaz walk KUNG FU w wykonaniu grupy młodzie-

żowej Klubu Lampart. Rozdano również puchary dla 
zwycięzców rozegranych poprzedniego dnia zawodów 
sportowych. Uroczyście witano nowych mieszkańców 
Nielepic. Kolejną edycję Turnieju na super chłopa wy-

grał Paweł Kozioł. Na dzieci czekało też wiele atrakcji. 
Były również tradycyjne kramy prezentujące lokalną 
sztukę ludową: rękodzielnictwo, malarstwo oraz prze-

twórstwo. Potrawy regionalne i ich degustacja cieszy-

ły się dużym zainteresowaniem. O gości dbał sołtys 
Stanisław Dam. W dożynkach uczestniczyli m.in. Wójt 
Elżbieta Burtan, z-ca Wójta Bartłomiej Stawarz, Wice-

przewodniczący RG Wojciech Stępień, radni Powiatu, 
gminy, sołtysi. Dożynki zakończyła zabawa taneczna. 
Mieszkańcy Nielepic i Gminy nie kryli zadowolenia.

Maciej Liburski

Dożynki w Nielepicach
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Jesienne smaki na zabierzowskim rynku
To już po raz drugi zabierzowski rynek gościł wielu 

wspaniałych wystawców podczas II Eko Targu. Sobot-
ni poranek 17 września dla wielu mieszkańców gminy 
Zabierzów oraz przyjezdnych gości upłynął na ogląda-

niu, smakowaniu i kupowaniu sezonowych przysma-

ków oraz wytworów rękodzielniczych od lokalnych 
przedsiębiorców i rolników. 

Stoiska były zróżnicowane zarówno pod kątem 
oferowanych produktów jak również barwnych de-

koracji, które nadawały kolorytu tego pochmurnego 
i deszczowego dnia. Podczas jesiennej edycji Eko Tar-
gu wystawcy zaproponowali m.in. owoce i warzywa 
sezonowe, miody, pieczywo, sery, wędliny, słodkie 
wypieki, przetwory, naturalne, łatwe do przygotowa-

nia dania, wina, mikrozioła, soki, herbaty i zioła, kuch-

nię vege, wyroby koła gospodyń wiejskich. Ponadto 
przybyli mogli zakupić ceramikę oraz rękodzieło wy-

konane zgodnie z nurtem zero waste. Na stoiskach 
można było znaleźć przedmioty codziennego użytku 
oraz dodatki, wykonane z tkanin z „drugiej ręki”. Pro-

mowano również aromaterapię oraz postawy proz-

drowotne. Dla dzieci (i nie tylko) odbyły się warsztaty 
zorganizowane przez Leroy Merlin z Modlniczki oraz 
Crush on Trash, promujące proekologiczne prakty-

ki. Dodatkową atrakcją był występ zespołu Jarosze 
z Brzezinki, który niedawno świętował 15-lecie swo-

jego istnienia. Członkowie zespołu z rąk przewodni-
czącego Rady Gminy Zabierzów Henryka Krawczyka 
otrzymali gratulacje oraz życzenia kolejnych, pięknych 
lat pracy artystycznej. 

W ramach poszerzania wiedzy na temat zdrowe-

go żywienia odbyła się prezentacja dotycząca pra-

starych odmian zbóż i ich wykorzystania w tradycyj-
nej i zdrowej kuchni, której towarzyszyła degustacja  
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wypiekanego na bieżąco pieczywa. Momentem 
kulminacyjnym imprezy był pokaz gotowania przez 
Pascala Brodnickiego, który dla zgromadzonych 
przygotował sałatkę na bazie kaszy quinoa oraz kur-
czaka curry. Potrawy charakteryzował wyjątkowy 
smak i aromat, który unosił się ze sceny. 

Imprezą towarzyszącą Eko Targu był piknik chary-

tatywny na rzecz dwuletniego Stasia Szymbary, który 
wymaga leczenia i ciągłej rehabilitacji. Przygotowane 
atrakcje przyciągnęły wielu ludzi, który finansowo 
wsparli leczenie chłopca. Można było wziąć udział 
w licytacji pięknych i wartościowych rzeczy. Na naj-
młodszych czekała zabawa na dmuchanych zamkach 
i zjeżdżalniach, malowanie buzi, brokatowe tatuaże, 
kolorowe doplatane warkoczyki. Odbywał się rów-

nież kiermasz ciast, zabawek i innych ofiarowanych 
wcześniej przedmiotów, miały miejsce także pokazy 
strażackie. Na zakończenie pikniku odbył się maraton 
zumby, który rozgrzał wszystkich gorącymi rytmami. 
Głównym organizatorem akcji charytatywnej była 
Fundacja Lecimy z Pomocą. 

Podczas wydarzenia nie zabrakło również zbiórki 
elektorśmieci, której towarzyszyła akcja: „Kwiatki za 
elektorodpadki”. Obecni byli także przedstawiciele 
Centrum Kultury, którzy promowali program zajęć 
i warsztatów na najbliższy rok szkolny w poszczegól-
nych filiach tj. w Zabierzowie, Kleszczowie i Rudawie.

Miła atmosfera i roześmiane buzie motywują do 
organizowania kolejnej, trzeciej już edycji Eko Targu… 
Do zobaczenia na zabierzowskim Rynku!

Karolina Wilewska,
Katarzyna Starowicz 
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130 lat OSP Więckowice 
Pierwszy zachowany zapis dotyczący zorganizo-

wanej grupy strażackiej Więckowic z ratowania ludzi 
i mienia mówiący o wielkim pożarze w Zabierzowie 
pochodzi z 2 sierpnia 1882 roku. Tę datę przyjęto za 
początek działalności OSP Więckowice. Rozkwit OSP 
to lata 1952-78, gdy prezesem był Stanisław Trzaska. 
Zaraz po wojnie druhowie postarali się o wóz kon-

ny na gumowych kołach i motopompę. Wybudowa-

no też murowaną remizę. Jednak po pożarze remi-
zy w 1978 roku i utracie całego majątku jednostka 
utraciła zdolność ratowniczo gaśniczą. Dopiero gdy 
w roku 1992 w setną rocznicę działalności jednostki 
wybrano nowy zarząd, na którego czele stanął Stefan 
Ziarkowski wznowiono działalność i przystąpiono do 
budowy remizy, którą ukończono w 2001 roku. Miesz-

kańcy Więckowic ufundowali sztandar. Ostatnie lata 
to okres intensywnego rozwoju jednostki. To przede 
wszystkim zasługa prezesa Krzysztofa Pogana. Widać 
dużą aktywność kolejnego pokolenia strażaków w tym 
członkiń drużyny żeńskiej. Aktualnie straż ma nową 
remizę i dwa nowe wozy. To dzięki wydatnej pomocy 
Wójt Elżbiety Burtan i władz samorządowych Gminy.

Uroczystości z okazji jubileuszu zaszczycili m.in. 
Wójt Gminy Elżbieta Burtan, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Wojciech Stępień, przedstawiciel Mini-
stra Infrastruktury, przedstawiciele PSP i OSP, radni 
Powiatu, Gminy, sołtysi w tym sołtys Więckowic Adam 
Wierzbicki, mieszkańcy sołectwa i gminy. Druhny 
i druhowie gminnych jednostek OSP, poczty sztanda-

rowe oraz orkiestra z Przegini. Jubileuszowe uroczy-

stości poprzedziła msza św. w kościele w Kobylanach 
celebrowana przez ks. proboszcz Józefa Iwulskiego.

Maciej Liburski
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5 sierpnia br. OSP Zabierzów otrzymała samochód 
średni, marki MAN TGL.12.250. Jak wyjaśnił Komen-

dant Gminny druh Przemysław Sitarski, samochód zo-

stał przejęty od OSP Więckowice w ramach 5-letniego 
użyczenia a następnie przejdzie na stałe wyposażenie 
jednostki w Zabierzowie. Zakup pojazdu bojowego MAN 
stal się konieczny ze względu na rosnącą liczbę zdarzeń 
ze zwiększoną ilością kolizji, wypadków komunikacyj-
nych, działań na terenie zagęszczonej zabudowy i na 

potrzebę korzystania z większej ilości sprzętu, którego 
transport wymaga większego i szybszego w działaniach 
samochodu. Z kolei OSP Zabierzów oddała lekki sa-

mochód Fiat Ducato w dobrym stanie, jednostce OSP 
w Więckowicach. Nieodzowna była wspólna dobra wola 
i zgoda na taka zamianę. Uroczyste przekazanie samo-

chodów odbyło się przed remizą OSP w Zabierzowie. 
Po okolicznościowych przemówieniach nastąpił akt 
poświęcenia samochodów przez Kapelana Gminnego,  
ks. prałata Stanisława Maślankę. Odbyło się też wręcze-

nie statuetek i podziękowanie dla osób, które przyczy-

niły się do pozyskania nowego samochodu. Uroczystość 
prowadził Prezes OSP Zabierzów Jerzy Banarski Część 
oficjalną zakończono wspólną pamiątkową fotografią, 
po czym zebrani udali się na poczęstunek. 

W uroczystości uczestniczyły władze samorządo-

we: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, z-ca Wój-
ta Bartłomiej Stawarz, Przewodniczący Rady Gminy 
Zabierzów Henryk Krawczyk, radny Michał Korzonek. 
Brali liczny udział przedstawiciele władz strażac-

kich, między innymi dh. Marcin Cieślak Prezes ZOG,  
dh. Przemysław Sitarski Komendant Gminnego 

Nowy samochód marki MAN  
dla OSP Zabierzów

OPPoż., dh. Krzysztof Pogan skarbnik ZOG ZOSP 
w Zabierzowie, ks. Prałat Stanisław Maślanka Kape-

lan gminny strażaków. Wśród zaproszonych gości byli: 
przedstawiciel Nadleśnictwa Krzeszowice oraz z-ca 
Nadleśniczego Mateusz Sztremer. Gospodarze impre-

zy, druhny i druhowie OSP Zabierzów przybyli wraz 
z całymi rodzinami i przyjaciółmi. 

Maciej Liburski
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Rocznice wrześniowe
1 września  

83. rocznica wybuchu II wojny światowej 

Wrzesień jest miesiącem hitlerowskiej i sowieckiej 
napaści na Polskę. Celem agresji Niemiec było znisz-

czenie państwa polskiego. Najazd 1 września o go-

dzinie 4.45 bez uprzedniego wypowiedzenia wojny, 
poprzedzały niemiecki e prowokacje, zwłaszcza ak-

cje w pobliżu granicy. Incydentem rozpoczynającym  
II wojnę światową stała się prowokacja gliwicka zwią-

zana z radiostacją, jakoby zaatakowaną przez Polaków 
31 sierpnia w godzinach popołudniowych. W ogóle, 
III Rzesza poprzez tajną operację pod kryptonimem 
„Himmler” chciała oskarżyć Polskę o wywołanie woj-
ny. Niemcy w październiku 1938 roku przedłożyli, od-

rzucone przez polski rząd ultimatum, w sprawie zgody 
na anektowanie Gdańska do Niemiec oraz zgody na 
korytarz przecinający Pomorze Gdańskie z zachodu 
na wschód, w celu zbudowania autostrady i linii ko-

lejowej do Prus Wschodnich, należących wówczas do 
Niemiec. Zgoda oznaczała odcięcie Polski od Bałtyku 
i całkowite uzależnienie polityczne oraz gospodarcze 
od hitlerowskich Niemiec. Warto przypomnieć, że 
Hitler - po podpisaniu 25 sierpnia 1939 roku polsko-
brytyjskiego układu o obowiązku natychmiastowej 
pomocy w razie zagrożenia niepodległości jednej ze 
stron - za pośrednictwem Anglii starał się ponownie 
skłonić Polskę do zgody na aneksję Gdańska do Rzeszy 
i na przeprowadzenie plebiscytu na Pomorzu. Z uwagi 
na ugodowe nastawienie Anglii i Francji, Hitler uznał 
za mało prawdopodobne, aby te mocarstwa przyszły 
z pomocą Polakom walczącym z Niemcami. 31 sierp-

nia 1939 roku podpisał ściśle tajny rozkaz o rozpoczę-

ciu agresji 1 września. Anglia i Francja dopiero 3 wrze-

śnia w godzinach popołudniowych wypowiedziały 
wojnę Niemcom.

Niemieckie wojska miały przewagę liczebną 
i ogromną przewagę techniczną. Dysponowały naj-
nowocześniejszą bronią pancerną i lotnictwem. Już 
w pierwszych godzinach wojny przetestowano nowy 
model bombowca podczas bombardowania pierwsze-

go zaatakowanego w Polsce miasta, jakim był Wieluń 
- położony 20 kilometrów od granicy. Równocześnie 
naloty Luftwaffe na miasta i wsie, a na lądzie zbrodnie 
dokonywane na ludności cywilnej i jeńcach wzmaga-

ły miażdżącą przewagę wroga. Niemcy przygotowani 
byli do eksterminacji Polaków. Już 3 września założyli 

pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny na terenach 
polskich – Stuthoff – a później jeszcze 18 obozów kon-

centracyjnych - tylko na Pomorzu. 
Walki z agresorem niemieckim, m. in.: Grudziądz 

- 3 września, Częstochowa – 5 września (połączone ar-
mie „Kraków” i „Łódź” ) nie powstrzymały Niemców.  
7 września padło Westerplatte. 9 września niemiec-

ki zagon pancerny dotarł na przedpola Warszawy. 
Sytuacja militarna Polski była krytyczna. 13 września 
jednostki niemieckie opanowały wschodni brzeg Wi-
sły i dotarły do Lublina, następnie do Lwowa. Pier-
ścień niemiecki zamykał Warszawę i twierdzę Modlin. 
Resztki polskiej armii po bitwie nad Bzurą zebrano  
w 3 zgrupowania dla obrony stolicy i Modlina. Po prze-

kroczeniu dolnego Bugu przez Niemców rząd Rzeczy-

pospolitej ewakuował się przekraczając 17 września 
ówczesną granicę polsko-rumuńską. Warszawa padła 
dopiero 27 września bohatersko broniona przez woj-
sko i ludność pod wodzą gen. Rommla i prezydenta 
stolicy Stefana Starzyńskiego. 

17 września 1939.  
Najazd Związku Sowieckiego na Polskę.

Dzień 17 września wiąże się z zagarnięciem przez 
III Rzeszę zachodniej części terytorium ówczesnej 
Polski, tj. 189 tys. km2 jej powierzchni i oraz nasile-

niem terroru okupanta, w sytuacji gdy Armia Czer-
wona przekraczała granicę od wschodu zajmując 
województwa Kresów Wschodnich należących do 
Polski. 22 sierpnia 1939 roku w Moskwie, Związek 
Socjalistycznych Republik Sowieckich podpisał pakt 
Ribbentrop-Mołotow z Niemcami. Był to układ o nie-

agresji z III Rzeszą zawierający tajny protokół, który 
przewidywał podział stref wpływów w przypadku 
zmian terytorialnych w Europie Środkowej i Wschod-

niej. 17 września kampania wojenna z Niemcami była 
już faktycznie przegrana od zachodniej granicy Polski 
do Bugu. Pozostały izolowane punkty bohaterskiego 
oporu. Tego dnia o godzinie 5 rano wojska sowiec-

kie składające się z 7 armii (ponad milion żołnierzy) 
przekroczyły wschodnią granice Polski i przez Kresy 
Wschodnie rozpoczęły marsz w kierunku Bugu. Armia 
Czerwona pod pretekstem obrony przed okupacją 
niemiecką Białorusinów i Ukraińców zamieszkują-

cych Kresy - weszła na terytorium Polski. Wkroczenie 
wojsk sowieckich uznano za akt wrogi, przekreślający 
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możliwość dalszej obrony Polski. Po przejęciu władzy 
przez Sowietów rozpoczęto akcję wysiedlenia Pola-

ków z ziem wschodnich, wywózki w głąb Rosji oraz 
zesłania do łagrów, w pierwszym rzędzie przedstawi-
cieli administracji państwowej. Następowały aresz-

towania i deportacja osób uznanych przez sowieckie 
organy bezpieczeństwa za „element niebezpieczny”. 
Deportacja obejmowała urzędników, policjantów, 
sędziów, profesorów, księży, nauczycieli a w okresie 
późniejszym osadników rolnych okresu międzywo-

jennego wraz z rodzinami. Oficerowie z Kresów oraz 
znajdujące się tutaj polskie oddziały wojskowe zostali 
internowani. Zaanektowane przez Związek Sowiecki 
obszary na wschód od Bugu i Sanu przyłączono do 
republik – Ukraińskiej i Białoruskiej a Wilno z najbliż-

szym regionem oddano Litwie. Do terenów zajętych 
po 17 września przez Armię Czerwoną w pochodzie 

na Zachód po stronie Rosji Sowieckiej znalazła się też 
Białostocczyzna, zwrócona Polsce dopiero po zakoń-

czeniu II wojny światowej w roku 1945. Pod władzą 
sowiecką znalazło się 200 tys. km2 powierzchni nale-

żącej do Polski. 

Data 17 września przypomina jak wielkim kosz-

tem dochodziło do przesunięcia granic w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Aż trudno powstrzymać się 
od refleksji, że obecna wojna w Ukrainie  przypomi-
na sytuację Polski po najeździe Związku Sowieckiego 
17 września 1939 roku. Ze strony rosyjskiej, jak się 
wydaje, te same metody walki, strategia, nawet po-

dobna narracja… .

Maciej Liburski
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XX Jubileuszowe Święto Trzeźwości 
10 września w Gminie Zabierzów obchodzono XX 

Święto Trzeźwości. Wspólne świętowanie po dłuższej 
przerwie wywołanej pandemią, rozpoczęła uroczysta 
msza św. w kościele parafialnym w Zabierzowie, któ-

rą celebrował duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji 
Krakowskiej ks. Mirosław Żak, organy i śpiew Mariusz 
Smutek. Po mszy przemaszerowano do Samorządo-

wego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 
Były życzenia i gratulacje. Bowiem… 20 lat wspólne-

go zdrowienia, w tym i osób współuzależnionych, jest 
świadectwem powrotu do normalności całych rodzin. 
Radość tego święta wynika nie tylko z publicznego 
dania świadectwa trzeźwości, ale przede wszystkim - 
realnej perspektywy wyjścia z choroby alkoholowej... 
Bardzo smaczny poczęstunek firmy cateringowej Ry-

szarda Głucha, tańce pod kierunkiem Urszuli Lis-Mo-

lendy - „Tanecznic”, dyskoteka i wspólna zabawa do-

pełniły jubileusz. Było wspaniale…
W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt Gminy Elż-

bieta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Krawczyk, wiceprzewodniczący Andrzej Krawczyk, wi-
ceprzewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego Alicja 
Wójcik, terapeuta Marek Hanusz, rzecznik Grupy Ta-

deusz oraz członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych.
                                                  Redakcja
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Narodowe Czytanie na otwarcie  

nowego lokum biblioteki w Rudawie
3 września w wielu miejscach Polski rozbrzmie-

wały wersy mickiewiczowskich „Ballad i romansów”, 
a działo się to z okazji jedenastej edycji Narodowego 
Czytania. Akcję tę zainicjował w 2012 roku ówczesny 
Prezydent Bronisław Komorowski, a od tego czasu 
czytaliśmy między innymi „Lalkę” Bolesława Prusa, 
„Zemstę” Aleksandra Fredry czy „Moralność pani Dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej.

Nasza biblioteka we współpracy z Centrum Kultu-

ry w Zabierzowie włączyła się w ogólnopolskie czy-

tanie po raz dziesiąty, a zinscenizowane fragmenty 
„Świtezianki”, „Pani Twardowskiej” i „Liliji” można 
było zobaczyć na sali widowiskowej nowo otwartego 
Rudawskiego Centrum Kultury – filii Samorządowego 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Na sce-

nie wystąpili pracownicy i przyjaciele biblioteki oraz 
zaproszeni goście – Wójt Gminy Zabierzów – Elżbie-

ta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów – 
Henryk Krawczyk oraz Dyrektor SCKiPGZ – Aleksandra 
Małek. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Rad-

ni Gminy Zabierzów – Wiesław Cader, Jan Surówka, 
Jan Kultys oraz Adam Wierzbicki, sołtys wsi Rudawa 
– Marcin Cieślak, Przewodniczący Gminnej Rady Se-

niorów – Andrzej Karcz, Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Krakowskiego – Alicja Wójcik oraz Radna Po-

wiatu Krakowskiego – Romana Maziej-Niewczas.
Inscenizacja w reżyserii Marii Gaudyn złamała 

nieco konwencję liryczności i fantastyczności, a dzie-

Ośrodki jazdy konnej w Gminie Zabierzów
Konie na tle malowniczych jurajskich krajobrazów 

to już symbolika naszej gminy. W Gminie Zabierzów 
mamy, aż 6 ośrodków jazdy konnej – „Stajnia Za Ogro-

dem” w Niegoszowicach, „Stadnina Koni Huculskich” 
w Nielepicach, „Ośrodek Jazdy Konnej Perrin” w Ru-

dawie, „Stajnia Młynka”, „OJK Santos” w Zabierzowie, 
„Ośrodek Jazdy Konnej Wydziału Hodowli i Biologii 
Zwierząt UR Rząska”. 

Więcej informacji o w/w ośrodkach można znaleźć 
skanując QR kod lub na stronie internetowej Gminy 
Zabierzów:

https://zabierzow.org.pl/osrodki-jazdy-konnej

Wydział Rozwoju i Promocji
Urzędu Gminy Zabierzów
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ło Mickiewicza, kojarzone zazwyczaj z powagą zostało 
potraktowane z przymrużeniem oka i przedstawione 
w sposób lżejszy, żeby nie rzec komediowy. Całości 
dopełniły elementy scenografii, żartobliwe rekwizy-

ty oraz fantazyjne kostiumy, zaś oprawę muzyczną 
spektaklowi zapewnił duet w osobach Renaty Jaś-

kowskiej-Mazoń (śpiew) i Włodzimierza Mazonia (gi-
tara i śpiew). Ciekawym zabiegiem było zaśpiewanie 
fragmentów dzieła, co nadało całości ciekawego rysu 
i wprowadziło wyjątkowy nastrój. 

Dla zgromadzonej publiczności przygotowano 
dodatkowo sympatyczną niespodziankę – widzowie, 
którzy usiedli na miejscach z ukrytym oznaczeniem, 
otrzymały pamiątkowe egzemplarze „Ballad i roman-

sów”. O wrażeniach ze spektaklu, o literaturze w ogó-

le oraz o nowej bibliotece można było następnie po-

rozmawiać przy kawie i przekąskach.
Zwieńczeniem wydarzenia było otwarcie nowej 

siedziby biblioteki w Rudawie. Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali Wójt Gminy Zabierzów – Elżbieta Bur-
tan, Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów – Henryk 
Krawczyk, Dyrektor SCKiPGZ – Aleksandra Małek oraz 
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzo-

wie – Maria Gaudyn. Pierwsi odwiedzający nie szczę-

dzili słów zadowolenia z nowej, jasnej i nowoczesnej 
biblioteki. Podczas gdy dorośli Czytelnicy oddawali 
się zwiedzaniu nowego lokum, najmłodsi niezwłocz-

nie przystąpili do przeglądu zasobów księgozbioru 
dziecięcego. Dowodem na to jak duże wrażenie robią 
nowe pomieszczenia, niech będzie pytanie młode-

go czytelnika skierowane do pracowniczki biblioteki, 
a brzmiące: „Czy mogę tu wejść w butach?”. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy już dziś 
do nowo otwartej siedziby rudawskiej biblioteki, zaś 
za rok na kolejne Narodowe Czytanie – tym razem po-

wieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 

[bibl.]
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Od października w Samorządowym Centrum Kul-
tury i Promocji Gminy Zabierzów rozpoczyna się nowy 
rok kulturalny 2022/23, a wraz z nim ruszają zajęcia 
zarówno indywidualne jak i grupowe. W bieżącym se-

zonie Centrum Kultury w Zabierzowie oferuje: zajęcia 
plastyczne, ceramikę, warsztaty teatralne, warsztaty 
wokalne, warsztaty fotograficzne, naukę gry na in-

strumentach (pianino, skrzypce, gitara, ukulele), ro-

botyka i programowanie, zajęcia rękodzielnicze, aka-

demia rysunku i malarstwa, Szalone Maszyny, szachy. 
Dodatkowo przygotowano ofertę zajęć ruchowych 
m.in. balet, pilates, zdrowy kręgosłup, Body Shape, 
Yoga, BPU. Tegoroczną ofertę zajęć poszerzono o Klub 
Malucha „Wesołe smyki”. Zapisy w sekretariacie SC-

KiPGZ, szczegóły pod numerem telefonu 12 285 11 79 
lub 603 171 747.

Z dniem 1 października rozpoczyna działalność 
Rudawskie Centrum Kultury, w którym planowane są 
zajęcia m.in. rękodzielnicze, zdrowy kręgosłup, pila-

tes, gimnastyka dla seniora, joga dla dzieci, zumba, 
WygiBobasy, plastyka, zajęcia wokalne i teatralne, 
sensoplastyka, Wesołe Smyki, szachy oraz zajęcia ma-

tematyczne. Dodatkowo odbywać się będą cykliczne 
warsztaty tematyczne – podróżnicze, przyrodnicze 
oraz kulinarne. Szczegóły oraz kontakt pod numerem 
telefonu 12 285 11 79, 603 171 747. 

W piątek 14 października o godz. 19:00 na sce-

nie Samorządowego Centrum Kultury w Zabierzowie 
odbędzie się spektakl pt. „Żona do adopcji”. To lekka 

Październik w Samorządowym Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

i pełna zaskakujących zwrotów akcji komedia. Główne 
role odgrywają: Olga Borys, Jakub Wons oraz Marek 
Pituch. Bilety w cenie 40 zł dostępne są w sekretaria-

cie SCKiPGZ, ul. Szkolna 2 (tel. 12 285 11 79, 603 171 
747). 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach. Szczegóły 
wszystkich wydarzeń dostępne na stronie interneto-

wej: sckipgz.zabierzow.org.pl i profilu facebookowym 
SCKiPGZ.

Katarzyna Starowicz

Z pasji do zdrowego stylu życia
W każdy piątek o godzinie 18.00 na boisku spor-

towym „KS Topór” w Aleksandrowicach odbywają 
się ćwiczenia sportowe połączone ze świetną zaba-

wą i lekką rywalizacją, w ramach projektu Fit Camp 
„Z pasji do zdrowego stylu życia – miasto po mieście”. 
Ćwiczenia są przeznaczone dla osób w każdym wieku, 
zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. 
Oprócz ćwiczeń można również skorzystać z porady 
dietetyka i podjąć działania w rozpoczęciu dobrych 

nawyków żywieniowych połączonych z aktywnością 
fizyczną. Aktywność fizyczna połączona ze zdrowym 
trybem życia daje uczestniczkom dużo energii i rado-

ści. Wspólne ćwiczenia to czysta przyjemność.
Zajęcia prowadzą Edyta Chudzik Wastag oraz Mar-

ta Staroń - trener odżywiania i możemy z nich korzy-

stać dzięki pomysłowi i inicjatywie pani Joli, miesz-

kanki Aleksandrowic.
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Marta Staroń - Trener Odżywiania: Pomagam osią-

gnąć inspirujące rezultaty sylwetkowe, najczęściej 
schudnąć, zdrowo się odżywiać, mieć więcej energii. 
Jestem pasjonatką sportu oraz zdrowego stylu życia.

Wypowiedzi uczestniczek zajęć:

Kinga z Aleksandrowic: Odkąd zaczęłam ćwiczyć 
wróciła energia i chęć do działania. Zmiana nawyków 
żywieniowych i dbanie przede wszystkim o regular-
ne jedzenie sprawiają, że oznaki zmęczenia znikają. 
Wspólne motywowanie się, grupa wsparcia ułatwia 
proces chudnięcia. Dążenie do celu staje się dużo 
prostsze i przede wszystkim przyjemniejsze. FIT CAMP 
ma jeszcze jedną wartość dodatnią. To czas, kiedy mo-

żemy się spotkać pożartować wymienić doświadcze-

niem i czegoś nowego nauczyć.

Ania ze Szczyglic: Ćwiczenia sprawiają, że poza 
zmianami sylwetki wzmacnia się też fizyczne poczucie 
własnej wartości Poznaje możliwości swojego ciała, 
Bieganie (które od dwóch lat uwielbiam) i ćwiczenia 
to jest dla mnie sposób relaksu, taki MÓJ CZAS. Zdro-

wa rywalizacja wzmaga apetyt na więcej takiego zdro-

wego stylu życia.

Jola z Aleksandrowic: Co piątkowy Fit Camp daje 
mi energię na cały tydzień. Zmieniłam również swo-

je nawyki żywieniowe, za co dziękuję Marcie Staroń 
i Edycie Chudzik Wastag. Czuję się zdrowsza i każdego 
dnia wstaję z uśmiechem na twarzy. Po ćwiczeniach 
wiem, że jeśli się bardzo chce to się uda. Z osobami, 
które poznałam na Fit Camp to jest realne.

Ala z Aleksandrowic: Ćwiczenia połączone z zaba-

wą, śmiechem i radością. Jestem najstarsza w grupie 
i bez problemu daję radę wyzwaniom. Duży plus to 
ćwiczenia na świeżym powietrzu. Nie stosuję diety, 
ale z uwagą słucham o dobrych nawykach żywienio-

wych. Po ćwiczeniach mam dużo więcej pozytywnej 
energii i jak Jola taki „POWER”. Na naszym boisku jest 
dużo miejsca, zapraszam chętnych, jest super!

Redakcja
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Szkoła Tańca Frygi Drygi
Szkoła działa na terenie naszej gminie od ponad 

10 lat. Jej założycielką jest rodowita Zabierzowianka 
Natalia Kubica-Lupa, która od zawsze swoje życie za-

wodowe wiązała z tańcem, jako sposobem wyraża-

nia siebie. Uwiecznieniem jubileuszu dziesięciolecia 
szkoły była organizacja pięknego spektaklu taneczne-

go pt., „Podróż do czasie” na deskach Nowohuckiego 
Centrum Kultury w Krakowie. Mali i więksi artyści od-

grywanymi przez siebie rolami nawiązywali do spek-

takli z poprzednich lat, a były to m. in. „Alicja w kra-

inie czarów”, „Mały Książę”, „Tajemniczy ogród” czy 
zeszłoroczny „Aladyn”. Każda z baśni niesie ze sobą 
przesłanie, które tancerze chcą przekazać publiczno-

ści i zarazić ich magiczną atmosferą, która towarzyszy 
każdemu przedstawieniu wystawianemu przez szkołę. 
Autorski program nauczania, stroje własnego projek-

tu, wyjątkowe aranżacje oraz scenografie, powodują 
zachwyt u publiczności i rodzą dumę w sercach tance-

rzy z przynależności do społeczności Frygi Drygi. 
Oprócz lokalnej działalności, Szkoła odnosi liczne 

sukcesy na wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach 
tanecznych, dumnie reprezentując Gminę Zabierzów. 
Tylko w ubiegłym sezonie były to:

I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Tanecz-

nym Chyże Nóżki w Krakowie, Nagroda Grand prix na 
Ogólnopolskim festiwalu Chrzanowska Lokomotywa, 
II miejsce Na Festiwalu Artystycznym Młodzieży 
w Krakowie; II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu 
Tanecznym Róża oraz liczne wyróżnienia w swoich ka-

tegoriach, których nie sposób wymienić.
Szkoła szczyci się również wybitnymi solistami, 

którzy swoją postawą, zaangażowaniem i osiągany-

mi sukcesami, zarażają miłością to tańca innych. Jed-

nym z takich solistów jest Maksymilian Stępień, które 
nie dość, że w czasie eliminacji do mistrzostw świata 
zdobył tytułu overall solo winner, to w czasie samego 
Dance World Cup w San Sebastian zdobył II miejsce 
w kategorii solistów. Szkoła Frygi Drygi jest dumna, 
że może w swoich szeregach kształcić tak wybitnych 
tancerzy i ma nadzieję na kolejne pokolenia młodych 
ludzi, którzy będą chcieli współtworzyć z nimi tanecz-

ną przestrzeń na terenie naszej gminy. Frygi oprócz 
zajęć tanecznych, swoim podopiecznym oferuje zaję-

cia z Capoeiry. Dzięki współpracy z jedną z wiodących 
szkół Capoeiry w naszym kraju – Unicar, możliwe jest 
uczestnictwo w zajęciach na najwyższym szczeblu.

Redakcja
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Michalina Kotyza na Mistrzostwach  
Europy w boksie 

Zawodniczka Bokserskiego Klubu Sportowego 
Smok Zabierzów Michalina Kotyza zakończyła rywa-

lizację w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Młodzików 
w boksie olimpijskim w Tureckim Erzurum. Nasza za-

wodniczka po bardzo emocjonującym i wyrównanym 
pojedynku w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w bok-

sie olimpijskim w kategorii wagowej do 60 kg. uległa 
na punkty reprezentantce Gruzji Nanie Pipia. Gratulu-

jemy postawy, serca do walki i wytrwałości. 
Sam udział i awans do Mistrzostw Europy w boksie 

olimpijskim to ogromny sukces dla czternastoletniej 
Michaliny Kotyzy, która na co dzień trenuje w Centrum 
Boksu i Kickboxingu w Zabierzowie. Jesteśmy przeko-

nani że zdobyte doświadczenie w trakcie Mistrzostw 
Europy zaprocentuje w przyszłych zmaganiach spor-
towych, czego życzą dumni trenerzy BKS Smok Zabie-

rzów – Grzegorz Zbroja i Grzegorz Majcher. Dziękuje-

my za przygotowanie trenerowi kadry Polski Karolinie 
Koszewskiej oraz rodzicom Michaliny za wspieranie 
w przygotowaniach do zmagań sportowych.

Tekst i zdjęcia: Bokserski Klub Sportowy
Smok Zabierzów im. Andrzeja Firsta
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80+ w Klubie Seniora „Złota Jesień”  
w Zabierzowie

Moc wzruszeń i dobra atmosfera towarzyszyły 
uroczystości, którą seniorzy z Klubu Seniora „Złota je-

sień” zorganizowali dla osób, które w tym roku ukoń-

czyły co najmniej 80 lat. Po raz pierwszy uhonorowa-

no wspólnie wszystkich 80-latków wręczając kwiaty, 
drobne upominki i wznosząc toast. 

To wyjątkowe spotkanie pełne było niespodzia-

nek. Gigantyczny i przepyszny tort został upieczony 
przez Hannę Miśtak, poczęstunek przygotowali człon-

kowie klubu a Wisław Olek zaśpiewał piosenkę wła-

snego autorstwa. 
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Dzisiaj drodzy jubilaci, w dniu święta Waszego
Dużo zdrowia Wam życzymy – Wszystkiego najlepszego
Żyjcie w szczęściu i miłości, cieszcie się szacunkiem
Wszyscy tego Wam życzymy, pieczętując trunkiem. 

Bo szampana kieliszeczek wypić nie zaszkodzi
Po bąbelkach poczujemy znowu się jak młodzi
Nie jest ważne, ile latek na świecie żyjemy 
Najważniejsze moi mili, na ile się czujemy.

Młodzi przykład niech z Was biorą, jak żyć, postępować
Godnie życie swoje przeżyć i go nie zmarnować
Bo to życie jest nam dane, raz i bez powtórki
Raz jest ciężko jak pod górę, drugi raz jak z górki. 

My ciut młodsi wielki szacun, zawsze dla Was mamy
200 wiosen Wam życzymy, no bo Was kochamy
Wy jesteście dumą Klubu, no i drogowskazem
Można każde zło pokonać, gdy jesteśmy razem.

Teraz dla Was koleżanki, taką prawdę wieszczę
Wy jesteście jak to wino, z każdym rokiem lepsze
Chociaż latek Wam przybyło, jak róże kwitniecie
Bardzo fajne z Was są babki, najlepsze na świecie. 

Po takich muzycznych życzeniach seniorzy pode-

rwali się do tańca i wspólnie bawili się do późnych go-

dzin wieczornych, a przygrywał zespół „Senior Band”, 
który porwał na parkiet wszystkich obecnych gości. 
Podziwiamy energię i pogodę ducha. Jubilatom skła-

damy najlepsze życzenia – zdrowia, radości i kolejnych 
tak udanych spotkań. 

Katarzyna Mroczek

tel. 12 257 79 71, 6
tel. 12 280 61 42
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Seniorzy są grupą, której nie trzeba długo nama-

wiać do działania. Pojawiło się zaproszenie na turniej 
gry w boule w Kętach i pojechali. 4 września w pięknej 
scenerii Parku Lipowego w Kętach odbył się VI Rodzin-

ny Turniej Gry w Boule pod patronatem Burmistrza 
Gminy Kęty. Na świeżo przygotowanych bulodromach 
(profesjonalnych torach do gry) rozegrane zostały 
rundy turniejowe w dwóch kategoriach. Naszą gminę 
reprezentowało 6 dwuosobowych drużyn a w sumie 
w rozgrywkach wzięło udział 48 osób. Niektórzy tre-

nowali, inni pojechali z ciekawości. 
- Pierwszy raz w życiu miałam w rękach boule i ja-

koś tak wyszło – mówi Anna Święch, mistrzyni turnie-

ju, która tytuł wywalczyła razem z Kazimierzem Hoj-
ną. Pierwsze miejsce w kategorii dorosłych cieszyło 
wszystkich obecnych seniorów z gminy Zabierzów. 
Przedstawiciele Brzoskwini, Balic, Bolechowic, Zabie-

rzowa i Kleszczowa wspierali się wzajemnie i wspólnie 
cieszyli z wygranej. 

Organizatorem turnieju był Dom Kultury w Kętach 
wspólnie z sekcją sportową kęckiego UTW. 

Wszystkich uczestników zachwycił klimat miejsca, 
a chwilowo niesprzyjająca aura, nie przeszkodziła 
w dobrej zabawie, jaką przyniosła sportowa rywali-
zacja. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i wspaniałą 
organizację a naszym mistrzom z Kleszczowa gratulu-

jemy zwycięstwa. 

Katarzyna Mroczek

Seniorzy z Kleszczowa mistrzami!
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W maju tego roku seniorzy gminy Zabierzów od-

wiedzili Kęty, a 19 sierpnia w ramach rewizyty od-

wiedzili nas seniorzy z Kęt. Obiad połączony ze zwie-

dzaniem Pałacu Radziwiłłów w Balicach rozpoczął 
trzydniowy pobyt przesympatycznej grupy, a powitali 
ich przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów – An-

drzej Karcz, Henryka Bała i Barbara Sendor. O Pałacu 
pięknie opowiadała Anna Drabik, a w trakcie space-

ru towarzyszył sam Dyrektor Instytutu Zootechniki  
dr. Krzysztof Duda, który z pasją opowiadał o pszczo-

łach, zmianach jakie zachodziły wokół pałacu i w sa-

mym budynku. Kolejnym punktem programu było spo-

tkanie z pozostałymi członkami rady seniorów, którzy 
czekali w Urzędzie Gminy. W Sali obrad, przy kawie 
i lokalnych specjałach sekretarz gminy Bartosz Ba-

rański zaprezentował inne piękne i ciekawe miejsca 
gminy Zabierzów. O swoich działaniach opowiadali 
członkowie Gminnej Rady Seniorów i działania podej-
mowane przez naszych seniorów. 

Pierwszy dzień wizyty zakończyła biesiada, której 
organizatorem był lub seniora Sami Swoi z Rudawy.  
To był wspaniały wstęp do gminnych dożynek, na któ-

re seniorzy z Kęt zostali zaproszeni kolejnego dnia.  
Doświadczenie tradycji dożynkowych zostało po-

przedzone warsztatami, które przygotowała Jadwiga 
Kalemba w Klubie Senior+. Nasi goście mieli okazję 

Wakacyjna wymiana energii
zobaczyć miejsce spotkań w ramach tego projektu, 
a w trakcie warsztatów każdy mógł poznać i spróbo-

wać ciekawej techniki quillingu, która była później 
prezentowana na stoisku dożynkowym. W bogatym 
programie wizyty nie mogło zabraknąć naszej lo-

kalnej twórczyni ludowej, Beaty Jaremy. Jak zwykle 
z niezwykłą pasją opowiedziała grupie seniorów z Kęt 
o koronce prezentując swoje arcydzieła. Spotkanie za-

kończyły warsztaty z makramy, a uczestnicy spotkania 
sami mogli zrobić sobie piękne breloczki ze sznurka. 

Po tak pracowitym dniu wszyscy udali się na gmin-

ne dożynki w Brzeziu, gdzie mogli degustować i po-

dziwiać stoiska wielu klubów seniora z naszej gminy. 
Ostatni dzień wycieczki upłynął na spacerze z krakow-

skim przewodnikiem, który oprowadził całą grupę 
po nieco mniej oczywistych miejscach królewskiego 
miasta. To były trzy dni wypełnione różnorodnymi 
atrakcjami a przede wszystkim wspólnie spędzony 
czas seniorów, którzy zaprzyjaźnili się tak bardzo, że 
już planują kolejne spotkania. 

To znakomita okazja do aktywnego spędzenia cza-

su i wymiana dobrych praktyk. Seniorzy inspirują się 
nawzajem i motywują w tej sposób do podejmowania 
kolejnych przedsięwzięć. 

Katarzyna Mroczek
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Dzisiaj plotki dostarczają nam portale plotkarskie 
i social media. Dawniej we wsi była co najmniej jedna 
plotkara, która dostarczała różnorodnych informacji 
innym gospodyniom. Okazją do takiej wymiany in-

formacji były tzw. wyskubki. Mieszkańcy zbierali się 
wtedy w jednej izbie i opowiadali plotki, śpiewali, 
tańczyli… Klub seniora „Młodzi Duchem” z Kobylan 
postanowił przypomnieć jak wyglądało darcie pie-

rza w formie widowiska teatralnego. Już od dawna 
grupa słynnie z doskonałego humoru i dowcipnych 
przyśpiewek. Tym razem zaskoczyli swoim talentem 
aktorskim. Nad realizacją pomysłu czuwała aktorka 
Teatru Ludowego Małgorzata Krzysica, która współ-
pracuje z Samorządowym Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów, a z seniorami z Kobylan pracuje od 
dwóch lat. Nad widowiskiem pracowali od stycznia 
tego roku. Aktorka tak zaangażowała się w pracę z se-

niorami, że wcieliła się w jedną z ról w widowisku - za-

grała największą plotkarę we wsi, Kaśkę Merdalonkę.  
- Ci seniorzy to moi wychowankowie - pod względem 
pracy teatralnej, przygotowania ról i pokazu, ale zży-

łam się z nimi tak bardzo, że traktuję ich jak rodzinę 

- przyznała Małgorzata Krzysica.
Tradycyjne wyskubki wpisały się doskonale w pro-

jekt Etno – Zmysły, który Centrum Kultury realizuje 
w tym roku w ramach programu Etno-Polska. Pomysł 
został także zgłoszony do konkursu inicjatyw „Moc se-

niorów” i dzięki temu powstały dwie wersje spektaklu 
– dla dorosłych i wersja edukacyjna dla dzieci, którą 
seniorzy zaprezentują w szkole w Kobylanach jeszcze 
we wrześniu. 

Seniorki z Kobylan wspominają, że dawniej w ich 
wiosce darcie pierza było normalną pracą.

 - Tu w Kobylanach gęsi były niemal w każdym go-

spodarstwie. Wypasało się te gęsi w skałach. Chodzi-
ły w rejonie doliny i wyjadały trawę - wspomina Ewa 

Macałka, szefowa Klubu Seniora w Kobylanach i jedna 
z aktorek-amatorek w spektaklu.

 - Kobiety najpierw podskubywały gęsi, zabierały 
te większe pióra zostawiając im tylko puch. Potem 
zbierały się po domach i darły to pierze. Chodziły przez 
kilka dni od domu do domu. A na koniec organizowały 
imprezę, czyli wyskubek - mówi Małgorzata Woch.

Występ zachwycił i rozbawił wszystkich obecnych 
gości do tego stopnia, że pojawiły się rezerwacje na 
kolejne występy. Premiera powstawała w trudnej dla 

Darcie pierza w Kobylanach

seniorów sytuacji ponieważ w trakcie prób, zmarł ich 
przyjaciel, akordeonista i część klubowej rodziny – Jó-

zef Rysakowski. 
- Załamało nas to. Wydawało się, że bez niego to 

nie wyjdzie, ale pozbieraliśmy się i postanowiliśmy 
wystawić widowisko dedykując je właśnie Józefowi 
Rysakowskiemu - mówi Jacek Macałka, odtwórca roli 
gospodarza, w którego domu organizowano wysku-

bek.
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Obok aktorki Małgorzaty Krzysicy wystąpiło w tym 
przedstawieniu dziewięć osób. W tym siedmioro se-

niorów z Kobylan: Ewa Macałka, Małgorzata Woch, 
Maria Sikorska, Stanisława Ziarkowska, Maria Faryna, 
Zofia Starowicz, Jacek Macałka oraz dokooptowany 
w ostatnich tygodniach pracy akordeonista Andrzej 
Tomczyk oraz wnuk tutejszych seniorów - aktorów 
Dorian Niezgoda. Wystąpił on w roli Józka, a imię 
chłopca z widowiska wybrano ku pamięci Józefa Ry-

sakowskiego.

Katarzyna Mroczek

Pierwszy sentymentalny spacer w Kleszczowie 
za nami. 13 sierpnia oficjalnie została przetestowa-

na Sentymentalna Mapa tej miejscowości, która po-

wstała w czasie pandemii. Dzięki inicjatywie seniorów 
i współpracy z sołtysem Stanisławem Krawczykiem 
oraz Samorządowym Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów odbył się długo oczekiwany spacer 
z mapą w ręku i z najlepszym przewodnikiem - Jani-
ną Iwat. Ta wyjątkowa historia ma początek wiele lat 
temu. Zaczęło się od mapy wsi, która została wyha-

ftowana przez mieszkańców Kleszczowa. Mapa wy-

blakła, a rozbudowująca się wieś zmieniła swój wy-

gląd. Coraz mniej osób znało historię Wickosiówki, 
Kopaniny, czy Zadołu. Janina Iwat, przewodnicząca 
klubu seniora z Kleszczowa wymarzyła sobie stworze-

nie bardziej aktualnej wersji sentymentalnej mapy. 

- Mapa sentymentalna Kleszczowa to jest powrót do 
dzieciństwa, rozmów z rodzicami, z dziadkami. Histo-

ria przysiółków to opowieści z dawnych lat i miejsca 
znane tylko lokalnym mieszkańcom, w których daw-

niej się spotykali, bawili, spędzali wolny czas – mówi 
Janina Iwat, pomysłodawczyni sentymentalnej mapy 
Kleszczowa. Stadła, Zbrza, Kopanina, Kobylec, Hekta-

ry, Bielówki – to dawne przysiółki Kleszczowa, które 
zostały uwiecznione na mapie. 

Mapa powstała w ramach projektu „Moc Dzia-

łania”, finansowanego w ramach Programu Wielo-

letniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+ na lata 
2021–2025, edycja 2021. To pierwsza tego typu mapa 
w Polsce na terenie wsi. Wydrukowaną wersję każdy 
może zabrać ze sobą i przejść się po wsi odkrywając 
historię Kleszczowa! Zapraszamy na wspólny spacer! 

 

Katarzyna Mroczek

Sentymentalny spacer po Kleszczowie
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W dniach 30-31 sierpnia miała miejsce kolejna wy-

cieczka integracyjna mieszkańców Ujazdu. Tym razem 
wyruszyliśmy w kierunku Kazimierza Dolnego. Uczest-
nikami wyprawy byli również mieszkańcy sąsiednie-

go Brzezia, oraz dzieci i młodzież. W czasie krótkiej 
przerwy w podróży spacerowaliśmy po Parku Czarto-

ryskich w Puławach, gdzie swym urokiem zachwyca-

ły przechadzające się pawie. Po krótkim odpoczynku 
dotarliśmy do małej wioski Kozłówka, gdzie mieści się 
pałac będący siedzibą Muzeum Zamoyskich.  

Kazimierz Dolny to malownicze miasteczko poło-

żone nad samym brzegiem Wisły. To tu przesiedliśmy 
się na statek, by odbyć rejs po Wiśle. Statek płynie 
w górę Wisły, dopływa do Krowiej Wyspy i zawraca 
z powrotem do Kazimierza. Wieczorną atrakcją było 
spotkanie integracyjne przy ognisku w miejscu zakwa-

terowania. W czasie zwiedzania Kazimierza oprowa-

dzająca nas p. przewodnik opowiedziała nam wiele 
ciekawostek i legend związanych z tym miejscem. 
Odwiedziliśmy Klasztor Ojców Franciszkanów na 
Wietrznej Górze, by wśród renesansowych kamienic 
dotrzeć do Rynku, gdzie znajduje się Studnia – symbol 
Kazimierza, a w pobliżu posąg psa Werniksa. Zdobyli-

Wycieczka mieszkańców Ujazdu
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śmy też Górę Trzech Krzyży, oraz byliśmy w pobliskim 
zamku – Baszta. Był też czas na zakup „kazimierzow-

skiego plecionego koguta” jako pamiątki z wycieczki. 
Na Cmentarz Żydowski z kazimierzowską ścianą pła-

czu, oraz do Wąwozu Korzeniowy Dół dojechaliśmy 
Eko-busikami z racji tego, że są to najdalej odległe 
miejsca. Na zakończenie dwudniowej wycieczki zwie-

dziliśmy zamek w pobliskim Janowcu. Była to kolejna 
udana wyprawa, którą będziemy miło i długo wspo-

minać.
Jan Baran
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Pokrycia dachowe

tel. 12 257 79 71, 6
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