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Jednym z tematów marcowej Sesji była współpra-
ca Powiatu Krakowskiego z Gminą Zabierzów. W Sesji 
uczestniczył dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakow-
skiego Jacek Gryga. Na wstępie Wójt Elżbieta Burtan 
poinformowała, że jesienią ub. roku Gmina zgłosiła 
do Powiatu chęć wspólnej realizacji kilkudziesięciu 
zadań. Wspólna realizacja inwestycji dotyczących 
budowy lub przebudowy nawierzchni dróg powiato-
wych, polega na dofinansowaniu 50% wartości tych 
inwestycji przez Gminę Zabierzów, w przypadku bu-
dowy i przebudowy chodników wzdłuż dróg powiato-
wych Gmina Zabierzów pokrywa 60% wartości inwe-
stycji. Powiat zaproponował do wspólnej realizacji  
w 2022 roku następujące zadania: przebudowa skrzy-
żowania drogi powiatowej na 2128K z drogą gminną 
w Niegoszowicach i Rudawie, wykonanie chodnika, 
dwóch przejść dla pieszych oraz dwóch peronów 
przystankowych (udział Gminy – ponad 730 tys. zł), 
przebudowa przepustu w Aleksandrowicach w ciągu 
drogi powiatowej nr 2121K (udział Gminy – 190 tys. 
zł), opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż 
ul. Pisarskiego w Pisarach (udział Gminy – 50 tys. 
zł), opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż  
ul. Długiej w Nielepicach (udział Gminy – 130 tys. zł). 
Ma też zostać przebudowana droga w Brzoskwini  
w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodnika 
wraz z kanalizacja deszczową, przejścia dla pieszych  
i oświetlenia. Ta inwestycja była przez Powiat pla-
nowana na 2021 rok, lecz nie została zrealizowana 
(udział Gminy – 1 mln 141 tys. zł). Natomiast zo-
stał już wybudowany ciąg pieszo – rowerowy przy  
ul. Zielonej w Bolechowicach (udział Gminy 103 tys. zł).  

W ramach współpracy zaplanowano tez wykonanie 4 
projektów drogowych: przebudowy ul. Radziwiłłów  
w Balicach (etap III), skrzyżowania w Brzoskwi-
ni wraz z budową chodnika w kierunku Nielepic,  
drogi powiatowej nr 2120K w Burowie, skrzyżowania  
w Niegoszowicach.

W dyskusji na temat współpracy naszej Gminy  
z Powiatem, radni zgłosili wiele uwag dotyczących 
dróg powiatowych. Dotyczyły one nie tylko opóźnień 
w realizacji przez ZDPK wspólnych inwestycji oraz 
zbyt małej liczby wybranych przez Powiat zadań,  
ale też konkretnych problemów np.: brak przejścia 
dla pieszych w centrum Aleksandrowic, podmywa-
nie ul. Jana Pawła II w Zelkowie, zasypane rowy me-
lioracyjne i dziurawa droga – ul. Kwiatów Polnych  
w Zabierzowie, niebezpieczny zjazd z ul. Kolejowej 
do bloków w Zabierzowie, ogromne korki i w związ-
ku z tym konieczność budowy ronda w Bolechowi-
cach, w Pisarach konieczność budowy dwóch przejść  
dla pieszych i dojścia do boiska, w centrum Nielepic 
błoto zalewające drogę, brak barierek przy przej-
ściu dla pieszych przy ul. Kolejowej w Zabierzowie.  
Dyrektor Gryga tłumaczył niedopatrzenia brakiem 
środków lub tym, że stanowisko dyrektora objął 
niedawno i jeszcze z wieloma sprawami nie zdążył 
się zapoznać. Obiecał zająć się wszelkimi brakami  
i niedociągnięciami ze strony Zarządu Dróg Powiatu  
Krakowskiego.

Kolejny temat, który wywołał dyskusję podczas 
Sesji to utrzymanie porządku i czystości w gminie,  
a zwłaszcza segregowanie i odbiór odpadów.  
Radni w imieniu mieszkańców zgłaszali problem bra-
ku worków z zielonym pasem, w których należy gro-
madzić skoszoną trawę i gałęzie. Nie można w skle-
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pach dostać takich worków, skąd je brać? - pytano. 
Sporo mówiono też o kompostownikach, które mogą  
w znacznym stopniu rozwiązać problemy z odbio-
rem bioodpadów. Sugerowano, że zniżka dla osób 
mających w ogrodzie kompostownik powinna być 
podniesiona, by zachęcić mieszkańców do samodziel-
nego pozbywania się odpadów biodegradowalnych.  
Wójt Elżbieta Burtan poinformowała o rozpatrywa-
niu wspólnie z Instytutem Zootechniki i Miastem Kra-
ków możliwości budowy dużej kompostowni, która 
ewentualnie mogłaby za kilka lat powstać w Rząsce.  
Taka duża kompostownia wyposażona w pochłania-

cze zapachów nie jest uciążliwa dla mieszkańców. 
Uczestniczący w obradach Sesji z-ca komendanta 

Komisariatu Policji w Zabierzowie, komisarz Krzysztof 
Kubicki omówił stan bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego w naszej gminie. Główne zagrożenia tu wy-
stępujące to: kradzieże z włamaniem, kradzieże mie-
nia, uszkodzenia mienia, zagrożenia na terenie MPL 
Balice spowodowane np. przez pozostawiony bagaż 
oraz imprezy masowe. W 2021 roku stwierdzono na 
terenie gminy Zabierzów ogółem 160 przestępstw 
(pobicia, oszustwa, kradzieże, nietrzeźwi kierujący) 
oraz 5041 wykroczeń, w tym m.in.: zakłócenia po-
rządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym. W ub. roku odnotowano na drogach  
w naszej gminie 11 wypadków drogowych, w których 
zginęły 2 osoby a 12 zostało rannych. Wydarzyło się 
też 255 kolizji drogowych.

W dniu 12 marca Sejm RP uchwalił ustawę mó-
wiącą o tym, że gminy mogą pomagać uchodźcom  
z Ukrainy. W ślad za tą ustawą, Rada Gminy Zabie-
rzów podjęła na Sesji uchwałę, w której określono 
zakres pomocy obywatelom Ukrainy, mieszkającym 
obecnie na terenie naszej gminy. W gminie Zabierzów 
działania związane z pomocą uchodźcom rozpoczęły 
się już 24 lutego. Mieszkańcy przyjmowali pod swój 
dach uchodźców, organizowali dla nich transport  
i wszelką pomoc. Urząd Gminy przygotował miej-
sca pobytu dla uchodźców w siedmiu lokalizacjach. 
Z budżetu Gminy przeznaczono 108 tys. zł na wyre-

montowanie pomieszczeń, niezbędne wyposażenie, 
zakup śpiworów i materacy, zapewnienie wyżywienia  
w formie cateringu. Od połowy marca Urząd Gminy 
rozpoczął rejestrację uchodźców. Na dzień 25 marca 
zarejestrowanych było 770 osób, w tym 160 osób spo-
za Gminy Zabierzów (w Krakowie są olbrzymie kolejki). 
Spośród 610 Ukraińców mieszkających w naszej gmi-
nie, największą ich liczbę odnotowano w Zabierzowie 
– 160, w Rząsce – 90 i w Bolechowicach – 55 osób.  
Do szkół zgłosiło się już około setki dzieci. Jak dotąd, 
na pomoc uchodźcom z budżetu państwa nie wpłynę-
ły żadne środki.

Zarówno Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów 
Henryk Krawczyk jak i Wójt Elżbieta Burtan podzięko-
wali mieszkańcom gminy za wszelką pomoc i życzli-
wość okazaną uchodźcom.

Lucyna Drelinkiewicz
W sesji Rady Gminy uczestniczyli radni: Tadeusz 

Brzuchacz wiceprzewodniczący RG, Wiesław Cader, 
Jerzy Cywicki, Stanisław Dam, Andrzej Kaczmarczyk, 
Dorota, Kęsek, Paweł Kołodziejczyk, Michał Korzonek, 
Jacek Kozera, Andrzej Krawczyk wiceprzewodniczący 
RG, Henryk Krawczyk przewodniczący RG, Jan Kultys, 
Maria Kwaśnik, Marta Połońska, Wojciech Stępień  
wiceprzewodniczący RG, Jan Surówka, Jan Szczepański, 
Przemysław Tarnowski, Grzegorz Wąs, Adam Wierz-
bicki, Katarzyna Zielińska, Justyna Zawierta Biuro RG, 
wójt Gminy Elżbieta Burtan, z-ca wójta Bartłomiej Sta-
warz, sekretarz Gminy Bartosz Barański, skarbnik Piotr 
Budziak, radca prawny Piotr Madej, kierownicy Wy-
działów UG Konrad Maniak, Anetta Kucharska, Anna 
Łazowy, inspector Elżbieta Skwarczek, oraz dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego JacekGryga,  
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego Ali-
cja Wójcik, radna Powiatu Romana Maziej-Niewczas,  
zastępca Komendanta Policji w Zabierzowie Krzys-
tof Kubicki, nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice 
Edward Suski, sołtys Zabierzowa Edmund Dąbrowa, 
przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Joanna Hanusz.
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Moja i Twoja Nadzieja 
„Moja i Twoja Nadzieja” to tytuł koncertu, jaki od-

był się w ratuszu 8 kwietnia. Koncert był podzięko-
waniem dla tych, którzy bezinteresownie wspierają 
uchodźców z Ukrainy i pomagają im przeżyć bardzo 
trudny okres rozstania z bliskimi. Koncert prowadziła 
dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów Aleksandra Małek. Rolę gospodarzy 
pełnili: wójt Gminy Elżbieta Burtan i przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Krawczyk.

 

Koncert zaszczycili swoją obecnością m.in. starszy 
krakowskiego Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka, 
król kurkowy Adam Rajpold, marszałkowie Bractwa 
- Dariusz Kaczmarczyk i Rafał Kowal, Radni Gminy,  
a wśród nich, wiceprzewodniczący Wojciech Stępień; 
sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, druhny  
i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wo-
lontariusze.

Koncert przygotowali wykładowcy Szkoły Aktor-
skiej SPOT w Krakowie: Anna Dijuk-Bujok aktorka 
śpiewająca i Jarosław Olszewski - muzyk. Wystąpili 
słuchacze Szkoły oraz wokalistki Contry i Małej Con-
try, zespołów wokalnych działających przy Samorzą-
dowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Wzruszający koncert oczarował publiczność,  
a tym co wspierają broniącą się Ukrainę dodał wiary, 
i dał nadzieję…

Maciej Liburski 
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Polecamy najnowszy film na gminnym kanale 
YouTube i Facebooku ukazujący w formie reportażu 
dotychczasowe działania Gminy Zabierzów dotyczą-
ce szerokiej pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy 
znaleźli schronienie w naszej gminie – otwartość  
i wielkie serce jej mieszkańców, wolontariuszy, 
NGO, jednostek organizacyjnych i wielu innych pod-
miotów. Film zawiera również fragmenty koncertu  
„Moja i Twoja Nadzieja”, który odbył się w dniu 8 
kwietnia br. w Urzędzie Gminy Zabierzów. 

Urząd Gminy Zabierzów
Wydział Rozwoju i Promocji 

Gmina Zabierzów  
solidarna z Ukrainą 

Aby obejrzeć film wpisz link lub zeskanuj kod QR 
https://www.youtube.com/user/GminaZabierzow/videos

ul. Św Jana Kantego 36
Liszki
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Wielkanocna droga.  
Obrzędy, zwyczaje liturgiczne i tradycja ludowa

Wielkanoc – Pascha jest najstarszym, najbardziej 
uroczyście obchodzonym świętem chrześcijańskim, 
ustanowionym już na początku II wieku. Przypada  
w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni wiosennej 
księżyca. To data ruchoma - od 22 marca do 25 kwiet-
nia. Ruchome są też daty świąt od niej zależnych. 
Chrześcijanie z Wielkanocą wiązali nie tylko obrzędy 
kościelne. Dołączyły do nich z czasem obrzędy świec-
kie, tworząc bogatą tradycję ludową. Część z nich 
stopniowo zanikała, lecz wiele zachowało charakter 
powszechny.

Pierwsza z oznak nadchodzącej Paschy (obok poło-
żenia księżyca), to głos bijących wszystkich dzwonów 
Wiecznego Miasta o godzinie dwunastej, w ostatni wto-
rek karnawału. Wraz z pierwszym uderzeniem dzwo-
nów ustają wszelkie bale i zabawy. Rzym obwieszcza 
nadejście świętego czasu postu wielkiego. W tradycji 
polskiej utrwalił się zwyczaj związany z ostatnim dniem 
polskich zapustów, tzw. śledziówki. O godzinie dwuna-
stej dzwoneczek przerywa zabawę, tańce - milkną śpie-
wy, muzyka. 

Popielec rozpoczyna okres, w którym chrześcija-
nie przez czterdzieści dni przygotowują się do Męki 
Pańskiej. Środa popielcowa to ważne święto liturgicz-
ne. Jedynie u nas zachował się zwyczaj posypywania 
popiołem głów wiernych, na znak pokuty. Modlitwa, 
jałmużna, post - wyznaczają chrześcijanom drogę -  
aż do zwieńczenia Wielkiego Postu, jakim jest Tydzień 
Męki Pana.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Tydzień Męki Pań-
skiej – czas wypełniających się proroctw. Mówiły one 
o Mesjaszu jadącym na źrebięciu oślicy, o Mesjaszu, 
cierpiącym słudze Jahwe. W Niedzielę Palmową Je-
zus wjechał na osiołku do Jerozolimy, witany po kró-
lewsku. Tłumy wiwatowały na jego cześć, wołając:  
Hosanna Synowi Dawidowemu. Pełna radości i wese-
la Niedziela Palmowa jest pamiątką tego wjazdu do 
Jerozolimy, gdzie następnie Jezus został uwięziony, 
skazany, ukrzyżowany i zmartwychwstał. Niedziela 
Palmowa, powitania gałązkami palmowymi, zainicjo-
wała obrzędy święcenia palm. 

We wszystkich Kościołach w Gminie Zabierzów 
odbywały się uroczyste procesje i Msze Święte po-
łączone ze święceniem palm. Palmy wykonywane 
z naturalnych materiałów, te najwyższe, wyróżnia-

jące się, o dużych walorach artystycznych - brały 
udział w konkursach palm. Najpiękniejsze z nich po-
zostawiono w kościołach, jednak wszystkie palmy,  
w każdym domu, znalazły w tym dniu - poczesne 
miejsce. 

Triduum Paschalne ma bogatą obrzędowość.  
Liturgia Wielkiego Czwartku jest związana z Ostatnią 
Wieczerzą, ustanowieniem sakramentów kapłań-
stwa i Eucharystii. Obrzędy umywania nóg (jak Jezus 
Apostołom), przybrały formę misterium. Misterium 
to udramatyzowana scena biblijna stworzona i upo-
wszechniona przez teatr szkolny. W murach Akademii 
duchownych powstały dwa cykle: bożonarodzeniowy 
i paschalny. Misterium cyklu paschalnego „Umycie 
nóg” było najbardziej popularne na gruncie ukraiń-
skim. W polskich Kolegiach jezuickich wykształciła  
się forma dramatu religijnego. Dialog między niewia-
stami i Aniołem (Anioł: Niewiasty jerozolimskie, czego 
szukacie? - Niewiasty: Jezusa Nazareńskiego. - Anioł: 
Nie masz go tu.) stanowi zalążek polskiego dramatu 
religijnego. Misteria, które od stopni ołtarza, z mu-
rów Kościoła wyszły na plac w Europie Zachodniej – 
Francja, jak i Środkowej (teatr szkolny), tworzyły zrę-
by europejskiego teatru nowożytnego. 

Wielki Piątek to kolejne wydarzenie w Kościele ka-
tolickim, zwłaszcza w klasztorach, Misterium (Tajem-
nica) Męki Pańskiej jest czasem wyciszenia, adoracji 
Ciała Chrystusa na Krzyżu oraz złożenia do grobu. 
Budowanie Grobu Pańskiego ma wymiar symbolicz-
ny. W Polsce Groby Pańskie zawierały zwykle treści 
związane z wydarzeniami o wymiarze historycznym.  
W dawnych wiekach nie było w grobie kwiatów,  
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kwiaty to sprawa późniejsza. Zawsze jednak przy Gro-
bie Pańskim ustawiano straże. Początkowo młodych 
mężczyzn przebranych za Turków, potem straż trzy-
mali przedstawiciele wszystkich stanów, dziś najczę-
ściej strzegą grobu strażacy i harcerze. W Wielką So-
botę odwiedzamy groby w kościołach i na cmentarzu.

W czasach Chrystusa Święto Paschy gromadzi-
ło w Jerozolimie wszystkich wyznawców Mojżesza,  
by złożyć we wspólnej ofierze, a potem razem spo-
żyć baranka wielkanocnego. Było to na pamiątkę 
wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Wielka Sobota 
nawiązując do tego wydarzenia, wprowadza święce-
nie baranka i pokarmów, (obok obrzędów święcenia 
ognia, wody i paschału w czasie mszy rezurekcyjnej).  
Tylko w Polsce się ten zwyczaj zachował.  
Uroczyste święcenie pokarmów wskazuje, że Pascha 
jest wielkim świętem polskim, rodzinnym i domowym.  
Jak mawiają etnografowie: święcone to pamiątka wy-
rwana z duszy słowiańskiej. Dawniej wiktuały święcono  
w domu – w dworach magnackich i szlacheckich, gdzie 
w koszykach przynosili swoje pokarmy wieśniacy.  
Na ogromnym stole przykrytym świeżym, lśnią-
cym, lnianym, białym, z białym haftem obrusem 
- leżało ciasto. Olbrzymie baby w formie starożyt-
nych wież, przekładańce, serniki, kołacze, mazur-
ki. Dalej, obok różnego rodzaju mięsiwa, kiełbas 
- symbol życia - jajka w skorupkach nie kryte barw-
nikami. Na środku baranek z masła. Wśród zwy-
czajów wielkanocnych ważną pozycję zajmuje zdo-
bienie jaj. Pierwsze polskie pisanki pochodzą już  
z II połowy X wieku z Opola i XII wieku z Wrocławia.  

Są one jedno i dwukolorowe oraz wzorzyste wyko-
nane techniką batikową. Prastary zwyczaj dzielenia 
się jajkiem jak opłatkiem, zarówno przed Paschą 
jak i podczas wspólnego śniadania wielkanocnego,  
powoli zanika. Mocno jednak utrwaliła się w po-
wszechnej świadomości i przechodzi z pokolenia na 
pokolenie, tradycja święconego jajka. W Wielką So-
botę święcą pokarmy nawet agnostycy i ateiści. 

W Wielką Niedzielę (zwaną inaczej Niedzielę 
Wielkanocną lub Niedzielą Zmartwychwstania Pań-
skiego) odprawiana jest msza święta rezurekcyjna 
z procesją z Przenajświętszym Sakramentem, a po-
wstanie z grobu Chrystusa objawia całemu światu 
długie i radosne bicie dzwonów. Przychodzą tłumy 
do kościołów. Spośród wielu zwyczajów tego dnia 
wymieńmy wielkanocne procesje piesze i konne 
na obrzeża pól dla uproszenia dobrych urodzajów. 
Wkłada się wtedy palmy i skorupki pisanek do ziemi,  
by uchronić uprawy przed szkodnikami.

Wielkanocny poniedziałek jest związany od wie-
ków z dyngusem. Po wsi chodzą, choć coraz rzadziej, 
przebierańcy - dziady śmiguśne - z kurkiem dynguso-
wym na wózeczku. Jeśli chłopiec spodoba się dziew-
czynie daje mu pisankę, co oznacza, że ma u niej 
szansę. Niekiedy dyngus przekształca się w ogólne 
lanie się i bywa zakazany, lecz nieskutecznie. Tego-
roczne, uroczyste obchodzenie Świąt Wielkanocnych, 
zachowało swoją widowiskowość, radosny charakter 
wynikający z triumfu życia nad śmiercią. Z powodu 
wojny w Ukrainie Pascha była przeżywana bardziej 
religijnie.

Maciej Liburski
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Przygotowania do świąt Wielkiej Nocy zaczęli-
śmy od warsztatów, które zostały zorganizowane  
7 i 9 kwietnia przez Fundację „Edukacja Kreatywnego  
Rozwoju FunEdu”. Na warsztatach nasi goście z Ukra-
iny wraz z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej  
w Zabierzowie wykonali świąteczne stroiki z pozor-
nie już nie przydatnych rzeczy. Przy tym kreatywnym 
zajęciu mieliśmy okazję oderwać się od codzienności  
i wspólnie stworzyć świąteczne ozdoby. 

Stroiki zostały rozdane wraz z życzeniami świą-
tecznymi naszym przyjaciołom, zarówno osobom 
prywatnym jak i pracownikom Urzędu Gminy Za-
bierzów, którzy wspierają naszych ukraińskich gości.  
Aby uszanować uchodźców z Ukrainy i ich Święta Wiel-
kanocne, które są obchodzone tydzień po naszych,  
z wizytą sąsiedzką w ośrodku na ulicy Kolejowej 11  
w Zabierzowie zawitał ks. proboszcz Krzysztof Burdak,  
który najpierw rozdał słodycze naszym podopiecz-
nym a następnie poświęcił pokarmy. 

Święta upłynęły w atmosferze zadumy, tęsknoty  
i w wielu przypadkach uśmiechu przez łzy. 

Agnieszka Rokita
Pragnę w swoim i Barbary Goraj imieniu podziękować 

wszystkim wspaniałym ludziom którzy wspierają, poma-
gają i pamiętają o naszej nowej ukraińskiej rodzinie.

Święta na Kolejowej 11
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„Bądź EKOlogiczny” w gminie Zabierzów 
- nie tylko w ramach akcji „Posprzątaj  
z nami Małopolskę”

Zbiórka elektrośmieci, sprzątanie lokalnych po-
dwórek, konkursy o tematyce ekologicznej, warszta-
ty, happening oraz Eko Targi na zabierzowskim ryn-
ku z Karolem Okrasą – to wszystko miało miejsce  

w gminie Zabierzów w ramach akcji „Posprzątaj  
z nami Małopolskę”. Akcja zorganizowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Zespół 
Parków Krajobrazowych, do której przyłączyła się Gmi-
na Zabierzów oraz Samorządowe Centrum Kultury  
i Promocji Gminy Zabierzów swój punkt kulminacyjny 
miała w zabierzowskim kamieniołomie. W Światowy 
Dzień Ziemi 22 kwietnia, w pięknej scenerii kamie-
niołomu spotkali się inicjatorzy akcji: Tomasz Pietru-
siak - Dyrektor Departamentu Środowiska UMWM, 
Marcin Guzik - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazo-
wych, Edward Suski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Krze-

szowice oraz Anetta Kucharska - Kierownik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami gminy 
Zabierzów aby wspólnie z dziećmi oraz seniorami po-
sprzątać ten urokliwy zakątek gminy. 
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Tego samego dnia na rynku w Zabierzowie odbył 
się happening, przygotowany przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Zabierzowie oraz Centrum Kultu-
ry. O godz. 10.00 rynek zalało morze transparentów  
z hasłami proekologicznymi, przygotowanymi przez 
uczniów szkoły. Dodatkowo dzieci zaśpiewały piosen-
kę pt. „Śmieciu precz”, która była swoistego rodzaju 
hymnem happeningu. Wszystkim uczestnikom wyda-
rzenia podziękowali inicjatorzy akcji - Tomasz Pietru-
siak - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, 
Marcin Guzik - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazo-

wych, Bartosz Barański - Sekretarz Gminy Zabierzów, 
Anetta Kucharska - Kierownik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Odpadami gminy Zabierzów  
i Beta Kęder - Dyrektor Szkoły im. Janusza Korczaka  
w Zabierzowie. Na koniec na płycie rynku, dzieci 
utworzyły napis „Bądź ekologiczny” aby zrobić efek-
towne zdjęcie z drona.

Piątkowe akcje były pięknym rozpoczęciem Eko 
Targu, który po raz pierwszy odbył się w Zabierzo-
wie. Wydarzenie rozpoczęło się w sobotni poranek. 
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Oficjalnego otwarcia dokonał przewodniczący Rady 
Gminy, Henryk Krawczyk. Targ cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców. Sery, wędliny, 
przetwory, zioła, kiszonki, wina, pieczywo, ciasta, soki 
– te wszystkie lokalne, ekologiczne produkty, moż-
na było znaleźć na kilkunastu stoiskach. Wśród nich 
znalazło się także miejsce dla charytatywnej akcji - tu 
można było kupić dosłownie wszystko a cały dochód 
został przeznaczony na leczenie Kasi Pyzik, która po 
wypadku potrzebuje leczenia i rehabilitacji. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się zbiórka elektrośmieci, 
w której każdy oddający niepotrzebny sprzęt elektro-
niczny otrzymywał sadzonkę. Nie zabrakło atrakcji 
skierowanych do najmłodszych. Zespół Parków Krajo-
brazowych, Wody Polskie, Eko Małopolska i Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 
przygotowały warsztaty edukacyjne dla dzieci, które 
promowały postawę ekologiczną i zdrowe żywie-
nie (uczestnicy mogli poczęstować się deserami od 
„Zdrowe Love”). 

Podczas wydarzenia zostały ogłoszone wyniki 
konkursów zorganizowanych przez SCKiPGZ: wielka-
nocny konkurs oraz dwa ekologiczne: pt. „Bądź EKO-
logiczny” oraz „EKO Dom”. Ilość prac konkursowych 
była imponująca (ok. 400 prac), stąd Jury powołane 
przez Dyrektora SCKiPGZ nagrodziło blisko 40 osób.  
Makiety domów ekologicznych można było podziwiać  
w trakcie trwającej imprezy. 

Finał Targów miał miejsce o godzinie 15.00, kiedy 
na scenie pojawili się Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta 
Burtan oraz Wicemarszałk Województwa Maloposkie-
go Łukasz Smółka i rozpoczęli najważniejszą część wy-
darzenia. Wszyscy bowiem czekali na kulinarny show 
Karola Okrasy, który skradł serca zgromadzonej publicz-
ności, wystawców i organizatorów. Wspólne gotowanie, 
energia bijąca ze sceny i niepozbawiony dużej dawki 
humoru dialog z publicznością zaangażował wszystkich 
zgromadzonych na zabierzowskim rynku. Karol Okrasa 
był pod wrażeniem aktywności zwłaszcza dzieci i mło-
dzieży. Zauroczony pięknymi okolicami i lokalnymi pro-
duktami jakie miał okazję spróbować, zadeklarował po-
wrót w nasze strony. To nie dziwi nas wcale, bo gmina 
Zabierzów to niezwykłe miejsce na ziemi z ogromnym 
potencjałem. Eko Targ pokazał, że tego typu wydarzenia 
są potrzebne i na pewno powrócimy do imprezy o po-
dobnym charakterze. 

Katarzyna Starowicz, Katarzyna Mroczek
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Członkowie Stowarzyszenia Porozumienie Podkra-
kowskie, którego prezesem jest wójt gminy Elżbieta 
Burtan, pełnią różne funkcje zawodowe i społeczne. 
Janina Lasoń z gminy Krzeszowice, członek PP, od lat 
jest prezesem Stowarzyszenia Otwórzmy przed Nimi 
Życie działającego na rzecz osób i dzieci niepełno-
sprawnych. 

Podopieczni Stowarzyszenia uczestniczą w warsz-
tatach terapii zajęciowej oraz zajęciach świetlicy tera-
peutycznej w Radwanowicach. Dzięki nim zdobywają 
nowe umiejętności, odkrywają swoje talenty. Warsz-
taty przyczyniają się do ich większej samodzielności 
i aktywności, dzięki czemu, na miarę swoich moż-
liwości, mogą oni prowadzić samodzielne życie. W 
ramach zajęć działa także szereg różnych pracowni, 
między innymi tkacko-krawiecka, ogrodnicza, kra-
wiecka, rzemiosł różnych, rehabilitacji ruchowej, czy 
stolarsko-modelarska. Świetlica terapeutyczna za-
pewnia niepełnosprawnym możliwość aktywnego 
życia, przy jednoczesnym zachowaniu związków ro-
dzinnych. Głównym zadaniem jest utrzymanie pod-
opiecznych w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej 
poprzez odpowiednią rehabilitację.

W sobotę poprzedzającą Wielki Tydzień zorgani-
zowano w Krzeszowicach dla dzieci i osób niepełno-
sprawnych Śniadanie Wielkanocne, z licznymi atrak-
cjami i upominkami. Uczestniczył w nim, między 
innymi, Tadeusz Nabagło członek zarządu Powiatu 
Krakowskiego i z-ca przewodniczącego Zarządu PP. 

Śniadanie wielkanocne
Uroczyste śniadanie to tylko jeden z przykładów bo-
gatej działalności stowarzyszenia, którego działania 
wspierają także członkowie Porozumienia Podkra-
kowskiego.

Maciej Liburski

Piknik Ogrodniczy w Kleszczowie
W dniu 23 kwietnia w Kleszczowie odbył się piknik 

ogrodniczy zorganizowany przez osoby zajmujące się 
pobytem w kleszczowskiej „starej świetlicy” gości z 
Ukrainy. Tematem spotkania było zakładanie upraw 
ogrodniczych w duchu permakultury. W spotkaniu 
uczetsniczyli: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, 
radna powiatu Alicja Wójcik oraz sołtys Kleszczowa 
Stanisław Krawczyk. Wielkie zaangażowanie i umie-
jętności organizacyjne sołtysa, zresztą nie tylko w tym 
przypadku, zasługują na duże uznanie. 

Pod hasłem – „Troszcz się o ziemię, troszcz się  
o ludzi, dziel się nadmiarem”, odbywały się prelekcje. 
Z informacją na temat permakultury i sieci wiosek 

ekologicznych wystąpili: Anastasyia Volkova (Ukra-
ina, via zoom) oraz Marek Styczyński (Biotop Lechni-
ca, Słowacja). Uprawę roślin w pojemnikach i grząd-
kach wzniesionych przedstawił Piotr Siwek (prof. UR 
w Krakowie). Z kolei ABC hortiterapii wyłożyła Bo-
żena Szewczyk-Taranek (dr UR w Krakowie). O tym,  
co będą robić w Biotopie Lechnica informowała Anna 
Nacher prof. UJ (Biotop Lechnica, Słowacja).

Głównym celem tego spotkania było stworzenie 
ogródków działkowych: kwiatowych i warzywnych w 
pobliżu świetlicy. Dzięki fachowej pomocy naukow-
ców, ich praktycznym poradom z zakresu rozwoju ro-
ślin i zasad ich pielęgnacji przystąpiono do realizacji 
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Zarybianie i sprzątanie czyli  
„VI Wielkie sprzątanie Rudawy”

projektu. Goście z Ukrainy oraz dzieci, mło-
dzież i zgromadzeni mieszkańcy Kleszczowa 
radośnie spędzali czas a spotkanie miało 
charakter integracyjny.

Panie seniorki z szefową Janiną Iwat 
przygotowały niespodziankę - pyszne cia-
sta, a wspaniali Kleszczowianie - mali i duzi 
- zabawiali gości. Prace ogrodnicze, wspól-
ny posiłek pod drzewami, rysowanie i pro-
jektowanie muralu, to zdobywanie nowych 
doświadczeń. Dodatkowo dopisało słońce,  
a przede wszystkim, mogliśmy się spotkać  
z naszymi gośćmi z Ukrainy. Kto nie przy-
szedł, niech żałuje.

Anna Treit
Maciej Liburski

Organizatorami ,,VI Wielkiego sprzątania Rudawy” byli:  
sołtys, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie, 
Społeczna Straż Rybacka - Przyjaciele Rudawy, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Rudawie. Patronat nad imprezą objęli: Wicemarsza-
łek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Kra-
kowski Wojciech Pałka, Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan.  
W obecności przybyłych mieszkańców, sołtysa Marcina Cieśla-
ka, radnego Gminy Zabierzów Jana Surówki - ,,Wielkie sprzą-
tanie” otworzył zastępca Wójta Gminy Bartłomiej Stawarz.  
Na znak kierującego akcją sołtysa, a zarazem prezesa OSP, 
uczestnicy sprzątania udali się na brzeg rzeki Rudawy. Tu, przed-
stawiciele Społecznej Straży Rybackiej - Przyjaciele Rudawy, 
przystąpili do zarybiania rzeki pstrągiem potokowym. Co roku 
wpuszczane są do rzeki młode osobniki, które ożywiają wodne 
środowisko.
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27 kwietnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Balicach odbyła się wyjątkowa impreza. Inicjatorka-
mi były szkolne entuzjastki ogrodnictwa, nauczycielki 
Anna Gałka, Katarzyna Wójcik, Jolanta Mikuliszyn. 
Podczas wydarzenia zbierano fundusze dla dzieci 
chorych onkologicznie będących pod opieką fundacji 
„Kawałek Nieba”. 

Uczestnicy mieli możliwość zabrania roślin, a było 
w czym wybierać: lawendy, mięty, pelargonie, kole-
usy, bratki, stokrotki, lubczyk… Blisko 300 roślinek! 
Organizatorkom przyświecał cel propagowania opieki 
nad roślinami, jako znakomitego sposobu budzenia 
wrażliwości i uczenia odpowiedzialności wśród dzieci 
i młodzieży. Podczas trwania zbiórki roślinami opie-
kowali się uczniowie - podlewając, przestawiając do-
niczki, zamiatając rozsypaną ziemię i zadając pytania: 
- Co to za roślina? Dlaczego lubi cień? Jak pachnie? 

Bardzo odkrywcza i radosna dla najmłodszych była 
myśl, że mogą mieć coś swojego, zabrać do domu  
i pielęgnować. 

„Szkolni Ogrodnicy” dla chorych dzieci

Po wykonaniu zadania, wszyscy ochoczo przystą-
pili do zbierania tego, co inni beztrosko zostawiają  
w różnych miejscach, lub co gorsze, celowo zwożą  
na łąki, do lasów, rzek, na ich brzegi, czy do przy-
drożnych rowów. Śmieci było sporo. Ale jak zwykle 
mieszkańcy Rudawy nie zawiedli. Pomimo złej pogody 
stawili się w różnych miejscach sołectwa i ciężko pra-
cowali. Jak co roku, zebrali ogromną ilość odpadów, 
szkoda tylko, że nie udało się wszystkiego wysprzą-
tać, ale niestety ilość śmieci przerosła nasze możliwo-
ści. Chcę tu zaapelować - nie zostawiajcie odpadów 
w miejscach do tego nie przeznaczonych. Odpady  
w naszym publicznym otoczeniu nie biorą się znikąd. 
Bądźmy odpowiedzialnymi użytkownikami naszej 
wspólnej przestrzeni publicznej – podsumował akcję 
Marcin Cieślak i zaprosił na kolejne, „Wielkie sprząta-
nie Rudawy”, za rok. Maciej Liburski
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Jedna dziewczynka stwierdziła: - Będą go cało-
wała na dobranoc. Na szczęście rośliną była miętą,  
a nie kaktusem... Zdarzały się osoby, które nie chciały 
roślin, ale chętnie składały datki do puszki. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród dorosłych, jak i wśród najmłodszych. 

Uśmiech, który wzbudzają rośliny, na długo pozosta-
nie w pamięci uczestników. Rośliny znalazły nowych 
opiekunów w domach i na nowo obsadzanych wiosną 
ogrodach. Organizatorzy wydarzenia mają nadzieję, 
że zebrane pieniądze pomogą chorym dzieciom. 

Jolanta Mikuliszyn
ZSP Balice

Rowerem po Gminie Zabierzów
Sezon rowerowy rozpoczęty - zachęcamy więc 

wszystkich rowerzystów do odwiedzenia pięknych 
okolic Gminy Zabierzów, życząc wspaniałych wycie-
czek oraz wielu wrażeń z odkrywania uroków najcie-
kawszych zakątków gminy, parków krajobrazowych  
i rezerwatów przyrody.

Przewodnik pt. „Rowerem po Gminie Zabierzów”, 
wydany został pod patronatem Wójta Gminy Zabie-
rzów Elżbiety Burtan przez Wydawnictwo Turystycz-
ne Compass we współpracy z Wydziałem Rozwoju  
i Promocji UG Zabierzów. Zawiera opisy propozycji 
10 tras wycieczek rowerowych po istniejących szla-

Pobierz przewodnik w wersji elektronicznej  
skanując kod QR.
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kach turystycznych oraz innych ciągach komunikacyj-
nych o zróżnicowanej skali trudności, tak aby mogli 
z niego korzystać zarówno zaawansowani rowerzyści, 
jak i miłośnicy jazdy rekreacyjnej oraz zwolennicy 
rodzinnych wycieczek rowerowych. Każda z tras za-
prezentowana jest na szczegółowej mapie a wszyst-
kie trasy tworzą pętle, zaczynające się i kończące  
w tym samym miejscu. Dzięki temu we wskazane miej-
sce można dojechać samochodem z rowerem na ba-
gażniku i stamtąd zatoczyć pętlę rowerową. Projekty 
tras można wykorzystać w innym układzie, składając 
wybrane fragmenty pętli według własnego uznania.  
W przewodniku znajdują się nie tylko prezentacje tras 
rowerowych ale także opisy miejscowości, walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz zabytków. 

Zapraszamy po przewodnik pt. „Rowerem po Gmi-
nie Zabierzów” oraz inne materiały reklamowe m.in. 
mapy, przewodniki turystyczne, pocztówki, foldery 
reklamowe, które dostępne są na co dzień w Urzę-
dzie Gminy Zabierzów w Wydziale Rozwoju i Promo-
cji (2 piętro, pok. 2.12) oraz w wersji elektronicznej  
na stronie internetowej www.zabierzow.gmina.pl. 

Tekst i zdjęcia:
Wydział Rozwoju i Promocji 

Urząd Gminy Zabierzów
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W winnicy i winiarni
Stali bywalcy krakowskiej winiarni i restauracji Kli-

maty Południa sporo wiedzą o winach i przekąskach, 
które są wykwintnym dopełnieniem tego szlachetne-
go trunku. O taką praktyczną wiedzę permanentnie 
zabiega właścicielka Klimatów Południa Bożena Czyn-
ciel, która dla swoich gości organizuje degustacje win 
na terenie winnic. 

W sobotę poprzedzającą Wielkanoc, goście i przy-
jaciele pani Bożeny odwiedzili winnicę w Zelkowie.  
O pracy przy winorośli, oprowadzając przyjezdnych 
po plantacji, ciekawie opowiadali pracownicy winni-
cy. Łatwo było się zorientować, że zarówno gospoda-
rze jak i zwiedzający winnicę dobrze się rozumieją.  
A to dzięki obopólnej wiedzy na temat uprawy wino-
rośli i produkcji win. Ale prawdziwy maraton znajo-
mości „winnego tematu” rozpoczął Artur Szczepaniak 
- właściciel winnicy. Zasypywany pytaniami, we wła-
ściwy sobie ciepły i żartobliwy sposób, udzielał bardzo 
precyzyjnych wyjaśnień. Z kolei goście odwdzięczyli 
się fachową oceną win podczas degustacji. Zapewnili,  
że przy najbliższej okazji wrócą do winnicy, a o wina  
z Zelkowa pytać będą w krakowskich winiarniach. 

Maciej Liburski

Z Natalią Kubicą-Lupą założycielką Szkoły 
Tańca Frygi Drygi, rozmawia Maciej Liburski

Maciej Liburski: Kiedy zrodził się pomysł powsta-
nia Szkoły Tańca i jakie były jej początki?

Natalia Kubica-Lupa: Szkoła Tańca Frygi Drygi po-
wstała w roku 2012. Jej piękna idea mogła zostać zre-
alizowana 10 lat temu, ponieważ moja pasja, miłość 
do tańca i sam pomysł otwarcia szkoły, spodobały się 
wielu osobom. 

M. L.: Od pomysłu do realizacji długa droga. Myślę, 
że to przedsięwzięcie wymagało przekonania odpo-
wiednich władz i choć zrodziła się piękna idea, równie 
ważna była umiejętność wykorzystania ogromnego 
potencjału utalentowanej tanecznie młodzieży.

N. K-L.: Od razu postanowiłam swoją pasją i miło-
ścią do tańca zarazić innych. Ale taniec to nie tylko 
dobra zabawa, to przede wszystkim połączenie na-
uki i ciężkiej pracy. Uczestnictwo w zajęciach daje 
uczniom możliwość rozwoju kulturalnego, fizycznego 
i psychicznego, nabycie umiejętności pracy w gru-
pie i odpowiedzialności za siebie i innych. Od kilku 
już lat prowadziłam zajęcia taneczne, jednak wtedy 
zrozumiałam, że pragnę czegoś więcej. Postanowiłam 
urzeczywistnić swoje marzenia, dzięki założeniu szko-
ły tańca o nazwie FRYGI DRYGI. 

M. L.: Proszę o kilka informacji na temat tej szkoły.
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N. K-L.: Placówka działa na terenie Zabierzowa, 
na Osiedlu Henryka Sienkiewicza oraz w Wieliczce, 
w dwóch lokalizacjach: Solne Miasto i Kampus Wielic-
ki. W swoich szeregach gromadzi miłośników tańca, 
zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Zajęcia pro-
wadzone są w grupach wiekowych od lat czterech do 
20 roku życia, oraz dla wszystkich młodych duchem. 
Mamy tu trzy szczeble zaawansowania – podstawowy, 
średnio zaawansowany, zaawansowany oraz techniki: 
jazz, balet jazz, modern, hip hop, taniec współczesny. 
W swojej ofercie szkoła posiada również capoeirę 
oraz akrobatykę.

M. L.: A jak wygląda sprawa obecnych osiągnięć 
wychowanków szkoły? Słyszałem o spektakularnym 
sukcesie jednego z uczniów.

N. K-L.: Szkoła kształtuje kilka grup formacyjnych, 
które odnoszą liczne sukcesy na turniejach woje-
wódzkich i ogólnopolskich. W bieżącym roku forma-
cje wróciły z trofeami z Sosnowca – „Róża”, Kraków 
– „Chyże Nóżki” oraz Chrzanowskiej Lokomotywy 
Artystycznej i innych. Pomimo tego, że w przeważa-
jącej większości uczniami szkoły są dziewczęta, to do 
jednej z grup formacyjnych należy Maksymilian, który 
w tegorocznych eliminacjach do mistrzostw świata, 
uzyskał najwyższy wynik w swojej kategorii wiekowej, 
tym samym klasyfikując się do finałów mistrzostw 
świata, które odbędą się pod koniec czerwca w San 
Sebastian. Maksymilian, który szlifuje swoje umiejęt-
ności również pod okiem Anny Kłos zachwycił jury. 
Swą młodzieńczą skromnością pokazał, że nie tylko 
światowe parkiety wychowują wielkich tancerzy. 

M. L.: Tak, to niewątpliwy sukces. Cała Gmina Za-
bierzów będzie zapewne kibicować Maksymilianowi.

N. K-L.: Jako szkolna społeczność jesteśmy dumni, 
że w naszych murach kształci się tak zdolne młode 
pokolenie tancerzy. Młodzież uczęszczająca na zajęcia 
odkrywa w sobie pasję, której pragnie się poświecić, 
a równocześnie kreatywnie spędza swój wolny czas. 
Taniec umożliwia im nie tylko poznanie przyjaciół,  
ale również, a może przede wszystkim, lepsze po-
znanie samego siebie. Dlatego misją naszej szkoły 
jest pokazanie, że dzięki pracy, wytrwałości, samo-
zaparciu i pokorze, taniec staje się nie tylko hobby,  
ale może stać się też wspaniałym sposobem na życie.

M. L.: Tak. Pokora wobec drugiego człowieka 
i sztuki, w tym przypadku tańca, to połowa sukcesu. 
Życzę pełnych sukcesów wychowawczych i zawodo-
wych, a przyszłym adeptom sztuki tanecznej udziału 
w licznych krajowych i międzynarodowych konkur-
sach tanecznych. 
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Stare porzekadło mówi „gdzie diabeł nie może, tam 
babę pośle” i w tym przypadku nie było inaczej. Histo-
rię czterech nietuzinkowych kobiet w „Babskim prze-
kręcie” zobaczyli widzowie na deskach sceny Samorzą-
dowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.  

„Babski przekręt” to sztuka autorstwa Ali Kwiat-
kowskiej, w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza,  
z pełnymi humoru dialogami Tadeusza Rossa.  
Włoski biznesmen i wielki patriota Luigi Caruso czyni 
starania, żeby odzyskać od Francuzów bezcenny ob-
raz Mona Lisy. Kiedy nadarza się okazja, postanawia 
nie zmarnować swojej szansy. Obraz po raz pierwszy  
w historii ma przyjechać na wystawę do Polski i  bę-
dzie wystawiany w Pałacu Kultury. Luigi zbiera ekipę 
w Polsce, chcąc przechwycić obraz. Tworzą ją cztery 
nietuzinkowe, acz nie do końca zorganizowane ko-
biety… Monika, która właśnie wyszła z więzienia po 
warunkowym zwolnieniu. Karla jest tajną agentką 
włoskiego wywiadu, która żyje poza systemem jako 
bezdomna na ulicach Warszawy. Natalia jest absol-
wentką prestiżowego Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, którą zdegradowano w muzealnej pracy do roli 
tabliczki informacyjnej. Anna jest byłą policjantką,  

„Babski przekręt”  
na deskach sceny Domu Kultury

którą wyrzucono z pracy w wyniku fałszywego do-
nosu. Wszystkie są wściekłe i zdeterminowane, żeby 
dokonać kradzieży i zarobić 100 milionów dolarów, 
żeby zmienić swoje warunki życiowe i odegrać się na 
ludziach.

W spektaklu wystąpiły aktorki sceny teatralnej  
i filmowej: Małgorzata Lewińska, Ewa Kuklińska, Lau-
ra Samojłowicz oraz Joanna Chułek. Spektakl wyróż-
niał się niezrównanym popisem aktorskim, a także 
bezkonkurencyjną i wartką fabułą okraszoną sporą 
dawką dobrego humoru! 

Joanna Hyckowska
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Sukcesy Recytatorów w Skawinie 
Franciszku, Alicjo, Anno, Filipie, Wiktorio, Heleno, 

Mikołaju, Dorianie, Dario – gratulujemy pięknych wy-
stępów! 

25 kwietnia br. w Pałacyku „Sokół” usytuowanym  
w malowniczym Parku Miejskim w Skawinie odbyły 
się eliminacje powiatowe 67. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego, organizowane przez Stowa-
rzyszenie Społeczno-Kulturalne Przestrzeń oraz Po-
wiat Krakowski. Reprezentującymi naszą gminę byli 
laureaci przeprowadzonych wcześniej przez Centrum 
Kultury w Zabierzowie eliminacji gminnych. Przed-
stawili oni wybrane przez siebie i starannie przygoto-
wane pod okiem rodziców i nauczycieli wiersze oraz 
fragmenty prozy. Poziom konkursu był bardzo wyso-
ki. Jury długo debatowało, aby wyłonić zwycięzców 
i przyznać nagrody oraz wyróżnienia, w tym także  
i naszym reprezentantom. Gratulujemy wszystkim 
występującym a w szczególności: Annie Kmiotek  
z SP w Nielepicach – miejsce III (kategoria klas I-III), 
Franciszkowi Porembskiemu z SP w Brzoskwini – wy-
różnienie (kategoria klas I-III), Helenie Fryźlewicz z SP  
w Rudawie – miejsce III (kategoria klas IV-VI),  

Mikołajowi Mrozickiemu z SP w Kobylanach – nagro-
da Grand Prix (kategoria klas VII-VIII). 

Jesteśmy z Was bardzo dumni i życzymy dalszych 
sukcesów.

Karolina Wilewska

Maj w Samorządowym Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów

W dniach 7 maja oraz 11 maja Centrum Kultu-
ry zaprasza na warsztaty kulinarne, których głów-
nym bohaterem będzie pomidor. Zajęcia odbędą  
się w dwóch lokalizacjach: w sobotę 7 maja w Kleszczo-
wie, w środę 11 maja w Zabierzowie. Na zajęcia obowią-
zują zapisy w sekretariacie SCKiPGZ (12 285 11 79). 

Do 16 maja można wziąć udział w konkursie  
na minireportaż z akcji „Posprzątaj z nami Małopol-
skę”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Woj. 
Małopolskiego przy współpracy Zespołu Parków Kra-
jobrazowych. Konkurs organizowany jest przez zabie-
rzowskie Centrum Kultury we współpracy ze Szkołą 
Podstawową im. Janusza Korczaka w Zabierzowie. 
Szczegóły konkursu zamieszczone zostały na stronie 
internetowej SCKiPGZ.

20 maja upływa termin zgłoszeń do 11. Przeglądu 
Twórczości Artystycznej Przedszkolaków „Zabierzow-
skie Bajkogranie”, adresowanego do dzieci w wieku 

4-7 lat z terenu gminy Zabierzów. Przegląd odbędzie 
się 7 czerwca w Centrum Kultury, a laureaci trzech 
pierwszych miejsc wystąpią na Rynku w Zabierzowie 
podczas Dni Gminy Zabierzów (18-19 czerwca 2022). 

Samorządowe Centrum Kultury wraz z Wędrow-
ną Pracownią Przyrodniczą Barczatka zapraszają na 
warsztaty w dniach 14 maja (Zabierzów) oraz 28 maja 
(Kleszczów) pt. „Dzięcioł, flaming, kiwi, szpak – każdy 
to bezcenny ptak”. Podczas zajęć dzieci poznają tajni-
ki życia ptaków, ich potrzeb oraz sposobów na radze-
nie sobie w świecie. Zajęcia skierowane są do dzieci  
w wieku 4 – 9 lat. Na zajęcia obowiązują zapisy w se-
kretariacie SCKiPGZ. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarze-
niach! Szczegóły dostępne są na stronie interneto-
wej: sckipgz.zabierzow.org.pl oraz FB.

Katarzyna Starowicz
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Gmina Zabierzów w projekcie  
„Gminne Cuda Regionu”  
Fundacji Hereditas

W 2022 roku w województwach małopolskim, 
opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim re-
alizowany będzie projekt „Gminne Cuda Regionu” 
organizowany przez Fundację Hereditas z Warszawy.  
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostałem ko-
ordynatorem niniejszego projektu w gminach Zabie-
rzów, Czernichów i Liszki. 

Celami projektu są: 1) zwiększenie zaangażowania 
obywateli w życie społeczne regionu; 2) zainicjowa-
nie, poprawa i modelowanie samoorganizacji spo-
łecznej; 3) podtrzymywanie i upowszechnianie trady-
cji narodowej, pielęgnowanie polskości w wymiarze 
lokalnym; 4) rozwój świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej.

Projekt będzie polegał na opracowaniu opisów  
co najmniej 15 obiektów w każdej z wcześniej wymie-
nionych gmin, które spełniają kryteria „gminnych cu-
dów regionu” a więc mogą być to: materialne i niemate-
rialne, ożywione i nieożywione elementy dziedzictwa 
kulturowego, wyróżniające dany region (gminę)  
na tle okolicznych i innych gmin kraju. To osobliwości, 
charakterystyczne dla danego obszaru (wyznaczone-
go granicami administracyjnymi gmin); to wyróżniki, 
których posiadanie spaja lokalną społeczność, nadaje 
jej poczucie dumy, lokalnej przynależności społecz-
nej; tworzy, wzmacnia i buduje tożsamość miejsca  
i jest fundamentem pod budowę lokalnej marki,  
promującej gminę i region.

W celu lepszego zobrazowania podaję przykłady 
takich obiektów: naturalne elementy krajobrazu - 
ożywione i nieożywione: np. charakterystyczne ga-
tunki zwierząt, roślin; unikatowe skały, wody, ukształ-
towanie terenu, zjawiska atmosferyczne (pogoda) 
i in., antropogeniczne elementy krajobrazu: wyjąt-
kowa architektura, układ urbanistyczny, itp. lokalne, 
niematerialne dziedzictwo kultury: kuchnia, tradycja, 
legendy, praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza, 
umiejętności, przedmioty, artefakty, przestrzeń kul-
turowa, zwyczaje, rytuały, obrzędy, język (gwara),  
muzyka, taniec, wydarzenia i in.

Opisy „gminnych cudów regionu” powinny po-

wstać przy udziale jej mieszkańców, którzy zgodzą  
się w ramach wolontariatu pomóc w koordynowa-
nych przeze mnie pracach. W przypadku obiektów 
dziedzictwa materialnego koniecznie będzie także 
wykonanie ich fotografii. Wszystkich, którzy chcieliby 
się w takie prace zaangażować zapraszam do kontak-
tu poprzez adres mailowy: p.kapusta.hp@gmail.com. 
Dla takich osób zorganizuję odpowiednie szkolenia. 
Termin złożenia opracowań to 31 sierpnia 2022.

„Gminne Cuda Regionu” nie są pierwszym projek-
tem fundacji Hereditas, który koordynuję. W 2020 
roku nadzorowałem prace mieszkańców gmin Czer-
nichów i Liszki w podobnym projekcie zatytułowa-
nym „Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy”. 
Jego efektem było wpisanie 25 obiektów ze wspo-
mnianych gmin do ogólnopolskiej bazy internetowej. 
Tamte prace zamierzam opisać w jednym z czasopism 
naukowych ukazujących się na terenie województwa 
małopolskiego.

Piotr Kapusta
Adiunkt w Muzeum Nowej Huty  

– oddziale Muzeum Krakowa,
koordynator projektu Fundacji Hereditas  

„Gminne Cuda Regionu” 
w gminach Czernichów, Liszki i Zabierzów.
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„Biblioteka - świat w jednym miejscu” 
czyli Tydzień Bibliotek w GBP  
w Zabierzowie

Zapraszamy na wielkie bibliotekarskie święto czyli 
Tydzień Bibliotek. Główne obchody Tygodnia Biblio-
tek, odbywają się w dniach 8-15 maja i rozpoczynają 
się naszym małym świętem czyli Dniem Bibliotekarza, 
tradycyjnie obchodzonym 8 maja. Jak co roku, dla 
naszych czytelników przygotowaliśmy szereg atrakcji 
i niespodzianek, a wszystko skupione wokół tegorocz-
nego hasła “Biblioteka - Świat w jednym miejscu”.

Dla najmłodszych czytelników, odbędą się zajęcia 
pt. “Mój biblioteczny, mały świat”, na których wpro-
wadzimy dzieci w tajniki bibliotekarskiego świata. 
Nieco starsi uczniowie, będą mieli okazje wykonać  
na naszych warsztatach niezwykłe zakładki inspirowa-
ne wzorami z całego świata. W bibliotekach zagości 
cały świat. Dosłownie i przenośni, a to za sprawą spo-
tkań z Andrzejem Pasławskim, który zabierze starszą 
młodzież i dorosłych czytelników w bardzo ciekawe 
miejsca. Odwiedzając nasze biblioteki będziecie mieli 
szansę zwiedzić cztery strony naszego kraju, a wszyst-
ko to ze specjalnym, bibliotecznym paszportem.  
Na najbardziej zaangażowanych podróżników,  
będą czekać drobne upominki.

Zapraszamy także do akcji “Nasza Gmina - Naszym 
Światem”, do której włączył się Wydział Rozwoju  
i Promocji Gminy Zabierzów. W ramach akcji będzie-
my promować ciekawe miejsca w naszej gminie.  
Z przewodnikiem po gminie na pewno każdy znajdzie 
dla siebie miejsce.

Na wypożyczających będą czekać tajemnicze książ-
ki, w ramach akcji “Zakochaj się w książce od pierw-
szego zdania”, także “Złote bilety” o niezwykłej mocy 
anulacji kary oraz “Polowanie na książkę”, czyli biblio-
teczna zabawa dla odwiedzających nas dzieci.

Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek, będzie rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego, którego tematem jest 
interpretacja tegorocznego hasła. A jeśli to wszystko, 
to dla was za mało, 21 maja zapraszamy do Balic, gdzie 
odbędzie się finał projektu “Ocalić od zapomnienia”. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Partner wspierający Partnerzy

zakamarki

Nie zapominajcie o naszym profilu na Facebooku. 
Tam też będzie się działo. Szykujemy wasze ulubione 
filmiki (z życia wzięte) opowiadające o perypetiach 
naszych bibliotekarek, a także niezwykłą fotograficz-
ną podróż, przez najdalsze zakątki świata.

Do zobaczenia w bibliotekach!

Anna Domagała
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14 kwietnia 2022 r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wzbogacił się o dwie przyczepy towarowe. 
Przyczepy zostały zakupione w celu zapewnienia ciągłości łańcucha logistycznego dostaw materiałów  
i usług związanych z pomocą humanitarną dla uchodźców z Ukrainy realizowanego przez Gminę Zabierzów.  
W przyszłości pojazdy te będą wykorzystywane w innych sytuacjach kryzysowych na terenie gminy.

Nowe przyczepy dla Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego

Zuzanna Góra, uczennica zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Balicach, została mistrzynią Polski w squ-
ashu. Podczas Drużynowych Mistrzostw Polski Junio-
rów, które odbyły się w Bielsku Białej w dniach od 12 
do 13 marca br., Zuzanna Góra wraz z zespołem From 
the Mountains to the Sea zajęła pierwsze miejsce  
w kategorii dziewcząt. Należy dodać, że dla Zuzanny 
to już trzeci z rzędu tytuł drużynowego mistrza Polski. 

Squash to trudny, techniczny sport, trudna dzie-
dzina, tym większe słowa uznania dla zawodniczki. 
Osiągane przez Zuzannę sukcesy są wynikiem pra-
cy i wysiłku wkładanego w trening. To koncentracja, 
wewnętrzny spokój i wiara w zwycięstwo sprawia,  
że Zuza, pomimo młodego, wieku wydaje się już bar-
dzo dojrzałą zawodniczką, pozostając młodziutką ju-
niorką. Charakter sportowca, wyjątkowe predyspozy-
cje motoryczno-ruchowe, ale przede wszystkim pasja 
do squasha, pozwalają wierzyć, że będzie w przyszło-
ści sięgać po najwyższe laury w tej pięknej dyscyplinie.

 

Sentencję: „Wejść na szczyt jest ciężko, ale jeszcze 
trudniej się na nim utrzymać” dedykujemy wszyst-
kim sportowcom a Zuzannie Górze życzymy kolej-
nych sukcesów.

Wydział Rozwoju i Promocji
Urzędu Gminy Zabierzów

Gwiazda polskiego squasha Zuzanna 
Góra mistrzynią Polski!



ZNAD RUDAWY A25

Kolejne sukcesy zawodników  
BKS Smok Zabierzów

Cztery medale na Mistrzostwach 
Małopolski w Boksie Olimpijskim 

Zawodnicy Bokserskiego Klubu Sportowego Smok 
Zabierzów zdobyli cztery medale na Mistrzostwach 
Małopolski w Boksie Olimpijskim, które odbyły się  
w Libiążu w dniach 11-13 marca 2022 r.

W młodzikach Michalina Kotyza została Mistrzynią 
Małopolski w kategorii wagowej 64 kg. W półfinale 
Michalina wygrała przez walkower z Zuzanną Żurek 
(Magic Boxing Brzesko), natomiast w finale pokona-
ła na punkty swoją klubową koleżankę Adriannę Fe-
dysiak. Adrianna Fedysiak w półfinale pokonała na 
punkty Milenę Żurawską (Akademia Boksu AW&F)  
i ostatecznie została Wicemistrzynią Małopolski w ka-
tegorii wagowej 64kg. 

W seniorach Miłosz Ćwiklak zdobył Wicemistrzo-
stwo Małopolski w kategorii wagowej 75 kg. Miłosz 
w półfinale pokonał na punkty Patryka Jewułę (Tiger 
Tarnów), natomiast w finale przegrał z Szymonem 
Drobem (Akademia Bokserska Libiąż).

W seniorkach Monika Puzio-Nieszporek zosta-
ła Wicemistrzynią Małopolski w kategorii wagowej 
63 kg. W walce finałowej Monika przegrała walkę,  
po niejednogłośnej decyzji sędziów, z zawodniczką 
Wioletą Teichman (TS Wisła Kraków). 
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W dniu 1 kwietnia 2022 roku odeszła w wieku 
101 lat, pani Bronisława Foks, najstarsza mieszkanka  
Pisar. W Pisarach przeżyła całe swoje życie, a wła-
ściwie cały wiek. Była świadkiem wielu przemian  
i wydarzeń o znaczeniu historycznym. Doświadczyła 
wielu trudów, ale i radości. W ubiegłym roku odcho-
dzono uroczyście jubileusz 100 rocznicy Jej urodzin.  
Jubileusz Bronisławy Foks był okazją do złożenia 
przez sołtysa Andrzeja Kaczmarczyka oraz Rady So-
łeckiej z przewodniczącym Tomaszem Kurdzielem, 
najlepszych życzeń sędziwej Jubilatce. Pisary z żalem 
pożegnały swoją mieszkankę, której długie życie sta-
nowiło skarbnicę dla kilku pokoleń. 

Wspomnienie Bronisławy Foks

Czternastoletnia zawodniczka  
Michalina Kotyza zajęła I miejsce  
w Turnieju Boksu Olimpijskiego

W dniach 24-27 marca 2022 r. w Wielbarku w wo-
jewództwie Warmińsko-Mazurskim obył się Turniej 
Kwalifikacyjny do Kadry Polski w Boksie Olimpijskim. 
Brała w nim udział czternastoletnia Michalina Kotyza, 
zawodniczka BKS Smok Zabierzów.

Michalina Kotyza w kategorii wagowej 60 kg. 
w półfinale pokonała na punkty Gabrielę Grudziń-
ską (Skorpion Szczecin), natomiast w finale wygrała 
na punkty również z zawodniczką Skorpiona Szcze-
cin Angeliką Pawlus, zajmując I miejsce w Turnieju.  
Ponadto, nasza zawodniczka pod okiem Karoliny Ko-
szewskiej (trener kadry młodziczek), stoczyła sparing 
z zawodniczką z wyższej kategorii wagowej - Judytą 
Andrukajtys (Elite Fight Club Lidzbark Mazowiecki).

Wygrana w tym turnieju umożliwia Michalinie Ko-
tyzie trenowanie z kadrą Polski Młodziczek oraz daje 
szansę wywalczenia nominacji na wyjazd na Mistrzo-
stwa Europy w Boksie Olimpijskim Młodziczek, który 
odbędzie się w sierpniu br. w Turcji. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych 
zmaganiach sportowych.

BKS Smok Zabierzów
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Jak wtedy - nad jeziorem 
Uczestniczący w uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Irena i Adam Pokrywkowie 

byli zachwyceni, że na jubileusz Złotych Godów wybrano właśnie położoną nad stawami w przepięknej i ma-
lowniczej scenerii Restaurację-Pizzerię AMALFI w Balicach. Oni bowiem przed 50 laty brali ślub w Urzędzie  
Stanu Cywilnego, gdzie z okien budynku roztaczał się widok na jezioro. Było to jezioro Firlej. Oboje mał-
żonkowie pochodzą z Lubelskiego. Z gminą Zabierzów, a właściwie z Kobylanami gdzie mieszkają do dziś,  
związani są od roku 1981. Bliskie są im również Karniowice i Więckowice. Małżonkowie są wdzięczni kierownik  
Urzędu Stanu Cywilnego Krystynie Jędrzejowskiej, za wybór właśnie tego miejsca, które im już zawsze kojarzyć  
się będzie z USC nad jeziorem. Mimo, że minęło już 50 lat Irena i Adam Pokrywkowie wciąż czują się jak wtedy - 
nad jeziorem Firlej. Maciej Liburski

Nr 4 / kwiecień 2022
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Dzień Kobiet w Pisarach 

Wianki wielkanocne DIY 
Wielkanoc to słodkie mazurki, kwaśne żurki i ko-

lorowe pisanki. To wyjątkowy czas, na który przy-
gotowujemy się dbając zarówno o stronę kulinarną 
jak i dekoracyjną. Atmosferę robią drobne ozdoby,  
a te zrobione własnoręcznie cieszą najbardziej. 

Jak co roku przed świętami seniorzy wzięli udział 
w warsztatach tematycznych. W poprzednich latach 
tworzyli przepiękne palmy a w tym roku powstały 
barwne wielkanocne wieńce, które cieszyły oko przez 
cały okres świąteczny. Spotkania warsztatowe w Nie-
lepicach, Kobylanach i Zabierzowie zostały zaplano-
wane tak, aby wszyscy chętni mieli możliwość wziąć 
w nich udział. 

Katarzyna Mroczek

8 marca w Pisarach, po przerwie wywołanej pandemią odbyło się tradycyjne spotkanie seniorek z okazji Dnia 
Kobiet. Obchodzone święto zostało zorganizowane przez sołtysa Pisar Andrzeja Kaczmarczyka i Radę Sołecką. 
Atmosfera była bardzo rodzinna, w miłym gronie spędzano czas przy poczęstunku. Nie zabrakło ciepłych życzeń, 
kwiatów i miłych uśmiechów. Atrakcją spotkania był pokaz makijażu prezentowany przez renomowaną firmę 
kosmetyczną. Kosmetolożki oprócz robienia makijażu udzielały porad praktycznych. Pokazowi towarzyszyła na-
strojowa muzyka i duża dawka humoru. Radosne śmiechy zadowolonych pań i otrzymane kwiaty tworzyły aurę 
świąteczną. Wszystkie obecne na spotkaniu seniorki dziękowały sołtysowi i Radzie Sołeckiej za przyjęcie na cześć 
kobiet i wspólną zabawę. 

Maciej Liburski
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Niedziela Palmowa u seniorów
Dokładnie tydzień przed Wielkanocą w całej Pol-

sce obchodzimy Niedzielę Palmową. W tym czasie 
organizowane są konkursy na najpiękniejsze palmy 
i wielobarwne procesje a w większych miastach fe-
styny i koncerty muzyki ludowej. Seniorzy z gminy 
Zabierzów przygotowują się do tego dnia i biorą 
udział w uroczystościach, upiększając je własno-
ręcznie wykonanymi palmami. Najczęściej angażują 
się lokalnie jak np. Klub seniora „Młodzi Duchem”  
w Kobylanach i „Jarosze” w Brzezince (gdzie senio-
rzy spotkali się na świątecznym śniadaniu). Są też 
grupy, które biorą udział w większych wydarzeniach 
jak seniorzy Sami Swoi z Rudawy. Po dwóch latach 
pandemicznej nieobecności na krakowski rynek 
wróciły Targi Wielkanocne i inne atrakcje związane 
z tradycjami świątecznymi. 
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Przed nami cykl wyjątkowych inicjatyw, których 
autorami są seniorzy. Turnieje, wystawy, warsztaty  
i wiele innych inicjatyw zostanie zrealizowanych  
w najbliższych miesiącach w kilkunastu sołectwach. 
Niemal wszystkie zgłoszone projekty dotyczyły bar-
dzo szeroko pojętej aktywność społecznej i zostały 
ocenione pozytywnie. 

Lista zakwalifikowanych projektów:
1. „Na straży pamięci” – Balice
2. „U NAS w Bolechowicach” – Bolechowice
3. „Dziady Wiosenne” – Brzezinka
4. Wyjazd integracyjny do Kopalni Soli w Wieliczce  
– Karniowice
5. „Integracja wszystkich mieszkańców” – Kleszczów 
6. „Podążanie za tradycją” – Kobylany

 
 

7. „Niegoszowice na starej fotografii – mieszkańcy, 
wydarzenia, tradycje” – Niegoszowice
8. Dożynki Wiejskie „Ocalić od zapomnienia”  
– Nielepice
9. Wielopokoleniowa biesiada integracyjna pod  
hasłem „Szparagowe wspomnienie” – Pisary
10. „Rudawska Familiada” – Rudawa
11. „Pięcioletnie wspomnienia” – Rząska
12. „Senior z pasją” – Towarzyski Turniej Gry w Boule 
– Zabierzów
13. „Tradycja” – Zelków

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i z nie-
cierpliwością czekamy na realizację projektów.

Katarzyna Mroczek, Karolina Wilewska

Pokaz palm i obrzędów wielkanocnych to jeden  
z ważniejszych punktów, w którym biorą udział przed-
stawiciele różnych grup z małopolski. Jak co roku Klub 
Seniora „Sami Swoi” z Rudawy, wziął udział w uro-
czystym świętowaniu Niedzieli Palmowej na Rynku 
Głównym w Krakowie. Uroczystości rozpoczęły się 
korowodem, który wyruszył spod Barbakanu a zakoń-
czyły występem artystycznym naszej rozśpiewanej 
grupy seniorów. W konkursie na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną wyróżniono dzieło Wacława Kopońki. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Katarzyna Mroczek
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Sami Swoi pomagają śpiewająco

„Smartfony w rękach seniorów” -  
warsztaty z obsługi telefonów komórkowych

Sprawne posługiwanie się telefonem komórko-
wym to umiejętność szczególnie ważna dla seniorów 
pragnących utrzymywać kontakty z bliskimi. To także 
znaczne ułatwienie w trakcie załatwiania różnorakich 
spraw bez konieczności wychodzenia z domu. 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu All4Inc-
lusion, którego organizatorem jest Fundacja Mapa 
Pasji. W trakcie nauki okazało się, że niektóre funkcje 
smartfonów są kompletnie nieznane. Nie wszyscy na 
starcie byli przekonani, że warto je zgłębiać ale szyb-

ko zrozumieli, że to nie tylko świetna 
zabawa ale przede wszystkim ułatwie-
nie sobie życia. 

Przed grupą seniorów jeszcze jed-
no spotkanie i dalsza praca w ramach 
projektu. Warsztaty odbywają się każ-
dorazowo w Samorządowym Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 
Celem projektu jest rozwój nowych 
narzędzi edukacyjnych dla grup doro-
słych zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, w szczególności seniorów. 
Więcej można się dowiedzieć na stro-
nie All4Inclusion.

Katarzyna Mroczek

Nagrali płytę z myślą o małym Stasiu z Brzezin-
ki i zaprosili przedstawicieli innych klubów seniora 
aby wesprzeć zbiórkę dla chorego chłopca z sąsied-
niej miejscowości. 27 kwietnia seniorzy z Rudawy 
zaprezentowali swoją pierwszą płytę na spotkaniu 
kwartalnym klubów seniora. To było pierwsze tak 
liczne spotkanie po przerwie spowodowanej pan-
demią.

Przed nami cały cykl wydarzeń kulturalno-spo-
łecznych, których wszystkim bardzo brakowało. 

Głównym celem spotkania była promocja płyty 
„Piosenki biesiadne” Klubu Seniora „Sami Swoi”,  
z której cały dochód przeznaczony zostanie na le-
czenie Stasia z Brzezinki. To wspaniały gest i posta-
wa godna naśladowania. Gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne sukcesy. 

Katarzyna Mroczek
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Keks babci Jadzi

Składniki:
1. 5 jajek
2. Kostka roztopionego masła (20 dkg)
3. 50 dkg mąki
4. Szklanka cukru
5. Pół szklanki 18% kwaśnej śmietany 

6. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia
7. Bakalie do wyboru (daktyle, orzechy, kandy-

zowane owoce, rodzynki itp.)
Miksujemy jajka z cukrem, ciepłym rozpuszczonym 

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

Życzymy smacznego! 






