Sesja Rady Gminy Zabierzów w dniu
25 lutego 2022
Równocześnie z trwającą w Zabierzowie Sesją
Rady Gminy, odbywało się spotkanie przedstawicieli gmin powiatu krakowskiego ze Starostą w sprawie
pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jako, przedstawiciel
naszej Gminy w spotkaniu uczestniczył Marcin Cieślak, Pełnomocnik Wójta ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Po spotkaniu Marcin Cieślak
poinformował radnych, że Starosta zwrócił się z prośbą do władz gmin, by te poszukały na swoim terenie
miejsc, gdzie uchodźcy mogliby zamieszkać.
W początkowej części Sesji Rady Gminy Zabierzów
uchwalono plan pracy Rady i stałych komisji Rady na
2022 rok. W marcu radni omówią stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, współpracę Gminy Zabierzów z Powiatem Krakowskim oraz
utrzymanie porządku i czystości w gminie. W kwietniu
zajmą się funkcjonowaniem OSP, GOPS, omówieniem
działalności kulturalnej i polityki senioralnej. Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i działalność PUK
– to tematy majowej Sesji. W czerwcu tematem Sesji będzie raport o stanie Gminy. W lipcu radni omówią pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój
gminy, współpracę z organizacjami pozarządowymi
i działalność sportową na terenie gminy. Informacja
z wykonania budżetu za pierwszy kwartał 2022 roku
oraz na temat zagospodarowania przestrzennego
gminy i mienia komunalnego zostanie przedstawiona we wrześniu. Październikowa Sesja poświęcona
będzie tematowi budowy i remontów dróg i innych
obiektów komunalnych, edukacji oraz funkcjonowaniu Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zabierzowie. W listopadzie radni wysłuchają informacji na
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temat działań w zakresie poprawy jakości powietrza
oraz o stanie realizacji budowy obwodnicy Zabierzowa. W grudniu uchwalany będzie budżet na 2023 rok.
Ważną uchwałą podjętą na Sesji w dniu 25 lutego
2022, były zmiany w budżecie Gminy na rok 2022.
Zmiany wynikają z rozdysponowania „wolnych środków” na koniec 2021 roku, pokryją one wydatki proponowane do sfinansowania w bieżącym roku. Wśród
wydatków znalazły się m.in.: dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zwiększenie wydatków na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) – o 600 tys.
zł, zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne –
o 200 tys. zł, zwiększenie zakresu transportu publicznego – o 1mln 250 tys. zł, przebudowa drogi gminnej
w Więckowicach – o 263 tys. (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy – 200 tys. zł, rekultywacja działek nr 301/2 i 301/3 tzw. Doły Balickie – 250
tys. zł, rozbudowa szkoły w Nielepicach – 370 tys. zł,
rozbudowa szkoły w Zabierzowie – etap II (zwiększenie zakresu robót) – 870 tys. zł, remont w budynku
SCKiP GZ – 290 tys. zł, remont obiektu sportowego
Orlik w Szczyglicach – 550 tys. zł, wykonanie drogi wewnętrznej i miejsc postojowych przy budynku szatniowym w Rząsce – 250 tys. zł, zagospodarowanie działki nr 411/21 przy Rynku w Zabierzowie – 100 tys. zł.
Dofinansowanych zostanie także kilkanaście innych
zadań ujętych w budżecie na 2022 rok oraz nowych
zadań. Wprowadzone zmiany nie powodują zwiększenia zadłużenia Gminy.
Duża kwota na zwiększenie zakresu transportu
publicznego przeznaczona zostanie na uruchomienie linii „agroexpres”. Zarząd Transportu Publicznego
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w Krakowie zaproponował dowożenie mieszkańców
gminy Zabierzów bezpośrednio pod stadion Cracovii. Obecnie ZTP przygotowuje szczegółowe propozycje przebiegu tras „agroexpresu”. Jest też możliwość
wprowadzenia zmian na istniejących liniach autobusowych.
W dyskusji radni pytali, dlaczego nie powstał jeszcze projekt boiska w Bolechowicach, mówili o wywożonych wywrotkami odpadach budowlanych
i śmieciach sypanych do Dołów Balickich, dopytywali

o możliwość poprawy funkcjonowania komunikacji
MPK na terenie gminy.
Postanowiono też uchwałą, że Gmina Zabierzów
przekaże kwotę 90 tys. zł dla Powiatu Krakowskiego
na dofinansowanie opracowania projektu i budowę
chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2129K - ul. Pisarskiego w Pisarach.
W związku z tworzeniem Planu Urządzania Lasu na
lata 2022-2031 przez Nadleśnictwo Krzeszowice, Rada
Gminy Zabierzów uchwaliła rezolucję, w której radni
sugerują zmniejszenie intensywności wycinania drzew
i prowadzenie cięć nie na dużych obszarach, lecz na
kilkuarowych terenach, które mogłyby być stopniowo
poszerzane. W rezolucji czytamy m. in.: „Rada Gminy
Zabierzów po raz kolejny apeluje do Ministra Klimatu
i Środowiska, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice o podjęcie działań prowadzących do poprawy ekologicznych i społecznych funkcji
lasów na obszarze Gminy Zabierzów.”
Pod koniec Sesji Wójt Elżbieta Burtan poinformowała, że ogłoszono kolejną edycję Rządowego
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Programu „Polski Ład”. Gmina Zabierzów złożyła
3 wnioski o dofinansowanie z tego Programu. Pierwszy wniosek o wartości prawie 5 mln zł dotyczy rozbudowy kanalizacji na terenie gminy, drugi wniosek
mówi o zagospodarowaniu terenu wokół willi w Kochanowie wraz z remontem zabytkowej oficyny.
Wartość tej inwestycji to ponad 5 mln zł, a trzeci
wniosek opiewa na kwotę 3 mln 200 tys. zł, tyle zaplanowano na rozbudowę budynku szkoły w Brzeziu.
Ogłoszono też konkurs na dofinansowanie rewitalizacji obszarów po PGR-owskich. Gmina Zabierzów
wystąpiła o dofinansowanie dwóch zadań. Pierwsze
to budowa zespołu trzech boisk w Bolechowicach na
działce 229/1. Wartość tej inwestycji określono na
kwotę 1 mln 460 tys. zł, drugi wniosek dotyczy rozbudowy drogi gminnej – ul. 21 Lipca w Radwanowicach,
koszt inwestycji określono na 5 mln zł.
Lucyna Drelinkiewicz
W sesji Rady Gminy uczestniczyli radni: Tadeusz
Brzuchacz wiceprzewodniczący RG, Wiesław Cader,
Jerzy Cywicki, Stanisław Dam, 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 Wierzbicki, Katarzyna Zielińska,
Justyna Zawierta Biuro RG, wójt Gminy Elżbieta Burtan, z-ca Wójta Bartłomiej Stawarz, sekretarz Gminy
Bartosz Barański, skarbnik Piotr Budziak, kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Anetta Kucharska, inspektor Elżbieta Skwarczek,
radca prawny Piotr Madej.

ZNAD RUDAWY

Niezażegnany kryzys wojenny
24 lutego br. nastąpiła inwazja Rosji na Ukrainę.
Rozpoczęła się wojna militarna. Pomimo rozmów
i wysiłków dyplomacji międzynarodowej, przy czym
Polska jest tu jednym z najbardziej aktywnych orędowników sprawy ukraińskiej, Rosja nie zamierza
ustąpić ze swoich terytorialnych roszczeń. W wielu
broniących się zaciekle miastach ukraińskich giną cywile - kobiety, starcy, dzieci.
Od pierwszych dni wojny odzew Polaków na przejmujące apele płynące z Ukrainy przerasta oczekiwania. Polska zapewnia szybką i skuteczną pomoc
uchodźcom. Wszyscy, którzy opuścili swoje domy
uciekając, bądź utracili je w wyniku bombardowań,
znaleźli u nas schronienie, otrzymali pomoc.

Mieszkańcy Gminy Zabierzów od początku wojny udzielają wsparcia uciekinierom - zwłaszcza kobietom i dzieciom, które przyjęła nasza gmina.
Gmina Zabierzów współuczestniczy w tworzeniu
systemu długotrwałego wsparcia dla uchodźców
z Ukrainy. Samorząd udziela wszechstronnej pomocy. Zagwarantowano wszystkim zakwaterowanie.
Przysposobiono w tym celu miejsca noclegowe,
udostępniono świetlice, pomieszczenia OSP. Gmina wypracowała dobry system przyjęcia uchodźców
w indywidualnych domach, u rodzin goszczących,
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który współgra z systemem pomocy kwaterunkowej.
W ramach doraźnego wspierania potrzebujących powstały punkty świadczenia pomocy żywnościowej,
punkty z odzieżą i zaopatrzenia w środki higieniczne.
W gminie udzielane są dla potrzebujących porady
formalnoprawne.
Gmina Zabierzów pomaga finansowo rodzinom
zakwaterowanym na jej terenie. Szkoły przyjmują
ukraińskich uczniów zapewniając im opiekę, wsparcie
wychowawcze i regularną naukę. Gmina umożliwia
tez młodzieży ukraińskiej kształcenie się w Polsce.
Wydana w Polsce specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa, zawiera zapis o uzyskaniu
przez uchodźców prawa do otrzymania numeru PESEL (elektroniczny system ewidencji ludności). Oznacza to, że mogą w Polsce przebywać, podejmować
tu pracę, korzystać ze świadczeń socjalnych. Konsekwencją tych zapisów jest fakt, że są automatycznie
umieszczeni w bazie uwzględniającej osoby zamieszkujące w Polsce.
Maciej Liburski
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Wielu spieszy z pomocą uchodźcom
Do jednych z pierwszych, spieszących z pomocą,
należy m. in. mieszkaniec Zabierzowa Zdzisław Grzelka Starszy Bractwa Kurkowego w Krakowie, wiceprezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i Wójt Gminy
Zabierzów Elżbiety Burtan, w Rudawie uruchomiono
magazyn przeładunkowy, gdzie przywożone są oraz
segregowane i wydawane artykuły pierwszej potrzeby dla obecnych w Polsce uchodźców a także transportowane na teren Ukrainy.
Pierwszy transport darów z Niemiec, dzięki osobistym kontaktom Zdzisława Grzelki, zapewnił Peter
Olaf Hoffman – zasłużony dla Europejskich Stowarzyszeń Bractw Strzeleckich, były Burmistrz Dormagen.
Obecny burmistrz Eric Lierenfeld, dzięki tej inicjatywie, zadeklarował dalszą pomoc, już we współpracy
z Gminą Zabierzów, czego dowodem jest przekazany
Wójt Gminy Elżbiecie Burtan, list intencyjny. Podobnie jak jego poprzednik, już teraz przekazał dla ukraińskich uchodźców również środki finansowe.
Od początku konfliktu zbrojnego w pomoc ludności ukraińskiej zaangażowali się strażacy OSP z te-
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renu Gminy. Udostępniają swoje obiekty, pomagają
przy rozładunku darów. Centralny magazyn dla darów
nadsyłanych z zagranicy mieści się w Rudawie. Koordynatorem akcji z ramienia Urzędu Gminy jest Marcin
Cieślak, sprawami zakwaterowania uchodźców zajmują się Barbara Goraj i Magdalena Synowska.
Maciej Liburski
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Centrum Kultury pomaga uchodźcom
W związku z wydarzeniami na Ukrainie ciężko było
pozostać obojętnym. Samorządowe Centrum Kultury
i Promocji Gminy Zabierzów włączyło się w liczne akcje pomocowe, m.in. biorąc aktywny udział w wyposażeniu miejsc pobytu uchodźców.
Z inicjatywy dyrekcji Samorządowego Centrum
Kultury, w siedzibie instytucji przy ul. Szkolnej 2
w Zabierzowie powstał punkt pomocy humanitarnej. Punkt działa sześć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 19.00, w sobotę od 9.00 do 12.00. W trakcie pierwszych trzech
tygodni zbiórki przyjętych zostało mnóstwo darów.
Dary przekazane zostały przez mieszkańców gminy
Zabierzów. Serdecznie Państwu dziękuję za okazane
serce i chęć niesienia pomocy. Pomagają również
osoby pochodzące z gminy Zabierzów na stałe mieszkające w Irlandii. Wojciech Ostasz wraz z przyjaciółmi
zorganizował zbiórkę, w efekcie której trafił do nas TIR
pełen darów dla uciekających przed wojną obywateli
Ukrainy. Za pomoc w rozładunku dziękuję strażakom
z gminnych jednostek OSP. Słowa podziękowania kieruję również do Zarządu Spółki Eximius Park. Państwa
inicjatywa udostępnienia powierzchni magazynowej
w aktualnej sytuacji była nieoceniona.
Zespół pracowników SCKiP Gminy Zabierzów po
raz kolejny stanął na wysokości zadania, praca z ludźmi o otwartych sercach, pełnych zrozumienia i empatii sprawia, że praca nie jest jedynie obowiązkiem.
Jestem wdzięczna pracownikom za ich zaangażowanie i bezinteresowną chęć niesienia pomocy.
Aleksandra Małek
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Punkt pomocowy przy parafii

Punkt pomocowy usytuowany jest przy Parafii pw.
św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej 7. Można w nim otrzymać ubrania, pościel,
środki higieny oraz żywność. Akcję z Parafią podjęli
wolontariusze „Świątecznej Paczki”. Teraz, odpowiadając na zapotrzebowanie chwili, rozpoczynamy lekcje
języka polskiego dla Ukraińców. W czasie trwania zajęć lekcyjnych maluchy, które przyjdą z mamami zostaną pod opieką wolontariuszy „Biblioteki pod Aniołem”. Czekają na nie zabawy, zajęcia plastyczne, gry
i inne atrakcje.
Powstała też strona internetowa : DAM PRACĘ –
POTRZEBUJĘ PRACY – kierowana do gości z Ukrainy.
Punkt czynny codziennie z wyjątkiem niedzieli od
9.00 - 19.00.
Marta Połońska

Film „Cztery Pory Roku
w Gminie Zabierzów”
Zachęcamy zarówno mieszkańców jak i turystów
do obejrzenia nowego filmu na gminnym kanale
YouTube - ukazującego malownicze jurajskie krajobrazy, rezerwaty przyrody, doliny i widokowe wierzchowiny zatrzymane w kadrze filmowym o każdej
porze roku.
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Film przedstawia piękno Gminy Zabierzów z perspektywy drona sportowego, który daje możliwość
przedstawienia przyrody w dynamicznym ujęciu,
Zeskanuj kod QR swoim smartfonem jeżeli chcesz
obejrzeć film.
Wydział Rozwoju i Promocji
Urząd Gminy Zabierzów
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II edycja Konkursu „W domu nie musi
być nudno - postaw na rodzinę”
W 2022 po raz kolejny zorganizowano konkurs
„W domu nie musi być nudno – postaw na rodzinę”
pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów. Organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zabierzów we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Do konkursu zaproszono dzieci i młodzież wraz
z członkami rodzin oraz grupy warsztatowe ośrodków społecznych z Gminy Zabierzów. Główne cele
konkursu to: wzmacnianie więzi rodzinnych przy realizacji zadania, rozwijanie umiejętności komunikacji
i współpracy, popularyzowanie pasji i zainteresowań,
pielęgnowanie polskich tradycji i kultur, rozwijanie
kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej
oraz talentów, które drzemią w naszych dzieciach.
Technika prac konkursowych była dowolna, z zastosowaniem różnorodnych środków i materiałów. Forma
to film lub pokaz zdjęć z realizacji zadania trwający do
3 minut. Uczestnicy składali prce od 17 do 31 stycznia
2022 r w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie.
Ogłoszenie wyników nastąpiło w lutym 2022 roku
oraz na stronie internetowej Gminy Zabierzów. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli GKRPA
w Zabierzowie oceniła złożone prace. W tym roku
konkurs składał się z sześciu zadań: Nasze rodzinne
tradycje, Rodzinna gra planszowa, Relacja z rodzinnego spaceru, Rodzinna gra terenowa, Rodzinny pokaz
kultur i Żywe obrazy - przedstawienie postaci ze zna-
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nych obrazów w sposób jak najbardziej wiarygodny.
Nagrody wręczono w dniu 21 marca w Ratuszu.
Przybyłych laureatów powitała wice przewodnicząca
GKRPA Kinga Gibadło. Honorowym gościem była Wójt
Gminy Zabierzów, patron konkursu Elżbieta Burtan
gratulując sukcesu, wręczała uczestnikom nagrody.
W uroczystości brali udział członkowie GKRPA: Elżbieta Skwarczek, Teresa Suwaj, Janina Wilkosz, Agnieszka
Przygodzka oraz Paweł Miłobędzki.
Wyniki konkursu w kategorii:
Nasze rodzinne tradycje: I miejsce Styczeń Eryk,
II miejsce Bednarska Aleksandra, Kinga, Filip, III miejsce Zieliński Mateusz
Rodzinna gra planszowa: I miejsce Odrzywolska
Nadia, II miejsce Dudoń Kacper
Relacja z rodzinnego spaceru: I miejsce Pawlikowski Filip, II miejsce Maślej Gabriel i Weronika
Rodzinna gra terenowa: I miejsce Porembski Jakub
Żywe obrazy: I miejsce Sobczuk Gabriel, II miejsce
Nęcka Aleksandra, Nowińska Julia i Oliwia, III miejsce
Wójs Natalia
Nagrodę specjalną otrzymał Jakub Porembski z rodziną. Redakcja gazety „Znad Rudawy” składa gratulacje wszystkim nagrodzonym.
								
Maciej Liburski
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Informacja Urzędu Pracy

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest instytucją
kreującą zrównoważony rozwój kapitału ludzkiego
w powiecie krakowskim poprzez świadczenie wysokiej jakości usług na rzecz klientów i partnerów rynku
pracy. Urząd Pracy wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej na rzecz mieszkańców
Powiatu Krakowskiego. W 2021 roku łączna kwota
pozyskanych środków na aktywizację zawodową wyniosła blisko 27,6 mln zł.
W 2021 roku na terenie Powiatu Krakowskiego
dzięki środkom publicznym powstały 403 podmioty gospodarcze. Pomimo ogłoszonego na terenie
RP stanu epidemii, tak liczna grupa osób bezrobotnych zdecydowała się na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego,
aby wspomóc młodych przedsiębiorców w tym zakresie, zastosował dodatkowo m.in.: zwiększenie liczby
konsultacji w zakresie przedsiębiorczości w ramach
treningu przedsiębiorczości i rozliczania środków
oraz dochowania warunków umów w zależności od
potrzeb wnioskodawców, a także warsztaty i szkolenia oraz spotkania on-line przybliżające procedurę
udzielania i rozliczania środków.
W ramach inicjowania, organizowania i finansowania instrumentów rynku pracy dla pracodawców,
w 2021 r. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zakontraktował 272 umowy w zakresie subsydiowanego
zatrudnienia.
W 2021 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
realizował 16 166 spraw związanych z powierzeniem
pracy obcokrajowcom. Pracodawcy z terenu Powiatu
Krakowskiego złożyli 7 823 wnioski w skróconej procedurze w postaci oświadczeń o powierzeniu wyko-

nywania pracy cudzoziemcom. W wyniku realizacji
ofert pracy dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli z krajów trzecich przygotowano 5 983 informacje starosty. Dodatkowo rolnicy z 17
gmin okalających miasto Kraków złożyli w sumie 2360
wniosków w zakresie zezwolenia na pracę sezonową.
Warto również nadmienić, że na podstawie obowiązujących przepisów Specustawy „COVID-19”, obowiązywanie oświadczeń lub zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca zostało przedłużone z mocy prawa
(pracodawcy, mimo upływu okresu ich ważności, nie
musieli składać kolejnych wniosków).
W związku z kryzysem spowodowanym przez pandemię COVID-19 w 2020 roku wprowadzono rozwiązania w ramach „Tarczy Antykryzysowej” będącej
formą wsparcia polskiej gospodarki, której działania
były kontynuowane również w roku 2021. W pakiecie pomocowym wprowadzono rozwiązania, z których mogli/mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy,
jak i sami pracownicy. Część rozwiązań dotyczy tylko
mikroprzedsiębiorstw, a część także większych firm,
są również specyficzne rozwiązania pomocowe skierowane do konkretnych branż w gospodarce, które
najbardziej ucierpiały. W latach 2020-2021, Urząd
Pracy Powiatu Krakowskiego, w ramach Tarczy Antykryzysowej udzielił pomocy 32 796 pracodawcom i pracownikom z terenu Powiatu Krakowskiego
w łącznej wysokości ponad 149,2 mln zł. Dodatkowo
20 039 mikro i małych przedsiębiorców skorzystało
z umorzenia pożyczek oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej na kwotę
99,8 mln zł.

Marcin Nowak

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Razem na dobre i na złe
I tak przez 50 lat. Bywało różnie ale wytrwaliśmy
i dziś tu, na tym spotkaniu, jesteśmy bardzo szczęśliwi
– to prawda, tyle lat wspaniałego małżeństwa znaczy
wiele, skoro Prezydent RP przyznaje medal.
W ostatnim czasie jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego wspólnie świętowali: Elżbieta i Janusz Gembrowiczowie, Elżbieta i Jacek Góralczykowie, Maria
i Jerzy Góralczykowie, Monika i Mieczysław Kapustowie, Maria i Józef Kozieniowie, Zofia i Tadeusz Łuszcz-
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kowie, Helena i Jan Piwowońscy, Genowefa i Józef
Poganowie, Irena i Adam Pokrywkowie, Maria i Stanisław Rusinkowie, Kazimiera i Antoni Szumcowie, Ludwika i Jerzy Wątorkowie, Teresa i Leszek Wochowie,
Genowefa i Franciszek Wojtaszkowie, Anna i Czesław
Wyrwowie.
W obecności przewodniczącego Rady Gminy Henryka Krawczyka i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krystyny Jędrzejowskiej, w imieniu Prezydenta RP
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pamiątkowe medale wręczała Wójt Gminy Elżbieta
Burtan. Te wspaniałe chwile, wspólnie z władzami
Gminy, to niezapomniane przeżycie dla wszystkich.
Łzy radości i ogólne wzruszenie, ale i entuzjazm na
dalsze lata trwania w związku małżeńskim. W przy-
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gotowaniu uroczystości Kierownika USC Justynę Jędrzejowską wspierały: z-ca Dominika Lewicka i Marta
Gabaja. Wspaniałe przyjęcie było przypomnieniem
tamtych weselnych chwil, sprzed 50 lat.
Maciej Liburski
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Dzień Sołtysa
Sołtysi naszej Gminy to: Jan Kądzioła – Aleksandrowice, Kazimierz Drelewski – Balice, Henryk Krawczyk – Bolechowice, Wiesław Czajowski – Brzezie, Jan
Szczepański – Brzezinka, Tadeusz Jojczyk – Brzoskwinia, Tomasz Kurelus – Burów, Jacek Kozera – Karniowice, Stanisław Krawczyk – Kleszczów, Kazimierz Kapelan – Kobylany, Mariusz Koźbiał – Kochanów, Jerzy
Dąbek – Młynka, Edward Machlowski – Niegoszowice, Stanisław Dam – Nielepice, Andrzej Kaczmarczyk
– Pisary, Włodzimierz Francuz – Radwanowice, Marcin Cieślak – Rudawa, Paweł Kołodziejczyk – Rząska,
Edward Rogóż – Szczyglice, Jan Baran – Ujazd, Adam
Wierzbicki – Więckowice, Edmund Dąbrowa – Zabierzów, Andrzej Krawczyk – Zelków.
Z okazji Dnia Sołtysa w zabierzowskim ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie. Gratulacje i podziękowania naszym sołtysom składali Wójt Gminy Elżbieta
Burtan i Przewodniczący Rady Gminy Henryk Krawczyk. A brzmiały tak: „Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć serdeczne podziękowania i słowa uznania
za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju lokalnej
społeczności, a także widoczne efekty podjętych działań. Jednocześnie życzymy dalszej inspiracji do realizacji planów i pracy na rzecz środowiska, wszelkiej
pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, zdrowia a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tej ważnej funkcji”.
W spotkaniu uczestniczył także z-ca Wójta Bartłomiej Stawarz. Mówiono o ważnych sprawach w gminie tych codziennych i tych związanych z aktualną
sytuacją na Ukrainie i udzielanej pomocy uchodźcom
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z Ukrainy. Spotkanie w serdecznej atmosferze pokazało, że sołtysi to ważny i podstawowy element samorządu lokalnego.
					
Maciej Liburski
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Wielki powrót „między regały”, czyli wraca
wolny dostęp do bibliotecznych półek!
Drodzy Czytelnicy, jest nam niezwykle miło poinformować, że po prawie dwóch latach można ponownie korzystać z wolnego dostępu do półek, we
wszystkich naszych bibliotekach. Podobnie jak Państwo, cieszymy się ogromnie, że każdy spragniony buszowania w bibliotecznych regałach Czytelnik, będzie
mógł na powrót nacieszyć się panującą u nas wyjątkową i bardzo książkową atmosferą. Aby zapewnić
komfort Państwa oraz naszych pracowników, a także
bezpieczeństwo i standard sanitarny, przypominamy
o zasadach panujących w bibliotece:
1. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece
obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust
maseczką.
2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem, a potem można już samodzielnie
wybierać książki z bibliotecznych półek.
3. Przy ladzie bibliotecznej może znajdować się
tylko jedna osoba.
4. Osoby z objawami przeziębienia lub grypy proszone są o NIE wchodzenie do biblioteki.
W przypadku widocznych objawów przeziębienia
i grypy poprosimy o opuszczenie biblioteki z uwagi na
bezpieczeństwo pozostałych użytkowników oraz pracowników.
5. Jednocześnie w bibliotece może przebywać
ograniczona liczba czytelników (odpowiednia informacja z liczbą osób znajdować będzie się na plakacie
przy wejściu do bibliotek):
•
•
•
•

8. Specjalnie dla Państwa, przywracamy możliwość
nieodpłatnego korzystania z usług ksero, drukowania
i skanowania dla naszych czytelników (do 4 stron).
9. Do odwołania nie będzie możliwości w naszych placówkach korzystania ze stanowiska komputerowego i Internetu.
10. Prosimy pamiętać o przerwie na dezynfekcje
która we wszystkich naszych bibliotekach, odbywa się
w godzinach 15:00 – 15:30.
11. Wszystkie dokonywane przez Państwa zwroty
będą podlegały 3-dniowej kwarantannie.
Jak zawsze zachęcamy do śledzenia naszej strony
internetowej oraz profilu na Facebooku, na których
znajdą Państwo wszelkie bieżące komunikaty o naszej działalności. Jako pracownicy bibliotek, dołożymy wszelkich starań aby nasi drodzy Czytelnicy mogli
czuć się u nas bezpiecznie. Ze względu na panującą
nadal pandemię, prosimy o uszanowanie wprowadzonych w bibliotekach zasad.
Zdrowy i uśmiechnięty bibliotekarz, gwarancją ciągłości pracy biblioteki! ;-)
Anna Domagała

Balice: 3 osoby
Bolechowice: 3 osoby
Rudawa: 4 osoby
Zabierzów: 5 osób

6. Ze względu na ograniczenie ilości osób, prosimy aby czytelnicy w miarę możliwości ograniczyli czas
przebywania w bibliotece do 10 min.
7. Serdecznie zachęcamy do dokonywania rezerwacji przez system biblioteczny SOWA, gdyż osoby,
które mają do odbioru rezerwacje mogą wejść poza
kolejnością. Podobnie osoby, które dokonują jedynie
zwrotu wypożyczonych książek, także obsługiwane
są poza kolejnością.
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Małe Centrum dla Ukrainy
Marzec przyniósł zupełnie niespodziewane wydarzenia. Ich konsekwencje odczuwamy wszyscy i staramy się pomagać na różne sposoby. W gminie Zabierzów gościmy kilkadziesiąt rodzin, które schroniły
się w Polsce przed wojną na Ukrainie. Tutaj mają bezpieczne miejsca i pomoc w zakresie rzeczy niezbędnych do życia. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zorganizowało także pomoc
w zakresie zajęć dla najmłodszych.
Małe Centrum dla Ukrainy to cykl spotkań specjalnie dla dzieci z Ukrainy, które uciekając przed wojną
trafiły do naszej Gminy. Zajęcia ruchowe, warsztaty
ceramiczne, kulinarne i spotkania w kinie eSceK – to
propozycja, która ma na celu wypełnić im czas twórczą pracą, która pozwoli oderwać się od ponurych
myśli.
Bezpłatne zajęcia rozpoczęły się 14 marca. Spotykania odbywają się regularnie w poniedziałki, środy,
piątki w godz. 10:00-13:00 w Centrum Kultury. Obowiązują zapisy pod nr. tel. 12 285 11 79, 603 171 747.

Batman zawitał do Centrum Kultury
w Zabierzowie
Nie ważne, jak trudne jest życie i jak wiele straciliśmy, zawsze jest nadzieja. Ona rozkwita wtedy, kiedy
jesteśmy razem – mówi John Buckland. Pochodzący
z Zachodniej Wirginii John Buckland, od 10 lat występuje w kostiumie Batmana w ramach stowarzyszenia
„Heroes 4 Higher”. Batman przyjechał do Zabierzowa
do Centrum Kultury by dać radość i nadzieję ukraińskim i polskim dzieciom. Poprowadził spotkanie
motywacyjne. Główny przekaz dla dzieci skupiał się
w czterech punktach:

Podczas tego spotkania polskie dzieci też były bohaterami. Ukraińskie dzieci straciły wszystko - teraz
mogą mieć nowych przyjaciół w Polsce.
Joanna Hyckowska

1. Nigdy się nie poddawaj.
2. Zawsze postępuj właściwie.
3. Pomagaj innym.
4. Nie dokuczaj.
Swoją wizytą chciał dać ukraińskim dzieciom choć
trochę szczęścia i radości. I to się udało w 100 %.
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Razem posprzątajmy naszą gminę!
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów we współpracy z Gminą Zabierzów przyłączyło się do akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego wspólnie z Zespołem
Parków Krajobrazowych.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych i turystycznych, w lasach, parkach krajobrazowych i na
szlakach turystycznych zielonej Małopolski.
Do wspólnego działania organizatorzy zapraszają
wszystkich mieszkańców, rodziny, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, szkoły, kluby seniora oraz
inne grupy formalne i nieformalne, którym na sercu
leżą problemy zanieczyszczenia środowiska.
W ramach wydarzenia Centrum Kultury przygotowało trzy konkursy. Wszystkie adresowane są do
mieszkańców gminy Zabierzów. Pierwszy z nich zakłada przygotowanie makiety ekologicznego domu i organizowany jest we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Zabierzowie.
Konkurs plastyczny pt. „Bądź EKOlogiczny” ma w zamierzeniach zilustrowanie codziennych praktyk i zachowań proekologicznych, a ostatni polega na stworzeniu mini-reportażu z akcji sprzątania Małopolski.
Punktem kulminacyjnym akcji będzie Dzień Ziemi.
22 kwietnia organizatorzy wraz z mieszkańcami gminy spotkają się w kamieniołomie, na granicy Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego i Lasu Zabierzowskiego, by wspólnymi siłami przywrócić porządek w tym
urokliwym zakątku gminy. Chęć udziału w sprzątaniu
można zgłosić do zabierzowskiego Centrum Kultury.
Każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały oraz
instrukcje. Centrum Kultury wraz z uczniami Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zabierzowie
o godz. 10:00 zrealizuje happening na Rynku w Zabierzowie. Nie zabraknie również eko-warsztatów,
występów scenicznych oraz nagród dla dzieci za trud
sprzątania i zaangażowanie w akcję.
W sobotę 23 kwietnia Rynek w Zabierzowie zamieni się w EKO Targ, na którym będzie można zakupić
asortyment wytwarzany zgodnie z naturą oraz lokalne
wyroby i przetwory. Dodatkową atrakcją wydarzenia
będzie pokaz gotowania w wykonaniu Karola Okrasy,
kucharza słynącego z łączenia w swojej kuchni tradycji z innowacyjnością. Dla najmłodszych zaplanowano
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szereg warsztatów i animacji, przygotowanych przez
Centrum Kultury w Zabierzowie, oraz Eko-atrakcji
w namiotach EkoMałopolski i Zespołu Parków Krajobrazowych. Tego dnia odbędzie się również zbiórka
elektorśmieci oraz kampania informacyjna, związana
z odnawialnymi źródłami energii i ochroną powietrza.
Organizatorzy zachęcają do udziału w akcji, by nasz
świat stał się piękniejszy.
Katarzyna Starowicz

Liszki

ul. Św Jana Kantego 36
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W połowie marca na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego opublikowane zostały wyniki naboru programu dotacyjnego
Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2022.
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów znalazło się na 38 miejscu spośród 1498
złożonych wniosków. Tak wysoka pozycja na liście
rankingowej pozwoliła na uzyskanie dofinansowania
w kwocie 56 000 zł. Głównym celem realizacji projektu jest nadanie przeszłości nowej jakości w budowaniu tożsamości mieszkańców gminy Zabierzów.
Bogactwem podkrakowskiej gminy Zabierzów oprócz
ludzi są kultura i tradycje. Działania projektu angażują w rozmaite formy aktywności twórczej, rozbudzają
indywidualną ekspresję artystyczną oraz pozwalają
zdobywać umiejętności. Żeby zrozumieć co oznaczała
dla naszych przodków kultura ludowa, trzeba otworzyć na nią wszystkie swoje zmysły.
Projekt „ETNOZmysły gminy Zabierzów” to interdyscyplinarne, trwające ponad pół roku działania angażujące wszystkie grupy wiekowe mieszkańców. Już
od najmłodszych lat odkrywanie świata człowiekowi
umożliwiają zmysły. To właśnie one będą w naszym
projekcie narzędziem poznawania kultury ludowej
regionu. Zmysłem smaku podczas warsztatów kulinarnych poznamy kulinarne dziedzictwo gminy m.in. zalewajkę radwańską, ciućpajs z Nielepic, żurek rudawski,
spółę z Brzoskwini, tradycyjną chałkę, łazanki z Pisar
oraz wiele innych smakołyków. Zmysłem węchu odkryjemy zapachy ziół oraz ich magiczne moce, poznamy
ich zastosowanie w medycynie ludowej. Inscenizacje
obrzędów ludowych; wydzierek, nocy Kupały, obrzędu dożynkowego oraz tradycji i obrzędów weselnych
charakterystycznych dla podkrakowskich wsi - stworzą ucztę dla zmysłów wzroku i słuchu. W krainę tańca i śpiewu przeniosą uczestników projektu warsztaty
białego śpiewu i zabaw ludowych. W ramach projektu powstanie izba regionalna z wierną kopią wnętrza
wiejskiej chałupy, z możliwością jej zwiedzania przez
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osoby z dysfunkcją wzroku, gdyż każdy element wyposażenia będzie można dotknąć.
Wszystkie realizowane działania - warsztaty
twórcze, warsztaty aktorskie, wokalne, taneczne
mają na celu przybliżać i przekazać następnym pokoleniom dziedzictwo kulturowe gminy Zabierzów.
Celem jest również zaangażowanie mieszkańców
gminy w ochronę, kultywowanie i popularyzowanie
tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu. Udział
w projekcie da możliwość wielopokoleniowej wymiany – integracji i współdziałania przedstawicieli różnych grup wiekowych, ale także twórców i amatorów.
W przeważającej części zadanie realizowane będzie w Kochanowie, w budynku Willi Lubomirskich
oraz jego pięknym otoczeniu. Willa wybudowana
w 1896 roku, w okresie wakacyjnym wykorzystywana
była jako dom kolonijny dla dzieci, natomiast w pozostałych miesiącach pełniła rolę domku myśliwego. Budynek otacza piękny park, graniczący z lasem.
Warsztaty kulinarne ze względu na posiadane zaplecze kuchenne przeprowadzone zostaną w siedzibie
Centrum Kultury w Zabierzowie. Miejscem prezentacji obrzędu nocy Kupały będzie Brzezie i płynąca tam
rzeka Kluczwoda. Obrzęd dożynkowy zaprezentowany zostanie podczas gminnych dożynek.
Dyrektor SCKiP Gminy Zabierzów
Aleksandra Małek
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Kwiecień w Samorządowym Centrum Kultury
i Promocji Gminy Zabierzów
8 kwietnia o godz. 19:00 Centrum Kultury zaprasza na spektakl „Babski przekręt” w reżyserii Ali Kwiatkowskiej. To komedia o czterech kobietach, które za wszelką cenę chcą się odegrać na złym losie. Czy im się to uda?
Jak potoczą się ich losy? Przekonacie się Państwo sami. W rolach głównych: Małgorzata Lewińska, Ewa Kuklińska,
Laura Samojłowicz, Joanna Chułek. Bilety w cenie 30 zł. dostępne są w SCKiPGZ, ul. Szkolna 2 w Zabierzowie.
13 kwietnia upływa termin składania prac w konkursie plastycznym „Bądź EKOlogiczny”, organizowanym
przez SCKiPGZ. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy i realizowany jest w ramach akcji
„Posprzątaj z nami Małopolskę”, ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych.
Do 13 kwietnia można wziąć udział w konkursie „EkoDOM”, którego założeniem jest przygotowanie makiety
domu, z uwzględnieniem sprzyjających środowisku rozwiązań. Konkurs organizowany jest przez zabierzowskie
Centrum Kultury we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Zabierzowie. Prace konkursowe
należy dostarczać do siedziby SCKiPGZ do 13 kwietnia do godz. 18:00.
22 kwietnia, w Dzień Ziemi, SCKiPGZ wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Zespołem Parków Krajobrazowych zapraszają do udziału w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”. O godz. 9:00 w kamieniołomie w Zabierzowie spotkają się wszyscy, którzy chcą przywrócić porządek w tym pięknym zakątku gminy.
Chęć udziału w akcji można zgłaszać do SCKiPGZ. Tego dnia o godz. 10:00 na Rynku w Zabierzowie odbędzie się
również happening, z udziałem uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Zabierzowie.
W sobotę 23 kwietnia na zabierzowskim rynku odbędą EKO Targi. Na targach swoje produkty zaprezentują przede wszystkim lokalni producenci, przetwórcy oraz rzemieślnicy. O godz. 15:00 do wspólnego gotowania zaprosi znany z dobrego smaku Karol Okrasa. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych
m.in. animacji i warsztatów, przygotowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych oraz Centrum Kultury.
Ponadto eko-atrakcje zapewni zespół EkoMałopolski. Całość wydarzenia dopełni wystawa pokonkursowa „Bądź
EKOlogiczny”.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: sckipgz.zabierzow.org.pl oraz facebooku. apraszamy serdecznie
do udziału w wydarzeniach!
Katarzyna Starowicz
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Ostatki w Bolechowicach

Jeszcze z nadzieją ale już w zadumie, 24 lutego żegnano w Bolechowicach karnawał życzeniami dla wszystkich
uczestniczących w spotkaniu pań, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Podczas spotkania w rodzinnej i domowej atmosferze, gośćmi serdecznie zajmowali się: prezes Klubu Seniora
„Dolce Vita” Helena Moląg, z-ca prezesa Józefa Wierzbicka–Dej, skarbnik Monika Kapusta, Dorota Nędza, kronikarz Barbara Kowalik, sekretarz Henryk Krawczyk i członkowie Zarządu – Janina Lachowska, Tadeusz Jabłoński.
Fantastyczny kobiecy śpiew, profesjonalny akompaniament Artura Seweryna – tak jednym zdaniem można
skomentować popisy artystyczne zespołu „Dolce Vita”. A do tego swojskie przysmaki. Obowiązkowo talerz obfitości czyli różne wędliny, galaretki, śledzik, sałatki, pieczony swojski chleb i znane tylko w Bolechowicach ciastka
„pychotka” i „niebo w gębie”. I najważniejsze na koniec karnawału: pączki i faworki.
Karnawałowa biesiada w Bolechowicach trwała do późnych godzin wieczornych. Uczestnikom tego, jakże
sympatycznego wydarzenia podtrzymującego dawne tradycje staropolskiego karnawału, towarzyszyła wójt gminy Elżbieta Burtan, która nie kryła zadowolenia z tak dobrze zorganizowanego spotkania.
Maciej Liburski
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Dzień Kobiet w Rudawie

Nie było stołu z białym obrusem, toastu, domowych pyszności. Za to nieprzerwana praca w pomieszczeniach
OSP i KGW w Rudawie, gdzie utworzono główny magazyn darów dla ludności Ukrainy. Druhny i druhowie, niezastąpione członkinie KGW pracują kolejny dzień: przyjmują, sortują, rozdają i przygotowują do transportu środki
higieniczne, czystości, kosmetyki, odzież, obuwie, pościel, zabawki, żywność długoterminową. Przebywający już
w naszym kraju Ukraińcy systematycznie odwiedzają magazyn. Tak jest codziennie od momentu uruchomienia
magazynu. Podobnie pracują inne powołane placówki pomagające uchodźcom. Właśnie w takich warunkach,
tu w Rudawie, świętowano Dzień Kobiet. Dzień Kobiet inny niż zazwyczaj, co podkreśliła towarzysząca wolontariuszom wójt gminy Elżbieta Burtan. Były kwiaty a na chwilę wytchnienia łyk kawy, czy herbaty i kęs w pośpiechu
przygotowanej kanapki.
Maciej Liburski

Dzień Kobiet w Więckowicach
Tym razem było spontanicznie. Wizyta w Klubie
Seniora w Więckowicach, pomimo nadal panujących
warunków pandemii oraz działań wojennych w sąsiedniej Ukrainie, odbyła się w pogodnej atmosferze. A radości tak bardzo nam potrzeba, gdyż brakuje
jej na co dzień. W tym dniu kwiaty otrzymały panie
z Klubu Seniora, panie z Rady Sołeckiej z Więckowic.
Symboliczny kwiat wręczony paniom był dedykowany wszystkim kobietom obchodzącym swoje święto
w Więckowicach. Z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet do każdego domu trafiły specjalne życzenia.
Obyśmy za rok mogli powrócić do tradycyjnych spotkań w naszej świetlicy.
Adam Wierzbicki
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Śledziówka w Rząsce
To nie tak być miało. Paweł Kołodziejczyk sołtys wiedział, że jak tylko zadzwoni telefon, wyjeżdża po uchodźców - i tak się stało. Radość ze wspólnego spotkania splatała się ze smutkiem Ukrainy. Występy artystyczne tak
pieczołowicie przygotowane – odwołano. Jedynie DJ odpowiednio dobranymi utworami muzycznymi dodawał
otuchy a wszyscy zobowiązali się, że będą uśmiechnięci. Maria Katarzyna Szyller i Janina Kołodziejczyk trzymały
fason. Zresztą – jak i wszyscy uczestnicy śledziówki – ale każdy wiedział, że miało być inaczej.
					

Maciej Liburski

Sukces polskiej dyrygentki z Zabierzowa
Sukces polskiej dyrygentki Joanny Natalii Ślusarczyk, która zdobyła 2 Nagrodę na zakończonym 6 marca br. prestiżowym Międzynarodowym Konkursie „La
Maestra 2022” w Paryżu. Absolwentka Dyrygentury
Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej w Katowicach i Krakowie, w konkursie, gdzie uczestnictwo
zgłosiło 200 dyrygentek z całego świata, została ponadto laureatką dwóch Nagród Specjalnych: „French
Concert Halls and Orchestras Committee Prize” oraz
„Echo Prize”. Dotychczas uczestniczyła w międzynarodowych konkursach zdobywając wiele nagród: II
Miejsce na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim „Jeunesses Musicales” w Bukareszcie, III Miejsce
- „First European Union International Conducting
Competition” w Sofii oraz I Miejsca - „London Classical Soloists Conducting Competition” w Londynie.
Otrzymała także Specjalne Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie „The BMW International Conducting Masterclass and Competition” w Esposende
(Portugalia).
Joanna Natalia Ślusarczyk jest laureatką Nagrody
Głównej Rotary Club Siena przyznanej przez maestro
Daniele Gattiego w ramach Festiwalu Accademia
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Musicale Chigiana we Włoszech oraz zwyciężczynią
międzynarodowych przesłuchań dyrygenckich w Budapeszcie, gdzie została wybrana do Programu Mentorskiego Petera Eötvösa na sezon 2020/2021. 17
października 2021 prowadziła w Budapeszcie dwie
węgierskie premiery Eotvosa. Dużym sukcesem było
też wejście dyrygentki do półfinału VIII Międzynarodowego Konkursu Jorma Panula w Finlandii (17 listopada 2021).
W sezonie artystycznym 2018 - 2019 pełniła funkcję Dyrygenta-Rezydenta Filharmonii Śląskiej im.
Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Joanna
Natalia Ślusarczyk, poza koncertami w kraju, dyrygowała w Stanach Zjednoczonych (Illinois, Ohio), w Rosji (Syberia), w Izraelu, Norwegii, Islandii, Wielkiej
Brytanii, Portugalii, Francji, we Włoszech, Bułgarii,
Rumunii, na Węgrzech i w Ukrainie. Występowała
z polskimi orkiestrami, jak: Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Krakowskiej, Opery
i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej,
Filharmonii Zielonogórskiej oraz zagranicznymi: Paris
Mozart Orchestra, Bucharest Symphony Orchestra,
Moldova Philharmonic Iasi, London Classical Solo-
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ists Orchestra, Danubia Orchestra Óbuda, Orquestra
Clássica do Sul, Orquestra da Costa Atlantica, Pazardjik Symphony Orchestra, Orchestra Giovanile Italiana. Do ostatnich zagranicznych osiągnięć naszej utalentowanej dyrygentki o międzynarodowej sławie,
należy premiera w WDR Funkhaus w Kolonii utworu
włoskiego kompozytora Leonardo Marino, która odbyła się 16 stycznia br.
Za swój wkład w rozwój kultury muzycznej Joanna
Natalia Ślusarczyk uhonorowana została stypendiami:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Małopolskiej
Fundacji Stypendialnej Sapere Auso, a także Nagrodą
Główną Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
informacje zebrał Maciej Liburski

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
Do eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
przystąpili uczniowie szkół w 3 kategoriach wiekowych (SP kl.1-6 – 19 osób, SP kl.7-8 – 27 osób oraz
szkoły ponadpodstawowe – 3 osoby).
W 1 kategorii wiekowej miejsca od 1-3 zajęli:
1. Kacper Seremak
2. Laura Mazur
3. Filip Pawlikowski
W 2 kategorii wiekowej miejsca od 1-3 zajęli:
1. Oliwia Walczowska
2. Julian Zdziech
3. Krystian Krzemiński
W 3 kategorii wiekowej miejsca od 1-3 zajęli:
1. Maciej Babral
2. Franciszek Jucha
3. Karol Dudek
Z każdej kategorii wiekowej - tylko 1 miejsca biorą
udział w eliminacjach powiatowych.
Eliminacje Gminnego Turnieju przeprowadziło jury
w składzie: przewodniczący - Piotr Mazur, sekretarz
- Jakub Drewniak, członkowie - Szymon Funek, Magdalena Synowska. Z uczestnikami spotkał się również
druh Marcin Cieślak.
Organizatorzy
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Żegnamy ze smutkiem Józefa Rysakowskiego
Już nigdy nie usłyszmy gry na akordeonie i wspaniałych anegdot Józefa Rysakowskiego z Klubu Seniora „Młodzi Duchem w Kobylanach”. Z ogromnym
żalem przyjęliśmy informację o Jego odejściu. Żegnamy ze smutkiem i poczuciem dużej straty bardzo serdecznego i aktywnego seniora.
Będziemy pamiętać jego fantastyczne poczucie
humoru i pozytywną energię, którą zarażał otaczających go ludzi. Był bardzo ważną postacią w środowisku senioralnym. Jego przyjaciele stracili wspaniałego
kompana i brata.
Przesyłamy wyrazy współczucia dla rodziny
i najbliższych Pana Józefa [*]

Pamięci Tadeusza Skwarczyńskiego
Tadeusz Skwarczyński urodził się w 1952 roku.
Żonaty, ojciec dwóch synów: Damiana i Przemysława.
Był Sołtysem Więckowic 20 lat, od roku 1996 do sierpnia 2015 (5 kadencji czteroletnich), Prezesem Stowarzyszenia LKS Potok Więckowice w latach 1998 - 2013
(15 lat), następnie jego Honorowym Prezesem.
Więckowice z żalem pożegnały Tadeusza Skwarczyńskiego. W ostatniej drodze byłemu Sołtysowi
z Więckowic towarzyszyła najbliższa Rodzina oraz
przedstawiciele Władz Samorządowych Gminy Zabierzów i Powiatu Krakowskiego, OSP Więckowice, Piłkarze LKS Potok Więckowice, liczni mieszkańcy Gminy
Zabierzów oraz, przede wszystkim, Więckowic.
Panie Tadeuszu dziękujemy za 20 lat sołtysowania
w Więckowicach, 12 lat bycia Radnym Gminy Zabierzów, za Piłkarski Klub Sportowy LKS Potok Więckowice - który założyłeś i któremu tyle lat przewodziłeś.
Nie mówimy dziś do widzenia, lecz tak naprawdę,
do zobaczenia. My na pewno o Tobie nie zapomnimy, a Twoja praca w naszej miejscowości pozostanie
na zawsze, będzie przypominać o Twojej działalności
wśród nas.
sołtys Więckowic Adam Wierzbicki
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Świętowanie w Klubie Seniora „Złota Jesień”
w Zabierzowie
Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, nasi seniorzy w ostatnim czasie gremialnie
uczestniczą w klubowych spotkaniach. W dniu 24 lutego świętowaliśmy tradycję tłustego czwartku i równocześnie śledziówkę. Były rumiane pączki, kruche faworki oraz śledziki przyrządzone przez nasze seniorki.
Wspaniała atmosfera wiązała się z faktem, że nareszcie byliśmy razem. Wspólnie z nami świętował honorowy
członek naszego Klubu - Andrzej Bukowczan, a także Katarzyna Mroczek – koordynator aktywizacji seniorów.
Z kolei Dzień Kobiet obchodziliśmy wspólnie z Dniem Mężczyzn 8 marca, choć Dzień Mężczyzn od niedawna
przypada 10 marca, we wspomnienie 40 Męczenników z Sebasty. Może to budzić skojarzenie, które traktujemy
z przymrużeniem oka, że mężczyźni manifestują w ten sposób swoją niedolę przy boku kobiet. A niech sobie
narzekają, a my i tak ich kochamy.
Wzorem lat ubiegłych Święto Kobiet połączone ze Świętem Mężczyzn, stało się okazją do wspólnego świętowania, do robienia wzajemnych niespodzianek ze szczyptą humoru oraz do traktowania wieku senioralnego jako czasu, w którym nareszcie możemy wszystko. Świadczyły o tym napisy na gadżetach,
którymi zostali obdarowani nasi panowie, m.in. „Emeryt nic nie musi, ale wszystko może”, „Życie jest
piękne, tylko trzeba brać odpowiednie leki”, lub niewyczerpalna karta bankomatowa do „Tetryk Banku”.
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Panowie obdarowali panie ozdobnymi pojemniczkami ze słodkościami wewnątrz.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Klubu Seniora z Brzoskwini, z którymi łączy nas kilkuletnia przyjaźń i owocna współpraca. Od gości nasze seniorki otrzymały z rąk Przewodniczącego Klubu Wiesława
Kosteckiego, piękne i precyzyjnie wykonane naszyjniki, dzieło rąk seniorek z Brzoskwini.
Wszystkie nasze panie ubrane były w kolorze czerwonym, poza bajecznymi wróżkami (Wiesławą Włodarczyk
i Marią Skrzypaszek), rozdającymi panom upominki. Były też występy artystyczne. Program związany z charakterem święta zawierał sporą dozę humoru, obnażał przywary mężczyzn „tych twardzieli” ale spuentowane słowami
„Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart, cóż wart byłby świat”. W dialogu obrazującym
spór małżeński z powodzeniem wystąpili Danuta i Wiesław Caderowie. Weronika Knapik zaprezentowała monolog
„Dzień Kobiet w przedszkolu”. Na zakończenie odbył się popis muzyczno-wokalny z autorskimi i tekstami seniorów:
Wiesława Olka, Henryka Micimińskiego i Mariana Łachety. Długo w uszach pozostał refren „Jesteście najlepsze”.
Dla nas to nic nowego, bo od zawsze wiemy, że jesteśmy najlepsze - dawniej piękne i młode a teraz tylko piękne.
Tekst – Barbara Golińska
Zdjęcia – Wiesława Danielewska
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Walentynki - pretekst
do randkowania w każdym wieku
Strzała Kupidyna kieruje się tam, gdzie kwitnie
miłość, przyjaźń i dobra atmosfera. Klub Seniora
„Kluczwoda” z Brzezia to grupa, która spotyka się co
najmniej raz w miesiącu i pod różnymi pretekstami.
W lutym doskonałym powodem do świętowania były
Walentynki. Panowie przygotowali dla pań czekoladki
i kwiatki, a panie zadbały o smakołyki na stołach.
Takie małe gesty sprawiają, że od razu na twarzach
pojawiają się uśmiechy. Powodem do zadowolenia

dla całego klubu niewątpliwie jest sala, którą samodzielnie remontowali od grudnia. Mocno motywował
do działania przewodniczący klubu Władysław Węgiel
i miał mocne wsparcie ze strony sołtysa Brzezia, Wiesława Czajowskiego. Dawniej był tu sklep spożywczy,
teraz jest przytulnie i seniorzy czują się niemal jak
w domu. Serce rośnie, kiedy widzi się jak pięknie rozwija się nowa grupa seniorów w gminie Zabierzów.
Katarzyna Mroczek

Klub Seniora „Złota Jesień” chce wiosny!
Powiało wiosną na rynku w Zabierzowie. Mimo
wietrznej pogody na tradycyjne pożegnanie zimy
przybyło kilkadziesiąt osób. Symboliczne topienie
Marzanny wpisało się już w lokalną tradycję, a to
wiosenne zamieszanie zawdzięczamy seniorom z Zabierzowa. Z nazwy jesienni ale w duszy mają wiosnę
cały rok i dają temu dowód szczególnie na zakończenie zimy.
Kolorowy korowód wyruszył spod siedziby klubu
seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie i z ul. Kolejowej
uroczyście trafił na rynek w Zabierzowie, gdzie czekały dzieci w kolorowych przebraniach z własnoręcznie
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wykonanymi Marzannami i z wiosennymi gaikami.
Wszystkie dzieci zostały docenione i każdy otrzymał
nagrodę za chęć i zaangażowanie. Ze względu na niewielką liczbę kukieł, w konkursie został doceniony
każdy. Warto było przyjść także ze względu na przygotowane przez seniorów wiosenne piosenki i konkursy.
Nie sposób wymienić wszystkich obecnych seniorów, którym bardzo dziękujemy za wniesienia dodatkowych promieni słońca. Ta piękna inicjatywa przyciągnęła na rynek także naszych ukraińskich gości.
Miło było zobaczyć na ich twarzach uśmiech.
Katarzyna Mroczek
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MOCni Seniorzy – Konkurs Inicjatyw
dla seniorów Gminy Zabierzów
Po dwuletniej przerwie powraca konkurs inicjatyw
skierowany do środowiska senioralnego. Konkurs to
rodzaj partycypacji społecznej przyczyniającej się do
wzmocnienia samoorganizacji seniorów, która ma
wpłynąć na zwiększenie ich wpływu na życie lokalnego środowiska. Wspólne działanie sprzyja wzmacnianiu trwałych relacji międzypokoleniowych oraz
kształtowanie postaw empatycznych. Zachowanie aktywności osób starszych m.in. fizycznej, intelektualnej
oraz społecznej jest niezwykle ważne dla utrzymania
sprawności i czerpania radości z codziennego życia.
Celem konkursu jest zwiększenie uczestnictwa
osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego w gminie Zabierzów. Inicjatywy mogą dotyczyć bardzo szeroko pojętej aktywność społecznej,
która obejmuje niesienie pomocy osobom starszym
w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, m.in. przez
rozwijanie wolontariatu czy rozwijaniu pasji. Mile widziane będą także projekty nastawione na łączenie
pokoleń. To ważne, aby seniorzy dzielili się swoim potencjałem i doświadczeniem oraz wiedzą z młodszą
częściąspołeczeństwa.
Tegoroczna edycja konkursu z budżetem w wysokości 70 000 zł ruszyła 5 marca. Każda grupa może
ubiegać się o dofinansowanie a przedstawiciele z poszczególnych sołectw mają czas na składanie ofert do 1
kwietnia br. Ofertę w ramach konkursu można składać
w wersji elektronicznej (wysyłając wniosek na adres:
k.mroczek.sckipgz@gmail.com) lub w wersji papierowej (składając wydrukowaną wersję w Samorządo-
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wym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów)
do 1 kwietnia, do godziny 15.00. Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie
od 1 kwietnia br. do końca listopada 2022 roku.
Katarzyna Mroczek
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Gotowi do działania
Po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi, przedstawiciele klubów seniora
gminy Zabierzów spotkali się w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Wiosna
rozbudziła energię i chęć do działania, co przełożyło
się na niemal 100% frekwencję. 18 marca duża sala
w Centrum Kultury wypełniała się planami na nadchodzące miesiące. Tematem dominującym był Konkurs Inicjatyw dla seniorów, które wywołuje wiele
emocji i pytań. Wspólnie ustalono, że termin składania wniosków zostanie przedłużony do 15 kwietnia
i każdy może liczyć na wsparcie ze strony pracowników Centrum Kultury w zakresie tworzenia inicjatyw
oraz ich realizacji. Już w maju poznamy laureatów

i pomysły naszych seniorów. W maju przewidziana
jest również wizyta studyjna do zaprzyjaźnionych Kęt.
O wszystkim będziemy informować już wkrótce.
Katarzyna Mroczek

Świąteczna sałatka buraczana babci Marysi
Na świątecznych stołach króluje tradycyjna sałatka jarzynowa. Nasza propozycja to dużo prostsza
i równie smaczna sałatka buraczana. Przepis przywędrował aż z podkarpacia, gdzie stanowi nieodłączny
element świąt (w niektórych domach).

Za przepis bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne
propozycje.
Jeśli chcecie podzielić swoimi sprawdzonymi specjałami, możecie przesyłać je (wraz ze zdjęciami na
adres k.mroczek.sckipgz@gmail.com).

Lista składników jest bardzo krótka:
• 2 słoiki całych buraków
• 8-10 jajek
• 1 cebula
• 3-4 łyżki majonezu
• sól
• pieprz
Zaczynamy od posiekania buraczanych kuleczek
w drobną kosteczkę. Następnie w kostkę kroimy cebulę a na koniec jajka. Wszystkie składniki mieszamy,
doprawiamy i dodajemy majonez. Sałatka jest lepsza
jak się przegryzie, więc najlepiej pozostawić ją w lodówce na noc.
„Znad Rudawy” - Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Gminy Zabierzów. Adres Redakcji: SCKiP Gminy Zabierzów,
ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów. ISSN 1505 2869. Redaktor Naczelny: Maciej Liburski.
Foto: zasoby SCKiPGZ.
Skład i łamanie tekstów, druk: Wiktor Ochwat, Wydawnictwo „TRIADA” ul. Sielecka 61 Będzin 42-500
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych
tekstach. Artykułów nie zamówionych nie zwracamy.
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