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Zgoda buduje
Gdyby tak zostawić to hasło, byłoby pustym sloganem, więc lepiej powiedzieć: „zgoda zbuduje”. Przynajmniej nie mamy pewności, a jeśli pozostaje choć cień wątpliwości, tym bardziej należy dbać o pryncypia i kryteria, które nikogo nie krzywdzą. Że dotyczą czasu przyszłego? To dobrze, bo jest przynajmniej nadzieja.
Ta zgoda jest nam potrzebna jak nigdy dotąd. Jesteśmy jedną z najlepszych gmin w województwie, ba –
w kraju, a wciąż próbujemy przekonywać się, że sprawiedliwość – sprawiedliwością, ale racje są po jednej stronie. Długo trwał impas, zbyt emocjonalne dyskusje niekorzystnie wpływały na obraz gminy na zewnątrz. Trzeba
mieć nadzieję, że to już poza nami; jeśli nadal chcemy coś znaczyć, musimy zaprzestać sporów i racjonalnie
realizować zadania zapisane w budżecie.
Oby…

Tworzyć budżet racjonalnie nie wystarczy chcieć,
trzeba się mocno napracować
Rozmowa z przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Zabierzów
Wojciechem STĘPNIEM
- Był Pan radnym III , V i obecnej VII kadencji Rady
Gminy. Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów
jest już Pan po raz drugi. Można powiedzieć, że rozmawiam ze specjalistą od tworzenia budżetu.
– Projekt budżetu tworzy i przedkłada wójt Gminy, a ja
wraz z całą komisją rzetelnie go analizujemy proponując
w konsekwencji zmiany i przesunięcia. To dość skomplikowana materia; chodzi bowiem o to, by tak gospodarować środkami ,aby wszystkich –w miarę oczywiście
możliwości – zadowolić. Przy tym trzeba uważać, żeby
nie przekroczyć w wydatkach dopuszczalnego zadłużenia gminy. Naciski z każdej strony są duże, bo każdy
chciałby z tego tortu dostać jak najwięcej.
– Gdyby na chwilę odejść od zasadniczego tematu, można by powiedzieć, że zawód aptekarza, bo jest Pan
przecież aptekarzem, bardzo w tym pomaga; trzeba dokładnie, a przede wszystkim rozsądnie ważyć wszystkie
składniki, aby zamiast skutecznego leku nie wprowadzić w jego recepturę czegoś szkodliwego.
– Na pewno coś w tym jest, chociaż nigdy pracy przy budżecie tak nie traktowałem. To nie jest tworzenie czegoś
dla jednego pacjenta, to ma być lekarstwo dla wszystkich.
– Jakie są oczywiste, nie wymagające dyskusji, podstawy tworzenia budżetu? Może jest to zbyt proste pytanie,
ale pamiętajmy, że w tej rozmowie usiłujemy nakreślić poszczególne etapy tworzenia budżetu…
– Musimy mieć świadomość, ile mamy lub możemy mieć pieniędzy. Mówię: możemy, bo to zależy od wielu
czynników. Od wpływów z podatków, od pozyskania środków unijnych, od przewidywanych zysków z lokat
bankowych, itd. Zacytuję panu pierwszy paragraf uchwały budżetowej na ten rok: „Ustala się dochody budżetu
gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 122 332 353 złotych”. Zanim doszło do uchwalenia tego budżetu, praca
nad nim trwała cały rok. Do Komisji wpływały pisma od mieszkańców, od wójta, które Komisja opiniuje. Analizuje też zasadność zadań zgłoszonych przez mieszkańców na zebraniach wiejskich. Wtedy wymagamy też
wyjaśnień od jednostek organizacyjnych gminy, bo zdarza się, że te wnioski są niekiedy nieracjonalne, niezależne od możliwości prawnych i finansowych gminy, leżą w gestii powiatu czy województwa – jak na przykład
sygnalizacja świetlna przy wyjeździe z Biedronki w Zabierzowie albo budowa boiska sportowego na terenach
prywatnych... W tym roku mieliśmy sporo takich wniosków.
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– Już wtedy zaczynają się pierwsze pytania, słowem
kłopoty…
– … jak przy każdym budżecie, to zrozumiałe. Ile
byłoby pieniędzy, zawsze jest za mało, a potrzeby są
zawsze duże i trudno je w krótkim czasie zaspokoić.
Każdy radny musi dbać o swoje, to znaczy o elektorat, który na niego głosował ale też powinien pamiętać, że jest radnym całej gminy. I tu bywają kłopoty.
Stąd mieliśmy klasyczny pat przy głosowaniu, gdyż
nie dopracowano się konsensusu; niektórzy uważali
bowiem, że jedni – jak choćby Rudawa czy Zabierzów dostali za dużo w stosunku do potrzeb, inni
uważali natomiast, że bardziej od domu wiejskiego
w Rudawie, która czekała na niego przeszło 40 lat,
pieniądze należałoby przeznaczyć na chodniki i nakładki asfaltowe w innych miejscowościach. Argumenty, że w tym roku więcej pieniędzy przeznaczymy na duże inwestycje,a w następnym przyjrzymy się
potrzebom innych miejscowości, niestety, nie wszystkim się podobają.
– Można czasem przysłuchując się dyskusjom na sesjach odnieść wrażenie, że najważniejsze są w gminie
chodniki, nawet takie, którymi raz na miesiąc przechodzi jedna osoba. Może i wyolbrzymiam ten problem, ale jest on nadto widoczny, żeby go nie dostrzegać. Oprócz tego, czego najczęściej dotyczą wnioski,
jakie napływają do Komisji?
– Dawniej dotyczyły one kanalizacji, wodociągów
i budowy przedszkoli. Dziś przede wszystkim są to
remonty dróg, budowa chodników, placów zabaw.
Są też wnioski wymagające dużych nakładów finansowych, dotyczące inwestycji kubaturowych, czyli
świetlic wiejskich, budynków straży pożarnej. Ten
zakres potrzeb jest w gminie systematycznie zaspokajany, zatem w roku przyszłym możemy spokojnie
przypatrzeć się im i przeanalizować, które z tych zadań są najpilniejsze do realizacji. W tym roku kłopot
sprawiło nam dostosowanie finansów do zmian w budynkach szkolnych wymuszonych ustawą o szkolnictwie i oświacie.
– Mając dodatkowe kłopoty spowodowane brakiem,
nie wiadomo z jakich przyczyn, porozumienia, zgody
radnych na ostateczny kształt budżetu, aczkolwiek do
Pana, jako przewodniczącego Komisji pretensji było
najmniej, może z racji organizacji prac przy konstruowaniu budżetu – podział budżetu, żeby było sprawiedliwe, choć nie po równo, bo różne są potrzeby jednej
czy drugiej miejscowości, był szczególnie emocjonalnie dyskutowany.
– Przez rok spływały do Komisji wszelkie wnioski,
które potem były przedmiotem dyskusji na wielu posiedzeniach naszej Komisji. Wystarczy powiedzieć,
że tylko w grudniu ubiegłego roku odbyliśmy cztery
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posiedzenia, a i tak jeszcze przed ostateczną wersją
budżetu, niektórzy radni zgłaszali swoje, nie konsultowane w komisjach wnioski, dosłownie na „za pięć
dwunasta”, co bardzo zakłócało racjonalność dyskusji na sesjach. Komisja każdy wniosek po analizie
i dyskusji, bywało burzliwej, przekazywała do wójta,
by ten zajął swoje stanowisko w sprawie i brał pod
uwagę przy wprowadzaniu ich do projektu budżetu.
Dodajmy do tego, że analizie naszej podlegały też
wnioski mieszkańców dotyczące tak zwanych wydatków losowych jak na przykład szkody spowodowane
aurą, pożarami itp.
– Najbardziej gorący okres dla pracy Komisji budżetowej to…
– … listopad i grudzień bo wtedy musimy pochylić
się nad złożonym przez wójta projektem budżetu
na następny rok. Po zapoznaniu się z nim i analizie
wniosków komisja wnosi swoje ewentualne poprawki, a wójt Gminy ostateczną wersję projektu uchwały przedkłada Radzie Gminy do uchwalenia. Od tej
chwili wielkich zmian już nie ma, a przynajmniej nie
powinno być, bowiem takie zmiany spowodowałyby
chaos i w konsekwencji wpłynęłyby negatywnie na
uchwalenie budżetu. A to oznaczałoby bardzo duże
problemy z realizacją wielu zadań tak oczekiwanych
przez mieszkańców naszej gminy. Budżet jest jak
skrzypce, bardzo łatwo je popsuć przed wydobyciem
tonu. Emocje są tu bardzo złym doradcą.
– Kwestią pośrednią związaną z budżetem jest tak
zwany fundusz sołecki. Z tego co wiem – należy on do
największych w powiecie.
– Wynosi 50 złotych na osobę zamieszkującą w danej
miejscowości. O wydatkowaniu tych pieniędzy decydują mieszkańcy na zebraniach wiejskich, ale one też
podlegają naszej analizie, jak każdy fundusz obywatelski.
– Ale to jest już temat na inną rozmowę. Dziękuję
Panu.
Rozm. wś
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Sesja Rady Gminy Zabierzów 26 stycznia 2018 r.
Już na początku sesji radny Wojciech Stępień
zgłosił wniosek formalny o ograniczenie czasu wypowiedzi poszczególnych radnych. Popierający go
dyskutanci mówili, że w Statucie Rady Gminy Zabierzów zawarto zapis, że każdy radny ma prawo do
jednorazowego zabrania głosu i jednokrotnej repliki, natomiast podczas sesji niektórzy radni zabierają
głos kilkakrotnie na jeden temat, zresztą wypowiedzi te często nie wnoszą niczego do tematu, a sesje
trwają w nieskończoność. Przeciwnicy ograniczenia
czasu wypowiedzi argumentowali, że będzie to „zamykanie ust” radnym. W głosowaniu przyjęto, że
czas wypowiedzi podczas tej sesji ograniczony zostaje do 5 minut, a czas na replikę do 3 minut.
W następnym głosowaniu zmieniono uchwałę
z listopada 2014 roku w sprawie powołania stałych
komisji Rady Gminy Zabierzów, ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego, rozwiązując
Komisję Statutową Rady Gminy Zabierzów. Pojawiły się wśród radnych głosy, że Komisja ta nie
działała sprawnie, np. przy tworzeniu statutu Gminnej Rady Seniorów. W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi ustawą, powołana zostanie
w przyszłości nowa komisja „obligatoryjna” - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Nowo wybranego
radnego Wiesława Cadera włączono w skład kilku
komisji.
W dalszej części obrad zmieniono regulamin
udzielania dotacji na wymianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. PGE finansowany jest
ze środków Województwa Małopolskiego. Zmiany w regulaminie są zgodne z wytycznymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Główna zmiana jest taka, że możliwość ubiegania
się przez właściciela o dotację na wymianę systemu
ogrzewania w więcej niż jednym budynku będzie za
każdym razem rozpatrywana indywidualnie a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie wójt Gminy.
Również następna uchwała dotyczyła ochrony
środowiska, a konkretnie zawarcia umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Czysta
Energia Blisko Krakowa”. Projekt przewiduje rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Gminy: Zabierzów, Czernichów, Liszki,
Świątniki Górne, Mogilany, Skawina oraz Stowarzyszenie Blisko Krakowa jako lider projektu planują realizację tego projektu na zasadach partnerstwa.
Szacowana wartość całkowita projektu wynosi 28,5

mln zł, z czego 60% pokryją środki UE. Szacowany wkład środków własnych budżetu Gminy Zabierzów to 8,5 tys. zł, liczba zaplanowanych instalacji
ogółem – 1380, w tym 253 w gminie Zabierzów. Realizację projektu zaplanowano na lata 2019 – 2021.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie współdziałania Gminy Zabierzów z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad oraz wyrazili zgodę na przejęcie od GDDKiA zadania w postaci realizacji dokumentacji projektowej dla budowy odcinka chodnika
wzdłuż drogi krajowej DK 79 w miejscowości Rudawa. Na to zadanie w budżecie na 2018 rok zapisano 75 tys. zł. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami
z GDDKiA, przygotowanie dokumentacji projektowej będzie leżało po stronie Gminy Zabierzów, natomiast roboty budowlane po stronie GDDKiA.
Kolejne uchwały dotyczyły przejęcia przez Gminę Zabierzów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Krakowskiego. Gmina Zabierzów przejęła
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2128K
z drogą gminną nr 601661K w miejscowości Więckowice oraz realizację inwestycji pn. poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2128K ul. Podłonie
w Rudawie.
W końcowej części Sesji wójt Elżbieta Burtan
poinformowała, że została podpisana umowa na
wykonanie koncepcji programowej obwodnicy Zabierzowa. Koncepcja ta wraz z dokumentacją geologiczną powinna być wykonana do połowy 2019
roku, budowa obwodnicy – zgodnie z zapewnieniami GDDKiA – rozpocznie się w terenie w 2021,
a zakończy w 2023 roku.
Lucyna Drelinkiewicz

Sesja Rady Gminy Zabierzów 16 lutego 2018 r.
Już na początku sesji, radny Edmund Dąbrowa
zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego punktu, który pozwoliłby mu przedstawić sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej Rady Gminy Zabierzów. Komisję tę rozwiązano
podczas poprzedniej Sesji, a radny, uważając to za
niesłuszną decyzję, chciał udowodnić, że Komisja
działała dobrze. Jednak w głosowaniu jego wniosek
nie zyskał aprobaty.
Sesja Rady Gminy Zabierzów w dniu 16 II 2018
poświęcona była miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy omawiany plan
dotyczył fragmentu centrum sołectwa Rząska.
Obejmuje on obszar ograniczony ulicami: Oświe-
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cenia, Krakowską, Mostową i Kolejową. Plan dostosowuje układ komunikacyjny do istniejącej obecnie sytuacji.
Z poprzedniego planu wynika, że np. droga przebiega przez
budynek. Gdy sporządzano tamten plan, budynku jeszcze
nie było. W dyskusji nad planem wziął udział mieszkaniec
Bolechowic, który zaproponował, by obowiązujący w gminie kąt nachylenia dachów budowanych domów zmienić na
25 do 35 stopni, a więc by budować domy o mniej stromych
dachach. Uzasadnił to łatwiejszym montażem na bardziej
płaskim dachu systemów solarnych i możliwością zmniejszenia połaci dachu, co jest korzystne ze względów ekonomicznych. Podnosił również względy estetyczne. Wice wójt
Bartłomiej Stawarz wyjaśnił, że kąt nachylenia dachu nie
zależy od decyzji Gminy, lecz określony jest przepisami
mówiącymi o zasadach zabudowy we wszystkich gminach
leżących w parkach krajobrazowych lub w ich otulinach. Do
takich gmin należy Zabierzów. Zasady te wprowadzono kilkadziesiąt lat temu, by chronić tradycyjne spadziste dachy
domów występujące od dawna w polskim krajobrazie. Bartłomiej Stawarz dodał, że zasady te nie obowiązują wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i magazynowych.
W głosowaniu przyjęto miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu centrum sołectwa Rząska
w pierwotnej wersji, a więc bez wprowadzania zmiany kąta
nachylenia dachów.
W głosowaniu przyjęto także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabierzów – Mostowa,
Spokojna. Uchwalony plan ogranicza tereny produkcyjne
i komercyjne położone pomiędzy ul. Mostową i Spokojną
w Zabierzowie z 7,5 ha w dotychczas obowiązującym planie
- do 4,2 ha.
Uchwalono też miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice oraz sołectwa Brzezie –
w obu przypadkach w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku
południowym. W planach tych zostały przewidziane nowe
tereny pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniowo – usługową i usługową. Oba plany nie dopuszczają zabudowy
wielorodzinnej i jednorodzinnej w układzie szeregowym
i bliźniaczym. Plan dla Bolechowic obejmuje powierzchnię ok. 132,5 ha, a plan dla Brzezia – ok. 192 ha. Te plany były przedmiotem dyskusji na sesjach Rady Gminy
w poprzednich latach, lecz proponowane wówczas wersje
nie zostały zaakceptowane przez radnych. Wprowadzano
kolejne zmiany, kierując się zgłaszanymi przez mieszkańców uwagami, składnymi podczas czterokrotnymi już wyłożeniami planów. Obecne wersje obydwu planów uwzględniają wszystkie uwagi, na które pozwala prawo. Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są
zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i zasadami
zachowania ładu przestrzennego.

Ruszyła budowa
nowego
Domu Kultury
w Rudawie
Pierwsze plany budowy Domu Ludowego
w Rudawie pojawiły się już w latach siedemdziesiątych, ale od kiedy gminę przeniesiono
do Zabierzowa, plany budowy odsunięte
zostały ad acta. Mimo, iż parokrotnie próbowano wracać do tematu, budowa ta nie
uzyskiwała akceptacji ze strony Rady Gminy
i dopiero za kadencji obecnej wójt Elżbiety
Burtan i konsekwencji radnych: Jana Surówki
i Tomasza Kasprzyka oraz wsparciu radnych
Andrzeja i Henryka Krawczyków, Wojciecha
Stępnia, Jacka Kozery. Jana Szczepańskiego,
Tadeusza Brzuchacza, Kazimierza Kapelana
i Wiesława Czajowskiego sprawa nabrała realnych kształtów. Pierwsze pismo skierowane
do wójta gminy przez radnych z Rudawy
pochodzi z roku 2015, a dotyczy negacji pierwotnego planu proponowanego przez część
radnych, by kosztem budowy zapasowego
wejścia do tzw. „gołębnika” zrezygnować
z planów budowy Domu Ludowego. Oto
fragment tego pisma: Koncepcja opracowania dla nas radnych tj. Tomasza Kasprzyka
i Jana Surówki jest nie satysfakcjonująca.
/ … / Co do zmiany tej koncepcji nie tylko my
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jesteśmy jednomyślni, ale także mieszkańcy Rudawy.
Nie ma sensu robić przetarg na budowę klatki schodowej, adaptacji poddasza oraz alejek spacerowych,
jeżeli chcemy budować nowy budynek – wielofunkcyjny i budynek OSP. W pierwszej kolejności powinno
się wykonać projekt całego rynku wraz z budynkami,
następnie projekty parkingów i alejek spacerowych.
Dotychczasowe opracowanie jest tylko częścią projektu, który według nas nie będzie dobrze synchronizował z resztą terenu. / … /
– Nie udawało nam się przekonać radnych, zwłaszcza Stanisława Dama, Jerzego Cywickiego, Edmunda
Dąbrowy i Doroty Kęsek do przyznania środków
w budżecie na ten cel.
Sugerowano, że mieszkańcom Rudawy wystarczy tzw. „gołębnik” czyli
niewielkie pomieszczenie
nad sklepem Lewiatan,
w budynku z roku 1911,
który – nota bene – objęty
jest nadzorem konserwatora zabytków – mówi
Tomasz Kasprzyk.
– Znamienna jest
zwłaszcza propozycja
zgłoszona przez radną Dorotę Kęsek, która
stwierdziła, że „należałoby wyrzucić sklep Lewiatan i zaadaptować to
pomieszczenie na Dom
Kultury”.
Ripostował Tomasz
Kasprzyk: – „Znaczyłoby
to tyle, że sklep trzeba przenieść do kościoła, a kościół
zlikwidować”.
Gdzie należy szukać przyczyny tego oporu części
radnych sprzeciwiających się budowie Domu Kultury
w Rudawie? - zastanawiają się jeszcze dziś mieszkańcy Rudawy:
– Nikt w Rudawie nie rozumie tej obstrukcji
części radnych wobec tej inwestycji – dodaje Jan
Surówka. - Przecież właśnie Rudawa jest centrum
dla kilku sąsiednich wsi: Pisar, Brzezinki, Niegoszowic, Radwanowic, kiedyś jeszcze Nielepic. Dziś
niechętnym okiem na tę inwestycję jak i też na inne
w Rudawie patrzy część mieszkańców tej wsi, zaś
winą za taki stan rzeczy wielu mieszkańców Rudawy
obarcza sołtysa Nielepic Stanisława Dama. Chwała
Bogu, że są też i tacy, którzy widzą potrzebę szybkiej
zgody między tymi miejscowościami, bo przecież
w Rudawie znajduje się kościół, cmentarz parafialny,

poczta, większość sklepów, w których robią zakupy
mieszkańcy tych miejscowości. Tu działają: Klub
Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich, koronczarki,
słynne dziś nawet daleko poza Małopolską, tu działa
sekcja teatralna prowadzona przez niezwykle aktywną
Justynę Drażniowską, w której biorą czynny udział,
studenci, uczniowie, a nawet przedsiębiorcy wcielając się w role aktorów. Tradycje kulturalne Rudawy
wyznaczają takie nazwiska jak: Henryk Sienkiewicz,
Stanisław Wyspiański, Karol Ludwik Koniński,
Antonina Domańska, Jan Łopuszniak, Witkacy czy
ostatni dowódca Powstania Listopadowego płk Benedykt Zielonka.
– Choćby to predestynuje Rudawę
do ważnego miejsca
na kulturalnej mapie
gminy – dodaje Tomasz Kasprzyk. - Była
więc potrzeba budowy Domu Kultury.
Wielokrotnie prosili
o to mieszkańcy Rudawy podczas kolejnych sesji Rady
Gminy. I za każdym
razem sprzeciwiali się
temu radni, zwłaszcza Stanisław Dam,
mieszkaniec sąsiednich Nielepic, który
uważał, że przyznanie
środków na budowę
w Rudawie ograniczy
wydatki finansowe na
inwestycje, głównie chodniki, w Nielepicach. Przeciw budowie w Rudawie głosowali: Maria, Kwaśnik,
Jerzy Cywicki, Edmund Dąbrowa, Tadeusz Jojczyk
Katarzyna Zielińska i - co nas szczególnie dziwi Jacek Dąbek, mieszkaniec Młynki, jeszcze niedawno
ściśle powiązanej więzami sympatii z Rudawą.
– Nie rozumiemy, nikt w Rudawie nie może zrozumieć takiego oporu części radnych. Szczególnie dla
mieszkańców Rudawy „ciosem w samo serce” były
negocjacje budżetowe w roku 2016. Posługiwano się
przy tym argumentami, iż „są to wygórowane ambicje
Rudawy” – uzupełnia tę wypowiedź Jan Surówka. –
Szczególnie Stanisław Dam zachowywał się jak „pies
ogrodnika, który sam nie zje, ale drugiemu nie da”.
Często spotykam się z mieszkańcami Nielepic, mam
tam wielu przyjaciół, często słyszę, że niepotrzebny
jest ten wydumany konflikt; zapewniam, że Nielepice
zawsze będą bliskie Rudawie – przecież tak było od
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lat i jest nadal.
– Razem możemy zyskać więcej niż w pojedynkę
– dodaje Tomasz Kasprzyk.
Potwierdzają to inni, którzy przyszli obejrzeć
pierwsze wykopy pod fundamenty tej inwestycji.
– Trzeba naszym radnym podziękować za ich
starania… i nie zapominać, że wspomogli nas w tym
także radni spoza Rudawy.
– Im też dziękujemy – dodaje starszy mężczyzna.
– Przyszedłem tu, żeby się osobiście przekonać się,
iż doczekałem się czegoś, o czym rozmawialiśmy

ponad czterdzieści lat temu.
Trudno się zatem dziwić, że kiedy powstało
pierwsze ogrodzenie placu budowy i na jego teren
wjechała pierwsza koparka, mieszkańcy nie tylko
Rudawy, przychodzili sprawdzić czy to aby nie sen.
Budowa ruszyła, jeśli dopisze pogoda, wkrótce prace
ruszą pełną parą; zatem wszystko wskazuje, że już
w roku przyszłym Rudawa będzie miała Dom Ludowy, choć nie taki, o jakim marzyła, gdyż jego pierwotna koncepcja różni się nieco od obecnie realizowanej.
Rozm. JM

SYSTEM ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE ZABIERZÓW
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów organizuje odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, systemem
objętych jest obecnie 25 851 mieszkańców.
Organizacja tego systemu to pewnego rodzaju mechanizm, gdzie jedno działanie uzależnione jest od
innych. Aby wszystko się udało – trzeba skrupulatnie zaplanować kolejne etapy prac tj. przygotowanie projektów uchwał, pozyskanie opinii, podjęcie
uchwał, poinformowanie mieszkańców, opracowanie dokumentacji przetargowych, zawarcie umów
z wykonawcami, realizację usług w sposób zgodny
i spójny z obowiązującym w danym czasie prawem
oraz oczekiwaniami mieszkańców.
Nowe zasady gospodarki odpadami zaczęły obowiązywać w lipcu 2013 roku, kiedy to Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przygotował pakiet projektów pięciu obligatoryjnych uchwał
– ustalając oraz organizując od początku zasady
odbioru odpadów od mieszkańców. Następnie Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
opracował specyfikacje istotnych warunków zamówienia dot. przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Cały system był nowością nie tylko
dla urzędników oraz mieszkańców – ale również
dla firm świadczących usługi, dlatego w toku postępowań przetargowych wykonawcy złożyli kilkadziesiąt zapytań. Nie bez znaczenia pozostało
również poinformowanie wszystkich mieszkańców
o nowych zasadach funkcjonowania systemu oraz
przyjęcie deklaracji od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych. W ówczesnej siedzibie Referatu
6
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przy
ulicy Kolejowej 28 w Zabierzowie przez całe dnie
ustawiały się kolejki mieszkańców chcących zasięgnąć informacji oraz złożyć deklarację, również
praktycznie bez przerwy przez całe dnie odbierano
telefony od mieszkańców chcących dopytać o nowe
zasady – co bardzo cieszyło, ponieważ było dowodem skuteczności działań. Nie bez znaczenia pozostała także rola sołtysów – którzy z zaangażowaniem
informowali mieszkańców o nowych zasadach.
System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Zabierzów został wdrożony z sukcesem w terminie określonym w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
podczas gdy wiele gmin w Polsce nie poradziło
sobie z tym zadaniem.
Od początku funkcjonowania systemu mieszkańcy
mają możliwość kontaktu z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –
w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów, terminów odbioru odpadów, miejsca wystawiania kubłów
oraz worków z uwagi na lokalne warunki związane
z dojazdem, składania reklamacji związanych z realizacją usług przez wykonawców czy też zgłaszania ewentualnych szkód wyrządzonych przez wykonawców. Każda zgłoszona sprawa wyjaśniana jest
z wykonawcą niezwłocznie – tak aby niczyj problem
nie został pominięty.
Wszystkie rozmowy z mieszkańcami traktowane
są jako cenna informacja, ponieważ Gmina stara się
maksymalnie dostosować zasady odbioru odpadów
do oczekiwań mieszkańców – biorąc przy tym pod
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uwagę również obowiązujące przepisy prawa, a także konieczność skorelowania oczekiwań w zakresie
kosztów oraz częstotliwości odbioru odpadów.
Dzisiaj minęło już ponad 4.5 roku od daty wdrożenia
nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
ale z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz.
19). czekają nas dosyć istotne zmiany dotyczące
zasad segregacji odpadów. W Gminie Zabierzów
nowy system segregacji odpadów będzie obowiązywał od kwietnia 2018r. (dotyczy nieruchomości
zamieszkałych).
W odrębnych pojemnikach/ workach będą zbierane
następujące frakcje odpadów:
1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – gromadzone będą
w workach koloru niebieskiego oznaczonych
napisem „papier” lub w kubłach oznaczonych
napisem „papier” (zaleca się kubły koloru niebieskiego),

jemniki (kubły) do selektywnej zbiórki odpadów
przez właścicieli nieruchomości firma odbierająca
odpady będzie dostarczała worki w odpowiednich kolorach oraz oznaczone właściwymi napisami.
Poza odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami organizuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy na przystankach
autobusowych, koszy ulicznych i parkowych, obiektów Urzędu Gminy oraz świetlic środowiskowych,
Park& Ride w Zabierzowie, dolin: Aleksandrowickiej, Bolechowickiej, Brzoskwinki, Kluczwody,
Kobylańskiej oraz terenu dawnego kamieniołomu
w Zabierzowie, a także odbiór i zagospodarowanie
odpadów z likwidacji „dzikich wysypisk” odpadów
i prac porządkowych w sołectwach oraz akcji
„sprzątania świata”.
Anetta Kucharska, Lidia Kuć
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – gromadzone będą w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „szkło”
lub w kubłach oznaczonych napisem „szkło”
(zaleca się kubły koloru zielonego),
3) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – gromadzone będą w workach
koloru żółtego oznaczonych napisem „metale
i tworzywa sztuczne” lub w kubłach oznaczonych napisem „metale i tworzywa sztuczne”
(zaleca się kubły koloru żółtego),
4) odpady ulegające biodegradacji – gromadzone będą w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „bio” lub w kubłach oznaczonych napisem „bio” (zaleca się kubły koloru brązowego),
5) pozostałości z segregacji – gromadzone będą
na dotychczasowych zasadach tzn. w kubłach
w dowolnym kolorze.
Tak jak do tej pory - właściciele nieruchomości
będą dokonywali wyboru – czy odpady segregowane będą gromadzone w workach czy w pojemnikach (kubłach), przy czym pojemniki (kubły)
właściciele będą zakupywali we własnym zakresie
i na własny koszt na wolnym rynku, natomiast
w przypadku nie wyposażania nieruchomości w poZnad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
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Tak trzymać!
Przez ponad dwa miesiące trwał plebiscyt Gazety Krakowskiej
na „osobowość roku 2017 w powiecie krakowskim w kategorii
kultura”. Poprzez media społecznościowe napłynęło w sumie
parę tysięcy zgłoszeń, jest nam niezmiernie miło potwierdzić,
że tytuł ten przyznano z przewagą ponad 100. Głosów, dyrektor
Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Urzędu Gminy
Zabierzów – Aleksandrze MAŁEK
– Gratulujemy!
– Dziękuję, chociaż nie wiem komu dziękować, bo nie wiem kto
mnie do tego rankingu zgłosił.
– W każdym razie, wraz z tym tytułem została Pani niejako
„zasłużoną dla lokalnej społeczności”.
– To ogromnie zobowiązujące.
– Nie da się ukryć… Pani aktywność i kreatywność w działalności Domu Kultury, jak powszechnie nazywa
się SCKiP, są znane także poza gminą.
– Znów muszę podziękować za ocenę i dobre słowo. Postawiłam od pierwszego dnia mojego tu pobytu na
ożywienie szeroko rozumianej kultury w gminie, opartej o współpracę ze wszystkimi środowiskami i stowarzyszeniami poza rządowymi. Okazało się, że dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Znakomicie układa mi
się współpraca ze szkołami; ”magiczne ferie” organizowane przez nas stanowią wzór dla innych gmin. Nie
to, że się chwalę, ale tak jest naprawdę. Poza standardowymi zajęciami przynależnymi do naszej jednostki
rozwinęliśmy bardzo współpracę z seniorami, którzy zasypują nas pomysłami i właśnie kreatywnością. To
z kolei wymusza na nas skuteczność pozyskiwania środków z różnych źródeł. Na bogatszą ofertę programową
seniorów musimy mieć więcej pieniędzy. I to nam się udaje. Zdobywamy je. Mamy – można powiedzieć – stałych sponsorów, do tego grona dołączają nowi. Mamy coraz więcej dzieci na zajęciach, w tej chwili możemy
zapewnić te zajęcia, (różnego rodzaju, od zabawy do zajęć praktycznych aż po naukę muzyki), 500. dzieciom.
Chętnych jest więcej; być może kiedy wreszcie powstanie Dom Kultury w Rudawie, nasza oferta znacznie się
zwiększy, a to z kolei będzie wymagać od nas szukania nowych źródeł finansowych i wychowawców, którzy
będą odpowiednio do takich zajęć przygotowani.
– Z pewnością ta szersza oferta programowa w roku ubiegłym była bardzo widoczna, choćby wymienić współpracę ze środowiskami artystycznymi Krakowa. Mieszkańcy naszej gminy mogli uczestniczyć w koncertach
„Piwnicy pod baranami”, obejrzeć i wysłuchać recitali: Anny Tretter, Bożeny Zawiślak Dolny, a nawet obejrzeć
spektakle teatrów warszawskich.
– Przygotowaliśmy nowy projekt naszego Domu Kultury, tzw. „Inicjatywy lokalne 2018”, który zakłada aktywizację społeczną, analizę zasobów potencjału społeczności lokalnych. Chodzi nam o to, by ludzie sami stali się
współtwórcami kultury, a nie tylko jej odbiorcami. Centrum Kultury ma być miejscem otwartym dla wszystkich.
– Plany ambitne, ale skoro ma się już ten tytuł „Osobowości rok 2017” to jak szlachectwo, a – jak wiadomo
– szlachectwo zobowiązuje. Życzymy powodzenia.
Rozm. wś
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Senioralia

Seniorzy z Balic
dają czadu!

chali na Śląsk, gdzie zwiedzali Katowice i tamtejsze
Planetarium oraz mieli okazję kontynuować swoją
edukację teatralną oglądając spektakl „Szewcy” Witkacego, który wystawił Teatr Polski ze Lwowa.

Złote lata aktywności Seniorów z Balic
Kto powiedział, że w pewnym wieku człowiek
powinien już tylko siedzieć w domu i, że to nie czas
na działanie, że to czy tamto już po prostu nie wypada? Ktokolwiek to był, seniorzy z Balic dowodzą,
że bardzo się mylił. Działający od jesieni 2015 roku
Klub Seniora pokazuje, że starszy wiek, to najlepszy
czas, by działać, spełniać marzenia i realizować się
na wielu polach. Warto poznać historię klubu, który
przez kilka lat swej działalności zdołał wiele osiągnąć
i zaangażować wiele osób.
Jesienią 2015 klub liczył siedem osób. Jego
pierwsza przewodniczącą została Urszula Adamus.
Działania klubu nakierowane były na rozpoznanie,
co tak naprawdę zainteresuje członków klubu, na
zasadzie próbowania wielu aktywności w poszukiwaniu tych, które okażą się najciekawsze. Przełom
roku 2015/2016 upłynął więc seniorom na ciekawych
zajęciach manualnych, takich jak warsztaty ze zdobienia przedmiotów kolorowymi serwetkami, czyli
decoupage oraz tworzenia mydełek. Klub zorganizował tez wyjazd do basenów termalnych do Szaflar.
Rok 2016 rozpoczął się bardzo ambitnie, mianowicie
projektem, który seniorzy mogli zrealizować dzięki
konkursowi Gminy Zabierzów „Złota Jesień – Złote
Lata Aktywności”. Był to projekt kulturalny pod
nazwą:“ STARY KLAMOT W DZIADKA SZOFIE – WARSZTATY TEATRALNE DLA KLUBU
SENIORA W BALICACH”. Pod tą nazwą krył się
złożony projekt obejmujący wiele aktywności takich
jak: zwiedzanie Teatru im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie, organizacja występu Teatru Amatorskiego REDUTA ŚLĄSKA, który zaprezentował
spektakl pod tytułem takim samym jak nazwa projektu, czyli „Stary klamot w dziadka szafie”. W związku
z brakiem na terenie Balic odpowiedniego lokalu
z pomocą przyszła Gmina Zabierzów, która użyczyła
seniorom z Balic swojego Samorządowego Centrum
Kultury i Promocji.
Niezwykłą wartością tego projektu była współpraca jaką seniorzy z Balic nawiązali z seniorami
z Chorzowa, zrzeszonymi w tamtejszym Kubie Seniora. Dzięki tej współpracy seniorzy z Balic wyje-

Rok 2017 przyniósł zmiany kierownictwa Klubu. Od stycznia przewodniczącą została Henryka
Bała. Pociąg seniorów z Balic do kultury nie osłabł,
a wręcz przeciwnie. Dzięki temu już w lutym
zorganizowali oni wyjazd na przedstawienie operowe
„Turek w Wenecji”. Wiosna 2017 była przełomowa
dla działania Klubu. Fundacja BEST FRIEND
z Zabierzowa zaczęła realizację projektu „Aktywni
przez całe życie”, która wiązała się z szeregiem
działań dla seniorów. Zajęcia te obejmowały: lekcje
języka angielskiego, wodny aerobik, zajęcia komputerowe, nordic walkinig. Zajęcia trwały do końca
2017 roku i cieszyły się ogromna popularnością wśród
balickich seniorów.
Poza zajęciami w ramach projektu zabierzowskiej
fundacji seniorzy organizowali także liczne atrakcje. W sierpniu spotkali się na wspólnym ognisku.
Członkowie Klubu wybierali się też często i chętnie
na spektakle teatralne i operowe oraz seanse kinowe
organizowane przez Samorządowe Centrum kultury
w Zabierzowie.
Udana, przyjacielska współpraca z seniorami
z Chorzowa, była także kontynuowana w 2017, gdy
seniorzy z Balic ponownie uzyskali finansowanie
w kolejnej edycji projektu Gminy Zabierzów „Złota
jesień- Złote lata aktywności”. W ramach tej współpracy seniorzy z Balic mieli okazję uczestniczyć
w jubileuszu artystycznym Zespołu Pieśni i Tańca
Śląsk oraz zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce.
Seniorzy aktywnie uczestniczą też i odpowiadają pozytywnie na zaproszenia ościennych Klubów
Seniora. Wśród takich wydarzeń warto wspomnieć
m.in. ognisko w Brzezince we wrześniu 2016, Święto
Pieczonego Ziemniaka w Szczyglicach w październiku 2016, Spotkanie przy tradycyjnym bigosie
w Brzoskwini w październiku 2017 oraz „Andrzejki”
w Szczyglicach w listopadzie 2017.
Taka niezwykła aktywność seniorów z Balic dowodzi, że starszy wiek to najlepszy czas, by spełniać
swe marzenia, integrować się i odkrywać swoje pasje.
Baliccy seniorzy serdecznie zapraszają wszystkie
chętne osoby do wspólnej działalności.
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Spotkanie karnawałowe
Klubu Seniora w Rząsce
13 lutego 2018 r. w ostatni dzień karnawału w tzw.
”śledziówkę” członkowie Klubu Seniora w Rząsce
pożegnali okres zabawy i wesołości. Spotkali się
w swoim gronie i przybyłych mieszkańców przy śledziku i innych smacznych potrawach kuchni polskiej.
Pogawędkom i zabawie nie było końca. Przy akompaniamencie akordeonu śpiewano popularne piosenki,
a do tańca przygrywała muzyka odpowiednia do wieku i życzeń. Zabawa karnawałowa trwała do północy
kiedy to nastał Wielki Post.

Niewolnice i królowe
O kobietach już tyle napisano, że nic więcej nie
potrafię dodać od siebie; może jedynie tylko tyle, że
gdyby to zależało ode mnie oddałbym całą władzę
w ręce kobiet, bo one – jeśli nawet nie potrafią się ze
sobą dogadać, to zawsze znajdą jakieś rozwiązanie.
Albo wkroczą mężczyźni, albo zakochają się nieszczęśliwie i wszelkie nieporozumienia przestaną fascynować. No, chyba, że zakochają się w tym samym
mężczyźnie, a wtedy… wolę nie myśleć. Oddałbym
władzę w ręce kobiet jeszcze z jednego powodu;
mężczyźni są bowiem zarozumiali i… leniwi, czego
– zwłaszcza w tym ostatnim przypadku powiedzieć
się nie da o kobietach.
Skupmy się tym razem na tym, co o kobietach powiedzieli znani ludzie: artyści, pisarze, politycy.
Na przykład Aleksander hrabia Fredro:
Z kobietą nie ma żartów.
W miłości czy w gniewie
Co myśli – nikt nie zgadnie.
Co zrobi – nikt nie wie.
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Wojciech Bogusławski – „ojciec” teatru polskiego
dorzuca:
Tak zazwyczaj bywa w świecie –
Wet za wet, nic próżno nie ma.
Zrób jeden figiel kobiecie,
Ona odpłaci ci dwiema.
Mimo tych i innych przywar (kto ich nie ma?)
przebaczamy im zawsze, a zwłaszcza gdy nam to
odpowiada. To nic innego jak sztuka życia. Najokrutniejsza ze sztuk, polega bowiem na ukrywaniu przed
najdroższymi istotami radości z tego, że jesteśmy
z nimi. W przeciwnym razie tracimy je. „Kobieta
bowiem – pisał Rittner – ma na wszystko tę metodę,
co życie. To znaczy nie ma żadnej metody. A mimo to
nauczysz się od niej więcej niż od filozofów”. – I dodaje: „Nie ma dla mnie obczyzny gdzie jest kobieta”.
Henryk Sienkiewicz, który jak wiemy, znał kobiety,
czemu dawał wyraz w swoich licznych powieściach,
pisał: „Świat dźwiga na barkach nie Atlas ale kobieta
czasem igra z nim jak z piłką”. Miał przecież parę
żon, więc wiedział, że „miłe rodaczki, kochacie
w ogóle więcej dramat w miłości, niż samą miłość”.
Kobiety są prawie zawsze bohaterkami „podkasanej
muzy” czyli operetek. Na przykład w „Wesołej wdówce” Franza Lehara roznosi się śpiew:
Co do kobiet.
Co do kobiet
Wiemy jedno
Czyli co?
Że kompletnie nic nie wiemy,
Że zagadką dla nas są.
To właśnie Lehar zmusił mężczyznę do upokarzającej ale najpiękniejszej na świecie prośby:
Usta milczą, dusza śpiewa
Kochaj mnie!
Bo miłości świat nic nie wart.
Kochaj mnie!
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Pewnie mało kto wie, że od operetki czy raczej
baletu zaczęła się moda na bruderszafty. To właśnie
Sonia z baletu „Carewicz” mówi do Carewicza: „Wypij i mów mi na Ty… pocałuj mocno mnie”.
Czytelnik, który zechciał przeczytać te prawdy
o kobietach, pewnie zdołał już zauważyć ile zdrowia
i sił trzeba mieć, by studiować piękną płeć. Więc na
koniec tych literackich portretów kobiet zacytujmy
jeszcze Józefa Ignacego Kraszewskiego:
Kobieto, królowo, szatanie, aniele,
Motylu, głazie i kwiecie,
Puchu z niebios w ludzkim ciele
Nie ze świata, a na świecie.
Nie poznana, niepojęta,
Odmienna i jednakowa,
I słaba, i nieugięta
Niewolnica i królowa
Witold Ślusarski

„Dobro nie tylko jest nam dane,
ale również zadane”

w darze od Koła Gospodyń z Balic, Burowa i Szczyglic oraz rodziców uczniów. Nie wspomnę o ciężkiej
pracy przedstawicieli Caritasu i nauczycieli ze szkoły.
Ludzie byli wspaniali i bardzo hojni, bo w takich
chwilach dla szlachetnego człowieka pieniądze nie
mają znaczenia. Ludzie udowodnili po raz kolejny,
że są silną społecznością, która ceni takie wartości
jak dobro, bezinteresowność, przyjaźń, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. A zebrawszy się
potrafią wiele zdziałać i o tym każdy powinien pamiętać.
Nie sposób tu pominąć najmłodszej społeczności,
która była równie wspaniała jak dorośli.
Przypomina się wzruszająca historia opowiedziana
przez jedną z mam. Córeczka mimo strachu i bólu
prosiła o pomoc w wyrwaniu mleczaka, a po to, by
Wróżka Zębuszka przyniosła jej pod poduszkę pieniążki, które mogłaby przekazać na leczenie Agatki.
Chyba tacy właśnie jesteśmy, przede wszystkim dobrzy. Bo przecież to była taka nasza WIELKA ORKIESTRA i można rzec, że jedna z tych chwil w życiu
jasnym i pięknym, którą będziemy długo wspominać.
Wierzę, że ten dar wspaniałych ludzi przyniesie tylko
uśmiech zdrowego dziecka.
Zofia Kaczorowska
Przedstawicielka Koła Gospodyń w Balicach

Jan Paweł II
Często przytaczamy słowa wielkich i mądrych ludzi,
a to dlatego, że chcemy być bardziej wiarygodni
w swoich wypowiedziach.
Tytuł tego artykułu nie jest jednak podporą do wiarygodności, lecz odpowiedzią na słowa Jana Pawła
II. Wydarzenie, które miało miejsce 21.01.2018 r.
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach, było
tego żywym przykładem. Była to charytatywna akcja
zbiórki pieniędzy na leczenie Agatki Adamus pod
patronatem Szkoły oraz Parafialnego Zespołu Caritas
w Balicach. Do akcji tej włączyła się większość
społeczności z Balic, Burowa, Szczyglic i Aleksandrowic.
Był prezes Portu Lotniczego w Balicach Arkadiusz
Włoszerk, wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan,
przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik, księża z parafii w Balicach, radni Burowa, Szczyglic,
Aleksandrowic i wielu właścicieli okolicznych firm,
wszystkich ich nie sposób wymienić. Całymi rodzinami przyszli mieszkańcy sąsiednich miejscowości;
można powiedzieć, że byli wszyscy.
To był wspaniale wspólnie spędzony czas przy pięknym kolędowaniu z zespołem „niemaGOtu”, dziećmi
ze szkoły grającymi jasełka i ciastami przyniesionymi

POMAGANIE WZMACNIA Kolędowanie dla Agatki
„Agatka tak wiele dobrego zrobiła w naszych
sercach”.
„Tyle było dobra na spotkaniu, że można je było kroić
nożem”.
„Impreza z wielką pompą”.
To tylko niektóre opinie uczestników spotkania
charytatywnego, które odbyło się w niedzielę 21
stycznia 2018 roku, w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Balicach dla chorej na padaczkę lekooporną
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Agatki, podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”.
W programie znalazło się wiele atrakcji m.in. występy
artystyczne i jasełka przygotowane przez uczniów
oraz absolwentów szkoły, koncerty zespołów „niemaGOtu” oraz „Faceci w czerni”. Za dowolny datek
można było otrzymać nagrodę. Dochód ze spotkania
przeznaczony był na leczenie i rehabilitację Agatki.
W trakcie całego wydarzenia dzieci mogły uczestniczyć w różnych zajęciach w tzw. strefie warsztatowej.
W zamian za okazaną pomoc każdy mógł skorzystać
ze słodkiej kawiarenki. Było przyjaźnie i pysznie.
Miło nam zawiadomić, że w tym dniu zebraliśmy
na leczenie małej Agatki wielką sumę
25 565, 41 zł.
Wielka suma płynąca z wielkich serc.
Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim darczyńcom!!!
Ponadto informujemy, że zbiórka w szkole trwa
nadal. Ostateczną kwotę podamy pod koniec roku
szkolnego.
Organizatorzy:
Parafialny Zespół Caritas w Balicach i Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Balicach
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MARZEC 2018
w SCKiP Gminy Zabierzów,
ul. Szkolna 2,
32-080 Zabierzów,
tel. 12 285 11 79
3 marca w Centrum Kultury odbędzie się spektakl
„Przebój sezonu– komedia nieprzewidywalna”
w reżyserii Krzysztofa Jaroszyńskiego. Na scenie
pojawią się artyści m.in. Małgorzata Lewińska, Elżbieta Zającówna, Dariusz Kordek, Artur Dziurman.
Przedstawienie rozpocznie się o godz. 18:00. Cena
biletu 40 zł.
13 marca 2018 r. o godz. 10:00 w SCKiPG|Z
odbędą się eliminacje gminne 63. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. Do udziału w konkursie
zapraszamy uczniów szkół z terenu Gminy Zabierzów. Chęć udziału należy zgłosić do 2 marca 2018
r. na specjalnym formularzu, który jest dostępny
w Sekretariacie oraz na stronie internetowej. Laureaci
etapu gminnego będą reprezentować Gminę Zabierzów na etapie powiatowym.
Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniach!
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:
http://sckipgz.zabierzow.org.pl
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Gdyby to było takie proste…
Kolejka do kasy w banku liczyła kilkanaście osób; młodzi, starsi
i tylko ONA jedna wyraźnie odstawała wiekiem od reszty. Sprawne
oko oceniłoby pewnie, że liczy sobie już około osiemdziesiątki. Elegancko ubrana, o twarzy osoby, której nie obce są książki, zarówno
klasyka jak i poezja. W ręku trzymała gustowną torebkę, jakiej
dzisiaj nie uświadczyć już w żadnym sklepie mody. Była co prawda
lekko podniszczona, ale wciąż zdradzała, iż jej właścicielka bywała
w rozmaitych towarzystwach, także w tych z „wyższych sfer”. Wzrok
musiała mieć jeszcze dobry, bo zauważyłem, że w czasie rozmowy
z kasjerką ani razu nie założyła okularów, podsuwane przez kasjerkę
jakieś dokumenty czytała uważnie i dość długo, co irytowało następnych w kolejce. Zwłaszcza ludzi w średnim wieku, którym wyraźnie
się spieszyło. Twarz była mi znajoma; nawet na pewno…
– Szybciej! – wołali, kierując te słowa – nie wiadomo bardziej do
kasjerki czy klientki banku. – Może pani przyjdzie później, nie widzi
Pani, że nam się spieszy – dorzucali młodzi. Ona niewzruszenie czytała dokumenty, czasem brała do ręki długopis i coś tam podpisywała.
– Trzeba w domu siedzieć, a nie wkurzać ludzi! – ktoś głośno zawołał.
Inny dodał: – Nauczyłaby się pani posługiwać internetem, byłoby
taniej, szybciej i łatwiej, nie musiałaby pani wychodzić z domu.
I zaczęło się…. odwróciła głowę w kierunku młodej dziewczyny, która udzielała tych rad:
– A może ja nie umiem, nie chcę umieć, nie mam na to najmniejszej ochoty. To jest sposób na życie waszego
pokolenia, szybko, najlepiej, żeby ktoś za was wszystko załatwiał. Ja mam prawo do tego, żeby moje sprawy
wszędzie, w banku, na poczcie, w sklepie, u lekarza, załatwiać jak mi się podoba. Ja chcę rano wstać, umyć
się, ubrać, zjeść kromeczkę chleba, często samego albo z masłem, bo czasem na więcej mnie nie stać i wyjść
do ludzi. Nie musi mnie pani pouczać, że opłacając rachunki, płacę drożej, ja to wiem, ale to jest moja cena
za wolność starej kobiety. Nie dam się zamknąć w pustym mieszkaniu, w którym ostatni przyjaciel, mój kot
dachowiec zdechł tydzień temu. Mówiła pani kiedyś do pustych ścian?
Jej głos stawał się coraz bardziej emocjonalny.
– Proszę spróbować, może tobie, dziewczyno odpowiedzą, mnie nie odpowiedzą już nawet puste ściany czy
obrazy zawieszone na nich.. Nie powiedzą mi ani matka, ani ojciec, którzy dzień i w nocy patrzą na mnie
z portretów, jakie trzymam na kredensie, nie ostrzegą, nie przytulą. Są zimni, chociaż kiedyś tak bardzo mnie
kochali, a ja ich.
Jakiś mężczyzna, który najwyraźniej zainteresowany był czymś, co wykraczało poza budynek banku, strofował
kasjerkę:
– Czy mogłaby się pani pospieszyć, już pół godziny tu stoję, a pani nie załatwiła ani jednej osoby.
Kasjerka milczała, za to starsza Pani zaripostowała:
– Niech się pan nie boi, zdąży pan umrzeć. Nie przyszłam tu po to, żeby słuchać tego, co ma pan do powiedzenia. Przyszłam załatwić swoje sprawy. Jak pan widzi, nie pijemy tu kawy, nie obżeramy się ciasteczkami, nie
pijemy wina. To jest urząd, powinien mieć pan dla niego szacunek. Pani – wskazała kasjerkę – wie co robi. Ile
pan ma lat? Myślę, że pan może jeszcze nauczy się tego internetu. Ja na pewno nie, a wie pan dlaczego nie?
Bo nie chcę. Za dużo czasu zajmuje mi życie. Będzie pan w moim wieku, to pan zrozumie.
W kolejce zapanowała cisza. Starsza pani spokojnie zwróciła się w stronę kasjerki, która coś jej cicho tłumaczyła. Z kolejki zaczęli odchodzić, najpierw ludzie młodzi, głównie panie, potem mężczyźni w średnim wieku.
Został tylko ten, który miał tak dużo do powiedzenia kasjerce. I ONA. Patrzyłem na zegarek, cała ta opisana
przeze mnie scena trwała 25 minut, wreszcie odeszła od kasy, i pan usłyszał od kasjerki:
– Proszę teraz pana.
On zaczął wyciągać z teczki plik dokumentów. Na pierwszy rzut oka widać było, że szybko od okienka bankowego na pewno nie odejdzie, a ponieważ wszystkie inne stanowiska był nieczynne, kolejka natychmiast
przestała istnieć. Starsza pani usiadła na fotelu i raz jeszcze przeglądała dokumenty i rachunki, które przed
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chwilą były przedmiotem spotkania z kasjerką.
– Często tak ludzie reagują, kiedy załatwia pani w banku czy
na poczcie jakieś sprawy? – zapytałem.
Spojrzała na mnie z zaciekawieniem. Poznała mnie dopiero
teraz.
– Raczej nie, zdarzyło mi się to dopiero po raz drugi, a mam
już 82 lata.
– Zazwyczaj starsi ludzie bardzo denerwują się kiedy dochodzi
do takich sytuacji…
– Ludzie rodzą się po to, żeby umrzeć – odpowiedziała –
a po drodze człowiek miewa przygody, bo inaczej po co żyć?
I jak żyć? Wie pan, co jest największą trudnością w tej całej
przygodzie?
I nie czekając na moją ewentualną odpowiedź, odrzekła:
– Najtrudniej jest zrozumieć drugiego człowieka, bo gdyby to
było takie proste…
Zawiesiła głos. Zaprosiłem ją na kawę do pobliskiej cukierenki. Zgodziła się chętnie. Tam nie było kolejki, kasjerki... Byli
natomiast podobni, tak samo ubrani, tak samo głośni jak ci
w kolejce i… tylko niecierpliwych nie było. Acha, i nikt nie
miał takiej torebki jak Pani Karolina…
Witold Ślusarski

Ośrodki wsparcia seniorów
„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą
– edycja 2018” - to program współfinansowany ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach programu w gminie
Zabierzów prowadzone będą dwa ośrodki: ośrodek wsparcia seniorów w Rząsce dla 30 osobowej grupy seniorów prowadzony będzie
przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
(miejsce realizacji zadania: Rząska ul. Krakowska 19; osoba reprezentującą placówkę: siostra Taida, tel. 12 626 50 80) oraz ośrodek
wsparcia seniorów w Zabierzowie dla 30 osobowej grupy seniorów
prowadzony będzie przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych (miejsce realizacji zadania: Zabierzów, budynek Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna
2; osoba reprezentującą placówkę: pani Anna Styszko, tel. 503 115
964). Każdy z ośrodków otwarty będzie dla seniorów trzy dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie. Planowane działania skierowane
do uczestników to między innymi:
• zajęcia tematyczne pozwalające na rozwój i doskonalenie
wiedzy, postaw oraz umiejętności, w tym zajęcia o charakterze artystycznym,
• profilaktyka zdrowotna w tym zajęcia gimnastyczne, rehabilitacyjne oraz wykłady i spotkania o tematyce prozdrowotnej,
• międzypokoleniowa wymiana doświadczeń między innymi
w zakresie nowoczesnych technologii, tradycji rodzinnych
i świątecznych,
• turystyka krajoznawcza i edukacyjna.
W bieżącej działalności ośrodków mogą brać udział mieszkańcy
gminy Zabierzów w wieku powyżej 60 roku życia. W niektórych zajęciach wezmą udział grupy dzieci i młodzieży z gminy Zabierzów.
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Ze strachem po rękę
Co ma zrobić człowiek, które młode
i jeszcze młodsze lata ma już za sobą i za
cholerę nie może naumieć się obchodzenia
z produktami cywilizacji. Już wśród
uczniów szlachetną maszynę do pisania
zastąpił komputer z drukarką, a posługiwanie się prostym telefonem naraża na
śmieszność. Rzecz jasna, że nie chciałbym
wrócić do komunikowania się pomiędzy
sobą przy pomocy ognisk na wzgórzach,
ale też nie chciałbym ulegać modzie tylko
z tej racji, żeby nie być śmiesznym. A jednak ulegać muszę…
Czułem to już od dłuższego czasu; coś
zmieniło się w zachowaniu moich przyjaciół i znajomych. Nie mogłem połapać się
o co im chodzi. Długów nie mam, z Rosjanami nie handluję, generalnie lubię ludzi,
nawet tych, którzy nie lubią mnie, więc co
u licha? Zaczerpnąłem wiedzę z różnych
prac i rozpraw naukowych dawnych
i współczesnych socjologów i wyszło
i, że powoli znikają towarzyskie rozmowy
o sztuce, literaturze, tradycji, a jeśli gdzieś
tam pojawia się historia, to pełna jest ona
nienawiści i jadu. Rzecz w tym, że my
nie potrafimy bez historii żyć. To jedyna
dziedzina (oprócz medycyny), na której
wszyscy się znamy; każdy ma jej osobistą
wersję, zaś fakty w zależności od czasu,
miejsca i grona znajomych, w którym
aktualnie przebywamy, mają wyłącznie
znaczenie koniunkturalne. Gdzieś zatracił
się zwykły dyskurs, pogawędka czy radość
takich rozmów. Już dawno przyjaciele przestali pytać o zdrowie czy opowiadać dowcipy. Teraz albo chwalą się, że w nowym
rządzie mają swoich dobrych znajomych
albo wyrażają obawę (nie wiadomo z tego
czy z innych powodów?). Nigdy nie pytam
o kierunek, bo nie wiem czy teraz bardziej
niebezpieczny jest kierunek wschodni czy
zachodni, południowy czy północny, a róża
wiatrów mnie wręcz przeraża. Zupełnie
zagubiony zapytałem swojego psychoanalityka, co zrobić, żeby wyrwać się z zaczarowanego kręgu cywilizacyjnych strachów?
I wiecie, co mi powiedział?
– Idż z nimi pod rękę.
Jakub Michalski
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Babcia
Z Najprawdziwszą Babcią rozmawia
Beata Baran
BB: – Mówią o Pani, że jest Najprawdziwszą
Babcią!
JD: – Nazywam się Janina Dąbrowska, pochodzę
ze Szczyglic mieszkam w Zabierzowie, od kilkunastu lat przebywam na emeryturze, mam dwoje
dzieci; syna i córkę i u każdego z nich po dwie
wnuczki w wieku od 7 do 16 lat. Od kilku lat należę do Klubu Seniora w Zabierzowie.
BB: – Czy ma Pani swój ideał babci i jak sobie go Pani wyobraża ?
JD: Moim ideałem babci jest moja własna. Bardzo często ją wspominam. Wychowywałam się w rodzinie trzy
pokoleniowej tj. dziadkowie, rodzice i ja z bratem. Babcia była dla nas bardzo dobra, miała dla nas więcej
czasu niż nasi rodzice. Zajmowała się domem, a dziadek pracował i zajmował się gospodarstwem. Często
piekła ciasto drożdżowe, za którym wszyscy przepadaliśmy. Trzy razy w tygodniu piekła chleb, a wtedy jego
zapach roznosił się po całym domu. Do tej pory czuję jego zapach i smak.
BB: – Co najprawdziwsza babcia lubi robić najbardziej?
JD: – To, co wszystkie babcie, czyli rozpieszczać wnuki, które często do mnie przychodzą. Opowiadamy, czytamy, robimy kanapki na śniadanie czy kolacje. Często pytają mnie, co robiłam kiedy miałam tyle lat co oni.
BB: – Sięgnijmy trochę wstecz, jak wyglądało życie kobiety?
JD: – W okresie mojej młodości było ciężkie, a najbardziej sama praca w polu, żniwa, które nie wyglądały tak
jak dzisiaj, do tego dzieci, dom i praca zawodowa. Życie dawniej też było ciekawe. Mimo ciężkiej pracy, było
więcej czasu na wspólne spotkania, rozmowy, na wspólne kolędowanie czy przyjmowanie kolędników w domu.
BB: – A jakieś rozrywki za Pani młodości były?
JD: – Nie było takich rozrywek jak obecnie, oprócz zabaw dziecięcych było radio czyli audycje dla dzieci;
potem telewizja, a w okresie młodzieńczym kino czy teatr. Nie było telefonu, więc często spotykaliśmy się
z rodziną czy młodzieżą, dużo rozmawialiśmy ze sobą, urządzaliśmy potańcówki, prywatki, przedstawienia
lub zabawy karnawałowe.
BB: – Czy lubi Pani być babią?
JD: – Bardzo się cieszę z tego, że jestem porządną babcią, tak mówią wnuki bardzo przez mnie kochane,
mądre, grzeczne, pamiętają o dniach Babci i Dziadka, o imieninach. Szkoda tylko, że mój mąż jest do tej pory
tylko mężem babci.

Na tej skoczni
mistrzem świata został
red. Wojciech Pykosz.
Patrz str. 18
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ONI honorują
Zabierzowską Kartę Dużej Rodziny
dodatkowe informacje na stronie www.rodzina.zabierzow.org.pl

Ogród Janka
To coś więcej niż Centrum Ogrodnicze
– łączy nas pasja do roślin

Zapraszamy od poniedziałku do soboty do
skorzystania z naszej bogatej oferty:
Drzewka i krzewy owocowe

Rozsady kwiatów i warzyw

Drzewka i krzewy ozdobne

Nawozy i odżywki

Drzewka dekoracyjne

Środki pielęgnacji roślin

Nasiona warzyw i kwiatów

Kora, ziemia i torf

Nasiona ziół, traw i kiełek

Narzędzia ogrodnicze

Róże, byliny, kłącza

Donice

Bu
urów
Burów
Zabierzów
Aleksandrowice
Al
Aleksand
k drowic
i e 16a
16

Szczyglice

Podkamycze
Balice

Kraków

Polub nas na
facebooku:
www.facebook.pl/
ogrodjanka

A4

Morawica

Lotnisko w
Balicach

www.ogrodjanka.pl | Tel. 601 070 266
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Z bibliotecznej półki
...czyli co słychać w literackim świecie…

Dawnych
wspomnień czar

„Hel 3” Jarosław Grzędowicz

Piórem Leszka Mazana –

Fabryka Słów, 2017 r.

przypomnienie przy okazji olimpiady
w Korei Południowej

„Hel 3” to najnowsza powieść Jarosława Grzędowicza. Niech nikogo
nie zmyli okładka książki, to nie jest
typowa SF. W książce znajdziemy
idealne połączenie thrillera, pozbawionej optymizmu wizji autora nad
przyszłością jaka czeka ludzkość
i właśnie fantastyki. Akcja rozgrywa się równo 40 lat od czasów
współczesnych. Świat trapiony jest
problemami z przeludnieniem czy
kryzysem energetycznym. Rolę dzisiejszej telewizji i internetu przejmuje MegaNet i to w nim ludzie
spędzają prawie cały czas. To przygnębiający obraz naszego kraju,
w którym politycy skutecznie odizolowują się od społeczeństwa
i za pomocą setek przepisów kontrolują życie obywateli. To nie tylko
państwo policyjne inwigilujące każdego za pomocą wszędobylskich
kamer i dronów, to również ustawy nakazujące „ekologiczny” styl
życia czy spożywanie „zdrowej” syntetycznej żywności. Alkohol,
papierosy, słodycze lub zwykłą prawdziwą kiełbasę można kupić
wyłącznie na czarnym rynku.
Bohaterem powieści jest Norbert Roliński „Fokus”. Jest tzw. iwenciarzem czyli kimś będącym połączeniem dzisiejszego dziennikarza
śledczego i paparazzo. Ze swoich źródeł dowiaduje się o jakimś
ważnym wydarzeniu, jedzie na miejsce aby je sfilmować, a następnie za pomocą omnifonu montuje materiał i wrzuca do MegaNetu.
Jego zarobki są uzależnione od ciężaru gatunkowego wydarzenia
oraz liczby wyświetleń. Fokusa poznajemy w Dubaju, gdzie udaje
się aby sfilmować egzekucję niewiernych. Na miejscu okazuje się,
że planowane rozstrzelanie zakładników przeradza się w piekło,
a naszego bohatera od niechybnej śmierci ratuje grupa tajemniczych
żołnierzy.
A czym jest tytułowy hel 3. To pierwiastek o ogromnym potencjale energetycznym. Dla przykładu, dwie ciężarówki są w stanie
zapewnić energię całemu USA na rok. Jest tylko jeden problem.
Złoża znajdują się tylko w jednym miejscu - po ciemnej stronie
Księżyca. I tu pojawia się tajemniczy miliarder mający i środki
i pomysł na eksploatację złóż. Niestety, przychylnym okiem nie patrzą na to pozostali wielcy tego świata, Chiny i odrodzone Imperium
Nowosowieckie. Aby nie psuć przyjemności z czytania, dodam już
na koniec, że losy Fokusa i miliardera w pewnym momencie się
połączą, aż do nieoczekiwanego zakończenia całej historii.
eRZet
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Pozostawmy historykom sportu
odpowiedź na pytanie, dlaczego red.
Wojciech Pykosz, podpora niegdysiejszego „Życia literackiego”, człowiek wagi słusznej, zdecydował się
pewnej zimy na start w narciarskich
Mistrzostwach Świata dziennikarzy
w Finlandii. Zagadka o tyle fascynująca, że red. Pykosz nigdy w życiu nie
pozwolił sobie przypiąć nart. Usankcjonowaną formalnym zgłoszeniem
decyzję startu podjął na dzień przed
mistrzostwami, kiedy to podeszli do
niego organizatorzy i główny sędzia
mistrzostw i zapytali go, w jakiej chce
startować dyscyplinie
– Będę skakał – oświadczył red. Pykosz.
– Skakał?
– Tak, a bo co?
– Właściwie nic, tylko, że jak dotąd
nikt nie zgłosił się do tej konkurencji.
– W takim razie wprowadzono mnie
w błąd – zmarszczył się członek naszej
reprezentacji, gniewnie odsuwając
półmisek z zimnymi zakąskami. –
Proszę przyjąć do wiadomości, że jest
mi bardzo przykro. Mój całoroczny
trening nastawiony był wyłącznie na
skoki. Pierwszy raz zdarza mi się, by
zaproszono mnie na zwody, nie gwarantując możliwości startu.
W nocy zebrał się na nadzwyczajnym
posiedzeniu komitet organizacyjny.
Jego przedstawiciel poinformował
rano igrającego gorącymi jajkami na
miękko Pana Wojciecha, że skocznia,
owszem, mogłaby być do jego dyspozycji, ale brak chętnych do startu.
– Przepraszam, ja się nie wycofuję,
przeciwnie – rośnie we mnie wola walki. Mam nadzieję, że skocznia będzie
z tych większych.
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Komitet zebrał się ponownie. Na wysokości drugiego
śniadania spokój pana Wojciecha zakłócił kolejny
wysłannik:
– Drogi kolego, tak nam przykro ale… ale czy nie
zdobyłby się pan na gest dobrej woli i nie zechciał
wygrać walkowerem?
– No skoro inaczej być nie może… trudno, zgadzam
się – sapnął polski zawodnik.
– Mr. Pykosz, jest pan wielki.
I tak red. Pykosz został mistrzem świata, co zapisane
zostało w annałach polskiego sportu, a sam przywiózł
do Krakowa cenny puchar i w nagrodę piękny gruby
sweter.

KRONIKA SPORTOWA
Z wyjątkiem drużyn występujących w rodzimej
Ekstraklasie, dla pozostałych zespołów od listopada
trwa przerwa w piłkarskich rozgrywkach ligowych
na wszystkich pozostałych szczeblach. Na kilka tygodni przed startem rundy rewanżowej, warto zatem
spojrzeć na trwający okres przygotowawczy przez
pryzmat naszych lokalnych zespołów. Jakie zmiany
szykują poszczególne kluby? O co powalczą na wiosnę? Między innymi na te pytania w dość dużym stopniu ogólności odpowiedzi można szukać poniżej.
W krakowskiej V lidze, gr. II, w której występuje
Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów oraz Iskra Radwanowice, jak podkreślano praktycznie od początku
sezonu 2017/18, obaj nasi przedstawiciele generalnie
spisywali się poniżej oczekiwań. Jest to sytuacja
o tyle dziwna, że doświadczenia wcześniejszego
sezonu dawały dostateczne podstawy by sądzić, że
możliwy jest jedynie progres. Niestety ligowa rzeczywistość założenia te dość mocno zweryfikowała. Dla
AP Kmity Zabierzów jeszcze sam początek zmagań
był całkiem przyzwoity (cztery kolejne spotkania
bez porażki), to jednak dalej było już tylko gorzej.
5 punktów zdobytych w pozostałych 9 meczach
chluby nie przynosi. Pomimo rozczarowujących wyników, trenerem zespołu seniorów pozostał Wojciech
Pituła, który ma za zadanie solidnie przepracować
okres przygotowawczy, poprawić organizację gry
i w efekcie rzecz jasna również wyniki. Do tej pory
Zabierzowianie rozegrali trzy mecze kontrolne (wygrali ze Spartą Kazimierza Wielka oraz z Piłkarzem

– Słuchaj Wojtek – zapytałem go… Ale co byś zrobił, gdyby oni rzeczywiście otworzyli dla ciebie tę
skocznię.
– Uczyniłbym zadość wymaganiom honoru. Przecież
Polak wszystko potrafi…
– Czyś ty sobie czegoś nie wymyślił?
– Jak Boga kocham – odpowiedział z całą powagą
– Spytaj ludzi, którzy wtedy byli na tych zawodach:
Langiera, Ringera, Gordona, Ślusarskiego…
P.S. - Tak było –potwierdzam. Byłem 7. w biegu na
5 km. WŚ

Podłęże, a także przegrali z ekipą Dąb Paszkówka).
W pierwszej fazie przygotowań skupiono się przede
wszystkim na pracy wytrzymałościowej, która ma
sprawić, by zawodnicy byli dobrze przygotowani
już do pierwszego meczu z Wisłą Jeziorzany. Zimą
z klubu odeszło trzech zawodników (Skorupa, Korcel,
Ławrowski). W zamian testowani są czterej zawodnicy, którzy mają stanowić wzmocnienie składu.
O personaliach trudno jednak mówić aż do momentu
formalnego zgłoszenia tych zawodników. W ślad za
AP Kmitą, wzmocnienia planuje także Iskra Radwanowice. Trenerem (i to bodaj najmłodszym w klasie
okręgowej) pozostanie Damian Rębisz, co biorąc
po uwagę rozmaite zawirowania jesienią wcale tak
oczywiste nie było. Pomimo nienajlepszych wyników,
działacze postanowili tę współpracę kontynuować.
Ruch ten dziwić nie może, wszak pół roku temu dokonano bardzo dużych zmian w składzie, zaś obecna
kadra stanowi niejako autorskie dzieło obecnego
trenera. Być może to właśnie kadrowa rewolucja
była przyczyną bardzo nieudanego początku sezonu. Z każdym kolejnym meczem drużyna zyskiwała
jednak coraz więcej pewności i to wreszcie znalazło
przełożenie na osiągane wyniki. Tak czy inaczej na
półmetku zmagań Iskra i AP Kmita są sąsiadami
w tabeli i to niestety w jej dolnych rejonach. Dla obu
zespołów niezwykle istotny będzie zatem początek
rundy rewanżowej. Wspólnym celem na wiosnę musi
być w pierwszej kolejności zapewnienie sobie spokojnego utrzymania, a następnie walka o jak najlepsze
miejsce na koniec rozgrywek.
W krakowskiej A klasie gr. II na bardzo dobrej drodze do historycznego awansu na szczebel V ligi jest
LOT Balice. Nie ma w tym cienia przypadku, gdyż
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zespół ten pod wodzą Jana Cyniewskiego wraz z każdym kolejnym sezonem notuje coraz lepsze wyniki,
a po rundzie jesiennej jest liderem w swojej grupie.
W gronie bezpośrednich rywali do osiągnięcia celu
wymienić należy niewątpliwie Podgórze Kraków
oraz Wawel Kraków. W obliczu kilku planowanych
wzmocnień składu (mówi się m.in. o zawodnikach
Michałowianki, która wycofała się z rozgrywek IV
ligi), LOT powinien być wiosną jeszcze silniejszy.
Końcówka rundy jesiennej znacząco poprawiła sytuację Dragonu Szczyglice, który wygrał trzy spotkania z rzędu i ostatecznie zimę „spędza” na dobrym
siódmym miejscu w stawce czternastu zespołów.
Sporym rozczarowaniem była za to postawa JKS Zelków, który na półmetku plasuje się na przedostatnim
miejscu. Wiosną zespół z Zelkowa prowadzić będzie
Tomasz Szarliński, którego celem będzie utrzymanie
w A klasie. Biorąc pod uwagę niewielkie różnice
w tabeli, zadanie to nie jest bynajmniej z gatunku niemożliwych pod warunkiem, że JKS będzie punktował
regularnie i dobrze wystartuje od pierwszego meczu.
W przerwie zimowej zmiana szkoleniowca nastąpiła
w zespole lidera B klasy grupy II, czyli Orląt Rudawa.
Józefa Molika zastąpił bowiem Piotr Chlipała. Nowy
szkoleniowiec przystępuje do pracy w dość komfortowych okolicznościach, albowiem Orlęta o cztery
punkty wyprzedzają innego przedstawiciela Gminy
Zabierzów – Potok Więckowice. Choć faworytem
w walce o miejsce dające awans wydaje się mimo
wszystko ekipa z Rudawy (również zapowiadająca
wzmocnienia składu), to niewątpliwie ambitny zespół
z Więckowic postara się o niespodziankę dla swoich
kibiców. Szansę na doskoczenie do ścisłej czołówki
ma także Wisła Rząska, która na półmetku zajmuje
piąte miejsce. O ligowy byt spokojna powinna być
z kolei Niegoszowianka, choć sklasyfikowana jest
dopiero na 9 pozycji. Podopieczni Tomasza Masłowskiego z pewnością będą chcieli poprawić tę lokatę
na koniec sezonu.
W C klasie gr. III występuje jedna drużyna z Gminy Zabierzów – Topór Aleksandrowice. W stawce
7 drużyn zajął on trzecie miejsce. Na ten moment

trudno powiedzieć, jaka wizja roztacza się dla zespołu
z Aleksandrowic. Coraz głośniej mówi się bowiem
o zamiarach likwidacji C klasy co sprawi, że wszystkie zespoły z tego poziomu rozgrywek zagrałyby
automatycznie w klasie B. Z kolei przy zachowaniu
najniższego szczebla, możliwy jest awans nawet kilku
zespołów z każdej grupy. Niezależnie od powyższych
rozważań, Topór powinien skoncentrować się na
walce o jak najwyższe miejsce, co stworzy realną
szansę na powrót do B klasy. W świetle rozwijającej
się infrastruktury klubowej, warto równolegle pokusić
się o jak najlepsze osiągnięcia sportowe.
Tomasz Ziarkowski

Łucznictwo
Memoriał
im. Józefa KRUKA
Zachowując pamięć po wielkim przyjacielu młodych sportowców – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GROT w Zabierzowie postanowił przypomnieć
jego postać organizując Memoriał jego imieniem dla
młodych łuczników Województwa Małopolskiego.
Zawody odbyły się w dniu 28 stycznia w hali sportowej OSR w Zabierzowie gromadząc na starcie 34 zawodniczek i zawodników z 6-ciu klubów Małopolski.
Zawody otworzył syn naszego przyjaciela Marcin
w asyście prezes Grota – Marty Dudek.
Wśród kadetek zwyciężyła Urszula Pałka /MGOKiS
Dobczyce/ Z zawodniczek Grota na 5-ty miejscu
znalazła się Karolina Sapun.
Wśród kadetów najlepszym był Karol Kępa /MGOKiS Dobczyce/.
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe puchary. Za
miejsca 1 – 4 zawodnicy otrzymali dyplomy.

„Znad Rudawy” - Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Gminy Zabierzów. Adres Redakcji: SCKiP Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2,
32-080 Zabierzów. Współpraca z Urzędem Gminy Zabierzów. ISSN 1505 2869. Strona internetowa: www.znadrudawy.com
e-mail: wits@interia.pl, redakcja@znadrudawy.com, reklama@znadrudawy.com
Redaktor Naczelny: Witold Ślusarski. Współpraca: Beata Baran, Lucyna Drelinkiewicz, Aleksander Płazak,
Tomasz Ziarkowski. Foto: U. Obydzińska, W. Wojtaszek, archiwum SCKiPGZ
Skład i łamanie tekstów, druk: Poligraficzny Zakład Usługowy „Drukmar”, 32-080 Zabierzów, ul. Rzemieślnicza 10.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.
Artykułów nie zamówionych nie zwracamy.

20
gazeta02.indd 20

Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
20.02.2018 12:47:19

okladki_marzec.indd 3

20.02.2018 12:29:20

okladki_marzec.indd 4

20.02.2018 12:29:22

