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Patriotyzm czy grill?
W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są
w Polsce trzy ważne święta. 1 Maja zapisał się jako
Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie tylko
w Polsce, ale i na świecie. To Międzynarodowy Dzień
Solidarności Ludzi Pracy wprowadzony w 1889 roku
dla upamiętnienia wydarzeń majowych w Chicago
w Stanach Zjednoczonych. Święto to jest uczczeniem
pamięci licznych ofiar, które domagały się między innymi 8-godzinnego dnia pracy. Znaczenie Święta Pracy
w Polsce nieco zmieniła najnowsza historia, kiedy świętowanie było obowiązkiem a obecnie wielu osobom kojarzy się wyłącznie z PRL-em.
2 dzień maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy narodowe, które mają, jako jedne z nielicznych w świecie,
pochodzenie heraldyczne. Dzień Flagi obchodzony jest
od 2004 roku. W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta.
W czasach PRLu tego dnia zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez
władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.
Dzień Flagi poprzedza święto 3 maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była
Konstytucja 3 Maja z 1791 roku. Co ciekawe, uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już
5 maja 1791, czyli w dwa dni po jej uchwaleniu. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ta ustawa
zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni była
efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego.
Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej
świetności. W dokumencie zawarto wiele postępowych
wówczas tez, m. in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono swobodę wyznania, powołano dwuizbowy
parlament i zniesiono liberum veto. Niestety, wprowadzenie tych postanowień w życie nie było już takie łatwe. Zaledwie rok później, w 1792 roku wybuchła wojna polsko-rosyjska, zwana również Wojną w obronie
Konstytucji 3 maja, którą zakończyła się klęską wojsk
Rzeczpospolitej. Rok później Rosja i Prusy przystąpiły
do II rozbioru Polski. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych
w czasach międzywojennych. Idee wolnościowe i wyzwoleńcze, z którymi nieodłącznie kojarzyła się konstytucja, nie podobały się jednak władzom PRL-u. Jakiekolwiek obchody 3 maja były wówczas zakazane
i tłumione, aż do 1981 roku, kiedy zaczęto organizować
uroczystości z inicjatywy władz. Na ponowne oficjalne ustanowienie Święta Narodowego Trzeciego Maja
trzeba było poczekać do 1990 roku. Wówczas to odbyły
się pierwsze uroczyste obchody święta w Warszawie na

Placu Zamkowym. W Święto Konstytucji 3 Maja odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych władz
państwowych, a także imprezy sportowe i pikniki rodzinne.
W dniu 3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii
Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r.,
ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia Królestwa
opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po
I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest
od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Święto wyraża wiarę narodu
w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali
i doświadczają za pośrednictwem Maryi.
Czy w tych świątecznych, majowych dniach Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii
Polski? 1 maja zbiera się zaledwie garstka lewicowych
działaczy w największych miastach – w Krakowie
składają kwiaty pod pomnikiem Daszyńskiego. W dniu
2 maja prezenterzy telewizyjni występują z przypiętymi biało – czerwonymi kotylionami. Nie zauważyłam,
by z flagami lub takimi kotylionami chodzili po ulicach
mieszkańcy miast i wsi. W kolejnym świątecznym dniu,
3 maja – owszem, w kościołach gromadzą się wierni na
uroczystych mszach za Ojczyznę, ale w uroczystościach
państwowych uczestniczą głównie politycy.
Co robią przeciętni Polacy w te świąteczne dni?
Grillują! Kto może, wyjeżdża z miasta na swojego rodzaju inaugurację lata i sezonu grillowego. Coraz więcej
osób wyjeżdża też na wycieczki krajowe i zagraniczne,
które to w biurach podróży są znacznie droższe podczas
majowego weekendu niż w innym czasie. Jednak liczba
wyjeżdżających jest znacznie mniejsza niż grillujących.
Wystarczy rozejrzeć się wokół. Grille, ustawiane są nie
tylko w ogrodach, na podwórkach, ale nawet na balkonach bloków. Angielska nazwa grill wyparła jeszcze do
niedawna używany - polski rożen. „Rożen” - piszę, bo
tak jest poprawnie, nie „rożno”, jak mówiło wiele osób.
I żeby było jasne: nie mam nic przeciwko grillowi, kiełbaskom grillowanym, karkówce czy innym smakołykom popijanym - byle z umiarem – piwem. Nie podoba mi się jednakże „grillowanie” w przenośni - przez
polityków przeciwnych opcji, czyli przypalanie boków,
dobranie się komuś do skóry, znalezienie haka na kogoś, obrzucanie go błotem. Może więc dla uczczenia
majowych świąt dobrze by było poświęcić trochę czasu
na zapoznanie się z ich historią, konsekwencjami braku
zgody w polskim narodzie oraz na mszy za Ojczyznę,
przekazać sobie znak pokoju, czyli podać sobie ręce...
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Sesja Rady Gminy Zabierzów 23 marca 2018 r.
W początkowej części Sesji zaplanowano informację o aktualnym stanie prac nad obwodnicą
Zabierzowa, niestety, mimo zaproszenia, na Sesję
nie przybył nikt z GDDKiA. Wicewójt Bartłomiej
Stawarz poinformował, że wpłynął wniosek mieszkańców Brzezia o wznowienie postępowania przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w sprawie przebiegu obwodnicy, ponieważ obecnie
wybrany wariant przewiduje, że będzie ona przebiegać w bliskiej odległości od zabudowań w Brzeziu.
Urząd Gminy pisemnie poparł wniosek mieszkańców Brzezia. Radni mówili o potrzebie wybudowania kilku rond w ciągu obwodnicy, m. in. na Topólkach i na wysokości Business Parku.
Następnym punktem obrad było sprawozdanie z działań GOPS w zakresie wspierania rodziny
w 2017 roku. GOPS Zabierzów w roku 2017 prowadził specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne i rodzinne. Z poradnictwa psychologicznego i prawnego skorzystały osoby ze 142 rodzin.
W cyklu szkoleniowym z zakresu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców” wzięło udział
12 osób. Z usług asystenta rodziny w 2017 roku
korzystało 14 rodzin w naszej gminie. Uzupełnieniem wsparcia rodziny, a w szczególności dzieci
i młodzieży były projekty socjalne mające na celu
poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem
społecznym.
Dyskusję wywołała informacja na temat utrzymania porządku i czystości w gminie Zabierzów.
System odbioru odpadów winien się bilansować,
czyli opłaty pobierane od mieszkańców winny być
równe kosztom ponoszonym przez Gminę za odbiór
i wywóz odpadów przez wyłonione w przetargach
firmy. W naszej gminie wpływy są niższe niż wydatki z tego tytułu, dlatego powinna zostać uchwalona
podwyżka stawek za odbiór odpadów – mówili radni. Koszty wywozu odpadów za rok 2017 wyniosły
2 705,5 tys. zł, a dochody – 2 392 tys. zł. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Krawczyk twierdził, że
niekorzystny bilans jest wynikiem tego, że niektórzy mieszkańcy oszukują, podając w deklaracjach
mniejszą liczbę osób zamieszkujących w danej
nieruchomości niż jest to w rzeczywistości. Liczba osób ujętych w złożonych deklaracjach wynosi
25 981, w tym 24 171 osób segregujących odpady
i 1 810 – niesegregujących. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska należy wprowadzić
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nowe zasady segregacji odpadów od daty rozpoczęcia realizacji nowych umów przez firmy wyłonione
w przetargach. W związku ze znacznym wzrostem
cen ofertowych w stosunku do roku ubiegłego
wszystkie postępowania przetargowe na wyłonienie
firm, które miałyby odbierać odpady w naszej gminie, zostały unieważnione. Dlatego nowy system
odbierania odpadów w gminie Zabierzów nie został
wprowadzony – jak zapowiadano – od 1 kwietnia,
lecz zostanie wprowadzony po pozytywnym przeprowadzeniu przetargów.
Radnym przedłożono też informację Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie, na temat zaopatrzenia w wodę i korzystania z sieci kanalizacyjnej. PUK ujmuje, uzdatnia i dostarcza wodę
dla 8794 odbiorców. Ogólna ilość wody pobranej
z ujęć w 2017 roku to 1 380 tys. m sześć. Mieszkańcy naszej gminy zaopatrywani są w wodę z 19
ujęć wód podziemnych, z czego 13 ujęć to studnie
głębinowe, a pozostałe 6 stanowią źródła. Łączna długość sieci wodociągowej magistralno – rozdzielczej wynosi prawie 235 km. Na terenie gminy
działają 4 oczyszczalnie ścieków: w Balicach, Niegoszowicach, Radwanowicach i w Zelkowie. Ścieki
sanitarne z miejscowości: Zabierzów, Bolechowice,
Kochanów, Brzezie, Ujazd, Zelków – Gacki, Karniowice, Kobylany, Więckowice są przepompowywane do sieci kanalizacyjnej w Krakowie, gdzie
docelowo trafiają do oczyszczalni Kraków – Płaszów. Prezes PUK w Zabierzowie Ryszard Wilaszek
poinformował, że właśnie w Warszawie jest podpisywana umowa o przekazaniu środków w wysokości 11 200 tys. zł dla Gminy Zabierzów z Funduszu
Ochrony Środowiska na uszczelnienie najstarszych
odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.
Uszczelnienia przeprowadzone zostaną w Zabierzowie, Rząsce, Szczyglicach i Ujeździe. Podczas dyskusji zastanawiano się, czy stawy w gminie i zbiorniki przeciwpożarowe napełniane są wodą pitną
i czy nie odbywa się to kosztem mieszkańców. Radny Stanisław Dam stwierdził, że takie działania są
okradaniem ludzi. Prezes Wilaszek tłumaczył, że
woda do stawów pobierana jest przed jej uzdatnieniem, a radnemu Damowi zwrócił tabliczki z wypisanymi niegdyś podziękowaniami za liczne inwestycje wykonane nieodpłatnie przez PUK na rzecz
mieszkańców Nielepic.
Radni podjęli uchwały o zmianach w tegorocznym budżecie Gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Postanowiono zwiększyć kwotę na
adaptację pomieszczeń szkolnych na przedszkolne
w Balicach o 205 tys. zł, z czego 130 tys. zł wyko-
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rzystane zostanie w 2018 roku a 75 tys. zł – w roku
2019. O 110 tys. zł zwiększono kwotę na rozbudowę
szkoły w Brzoskwini na 2019 rok.
Została też podjęta uchwała w sprawie współdziałania Gminy Zabierzów z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad oraz wyrażenia zgody
na przejęcie przez Gminę Zabierzów prowadzenia
zadania publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika wzdłuż
drogi krajowej DK 79 w Zabierzowie.” Ta uchwała
pozwoli na ogłoszenie przetargu na projekt chodnika o długości ok. 90 m, który będzie łączył przystanek autobusowy z dojściem do terenów rekreacyjnych dawnego kamieniołomu w Zabierzowie oraz
projektu chodnika przy drodze krajowej w Rudawie.
Jednogłośnie bez dyskusji podjęto uchwałę
w sprawie rezolucji Rady Gminy Zabierzów adresowanej do organów administracji rządowej o włączeniu Gminy Zabierzów do rządowego programu pilotażowego SMOG STOP dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych osób najuboższych.
Podobnie, bez dyskusji i jednogłośnie przyjęto
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy
Zabierzów w 2018 roku.
Długą dyskusję wywołał natomiast projekt regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Zabierzów.
W projekcie tym zapisano: „Dyrektor szkoły może
złożyć maksymalnie trzy wnioski o nagrodę Wójta
dla nauczycieli.” Radni twierdzili, że należy wprowadzić rozróżnienie między szkołami dużymi, zespołami szkół zatrudniającymi kilkudziesięciu nauczycieli, np. w Zabierzowie czy Rudawie, a szkołami małymi np. w Kobylanach, gdzie pracuje kilku
nauczycieli. W dużych szkołach tych nagród powinno być więcej, np. dla 6 osób. Uchwała w sprawie
regulaminu nie została podjęta, lecz skierowana zostanie do ponownej konsultacji.
W końcowej części obrad wice wójt Bartłomiej
Stawarz poinformował o projektach, które będą dofinansowane ze środków zewnętrznych. Od marca
do grudnia 2019 będzie realizowana budowa ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach. Całkowity
koszt tej inwestycji to 3 900 tys. zł, z czego 2 800
tys. to dotacja zewnętrzna. W trakcie realizacji jest
budowa ciągu pieszo – rowerowego Więckowice
– Karniowice. Koszt całkowity wynosi 2,5 mln zł,
w tym 2 100 tys. zł pochodzi ze środków unijnych.

W dniu 27 XII 2017 podpisano aneks do umowy dotacyjnej dotyczącej wymiany palenisk. Całkowitą
wartość zadania zwiększono do kwoty 3 900 tys. zł,
w tym dotacja wyniesie 3 700 tys. zł, co pozwoli na
zwiększenie liczby wymienianych palenisk w 2018
i 2019 roku ze stu do 267. W konkursie Województwa Małopolskiego został wybrany projekt remontu konserwatorskiego willi w Kochanowie, który
otrzyma dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł. Jest
to jedna z największych kwot przyznanych w tym
konkursie. W dniu 20 marca Zarząd Województwa
Małopolskiego zatwierdził listę 59 projektów rewitalizacyjnych, którym przyznano dofinansowanie.
W konkursie na projekty rewitalizacyjne dwa projekty z gminy Zabierzów: budowa centrum kultury
w Rudawie i wielofunkcyjnej świetlicy środowiskowej w Kleszczowie otrzymały pozytywną ocenę pod
względem merytorycznym i finansowym. Obecnie
są one na 20 i 21 miejscu na liście rezerwowej. Przewiduje się zwiększenie dofinansowania konkursu,
więc projekty z naszej gminy mają szansę na otrzymanie dofinansowania.
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Podhalańska
czy Sosnowa?

XIV Gminne Targi
Edukacyjne w Zabierzowie

Ten tytuł oddaje sedno wiejskiego zebrania
w Nielepicach. Dla postronnego obserwatora obrad trudno było w pierwszej chwili zorientować
się, czy najpierw – zgodnie z życzeniem jednej
części zebrania – ma być remontowana ulica
Podhalańska, czy też – jak proponował sołtys
Stanisław Dam – jednocześnie remontować ulicę Sosnową. I tu zaczyna się problem; o ile na
remont ul. Podhalańskiej pieniądze są zapisane
w budżecie, o tyle, by jednocześnie remontować
ulicę Sosnową należałoby „znaleźć” środki finansowe w już zaplanowanym budżecie, a to jest niemożliwe. Przynajmniej na razie. Sołtys wyliczył,
iż w sumie na inwestycje, które nie znalazły się
w planach tegorocznych, potrzeba ok. 250 tys. zł.
Realną sytuację starali się nakreślić zebranym wójt
Elżbieta Burtan i wice wójt Bartłomiej Stawarz.
Spodziewać się należy, iż trzeba będzie się liczyć
ze zwiększeniem środków przeznaczonych na rozpisane oferty, wzrosły bowiem koszty materiałów
i robocizny, niekiedy od 30 do 50 procent; trudno
zatem zagwarantować, że można będzie skorzystać z pieniędzy, które zostały niewykorzystane
w zeszłym roku. Emocje nie ustępowały miejsca
także przy pozostałych tematach, które obejmował
porządek zebrania, bo tak już jest, że każdy temat,
który dotyczy jednostki lub większej zbiorowości
natrafia albo na poparcie albo na – przynajmniej
– wątpliwości drugich. Tak było przy pieniądzach
na budowę i rewitalizację rynku w Rudawie. Elżbieta Burtan przypomniała, że w ciągu ostatnich lat
kwoty na inwestycje w Nielepicach, w przeliczeniu
na jednego mieszkańca były największe kosztem
właśnie Rudawy i Bolechowic, więc nikogo nie
powinno dziwić, że teraz trzeba przyznać większe
środki na inwestycje w tych miejscowościach.
Dodała przy tym, że nigdy nie zapominała i nie
zapomina o potrzebach mieszkańców tej wioski,
co spotkało się z pełną aprobatą sali.
W końcowej części obrad dostało się co nieco
gazecie Znad Rudawy – naszym zdaniem zupełnie niesłusznie, bo sprawy kolportażu leżą poza
naszym zasięgiem. A przy okazji – od pewnego
czasu nie otrzymujemy ani żadnych zaproszeń
ani informacji o wydarzeniach w Nielepicach,
stąd pewnie ilość informacji o życiu Nielepic nie
satysfakcjonuje naszych Czytelników w tej wiosce.
/wś/

„Topografia kariery – mój plan na przyszłość”
– to temat przewodni tegorocznych Gminnych Targów Edukacyjnych, które odbyły się 8 marca 2018 r.
w Zespole Szkół w Zabierzowie.
Co roku podczas organizowanych targów, uczniowie
z klas III gimnazjów z Rząski, Rudawy i Zabierzowa
mogą zapoznać się ofertami szkół średnich oraz poznać
charakterystykę i tajniki wybranych profesji. Podczas inauguracji w hali sportowej OSR w Zabierzowie, dyrektor
ZSP w Zabierzowie Marta Dudek powitała przybyłych
gości: zastępcę wójta Gminy Zabierzów Bartłomieja
Stawarza, dyrektor GZEAS Janinę Wilkosz, zastępcę
prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Tadeusza Dąbrowskiego, przedstawiciela Starostwa
Powiatowego w Krakowie Janinę Grelę oraz dyrektorów
szkół, nauczycieli, doradców zawodowych i uczniów
z gminy Zabierzów.
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Zastępca Dyrektora ZSP w Zabierzowie Beata Kęder
przedstawiła uczniom rozwinięcie tematu tegorocznych
targów: Topografia kariery to właśnie tworzenie mapy
swojej kariery zawodowej. Taki plan i jego nakreślenie
bywają proste i trudne zarazem. Dlatego staramy się,
aby w skuteczny sposób pomóc naszym uczniom wybrać
nie tylko tzw. „dobrą szkołę”, ale przede wszystkim
zawód, profesję, która będzie poszukiwana i atrakcyjna
na rynku pracy.
Swoją ofertę przygotowało 10 liceów oraz 20 szkół
ponadgimnazjalnych. Dodatkowo przygotowano prelekcje. Andrzej Morajda opowiadał o zawodzie ratownika
medycznego a dr Rafał Kusa o tym, czym zajmuje się
ekonomista. Dodatkowo Monika Dudek prezentowała
zawód etnografa i dr Ewa Kochanowska przedstawiała
tajniki zawodu tłumacza.
Tekst i zdjęcie W. Wojtaszek
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Dzień Kobiet w Rząsce
Pełne energii, młode duchem, radosne i piękne. Takie
właśnie są nasze seniorki! Nadal pamiętamy I Gminny
Senioralny Dzień Kobiet, który miał miejsce 14 marca
w Rząsce. Dzięki przepięknej grze pani Anny Śliwy było
romantycznie i lirycznie a Pani Małgosia porwała do
tańca i od razu świat zawirował. Szukając chwili spokoju
każda z pań mogła zasięgnąć porady wizażystki, która
kilkoma ruchami pędzla wydobywała jeszcze więcej
piękna z każdej z pań. Wielką i bardzo miłą niespodziankę
sprawili panowie z Rudawy. Zespół wokalny „Sami Swoi” pod kierownictwem Józefa Ropki, który podgrywał na akordeonie, śpiewał i zapraszał do wspólnego śpiewania niemal całą imprezę. Wszystko to ubogacone
ciastami, sałatkami i innymi wspaniałościami kulinarnymi przyniesionymi przez przedstawicielki Klubów
seniora z całej gminy. Gospodarzem spotkania był całkiem jeszcze młody Klub seniora z Rząski, który spisał
się na medal. Dziękujemy! W organizację znacząco włączyło się Samorządowe Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów oraz pani Aneta Klęsk. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!!!:) A przed nami kolejne święto
większości seniorek Dzień Matki.

MAJ 2018
w SCKiP Gminy Zabierzów,
ul. Szkolna 2,
32-080 Zabierzów,
tel. 12 285 11 79
•

W święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja zabierzowskie Centrum Kultury zaprasza na Rynek,
gdzie przygotowało wiele atrakcji pod hasłem
„Wiwat! Wiwat! 3 Maj”. W programie warsztaty
artystyczne oraz słodka niespodzianka, godz. 13:00.
• Zapraszamy na spotkania fokusowe z mieszkańcami, organizowane w ramach realizacji projektu
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Spotkania
odbędą się w budynkach sołeckich w miejscowościach Brzoskwinia (7 maja o godz. 15:00), Balice
(7 maja godz. 17:00), Zabierzów – SCKiPGZ
(7 maja godz. 19:00), Rudawa (8 maja godz.
17:00), Bolechowice (8 maja godz. 19:30).
• SCKiP Gminy Zabierzów, Gminna Biblioteka
Publiczna w Zabierzowie, Rada Sołecka Nielepic
oraz Stanisław Dam, radny gminy Zabierzów,
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zapraszają uczniów klas V i VI szkół
podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych
z terenu gminy Zabierzów, do udziału w III
Gminnym Konkursie Historycznym pt. Ta, co nie
zginęła – 100 lat Niepodległej Polski. Szczegóły
dostępne w SCKiPGZ oraz w GBP, oraz na stronach internetowych.
• Galeria „Na Piętrze” zaprasza w 13 maja o godz.

18:00 na otwarcie wystawy grafiki Anny Siek.
• Z okazji zbliżającego się Dnia Matki Pracownia Plastyczna w dniach 14-18 maja zaprasza
na warsztaty „Na szkle malowane”. Zajęcia
adresowane są do zorganizowanych grup dzieci
z klas I-III. Zainteresowanych prosimy o kontakt
z SCKiPGZ.
• 23 maja na terenie SCKiPGZ odbędzie się VIII
Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków „Zabierzowskie bajkogranie”. Do udziału
w przedsięwzięciu zapraszamy dzieci w wieku
od 4 do 7 lat, które uczęszczają do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych szkół z terenu gminy
Zabierzów.
• 26 maja na stadionie LKS Orlęta w Rudawie
odbędzie się I Plenerowe Spotkanie Kwartalne
Seniorów.
• W pierwszy weekend czerwca 2-3 czerwca na
Rynku w Zabierzowie odbędzie się Święto Gminy
Zabierzów w ramach X Dni Zabierzowa połączonych z Gminnym Dniem Dziecka. W sobotę
dla Państwa wystąpią Bartek Wrona, Szymon
Wydra z zespołem Carpe Diem oraz Fun Factory.
Dodatkową atrakcją będzie zlot Food Truck-ów.
Niedzielny program wypełniony będzie bezpłatnymi atrakcjami dla dzieci – miasteczko zabaw,
warsztaty, animacje, gry i konkursy z nagrodami.
O godz. 15:00 zapraszamy na spektakl muzyczny
„Akademia Pana Kleksa”.
Zapraszamy do udziału w wydarzeniach. Szczegóły
dostępne są na stronie internetowej: http://sckipgz.
zabierzow.org.pl
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Będzie reklama Kraków Airport
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26 maja - Dzień Matki
– Ona mi pierwsza pokazała księżyc –
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Senioralia
Wiek seniorski to nie jest czas
na nudę
Klub Seniora z Bolechowic o refleksyjnej nazwie
DOLCE VITA liczy obecnie 46 członków.
Część z nich systematycznie uczestniczy we
wszystkich spotkaniach Klubu (1x w ostatnią środę
miesiąca), część wybiera ze spotkań tylko niektóre
propozycje, hołdując przyjętej na wstępie działalności zasadzie: „wybieramy dla siebie to, co nas
interesuje, bawi, rozwija (jeszcze (!!), może mimo
wszystko??)
A jest w czym wybierać!
Różnorodność propozycji, o którą przez pierwsze
3 lata działalności zabiegaliśmy sami, nabrała nowego charakteru, gdy Rada Gminy Zabierzów wyasygnowała z budżetu Gminy specjalne środki i powołała do życia koordynatora ds. seniorów gminy.
Pojawiły się nowe możliwości i pomysły aktywizacji środowiska.

To już nie tylko udział członków naszego klubu
w imprezach typu Dzień Seniora, coroczny piknik,
dożynki, majówki, okazjonalne kiermasze z okazji
świąt, spotkania kwartalne wszystkich klubów seniora, konkursy, np. (Małopolskie Święto Pstrąga,
Międzygminna Bitwa Kulinarna KGW), ale również
kursy i szkolenia: pierwszej pomocy przedlekarskiej, warsztaty z edukacji finansowej, kurs języka
angielskiego, szkolenia inicjowane przez fundację
„Mila”, „Znak” czy fundację LIS.
To także uczestnictwo w zajęciach ruchowych typu:
basen, gimnastyka, ćwiczenia z rehabilitantem, taniec (wszystko 1x w tygodniu) i artystycznych: chór,
który ma już w swoim repertuarze kilkadziesiąt pieśni, piosenek, przyśpiewek ludowych itp. prezento8
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wanych przez zespół pod kierunkiem Artura Seweryna na dożynkach, piknikach i innych miejscowych
uroczystościach.
Uczestniczymy również w akcjach charytatywnych
na rzecz potrzebujących, wspierając tym samym
władze wsi (zbiórka środków dla chorego dziecka,
WOŚP, paczki świąteczne) w tego typu działaniach.
Mamy już za sobą udział w kilku projektach m.in. ze
stowarzyszenia Ostoja – „Dlaczego Eko ?”, z fundacji Mila – „Działamy wspólnie”, z fundacją LIS –
„Z pasją” oraz w tym roku bierzemy udział w projekcie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.
Znajdujemy jeszcze czas i energię na organizację
kilka razy w roku wycieczek w różne rejony Polski
(spenetrowaliśmy m.in. miejscowości górskie; Żywiec, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Chochołów,
Białka Tatrzańska, (zaliczając w tych ostatnich termy), zwiedziliśmy Poznań, Wrocław, Licheń, Wambierzyce, Niedzicę, Czorsztyn, Kudowę Zdrój, Krynicę Zdrój, Muszynę i w Czechach - Skalne Miasto,
a na Słowacji - Vrbow. Zapędziliśmy się w kilkanaście osób na Maltę, aby zaniemówić parę razy
z wrażenia.
Z zapałem wyjeżdżamy do teatrów, kin, opery i filharmonii w Krakowie oraz na źródła termalne do
Chochołowa korzystając z udogodnień proponowanych przez koordynatora ds. seniorów w naszej
gminie, Kasi Mroczek (zakup biletów grupowych
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dla wszystkich chętnych i zorganizowany przejazd do i z np.
teatru zachęca do mobilizacji
i wyjazdu nawet najmocniej
przywiązanych do fotela przed
telewizorem).
Wspólne wyjazdy to okazja do
integracji, wspólne wyjazdy to
okazja do zawiązywania nowych znajomości i przyjaźni.
Temu celowi służą kwartalne
spotkania w SCKiP w Zabierzowie, w których uczestniczymy, udział w organizowanych przez Kluby z innych
miejscowości imprezach, np.
„Wianki”, „Topienie Marzanny”, Dzień Seniora w Więckowicach, Piknik w DPS w Karniowicach.
Integracji środowiska służy też
działalność nowo powstałej
Rady Seniorów przy Radzie
Gminy Zabierzów. Dumni jesteśmy, że z-cą przewodniczącego tej Rady jest nasza koleżanka, Janina Łochowska, która jest członkiem naszego Klubu żartobliwie nazywana przez
przyjaciół Panią Ciasteczkową.
Cieszy nas dobra współpraca
z władzami Gminy, Radą Sołecką na czele z sołtysem, Henrykiem Krawczykiem, parafią,
SCKiP oraz dyrekcją miejscowej szkoły.
Wiemy, że gdyby zaistniała
taka potrzeba, możemy liczyć
na ich pomoc.
Przeglądając „Kronikę”, którą
prowadzimy od początku istnienia naszego Klubu, tj. od
2012 roku, znajdujemy odbicie
powyższych informacji, okruch
historii naszej Małej Ojczyzny.
Przewodniczącą
naszego
Klubu jest Helena Moląg, z-cą
Franciszek Sendor, kronikarzem Barbara Kowalik, a skarbnikiem Monika Kapusta.
Barbara Kowalik,
Helena Moląg

Klub Seniora w Więckowicach
Powstał w grudniu
2016 roku, podczas Mikołajek. Od tego czasu, Seniorzy spotykają
się świetlicy wiejskiej,
w trzecią niedzielę miesiąca. Wspólne biesiady
przy ciasteczku i kawie
są niepowtarzalną okazją
do rozmów, wspomnień
i podzielenia się informacjami z ostatnich tygodni,
jak i również zapoznania
się z ofertą SCKiPGZ.
Członkowie klubu korzystają z organizowanych
wyjazdów na termy do
Chochołowa oraz z biletów do kina i teatru.
Klub Seniora prowadzi
„Kronikę”, w której są
odnotowywane najważniejsze wydarzenia dotyczące aktywności Seniorów. Stałym programem w tygodniu jest gimnastyka rehabilitacyjna
dla Seniorów, która odbywa się w każdy wtorek, pod okiem zawsze
uśmiechniętej Pani Anetki Klęsk. Przewodniczącą Klubu jest Maria
Woszczyna-Lipka.
Maria Woszczyna-Lipka

Na deptaku w Ciechocinku…
I w solankowych kąpielach
Można było spotkać seniorów z gminy Zabierzów, którzy podczas
kilkudniowego turnusu leczniczego, zorganizowanego przez opiekuna
z ramienia Rady Seniorów - Katarzynę Mroczek, po zabiegach od rana
do wieczora, spacerowali w wolnych chwilach po ścieżkach i alejkach
tego uroczego uzdrowiska. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że
skorzystanie z takiej możliwości jest wspaniałą propozycją i postanowili,
że w następnym roku też – jeśli będzie taka możliwość – skorzystają, być
może, już z dłuższego turnusu. Kilkoro z nich zdążyło także odwiedzić
Toruń, zobaczyć
Muzeum piernika
toruńskiego i podziwiać zabytkowe centrum tego
miasta.
Znad Rudawy
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Wielkanocny Festiwal Rękodzieła w Zabierzowie
W Niedzielę Palmową 25 marca odbył się Wielkanocny Festiwal Rękodzieła w Zabierzowie. W przestrzeni
Ratusza prezentowali się wystawcy z rękodziełem, produktami regionalnymi i ekologicznymi. Tradycyjnie
został rozstrzygnięty konkurs kulinarny „Masz Babo placek” oraz dwa konkursy, adresowane do dzieci i młodzieży na „Najpiękniejszą Palmę” oraz „Wielkanocną Pisankę”.
To był bardzo kolorowy i radosny dzień na rynku w Zabierzowie. Wielkanocny Festiwal Rękodzieła
zgromadził kilkunastu ciekawych wystawców. Stoiska uginały się pod ciężarem barwnych pisanek, ozdób
świątecznych, ceramiki i przysmaków wielkanocnych. Swoje stoisko miał Klub Seniora z Brzoskwini, który
przygotował wielkanocne ciasta i baby.
W związku z Niedzielą Palmową tuż po
mszy o godz. 12.00 w kościele parafialnym
w Zabierzowie, został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą Palmę”, w którym
przyznano nagrody w dwóch kategoriach:
najpiękniejsza i najwyższa palma. W kategorii pierwszej Jury postanowiło przyznać
dziesięć równorzędnych nagród dla: Świetlicy Środowiskowej w Bolechowicach,
Julii Olchawy /SP Brzoskwinia/, Mileny
Kępy /SP Kobylany/, Natalii Kuzdrowskiej /Zabierzów/, Ani i Agatki Rachwał
/Zabierzów/, Wiktora Handzel /Zabierzów/, Szymona i Wojtka Janik /Zabierzów/, Magdaleny Haduch /Zabierzów/,
Nikoli Czajowskiej /SP Zabierzów/, Olgi
Kopońki i Filipa Kowalaka. Nagrodę za najwyższą palmę otrzymała Wiktoria Czajowska z Zabierzowa. Komisja oceniająca postanowiła wyróżnić także Ośrodek Wsparcia Seniorów z Rząski. Ceremonia rozdania nagród
odbyła się w Ratuszu w Zabierzowie.
Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Masz Babo Placek”,
który ma już swoją 15-letnią tradycję. Jury konkursowe pod przewodnictwem Janiny Łochowskiej oceniało potrawy i wypieki przygotowane przez mieszkańców naszej gminy. W kategorii „wypiek” pierwsze miejsce zajęła Józefa Zajt za makowiec, drugie miejsce przyznano Paulinie Pietrzykowskiej-Rak za Mazurek ze śliwką kalifornijską, a trzecie Katarzynie Bibrzyckiej za sernik.
W kategorii „potrawa” najsmaczniejsza była Pascha Wielkanocna autorstwa Pauliny Pietrzykowskiej-Rak, drugą nagrodę otrzymał Klub
Seniora z Brzoskwini za jajka faszerowana, a trzecie miejsce przyznano Klubowi Seniora w Pisarach za galantynę.
Po ogłoszeniu laureatów konkursu kulinarnego odczytano wyniki konkursu
plastycznego pt. „Wielkanocna Pisanka”.
Na konkurs nadesłano 114 prac, każda
była unikatowa i niepowtarzalna, a Jury
przyznało nagrody z podziałem na cztery
kategorie wiekowe. Nagrody wręczał Radny Wiesław Cader oraz Aleksandra Małek
Dyrektor SCKiPGZ. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody. Po ceremonii rozdania nagród
10
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wszystkimi konkursowymi ciastami i potrawami
zostali poczęstowani odwiedzający Wielkanocny
Festiwal Rękodzieła.
Imprezę uświetniły warsztaty rękodzielnicze przeprowadzone przez Samorządowe Centrum Kultury
i Promocji Gminy Zabierzów, zdobienia gęsich jaj
oraz słodkich pisanek. Dodatkową atrakcją były Szalone Maszyny czyli warsztaty szycia, podczas których
powstawały kolorowe kurczaki i zajączki.
Mamy nadzieje, że Wielkanocny Festiwal Rękodzieła wpisze się na stałe do kalendarza imprez
organizowanych na zabierzowskim rynku.
Tekst: K.S., foto: U.O.
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Michał Korbiel, mieszkający obecnie we Wrocławiu, mocno związany z Nielepicami, nadesłał
nam korespondencję, która przybliża Czytelnikom, nie tylko z Nielepic, historię tej wsi. Warto
wiedzieć coś więcej niż tylko to, co znajdujemy na stronie internetowej tego sołectwa.

Dziedzice części szlacheckiej Nielepic 1493 - 1745
Pierwsze informacje o własności szlacheckiej w Nielepicach łączą się z jej powstaniem, gdyż nazwa wsi
pochodzi od jej założyciela o przezwisku Nielepiec
lub Nielep, którego potomków zwano Nielepicami.
Pierwszą wzmiankę o Nielepcach znajdujemy
w księgach ziemskich krakowskich, zawierających
wyroki sądów szlacheckich dla ziemi krakowskiej
w średniowieczu.
W roku 1394 roku przed sądem ziemskim toczył się
proces między Żegotą z Pisar a Mikołajem Nielepcem
z Radwanowic.W księgach ziemskich krakowskich
dla Będkowic jest jeszcze jedna notatka, która podaje,
że w roku 1398 Mikołaj herbu Przeginia z Będkowic brat Wyszka i Święcha, został zabity przez Mikołaja
Nielepca z Radwanowic. Mowa o tym samym Mikołaju, który 4 lata wcześniej procesował się z Żegotą
z Pisar, a którego widzę jako założyciela Nielepic. Nie
wykluczone, że po tym niechlubnym czynie Mikołaj
Nielepiec musiał wynieść się z Radwanowic i tym
samym założył Nielepice.
W roku 1493, szlachcic Piotr Nielepiec właściciel
części w Nielepicach został pozwany przez kmiecia
Stanisława z Nielepic poddanego kasztelana
Andrzeja z Tęczyna. W roku 1495 Mikołaj i Piotr
Nielepcowie dokonali sprzedaży pól na rzecz kapituły
krakowskiej za 12 grzywien i kopę groszy.
Ta wiadomość doskonale pasuje do wcześniejszych
informacji o pochodzeniu Nielepców z Radwanowic,
gdyż zgodnie z przekazem ks. Łobczowskiego - proboszcza w Rudawie, kapituła krakowska posiadała od
najdawniejszych czasów pola przy samych Radwanowicach w odległości 2 km od kościoła w Rudawie,
co mogło być m.in. następstwem transakcji z rodziną
Nielepców z roku 1495.
W rejestrach poborowych z lat 1498-1503 podano, że
w Nielepicach płacono podatek od 2 łanów kmiecych,
z których jeden należał do Andrzeja z zamku Tęczyn,
a drugi do Piotra Nielepca. Niewielki areał pól
uprawnych był związany z faktem, że większość
dzisiejszego obszaru wsi porastała w średniowieczu
puszcza.
W roku 1510 Andrzej z Tęczyna kupił od Jana z Nielepic i Niegoszowic całą jego część w Niegoszowicach.
Widać tu wyraźnie, że Nielepcowie konsekwentnie
pozbywali się gruntów leżących w parafii rudawskiej
12
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poza Nielepicami.
Od roku 1576 w księgach metrykalnych jako świadkowie czy chrzestni występują przedstawiciele rodu
określani mianem „nobilis Nielepiecz de Nielepicze”,
noszący imiona Gabriel, Jan i Stanisław.
W roku 1581 rejestry poborowe województwa
krakowskiego podają, że wieś Nielepice składała się
z dwu części tęczyńskiej i szlacheckiej:
• tęczyńska podlegała Tęczyńskim z zamku Tęczyn, podówczas była oddana w dzierżawę panu
Chołowskiemu i obejmowała 8 łanów kmiecych,
6 zagrodników z rolą, 2 zagrodników na czynszu
oraz 2 komorników bez bydła,
• szlachecka podległa Andrzejowi i Piotrowi Nielepcom i obejmowała łan ziemiański i zagrodę
bez roli.
Od tego roku wspomagając się metrykami z archiwum parafialnego można prześledzić jak ta mniejsza, szlachecka część wsi przechodziła na kolejnych
dziedziców.
W roku 1616 Andrzej Nielepiec procesował się
z Janem Tęczyńskim o szkody uczynione na polach
nielepickich „prosem, brem i tatarką posianych
w Częstowiu pod małym Kamykiem”.
Po Andrzeju majątek przejęli jego synowie Piotr
(ur.1594) i Adam (ur.1599) Nielepcowie, co
stwierdza rejestr poborowy z roku 1629. Adam był
mężem Zofii Bastrówny córki kmiecia z Nielepic.
W roku 1629 rejestry poborowe podają, że we wsi
Nielepice ze swoich części oddali pobór:
• Jędrzej (Dudka) wójt z części podległej panom
z zamku Tęczyn 42 florenów i 20 groszy z 8 łanów,
2 zagród na czynszu, 6 zagród z rolą, 2 komorników z bydłem i 2 bez bydła,
• Marcin Różanka 2 floreny i 16 groszy od 1 łanu
ziemiańskiego i 1 zagrody bez roli,
• Piotr Nielepiec 1 floren od ½ łanu,
• Adam Nielepiec 1 floren 16 groszy od ½ łanu
i 1 zagrody bez roli.
Z powyższego dokumentu wynika, że ilość ziemi
uprawnej w Nielepicach po półwieczu zwiększyła
się do 10 łanów, a liczba łanów w części szlacheckiej
wzrosła do dwóch. Pojawił się też nowy właściciel
części wsi zwanej później Ostrowszczyzna – Marcin
Różanka. W połowie XVII wieku toczyły się kolejne
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sprawy o grunty i lasy wytoczone przez braci Jana
i Adama Nielepców przeciwko Jaśnie Wielmożnym
Państwu Opalińskim spadkobiercom po Tęczyńskich.
Świadkami w sprawie było sześciu szlachty
w tym: Piotr i Wojciech Nielepcowie. Przedmiotem
sporu były lasy w Piorunkowym Dole i pola pod
Dębową Górą. Poniżej zamieszczam trzy wybrane
najciekawsze zapisy:
Roku 1646, w piątek po Nawiedzeniu NMP, w grodzie
krakowskim szlachetni Jan i Adam Nielepcowie,
bracia rodzeni, dziedzice działów we wsi Nielepice,
pozywają JWP. Dorotę z Mińskich wdowę po JWP.
Janie hrabi na Tęczynie, wojewodzie krakowskim
oraz JWP. Izabelę, córkę tegoż a żonę JWP. Łukasza
Opalińskiego podkomorzego poznańskiego, starosty
pobiedziskiego i hrubieszowskiego, obie posesorki
działów w Nielepicach, przed sąd Trybunału Koronnego Lubelskiego, po zmianie stanu JWP. Izabeli Opalińskiej, o karę zadośćuczynienia 500 grzywien i tyleż
szkody za: nieukaranie poddanych, wyrąb, zaoranie
i zniszczenie lasu (zaczynając od dołu granicznego,
aż do rogu gruntu zwanego Gołe Góry), bezprawne
przyłączenie i przywłaszczenie do swoich gruntów.
Do tego pozwu sporządzono w roku 1801 mapę objaśniającą dla gruntów nielepickich:
Roku 1647, w sobotę po św. Marcinie Biskupie
w grodzie krakowskim szlachetni Jan i Adam Nielepcowie manifestują się i protestują przeciwko JWP.
Dorocie i Izabeli córce z Tenczyna Opalińskiej oraz
JWP. Opalińskiemu mężowi o to, że oni po złożeniu
przysięgi o własność gruntów i lasów ich nie zwrócili
ani nie opuścili, lecz siłą i gwałtem wydarli i ani 500
grzywien ani tyluż szkody nie wypłacili i tak dekret
wspomniany przestąpili.
Roku 1651, w środę po św. Piotrze w Okowach szlachetny Jan Nielepiec w swym i szlachetnego Adama Nielepca brata swego na wyprawie wojennej
przebywającego imieniu manifestuje się i protestuje
przeciwko N. Franciszkowi Lubowieckiemu zarządcy
dóbr Tenczyn, własności dziedzicznej Opalińskich,
oraz przeciwko poddanym z dóbr Frywałd, Podborze
i Brzoskwinia o to, iż ów Lubowiecki poddanych
z rzeczonych dóbr na grunt tychże Nielepców ręką
zbrojną ściągnął i na gruncie zwanym Dąbrowa
«który się poczyna, idzie przez Wielką Głęboką,
a kończy się pod Gołymi Górami” 30 kop żyta ukradli
i w części na dwór tenczyński zwieźli, w części między
siebie podzielili. Nadto oględziny tychże kop rozstawionych w dobrach Tenczyn i w dobrach Frywałd.
Jan Nielepiec zmarł bezpotomnie i zostawił swoją
część niedzielną w Sukcesji swojemu bratu Adamowi.
W roku 1663 „Adam Nielepiec całe części swoje

dziedziczne, we wsi Nielepicach leżące z Dworem,
Folwarkiem, Poddanemi y Przyległościami posiadane
y Jemu należące się, nic sobie y Sukcessorom swoim
nie zostawiając Izabelli z Tenczyna Opalińskiej wdowie y Sukcessorom Jej przedaje, oraz wszelkich Praw
y Zapisów na tei Części posiadaney nieposiadane,
sobie służących, także z Summy pretensji jakichkolwiek wziawszy od Niey za to wszystko satysfakcją
ustępuje.”

Jędrzej Nielepiec (1633-1684) syn Adama i Zofii dostąpił najwyższego urzędu w historii rodziny
Nielepców - otrzymał od Jana III Sobieskiego funkcję wielkorządcy krakowskiego na okres
1683-86. Był wielkorządcą krakowskim tylko kilka
miesięcy, od 1 lipca 1683 do śmierci 10 maja 1684.
Czas sprawowania tej funkcji zbiegł się z Odsieczą
wiedeńską.
Dokumenty zebrane przy okazji zakupu Nielepczyzny przez kolejne rodziny wskazują, że dział Piotra
Nielepca przeszedł na jego syna Gawła(ur.1622).
Po nim części w Nielepicach odziedziczył syn Gawła
Tomasz(ur.1665), a po nim syn Tomasza Antoni.
Roku 1744, we wtorek po św. Łukaszu w grodzie krakowskim urodzony Tomasz Nielepiec
s. śp. Gawła dziedzica działu na Nielepicach
darowuje G. Antoniemu Nielepcowi synowi
swemu cały dział swój w dobrach Nielepice
wraz z prawem patronatu oraz poddanymi,
zarówno siedzącymi na dziale jak i zbiegłymi.
Roku 1745, we środę po św. Marcinie Wyznawcy
w grodzie krakowskim G.(łac. generosus - szl. urodzony) Antoni Nielepiec s. śp. G. Tomasza a wnuk
śp. G. Gawła darowuje GG. Kazimierzowi Dylewskiemu i Rozalii Sznukówniemałżonkom dział
swój w dobrach Nielepice wraz z prawem patronatu
i wszelkimi użytkami.
Po sprzedaniu przez Antoniego swojego działu w Nielepicach, w dokumentach odnalazłem jeszcze tylko
Jana Nielepca mieszkającego we wsi w roku 1766.
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zebrał i opracował:
Michał Korbiel z Wrocławia.
(syn Stanisława z Klicówki z Nielepic).
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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
A
Aleksand
leksand
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…

Książki, które dobrze się czyta
Wszystkich zabieganych i zmęczonych smutkiem codziennego życia zapraszam
do małej miejscowości Malownicze w której Magdalena Kordel lokuje fabułę
swoich powieści. Bohaterowie książek przybywają do górskiego miasteczka na
skutek trudnych przeżyć i szukają bezpiecznego dla siebie miejsca: np. młoda
archeolożka Róża („Okno z widokiem”) chce odpocząć od intrygi, której była
ofiarą, Majka („Uroczysko”) ucieka w Sudety po zdradzie i porzuceniu przez
męża. Książki Magdaleny Kordel pokrzepiają, są pełne pozytywnej energii
i ciepła. Przeczytasz jedną i już przepadłaś, bo będziesz chcieć więcej i więcej…
to książki do których chce się wracać i o których myśli rozjaśniają smutny dzień,
a bohaterowie przywiązują do siebie jak najlepsi przyjaciele. W serii Malownicze
ukazały się min: „Wymarzony dom”, „Wymarzony czas”, „Tajemnica bzów”,
„Nadzieje i marzenia”.
Następną autorką, której książki chciałabym polecić to Krystyna Mirek, w cyklu
„Willa pod kasztanem” zaprasza nas całkiem niedaleko, bo do Krakowa… na cichą uliczkę, do starej willi
w której mieszka starsza samotna pani i do niewielkiego domku w którym mieszkają młodzi ludzie - rodzeństwo Łaniewskich. Poznajemy historię trzech rodzin, ich tajemnice, niedopowiedzenia, konflikty i tragedie.
Oczywiście jest i miłość, ta piękna, ale jest i taka, po której pozostało cierpienie i puste miejsce. Są emocje,
niezrozumienie, radość, ale i przede wszystkim jest wiara w człowieka.
Z literatury poza beletrystycznej polecam min: „Księżyc z Peweksu. O luksusie w PRL” – Aleksandry Boćkowskiej, „Syrop z piołunu. Wygnani w Akcji Wisła” – Pawła Smoleńskiego, „Miasto cierni. Największy
obóz dla uchodźców” – Bena Rawlence, „Za tamtą górą” – Antoniego Kroha, „Białowieża szeptem” Anny
Kamińskiej… i oczywiście wiele jeszcze innych tytułów, których nie sposób wymienić w tak krótkim tekście.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych dobrą książką, (czy w ogóle książką) do naszych bibliotek, ja z racji
mojego miejsca pracy zapraszam serdecznie do biblioteki w Balicach. Biblioteka choć metrażowo niewielka,
jest po brzegi wypełniona nowościami (i nie tylko) oraz niezwykle pozytywną energią.
Na zakończenie chciałabym zaprosić wszystkich do jeszcze jednej lektury, którą we wrześniu będziemy wspólnie
czytać na Narodowym Czytaniu. „Przedwiośnie” – Stefana Żeromskiego, książka wśród starszego pokolenia
z pewnością zapomniana. Przypomnijmy sobie jak Żeromski przedstawia w niej Polskę, która po 123 latach
niewoli wreszcie powróciła na mapę Europy.
Elżbieta Mazur, Biblioteka w Balicach

Wielkie sprzątanie
Już po raz drugi z inicjatywy sołtysa Rudawy Marcina Cieślaka i Rady Sołeckiej oraz radnych Tomasza
Kasprzyka i Jana Surówki liczna grupa ochotników sprzątała przed świętami cały teren wsi oraz drogi do Brzezinki
i do Pisar. Z pomocą przy oczyszczaniu rzeki Rudawki i pobliskich małych zbiorniczków wodnych przyszli
członkowie Koła Rybackiego z Krzeszowic. To doroczne sprzątanie stało się na tyle popularne, iż z pomocą
wędkarzom z Krzeszowic pospieszyli z kolei członkowie Koła Rybackiego z Raby. Podobnie jak w roku
ubiegłym do akcji porządkowania Rudawy włączyli się aktywnie strażacy i uczniowie. W sumie zebrano kilkadziesiąt worków śmieci, które następnie zostały przekazane firmie odpowiedzialnej za utrzymanie porządku
w Rudawie.
Zdziwienie musi budzić fakt, że pomimo, iż każdy może we własnym zakresie napełniać śmieciami worki
czy pojemniki, to wciąż ilość odpadów rozrzuconych po okolicznych rowach musi przerażać; może być jaskrawym dowodem, że nadal jesteśmy na bakier z kulturą dnia codziennego,. Nie zdajemy sobie sprawy, że
o porządek powinien dbać każdy na swoim podwórku, ewentualnie zwracać uwagę wszelkim brudasom, którzy
nie rozumieją, że „mój dom, moje podwórko świadczy o mnie”.
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
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XVI Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie „Ostoja Karniowice” oraz Dom
Pomocy Społecznej w Karniowicach będą organizatorami obchodów XVI Powiatowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych, które odbędą się 23 maja b.r.
w Karniowicach. Obchody połączone zostaną z jubileuszem XXV-lecia powstania Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach. Uroczystość adresowana
jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
krakowskiego - podopiecznych Domów Pomocy
Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
z terenu powiatu krakowskiego.

Powiatu Krakowskiego i PFRON-PCPR.
Działanie rozpocznie część oficjalna związana
z obchodami Powiatowego Dnia oraz – jednocześnie - obchodami XXV-lecia Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach. Odbędzie się msza św.,
oficjalne rozpoczęcie, pokaz multimedialny, prezentacja zdjęć, występ iluzjonisty i grupy/pary tanecznej, koncert grupy muzycznej.
Część zasadnicza spotkania p.n. „Kierunek
zdrowie” będzie blokiem działań prozdrowotnych,
o charakterze warsztatowo-rekreacyjnym, zakładającym aktywny udział uczestników. Zaproponowane w ramach bloku działania będą miały na celu promocję zdrowego stylu życia:
• 4 rodzaje warsztatów (sportowe, zielarskie,
relaksacyjne, dogoterapii),
• konkurs plastyczny,
• gry i zabawy.
Zaproponowane zostaną ponadto różnego rodzaju
atrakcje służące dobrej zabawie, rekreacji uczestników oraz integracji środowisk osób niepełnosprawnych (kiermasz, zabawa przy bańkach mydlanych,
zabawa taneczna). Przygotowane zostaną 2 posiłki
dla wszystkich uczestników, w tym 1 ciepłe danie.
Miejsce realizacji zadania – sala widowiskowa
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
(Karniowice, ul. Osiedlowa 9) oraz teren Domu
Pomocy Społecznej Karniowice (Karniowice,
ul. Osiedlowa 10) - taras i teren zielony wokół
budynku lub pomieszczenia wewnętrzne w razie
niepogody. Termin realizacji zadania - II połowa
maja 2018 r. (planowany termin to 24 maja 2018 r.,
z zastrzeżeniem możliwości zmiany na inny termin
w II połowie maja b.r., z uwagi na wypadki losowe
lub pogodę).

W ramach jubileuszu DPS Karniowice przygotowano wystawy i prezentacje przypominające historię i mieszkańców Domu. Obchodom Powiatowego
Dnia przyświecać będzie hasło: „Kierunek zdrowie”
– dla uczestników przygotowano szereg atrakcji
promujących zdrowy styl życia, m.in. warsztaty,
konkursy, gry i zabawy, kiermasz. Działanie będzie
służyło integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych oraz upowszechnieniu idei otwartości i tolerancji.
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym

Do wynajęcia!
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lokal handlowo-usługowy
w pasażu Biedronki
w Zabierzowie - 38 m2

tel. 698 660 181
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Rozwijanie i udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej, świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej
i sportu dla społeczeństwa Gminy – to podstawowe cele zabierzowskiego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego,
które realizuje już od 15 lat. W tym roku bowiem wypada jubileusz powołania OSR w Zabierzowie. Stało się
to na podstawie uchwały Rady Gminy Zabierzów z 23 października 2003 roku.
– Sport i rekreacja w każdej gminie jest nieodzownym
elementem życia wielu jej mieszkańców. To dziedzina
życia społeczności lokalnej, którą trzeba zorganizować,
zagospodarować i wspierać. Sport uczy istotnych
wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie,
pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny,
szacunku i zasad fair play – mówi Adam Liss, dyrektor
zabierzowskiego OSR. Działania Ośrodka polegają
na organizacji życia sportowego gminy opartego na
radości z uprawiania sportu, rekreacji i turystyki oraz
integracji środowiska lokalnego. Ważnym elementem
jego funkcjonowania jest współpraca ze szkołami,
stowarzyszeniami sportu, klubami oraz organizacjami pożytku publicznego. – Swoje cele realizujemy
poprzez udostępnianie, utrzymywanie i rozbudowę
infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz wdrażanie
atrakcyjnej i kompleksowej oferty mającej na celu
organizowanie wypoczynku po szkole, pracy w weekendy oraz w ferie, wakacje – przyznaje dyrektor OSR.
Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie, z halą
sportową, pływalnią, boiskami sportowymi ORLIK
daje wiele możliwości uprawiania różnych dyscyplin.
Z oferty Ośrodka korzystają przede wszystkim mieszkańcy gminy Zabierzów, ale nie brakuje również gości
z ościennych gmin i miejscowości. Przy OSR prowadzi
również swoją działalność wiele klubów sportowych
jak: piłkarze z Kmity Zabierzów, GROT Zabierzów,
z którego to klubu łucznicy sięgają po najwyższe trofea
mistrzostw Polski jak również imprez międzynarodowych. Przy OSR Zabierzów również od 2003 r. działa
klub kajakowy WIR, który zorganizował w 2005 r.
pierwsze w historii Polski halowe zawody we Freestyle,
zawody odbywają się każdego roku do chwili obecnej.
Od 2005 r. prężnie rozwija się sekcja pływacka zysku-
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jąc coraz bardziej prestiżowe trofea na arenie ogólnopolskiej, a coroczne zawody o Puchar Rycerza Kmity
gromadzą na starcie zawodników z całej Polski. Od kilku lat działa również sekcja koszykówki Jura Basket
Zabierzów, która ma już na koncie pierwsze wymierne
sukcesy. Najmłodszymi klubami działającymi przy OSR
Zabierzów są siatkarze z Haka Zabierzów i triatlonowy klub Water Knights. Ośrodek jest organizatorem
i współorganizatorem rozgrywek i turniejów. – Rozwijamy
swoją ofertę. Dzięki rozbudowie, w 2015 roku, powstała
mała niecka basenowa z atrakcjami wodnymi. Korzystają
z niej przede wszystkim rodziny z najmłodszymi dziećmi.
3, 4-latki oswajają się z woda i uczą się bezpiecznego
zachowania. Prowadzone są zajęcia z aqua aerobiku,
a także zajęcia dla seniorów aqua senior. Zimą organizujemy na zabierzowskim rynku sztuczne lodowisko –
wylicza Adam Liss. Od kilku lat ORLIKI w Zabierzowie
i Szczyglicach biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Lokalny Animator Sportu”, pod patronatem
Ministerstwa Sportu. Przyjazne nastawienie władz
Gminy do sportu, jak i baza sportowa w Gminie
Zabierzów zostały docenione przez PZPN i UEFA.
W zeszłym roku podczas mistrzostw Europu w piłce
nożnej U21 Zabierzów był ośrodkiem treningowym
dla dwóch reprezentacji – na naszych obiektach do
meczów przygotowywały się reprezentacje Anglii
i Hiszpanii.
Samorząd i władze gminy od wielu lat wspomagają kluby, organizacje sportowe. Pracuje też nad
stworzeniem warunków i możliwości do rozwijania
zainteresowań sportowych poprzez rozbudowę bazy
sportowej. Rozbudowa infrastruktury sportowej
z kolei przyczynia się do poprawy warunków uprawiania
sportu.
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Gala Sportu
nagrody dla sportowców
Do nagrody samorządowej zostało zgłoszonych
45 zawodników i ich trenerów. Wnioskodawcy to
10 stowarzyszeń i klubów sportowych. Ostatecznie
(po formalnej ocenie) zakwalifikowano 40 osób. Na
nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe za ubiegły
rok przyznano łączną kwotę 42 280 zł. Ponadto 5
zawodników otrzymało nagrody rzeczowe. Zawodnicy zostali docenieni za udział i sukcesy w takich
dyscyplinach jak: kung-fu/wushu, szachy, pływanie,
bieg na orientację, szermierka, curling, łucznictwo,
lekkoatletyka, kajakarstwo i akrobatyka sportowa.

dla nich jak i dla lokalnego otoczenia.
Tematem Konferencji, jak co roku, była szeroko
pojęta oferta skierowana do seniorów ale także sami
seniorzy mogli zaprezentować swoją twórczość.
Niezmiennie zachwycały swoimi wyrobami „Koronczarki” i Klub Seniora z Rudawy, Klub Seniora
ze Szczyglic i Klub Seniora z Liszek. Absolutną
furrorę wywołał występ Zespołu Wokalnego „Perły
Miechowa”, który podczas konferencji zaprezentował swój repertuar, otrzymując w zamian zasłużone
owacje na stojąco.
Organizatorem tej konferencji była Jurajska Izba
Gospodarcza oraz Stowarzyszenie „Homini et Terrae”. Patronat Honorowy objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.

Forum Srebrnej Gospodarki

Tekst i zdjęcie Katarzyna Mroczek

Wszystko wokół nas zmienia się w zawrotnym
tempie. Żyjemy szybko ale starzejemy się wolniej.
Kim są seniorzy XXI wieku? Na pewno jest wśród
nich wielu pełnych energii, pasji, doświadczeń
i ciekawych świata ludzi. Senior to zarówno 90-latek
jak i 60-latek. Oferta dla seniorów jest zatem bardzo
różnorodna i cały czas się zmienia o czym mówił
dyrektor Jurajskiej Izby Gospodarczej Andrzej
Bukowczan otwierając tegoroczne, szóste już Forum
Srebrnej Gospodarki.
Aktywny senior to nie tylko ten, który korzysta
z oferty kulturalnej, turystycznej czy edukacyjnej ale
przede wszystkim ten, który swoją energią, wiedzą,
doświadczeniem dzieli się z innymi, inspiruje i pomaga mniej aktywnym. „Seniorzy to przede wszystkim
ogromny potencjał” - mówił Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, zwracając
uwagę na to jak ważna obecnie jest aktywizacja zawodowa tego środowiska, robiąc tym samym wstęp
do wystąpienia dyrektora Urzędu Pracy Powiatu
Krakowskiego. Wśród licznych prelegentów pojawiła
się także dyrektor Samorządowego Centrum Kultury
i Promocji Gminy Zabierzów, która podkreślała jak
ważna jest działalność społeczna seniorów zarówno
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Szachowa Pielgrzymka do Nielepic
Takiego „nawału” ludzi w malutkich Nielepicach dawno nie
widziano… 71 zawodników plus około 50 rodziców, opiekunów,
kibiców „opanowało” w poprzedni weekend na dwa dni Nielepice.
Tylu było uczestników zawodów klasyfikacyjnych w szachach.
Warto wiedzieć coś więcej o tego typu zawodach. Otóż muszą one
trwać co najmniej dwa dni, trzeba robić sprawozdanie, dodatkowo
opłacić za zdobyte lub nie kategorie – słowem DUŻO pracować.
71 uczestników podzielono na cztery grupy:
Grupa A – dojrzali szachiści nierzadko z międzynarodowymi
rankingami w przedziale wieku od 15 lat w górę. Grupa B – klasy
4 -7. Grupa C - klasy 1-3.
Grupa D – to najmłodsi – jeszcze przedszkolaki 2011 rocznik
i młodsi.
W grupie A (najstarszej) grano 7 rund systemem szwajcarskim. I choć zdecydowanego faworyta w niej nie
było to upatrywano go w osobie Tadeusza Olkuskiego z KKSz Kraków. Tak też się stało Pan Tadeusz przeszedł
jak ”huragan” przez te zawody remisując zaledwie jedną partię a wygrywając sześć, drugi na mecie był bardzo
silny aczkolwiek nieco „nerwowy” Sebastian Białas z Jaworzna, trzeci to Damian Kupryjan z Chrzanowa.
Grupa B była chyba najsilniejsza a zarazem najbardziej wyrównana. Można w niej było oglądać reprezentantów kadry juniorów tak bardzo mocnego okręgu śląskiego m.in. Makuch Tomasz, Kieca Aleksandra, Kołtucki
Kamil oraz małopolski: siostry Zuzanna oraz Milena Matusik z Trzebini, Mazgaj Hubert z Chrzanowa czy
też Duda Szymon z Wieliczki. W grupie tej tym razem bezlitosna była… dziewczyna czyli posiadająca najwyższą I kategorie szachową Aleksandra Kieca z Akademii Szachowej Gliwice. W tej grupie starowało 28
zawodników. Jako ciekawostkę można podać że III kategorię zdobyła Gabrysia Jasek, która wraz z tatą (IV
kategoria w grupie A) osiągnęła sukces rodzinny.
I wreszcie najbardziej interesująca grupa, w której udział wzięli zawodnicy z Nielepic to Grupa C. Zagrali
w niej młodzi szachiści z Nielepic, dla których był to pierwszy tak poważny występ na arenie szachowej. Pierwszym (ale tylko zaledwie lepszą punktacją pomocniczą) okazał się być Gondorek Miłosz z Czeladzi, drugi to
rewelacja zawodów Gros Maksymilian z Nielepic, trzeci Szczygieł Jakub z Trzebini. Ale już miejsca 5-9 to
wyłącznie wewnętrzna sprawa Nielepic: Jan Korczak, Niemiec Mikołaj, Tomasik Maciej, Paczyński Karol oraz
Góral Olga zdominowali pozostałych. Wystarczy powiedzieć że w pierwszej dziesiątce było aż 7 zawodników
z Nielepic co oczywiście przełożyło się na zdobyte kategorie szachowe.
Jeszcze bardziej EXTRA spisały się dziewczęta, które zdobyły „podwójne” złote medale za grupę i wśród
Nielepiczan. Wygrała dosyć niespodziewanie dla mnie jako ich trenera aczkolwiek bardzo zasłużenie Góral
Olga, drugie miejsce jej koleżanka z klasy Kasia Rudzka, trzecia była Marysia Łuczkoś.
I wreszcie „maluchy” czyli Grupa D – rocznik 2011 Pierwszym był Dawid Pękala z Wisły Kraków, druga Lena
Kołodziej z Dobczyc, trzecia Martynka Dudzik z Krzeszowic. Mieliśmy również swojego reprezentanta w tej
grupie, był nim siedmioletni Aruś Paczyński, który zdobywał pierwsze szlify i doświadczenie.
Marek Czepiec – organizator,
prezes Parafialnego Ludowo Uczniowskiego Sportowego Integracyjnego Klubu
Św. Franciszek z Asyżu w Zabierzowie
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