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Zabierzów „Gmina Roku 2018”!
W piątkowy wieczór, 22 czerwca br. w Sangate Hotel Airport
w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Polska Przedsiębiorczość”.
Podczas gali poznaliśmy Laureatów Ogólnopolskiego Plebiscytu
ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄDU. Bardzo nam miło poinformować, że gmina Zabierzów otrzymała tytuł „Gmina Roku 2018” oraz
statuetkę Orzeł Polskiego Samorządu. W imieniu wójt Elżbiety Burtan
nagrodę odebrał sekretarz Bartosz Barański.
Ogólnopolski Program Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, której celem jest budowanie i umacnianie
pozycji polskich samorządów jako silnych marek, potrafiących
wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym
uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we współpracy
z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami.
W ramach Programu realizowany jest Ogólnopolski Plebiscyt
Orły Polskiego Samorządu, który od dekady promuje samorządy
i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców
oraz wykazujących otwartość i przychylność we współpracy z mieszkańcami, inwestorami i przedsiębiorcami
oraz turystami. Plebiscyt pokazuje rozwój, konkurencyjność i innowacyjność polskich gmin, miast i regionów.
Absolutorium dla wójta gminy Zabierzów pozytywnie przegłosowane - szczegóły w następnym wydaniu gazety.

Nasza gmina Zabierzów – 12 lat jej rozwoju
Rozmowa z wójtem gminy Zabierzów Elżbietą BURTAN

Dobiega końca trzecia kadencja Pani jako wójta
Gminy Zabierzów. To dobra okazja, by rozliczyć się
z sukcesów albo i porażek za te 12 lat pracy w Zabierzowie. Kiedy obejmowała Pani urząd budżet tej
gminy wynosił 45 milionów zł. Na zakończenie tej kadencji jest on – istotnie – imponujący –wynosi ponad
122 miliony złotych. Żeby zobrazować jego wielkość,
dodajmy, iż przewyższa on budżet miasta Zakopane.
Zatem jest to na pewno dowód racjonalności rozwoju

naszej gminy w ostatnich dwunastu latach. Ale porozmawiamy nie tylko o budżecie, a właściwie – budżetach. Do tego wrócimy jeszcze w naszej rozmowie.
Teraz chciałbym zapytać: Co Pani zdaniem decyduje
o racjonalnym rozwoju gminy?
– Na pewno – jak pan powiedział – budżet, ale równie
ważną, jeśli nie najważniejszą sprawą – zakładając,
że mamy pieniądze – jest pokrycie terytorium gminy
planem zagospodarowania przestrzennego. Racjonalna gospodarka gruntami nie tylko warunkuje rozwój
ale też określa jego możliwości. Teren nie jest z gumy,
racjonalne jego wykorzystanie stwarza pewność dla
inwestorów; bez nich można by liczyć tylko na pilnowanie stagnacji, tego co już mamy, a wiadomo, kto
się nie rozwija – ten się cofa.
– Mam przed sobą dokumenty planistyczne obowiązujące w granicach naszej gminy, opracowane przez
kierownika Wydziału Architektury, Panią Małgorzatę
Kuzianik wraz z zespołem. Wynika z nich, że jednym
z pierwszych rozporządzeń Pani było przystąpienie
do sporządzenia Zmiany STUDIUM Z ROKU 1994,
kiedy to obowiązywało 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w latach
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2000 – 2004, które obejmowały swymi granicami
ok. 73 % powierzchni gminy Zabierzów. Chodziło
o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze ok. 27% powierzchni
gminy, t.j. na obszarze sześciu sołectw, w których
plany miejscowe nie obowiązywały. Nowe Studium
weszło w życie już 15 lipca 2010 roku.
Plany zagospodarowania przestrzennego nie są
constans, one muszą ulegać zmianom, by zapewniać
wciąż nowe możliwości inwestowania, choćby ze
względu na zmieniające się przepisy prawa. Jest to
więc działanie stałe, wymagające ciągłego monitorowania obowiązków i możliwości. Było to widać
wyraźnie podczas drugiej kadencji Pani jako wójta
gminy.
– Szybkiego uchwalenia plany wymagały: Balice,
Szczyglice, Rząska ale także Aleksandrowice, Burów
i Kleszczów, gdyż te miejscowości nie miały jeszcze
planów zagospodarowania miejscowego.
– Z opracowania, które mam przed sobą wynika, iż
gmina w roku 2013 przystąpiła do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na obszarze czterech sołectw: Bolechowic, Brzezia,
Ujazdu i Zelkowa, w których miejscowy plan –co
prawda – obowiązywał, ale stwierdzona została jego
nieaktualność po wejściu w życie „nowej ustawy”
z 2003 roku i „nowego Studium” z 2010 roku.
Wymagania prawne, ale jednocześnie szanse na prawidłową politykę gminy w zakresie zagospodarowanie przestrzennego stwarzały nowe plany miejscowe
na obszarze ok. 48%, czyli na obszarze 11 sołectw:
Brzezinki, Brzoskwini, Karniowic, Kobylan, Młynki,
Niegoszowic, Nielepic, Pisar, Radwanowic, Rudawy
i Więckowic.
– To porządkowanie gminy obejmuje także i obecną
Pani kadencję…
–…najbardziej wiązało się to z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru : „Rynek w Zabierzowie”. Dwa lata
temu przystąpiliśmy do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Zabierzowa i Kochanowa oraz przestrzennego
obszaru „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity”
i „Osiedle Sienkiewicza”
– Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że gmina
wykonuje zadania publiczne, a co za tym idzie jedną
z kategorii, które należą do zadań własnych gminy są
sprawy związane z ładem przestrzennym i ochroną
środowiska.
– O ochronie środowiska pewnie też będziemy mówić, na razie warto podkreślić, iż dynamiczny rozwój
społeczno-gospodarczy gminy, a to między innymi
rosnący popyt na tereny przeznaczone pod zabudo2
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wę, zależy od tego, co znajdujemy w Studium , które
musi być na bieżące korygowane. Możemy się dziś
pochwalić, iż jesteśmy jedną z bardzo niewielu gmin
w Polsce, które mają cały obszar gminy pokryty tymi
właśnie planami. I to jest niewątpliwy sukces gminy.
– Do sukcesów zaliczyć należy realizację wielu
ważnych dla gminy inwestycji, I tak w pierwszej
kadencji Pani na stanowiska wójta gminy (2007 –
2010) zaliczyć by należało ( wymieńmy tylko ich
część) :modernizację i przebudowę drogi powiatowej
do Rudawy wraz z chodnikami na odcinku 15 km,
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Balice, Aleksandrowice, Burów, Bolechowice, Więckowice, Karniowice, Kobylany, Rudawa, Niegoszowice, Brzezinka, Pisary, rozbudowę szkoły w Brzeziu,
rozbudowę budynku komunalnego w Aleksandrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowę
Ośrodków Zdrowia w Rudawie i Rząsce, przebudowę
segmentu C w zespole szkół w Rząsce, przebudowę budynku OSP w Ujeździe, budowę przedszkola
w Zabierzowie, budowę Orlików w Szczyglicach
i Zabierzowie, rozpoczęcie budowy ratusza w Zabierzowa. Dodajmy do tego inwestycje drogowe, jak
choćby modernizację i poprawę stanu dróg ok. 35
km nawierzchni dróg gminnych i wreszcie budowę
zaplecza turystycznego „Jurajski Raj” w Aleksandrowicach, Rząsce, Bolechowicach, Kobylanach,
Brzoskwini, Radwanowicach.
- Istotnie, zaczęliśmy dynamicznie ale taka była
potrzeba, by dorównać innym. W drugiej kadencji
było podobnie: kontynuowaliśmy budowę kanalizacji
sanitarnej w Zabierzowie, Kleszczowie, Brzoskwini,
Młynce i Nielepicach. Przekazaliśmy do eksploatacji
kanalizację sanitarną (ok. 320 km!) wraz z lokalnymi oczyszczalniami (4 szt.) i przepompowaniami
ścieków (ok. 50 szt.) do Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie, zakończyliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego w Aleksandrowicach, przeprowadziliśmy remont budynku
komunalnego oraz szkoły podstawowej w Balicach,
przebudowaliśmy starą szkołę podstawową na komunalne mieszkania w Brzeziu, rozbudowaliśmy szkołę
podstawową w Bolechowicach, rozbudowany został
budynek OSP w Karniowicach. Przeprowadziliśmy
remont i rozbudowę szkoły podstawowej w Nielepicach oraz boiska syntetycznego w tej miejscowości.
W tej właśnie kadencji rozpoczęto budowę zaplecza
socjalnego dla LKS „Orlęta”w Rudawie, zakończyliśmy budowę centrum Zabierzowa, t.j. rynku wraz
z ratuszem, a także budynku wiejskiego w Brzezince.
Należałoby jeszcze doliczyć systematyczne prace
przy poprawie nawierzchni dróg gminnych oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego o 130 nowych punktów
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świetlnych. Łatwo jest wyliczać przeprowadzone
lub kontynuowane inwestycje na terenie gminy, ale
za tym wszystkim kryje się wysiłek całego urzędu.
Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować
wszystkim, którzy swoją pracą gwarantowali realizację tego planu. Za tym wszystkim stoi także wysiłek
finansowy, nie powiem, że było łatwo ale udało się,
dzięki czemu w szybkim tempie dołączyliśmy do
grona najlepszych gmin w kraju.
– O tym jeszcze będziemy mówić. Na razie podsumujmy jeszcze inwestycje w trzeciej Pani kadencji jako
wójta gminy.
– I znów, gdybym chciała wymienić je wszystkie, nie
starczyłoby miejsca w tej gazecie. Zanim wymienię
choćby niektóre z nich, chciałam zwrócić uwagę na
szczególną troskę o miejscowości, które skorzystały
do tej pory najwięcej. Niewątpliwie należą do nich:
Zabierzów, Aleksandrowice, Nielepice, Rząska
Brzoskwinia, Kobylany i Balice. Tam te wszystkie
inwestycje traktowaliśmy jako pierwszoplanowe,
niemniej zostało nam jeszcze wiele do realizacji.
– Mieliśmy mówić o trzeciej Pani kadencji czyli
o latach 2015 – 2018.
– Zatem kontynuujmy: oddaliśmy do użytkowania:
zaplecze socjalne dla LKS „Orlęta” w Rudawie,
zmodernizowany budynek wraz ze świetlicą w Rząsce, wykonaliśmy boiska wielofunkcyjne w Burowie
i Brzezince, rozpoczęliśmy adaptację pomieszczeń
w trzech szkołach podstawowych na przedszkola, rozpoczęliśmy rozbudowę szkoły podstawowej w Zabierzowie, wykonany został projekt budowlano-wykonawczy budynku wielofunkcyjnego w Kleszczowie,
nastąpiła przebudowa budynku wielofunkcyjnego
w Nielepicach, dokończyliśmy przebudowę ul. Akacjowej w Balicach, która dziś może stanowić jedną
z wizytówek naszej gminy. I wreszcie kontynuowaliśmy prace przy modernizacji i remontach dróg gminnych. Poprawa stanu nawierzchni i budowa chodników stała się w tej kadencji jednym z podstawowych
zadań inwestycyjnych; tak przynajmniej życzyli sobie
i życzą nadal mieszkańcy poszczególnych sołectw.
- Istotnie, to musi budzić szacunek. Bardzo wielu,
którzy dziś odwiedzają naszą gminę stwierdza, że
stan dróg gminnych na terenie całej gminy jest wręcz
wzorcowy, że trudno jest znaleźć w Polsce drugą
taką gminę z tak wysokim poziomem ich utrzymania.
Dla porównania – żeby lepiej zobrazować wysiłek
inwestycyjny gminy dodam, że wydatki inwestycyjne
w dużym bądź co bądź mieście jakim jest Alwernia
wynoszą... 6.000 000 zł na rok. Jeśli ktoś zatem zechce
podważać osiągnięcia naszej gminy, niech porówna
te dwa budżety. Skoro doszliśmy do pieniędzy, przyjrzyjmy się im bliżej…

– Kiedy zaczynałam pracę jako wójt gminy Zabierzów, w kasie mieliśmy ok. 45 milionów złotych.
W roku 2010, kiedy kończyłam pierwszą kadencję
jako wójt i rozpoczynałam drugą, nasz budżet wynosił już 70 i pół miliona złotych. Te wzrost wynikał z warunków jakie stwarzaliśmy dla inwestorów
z zewnątrz, między innymi poprzez inwestowanie
w infrastrukturę drogową, system połączeń komunikacyjnych. Ludzie z miasta zaczęli postrzegać naszą
gminę jako dobre warunki dla swoich inwestycji
i jako dobre miejsce do zamieszkania. Liczba naszych
mieszkańców rosła dynamicznie, szczególnie było
to widoczne w sołectwach: Bolechowice, Rząska,
Zelków, Zabierzów i Rudawa. Dziś nasza gmina liczy
przeszło 25 tysięcy mieszkańców.
– Pewnie w ślad za tym do gminy napływały też
i pieniądze….
– To nie takie proste i nie ma naturalnego przeniesienia na środki budżetowe. Niemniej druga moja
kadencja jako wójta była zupełnie inna od pierwszej.
Postawiliśmy zaproponować model, nazwany przez
nas: „płać podatki tam gdzie mieszkasz”. To był
„strzał w dziesiątkę”; dla nas bardzo korzystny, dla
innych – i to nawet poza granicami województwa
na tyle interesujący, że inne polskie gminy wiejskie,
także miasta, przejęły od nas ten wzorzec. Podkreślam
to z całą mocą: ten pomysł wyszedł od nas!
- Dla gminy Zabierzów był to także czas pewnego
przełomu w wizerunku. W miejscu po zakładzie
produkcyjnym, który przez lata był jakby wstydem
stolicy gminy, rozpoczęliśmy budowę centrum administracyjnego.
– Wiele kontrowersji budził projekt nowego centrum
Zabierzowa, pierwszego bodaj ratusza na terenie
gmin wiejskich, dziś tak bardzo charakterystycznego,
który wraz z Rynkiem stanowi nie tylko wizytówkę
gminy ale także bardzo mocny punkt rozpoznawczy.
Najlepszy dowód, że jeszcze przed zakończeniem
tej budowy i wprowadzeniu się doń znacznej części
wydziałów Urzędu Gminy – jego zdjęcia pojawiały
się w rozmaitych mediach. Gmina Zabierzów zaczęła
funkcjonować również jako miejsce znane w kraju.
Dowodem były zdobywane przez nas nagrody, także
te najwyższe, w rozmaitych rankingach…
– … porozmawiamy o nich w następnej rozmowie.
Powróćmy do pieniędzy, czyli do budżetu.
– Na koniec roku 2015 czyli przez cztery lata mojej
drugiej kadencji wydaliśmy na różne inwestycje i na
wszystko co jest potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania gminy przeszło 93 miliony złotych, to
o 6 milionów złotych mniej niż mieliśmy w budżecie.
Tę nadwyżkę przeznaczyliśmy na spłatę kredytów,
dzięki czemu relacja zadłużenia do dochodów wy-
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niosła 39,1% – czyli była bezpieczna i racjonalna. To
jeszcze bardziej zachęcało rozmaitych inwestorów do
związania swojej przyszłości z naszą gminą.
– Trzecia kadencja była zapewne najtrudniejsza dla
Pani. Oczekiwania niektórych sołectw przekraczały
rozsądne i bezpieczne granice…
–… nie był to jedyny powód…
– Porozmawiamy też i o tym, tylko nieco później. Teraz
dokończmy temat budżetu. Mamy rok 2018, kończy się
trzecia kadencja Pani jako wójta. Czym teraz można
się pochwalić? Czy dalej jest wzrost dochodów?
– Oczywiście, i to bardzo znaczny. Nasz budżet na ten
rok wynosi ponad 122 i pół miliona złotych. Mamy
też większe wydatki, ale dbamy o to, by deficyt nie
zagrażał bezpieczeństwu gminy. Szczególną wagę
przywiązywałam do zrównoważonego rozwoju całej
gminy. Jeśli dotychczas większe środki przeznaczaliśmy do kilku sołectw, przyznaję potrzebnych
tam istotnie bardzo, w tej kadencji należało, gwoli
sprawiedliwości, przeznaczyć więcej środków z budżetu dla sołectw, które do tej pory mniej korzystały
z budżetu. Balice, Bolechowice, Rudawa, Kleszczów – tam obecnie inwestuje się więcej. Kolejnymi
wizytówkami gminy będą na pewno: budynek w Zabierzowie, który pierwotnie miał być szkołą, a będzie
budynkiem wielofunkcyjnym, w którym znajdzie się
m.in. przedszkole i nowy Dom Kultury w Rudawie
oraz świetlica wiejska w Kleszczowie.
– To nie wszystkim się podoba…zwłaszcza tym, którzy
„przyzwyczaili się” do większych beneficjów.
– Nie w tym rzecz, żeby się wszystko wszystkim
podobało ale w tym, żeby wszystko miało sens, było
racjonalne i dobrze służyło całej gminie. To był, jest
i będzie dla mnie priorytet. Bardzo dużym obciążeniem jest dla nas modernizacja i przebudowa dróg
gminnych oraz budowa chodników. Trudno znaleźć
w naszym bliższym czy nawet dalszym sąsiedztwie
gminę, która tak dużo inwestowałaby w drogi, chodniki. Nieraz słyszę opinię, że pod tym względem
jesteśmy w czołówce gmin w kraju. A oczekiwania
poszczególnych sołectw w tym zakresie są wciąż bardzo duże i to musimy mieć na uwadze w przyszłości.
– Do sukcesów 12 ostatnich lat w gminie Zabierzów
trzeba koniecznie zaliczyć opracowany właśnie
w naszej gminie, a następnie przejęty przez inne gminy
w Polsce system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Jak wynika z informacji udzielonych mi przez kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Anettę Kucharską, objętych jest nim obecnie
25 851 mieszkańców….
– Nowe zasady gospodarki odpadami zaczęły obowiązywać już w lipcu 2013 roku. Istotnie, cały system był
nowością nie tylko dla urzędników i mieszkańców.
4
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Bardzo pomogli nam w tym sołtysi. Można powiedzieć, że była to wzorcowa współpraca.
– Pamiętam wycieczki samorządowców z całego
kraju, którzy przyjeżdżali do nas, żeby zapoznać się
z systemem opracowanym przez kierownika Wydziału
Ochrony Środowiska, panią Anettę Kucharską wraz
z zespołem.
– W istocie, wiele gmin w Polsce nie poradziło sobie
z tym zadaniem, a przy okazji podkreślmy, że mamy
najniższe w powiecie krakowskim stawki za odbiór
odpadów. Dziś wiele gmin, nie tylko w powiecie czy
w naszym województwie korzysta z systemu wypracowanego w Zabierzowie. Czy to nie jest powód do
satysfakcji. Takich zabierzowskich inicjatyw, które
przebiły się do powszechnej świadomości i są stosowane przez innych, jest wiele…
– Będziemy jeszcze o nich mówić… W roku 2014
uchwalony został w gminie Program Ograniczenia
Niskiej Emisji dla gminy Zabierzów na lata 2014 –
2023…
– Jest to kluczowy dokument do ubiegania się
o środki z WFOŚiGW w Krakowie. Pierwszy etap
tego programu pozwolił na likwidację 170 starych
nieekologicznych palenisk. Gmina pozyskała na ten
cel ponad milion złotych, a z własnych środków dołożyła ok. 800 tys. zł. Dziś łatwo jest krytykować ale
w porównaniu z innymi samorządami jesteśmy bodaj
najlepiej postrzegani nie tylko w naszym powiecie.
Jesteśmy na pierwszym miejscu pod tym względem
wśród gmin wiejskich. W ubiegłym roku w ramach
programu udało nam się zlikwidować kolejne 135
nieekologicznych palenisk, a do roku 2020 zlikwidujemy kolejne 300. Łącznie z naszego krajobrazu
zniknie ok. 600 starych nieekologicznych palenisk.
Jesteśmy też w ścisłej czołówce gmin pod względem
wymienianych kotłów węglowych. Poniesiony z tego
tytułu wkład własny gminy tylko w dwóch ostatnich
latach wyniósł ponad 1,3 mln zł. Prowadzimy stały
monitoring jakości powietrza. W każdej miejscowości
zainstalowaliśmy czujniki jakości powietrza.
– Walka ze smogiem trwa cały czas i nie tylko w naszej gminie. Przeciwdziałania szkodliwym skutkom
nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, to nie
tylko likwidacja szkodliwych palenisk i instalowania
nowoczesnych kotłów grzewczych; to także dbałość
o tak zwane tereny zielone.
– Od roku 2010 w budżecie gminy sukcesywnie
przeznaczane są środki finansowe na zakładanie,
utrzymanie, pielęgnację i uzupełnianie elementów
roślinnych. Planowo prowadzone są wycinki i pielęgnacja drzew w pasach drogowych, przy drogach
gminnych. Systematycznie uzupełniamy drzewostan.
W wielu miejscowościach naszej gminy powstają
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rabaty i kwietniki. Powiem, iż na utrzymanie zieleni
w gminie w roku 2010 przeznaczyliśmy 238 663 zł,
a w roku ubiegłym ta kwota wzrosła do 473 306 zł.
– Czy aby nie kładzie się cieniem na te sukcesy „Jurajski raj”?
– Było wiele dyskusji na ten temat, padło wiele głosów niechętnych tej inwestycji, głównie ze strony
naszych oponentów, którzy widzieli wyłącznie wyłamane przez chuliganów drzwi czy butelki pozostawiane w tych obiektach ale nie widzieli, bądź nie chcieli
widzieć setek turystów, którzy z tego korzystali
i korzystają. Wybudowaliśmy te obiekty z pieniędzy
pozyskanych ekstra, czyli poza budżetowych. To jest
dowód na to, że umiemy wykorzystać każdą okazję,
by wzbogacać gminę w turystyczną infrastrukturę.
– Tematem bardzo mocno dyskutowanym, zwłaszcza
w ostatnich dwóch latach był smog. Często powietrze
w Zabierzowie przekraczało dopuszczalne normy.
– O wymianie kotłów węglowych na gazowe już
mówiłam, o monitoringu powietrza również; dodam
jedynie, że na obniżenie zanieczyszczenia powietrza
wpływa również alternatywny system grzewczy.
Owszem, jest to system bardzo kosztowny ale – jak
wykazują badania – bardzo skuteczny i opłacalny.
Gmina Zabierzów bierze udział w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”.
Łącznie na terenie gminy Zabierzów zainstalowano
kolektory słoneczne w obrębie 290 nieruchomości.
Stało się to dzięki udzielanym przez gminę dotacjom.
Dla zobrazowania: w roku 2007, kiedy zaczynaliśmy
realizację tego projektu łączna wysokość udzielonych
dotacji wynosiła 21 743 zł i obejmowała 6 nieruchomości. Dziś jest to kwota przeszło miliona złotych
i obejmuje aż 254 nieruchomości.
– W tej rozmowie nie poruszymy pewnie wszystkich
tematów związanych z ochroną środowiska, bo jest
jeszcze wiele innych tematów, którym chciałbym poświęcić trochę miejsca. Na przykład:
porozmawiajmy teraz o cennej inicjatywie, do której
przywiązuje Pani bardzo dużą wagę. Myślę tu o osobistej sympatii dla seniorów i stwarzania im warunków
dla ich aktywności i kreatywności.
– Tym ludziom należy się szacunek. To oni, przecież
dźwigali na swoich barkach wszelkie trudy wychowawcze, często materialne. Banalne stwierdzenia,
że kochamy nasze babcie i naszych dziadków muszą
przekładać się na konkrety, a jest ich w naszej gminie dużo. Wymienię tylko niektóre z nich: powstała
Gminna Rada Seniorów, organizowane są dla nich
rozmaite imprezy integracyjne, wycieczki do atrakcyjnych miejsc w kraju, wycieczki do teatrów kra-

kowskich, a nawet rabatowe turnusy rehabilitacyjne
(choćby w Ciechocinku). Jako gmina należymy do
grona inicjatorów Senioraliów. Dziś jest to impreza
o znaczeniu ogólnopolskim, kiedy my zaczynaliśmy,
Senioralia miały charakter lokalny. Mogę śmiało
powiedzieć, że i w tej dziedzinie działalności gminy
możemy stawiać się za przykład, co zresztą podkreślają ci, którzy w ramach kontaktów przyjeżdżają do
nas, by podpatrzeć, a następnie przenieść na swój
grunt nasze pomysły. Szacunek budzi na pewno aktywna i kreatywna praca Samorządowego Centrum
Kultury i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów. To jest
placówka, która daleko wychodzi poza strukturalne
ramy działalności typowej dla domów kultury. Organizacyjnie zabezpiecza praktycznie wszystkie najważniejsze imprezy promocyjne na terenie gminy. Jej
kreatywność widoczna jest zwłaszcza przy realizacji
rozmaitych pomysłów, które owocują przyznawaniem
jej grantów.
– Był taki czas, że w sprawnie funkcjonującym mechanizmie zarządzania gminą pojawiły się problemy.
Trudno było podejmować uchwały, kiedy połowa Rady
była „za”, a połowa „przeciw”. Dla postronnego
obserwatora było to rzeczą niezrozumiałą. Rodziło
to wiele pytań i domysłów. Interpretacje, często nie
poparte racjami, zależne od ambicji lub:„postawienia na swoim”. Wyglądało to tak, jakby niektórzy
zapomnieli, że w gminie są 23 sołectwa i trzeba dbać
o zrównoważony rozwój gminy. Czy jest jakieś racjonalne wytłumaczenie tej sytuacji?
– Podziały nigdy nie służyły dobremu celowi. Kiedy
w pierwszej i drugiej kadencji wszyscy współpracowaliśmy, zrobiliśmy więcej dobrego, niż można się
było nawet spodziewać. Dziś w Radzie panuje …
– … nienawiść i wrogość?
– … stąd ta sytuacja. Zupełnie niezrozumiały podział,
który nie przynosi żadnych korzyści, wręcz utrudnia nasze działanie. Ale i z tym dajemy sobie radę.
W powiecie, czy w województwie jesteśmy postrzegani jako wzorcowa gmina. Patrzy się na nas
z uznaniem, wiele gmin chce przetransponować na
swój teren nasze pomysły. Cieszy również i to, że
wielu mieszkańców Krakowa ale i innych miast chciałoby u nas zamieszkać. Szkoda, że przez to tracimy
czas i energię na wewnętrzne kłótnie. One do niczego
dobrego nie doprowadzą.
– No, cóż… z żalem można jedynie stwierdzić, posługując się powiedzeniem: „bez ludzi świat się
nudzi”. Jak na razie wygląda na to, że się trudzi.
A już przeszło wiek temu Adam Asnyk pisał: „Trzeba
z żywymi naprzód iść…” Dziękuję za rozmowę.
/WŚ/
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Jak minął rok szkolny 17/18
w oświacie Gminy Zabierzów

Znaczące osiągnięcie
gimnazjalistów
z Zabierzowa
Sześcioro uczniów z klasy językowej
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie zdało egzamin z języka niemieckiego
w Instytucie Goethego w Krakowie i zdobyło oficjalne certyfikaty Fit in Deutsch
2, potwierdzające ich umiejętności językowe na poziomie A2.
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
jest egzaminem dla młodzieży i ma charakter międzynarodowy. Potwierdza on
ukończenie poziomu A2 w sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego (ESOKJ) i jest
uznawany wszędzie za granicą. Przeprowadza się go we wszystkich oddziałach
Instytutu Goethego w całym świecie, przy
czym zawsze ma on identyczny przebieg.
Składa się z części pisemnej i ustnej,
w czasie których uczniowie muszą pokazać, że rozumieją język niemiecki
w mowie i piśmie, potrafią napisać proste
zadanie, a także są w stanie porozumiewać
i wypowiadać się w rutynowych sytuacjach.
Uczniowie przygotowywali się do egzaminu od stycznia do maja 2018r. podczas
cotygodniowych zajęć pozalekcyjnych
prowadzonych przez nauczycielkę języka
niemieckiego P. Ewę Wardęgę. Cztery
osoby zdały egzamin z wynikiem bardzo
dobrym, a dwie z dobrym. Najlepsze
rezultaty uczniowie uzyskali z części ustnej egzaminu - niemal wszyscy zdobyli
maksymalną liczbę punktów. Gratulacje
z powodu wysokich wyników przekazał
uczniom i nauczycielce Pan Andreas Kotz
odpowiedzialny w Instytucie Goethego za
organizację egzaminów językowych.
Zdobycie certyfikatów jest ważnym
osiągnięciem uczniów i pięknym podsumowaniem nauki w klasie językowej
gimnazjum. Z pewnością zachęci ich
to do dalszego rozwijania umiejętności
w zakresie języka niemieckiego i zdobywania następnych certyfikatów na coraz
wyższym poziomie.
Ewa Wardęga
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Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie obejmuje swoim działaniem obsługę żłobków,
przedszkoli, szkół, dofinansowanie kształcenia młodocianych
pracowników i dowóz uczniów do przedszkoli i szkół.
W gminie Zabierzów funkcjonują 3 żłobki: w Bolechowicach,
Rząsce i Zabierzowie, liczba dzieci objętych opieką 97 dzieci
w wieku od 20 miesięcy do 3 lat.
Na terenie Gminy działa 11 przedszkoli niepublicznych z czego
3 przedszkola działają na prawach przedszkoli samorządowych
w: Brzoskwini Bajkowy Świat, Rząsce Kubusiowy Świat II
i Zabierzowie Radosne nutki. Są również 2 przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w każdej szkole. Ogółem
opieką w przedszkolach objętych jest na terenie Gminy 1287
dzieci.
W gminie jest zameldowanych 1143 dzieci w wieku 3 do 6 lat.
W rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok 2018/2019
rodzice zgłosili 908 dzieci.
Wójt zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazał miejsca
w przedszkolach wszystkim zgłoszonym w rekrutacji dzieciom.
W 8 szkołach podstawowych samorządowych i 4 niepublicznych w klasach I do VII oraz w klasach gimnazjalnych uczy
się w tym roku 2386 uczniów.
W szkołach samorządowych zatrudnionych jest 299 nauczycieli
z czego 10 stażystów, 57 kontraktowych, 50 mianowanych
i 182 dyplomowanych. W obsłudze i administracji szkół pracuje 91 osób.
Tegoroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych są potwierdzeniem systematycznej bardzo dobrej pracy szkół w Rudawie,
Rząsce i Zabierzowie oraz dużego zaangażowania własnego
uczniów.
Jako gmina w wynikach egzaminu zajęliśmy bardzo wysokie
lokaty w powiecie krakowskim, na 17 gmin, nasi uczniowie
wypracowali następujące miejsca: historia i wiedza o społeczeństwie I m, język polski IV m, przedmioty przyrodnicze
(biologia, geografia, chemia, fizyka) II m, matematyka II m,
język angielski poziom podstawowy I m, poziom rozszerzony
II m, język niemiecki poziom podstawowy VII m. Gratulujemy
wszystkim uczniom i nauczycielom, ale szczególne gratulacje
należą się uczniom i nauczycielom klas gimnazjalnych z Zabierzowa, którzy we wszystkich częściach egzaminu uzyskali
w tym roku najwyższe wyniki.
Dzięki dobrym wynikom egzaminów uczniowie mogą starać
się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych zgodnych ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy. W wyborze
szkoły wspierają uczniów szkolni doradcy zawodowi, którzy
są zatrudnieni w naszych szkołach już od 2005 r.
Uczniowie szkół inspirowani przez nauczycieli, angażują się
w wiele projektów i konkursów. Dzięki temu rozwijają się
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w wielu dziedzinach. Wymienię tylko niektóre z nich.
Znaczącym osiągnięciem w tym roku był FINAŁ
XVI Międzynarodowego Konkursu Programowania
Baltie 2018, który odbył się w szkole w Zabierzowie. W finale uczestniczyło 110 uczniów z 3 krajów,
w tym 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylanach. Osiągnęliśmy sukces w 2 kategoriach: w kategorii „A” i w kategorii „C” III miejsce.
Sześcioro uczniów z klasy językowej gimnazjalnej
w Zabierzowie zdało egzamin z języka niemieckiego
w Instytucie Goethego w Krakowie i zdobyło oficjalne certyfikaty Fit in Deutsch 2, potwierdzające ich
umiejętności językowe na poziomie A2.
W Ogólnopolskim Konkursie Ambasador Szkolnej
Wynalazczości, 2 uczennice z Zabierzowa otrzymały wyróżnienie za swoją grę planszową „Powrót do
Przeszłości”.
Uczestniczymy w Lokalnym Partnerstwie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to program
realizowany przez Stowarzyszenie Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Szkoła Liderów, w którym uczestniczy szkoła
w Zabierzowie i Rząsce to program, którego głównym założeniem jest umożliwienie młodym ludziom
startu w życiu demokratycznego społeczeństwa
współczesnej Europy, poprzez rozwijanie bardzo
cenionych obecnie umiejętności społecznych takich
jak: praca w zespole, umiejętność przewodzenia oraz
autoprezentacja.
Uczniowie z Zabierzowa reprezentowali Polskę na
Międzynarodowej Konferencji EuroMath&EuroScience 2018 dla uczniów w wieku od 9 do 18 lat.
Zajęliśmy II miejsce w konkursie EuroFactor 2018
i I miejsce w konkursie EuroMath Theatre 2018.
Grupa uczniów klas gimnazjalnych ze szkoły w Rząsce odwiedziła CERN - Europejski Ośrodek Badań
Nuklearnych. Uczniowie zwiedzili mieszczącą się
w wielkiej kuli interaktywną wystawę Mikrokosmos,
która w atrakcyjny sposób wyjaśnia podstawy fizyki
wielkich energii.
Destination Imagination (DI) jest największym
na świecie programem edukacyjnym dla dzieci
i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku. W tej dziedzinie,
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności II miejsce zajęli uczniowie z Rząski.
Szkoły Gminy Zabierzów angażują się w akcję antysmogową rozwijającą świadomość i dostarczającą
wiedzy w temacie czystego powietrza. W tym roku
odbyła się 2 edycja konkursu gminnego SMOGzmieńmy to.
Włączyliśmy się w Festiwal Józefa Czapskiego który
odbył się w 15 miejscach w Polsce, Francji i Ro-

sji. Dzięki temu wydarzeniu Szkoła w Nielepicach
wzbogaciła się w kopie obrazów Józefa Czapskiego.
W projekcie Uniwersytet Młodych Wynalazcówjest to prestiżowy konkurs prac matematycznych,
uczniowie z Zabierzowa zdobyli srebrny medal.
Szkoły z Gminy dołączyły do Projektu sektorowego
Bankowcy dla Edukacji realizowanego w porozumieniu z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.
Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów
i seniorów - współpraca sektora finansowego z samorządami jest niezbędnym elementem przygotowania
młodego człowieka do życia we współczesnym
świecie.
Razem z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Ośrodka
Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SANUS,
Powiatem Krakowskim i Ośrodkiem Rehabilitacji
Narządu Ruchu w Krzeszowicach realizowaliśmy
badanie wad postawy uczniów klas drugich szkół
podstawowych.
Projekt „Lekkoatletyka dla każdego” dla uczniów klas
IV-VII, realizowany był w porozumieniu z Polskim
Związkiem Lekkiej Atletyki. Celem Programu jest
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
poprzez zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
lekkiej atletyki.
Jak w każdym roku realizujemy „Lokalne programy
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. W nauce pływania uczniów klas I-III szkół
podstawowych uczestniczyło 667 uczniów. Stypendia
motywacyjne dla zdolnych uczniów i studentów: ze
szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół
ponadpodstawowych pobierało 96 uczniów oraz 15
studentów.
W Gminie odbył się 1 konkurs na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Rudawie. W wyniku
konkursu stanowisko dyrektora zostało powierzone
p. Jadwidze Kołodzińskiej na kolejnych 5 lat szkolnych. Gratulujemy i życzymy satysfakcjonującej
pracy.
Szkoły razem z GZEAS realizowały w minionym
roku szkolnym różne projekty i programy własne,
w tym służące podniesieniu jakości usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów
oraz podnoszeniu jakości pracy nauczycieli w tym
między innymi: Aktywna tablica - wyposażenie
szkół, Wyposażenie gabinetów lekarskich, Narodowy
program czytelnictwa- wyposażenie bibliotek, dla
nauczycieli Erasmus- Mobilność kadry edukacyjnej
szkół i English Teaching, dla uczniów Odlotowa dwujęzyczność, Wiem umiem, rozumiem dla uczniówzajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwijające,
Wspieramy sąsiadów - wyposażenie szkół, IBM
wycieczki dla uczniów, Wspieramy wolontariuszy,
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Badanie wad postawy, Lekkoatletyka
dla każdego, Bakcyl projekt ekonomia dla uczniów, Bezpieczne szelkibezpieczeństwo na drogach, Szkolne
koła sportowe- zajęcia sportowe
i wycieczki. Ogółem pozyskaliśmy ze
środków zewnętrznych na działalność
oświatową kwotę 359 800 zł.
Wakacje to okres remontów bieżących w szkołach. Rozpoczęły się
też prace związane z rozbudową
i modernizacją szkół:
1. Szkoła Brzoskwinia - umowa
w trakcie realizacji - firma GIPS-BUD - termin realizacji do
15.08.2019 r. Koszt realizacji
rozbudowy szkoły wyniesie
1.479.750 zł.
2. Szkoła Balice - podpisano umowę z wykonawcą - STAMBUD
- termin realizacji rozbudowy
do 15.08.2019 r. Koszt realizacji rozbudowy szkoły wyniesie
654.999 zł.
3. Szkoła Kobylany - podpisano
umowę z wykonawcą WIÓR
- realizacja robót od 25.06 do
20.08.2018 r. Koszt modernizacji szkoły wyniesie 203.691 zł.
4. Szkoła Nielepice - podpisano
umowę z wykonawcą - PROFIL-BUD - realizacja robót od
25.06 do 20.08.2018 r. Koszt
modernizacji szkoły wyniesie
315.312 zł;
5. Szkoła w Zabierzowie w trakcie realizacji dokumentacja
projektowa
rozbudowy i przebudowy szkoły wraz
z wykonaniem projektu zmian
funkcji nowej części. Termin realizacji dokumentacji projektu
do 31.07.2018 r. - koszt 102.705
zł.
Polityka gminy Zabierzów w sprawach oświatowych jest przemyślana
i stabilna, co gwarantuje efektywną,
zgodną z oczekiwaniami pracę na
rzecz mieszkańców Gminy.
Janina Wilkosz
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Gminny Konkurs Matematyczny
„Mały Rachmistrz 17” Rudawa 2018 r.
W Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Mały Rachmistrz 17”, który tym razem odbył się w szkole w Rudawie wzięło
udział 42 uczniów z klas I-III z 10 szkół podstawowych z terenu
gminy Zabierzów.
Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań
i uzdolnień matematycznych uczniów klas I-III, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako
atrakcyjnej dziedziny nauki, wdrażanie do samodzielnego działania,
integracja środowiska uczniowskiego, współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Młodzi matematycy – reprezentanci klas, przez 60 minut zmagali
się z zadaniami matematycznymi przygotowanymi przez organizatorki konkursu. To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników
i oczekujących na nich nauczycieli. Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców.
Okres oczekiwania na wyniki umilił uczestnikom słodki poczęstunek oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy II pod
przewodnictwem wychowawczyni p. Doroty Pękali.
Po występie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej mgr Jadwiga Kołodzińska odczytała list od Marszałka Województwa Małopolskiego
Pana Jacka Krupy do uczestników konkursu oraz ogłosiła wyniki
i wraz ze sponsorami wręczyła nagrody zwycięzcom.
Zwycięzcy konkursu w kategorii klas I:
I miejsce Marcin Molik - SP w Rudawie
II miejsce Antoni Miszta - ZSP w Zabierzowie
III miejsce Maciej Młynarczyk - SP w Rudawie
Wyróżnienie Jakub Nędzka SP w Bolechowicach
Zwycięzcy konkursu w kategorii klas II:
I miejsce Karol Radwan - SP w Rudawie
II miejsce Laura mazur - SP w Nielepicach
III miejsce Ewa Kapusta - SP w Bolechowicach
Wyróżnienie
Urszula Węgorek - ISP w Radwanowicach
Zwycięzcy konkursu w kategorii klas III:
I miejsce Milena Bojda - SP w Rudawie
II miejsce Nikola Powroźnik - SP w Balicach
III miejsce Piotr Jarosz - SP w Brzeziu
Wyróżnienie Weronika Olchawa SP w Brzoskwini
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!
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Boże Ciało
w Więckowicach

Honorowym patronatem konkurs objęli: Jacek
Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego
oraz Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem
sponsorów dzięki, którym dzieci otrzymały nagrody
rzeczowe i słodki poczęstunek.
Byli to: Marszałek Województwa Małopolskiego,
Lafarge, Matimex, Alsal, Prywatna Apteka w Rudawie, Prywatna Apteka w Zabierzowie, Auto-Plus,
Mosur, Lewiatan, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie oraz Referat
ds. Rozwoju i Promocji Gminy Zabierzów.

Przy pięknej słonecznej pogodzie mieszkańcy Wieckowic wraz z osobami niepełnosprawnymi
z Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach uczestniczyli w pięknie przygotowanej Procesji Bożego
Ciała. Wyszliśmy po raz pierwszy poza teren Domu
Pomocy Społecznej w Więckowicach na ul. Słoneczną – pod Krzyż – miejsce spotkań mieszkańców
podczas święcenia pokarmów wielkanocnych. Wielu mieszkańców Więckowic – szczególnie starszych,
nie kryło wzruszenia, że mogli wziąć udział właśnie
u siebie w procesji Bożego Ciała. Nie zabrakło też
dzieci sypiących kwiaty oraz dzwoniących wraz
z rodzicami. Było to piękne wydarzenie religijne
w naszym solectwie.
W tym miejscu Sołtys Więckowic pragnie złożyć
serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby wspomniana uroczystość wypadła tak okazale.
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Siedzieć bezczynnie – to nie dla mnie zajęcie
wyznaje Wiesław Czajowski, radny Gminy Zabierzów
Mówią o Panu, że jest Pan bezkompromisowy…
– Bezkompromisowy? Skąd.. jestem po prostu stanowczy, zawsze każdego chcę wysłuchać, jeśli ma
coś mądrego do zaproponowania. Polemizuję wtedy,
gdy propozycje są nie do przyjęcia. Wtedy można
powiedzieć, że jestem stanowczy.

Został Pan wybrany do Rady Gminy przez mieszkańców dwóch miejscowości: Brzezia i Ujazdu. Która
jest Panu bliższa?
– Nigdy nie stawiałem tak sprawy. Jestem mieszkańcem Brzezia ale Ujazd jest mi równie bliski, wręcz poczuwam się do obowiązku, żeby traktować na równi
te dwie wsie, obie wymagają, bym je reprezentował,
dbał o ich interesy.
Łatwo Pan nie miał. Brzezie zachowywało wobec
Pana przez pewien dystans. Co spowodowało, że
„lody zostały przełamane”, że przynajmniej część
Brzezia zaufało Panu w wyborach?
– Myślę, że zaufanie zdobyłem przez mnóstwo większych i tych mniejszych inwestycji!
Zaczęło się wszystko od budowy kościoła. Do jakiegoś czasu wszystko szło dobrze, ale potem „zaczęły
się schody” . Wydawało się, że Komitet Budowy
Kościoła nie bardzo mógł sobie poradzić. I wtedy
pomyślałem, że nie powinienem stać z boku. Zostałem wybrany do Rady Budowy kościoła i z grupą
kilkunastu zapaleńców dokończymy coś, co zostało
zaczęte. Dziś mamy kościół wspólny dla Brzezia
i Ujazdu. Może właśnie ta nasza determinacja, nie
chwaląc się, bo w tej grupie byłem dość aktywny,
zadecydowała, że ludzie nabrali do mnie zaufania.
To był rok 1997. Potem zaczęliśmy wspólnie robić
kanalizację; muszę panu powiedzieć, że jako jedyna
miejscowość odzyskaliśmy nadpłatę za tę robotę
w kwocie ok 100 tys. złotych i… zwróciliśmy te
10
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pieniądze naszym mieszkańcom. Inne wsie też miały takie nadpłaty, ale odzyskane pieniądze podobno
poszły do wspólnej kasy. Inni twierdzili, że budowali
chodniki, a my uznaliśmy, że tego typu inwestycje
należą do gminy. Nie chcieliśmy budować chodników
za prywatne pieniądze.
To wszystko?
– Skąd! Wciągnęła mnie do reszty ta społecznikowska
praca. Problemem dla naszych miejscowości był brak
szkoły, a właściwie jej stan. Ubikacje dla dzieci były
na zewnątrz, dzieci przebierały buty pod chmurką
albo w wąskim korytarzyku. To był tak naprawdę dla
mnie prawdziwy egzamin. Byli tacy, którzy twierdzili:
po co nam szkoła dla 97 dzieci. Dziś ta szkoła jest
już za mała; uczy się w niej na chwilę obecną 208
uczniów. Powstało boisko przy szkole, zrobiliśmy
parking, plac zabaw i boisko. Ale muszę dodać, że
nie bylibyśmy w stanie zrobić tego wszystkiego,
gdyby nie pomogli rodzice. To oni spowodowali, że
wytworzyła się taka więź, która dziś owocuje aktywizacją wszystkich środowisk zarówno z Brzezia jak
i z Ujazdu. Właściwie nie ma granicy między nimi.
Jeśli coś robimy – robimy z myślą dla wszystkich.
Rodzice tak naprawdę spowodowali, że zmienia się
charakter i współpraca między Brzeziem i Ujazdem
- układa się dziś dobrze, by nie powiedzieć bardzo
dobrze. To rodzice organizują bale, a pieniądze z nich
pozwalają na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, czy występy artystyczne w Dzień Dziecka.
Od pięciu lat działa u nas chór, który prowadzi nasz
organista Michał Całek. Ten chór to tęsknota organizowania się (brak Koła Gospodyń). Niestety, nie ma
na terenie Brzezia Klubu Seniora. O przyczynach
tego stanu rzeczy raczej nie chcę mówić, bo musiałbym dotknąć drażliwej sprawy współpracy z innymi
organami w naszej wsi. Natomiast należy pochwalić
społeczność Ujazdu, która taki Klub Seniora utworzył. Wracając do rozbudowy szkoły, nie chcemy
popełnić błędu jak w Zabierzowie, gdzie pieniądze
zostały przekazane na budowę szkoły, która – dziś
okazuje się niepotrzebna i trzeba było zmieniać projekt na taki, który uwzględniałby choćby przedszkole
czy żłobek. Szkoda tych wcześniej wydanych pieniędzy, o które tak upominali się radni z Zabierzowa.
Podobnie zresztą było z wydanymi pieniędzmi na
projekt rozbudowy Samorządowego Centrum Kultury
i Promocji, by okazało się w końcu, że nie ma na to
warunków technicznych. Takich nieprzemyślanych
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decyzji chcemy unikać przede wszystkim.
Powiedział Pan, że siedzieć bezczynnie, to nie jest Pana
ulubione zajęcie.
– Z całą pewnością. Nie ma dnia, żebym nie chodził po
obu wsiach i patrzył, co by tu jeszcze zrobić.
Coś Pan irytuje?
– Najbardziej to, że wieś wygląda na niedosprzątaną,
chociaż są na to pieniądze z Funduszu Sołeckiego.
I że ich się nie wykorzystuje. Naszym sąsiadem jest
Zelków, to powinien być dobry przykład, a nie jest. Ale
o przyczynach – już powiedziałem – mówić nie chcę. Po
co zadrażniać relacje…
Na sesjach Rady Gminy stale upomina się Pan o rozbudowę szkoły.
– Faktycznie, to jest mój cel nr 1. i z zadowoleniem
informuję o tym, że w tegorocznym budżecie jest przeznaczona odpowiednia kwota na koncepcje rozbudowy
naszej szkoły. Z tym wiąże się sprawa placu, który jest
teraz własnością Kółka Rolniczego. Dążymy do tego,
by prawnie przejąć ten plac pod zarząd gminy, a ludzie
niech zdecydują, czy tam ma być przedszkole, czy żłobek,
a może coś jeszcze innego. To jest plac w samym centrum,
trzeba więc rozsądnie go zagospodarować, żeby stanowił
wizytówkę Brzezia.
Co dla Ujazdu?
Przede wszystkim rozbudowa garażu dla Ochotniczej
Straży Pożarnej, która jest pewnego rodzaju chlubą tej
wsi. Drugi cel, jaki sobie stawiam, to dokończenie przebudowy ulicy Różanej, by było dogodne i godne połączenie z Zelkowem. To jest zadanie, o którym stale myślę
i szukamy razem z radą sołecką i sołtysem najlepszych
rozwiązań. To prawda, że w tym roku zrobimy połowę
tej drogi, praktycznie, to ona już jest głównym zadaniem
dla Ujazdu. W przyszłym roku chcemy to zadanie doprowadzić do końca, a także pragnę ponaprawiać wszystkie
małe uliczki.
Gdyby miał Pan jednym zdaniem określić, co pracy
radnego gminy daje czy też dało do tej pory największą
satysfakcję…
– … na pewno pobudzenie aktywności społecznej
w naszych miejscowościach. To jest kapitał na przyszłość.
Teraz trochę prywaty, dobrze?
– Jak pan musi…
Często widzę Pana z gitarą.
– Zacząłem grać jak miałem siedem lat. Pan Romek Kowalik powiedział, żartobliwie, po moim występie, jeszcze
jak dziecko, podczas koncertu pieśni żołnierskich w remizie OSP, organizowanym przez lotnisko w Balicach, że
„urodziłem się z instrumentem w ręku”. Gram nie tylko
na gitarze. Nauczyłem się wszystkiego sam. Nigdy jednak
nie występowałem solo, zawsze w zespołach.
Po prostu raźniej… zupełnie jak w życiu.

Nowy bojowy
wóz strażacki
dla OSP w Nielepicach
OSP w Nielepicach powstała 123 lata temu.
Pierwszym jej komendantem był Wincenty Sarnek. Wówczas nie prowadzono dokładnej kroniki jednostki, zatem o jej historii można się dowiedzieć z protokołów Zwierzchności Wiejskiej.
Właśnie stamtąd pochodzi informacja, że już
w roku 1903 jednostka liczyła kilkunastu ochotników i – jak na ówczesne czasy dysponowała
dość dobrym wyposażeniem technicznym. Posiadała „garaż”, a właściwie szopę dla wozu, sikawkę tłoczną z dwoma wężami, osobny wóz do
sikawki z beczką. Działalność tej jednostki przerwał wybuch pierwszej wojny światowej, ale już
natychmiast po jej zakończeniu strażacy ochotnicy z Nielepic wznowili działalność. Również
druga wojna światowej przerwała działalność
nielepickiej OSP, która reaktywowała się organizacyjnie dopiero w 1948 roku. Nie tylko czuwała
nad bezpieczeństwem wsi, czynnie uczestnicząc
w gaszeniu pożarów także poza Nielepicami, ale
również brała udział w rozmaitych pracach na
rzecz mieszkańców Nielepic.

Okazją do przypomnienia tych chlubnych
kart strażaków z Nielepic było przekazanie jej
przez wójta gminy Elżbietę Burtan kluczyków
do nowego bojowego samochodu strażackiego.
W ten sposób jednostka ta stała się jedną
z najlepiej wyposażonych jednostek strażackich
w gminie Zabierzów. Miłym akcentem było
również wręczenie najbardziej zasłużonym
strażakom-ochotnikom medali „Za zasługi dla
Pożarnictwa” – złotych dla Bartłomieja Miłka
i Artura Bastra, srebrnych dla Romana Woźniaka
i Jana Ziarkowskiego oraz brązowego dla druha
Marcina Muchy.
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90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanowicach
Przygotowując uroczystość naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanowicach Stanisław
Baranowski zadbał o najdrobniejsze szczegóły. Nic
więc dziwnego, że przekazanie w obecności władz
gminy i gminnego Zarządu Straży Pożarnych, starego
sztandaru miejscowej jednostki OSP i wręczenie jej
nowego sztandaru ufundowanego przez miejscowych
sponsorów było wydarzeniem, które pozostanie na
długo w pamięci jego uczestników i obserwatorów. Powierzenie prowadzenia ceremonii Przemysławowi Sitarskiemu było strzałem w dziesiątkę.
Imponowało elegancją i prawdziwym drylem ludzi
w mundurach, ludzi, którzy jak głoszą słowa na
nowym sztandarze działają: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Podczas mszy w miejscowym
kościele kazanie wygłosił prezes Fundacji im.
Adama Chmielowskiego ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski. Nawiązał on nie tylko do tradycji strażackiej
w Polsce ale również wspomniał o aktywnej roli
strażaków w upamiętnianie tragicznej pacyfikacji
w Radwanowicach. Po mszy uczestnicy uroczystości
przemaszerowali przy dźwiękach strażackiej orkiestry
z Naramy na plac przed remizą.
Nowy sztandar ufundowali mieszkańcy Radwanowic w dowód wdzięczności za dotychczasową działalność jednostki OSP. Przy tej okazji przypomniano
o bogatej przeszłości strażaków z Radwanowic. Na
początku działalności w roku 1928 Ochotnicza Straż
Pożarna w tej miejscowości liczyła 27 druhów. Pierwszymi strażakami byli: Jan Chmielowski, Stanisław
Walczowski, Stefan Walczowski, Antoni Madeja, Jan
Rojowski, Andrzej Ździech, Teofil Chudzik. W pierwszą sikawkę ręczną posadowioną na wozie konnym
OSP w Radwanowicach wyposażona została w roku
1931. We wsi nie było jeszcze remizy, więc całość
strażackiego sprzętu przechowywano w prywatnym
budynku Stanisława Walczowskiego. Podczas drugiej
wojny światowej strażacy z Radwanowic wspierali
czynnie ruch oporu. Do budowy Domu Ludowego
przystąpiono już po wyzwoleniu. To właśnie tam znalazła się remiza, niestety, tak mała, że ledwo mieścił
się w niej wóz strażacki i sikawka. Starsi mieszkańcy
wspominają lata 1963 – 1966, kiedy to liczne pożary
dosłownie pustoszyły wiejskie zabudowania nie tylko
w Radwanowicach ale także w sąsiednich miejscowościach. Pomagali też w usuwaniu skutków pogodowych nawałnic jak potężne wiatry czy uszkodzone
dachy w skutek gradobicia. Ważną datą dla OSP
w Radwanowicach jest13 listopada 1963 roku, kiedy
to przekazano do użytku zbiornik przeciw powo12
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dziowy. Wydajny sprzęt strażacki czyli motopompę PO-5 strażacy pozyskali dopiero w roku 1980.
Za swe zasługi dla bezpieczeństwa 14 lipca 1978
roku podczas obchodów 50 lecia OSP w Radwanowicach nadany został tej jednostce sztandar. Pięć lat
później wieś Radwanowice otrzymała od Rady Państwa Krzyż Walecznych, a odznaczeniem tym udekorowano nowy sztandar. Ze środków budżetowych
w latach 2007 – 2008 przeprowadzono modernizację remizy. Od lat Ochotnicza Straż Pożarna
z Radwanowic wygrywa powiatowe i gminne zawody
strażackie. OSP Radwanowice jako jedna z niewielu
jednostek posiada Młodzieżową Żeńską Drużynę
Pożarniczą.
Głównym punktem uroczystości było pożegnanie starego sztandaru, przekazanie go do archiwum
jednostki i wręczenie druhom nowego sztandaru, do
którego dołączono Złoty Medal Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych. Odznaczenia za
zasługi dla pożarnictwa otrzymali również druhowie:
Piotr Walczowski, Łukasz Ziarkowski, Marek Kulka,
Konrad Krawczyk i Mariusz Walczowski.
Odznaką Strażaka Honorowego wyróżniono:
Łukasza Ziarkowskiego, Dominika Łazowego, Macieja Matysika, Janusza Walczowskiego, Dominika
Nowaka, Michała Tarnowskiego i Marcina Kardasa.
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Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

17 czerwca 2018 roku w Zelkowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Organizatorami
byli Urząd Gminy Zabierzów oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Zabierzowie, a gospodarzem była Ochotnicza Straż Pożarna z Bolechowic. Sędzią Głównym zawodów był
mł. Bryg. Jacek Linca, a dowództwo objął Komendant Oddziału Gminnego OSP w Zabierzowie Przemysław
Sitarski. Nadzór nad zmaganiami sprawował Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zabierzowie
Marcin Cieślak.
W zawodach udział wzięły drużyny seniorskie z Bolechowic, Brzezia, Karniowic, Kobylan, Nielepic, Radwanowic, Rudawy, Ujazdu, Więckowic, oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców z Bolechowic,
Radwanowic, Rudawy i jedna MDP Dziewcząt z Kobylan. Strażacy rywalizowali w dwóch kategoriach sztafecie i bojówce. Po podsumowaniu wyników klasyfikacja ułożyła się następująco:
Męskie Drużyny Pożarnicze:
OSP Radwanowice – 115,97 s
OSP Nielepice – 118,34 s
OSP Kobylany – 120,49 s
OSP Karniowice – 120,94 s
OSP Więckowice – 130,86 s
OSP Ujazd - 132,32 s
OSP Brzezie– 134,09 s
OSP Bolechowice – 134,37 s
OSP Rudawa – 159,00 s
Kobiece Drużyny Pożarnicze:
OSP Więckowice – 158,94 s
OSP Ujazd – 163,84 s
OSP Kobylany – 178,04 s
Na poziomie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyła MDP Chłopców z Radwanowic oraz MDP Dziewcząt z Kobylan.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, które
wręczał Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP druh Stanisław Macałka.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe
dyplomy.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną galerią zdjęć z tego wydarzenia na stronie OSP Radwanowice (http://mitex.website.pl/
OSP/) oraz na stronie facebooka (www.facebook.com/OSPradwanowice).
tekst Justyna Matuła, fot. Marek Mitoński
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X Dni Zabierzowa - 2 czerwca 2018 r.

Serdecznie dziękujemy sponsorom X Dni Zabierzowa za wsparcie i pomoc przy organizacji wydarzenia.
Kraków Airport, ALSAL, Aptek Prywatna Maria Krzywiecka, Cybernet WMW, Lafarge w Rudawie,
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Zabierzów, Drewmix, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie, Krystyna Kruk, Katarzyna i Paweł Kruk, Elżbieta i Marcin Kruk, ABC Colorex, Meble Stylizowane
i Nowoczesne Apostolski, Aspel, Alles, PPHU GRASS.
14
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Gospodarka wodno – ściekowa w gminie Zabierzów
Dobra woda z kranu!
Woda w kranach dostarczana do domów przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie jest naprawdę dobra, zdrowa i smaczna. Jej jakość i skład chemiczny porównywalny jest z wodą
niegazowaną, sprzedawaną w butelkach w sklepach.
Stopień mineralizacji zabierzowskiej wody wynosi około 400 mg minerałów na litr, czyli zbliżony
do tej butelkowej. Dodajmy, że za 1 litr mineralnej,
źródlanej, stołowej itp. w sklepie płacimy średnio
około 2 zł, a 2,99 zł brutto kosztuje nas 1 metr sześcienny wody z kranu.
Dlaczego w gminie Zabierzów mamy tak dobrą
wodę? Wiele polskich miast i wsi w tym np. Kraków
czerpie wodę z rzek i jest to tzw. woda powierzchniowa, którą trzeba różnymi metodami uzdatniać,
by nadawała się do spożycia. Natomiast PUK Zabierzów pozyskuje wodę ze źródeł i studni głębinowych, jest to woda podziemna i właściwie nie
wymaga uzdatniania. Kraków tylko w 2% korzysta
z wody podziemnej. Gdyby do zabierzowskiej wody
podziemnej dostały się jakieś zanieczyszczenia,
choć nie było takich przypadków, PUK zainstalował dla bezpieczeństwa mieszkańców lampy UV
przy źródłach. Choć woda podziemna jest zdatna
do picia, to jednak zgodnie z wymogami sanitarnymi należy strzec ją przed zanieczyszczeniami bakteriologicznymi. Kiedyś powszechnie stosowano
w tym celu podchloryn sodu, mówiło się, że woda
jest chlorowana – zapach chloru wyczuwało się
zwłaszcza w wodzie w basenach kąpielowych. Teraz już na trzech ujęciach: Zabierzów, Rudawa
i Bolechowice, stosuje się do tego celu nowoczesny
środek, bezwonny dwutlenek chloru. Taką właśnie
metodę dezynfekcji środkiem sprowadzanym z Niemiec zastosował PUK Zabierzów. Spółka do końca
2018 r. planuje zastosować ten produkt w każdym
ujęciu w gminie Zabierzów, dzięki któremu walory
smakowe pozwolą nam przekonać się do picia wody
prosto z kranu.
Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z 19
ujęć wód podziemnych, z czego 13 ujęć to studnie
głębinowe, a pozostałe 6 stanowią źródła. Wszystkie
ujęcia zasila górnojurajski poziom wodonośny. Ze
względu na rosnące zapotrzebowanie na wodę, Spółka PUK odwierciła w 2017 roku dwie studnie głębinowe: w Karniowicach i w Kobylanach. Budowa
ujęć i oddanie ich do eksploatacji zaplanowano na II
półrocze 2018 roku. Z ujęć wody korzysta 99% go-

spodarstw domowych na terenie gminy. Są jeszcze
gdzieniegdzie przydomowe studnie, ale studni z żurawiem już się nie zobaczy – mówi prezes PUK Zabierzów, Ryszard Wilaszek. - Trudno jednoznacznie
określić, ile wody zużywa mieszkaniec gminy, jedni
więcej, inni mniej, uśrednianie niewiele da – dodaje
prezes – ale widzę, jak niektórzy zamiast np. deszczówką, podlewają ogródki i większe ogrody naszą
wodą z kranu, nic nie możemy na to poradzić, oni za
tę wodę płacą. Możemy tylko apelować o oszczędność wody ze względu na ograniczone zasoby, które
dotyczą całej Polski.
Łączna długość sieci wodociągowej magistralno
- rozdzielczej w gminie Zabierzów wynosi prawie
235 km. Sieć wodociągowa w 70% wykonana jest
z PCV, w 20% z PE, w 10% ze stali. - Sieć rozbudowujemy w miarę potrzeb, jeśli powstają nowe osiedla i mieszkańcy chcą doprowadzenia do ich domów
wody – mówi prezes Wilaszek. W 2017 roku wybudowano ok. 2 km sieci, na 2018 – zaplanowano ok.
4 km.

Nieco wyższe opłaty za wodę i ścieki
Do tej pory wysokość opłat za dostarczanie wody
i odbiór ścieków dla danej gminy uchwalała rada
gminy. Obecnie, po utworzeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ceny i stawki
dla poszczególnych gmin określa ta instytucja. Dla
gminy Zabierzów obowiązujące obecnie kwoty są
nieco wyższe od ubiegłorocznych, średnio o 5%,
lecz najniższe w powiecie krakowskim - jeśli chodzi
o opłaty za wodę i łącznie licząc za wodę i ścieki.
Wody Polskie zatwierdziły wysokość opłat zaproponowaną przez PUK. Średnia opłata dla odbiorcy za
wodę i ścieki za 1 m sześć. w powiecie krakowskim
wynosi 11.53 zł, w gminie Zabierzów to 8,51 zł, w
Krakowie – 10,15 zł, w Krzeszowicach – aż 17,41
zł, w Michałowicach – 17,43 zł, w Skawinie – 14,39
zł.
Wykaz cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla poszczególnych grup odbiorców w gminie Zabierzów znajduje się w tabeli poniżej.

Modernizacja kanalizacji
Na terenie gminy eksploatowane są 4 mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków: w Balicach, Niegoszowicach, Radwanowicach i Zelkowie.
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Ścieki sanitarne z miejscowości: Zabierzów, Bolechowice, Kochanów, Brzezie, Ujazd, Zelków – Gacki, Karniowice, Kobylany i Więckowice są przepompowywane do sieci kanalizacyjnej
w Krakowie, gdzie docelowo trafiają do OŚ Kraków – Płaszów.
Dodatkowo bezpośrednio do miasta Krakowa odprowadzane są
ścieki z miejscowości Rząska i Szczyglice.
Za kwotę 1 mln 350 tys. zł PUK modernizuje obecnie oczyszczalnię w Balicach i Niegoszowicach. Modernizacja polega na
wymianie linii do odwadniania osadów. Im bardziej odwodnione osady, tym mniejszy koszt ich utylizacji, a więc te inwestycje wpłyną na zmniejszenie kosztów odprowadzania ścieków.
Na oczyszczalni w Niegoszowicach w bieżącym roku powstanie
instalacja fotowoltaiczna za 170 tys. zł. Wytworzy ona energię,
którą zużyje oczyszczalnia, a więc to także zmniejszy koszt eksploatacji urządzeń.
Planowana w 2018 roku modernizacja kanalizacji sanitarnej
metodą bezrozkopową w Rząsce i Szczyglicach na odcinku ok.
3 km będzie finansowana z Funduszu Spójności. O tej nowoczesnej metodzie mówi Aneta Mroczko-Porwisz z PUK Zabierzów:
- metoda polega na wprowadzeniu do rur kanalizacyjnych, bez
potrzeby ich rozkopywania, przez studzienkę kanalizacyjną rękawa z włókna szklanego, który wyścieli rurę od wewnątrz. Po
utwardzeniu rękawa metodą UV, zapewnia on szczelność rury. To
także wpływa na obniżenie kosztów odprowadzania ścieków, bo
do rur na ich złączach i nieszczelnościach nie będzie, jak dotąd
dostawać się woda gruntowa.

Miłość
niejedno ma imię
Nasza historia opowiada o pięknej
miłości bocianiej pary z Aleksandrowic, która kilka lat temu założyła gniazdo w okolicach garaży przy osiedlu.
Początkowo bociania rodzina chciała zrobić gniazdo na kominie kotłowni,
ale mieszkańcy szybko wytłumaczyli
bocianom, że słup przy garażach będzie
lepszym miejscem na dom.

Duże środki dla PUK
z funduszu ochrony środowiska
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie otrzymało w 2018 roku dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Zabierzów”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020. Wartość projektu wynosi ok. 17,6 mln zł netto
kosztów kwalifikowanych, z czego 11,2 mln zł stanowi dofinansowanie z NFOŚi GW. Zakres projektu obejmuje: remont sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska,
Szczyglice, Brzezie i Ujazd – realizacja w latach 2018 – 2022;
modernizację przepompowni ścieków KMITA – realizacja w 2019
roku; modernizację przepompowni ścieków w Szczyglicach wraz
z przebudową kanalizacji tłocznej – realizacja 2019 – 2020; budowa kanalizacji sanitarnej Bolechowice Siedliski – wykonano;
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Karniowice
działki – realizacja w 2018; budowa sieci wodociągowej w Brzeziu – realizacja 2018 – 2019; budowa sieci wodociągowej w Bolechowicach ul. Ogrodowa – realizacja w 2018 roku; przebudowa
sieci wodociągowej w Zabierzowie ul. Sienkiewicza – realizacja
2019; modernizacja zbiornika wodociągowego Pasternik – realizacja 2019; modernizacja kopuły zbiornika wodociągowego Pasternik – wykonano.
Lucyna Drelinkiewicz
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Sielanka trwała kilka lat, bociany
stały się symbolem Aleksandrowic do
tego stopnia, że co poniektórzy sklep
na osiedlu zaczęli zwać: „Pod Bocianem”. Jednak któregoś roku bocianom
nie udało się odchować potomstwa
z powodu chłodnego lata. W następnym
roku przyleciał Pan Bocian i czekał
wytrwale na swoją wybrankę całe lato.
Ale ona została w dalekich stronach
na zawsze. Tym samym historia aleksandrowickich bocianów skończyła się
ww tym roku, bowiem bocianie gniazdo
zostało puste. Próbowały osiedlać się
inne bociany, ale bezskutecznie, żaden
nie chciał osiąść zajmując miejsce swoich zakochanych poprzedników.
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LIPIEC-SIERPIEŃ
w SCKiP Gminy Zabierzów
ul. Szkolna 2,
32-080 Zabierzów
tel. 12 285 11 79
Od 26 czerwca do 6 lipca w zabierzowskim
Centrum Kultury odbywają się Magiczne
Wakacje. Jak co roku przygotowano dla dzieci
w wieku od 7 – 11 lat mnóstwo atrakcji, z których każdy wybierze coś dla siebie. Zaplanowano między innymi wycieczki do Energylandii,
Kopalni Soli w Bochni, Muzeum Obwarzanka
w Krakowie oraz Kina. Ponadto przygotowano
dla dzieci przeróżne warsztaty, animacje oraz
konkursy i gry. Drugi turnus Magicznych Wakacji odbędzie się w okresie od 30 lipca do 10
sierpnia.
14-15 lipca w Bolechowicach odbędzie się
XVIII Rodzinny Piknik Ekologiczny. Program
pikniku obejmuje: Przegląd Sztuki Ludowej,
Estrada Małych Talentów, Regionalny Przegląd
Zespołów folklorystycznych, akcja krwiodawstwa, mnóstwo atrakcji, konkursów i zabaw dla
dzieci, konkurs na „Najlepsze pierogi bolechowickie”. W tym roku na scenie wystąpi DODA
z zespołem Virgin oraz CAMASUTRA.
21 lipca w Radwanowicach odbędą się uroczystości w związku z 75 rocznicą Pacyfikacji
Radwanowic.
28 lipca w godzinach wieczornych na Boisku
Orląt w Rudawie odbędzie się projekcja filmu
w ramach spotkań Kina Letniego. Szczegóły
dotyczące repertuaru dostępne będą na plakatach.
29 lipca o godz. 19:00 na Rynku w Zabierzowie
odbędzie się pierwszy Koncert przy Fontannie.
Na scenie zaprezentuje się Finesis Trio w programie „Oblicza miłości”.
17 sierpnia na Rynku w Zabierzowie w godzinach wieczornych odbędzie się projekcja filmu
w ramach spotkań Kina Letniego.
19 sierpnia odbędą się Gminne Dożynki
w Bolechowicach.
Informujemy, że w okresie wakacyjny (25.06 –
31.08) Sekretariat będzie otwarty w godzinach
od 8.00 do 16.00.
Zapraszamy do udziału w wydarzeniach.
Szczegóły wszystkich wydarzeń dostępne na
bieżąco na naszej stronie internetowej:
http://sckipgz.zabierzow.org.pl, i FB.

14. EKO Jurajski Półmaraton
Małopolska Biega

10 czerwca w Rudawie prawie tysiąc uczestników biegu głównego i biegów towarzyszących stanęło na starcie
14. EKO Jurajskiego Półmaratonu. W biegu dla dzieci wzięła udział setka uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Rudawie. Uczestnicy dorośli rywalizowali w kilkunastu
kategoriach wiekowych i klasyfikacji generalnej o liczne
nagrody finansowe i rzeczowe. Nagrodami głównymi
było 15 rowerów SAVENO firmy Taurus ufundowanych
przez firmę Goodman. Nagrodę im. Stefana Moląga dla
osób wspierających nasz bieg, kapituła przyznała wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Wojciechowi
Kozakowi.
Oczekiwanie na finisz zwycięzców umilał zespół taneczny fitness klubu Manufaktura Zdrowia z Zabierzowa pokazami tańca ZUMBA oraz występ Wolnej Trupy
Teatralnej - Kabareciku TRELE-NIELE ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Nielepicach pt.
„Narodziny Pallas Ateny, czyli sposób na migrenę”. Tematyka ekologiczna była jedną z dominujących podczas
tegorocznej imprezy. Przeprowadzono szereg konkursów
ekologicznych, nagradzano ekologicznymi owocami,
omawiano tematykę segregacji odpadów. W przygotowaniu pytań do tych konkursów, a także w segregacji odpadów pomagał wydatnie referat ochrony środowiska Urzędu Gminy Zabierzów.
Dziećmi biegaczy opiekowało się przedszkole Fantazja
z Bolechowic.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania mieszkańcom miejscowości położonych na trasie biegu za wyrozumiałość związaną z utrudnieniami w ruchu drogowym,
żywiołowy doping i życzliwość okazywaną zawodnikom.
Wolontariuszom, za poświęcony czas na działania organizacyjne, rodzinie Państwa Molągów za udostępnienie
terenu firmy na potrzeby imprezy, harcerzom ze szczepu ZHP Kolumbowie, wolontariuszom z klubów seniora i kółek rolniczych, a także bardzo serdecznie druhom
z OSP Bolechowice, Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Niegoszowice, Nielepice, Rudawa, Rząska,
i Więckowice.
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Senioralia
Tak działają i bawią się Seniorzy
W sobotę, 16 czerwca br. odbyły się I. Senioralia w gminie Zabierzów. Cóż to było za wydarzenie!
Planowane dużo, dużo wcześniej, zorganizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
z inicjatywy i przy aktywnym udziale Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Pani Elżbieta Burtan, Wójt Gminy Zabierzów. Pani Aleksandra Małek, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, powitała zgromadzonych gości oraz
uczestników „Senioraliów”, po czym dokonała uroczystego
ich otwarcia.
Na to tylko czekali seniorzy z całej gminy, zebrani na Rynku zabierzowskim i wesołym, rozśpiewanym korowodem
wkroczyli na płytę Rynku. Było na co popatrzeć! Stylowe stroje, przepiękne kapelusze, charakterystyczne dla poszczególnych klubów seniora kolorowe ubrania, a przede
wszystkim radość i uśmiech na twarzach!
Pani Wójt oddała seniorom we władanie gminę Zabierzów,
wręczając przewodniczącemu Gminnej Rady Seniorów,
Panu Andrzejowi Korzyckiemu, klucz do bram gminy.
Każdy klub seniora prezentował się na scenie. Była i krótka
historia klubów, ich osiągnięcia i zamierzenia, był śpiew,
teatr i kabaret, skecze, taniec i deklamacje. Występowali
głównie seniorzy, ale nie zabrakło też młodzieży i dzieci.
Uświadomiło to chyba wszystkim, jak ważna jest integracja
międzypokoleniowa.
Wszystkie występy przyjmowane były z entuzjazmem i nagradzane brawami.
Ważnym momentem było uhonorowanie s. Krzysztofy
Marii Babraj, prowadzącej Ośrodek Wsparcia Seniorów
w Rząsce symboliczną statuetką w uznaniu działań na rzecz
seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
Każdy senior miał okazję zbadać się pod kątem osteoporozy w specjalnie wyposażonym „osteobusie”. Bardzo wiele
osób skorzystało z tej możliwości.
Gminna Rada Seniorów przygotowała też t. zw. „koperty
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życia” oraz kolorowe odblaskowe opaski, które czynią pieszych widocznymi na drodze po zapadnięciu
zmroku.
Można było też uzyskać informację na temat „karty
seniora” i akcji „Małopolski Teleanioł”. A wszystko
to w trosce o bezpieczeństwo seniorów.
Prezes Stowarzyszenia MANKO przedstawił uczestników programu „Partnerstwo Karty Seniora”, do
którego zgłosiło się już kilka firm z terenu naszej
gminy, oferując seniorom zniżki na usługi oraz produkty.
Wszyscy goście i uczestnicy „Senioraliów” mieli
możność skosztowania smakołyków, przygotowanych przez członków klubów seniora. Czego tam
nie było! I coś na ostro, i coś na gorąco, i coś na
zimno i mnóstwo wspaniałych wypieków – ciast,
ciastek i ciasteczek. Jednym słowem – dla każdego
coś dobrego. Po występach artystycznych rozpoczęła się zabawa przy muzyce zespołu „Pasiaki”. Tańce
trwały do późna, a że pogoda dopisała i humory też,
przeżyliśmy na Rynku w Zabierzowie niezapomniane chwile, które z pewnością pozostaną na długo
w naszej pamięci.
A że impreza była udana, niech świadczy o tym zasłyszane zdanie, wypowiedziane przez gości o „...
dzieści” lat młodszych od seniorów: „Nigdy byśmy
nie przypuszczali, że seniorzy mogą być tak aktywni
i tak wspaniale się bawić. Zazdrościmy!”
No cóż, pierwsze gminne „Senioralia” już za nami.
A więc do następnych. Do zobaczenia za rok!
H. Cz.-B.

Klub Seniora w Brzoskwini
Klub Seniora w Brzoskwini został założony
w 2015 r . Początki jak zawsze były trudne. Ale, jak
w każdej społeczności, znaleźli się ludzie którzy zobaczyli sens we wspólnym spędzaniu czasu.
Spotykamy się więc raz w tygodniu przy kawce
i czymś na ząb, zapominając na chwilę o codziennych
kłopotach. W śród nas są panie o nieprzeciętnych

zdolnościach manualnych, dlatego zdecydowaliśmy
aby ich wiedzę i umiejętności przekazać młodszemu
pokoleniu i nie tylko. W czasie naszych spotkań
prowadzimy warsztaty robótek ręcznych z dziećmi
i dorosłymi. Ich uczestnicy haftują, wyszywają,
szydełkują, robią na drutach. Tworzą też piękne bransoletki i naszyjniki z koralików kamieni,
a w czasie świąt prześliczne pisanki, ozdoby choinkowe i inne rękodzielnicze cudeńka, np. włóczkowe
maskotki. Klub uczestniczy w prawie wszystkich
imprezach organizowanych przez SCK i PGŻ oraz
konkursach, w których zdobyliśmy już kilka nagród.
Raz w roku organizujemy spotkania przy tradycyjnym bigosie z przyjaciółmi z innych Klubów
Seniora. Bardzo dobrze układa nam się współpraca
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzoskwini oraz
z Kołem Gospodyń Wiejskich. Przy naszym klubie działa od niedawna ,,Brzoskwiniowy Kabarecik’’. Zamierzamy rozszerzyć naszą działalność
w kierunku organizacji imprez integracyjnych, również międzypokoleniowych, dla mieszkańców naszej
wsi i nie tylko.
Wiesław Kostecki
Przewodniczący Klubu Seniora w Brzoskwini

Druga Młodość
w Szczyglicach
Klub Seniora „Druga Młodość” w Szczyglicach
został założony w roku 2011 z inicjatywy Sołtysa
Edwarda Rogóża. Początki Klubu to 8 pań. Ta grupa
ukonstytuowała zarząd działający do dnia dzisiejszego. Przewodniczącą została Pani Zofia Wojnicka,
a skarbnikiem Pani Barbara Sendor. Z upływem miesięcy zmieniał się skład osobowy Klubu. Oprócz
Pań nieśmiało zapisywali się do Klubu też Panowie.
Najliczniejsza grupa 15 osób odnotowana została
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w roku 2017. Wtedy też postanowiono wybrać zastępcę przewodniczącej, którą została Pani Anna Obara.
Spotykamy się co dwa tygodnie w pomieszczeniach
Domu Ludowego. Nasze spotkania to rozmowy,
śpiewanie, a także degustacja ciast, sałatek i nalewek
- specjalności przygotowanych przez Panie z okazji
imienin.
W początkowym okresie działalność Klubu była
prowadzona samodzielnie. Członkowie Klubu osobiście organizowali różnego rodzaju zajęcia i imprezy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wędrówki
po okolicy z kijkami tzw. nordic walking. W każdą
sobotę grupa członkiń Klubu powiększona o osoby
niezrzeszone wędrowała przez kilka godzin po ziemi
zabierzowskiej.

Organizowałyśmy zwiedzanie interesujących
miejsc, między innymi w Lanckoronie, Wieliczce,
nad Soliną w Niepołomicach oraz w Krakowie.
Członkinie Klubu bardzo chętnie zwiedzały wystawy, korzystając z podpowiedzi skarbnika Klubu.
Zwiedzane były i są cały czas wystawy w Muzeum
Narodowym, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Na Wawelu oraz w Międzynarodowym Centrum Kultury. Brałyśmy aktywny udział w Nocach
Muzeów.

niorów całej Gminy Zabierzów. Były to: wyprawy do
wód termalnych, wycieczki po Polsce, uczestnictwo
w imprezach organizowanych przez inne Kluby,
a także organizacja imprez na terenie Szczyglic.
Miedzy innymi: Andrzejki, Dzień Kobiet, Święto
Ziemniaka, w których uczestniczyli członkowie
Klubów całej Gminy.
Klub brał udział w ogłaszanych konkursach inicjatyw,
dzięki którym ma doskonale wyposażoną pracownię
komputerową z dostępem do Internetu, posiadamy
sprzęt do zajęć z gimnastyki. Zarówno z jednych
jak i drugich zajęć korzystają nie tylko członkowie
Klubu, ale także osoby niezrzeszone. Prowadzona
jest także nauka języka angielskiego.
W świetlicy w Szczyglicach odbywały się zajęcia
decupage, malowanie na szkle, nauka szydełkowania,
malowanie pisanek. Jednocześnie członkinie Klubu
biorą aktywny udział w zajęciach organizowanych
przez Samorządowe Centrum Kultury – prace
w glinie, tworzenie sztucznych kwiatów, zajęcia
kulinarne i inne. Przedstawicielki Klubu trzykrotnie
brały czynny udział w Małopolskim Kongresie Srebrnej Gospodarki.
Uczestniczymy w spotkaniach kwartalnych, mamy
przedstawicielkę w Gminnej Radzie Seniorów
i robimy wszystko, żeby zachęcić osoby starsze do
spotkań w ramach Klubu.

Seniorzy z Kobylan
jadą na Słowację

Po powołaniu przez Samorządowe Centrum Kultury w Zabierzowie Koordynatora do spraw Seniorów nasz Klub czynnie włączył się w uczestnictwo
w imprezach i konkursach organizowanych dla Se20
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Hrustina to słowackie miasto partnerskie dla
Gminy Zabierzów. Grupa seniorów „Młodzi Duchem” z Kobylan w liczbie 21 osób wybiera się
w dniu 14 lipca do Hrustiny, gdzie będzie reprezentować naszą gminę. Seniorzy przygotowali na swój
występ kilka piosenek, w tym dwie po słowacku. To
na pewno spodoba się mieszkańcom Hrustiny! Wyjazd sponsoruje Urząd Gminy Zabierzów.
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Rząska: seniorzy – dzieciom
Kto to jest senior? Ile ma lat i co robi? Kto to
jest junior? Co stało się z abecadłem, kiedy z pieca
spadło? O czym rozmawiały warzywa na straganie?
Dlaczego został odwołany koncert zięby? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Rząsce wspólnie z seniorami
z Ośrodka Wsparcia Seniorów prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących
Ubogim w Rząsce.

– edycja 2018 i jest finansowany ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i gminy Zabierzów
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Zabierzowie.
Seniorzy, którzy zechcą brać udział w cotygodniowych zajęciach oraz przygotowaniach do kolejnego
spektaklu teatralnego proszeni są o kontakt z siostrą
Krzysztofą Marią Babraj – kierownikiem Ośrodka
Wsparcia Seniorów w Rząsce pod nr tel. 573 053 804.

XIV Powiatowy Dzień Seniora
w Więckowicach

W tym dniu na zaproszenie seniorów do wspólnej
zabawy z wierszami Jana Brzechwy odpowiedzieli
także wice wójt gminy Zabierzów Bartłomiej Stawarz, radny gminy Zabierzów Wojciech Stępień oraz
przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Andrzej
Korzycki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
reprezentowała Jadwiga Kalemba. Goście zostali
uhonorowani sercami wykonanymi z wikliny papierowej przez uczestników cotygodniowych zajęć. Najważniejszą atrakcją międzypokoleniowego spotkania
w Rząsce był spektakl „Seniorzy Dzieciom - Abecadło” przygotowany przez uczestników Ośrodka
Wsparcia Seniorów oraz dzieci uczestniczących
w zajęciach pod kierunkiem p. Małgorzaty Krzysicy
– aktorki teatralnej z Krakowa. Warto podkreślić, że
najmłodsza “aktorka” występująca na scenie miała
7 lat, a najstarsza – 92. Dziecięca publiczność, która
licznie przybyła na spotkanie pod opieką nauczycielek
ze Szkoły Podstawowej żywiołowo i radośnie prowadziła rozmowę z panią Małgorzatą i śmiechem reagowała na przygody bohaterów wierszy Jana Brzechwy
i Juliana Tuwima prezentowane na scenie. Spotkanie
z dziećmi zakończyło się słodkim poczęstunkiem
i obietnicą ponownych odwiedzin.
Ośrodek Wsparcia Seniorów w Rząsce powstał
w lutym 2018 r. w ramach programu „Wspierania
osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Domu
Pomocy Społecznej wraz z Domem Pomocy Społecznej w Więckowicach byli organizatorami XIV
Powiatowego Dnia Seniora. Integracyjna impreza była adresowana do osób niepełnosprawnych
i starszych z terenu powiatu krakowskiego, a wzięli
w niej udział mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy Środowiskowych Domów
Samopomocy oraz przedstawiciele z Klubów Seniora
z terenu powiatu krakowskiego.

Spotkaniu integracyjnemu towarzyszyły wydarzenia sportowe i kulturalne, a wszystko to odbywało
się w plenerze na terenie pałacowo-parkowym Domu
Pomocy Społecznej w Więckowicach, z wykorzystaniem okalających go terenów zieleni, mini – zoo,
parku, boiska sportowego, grilla oraz zaplecza sanitarno-technicznego.
Powodzeniem cieszyły się liczne konkursy,
w których uczestnicy próbowali swoich sił i umiejętności, wokalnych. „Seniorzy mają głos”. Odbył się
też konkurs florystyczny (wicie wianków świętojańskich) i sportowy – mecz w piłkę nożną o „Puchar
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mieszkańców DPS Więckowice”, który tradycyjnie
rozegrany był pomiędzy samorządowcami a księżmi
salezjanami. Patronat honorowy nad XIV Powiatowym Dniem Seniora objął Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik i Starosta Krakowski Wojciech Pałka,
a patronat medialny Dziennik Polski i Znad Rudawy.
Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym
powiatu krakowskiego i PFRON-PCPR.
Maria Woszczyna-Lipka
Prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół
Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach

W Pendolino
nie zagra się w zechcyka...
Andrzej Korzycki z Rudawy od czterech lat jest
emerytem. Pełni funkcję przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów, która koordynuje działalność
klubów seniora w naszej gminie.
- Urodziłem się w Radwanowicach, ale od 1976
roku mieszkam w Rudawie – opowiada pan Andrzej
– znam zwłaszcza starszych mieszkańców gminy,
nie tylko tych z Rudawy czy Radwanowic. Przez
całe lata dojeżdżałem do pracy w Nowej Hucie pociągiem. Jak wsiadałem w Rudawie, to jechali już ci
z Krzeszowic, potem dosiadali się ludzie na kolejnych stacjach. Ktoś wyjmował karty, kładł na kolanach teczkę i zaczynało się grę. Graliśmy w tysiąca,
zechcyka lub tzw. „krótkiego”. I tak do samego Krakowa, jak nie zdążyliśmy w czasie jazdy, to siadało
się na ławce na peronie i kończyło partyjkę. Musiało
być wiadome, kto wygrał, kto przegrał. Podobnie
grało się w drodze powrotnej pociągiem do domu.
I tak co dzień, dlatego znaliśmy się wszyscy! Z czasem zamiast pociągiem jeździło się do pracy autobusem czy busem, a wielu kupiło samochody. Drugie miejsce poznawania ludzi – to był kościół. Po
niedzielnej mszy nikt nie spieszył się do domu, był
czas na pogawędkę, a w młodości – na pooglądanie
22
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miejscowych dziewczyn. Ta się wystroiła, tamta ma
ładne nogi – było o czym między chłopakami pogadać. Teraz pod kościołem rodzina wsiada do auta
i pędzi do domu. Obecnie ani pociąg ani kościół nie
sprzyja utrwalaniom znajomości lub poznawaniu
ludzi. A czas szybko płynie, człowiek się starzeje.
Dawne znajomości i relacje gdzieś znikają. Co i raz
ktoś przechodzi na emeryturę, babcie, o ile pozwala
im zdrowie, opiekują się wnukami, a dziadkowie –
różnie bywa. Są tacy, co zamykają się w czterech
ścianach i o świecie zapominają. W dzisiejszych czasach jest też sporo samotnych starszych osób. Dzieci
powyjeżdżały gdzieś w świat i nie zawsze mają czas
i możliwość, by często odwiedzać stare kąty. Dlatego kluby seniora są niezmiernie potrzebne. Chodzi
o to, by dać szansę starszym osobom spotkania się
z rówieśnikami, by wyciągnąć samotnych z domu.
Dlatego kluby seniora powstają w całej Polsce.
Kluby takie istnieją już w 21 miejscowościach
gminy Zabierzów, nie powstały jeszcze tylko w Kochanowie i Brzeziu. Te działające mają mnóstwo
propozycji dla mieszkańców. Od kursów komputerowych, językowych, gimnastyki rehabilitacyjnej
po wykłady, prozdrowotne pogadanki i wycieczki.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne badania słuchu przeprowadzone w kolejnych miejscowościach gminy. Seniorzy uczestniczą także chętnie w różnych akcjach charytatywnych. Zwłaszcza
panie – seniorki lubią tańczyć, ale na kursach nie
mają z kim. - Mężczyźni to wymierający gatunek –
stwierdza filozoficznie pan Andrzej Korzycki – na
spotkaniach seniorskich znacznie przeważają liczbowo panie. Tylko w Radwanowicach widać dużą
grupę panów. Nie brakuje też seniorów na wszelkich
imprezach gminnych. Tańcem, śpiewem, występami
artystycznymi uświetniają co roku dożynki i wiele
imprez w różnych miejscowościach naszej gminy.
Pod tym względem wyróżnia się zespół „Złota Jesień” z Zabierzowa.
Po raz pierwszy w gminie Zabierzów odbyły się
16 czerwca na Rynku w Zabierzowie senioralia.
Członkowie klubów seniora w fantazyjnych strojach
utworzyli kolorowy orszak, który powitała wójt Elżbieta Burtan. Seniorzy prezentowali swój dorobek
artystyczny, były występy kabaretowe, przyśpiewki i tańce oraz darmowy poczęstunek w kawiarence
seniora. Dla dzieci zorganizowano gry planszowe
i słodycze. - Właśnie na senioraliach widziałem, że
podchodzili do siebie, witali się dawni znajomi, którzy tu mieli okazję spotkać się po latach – opowiada
pan Andrzej. - Jesteśmy wdzięczni pani wójt, władzom Gminy i SCKiP za wsparcie, także finansowe
tej i innych naszych inicjatyw. To ważne, że kluby
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seniora spotykają się z życzliwością lokalnych decydentów. Jeszcze tylko chcielibyśmy dla naszej działalności zyskać lepsze warunki lokalowe – mówi
z nadzieją przewodniczący Gminnej Rady Seniorów.
Gdyby była jakaś większa sala, to i bal sylwestrowy
czy spotkanie jubileuszowe można by zorganizować. Znowu mogliby się spotkać ludzie z różnych
miejscowości, którzy od lat się nie widzieli. Byłaby
szansa odnowić dawne znajomości i przyjaźnie, a to
w starszym wieku bardzo potrzebne i cenne.
A na razie – snuje plany pan Andrzej - może
stworzymy jakiś klubik szachowy albo karciany,
żeby wrócić do dawnych zwyczajów. Teraz nie ma
gdzie zagrać w karty, ludzie podróżują szybkimi pociągami i samochodami, a w Pendolino nie wypada
przecież zagrać w zechcyka...
Lucyna Drelinkiewicz
Gmina Zabierzów jest gminą partnerską
Programu Ogólnopolska Karta Seniora realizowanego przez Stowarzyszenie MANKO.
Dzięki temu, seniorzy z naszej gminy będą mogą
korzystać ze zniżek, rabatów i ofert specjalnych
na terenie naszej gminy oraz w całej Polsce.
W trakcie imprezy Prezes Stowarzyszenia, Łukasz Salwarowski, uroczyście wręczył certyfikaty
i specjalne naklejki przedstawicielom firm, które
jako pierwsze dołączyły do Ogólnopolskiego
Programu. Już teraz każdy Senior posiadający
Kartę Seniora może skorzystać ze zniżek w poniżej wymienionych miejscach:
1. Manufakturza Piękna - salon
kosmetyczny i fryzjerski w Bolechowicach
2. Inka Cafe - kawiarnia w Zabierzowie
3. Betmix - Beata Bogatzka sklep odzieżowy w Zabierzowie
4. Oranżeria Per La Salute
Rynek w Zabierzowie
5. Melba S.C - Rynek kawiarnia
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Wyniki 10. edycji
konkursu grantowego
„Wspieramy Sąsiadów” - 2018

W tym roku instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców gmin Liszki i Zabierzów złożyły do konkursu grantowego
„Wspieramy Sąsiadów” 39 wniosków o dofinansowanie swoich projektów. Spośród nich wyłoniono
aż 17 inicjatyw, które otrzymają wsparcie finansowe Kraków Airport. Komisja konkursowa, w skład
której weszli również przedstawiciele gmin Liszki
i Zabierzów, oceniała m. in. nowatorstwo, społeczne
znaczenie projektów oraz trwałość rezultatów.
Laureatami 10. edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” z gminy Zabierzów zostali:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach – projekt „Wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego”
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Rząsce – projekt
„zakup aparatów powietrznych wraz z czujnikami bezruchu”
3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grot”
w Zabierzowie – projekt „Szukamy następców
naszych mistrzów”
4. Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne
„Kuźnia” – projekt „Ocalić od zapomnienia”
5. Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach – projekt „Perspektywa różna
bywa”
6. Fundacja Wspólnota Nadziei – projekt „Dzień
Farmera - piknik integracyjny na Farmie Życia
w Więckowicach”
7. Sołectwo Kochanów – projekt „Dzień dziecka
i piknik rodzinny”
8. Ochotnicza Straż Pożarna JKSRG w Zabierzowie – projekt „Zakup aparatów ochrony dróg
oddechowych jako wyposażenia osobistego strażaków”
9. Ochotnicza Straż Pożarna RP w Radwanowicach – projekt „90-lecie OSP w Radwanowicach
10. Fundacja im. Brata Alberta – projekt „Anioły
św. Brata Alberta - spotkania ze sztuką”
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Nielepicach –
projekt ”Doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie”
24
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Rusza budowa
mostu na Rudawie
Z początkiem lipca rusza budowa nowego mostu
na Rudawie w Szczyglicach w ciągu ul. Balickiej.
Gmina Zabierzów podpisała w tej sprawie porozumienie z Powiatem Krakowskim. Nowy most zostanie usytuowany nieopodal obecnego, znajdującego
się na drodze powiatowej. Zarząd Dróg Powiatu
Krakowskiego jako inwestor podpisał w dniu 21
czerwca 2018 umowę z firmą Nowak Mosty z Dąbrowy Górniczej na wykonanie mostu z dojazdami
nad rzeką Rudawą. Kwota umowna wykonania inwestycji wynosi 5 447 953 zł.
Warto podkreślić, że 50% tej wartości zostanie pokryte z uzyskanej przez Powiat Krakowski subwencji z rezerwy ogólnej budżetu Państwa przyznanej przez Ministerstwo Infrastruktury
w wysokości 2 723 976 zł. Pozostałą część środków zapewnią w ramach zawartego porozumienia Powiat Krakowski w wysokości 1 361 989 zł
oraz Gmina Zabierzów w wysokości 1 361 988 zł.
Nowy obiekt o rozpiętości 45 metrów wpłynie na
znaczną poprawę przepustowości drogi powiatowej
nr 2205K biegnącej od granicy miasta Krakowa.
Wraz z mostem zostaną przebudowane dwa odcinki drogi powiatowej stanowiące dojazdy do mostu
o łącznej długości 345 m. Obecny most zostanie zachowany jako ciąg pieszo – rowerowy. Jest on bardzo wąski i znajduje się na łuku drogi. Ponieważ nie
mieszczą się na nim dwa mijające się samochody,
trzeba było wprowadzić ruch wahadłowy. W godzinach szczytu często tworzą się tu korki. Most jest
wąskim gardłem na drodze powiatowej łączącej
się z drogą wojewódzką, prowadzącą do ważnych
miejsc, m. in. autostrady A4, do lotniska w Balicach,
nad zalew w Kryspinowie. Nowy most na Rudawie
w Szczyglicach powstanie jeszcze w tym roku.
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Stanisław Smolka –
On także tworzy historię Rudawy
Pomysł, by rewitalizację rynku w Rudawie połączyć z powstaniem Galerii Ludzi dla Rudawy Zasłużonych
zyskał powszechną aprobatę. Miałby to być szereg tablic wzdłuż t.zw. „Końskiej drogi” od rynku aż do granicy Pisar, które w założeniu byłyby skróconą lekcją historii ludzi z Rudawą związanych w przeszłości dalszej
i bliższej. Znaleźli by tam swoje miejsce: Antonina Domańska, Henryk Sienkiewicz, biskup Albin Dunajewski, ks. Władysław Bukowiński, ks. Marcin Siedlecki, ks. Józef Łobczowski, Andrzej Stopka, Jerzy Bandura,
Władysław Łopuszniak, pułkownik Benedykt Zielonka, Stanisław Smolka i inni.
Dziś więcej o wybitnym historyku, którego losy były częściowo związane z Rudawą poprzez fakt zamieszkiwania w domu Heleny Rusocińskiej w Rudawie, a następnie w Niegoszowicach w latach 1910 – 1914.
Kim był Stanisław Smolka?
Urodził się we Lwowie 29 czerwca 1854 roku, zmarł 70 lat później
na Polesiu. Pochowany został na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Uważany jest za jednego z twórców tak zwanej: „krakowskiej szkoły
historyków”, wychowawcę pokolenia badaczy polskiej historii, którzy
odmiennie od dotychczasowych trendów romantycznych odnosili się
z dużym krytycyzmem do dziejów Polski Piastowskiej i Jagiellońskiej.
Sam Smolka dzieje Polski przedstawiał w szerokiej perspektywie na tle
dziejów powszechnych. Samą zaś naukę wzbogacał włączeniem do badań
historycznych historyków literatury i historyków filozofii. Ważnym wydarzeniem w życiu naukowym Stanisław Smolki było doprowadzenie do
przejęcia przez Akademię Umiejętności zwierzchnictwa nad Biblioteką
Polską w Paryżu, która stała się rzeczywistym „oknem na świat” nauki
polskiej. Największym jednak sukcesem Smolki na przełomie wieków
było urządzenie w roku 1900 w skali międzynarodowej jubileuszu 500
lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorem tej koncepcji
był właśnie Smolka jako przewodniczący Komitetu Jubileuszowego.
Jak pisze prof. Henryk Barycz: przyniosła ona znakomity plon w postaci
dzieł naukowych odsłaniających najpiękniejsze karty polskiej kultury,
jej wkład w całokształt rozwoju cywilizacji i uczyniła z jubileuszu zlot przedstawicieli nauki europejskiej,
pierwszy na tę skalę w Polsce, dowodzący bezspornie uznania nauki polskiej w świecie.
W latach 1876 – 1883 Stanisław Smolka był profesorem Uniwersytetu we Lwowie, a następnie w latach 1883
– 1902 na Uniwersytecie Jagiellońskim pełnił funkcję rektora. Do najbardziej
znanych dzieł Smolki należą niewątpliwie rozprawy historyczne o dziejach
epoki piastowskiej, zwłaszcza książki o Henryku Brodatym i Mieszku Starym
oraz „Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski piastowskiej”. Dziełem
szczególnym w życiu Stanisława Smolki były jego dzienniki, które powstały
właśnie w Rudawie. Rozkwit „krakowskiej szkoły historyków” spowodował
powstanie nowych metod badawczych, które najogólniej można by nazwać
niechęcią do służebnego i niewolniczego stosunku do źródeł. Tymczasem Smolka
pozostał wierny pozytywistycznym zasadom metodologii, chociaż zdawał sobie
sprawę, że dziejopisarstwo nie osiągnęło dzięki niej doskonałości i wyżyn,
jakie powinna ona mu przynieść” (Henryk Barycz).
Czteroletni pobyt w Rudawie i w Niegoszowicach Stanisława Smolki wiązał
się także z narastaniem u niego choroby. Rudawa i Niegoszowice uchodziły
wówczas za miejscowości lecznicze, stąd między innymi pobyty Henryka Sienkiewicza czy Witkacego, ale właśnie przede wszystkim Smolki. Umieszczenie tej postaci w Galerii Osób dla
Rudawy Zasłużonych jest ze wszech miar zasadne, zważywszy choćby na dzieło jego życia, jakim są właśnie
„kroniki Stanisława Smolki”.
/wś/
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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…

„Ganbare! Warsztaty umierania” - Katarzyna Boni
Właśnie minęły cztery lata od pierwszego spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki działającego przy Bibliotece Publicznej w Bolechowicach. Nasz klub
należy do ogólnopolskiej sieci DKK, której inicjatorem i koordynatorem jest
Instytut Książki przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na comiesięcznych spotkaniach w bibliotece dzielimy się
swoimi wrażeniami i refleksjami na temat wspólnie przeczytanych książek.
Za nami wiele ciekawych rozmów i inspirujących literackich sporów. W ciągu
czterech lat przedyskutowaliśmy kilkadziesiąt książek, w większości były to
powieści, ale nie stroniliśmy też od reportaży i opowiadań.
Jedną z najciekawszych pozycji, która znalazła się na szczycie naszego klubowego rankingu i która na długo pozostanie w naszej pamięci, jest książka Katarzyny Boni –„Ganbare! Warsztaty umierania”. Ta
książka, to znakomity, doskonale udokumentowany reportaż o losach
Japończyków, mieszkańców T hoku, którzy w 2011 roku przeżyli niewyobrażalny koszmar - potężne trzęsienie ziemi i wywołane nim
tsunami, które pochłonęło życie wielu tysięcy ludzi, niszcząc wszystko, co napotkało na swojej drodze. Spotęgowaniem tej tragedii była awaria i eksplozja elektrowni atomowej w Fukushimie, która spowodowała ogromne skażenie terenu, a w konsekwencji śmierć
i nieuleczalne choroby wielu ludzi. Czy w obliczu tych przytłaczających nieszczęść, człowiek może się podnieść, czy czas leczy rany? Żeby się o tym przekonać, autorka w pięć lat po tsunami pojechała do Japonii by
podążać śladami osób, które ocalały i były naocznymi świadkami tych tragicznych wydarzeń. Jej rozmówcami
są zwykli ludzie, zamieszkujący peryferia północnej Japonii, często są to osoby, które wciąż opłakują swoich
bliskich. Autorka okazała się uważną słuchaczką, odnosząc się do swoich rozmówców z niezwykłą wrażliwością i empatią, pozwoliła im snuć swoją własną opowieść…
Książka Katarzyny Boni wywarła ogromne wrażenie na wszystkich klubowiczach. Jesteśmy pełni podziwu
dla reporterskiej pracy, jaką wykonała autorka. Zachwyciła nas także jej umiejętność łączenia konwencji
i znakomite wyczucie słowa, a wszystko po to, aby trafić do wyobraźni czytelnika i sprawić, abyśmy mogli
zobaczyć oraz poczuć żal, ból i rozpacz ludzi, którzy muszą przepracować tę niewyobrażalną traumę po
swojemu. Niektórzy z nich nauczyli się nurkować i wciąż szukają szczątków bliskich na dnie morza. Inni
ignorując zagrożenie, wracają na napromieniowane tereny. Jeszcze inni rozmawiają z duchami albo zapisują
się na warsztaty umierania…
Zofia Walczak

KRONIKA SPORTOWA
Nieco w cieniu rozgrywanych w Rosji Mistrzostw
Świata, tradycyjnie w czerwcu zakończyły się piłkarskie rozgrywki ligowe na niższych szczeblach rozgrywkowych w naszym kraju. Jest to zatem idealny
czas podsumowań całego sezonu. Jak poradziły sobie
poszczególne kluby z Gminy Zabierzów?
Starając się zachować pewną chronologię,
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w pierwszej kolejności rozpocząć wypada od V
ligi. W krakowskiej grupie drugiej, miejsce niemal
w środku stawki zajęła ostatecznie Iskra Radwanowice. Zespół prowadzony przez Damiana Rębisza
w swoim drugim roku występów na tym szczeblu
rozgrywek wygrał osiem meczów, siedmiokrotnie
dzielił się punktami i jedenaście razy schodził
pokonany. Jest to wynik niemal identyczny, jak
w debiutanckim sezonie (wówczas Iskra była siódma i uzbierała o 3 punkty więcej), co świadczy
o ustabilizowaniu formy na zbliżonym poziomie,
pomimo dość znacznej przebudowy zespołu w prze-
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rwie letniej. W efekcie już na kilka kolejek przed
końcem sezonu, Iskra była pewna utrzymania.
Z pewnością przyczyniła się do tego bardziej udana
runda wiosenna. Teraz w Radwanowicach czas na
zmiany personalne. Już wiadomo, że klub opuszcza
wspomniany trener Rębisz, który zostanie nowym
szkoleniowcem Skawinki Skawina. Jego śladami
może podążyć także kilku czołowych zawodników,
jak choćby skuteczny napastnik Kamil Gęśla. Na
ten moment jest zbyt wcześnie aby prognozować,
jak zespół będzie wyglądał jesienią. Trwają rozmowy z kandydatami do objęcia posady trenera, ale
kluczowe decyzje na moment pisania tego tekstu
jeszcze nie zapadły. Za plecami Iskry znalazła się
z kolei Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów, która
zajęła dopiero 13 miejsce i w efekcie po siedmiu
latach żegna się z „okręgówką”. Dla wszystkich
związanych z piłką w Zabierzowie to duży cios
i rozczarowanie, tym bardziej mając na uwadze fakt, że
o spadku przesądziła porażka w ostatniej kolejce
z Nadwiślanem Kraków (1-3 u siebie), przez
co to właśnie drużyna z Krakowa kosztem AP
Kmity pozostała w V lidze. Nastał więc teraz
w Zabierzowie czas przemyśleń i podejmowania
rozsądnych decyzji, aby banicja w A klasie trwała
możliwie jak najkrócej. Podobnie jak w przypadku
Iskry Radwanowice, znaki zapytania należy postawić przy nazwisku trenera pierwszego zespołu
(już wcześniej zakończono bowiem współpracę
z Wojciechem Pitułą). Jak się wydaje, nieuniknione są także zmiany personalne w kadrze zespołu. Pomimo nieudanego sezonu dla AP Kmity,
jako że życie nie znosi próżni, w nowym sezonie
V ligi zachowane zostanie status quo jeśli chodzi
o naszych przedstawicieli. Autorem historycznego
awansu jest bowiem LOT Balice. Docenić w tym
przypadku należy pracę prezesa klubu Andrzeja
Kowalika, pozostałych działaczy, trenera Jana Cyniewskiego i rzecz jasna samych zawodników, którzy systematycznie poprawiali swoje osiągnięcia.
LOT już w sezonie 2016/17 był bliski sprawienia
dużej niespodzianki, zajmując wówczas trzecie
miejsce. Tym razem ekipa z Balic okazała się już
bezkonkurencyjna i w efekcie mogła świętować.
Wraz z awansem dla LOT-u nadchodzą oczywiście
kolejne wyzwania. Priorytetem jest uzyskanie przez
klub licencji na grę w V lidze (do tej pory mecze
w roli gospodarza rozgrywał w Szczyglicach,
a nie jest przesądzone, czy obiekt ten zostanie przez
MZPN dopuszczony na potrzeby „okręgówki”).
Nieodzowne mogą okazać się także wzmocnienia
obecnej kadry, aby spokojnie się utrzymać.

W A klasie gr. II na 9 miejscu sezon 2017/18
zakończył JKS Zelków, który długo nie mógł być
pewny ligowego bytu. Szczególnie cenne okazało się jednak zdobywanie punktów w meczach
z drużynami bezpośrednio zaangażowanymi
w walkę o utrzymanie. Dodatkowo Zelków potrafił nieoczekiwanie, choć w pełni zasłużenie
wygrać z wyżej notowanym Wawelem, czy też
sprawić niespodziankę i zremisować z faworyzowanym Podgórzem. Ten kapitał pozwolił więc
w ostatecznym rozrachunku na spokojną końcówkę rozgrywek. Bardziej nerwowo było za to
w Szczyglicach, gdzie miejscowy Dragon zapewnił
sobie utrzymanie dopiero w przedostatniej kolejce za sprawą wygranej 6-3 z Wandą Nowa Huta.
Z ligi obok Bratniaka Kraków, zdegradowana
została także Prądniczanka II, zaś Dragon zdołał
jeszcze zdystansować Górzankę Nawojowa Góra
i Liszczankę Liszki. Podopieczni Daniela Mrozińskiego zajęli w końcowej klasyfikacji miejsce
tuż za Zelkowem. Do grona naszych przedstawicieli w A klasie dołączą także Orlęta z Rudawy,
o czym informowaliśmy już w poprzednim numerze. Udział w tym sukcesie miało dwóch trenerów,
gdyż jesienią drużynę prowadził Józef Molik, którego w rundzie rewanżowej zastąpił Piotr Chlipała.
Orlęta po wielu latach posuchy, wreszcie wchodzą
na wyższy poziom, a jak podkreśla prezes klubu
Andrzej Kaczmarczyk, wcale nie zamierzają na
tym poprzestawać. Z pewnością nowoczesny obiekt
w Rudawie zasługuje na to, by gościć coraz lepsze
zespoły. Organizacyjnie klub jest wobec tego gotowy na włączenie się do walki o wyższe cele. Czy
tak samo będzie na płaszczyźnie stricte sportowej,
jak zawsze zweryfikuje boisko.
Bliski tego, by pójść w ślady Orląt był Potok
Więckowice, dla którego cień szansy na awans
widoczny był jeszcze przed ostatnią kolejką
zmagań. Ta sztuka koniec końców jednak się nie
powiodła i miejsce za plecami ekipy z Rudawy
przypadło Strzelcom Kraków. Potok musiał zadowolić się w generalnym rozrachunku miejscem
na najniższym stopniu podium, co i tak przyjęto
z dużym zadowoleniem. Niewątpliwie są to
solidne podstawy do budowania sukcesu w kolejnym sezonie. Miejsca w środku stawki zajęły
z kolei Wisła Rząska (siódme) oraz Niegoszowianka
(ósme). Do tego grona po rocznej przerwie powróci
Topór Aleksandrowice, który promocję do wyższej
ligi zapewnił sobie dzięki zajęciu drugiego miejsca
w trzeciej grupie klasy C.
Tomasz Ziarkowski
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W roli głównej - Adam Nawałka senior
Mistrzostwa świata w piłce nożnej już za nami.
Rozczarowanie czy wręcz przeciwnie? Na pewno emocji nie brakowało. Szczególnie w Rudawie, rodzinnej
miejscowości trenera naszej kadry Adama Nawałki
juniora. To był jedyny taki przypadek w historii światowej piłki nożnej, że mistrzostwa świata z udziałem
polskiej reprezentacji zaczynały się otwarciem Strefy
Kibica przez ojca i syna jednocześnie, co uroczyście
oznajmiła wójt gminy Elżbieta Burtan. Zanim jednak
te słowa: „Strefę Kibica Rudawa 2018 ogłaszam za
otwartą” zostały wypowiedziane, na środku boiska
ustawili się trzej przyjaciele z boiska Orląt w Rudawie:
Adam Nawałka senior, Stanisław Wiśniewski i Witold
Ślusarski, by podać sobie piłkę, która przekazana
została następnie do młodych zawodników miejscowej drużyny jako elementy sztafety sportowej. Były
kwiaty dla seniora Nawałki, ze środka boiska wyfrunęło 50 białych gołębi, a zespół … wykonał znaną
piosenkę: „Trzej przyjaciele z boiska” dedykowaną
wyżej wymienionym. Nawałka senior był jednym
z najlepszych piłkarzy w historii klubu z Rudawy.
Nikt nie liczył wówczas strzelonych przez Niego goli
ale byłby to na pewno wynik trzycyfrowy, powyżej pół
tysiąca. Stanisław Wiśniewski grał w Rudawie długie lata z przerwą na półroczny pobyt w Świcie Krzeszowice. Witold Ślusarski był podstawowym zawodnikiem Orląt przez kilkanaście lat. W roli głównej tej imprezy
z udziałem kobiet z Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich oraz dzieci ze szkoły w Nielepicach był jednak
Adam Nawałka senior. Było to pewnego rodzaju podziękowanie za jego udział w historii polskiej piłki nożnej
w Rudawie i za wychowanie syna, który wpisał się również na stałe w historię Rudawy.
/MZ/
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