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Pł ynie wartko, mimo, iż tego lata nie za-
jęli  się nią strażacy, rybacy i  strażnicy wod-
ni. Nie oczyścili  jej  z rozmaitych, bezmyśl-
nie  wyrzucanych starych sprzętów i śmieci. 
Czynili  tak od paru lat,  w tym roku paskud-
ny wirus  zatrzymał tę wartościową akcję, 
wymyśloną przez soł tysa Marcina Cieślaka, 
szefa gminnych strażaków. 

Na pierwszy rzut oka woda w rzece czysta, 
widać pł ywające pstrągi,  a kiedy przyświeci 
słoneczko – woda staje się jasno niebieska, 
co jest oznaką poprawy stopnia jej czystości. 
Dobrze się przyjrzysz – zobaczysz, a może 
nawet i  usł yszysz, że trzeba będzie zacisnąć 
pasa. Koronawirus zrobił  swoje. Mimo du-
żego budżetu, mimo sprawnego zarządzania 
- zabraknie na niektóre zaplanowane inwe-
stycje; trzeba będzie zrezygnować z ambi-
cji,  z inwestycji,  na które czekało się lata.  
Zimna woda chłodzi zapędy, na szczęście jest 
przejrzysta i  wiele w niej można zobaczyć. 
Na przykład, że niegdysiejsi  niezadowoleni  
dziś starają się zapomnieć o atakach, czę -
sto niewybrednych, nie krzyczą,  rozumieją 
powagę sytuacji.  Czy tak już będzie, czy to 
tylko zjawisko przejściowe?

Nie ma już społeczeństwa rozumianego 
tak, jak def iniuje to Władysław Kopaliński. 
I  mimo, że wyróżnia on różne rodzaje spo -
łeczeństw – to dzisiejsze pojęcie nie mie-
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ści się w żadnej kategorii.  Może najbliższe 
nam jest tzw. „społeczeństwo przyzwalają-
ce”, charakterystyczne dla późnych lat 60. 
XX wieku, w  którym istniała nieograniczo -
na tolerancja, zakładająca bezużyteczność,  
a nawet szkodliwość wszelkich zakazów oby-
czajowych. Czy koreluje z tym „społeczeń-
stwo konsumenckie” ,  w którym muszą nie-
uchronnie istnieć dwa rodzaje niewolników: 
niewolnicy nałogu i  niewolnicy nienawiści? 
Każdy na to pytanie niech odpowie sobie 
sam. Takie mamy czasy…

Dlatego potrzebna jest nam wszystkim 
pamięć. Dziś gmina Zabierzów nie jest ano -
nimowa. I  nie rankingi,  ani nagrody o niej 
świadczą. Bogactwem są ludzie. Na każ-
dym szczeblu. I  kiedy sł yszę, jak wody rzeki  
Rudawy szumią tęsknie o powrocie do cza-
sów słusznie minionych,  do umocnienia waż-
nej niegdyś roli  własnej,  z której pozostał y 
jedynie prywatne wspomnienia – przenoszę  
te ambicje „niedocenianych”  w świat po -
wieści Lema, albo nawet bardziej Brzechwy. 
Albo się starzejemy, albo dziecinniejemy. 
Tak czy owak – na jedno wychodzi.  Nadzie-
ja w tym, że gmina mimo trudnych czasów  
ma się dobrze z całym dobrodziejstwem 
społecznym. 

Witold Ślusarski

FELIETON
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– Budżet gminy na rok 2020 zakładał re-
alizację wielu ważnych, ale i  kosztownych 
inwestycji,  zarówno dokończenia tych inwe-
stycji  już trwających, jak i  nowych. Wobec 
przewidywanego spadku dochodów trze-
ba będzie zapewne z czegoś zrezygnować.  
Co jest lub może być zagrożone w pierwszej 
kolejności?

Niestety zarówno realia ekonomiczne,  
jak i  prognozy w tym zakresie, nie napawają 
optymizmem. Jednak większość zadań inwe-
stycyjnych w gminie Zabierzów przewidzia-
nych na ten rok została już uruchomiona,  
tzn. zostały rozstrzygnięte przetargi i  pod-
pisane umowy na ich realizację (w ok. 80%). 
Ale są i  takie zadania, które jeszcze nie we-
szły w fazę wykonania i  to z nich będziemy 
rezygnować. Będą to inwestycje z zakresu 
melioracji  wodnych, urządzenia dróg rolni-
czych, budowy chodników, przebudowy dróg 
gminnych, budowy oświetlenia ulicznego, 
a także zagospodarowania terenów spor-
towych i  rekreacyjnych. Rezygnacja będzie 
także dotyczyła kilku zadań z zakresu pro-
jektowania infrastruktury drogowej i  wypo-
czynkowej. Łącznie kilkanaście zadań rozsia-
nych po większości terytorium gminy.

Oszacowana wstępnie kwota redukcji  
w dziale inwestycji  to ok. 4,8 mln zł.  Mamy 
również oszczędności po rozstrzygniętych 
przetargach opiewające na ok. 2,2 mln zł,  
co łącznie daje ok. 7 mln oszczędności.  Środ-
ki te są akumulowane, aby stworzyć w f inan-
sach gminy bufor, choć częściowo równowa-
żący prognozowany spadek dochodów, który 
jest szacowany na ok. 10 mln zł,  jednak sza-
cunki te należy traktować z dużą dozą nie-
pewności.

– Możliwe jest zatem przesuwanie termi-
nów realizacji.  Co należałoby uznać za głów-
ne przyczyny takich sytuacji?

Ogłoszony na terenie kraju stan pandemii 
COVID-19 i  przyjęte w tym zakresie rozwią-
zania prawne umożliwią wydłużanie ter-
minów kontraktowych. Część wykonawców 

korzysta z tych narzędzi prawnych i  zwraca 
się do gminy o zgodę na wydłużenie termi-
nu realizacji  zadania. Jest to jednak zjawisko  
o niewielkiej skali,  a wnioskowany czas prze-
sunięcia to kilka miesięcy (przeważnie 2-3).

Jak na razie – i  oby tak dalej – nie widać  
w kręgu wykonawców realizujących zadnia 
dla gminy niepokojących oznak związanych 
np. z brakiem płynności f inansowej, czy trud-
nościami z personelem.

– Już obserwujemy wzrost cen materiałów 
budowlanych, drożeją zatem koszty tych in-
westycji.  Jak duży jest to wzrost? Czy są już 
jakieś wstępne wyliczenia?

Nikt nie wie jak zachowa się rynek sekto-
ra usług budowlanych. Do tej pory obser-
wowaliśmy raczej korektę cen w ofertach 
przetargowych na korzyść zamawiającego 
– czyli  gminy. Jak wspomniałem wcześniej 
przyniosło to oszczędności na poziomie ok.  
2,2 mln zł.  Niemniej jednak stan niepewności,  
w jakiej się znaleźliśmy, nie służy inwestycjom 
 i  rok przyszły pod tym kątem stanowi wielką 
niewiadomą.

– Jak możemy zabezpieczyć się przed gwał-
townym spadkiem poziomu gospodarcze-
go gminy, jak bardzo może się to przełożyć  
na obniżenie jakości życia w gminie?  
Tego pytania też nie można uniknąć…

Myślę, że w krótkookresowej perspekty-
wie obniżenie poziomu życia w naszej gminie  
nie nastąpi.  W końcu przez wiele lat były 
inwestowane potężne środki publiczne  
w infrastrukturę publiczną, która funkcjonuje  
i  o którą dbamy. Mówiąc o negatywnych 
skutkach spowolnienia gospodarczego lub 
nawet recesji  w kontekście funkcjonowa-
nia gminy, wchodzimy w dalszy horyzont 
czasowy następnych 2-3 lat.  Spowolnienie,  
bądź recesja, będą prowadziły do stagnacji 
inwestycyjnej,  a jak mówi stare porzekadło, 
kto stoi w miejscu ten się cofa…

Pytamy Bartłomieja Stawarza, wicewójta gminy Zabierzów 

Co nas czeka?
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Podczas Sesji  Rady Gminy Zabierzów  
w dniu 29 maja 2020 radni podjęli  dwie waż-
ne uchwał y dotyczące odbioru odpadów: 
szczegółowego sposobu i  zakresu świadcze-
nia usług w tym zakresie oraz regulaminu 
utrzymania czystości i  porządku na tere-
nie gminy Zabierzów. Nad projektami tych 
uchwał pracowała Komisja Doraźna, składa-
jąca się z pięciu radnych.  Najważniej -
sze zmiany w porównaniu do obecnego sys-
temu odbioru odpadów, które obowiązywać 
będą od 31 grudnia 2020, to zwiększenie 
częstotliwości odbioru odpadów biodegra-
dowalnych (np. trawa, liście, obierki z wa-
rzyw i  owoców). Te bioodpady w przyszł ym 
roku odbierane będą w zabudowie jedno -
rodzinnej raz na dwa tygodnie przez cał y 
rok.  W zabudowie wielorodzinnej w okresie  
od 1 kwietnia do 30 listopada bioodpady  
odbierane będą raz na tydzień, a w okresie 
od 1 grudnia do 31 marca –  raz na dwa ty-
godnie. 

Mieszkańcy, którzy posiadają kompostow-
niki i  będą w nich gromadzić bioodpady, 
mogą w przyszłości spodziewać się zwol-
nienia z części opłaty za odbiór odpadów.  
Nad wielkością tych obniżek opłat pracuje 
obecnie Komisja Doraźna.  

 Kolejna zmiana dotyczy opisywania 
kubłów na pozostałości z segregacji.  Na ku-
błach obowiązkowo będzie trzeba podać ad-
res nieruchomości.

  Zmieni się też liczba worków do se-
gregacji  odpadów dostarczanych miesz-
kańcom. Właściciel nieruchomości otrzyma  
na wymianę po dwa worki koloru: żół tego 
dla tworzyw sztucznych, metali  i  opakowań 
wielomateriałowych, niebieskiego dla papie-
ru, zielonego dla szkła, brązowego dla od-
padów biodegradowalnych oraz dodatkowo  
po dwa worki każdego koloru na każde kolej-
ne rozpoczęte 4 osoby, jeśli  daną nierucho -
mość zamieszkuje powyżej czterech osób. 

 Do tej pory mieszkańcy mieli  proble-
my z oddawaniem odpadów w postaci  strzy-
kawek, igie ł itp.  Gmina zapewni odbiór tego 

typu odpadów – które powstają w gospo -
darstwach domowych w wyniku przyjmowa-
nia produktów leczniczych w formie iniekcji 
 i  prowadzenia monitoringu poziomu sub -
stancji  we krwi. Odpady te przyjmowane 
będą w wyznaczonych ośrodkach zdrowia 
oraz aptekach.

Z pełną treścią podjętych uchwał można 
zapoznać się w Biuletynie Informacji  Publicz-
nej na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Zabierzów.

Ważna dla mieszkańców uchwała dotyczy-
ła digitalizacji,  weryf ikacji,  poprawy jakości 
mapy ewidencyjnej oraz modernizacji  bazy 
EGiP gminy Zabierzów. EGiP to ewidencja 
gruntów i budynków.  Chodzi o to, by w ta-
kiej bazie znalazł y się rzetelne i  dokładne 
dane każdej działki  i  każdej nieruchomości. 
W bazie znajdą się prawidłowo określone 
powierzchnie działek, ich położenie, klasy 
gruntów, struktura własności.  Posiadanie 
takiej bazy w formie elektronicznej przez 
gminę umożliwia jednoznaczne określenie 
np. wysokości podatków od nieruchomości 
dla każdego właściciela, prawidłowe dopłaty 
dla rolników oraz usprawni proces inwesto -
wania, zaoszczędzi wydatków mieszkańcom 
podczas transakcji  sprzedaży i  kupna działek 
i  nieruchomości,  skróci i  znacznie ułatwi ten 
proces. W dotychczasowych ewidencjach, 
jak pokazuje praktyka, znajduje się też spo -
ro błędów, wynikających z różnych metod 
geodezyjnych tworzenia tych ewidencji  
w ubiegł ych latach. Dotychczas przy wszel-
kich transakcjach te błędy są usuwane  
na koszt właściciela, nowa baza elektronicz-
na doprowadzi do usunięcia tych błędów.  
Jak poinformowała wójt Elżbieta Bur-
tan, Starostwo Powiatowe otrzyma środki  
na uregulowanie ewidencji  gruntów z Unii 
Europejskiej,  jednak będą one niewystar-
czające, dlatego gminy, które nie mają jesz-
cze takiej nowoczesnej ewidencji,  zdecydo -
wał y się na dopłaty ze swoich budżetów. 
Radni podjęli  uchwałę, że  dopłata Gminy  
Zabierzów wyniesie  ponad 2 mln 219 tys. zł,  
z czego po połowie w roku 2021 i  2022. 
Gmina Zabierzów dof inansuje także jeszcze  
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w 2020 roku inwestycje na drogach powia-
towych: kwotą prawie 35 tys. zł  przebudo -
wę drogi nr 2120K w Burowie oraz kwotą 
ponad 286 tys. zł  budowę chodnika w cią-
gu drogi nr 2131K W Zelkowie. Jeśli  chodzi  
o współpracę ze Starostwem Powiatowym, 
to Gmina Zabierzów może dof inansowywać 
tylko te inwestycje na drogach powiato -
wych, które Starostwo zamierza realizować. 
Wielokrotnie Gmina zwracała się do Powia-
tu z  inicjatywą wsparcia budowy małego od-
cinka chodnika oraz przejścia dla pieszych 
na drodze powiatowej na odcinku Bolecho -
wice – Brzezie, aby bezpieczne było doj-
ście do sklepu Lewiatan. Powiat wstępnie  
zaakceptował tę inwestycję, lecz później  się  
z niej wycofał.  Tak więc na jej realizację 
trzeba będzie jeszcze poczekać. 

  Podczas Sesji  w dniu 29 maja, rad-
nym przedłożono też pakiet informacji  
dotyczących inwestycji.  Wśród najwięk-
szych inwestycji  obecnie realizowanych wy-
mieniono m. in. remont zabytkowej willi  
w Kochanowie, rozbudowę i  przebudo -
wę Szkoły Podstawowej przy ul.  Szkolnej  
w Zabierzowie, roboty melioracyjne na te-
renie gminy, rozbudowę drogi powiatowej  
na odcinku od granic Krakowa do skrzy-
żowania z drogą wojewódzką w Balicach 
przy autostradzie A4 wraz z budową mostu  
na rzece Rudawie w Szczyglicach i  oświe-
tleniem, modernizację nawierzchni dróg 
gminnych (etap I),   budowę chodnika przy 
ul.  Różanej w Ujeździe, rozbudowę dro -
gi gminnej w Brzoskwini,  III  etap budowy  

budynku gminnego w Kleszczowie, budowę 
budynku gminnego w Rudawie, budowę re-
mizy OSP w Więckowicach, rozbudowę Szkoł y 
Podstawowej w Zelkowie, budowę zaplecza 
sportowego przy boisku przy ul.  Spokojnej  
w Bolechowicach oraz budowę zaplecza 
sportowego klubu „Wisła – Rząska”. Naj-
większe z zadań oczekujących na realizację 
to m. in.:  II  etap modernizacji  nawierzchni 
dróg, budowa i  remonty dróg prowadzących 
do gruntów rolnych, budowa ściany oporo -
wej przy ul.  Widokowej i  Skalnej w Karnio -
wicach, naprawa kolektora kanalizacji  desz-
czowej wraz z odbudową drogi w Rząsce, 
wykonanie boiska wielofunkcyjnego o na-
wierzchni syntetycznej w Niegoszowicach.

 Pod koniec Sesji  głos zabrała wójt  
Elżbieta Burtan. Powiedziała, że Urząd Gmi-
ny Zabierzów jest jednym z pierwszych,  
który otworzył się dla mieszkańców. Można 
teraz umówić się telefonicznie na rozmowy  
z urzędnikami. Wspomniała o odwołanych 
imprezach i  wydarzeniach kulturalnych,  
jednak zaznaczyła, że już wkrótce będą od-
bywać się zebrania wiejskie. Wójt mówiła też  
o spadających wpł ywach z podatków  
w związku z pandemią. Przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Krawczyk zasugero -
wał, że jeżeli  dojdzie do rezygnacji  z pew-
nych przewidzianych na ten rok inwestycji,  
to w decyzjach tych powinni uczestniczyć radni  
i  soł tysi.

Lucyna Drelinkiewicz

Czy zastanawialiście się czasem, drodzy 
Czytelnicy, ile w życiu człowieka znaczy sło -
wo?  Niedawno ktoś mi zwrócił  na to uwagę.

Mówi się: słowo ulotne. Ot, coś powiedzia-
ne, uleci,  rozpł ynie się i  ślad po nim nie zo -
stanie. Starożytni Rzymianie mawiali:  „verba 
volant, scripta manent ” - słowa ulatują , pi-
smo zostaje.

Jednak nie jest to tak całkowicie zgodne 
z prawdą. Słowo też pozostaje. Pozostaje  

w pamięci tych, do których było skierowane 
i  tych, którzy je usł yszeli.

Może to być dobre słowo. Słowo matki,  
będącej  przy nadziei,  k tórego nie rozu -
mie,  ale je s ł yszy  nienarodzone dziecko.  
To s łowo, wypowiedziane z miłością i  czuło -
ścią ,  tworzy pier wszą więź między matką i 
dzieckiem.  Wykrzyczane w z łości  z  pewno -
ścią odbije się kiedyś niekorzystnie na ma -
luszku,  powodując ner wowe lub strachliwe  
zachowanie.
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Dobre słowo potraf i  dodać otuchy, wzbu-
dzić nadzieję. Czasami ukoi ból,  uspokoi, 
choć na chwilę oddali  od zmartwień.

Mądre słowo, wypowiedziane w odpo -
wiednim momencie, pogodzi zwaśnionych, 
pozwoli  podjąć właściwą decyzję,  pomoże 
znaleźć rozwiązanie, wprowadzi na właściwą 
ścieżkę życia, wyprowadzi na prostą.

Nierozważne słowo, które leci z ust do ust, 
zanim człowiek się ugryzie w język, potraf i 
zrobić wiele złego. Zburzy harmonię w ro -
dzinie, spowoduje niesnaski między przyja-
ciółmi. Nierozważne słowo, tocząc się z ust 
do ust niby kula śniegowa obrasta w inne 
słowa i  niesie się plotką przez świat.

Kłamliwe słowo wprowadzi rozdźwięki mię -
dzy państwami, między społeczeństwem. 
Powtarzane uporczywie przybiera pozory 
prawdy. Często ten, który je wypowiada,  
z czasem też uznaje je za prawdę.

Oszczercze słowo potraf i  zgnębić czło -
wieka, zepchnąć go na samo dno pogardy,  
złamać życie. Takie słowo to chy-
ba najgorsze ze wszystkich kategorii.  

Takie słowo potraf i  zabić.
Wysłuchane słowo. Ono daje upust czy-

imś emocjom, potraf i  rozładować napięcie, 
 jeśli  tylko ktoś zechce wysłuchać...

Niewypowiedziane słowo, przemilczane. 
Nie jest to dobre słowo. Tłumi, skrywa emo -
cje,  żale i  pretensje, które – wypowiedziane 
– niejednokrotnie mogł yby wyjaśnić wiele 
niekomfortowych sytuacji.

Jakie słowa teraz sł yszymy najczęściej?   
Te dobre czy te złe? Jak wpłyną one na nas, 
a szczególnie na tych, którzy dopiero wcho -
dzą w dorosłość? Które słowo uznamy  
za właściwe? Czy zdajemy sobie sprawę, 
 jak wiele znaczeń ma słowo „słowo”?

Słowa są jak puch rozwiany na wietrze: lecą  
w świat i nie da się ich już nigdy pozbierać.

Można mieć tylko nadzieję, że najdalej  
odlecą te złe, a te dobre będą wokół nas  
wirować.

Zważajmy na słowa.

Hanna Czaja-Bogner

Szlakiem awansu Więckowic

Spacer po tym sołectwie, jednym z mniej-
szych w gminie (ok. 1000 mieszkańców), 
wraz z soł tysem i radnym gminnym Ada-
mem Wierzbickim rozpoczynamy od remizy 
strażackiej.  Wchodzimy do środka, do wy-
remontowanej dużej sali,  w której kiedyś 
Adam Wierzbicki jako instruktor świetlico -
wy rozpoczynał swoją działalność.  Przez 
11 lat wychowywał i  szkoli ł  młodzież, a po -
nieważ dał się poznać jako człowiek z gło -
wą pełną pomysłów i sprawny  organizator, 
został wybrany soł tysem. To jest już jego 
druga kadencja jako soł tysa. W ostatnich 
wyborach gminnych został wybrany radnym.  
W  świetlicy trwają właśnie przygotowa-
nia do uroczystości święta Bożego Ciała.  
Organizatorzy, świadomi trwającej pandemii, 
muszą tak przygotować salę, żeby wykluczyć 
potencjalne zagrożenia.  Remiza jest raczej 
nieduża, dlatego zapadła decyzja o  budo -
wie nowego obiektu dla Ochotniczej Straży  

Pożarnej.  Wykonano już wykopy pod nowy 
budynek, doprowadzono media, przygoto -
wano teren dla parkingu.

Sprzed remizy ruszamy w kierunku nowe-
go placu zabaw dla dzieci.  Nie jest to zwy-
kł y plac jakich wiele; korzystać z niego będą 
mogli  wkrótce także dorośli.  Soł tys z dumą 
pokazuje mi altanę zbudowaną w góralskim 
stylu. Wkrótce powstanie tu zjeżdżalnia 
czynna przez cał y rok. W tym celu zmienio -
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no oświetlenie placu z parkowego na ledo -
we. Jest mocniejsze, energooszczędne i  bar-
dziej eleganckie. Elegancja – to słowo pada 
często z ust Adama Wierzbickiego. Poprawie 
estetyki tego miejsca służy  150  posadzo -
nych kolorowych krzewów. Teren jest wyko -
rzystywany każdego roku na rodzinne pik-
niki,  co w tym roku z wiadomych względów 
nie będzie możliwe,  aczkolwiek z organizacji 
Dnia Dziecka nie zrezygnowano.

– Więckowice mają dorównać najlepszym, 
mają wyglądać tak, by nikt nie wstydził  się, 
że tu mieszka. Stąd taki duży nacisk soł tys  
i  radny w jednej osobie  kładzie na nowe, wy-
godne i  bezpieczne drogi w Więckowicach. 

 

Dalsza nasza trasa wiedzie w kierunku Placu 
Pamięci im. Michała Jana Benescha, wywie-
zionego w 1940 do Kozielska i  zamordowa-
nego w Katyniu. Na tym skwerze rośnie Dąb 
Pamięci (nazywany też  Dębem Katyńskim), 
zasadzony tu przed 11 laty. Przypominamy 
sobie tę uroczystość, relację z niej znaleźć 
można w gazecie Znad Rudawy z tamtego 
okresu. To tu właśnie w okolicy 11 listo -
pada odbywają się „lekcje patriotycznego  
śpiewu”.

Przejeżdżamy obok Domu Pomocy Społecz-
nej. Zamknięta brama – trwa kwarantanna, 
obcy nie mogą wejść do środka, ale Adam 
Wierzbicki wyraźnie podkreśla dobrą, by nie 
powiedzieć, bardzo dobrą współpracę soł ty-
sa i  Rady Sołeckiej z tą placówką.  

Mijamy krzyże przydrożne i  kapliczki.  - 
Wszystkie je odnowiliśmy, to też przecież 
pamiątki naszej przeszłości – mówi soł tys. 
Jego zamiłowanie do historii  sięga czasów 
szkolnych, nawet maturę zdawał właśnie  

z historii.  Historia nadal pozostaje wielką 
pasją radnego.

Objechaliśmy już pół sołectwa, wszędzie 
wygodne asfaltowe drogi.  To bez wątpie-
nia uzasadniony  powód do dumy.  Jedziemy 
właśnie w kierunku Brzezinki,  docieramy do 
skrzyżowania, które jeszcze parę lat temu 
przynosiło wstyd Więckowicom. Dziś prze-
budowane, nawiązuje do podobnych bezko -
l izyjnych skrzyżowań w innych sołectwach 
gminy. Jest wygodny chodnik, są pobocza, 
wyrównano skarpę. Estetycznie i  bezpiecz-
nie. Kierowcy chwalą to rozwiązanie. Zatrzy-
mujemy się na poboczu, naprzeciw zabyt-
kowego krzyża z 1876 roku. Taki sam krzyż 
znajduje się na trasie nowej obwodnicy  
Zabierzowa. Adam Wierzbicki planuje prze-
nieść go w inne godne miejsce, aby również 
stanowił pamiątkę przeszłości sołectwa, 
zwłaszcza, że znajduje się akurat w punkcie, 
który stanowi granicę między Więckowica-
mi, Kobylanami i  Niegoszowicami. Ten te-
ren jest szczególnie atrakcyjny dla nowych 
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mieszkańców sołectwa. Powstaje tu nowe 
osiedle, a działki  osiągają naprawdę godne 
ceny.

Jedziemy dalej.  Zatrzymujemy się przy roz-
ległej łące porośniętej chaszczami i  wysoką 
trawą. Kiedyś gmina zakupiła ją dla Koby-
lan, teraz należy do Więckowic. To właśnie  
tu Adam Wierzbicki planuje  wybudować 
Strefę Wolnego Wypoczynku, z boiskiem 
sportowym, stołami szachowymi, alejkami 
i  całą dodatkową infrastrukturą, jaką powi-
nien posiadać taki park z prawdziwego zda-
rzenia. Są plany, ale do realizacji  projektu 
strefy droga jeszcze daleka. Sprzeciwiają się 
jej   dwie właścicielki  przyległ ych terenów. 
Soł tys ma nadzieję, że jednak wszyscy się 
dogadają i  powstanie prawdziwa wizytów-
ka sołectwa. Miejsce rekreacji  służące wielu 
pokoleniom mieszkańców. 

Kończymy naszą podróż po Więckowi-
cach. Mamy jeszcze tylko odwiedzić obiekt 
sportowy klubu Potok. Niczym szczególnym  
się nie wyróżnia, może tylko jako jedyny 
posiada dwa boiska, ale reszta infrastruk-

tury sportowej wymaga przebudowy i  roz-
budowy. Wyjeżdżamy na drogę główną  
w kierunku Brzezinki.  Przejeżdżamy obok 
ulicy Wiśniowej. Trwają tam przygotowania 
do położenia na niej nakładki bitumicznej. 
Będzie na pewno gotowa w tym roku. 

Sprawdzimy, przecież nie jesteśmy w Więc-
kowicach ostatni raz…

Witold Ślusarski

Czekali na to wiele lat

Trudno znaleźć w Małopolsce gmi-
nę, w której w ostatniej dekadzie 
powstało tyle domów kultury, świe-
tlic i  innych obiektów użyteczno -
ści publicznej,  co właśnie w gminie  
Zabierzów. Szkoły, stadiony spor-
towe, domy kultury, przystan-
ki komunikacyjne, drogi,  chodniki  
i  wszystko, co przyczynia się do spo -
łecznego rozwoju i  wpł ywa na spo -
łeczny awans mieszkańców. Kończy 
się budowa nowego Domu Kultury 
w Rudawie, powstaje obiekt spor-
towy w Bolechowicach, na ukoń-
czeniu jest budowa Domu Kultury 
w Kleszczowie – inwestycji,  na którą miesz-
kańcy tego sołectwa czekali  kilkadziesiąt 
lat.  I  znów będzie to obiekt wyróżniający  
się w architektonicznym pejzażu gminy. 
Posiada 340 m. kw. powierzchni,  a składa 
się na to duża sala ze sceną o powierzchni  

120 m. kw., zaplecze sanitarne, szatnie oraz 
druga sala o powierzchni 90 m. kw. Klesz-
czowianie, którzy znani są z dużej aktywno -
ści  społecznej zyskują obiekt, który zdecy-
dowanie podnosi prestiż tej miejscowości.
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W Gminie Zabierzów od ponad siedemdzie-
sięciu lat działa Gminna Biblioteka Publicz-
na, wraz z trzema f iliami: w Balicach, Bole-
chowicach i  Rudawie. W sumie do wszystkich 
bibliotek zapisanych jest około 2 tysięcy 
Czytelników, a nasz łączny księgozbiór liczy  
około 50 tysięcy egzemplarzy. 

Kiedy 12 marca podjęto decyzję o wstrzy-
maniu wypożyczania książek, ze względu  
na pandemię koronawirusa, by ła to nie-
zwykle trudna sytuacja, zarówno dla na-
szych Czytelników, jak i  dla nas biblioteka-
rzy. Osiem bibliotekarek, mających  ponad  
140 lat (!!!) bibliotekarskiego doświadczenia,  
to osoby z ogromną pasją a przede wszyst-
kim miłością do książek. Dla nas biblioteka 
bez Czytelnika, to zupełnie inne miejsce. 
Dlatego już w chwili  zamknięcia, wiedzieli-
śmy, że trzeba zrobić wszystko, aby jak naj-
lepiej zorganizować i  umilić naszym wiernym 
Czytelnikom tę przymusową rozłąkę.

W bibliotece w Zabierzowie przez cał y 
okres kwarantanny organizowane był y dyżu-
ry, aby nasi bibliotekarze mogli  być do dys-
pozycji  Czytelników, przynajmniej tej telefo -
nicznej.  Natomiast  życie f ilialnych bibliotek 
przeniosło się na jadalniane stoły, które 
stały się naszymi nowymi biurkami. Dzięki 
wprowadzonemu kilka lat temu systemo -
wi bibliotecznemu SOWA, byliśmy w stanie  
wykonać zdalnie mnóstwo pracy. Opraco -
wanie zbiorów, ubytkowanie, wszelkiego  
rodzaju statystyki,  to tylko część naszych 
zadań. Wiadomo, nie samym systemem czło -
wiek żyje. 

W trakcie bibliotecznej pracy zdalnej,  po -
wstawał y liczne recenzje książek, narodzi-
ł y się pomysł y na biblioteczne konkursy,  
a także powstał y scenariusze pracy z dzieć-
mi, która jest szalenie istotna w naszej bi-
bliotekarskiej misji.

Nasza aktywność mocno zaznaczyła się  
w przestrzeni Facebooka, gdzie naszymi 
działaniami staraliśmy się umilić czas tych 
młodszych i  starszych Czytelników. Nasza 
plastyczka Karina Znamirowska przygoto -

wała wycinankowe Muminki,  które stał y się 
nie lada atrakcją dla tych mał ych, ale i  du-
żych fanów postaci z książek Tove Jansson.  
Zostaliśmy wręcz zasypani zdjęciami posta-
ci,  które powstał y dzięki naszym szablonom.  
Także kolorowane biblioteczne literki cie-
szy ły dzieci i  pozwalał y choć na chwilę za-
pomnieć o tym dziwnym czasie,  który toczy ł 
się za zamkniętym oknem.

Oczywiście, możliwie szybko wrócił yśmy 
do naszych ukochanych bibliotek, aby przy-
gotować się na powrót do nowej rzeczywi-
stości.  Kierownik Maria Gaudyn, zarwała nie 
jedną noc, opracowując i  wdrażając pomysł y 
przygotowania bibliotek, tak aby Czytelnicy 
i  bibliotekarze, czuli  się w nich bezpiecznie.

Spośród różnych koncepcji,  testowania 
wielu rodzajów zabezpieczeń, ostatecznie 
powstały te, które możecie oglądać w na-
szych bibliotekach. Specjalnie zaprojek-
towane przesłony pozwalają Czytelnikom  
na bezpieczne wypożyczanie, jednocześnie 
ograniczając dostęp do książkowych rega-
łów. Dzięki temu potencjalne rozprzestrze-
nianie się groźnego koronawirusa zostało 
ograniczone do minimum.

D o d a t k o w o ,  w  n a s z e j  b o l e c h o w i c k i e j  
f il i i  trwał y prace przy nowym pomieszcze-
niu, które dzięki przychylności wójt Elżbiety 
Burtan oraz przewodniczącego Rady Gmi-
ny Henryka Krawczyka, udało się pozyskać  
i  wyremontować na rzecz biblioteki.

Aby zwiększyć komfort Czytelników  
w czasie „zamknięcia” udostępniliśmy całe 
nasze księgozbiory ( jak już wspominałam 
około 50 tysięcy egzemplarzy) do katalogu 
online, dzięki czemu można je swobodnie 
rezerwować i  zamawiać. Nie zapomnieliśmy 
także o książkowych nowościach, które na 
bieżąco zamawialiśmy i  opracowywaliśmy 
z myślą o naszych stęsknionych za dobrą 
książką Czytelnikach. Opracowane został y 
specjalne procedury wypożyczania i  zwrotu 
książek, a każda z nas przeszła odpowied-
nie szkolenie, odnośnie do zasad działania  
w trakcie pandemii.

Biblioteka Czy telnikami stoi!

KULTURA
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Po kilku tygodniach ciężkiej pracy, 11 maja, 
nasze biblioteki otwar ł y się na nowo.

Jest nam niezwykle miło, że o nas nie za-
pomnieliście. W pierwszym dniu po otwar-

ciu odwiedziło nas w sumie ponad 200 osób. 
Nasi Czytelnicy są wyrozumiali  i  doskonale 
odnajdują się w tej nowej bibliotecznej rze-
czywistości.  Chcemy podziękować wszyst-
kim, którzy do nas przychodzą i  oczywiście 
zachęcić do jak najczęstszego korzystania  
z biblioteki.  Jest w pełni bezpiecznie, wszyst-
ko na bieżąco dezynfekujemy, a książki,  
które są zwracane, traf iają na 7-dniową 
kwarantannę. Mimo braku dostępu do pół-
ek, robimy co możemy, żeby nasi Czytelnicy 
byli  zadowoleni.  O tym, co się u nas dzieje, 
informujemy na bieżąco na naszym biblio -
tecznym Facebooku. Zapraszamy do polu-
bienia naszego prof ilu.

Tekst: Anna Domagała

Pora przy pomnieć sobie o muchach

KULTURA

To przecież  nasze wierne towarzyszk i,  
na  widok k tór ych jednak wielu  z  nas  wzdra -
ga się  z  obrzydzeniem.  Jest  to  uzasadnio -
ne,  zw łaszcza  gdy uświadomimy sobie, 
gdzie  te  owady najchętniej  spędzają   czas: 
w ygódki,  pr yzmy gnoju,  cuchnące kub ł y  
na  śmieci.  Czy telnic y  bardziej  wrażl i -
wi niech przer wą w t ym miejscu lek turę ,  
będzie  jeszcze gorzej.

Ale na początek kilka ciekawostek. Much 
jest na świecie ok. 300 000 gatunków. Nigdy 
nie uda nam się ich wytępić, nawet ucieka-
jąc się do chytrych sposobów, bo one są od 
nas sprytniejsze, a ponadto wyposażone są 
w mechanizm obronny, który zabezpiecza 
ich populację przed całkowitym  unicestwie-

niem. Żadna chemiczna trucizna w walce  
z muchami nie jest w pełni skuteczna. Po -
traf i  zabić wprawdzie wiele osobników,  
ale już ich trzecia generacja, czyli  po ok. 
trzech miesiącach od momentu  zetknięcia 
się z określoną trucizną, wykształca dość 
skuteczny mechanizm ochronny. Owady te  
magazynują po prostu w swym chitynowym 
pancerzyku więcej substancji  t łuszczowych, 
przez które pestycydom trudno przedrzeć 
się do wnętrza ich organizmu.

Skoro nie możemy się pozbyć tych intru-
zów, przyjrzyjmy się im z uwagą, a dostrzeże-
my wiele interesujących faktów. Ich ogrom-
ne oczy zajmują niemal całą powierzchnię 
ich głowy, na dodatek nie są to zwykłe oczy.  
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Oczy much zbudowane są z ok. 4 tysięcy 
mikroskopijnych  osobnych oczek (fasetek), 
które zapewniają im szerokie pole widzenia, 
pozwalają im widzieć świat niemal dookoła 
ich głowy, dzięki czemu mogą szybko  umknąć 
przed zasadzkami i  wrogami.  Oko takie reje-
struje blisko 200 obrazów na sekundę,  pod-
czas gdy oko ludzkie co najwyżej 20.   Może 
ta wyjątkowość muszych oczu zdecydowała, 
iż dawni aptekarze właśnie z wysuszonych  
i  utar tych much wytwarzali  maści na choroby 
oczu? Muchy samców mają znacznie większe 
oczy od samiczek. Dlaczego? Może jak w baj-
ce o czerwonym kapturku, by lepiej widział y, 
aby wybrać  najbardziej atrakcyjną par tner-
kę? Samica po zapłodnieniu składa ok. 70 ja-
jeczek, najchętniej w - uwaga - ...odchodach 
świńskich, w skrajnym przypadku w porzu-
conych petach papierosowych. Już następ -
nego dnia wylegają się czerwie, a te żywią 
się bakteriami z otoczenia. Na dodatek po -
traf ią podczas konsumpcji  wchłaniać jedynie 
stał y pokarm, zaś pł yn, w którym te bakterie 
bytował y, wydalać na zewnątrz. Gdy larwy 
żerują na mięsie, nie zjadają zatem naszego 
schabu, czy polędwicy, ale żywią się właśnie 
bakteriami, które wywołują w mięsie proces 
gnilny. W niektórych szpitalach wykorzystu-
je się w praktyce tę cechę larw, używając 
ich do oczyszczania trudno gojących się ran, 
i  to z doskonał ym skutkiem.

Po około 10 dniach czerw przeobraża się  
w muchę, a po kolejnych dwóch osiąga doj-
rzałość rozrodczą.  W przeciwieństwie do 
niektórych  gatunków tropikalnych, nasze 
europejskie muchy typu  musca domesti-
ca - nie należą do szybkich. Osiągają w lo -
cie ledwie ok. 8 km/h. Interesujące jest,  
że bez względu na to, z jaką szybkością fruną,  
potraf ią zatrzymać się w miejscu i  zmienić 
bł yskawicznie kierunek. Mogą natomiast 
machać skrzydełkami z zawrotną prędkością , 
nawet 330 razy na sekundę, a ich skrzydełka 
nie są poruszane poprzez impuls mięśnio -
wy, lecz wskutek napinana „klatki piersio -
wej”.  Każde takie napięcie wystarcza na ok.  
5 ruchów skrzydełek. Otwory oddechowe, 
czyli  tchawki,  w piersiach oraz na odwłoku 
zaopatrują ów swoisty silniczek w tlen.

W przeciwieństwie do innych owadów, 

mucha posiada tylko dwa skrzydełka, a nie 
cztery. Bez trudu przemieszcza się też „do 
góry nogami”, gdy np. spaceruje po naszym 
suf icie. Takie wędrówki umożliwiają im wil-
gotne  przyssawki na łapkach.

W kwestii  diety muchy nie są wybredne, 
smakuje im wszystko, no, może poza kam-
forą. Hodowcy much - tak, proszę państwa, 
są ludzie którzy hodują muchy, sprzedawane 
potem głównie wędkarzom jako przynęta, 
otóż twierdzą oni,  iż prawdziwym przysma-
kiem much są  syropy multiwitaminowe oraz 
papki owocowe dla niemowląt.

Biomucha
 Muchy należy tępić, gdyż przenoszą 

mnóstwo zarazków chorobotwórczych.  
Gdy zawodzi chemia, można sięgnąć po jej 
naturalnych wrogów. Należy do nich choć-
by jej krewniaczka, pochodząca z kontynen-
tu amerykańskiego,  mucha Ophyra aene -
scens, nazywana  z łaciny ofyrą. Jest ona 
sporo  mniejsza od naszej pospolitej muchy 
i  błyszcząco czarna.  Rozmnaża się rów-
nie szybko, jak europejska. Larwy ofyry,  
gdy osiągną trzecie stadium rozwoju, stają 
się mięsożerne i  drapieżne i  bez pardonu 
atakują czerwie innych much, nawet w obec-
ności innego atrakcyjnego  pokarmu. Dodać 
należy, iż te drapieżne czerwie w chwilach 
braku pokarmu nie gardzą też czerwiami 
własnego gatunku, to takie swoiste mucho -
żerstwo.  Ofyrę wykorzystuje się skutecznie 
jako biologiczną broń przeciw pospolitym 
muchom  m. in. w stajniach i  innych budyn-
kach inwentarskich, zwłaszcza, że  muchy 
tego gatunku nie są tak uciążliwe dla zwie-
rząt, jak mucha domowa.

Innym naturalnym wrogiem much jest pe-
wien grzybek, który w postaci py łku osadza 
się na ścianach i  szybach budynków i wystar-
czy, by mucha dotknęła łapką tych miejsc, 
szybko pada martwa.

Jak zabić muchę?
Człowiek, któremu uda się dopaść muchę 

gazetą, packą lub w desperacji  nawet gołą 
ręką, może sobie pogratulować ref leksu, 
gdyż ref leks przeciętnej muchy przewyższa   
10 -krotnie  reakcję homo sapiens. Jeśli  ktoś 
stale odnosi w tej dziedzinie porażki,  niech 
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Osobiście nie żałuję, bo za tym gatunkiem 
muzycznym nie przepadam. Disco polo to 
gatunek muzyki popularnej będący nur-
tem muzyki tanecznej,  powstał ym w Polsce  
w latach 80. XX wieku, w początkowym okre -
sie istnienia znany jako muzyka chodnikowa 
albo także pod nazwą muzyka podwórkowa. 
Nurt ten, będący rodzajem muzycznego folk-
loru miejskiego, cieszy ł się dużą popularno -
ścią w latach 90. i  cieszy się do dziś.  Mówiąc 
oględnie, to niezbyt wyraf inowana muzyka  
i  takież słowa piosenek. Wszystkie dyskopo -
lowe utwory można by streścić następująco: 
on ją kocha platonicznie, ale liczy na więcej, 
czasem of iaruje jej „milion, milion róż”, cza-
sem „złote obrączki dwie” i  chce, by była jak 
ta Aleksandra: „Ale, Ale, Aleksandra, taka, 
taka taka skromna, taka, taka sexibomba”.

 Skąd taka popularność tego prostego 
w muzyce i  treści  gatunku? Ludziom się po -
doba, a mnie niekoniecznie, ale o gustach, 
wiadomo, się nie dyskutuje. Zastanówmy się 
więc, dlaczego Zenek, Sławomir i  inni wyko -
nawcy disco polo są tak ostro promowani 
przez T VP. Tu działa zasada: trzeba pokazy-
wać to, co lubi masowy odbiorca. Im więcej 
oglądających, tym większe wpływy z reklam. 
Ludzie to lubią , ludzie to kupią...  Opłaca się 
nakręcić f ilm o Zenku za duże pieniądze, bo 
ludzie na to pójdą. Opłaca się zrobić Zen-
kowi benef is,  bo przyciągnie widzów do te-
lewizorów. Interes się kręci...  Tylko, że taka 

To było w lutym, albo na początku mar-
ca. W autobusie dwie nastolatki wymieniał y 
się informacjami z życia Zenka Martyniuka, 
„króla disco polo”. Zachwycone piosenkami 
Zenka, wzdychał y: -  Ach, gdyby tak przyje-
chał do Zabierzowa...  Po jego autograf sta-
łabym w kolejce nawet pięć godzin – mówiła 
jedna, a druga dodała: -  Najlepiej by było, 
jakby gmina zaprosiła go na dożynki.  Super 
pomysł! -  rozmarzyła się ta pierwsza: bo to 
wstęp darmowy byłby i  przyszliby chłopaki 
nie tylko nasze, ale pewnie nawet z Krako -
wa i z całej okolicy by się ludzie nazjeżdżali!  
A ta druga już w autobusie przed wysiadaniem 
zaczęła nucić: - Przez twe oczy zielone...

 Zachwycone Zenkiem są miliony Po -
lek i  Polaków. Jego przeboje rozbrzmiewają  
na domówkach,  do muzyki disco polo tańczą 
nawet emeryci na wieczorkach zapoznaw-
czych w sanatoriach. Bo nie tylko ten „król 
disco polo” zawładnął gustami rodaków.  
Tu wymienić muszę Sławomira i  jego „Miłość  
w Zakopanem”, która to pieśń o polewaniu 
się szampanem królowała na zakopiańskim  
Sylwestrze, zorganizowanym przez T VP.

 A teraz najważniejsza wiadomość: 
Zenek nie wystąpi w Zabierzowie na dożyn-
kach, bo z powodu pandemii w tym roku 
nie będzie gminnych dożynek, nie zobaczy-
my więc ani  Zenka ani Sławomira! Nie są-
dzę też, aby był y kiedykolwiek takie plany. 

nie rezygnuje i  sięgnie po ponoć niezawod-
ną  metodę Masajów z Kenii.  Otóż wystar-
czy spojrzeć na muchę,   następnie ok. 5 cm 
ponad owadem ostrożnie rozłożyć ręce na 
szerokość  40 cm, a potem szybko klasnąć. 
Podobno efekt jest widoczny natychmiast - 
za przeproszeniem - jak na dłoni.

Pocieszająca jest wiadomość, że muchy 
„miejskie” nie są tak groźne, jak te żyjące na 
wsi,  mające  łatwiejszy dostęp do  gnojówki, 
odchodów zwierzęcych i  rozmaitych nieczy-
stości.  Mucha miejska tylko w celu złożenia 
jaj  szuka sobie jakiegoś cuchnącego paskudz-
twa, potem chętnie przebywa w naszych 
mieszkaniach, gdzie przecież zazwyczaj jest 
czysto. Bo mucha to tak po prawdzie niemal 

czyścioszka, dbająca bardzo o higienę ...oso -
bistą. Każdą wolną chwilę przeznacza na to -
aletę,  pucowanie łapek, skrzydełek i  czuł-
ków. Można często zaobserwować,  muchy  
„zacierające łapki”, gdy właśnie dokładnie 
je czyszczą. Nie lubimy much, ale pamiętać 
należy, że stanowią ważny pokarm dla  ja-
skółek i  innych ptaków, a także żab. Ponad-
to odgrywają też pewną rolę przy zapylaniu 
roślin. No i  pomagają w utylizacji   wszelkiej 
padliny, martwych ptaków, czy myszy.

W wielu kulturach do dziś panuje przeko -
nanie, iż ostatnia mucha dostrzeżona jesie-
nią zwiastuje szczęście, nie należy jest więc 
zabijać. /jhs/

Zenek nie w yst ąpi w Zabierzowie!
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zasada nie ma nic wspólnego z  kształ towa-
niem gustów muzycznych, podnoszeniem 
poziomu kultury odbiorcy itp.,  czyli  z misją 
mediów publicznych. Na T VP wszyscy pła-
cimy w ramach abonamentu i  miliardy daje 
rząd. A ja się nie zgadzam, żeby za moje pie-
niądze ktoś promował Zenka.

 A skoro już wspomniałam o gustach  
i  o Zenku, to dodam, że bardziej od jego prze-
bojów podobała mi się dowcipna piosenka 

bluesowa sprzed wielu lat,  którą śpiewał  
Andrzej Rosiewicz: „Wstań, Zenek, wstań! 
Rusz się, Zenek, śnieg na dworze. Mówię: 
wstań, bo będzie gorzej! Zenek! Ws t a ń ,  
bo ci przyłożę!  Nie czas, Zenek, na kochanie, 
kiedy czas na odśnieżanie, śnieg na dworze, 
śnieg już w bramie. Wstań, Zenek, wstań”! 

Lucyna Drelinkiewicz

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki  Noż-
nej na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. 
ostatecznie przeciął rozmaite spekulacje  
i  po wcześniejszych konsultacjach z kluba-
mi podjął formalnie decyzję o zamknięciu 
sezonu 2019/20. Zakończenie sportowych 
zmagań dotyczy wszystkich rozgrywek ligo -
wych od IV ligi  do C klasy wraz z rozgrywka-
mi kobiet i  młodzieżowymi, ale nie obejmuje 
rozgrywek Pucharu Polski i  barażu o awans 
do III  l igi.  Zachowane został y zasady awan-
sów, zrezygnowano natomiast ze spadków. 
Ustalono, iż jako kolejność drużyn w końco -
wych tabelach rozgrywek sezonu 2019/2020 
przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli  
po ostatniej rozegranej kolejce poszczegól-
nych klas i  grup rozgrywek MZPN (w przy-
padku równości punktów o wyższym miejscu 
w tabeli  decyduje bezpośredni mecz).  Dru-
żyny, które w zakończonych rozgrywkach 
zaję ł y miejsca premiowane awansem zgod-
nie z Regulaminem rozgrywek piłkarskich IV 
ligi  i  niższych klas MZPN na sezon 2019/2020 
będą miał y prawo gry w wyższej klasie roz-
grywkowej w sezonie 2020/2021. Po sezonie 
2019/2020 nie będzie natomiast spadków 
do niższych klas rozgrywkowych z wyjąt-
kiem drużyn, które wycofał y się z rozgrywek 
w trakcie sezonu 2019/2020. Decyzję pod-
jęto po analizie aktualnego stanu prawnego 
w Polsce związanego ze stanem epidemii. 
Ostateczny kształ t lig i  system rozgrywek 
na poszczególnych szczeblach w sezonie 
2020/21 zostanie podany przez Wydział Gier 
MZPN i Komisje Gier Podokręgów Piłki  Noż-
nej prowadzących poszczególne rozgrywki 

po zakończeniu procesu licencyjnego i  prze-
słaniu przez kluby zgłoszeń/potwierdzeń  
do rozgrywek. Kluby miały czas na zgło -
szenia do rozgrywek do 10 czerwca 2020 r. 
Inauguracja sezonu ligowego 2020/21 pla-
nowana jest na pierwszą połowę sierpnia. 
Termin ten dotyczy wszystkich szczebli  roz-
grywek seniorskich, o ile pozwoli  na to sytu-
acja epidemiczna w kraju.

Przedłużona została także z urzędu o rok - 
do 30 czerwca 2021 r.  -  ważność weryf ikacji 
boisk, które kończą się 30 czerwca 2020 r.  
z wyjątkiem klubów mających zalece-
nia oraz klubów, które uzyskał y awans do  
klasy wyższej. 

Co oznacza powyższa decyzja władz Ma-
łopolskiego Związku Piłki  Nożnej dla drużyn 
z Gminy Zabierzów? W pierwszej kolejno -
ści to, że wskutek si ł y wyższej od listopada 
2019 przynajmniej do sierpnia 2020 zespoł y 
te nie zagrają w żadnym meczu o stawkę,  
co niewątpliwie jest sy tuacją bez preceden-
su. Wiele zespołów w przerwie zimowej do -
konało zmian w swoich kadrach, by następ -
nie szykować formę do rundy rewanżowej, 
ale prawdziwa weryf ikacja na boisku okazała 
się niemożliwa. Pozytywny jest oczywiście 
powrót do treningów i rozgrywanie meczów 
sparingowych, choć rzecz jasna wszystkim 
brakuje już normalnej ligowej rzeczywisto -
ści i  walki  o punkty. Należy mieć nadzieję,  
że sezon 2020/21 ruszy zgodnie z założe-
niem w pierwszej połowie sierpnia i  tym ra-
zem uda się rozegrać cały cykl rozgrywek. 
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Zakończenie sezonu po rozegraniu wy-
łącznie rundy jesiennej oznacza, że z awan-
su do V ligi  może się cieszyć zespół Orląt 
Rudawa. Sukcesu tego w żaden sposób  
nie umniejsza fakt, że drużyna prowadzona 
przez Piotra Chlipałę rozegrała tylko połowę 
spotkań, wszak na przestrzeni rundy jesien-
nej Orlęta ponad wszelką wątpliwość udo -
wodnił y swoją dominację nad resztą stawki,  
o czym najlepiej świadczy przewaga  
aż ośmiu punktów nad drugim Świtem Krze-
szowice i  jedenastu nad Wisłą Jeziorzany. 
Ekipa z Rudawy nie przegrała żadnego spo -
tkania i  w efekcie po dwóch latach notuje 
swój drugi awans – ponownie w pełni za-
służony. Przed Orlętami z całą pewnością 
czas na poważniejsze wyzwania, ponieważ 
V liga to zdecydowanie wyższy poziom niż 
A klasa. W niej podopieczni Piotra Chlipa-
ł y najprawdopodobniej zmierzą się z AP 
Kmitą Zabierzów w krakowskiej grupie II.  
AP Kmita pierwszy sezon po powrocie do ligi 
okręgowej zakończył na 10 pozycji  w tabeli. 
Wskutek zakończenia rozgrywek i  rezygnacji 
ze spadków, walki o ligowy byt uniknął inny 
przedstawiciel Gminy Zabierzów w V lidze, 
grupie pierwszej,  czyli  LOT Balice, który zaj-
mował przedostatnie miejsce w stawce. Swój 
status w A klasie zachowają za to w kolejnym 
sezonie JKS Zelków, Dragon Szczyglice oraz 
Wisła Rząska. W przypadku zaś B klasy po -
zostaną w niej Topór Aleksandrowice, Iskra 
Radwanowice, AP Kmita II  Zabierzów, Potok 
Więckowice i  Niegoszowianka Niegoszowice. 

Poniżej komentarze odnośnie do zakoń-
czenia sezonu 2019/20 według zasad ustalo -
nych przez MZPN. 

Artur Gaweł – Prezes Akademii Piłkar-
skiej Kmita Zabierzów 

Na pewno w tym wypadku nie było ide-
alnego rozwiązania, ponieważ nikt nie był 
przygotowany na tak ekstremalną sytu-
ację. Jakakolwiek decyzja, która rozstrzy-
ga się poza boiskiem będzie dyskutowana i 
zawsze znajdą się pokrzywdzeni.  Jako klub 
oczywiście chcielibyśmy dalej grać, ponie-

waż dokonaliśmy zimą kilku zmian personal-
nych i  byliśmy ciekawi jak to zafunkcjonuje,  
ale kiedy pojawił y się propozycje wznowie-
nia sezonu w lipcu to byliśmy zdecydowanie 
przeciwni takiemu rozwiązaniu. Nie widzieli-
śmy żadnego sensu żeby na si łę udowadniać, 
że akurat Małopolska jako jedyna ma grać 
dalej od IV ligi  w dół,  skoro nawet wszyst-
kie III  l igi  już wcześniej zakończyły zmaga-
nia. Moim zdaniem, skoro nie zdecydowano 
się na anulowanie sezonu, to poza awansami 
powinny być też spadki.  Jeśli  bowiem pro -
mujemy najlepszych, to czemu równolegle 
nagradzamy tych najsłabszych? Podejrze-
wam, że brak spadków spowoduje bardzo 
duży chaos w kolejnym sezonie i  problemy 
ze zbyt dużą liczbą drużyn, szczególnie w III 
i  IV lidze. Może więc zdarzyć się tak, że te-
raz, aby się utrzymać, trzeba będzie w za-
sadzie walczyć o czołówkę. Dziesiąte miej-
sce, które teraz zajęliśmy, biorąc pod uwagę 
potencjał zawodników, jest wynikiem nieco 
poniżej oczekiwań, ale musimy pamiętać, 
że terminarz ułożył się tak, że osiem z trzy-
nastu spotkań akurat zagraliśmy na wyjeź-
dzie, co nie jest bez znaczenia. By ły dobre 
momenty, ale też nie uniknęliśmy wpadek. 
Mamy swoje cele i  ambicje, chcielibyśmy  
powalczyć o coś więcej,  choć obiektywnie  
w tej grupie na chwilę obecną, z uwagi na 
f inansowego potentata w postaci Wieczy-
stej Kraków, wszystkie pozostałe drużyny 
mogą myśleć co najwyżej o drugim miejscu. 
Mam informację, że także i  przez to szykują  
się spore migracje zespołów pomiędzy po -
szczególnymi grupami V ligi.  Gratuluję jak naj-
bardziej zasłużonego awansu Orlętom Ruda-
wa, bo prawdę mówiąc nie spodziewałem się,  
że aż tak zdominują ligę, w której wystę -
powali.  Widać bardzo dobrą pracę trenera 
Chlipał y, który potraf i ł  stworzyć silny i  do -
brze zorganizowany zespół.  Mam nadzieję, 
że spotkamy się w tej samej grupie, a nasze 
mecze będą stanowiły atrakcję dla kibiców. 

      
Jan Surówka – Prezes Orląt Rudawa 

Szkoda, że nie mogliśmy zagrać tego se-
zonu do końca, bo o to przecież w piłce 
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chodzi,  żeby rywalizacja rozstrzygała się 
na boisku, ale w tej wyjątkowej sy tuacji 
podjęto jedyną słuszną decyzję o zakoń-
czeniu rozgrywek. Zdrowie i  życie jest nie-
wątpliwie sprawą nadrzędną. Trudno też 
byłoby zapewnić bezpieczeństwo samym 
zawodnikom, a nierealne wydaje się sf inan-
sowanie badań na obecność koronawirusa 
przez kluby amatorskie. Dogrywanie sezonu  
co trzy dni w okresie wakacji  w mojej ocenie 
w niższych ligach nie miało sensu. Uważam, 
że decyzja MZPN jest słuszna, a pozosta-
wienie awansów przy jednoczesnej rezygna-
cji  ze spadków jest rozwiązaniem sprawie-
dliwym. W moim przekonaniu zasłużyliśmy  
na ten awans. Wygraliśmy zdecydowanie 
bezpośredni mecz z najgroźniejszym rywa-
lem Świtem Krzeszowice 5:1, nie przegra-
l iśmy żadnego spotkania ligowego, więc  
to świadczy o tym, że byliśmy najlepszym 
zespołem w tym niepełnym sezonie. Dla Ru-
dawy jest to historyczny awans, bo Orlęta 
nigdy wcześniej nie grały w V lidze. Piszemy 
więc nową historię zarówno dla klubu jak  
i  dla Rudawy. Zespół rozpoczął przygoto -
wania do nowego sezonu, rozegraliśmy na-
wet jeden sparing pokonując Błękitnych 
Modlnica 4:3. W klubie, jak i  w gronie  
samych zawodników, panuje bardzo dobra 
atmosfera, wszyscy są w pełni zmobilizowani  
i  zmotywowani do walki na wyższym szcze-
blu rozgrywek. Naszym celem w pierwszym 
sezonie będzie walka o utrzymanie, co z pew-
nością nie będzie łatwym zadaniem i wszy-
scy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę.  
Jeśli  traf imy do grupy II,  to występuje w niej 
wiele bardzo dobrych zespołów. Wieczysta 
Kraków to potentat i  zespół,  który już teraz  

powinien grać znacznie wyżej niż V liga.  
Mecz z nimi to z pewnością ciekawe doświad-
czenie dla Orląt i  szansa konfrontacji  z zawod-
nikami mającymi ekstraklasową przeszłość.  
Jestem optymistą, choć mam świadomość, 
jak ciężkie zadanie mamy do wykonania. 

  
Michał Wiecheta – członek zarządu Poto -

ku Więckowice

Z naszego punktu widzenia, podjęte decy-
zje w sprawie zakończenia sezonu uważamy 
za słuszne. Na tym poziomie rozgrywek bar-
dziej chodzi przecież o przyjemność i  zabawę. 
Gramy czysto amatorsko, więc nie powinni-
śmy przedkładać tego w żadnym momencie 
nad zdrowie uczestników. Co do sposobu za-
kończenia rozgrywek, wydaje mi się, że przy-
jęte rozwiązanie jest najmniej krzywdzące, 
choć z całą pewnością znajdą się drużyny, 
które będą czuć niedosyt. Niemniej jednak 
w zaistniałej sy tuacji  zakończenie rozgrywek 
z zachowaniem układu tabeli  przy jednocze-
snej rezygnacji  ze spadków jest najlepszym 
rozwiązaniem. Na naszym lokalnym podwór-
ku ta decyzja nikogo nie krzywdzi.  W tym 
miejscu chciałbym też bardzo pogratulować 
Orlętom Rudawa, które zasłuży ł y na awans 
i  pewnie gdyby sezon dokończono normal-
nie w warunkach rywalizacji  na boisku, 
 to w końcowym rozrachunku też mieliby po -
wody to świętowania. Co do Potoku Więcko -
wice i  naszych celów na kolejny sezon, to od 
lipca rozpoczynamy przygotowania. Oczywi-
ście chcemy powalczyć o awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej.

 Tomasz Ziarkowski
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