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Mówi się trudno, idzie się dalej…

Mówi się trudno, idzie się dalej.
I  to właściwie zwyczajna rzecz.
Mówi się trudno, idzie się dalej,
Byle nie patrzeć za siebie wstecz.

Nim w gwiazdach nowy się świt zapali,
Nim z drzewa spadnie ostatni liść,
Mówi się trudno, idzie się dalej.
I  jakoś zawsze jest dokąd iść!

                                     M. Hemar

Mówi się trudno, idzie się dalej…



WYDARZENIA

Sesja Rady Gminy Zabierzów w dniu 26 czer wca 2020
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 Każdego roku na sesji Rady Gminy gło-
sowana jest uchwała w sprawie udziele-
nia absolutorium wójtowi Gminy Zabierzów  
za poprzedni rok kalendarzowy.  Głosowa-
nie poprzedzone jest przedłożeniem przez 
wójta raportu o stanie gminy i działalności  
wójta w zakresie realizacji zadań, progra-
mów i strategii, uchwał Rady Gminy. Do tej 
pory taki raport należało przedłożyć do 31 
maja, lecz w 2020 roku ze względu na epi-
demię, zmieniono przepisy ustawy, wydłu-
żając ten termin o 60 dni.  Wójt Elżbieta Bur-
tan przedstawiła raport oraz sprawozdanie  
finansowe z wykonania budżetu Radzie Gmi-
ny 12 czerwca. W 2019 roku plan docho-
dów  zrealizowano w 102,2% tzn. w kwo-
cie ok. 157,5 mln zł. Dochody były wyższe  
o 22,8% niż w roku 2018. Plan dochodów  
podatkowych (podatki i opłaty lokalne, udziały  
w PIT i w CIT) zrealizowano w 107,7%. Szcze-
gólnie duży wzrost w 2019 roku zaznaczył  
się w dochodach z PIT. Wzrosły one w porów-
naniu z rokiem poprzednim o 25,1%. Wydat-
ki zrealizowano w kwocie ponad 160,7 mln 
zł i były one wyższe prawie o 15% w stosun-
ku do roku 2018.  W okresie styczeń – gru-
dzień 2019 liczba mieszkańców gminy Zabie-
rzów zwiększyła się o 239 osób, przez co na 
dzień 31 grudnia 2019 wyniosła 25 725 osób  
(12 367 mężczyzn i 13 358 kobiet).  
Powierzchnia gminy Zabierzów wynosi 9934 
ha. Na jej terenie można wyróżnić: tereny 
zabudowy mieszkalnej – 24,9% powierzch-
ni, tereny zabudowy usługowej – 5,7%,  
tereny użytkowane rolniczo – 36,5%,  
zabudowa techniczno – produkcyjna – 2,4%, 
zieleń i wody - 23,6%, tereny komunikacji – 
1,7%, tereny infrastruktury technicznej – 5,2%. 
W raporcie omówiono także inwestycje gmin-
ne, działania na rzecz ochrony środowiska,  
w tym programy wymiany kotłów, gospodarkę 
odpadami, usługi komunalne, realizację zadań 
z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi, pomocy 
społecznej oraz działalności kulturalnej i spor-
towej, promocji gminy i współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi.

Na sesji  w dniu 26 czerwca 2020  -  19 gło -
sami „za” i  jednym wstrzymującym się pod-
jęto uchwałę o udzieleniu absolutorium wójt 
gminy Zabierzów, Elżbiecie Burtan.

 Do porządku obrad sesj i  wprowadzo -
no dodatkow y punk t:  uchwalenie  rezolucj i 
dot yczącej  w yrażenia  sprzeciwu w związku 
z  lokowaniem na terenie  gminy Zabierzów 
urządzeń emitując ych pole  elek tromagne -
t yczne.  W pobl iżu  s tacj i  kolejowej  i  PUK  
w Zabierzowie budowany jest  maszt  
o w ysokości  45 metrów.  Powsta -
ł y  już  fundament y.  PKP PLK w ykorzysta 
maszt   do zawiady wania  ruchem kolejo -
w ym. Na tę  inwest ycję  w ydał  zezwole -
nie  w 2015 roku wojewoda małopolsk i, 
powo łując  s ię  na ustawę z  2010 roku,  
k tóra  uniemożl iwia  dec ydowanie  Gminy  
o tego t ypu inwest ycjach.  W planach PKP 
PLK jest  powstanie  podobnego masztu  
w Rudawie.  Mieszkańc y obawiają  s ię ,  że  PKP 
PLK może w yrazić  zgodę na zamieszczenie  
na maszcie  w Zabierzowie lub –  w przy -
sz łości  –  na maszcie  w Rudawie urzą -
dzeń s łużąc ych technologi i  5G.  Sł yszy  s ię ,  
że nadajnik i  tej  technologi i  emitują  s i l -
ne pole  elek tromagnet yczne,  k tóre może 
niekorzystnie  wp ł y wać na zdrowie ludzi  
i  środowisko.  Dlatego mieszkańc y zg łasza -
ją  do w ładz  gminy swoje  obaw y i  niepoko -
je.  Niek tórzy  myślą  też  o  zorganizowaniu 
blokady budow y masztu.  W tek ście  rezo -
lucj i  uchwalonej  przez  Radę Gminy z  po -
parciem wójt  Elżbiet y  Bur tan,  wspomniano 
o nieodleg ł ym sąsiedzt wie  is tniejącego już 
radaru lotniczego.  Dlatego w ładze gmi -
ny Zabierzów domagają  s ię  szczegó ło -
w ych w yjaśnień,  co  do oddzia ł y wania 
urządzeń,  k tóre mają  być  zainstalowane  
na powstając ym maszcie  w Zabierzowie. 
Rezolucja,  k tóra  zosta ła  przyjęta  przez 
radnych jednogłośnie,  ma zostać  przes ła -
na do wojewody małopolsk iego,  prezesa 
Urzędu Komunikacj i  Elek tronicznej ,  woje -
wódzkiego inspek tora  ochrony środowiska 
oraz  do PKP PLK.
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 Podczas sesji  Rady Gminy Zabierzów 
26 czerwca 2020 omawiano także funk-
cjonowanie jednostek OSP na terenie na-
szej gminy. Działa tu 15 jednostek OSP  
w tym dwie należące do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego. Mamy łącznie  
w gminie 461 członków OSP, w tym 67 kobiet. 
Ponadto istnieje 10 młodzieżowych drużyn 
pożarniczych, zrzeszających 30 dziewcząt  
i  49 chłopców. W roku 2019 strażacy inter-
weniowali  886 razy, w tym 242 interwencje 
dotyczy ł y gaszenia pożarów.  Pozostałe in-
terwencje to: pomoc po wichurach, po wy-
padkach drogowych, udział w akcjach powo -
dziowych i  usuwanie podtopień, ratunkowe 
cięcia drzew i gałęzi,  usuwanie plam oleju 
na jezdni oraz gniazd os i  szerszeni.  Nieste-
ty, zdarzy ło się też 37 fałszywych alarmów. 
Najwięcej wyjazdów do różnych zdarzeń  
w 2019 roku odnotowali  druhowie z Zabie-
rzowa – 195, Balic – 193, Bolechowic – 91, 
Kobylan – 81. Na uwagę zasługuje fakt,  
że w  2019 roku druhowie zrezygnowali  
z pobierania ekwiwalentu za działania ratow-
niczo – gaśnicze. Za trudną i  niebezpieczną 
pracę, wszystkim strażakom dziękowała wójt 
Elżbieta Burtan oraz radni Gminy Zabierzów. 
Chwalono również druhów z OSP za współ-
pracę ze szkołami, dbałość o sprzęt i  remizy. 
Wicewójt  dziękując strażakom za ich of iar-
ną pracę na rzecz społeczeństwa, dodał,  
że ceni ich także za starania o pozyskiwanie 
środków zewnętrznych – poza tymi przyzna-
wanymi corocznie z budżetu gminy.

  

Kolejna informacja przekazana radnym pod-
czas sesji  dotyczy ła zdrowotnych progra-
mów prof ilaktycznych w gminie Zabierzów. 
W 2019 roku zorganizowano 9 dużych akcji 
prof ilaktycznych, z których skorzystało oko -
ło 2 tys. mieszkańców. Tzw. „białe soboty” 
odbyły się w: Więckowicach – 2 razy, Zabie-
rzowie – 3 razy, Bolechowicach, Zelkowie, 
Rudawie i  Rząsce. Przeprowadzono też ba-
dania wad postawy uczniów klas 7 i  8 oraz 
zajęcia korekcyjne na basenie w Zabierzo -
wie. W szkołach podstawowych w klasach  
I  do III  realizowano program unijny i  rządo -
wy Agencji  Rynku Rolnego „owoce w szko -
le”. Program „edukacja, promocja i  prof i-
laktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej” 
skierowany był do dzieci w wieku 2 – 5 lat, 
ich rodziców, opiekunów i wychowawców.  
189 kobiet z naszej gminy od lipca do listo -
pada 2019 skorzystało z bezpłatnych badań 
mammograf icznych. W 2020 roku ze względu 
na pandemię nie odbył y się dotychczas  „białe 
soboty”, udało się natomiast przeprowadzić 
badania uczniów. Uruchomiono też świetli-
ce środowiskowe w ograniczonym zakresie. 
Planuje się wycieczki i  ogniska dla dzieci.  
By zapewnić im bezpieczeństwo, każdorazo -
wo dzieci będą mieć mierzoną temperaturę.

Lucyna Drelinkiewicz

Jestem dziennikarką z wieloletnim do -
świadczeniem. Mój zawód polega na pozy-
skiwaniu informacji  i  opracowywaniu ich 
na potrzeby prasy, radia i  telewizji.  Nie pa-
miętam, żeby kiedykolwiek było tak źle jak 
obecnie z dostępem do informacji.

 Od kilku dni usi łuję dowiedzieć się 
czegoś na temat przebudowy tzw. trasy ba-
l ickiej,  czyli   drogi powiatowej prowadzącej 
od granic Krakowa do Balic.  Informacje na 
temat prac, jakie mają być tu wykonane,  

pozyskałam w Urzędzie Gminy Zabierzów, 
lecz chciałam się dowiedzieć od inwestora, 
czy zaczęł y się już tam roboty, czy zaczną 
się niebawem. Dzwonię więc do Zarządu 
Dróg Powiatu Krakowskiego, miła sekretarka 
dyrektora łączy mnie z działem inwestycji, 
gdzie mniej miła pani informuje mnie, że nie 
może udzielić mi informacji,  bo „jest zakaz”  
i  tylko kierownik jest uprawniony do rozmów 
z prasą. Dzwonię do kierownika. Kierow-
nik był na miejscu przebudowy drogi,  wie,  
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ale mi nie powie, bo „jest zakaz” i   odsy-
ła mnie do dyrektora.  Niestety, dyrektor, 
jak to dyrektor - jest zajęty. Za chwilę zno -
wu spróbuję telefonować. Albo, po prostu 
wsiądę do autobusu 208 jadącego do Balic  
i  przez okno będę śledzić, czy i  gdzie coś na 
tej powiatowej drodze się dzieje. 

 Inny przykład: przygotowuję tekst 
na temat wyłączania światła przy drogach 
gminnych w naszej gminie i  chcę sprawdzić,  
czy podobnie jest w sąsiednich gminach. 
Dzwonię więc do stosownych urzędów gmin. 
I  dowiaduję się, że w jednym z nich zabro -
nione jest udzielanie informacji  przez dział 
inwestycji  oraz przez sekretariat dzienni-
karzom. Tłumaczę, że od której godziny  
do której latarnie nie świecą, nie jest taj-
ną informacją. Przecież wiedzą o tym wszy-
scy mieszkańcy, a w każdym razie – powin-
ni wiedzieć. Trochę nie chce mi się jechać 
do tej miejscowości i  całą noc spacerować, 
by wyśledzić kiedy zgasną i  kiedy zapalą  
się światła.

 Jaki jest sposób na uzyskanie informa-
cji  od instytucji,  które, jak nakazuje prawo, 
mają obowiązek udzielania tych informacji 
dziennikarzom, ale z jakichś przyczyn nie 
udzielają? Otóż, należy zadzwonić i  wygłosić 
wymyślony tekst,  np. dzwonię ze Szczecina 
 i  wybieram się samochodem do narzeczo -
nej mieszkającej w państwa wsi czy mia-
steczku, ale nigdy u niej nie byłem i boję się,  
że po ciemku nie znajdę adresu. Pytam więc, 
kiedy wyłączane jest światło?  Albo np. ku-
piłem nowy samochód i  boję się, żeby nie 

uszkodzić podwozia na jakichś objazdach 
czy wertepach. Czy wzdłuż ul.  Balickiej pro -
wadzone są jakieś prace? Na takie pytania  
ludzie odpowiedzą bez problemu, bo na ogół 
„człowiek rozumie człowieka”. Byle tylko nie 
informować, że jest się dziennikarzem.

 Zastanawiam się tylko, dlaczego za-
brania się, wbrew prawu, rozmów z prasą. 
Czy szefowie instytucji  mają aż tak małe 
zaufanie do swych pracowników, że boją  
się pozwolić im udzielać nawet najprost-
szych informacji? Czy mają swoich pracow-
ników za kompletnie niekompetentnych? 
Przecież to szefowie przyjmowali  ich do pra-
cy! Ktoś powie, że „ryba psuje się od głowy”, 
a konferencje prasowe ministrów i innych 
przedstawicieli  władz nie są konferencjami, 
bo dziennikarze nie mogą zadawać pytań. 
Czego boją się ci,  nie udzielający informacji? 
Gdyby mówili  o wszystkim, o co chcą zapy-
tać dziennikarze, co wyszłoby na jaw?

 Cieszę się ,  że  nie  mam problemów  
ze zdobyciem informacj i  na  temat  gminy 
Zabierzów. 

U nas nie obowiązują żadne zakazy i  nie 
ma w ludziach lęku przed pytaniami dzien-
nikarzy.  Gdyby było inaczej,  pewnie nie 
ukazywał y by się u nas żadne czasopisma, 
w tym „Znad Rudawy” i  Dodatek do tej ga-
zety. Jestem wdzięczna wszystkim osobom, 
z którymi rozmawiam na temat Zabierzowa. 
Dziękuję!

Lucyna Drelinkiewicz
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Podczas sesji  radni zapoznali  się z infor-
macjami Urzędu Gminy Zabierzów na temat 
realizacji  ważnych dla mieszkańców działań.

Na wstępie omówiono działania w zakresie 
poprawy jakości powietrza. W styczniu 2020 
gmina Zabierzów przystąpiła do programu 
pilotażowego Czyste powietrze - we współ-
pracy z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i  f irmą NDE.  Na podstawie bazy 
inwentaryzacji  źródeł ogrzewania, do wszyst-
kich budynków ogrzewanych węglem został y 
dostarczone  zaproszenia na spotkania do -
tyczące tego programu. W dwu spotkaniach 
informacyjnych w sali  obrad Urzędu Gminy 
wzięło udział kilkuset mieszkańców. Następ -
nie prowadzone był y indywidualne konsulta-
cje (7 spotkań), podczas których mieszkańcy 
wypełniali  wnioski aplikacyjne do programu 
Czyste powietrze. Efektem przeprowadzenia 
pilotażu jest złożenie 181 wniosków o dota-
cje na wymianę systemu grzewczego i  docie-
plenie budynków. Prace realizowane będą 
przez następne 2 lata. Uczestnicząca w sesji  
dr Anna Biederman – Zaręba z WFOŚiGW 
bardzo pozytywnie oceniła realizację pro -
gramu w gminie Zabierzów, stwierdzając, że 
nasze doświadczenia wykorzystane zostaną 
w innych gminach.

 Gmina Zabierzów wraz z gminami 
należącymi do Stowarzyszenia Metropolia 
Krakowska  przystąpiła też do par tnerskie -
go projektu EKO-TEAM, którego celem jest 
stworzenie sieci 44 ekodoradców w gminach 
krakowskiego „obwarzanka”. Program f inan-
sowany jest ze środków unijnych. Program 
ten realizowany jest w naszej gminie przez 
3 ekodoradców. Docierają oni do wszystkich 
sołectw, lecz ze względu na pandemię spo -
tkania z mieszkańcami zostały przerwane  
i  rozpoczną się w odpowiednim czasie. Opóź-
nienia dotyczą też realizacji  PONE i  PGN. W 
ramach PGN podpisano 85 umów na przyzna-
nie dotacji  w wysokości 7 tys. zł  na wymia-
nę kotłów lub pieców węglowych na kotł y 
gazowe. Kolejnych kilkadziesiąt umów jest 
przygotowanych do podpisania przez miesz-
kańców. Pandemia wpł ynęła na opóźnie-

nia wykonania ocen energetycznych. PONE 
jest własnym programem dotacyjnym gminy  
Zabierzów f inansowanym w całości z budże-
tu gminy. Dotacja w wysokości 3 tys. zł  jest 
przyznawana na wymianę kotłów lub pie-
ców węglowych na gazowe. W odróżnieniu  
od PGN w PONE nie jest wymagane docie-
plenie budynków.  W ramach PONE podpi-
sano 36 umów na dotacje, a kolejne czekają  
na podpisanie przez mieszkańców.

 W dyskusji  podczas sesji  radni zwra-
cali  uwagę, że mankamentem programów 
jest konieczność wykonania wymiany pie-
ca za własne środki,  a dotację otrzymuje 
się na podstawie faktury od wykonawcy. 
Ludzie często biorą pożyczki z banku lub, 
bywa, wycofują się z programu. Nie wszy-
scy mają środki na zapłacenie wykonawcy, 
a ci  nie chcą czekać na pieniądze z dotacji. 
Te programy są interesujące dla średnio  
zamożnych, ale nie dla biednych – mówiono.  
Są i  tacy w naszej gminie, którzy, chcąc 
zaoszczędzić na węglu, chodzą w dniach 
wystawki wielkogabarytowych odpadów  
i  zbierają szafki,  meble, drewno i  tym palą  
w swoich „kopciuchach”.

 Burzliwa dyskusja wśród radnych  
dotyczyła kolejnego punktu programu Sesji: 
sprawozdania przedstawiciela gminy Zabie-
rzów w spółce Międzynarodowy Port Lotni-
czy Kraków – Balice. Chodziło o budowę no -
wego pasa star towego na lotnisku. Zarówno 
mieszkańcy jak i  władze gminy występują 
przeciw budowie, a proponują przebudowę 
istniejącego pasa. Na to nie zgadza się MPL, 
t łumacząc, że nowa droga star towa jest ko -
nieczna, bo zapewni rozwój lotniska. Radni 
gminy Zabierzów nie są przeciwni rozwojo -
wi lotniska, jednak dostrzegają zagrożenia, 
jakie ten rozwój stworzy dla mieszkańców 
 i  środowiska naturalnego. Kilkakrotnie Rada 
podejmowała rezolucje przeciwko budo -
wie nowego pasa, także  mieszkańcy pro -
testowali  w tej sprawie. Wójt Elżbieta Bur-
tan wnosiła o zwiększenie kwoty podatku, 
jaki MPL płaci na rzecz gminy. Prawnicy 
gminy przygotowali  projekt nowej ustawy,  
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Co tu jest grane?

która umożliwiłaby pobieranie podatku nie 
tylko od powierzchni pasów star towych,  
ale też od innych terenów służących działal-
ności lotniczej spółki.  Projekt został dostar-
czony ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, 
jednak ten nie odpowiedział.  -  lotnisko się 
z nami nie liczy – stwierdziła wójt Elżbie-
ta Burtan – jesteśmy za słabi,  a te granty 
przyznawane przez MPL w ramach programu 
„Blisko lotniska” w kwocie 20 tys. zł  to tylko 
kupowanie sobie ciszy wśród mieszkańców 
Balic,  Rząski,  Aleksandrowic i  Szczyglic. 

Kolejna informacja przedłożona radnym 
dotyczyła pozyskiwania przez Urząd Gminy 
Zabierzów środków zewnętrznych. W 2019 
roku największa dotacja w kwocie 7,2 mln 
zł  przyznana została przez Urząd Marszał-
kowski  na budowę Centrum Kultury w Ruda-
wie oraz rewitalizację centralnej przestrzeni  
publicznej Rudawy. 

 Ze szczególnym zainteresowaniem 
radnych spotkała się przygotowana przez 
Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu 
Gminy – informacja na temat stanu obec-
nego oraz potrzeb budowy i  remontów dróg 
na terenie naszej gminy. Do zadań gminy na-
leży budowa i  utrzymanie dróg publicznych 
gminnych oraz dróg wewnętrznych wyzna-

czonych na działkach gminnych.  Na drogach 
gminnych przewidziano do wykonania pra-
ce modernizacyjne na ponad 40 odcinkach. 
Mamy też na terenie gminy 10 dróg powia-
towych, podlegających Zarządowi Dróg Po -
wiatu Krakowskiego. Potrzeby modernizacji 
odcinków tych dróg m.in. na podstawie pro -
tokołów z zebrań wiejskich gmina Zabierzów 
przekazuje do ZDPK. Gmina wnioskuje też  
do ZDPK o prace modernizacyjne w ramach 
Inicjatyw Samorządowych, czyli  współ f inan-
sowania tych zadań. O możliwości wykona-
nia prac decyduje powiat krakowski.

 Pod koniec sesji  zgłoszono pomysł 
powołania w naszej gminie mundurowej 
straży gminnej.   Na ten temat soł tysi  będą 
rozmawiać z mieszkańcami podczas ze-
brań wiejskich. Ta straż miałaby kontrolo -
wać paleniska w poszczególnych domach.  
Jeżeli  mieszkańcy poprą tę ideę, przygoto -
wany zostanie projekt szczegółowy: ilu ma 
być funkcjonariuszy, jaki będzie koszt ich 
utrzymania i  zakres   obowiązków oraz czym 
będą mieli  się zajmować, gdy wszystkie sta-
re paleniska w gminie zostaną za trzy, cztery 
lata wymienione na gazowe.

Lucyna Drelinkiewicz

Coraz częściej sł yszę w gronie swoich  
znajomych, że zaczynają się obawiać o swoje 
zdrowie. Nie z powodu pandemii COVID-19, 
a przynajmniej nie bezpośrednio. To grono 
znajomych, dość spore, to ludzie w moim 
wieku, czyli  seniorzy.

W naszym wieku, a więc 60+, trudno jest 
znaleźć kogoś, kto nie cierpi na jakieś dole-
gliwości w mniejszym lub większym stopniu. 
Stąd utar ło się powiedzenie, że gdy człowiek 
po sześćdziesiątce budzi się rano i  nic go nie 
boli,  to znaczy, że nie żyje.

Jak tu nie mieć obaw?

Od długiego czasu z organizacją opieki 
zdrowotnej w naszym kraju nie było „różo -
wo”, delikatnie rzecz ujmując. Kolejki  do le-

karzy, przepełnione przychodnie zdrowia, 
brak specjalistów. Myślałam, że gorzej już 
nie może być. Niestety, jakże się myli łam.

Rozumiem, że walka z pandemią ma pra-
wo pierwszeństwa. Nie dziwię się więc,  
że ogromna liczba personelu medycznego 
jest zaangażowana w tę walkę. Ale nie ro -
zumiem, dlaczego nie są dostępne ośrodki 
zdrowia?  Przecież w większości tych placó -
wek już od dawna istniał system przyjmowa-
nia pacjentów zgodnie z umówionym wcze-
śniej terminem i godziną. Czy nie można 
przyjęć tak zorganizować, żeby po wizycie 
można było zdezynfekować gabinet? Żeby 
pacjenci nie czekali  w poczekalni,  narażając 
personel i  siebie nawzajem na ryzyko zaka-
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żenia? Przecież nie wszyscy chorujemy z po -
wodu koronawirusa!

Może będę wkrótce wisieć na suchej gałęzi 
za to, co piszę, ale poznaliście mnie już, sza-
nowni Czytelnicy na tyle dobrze, że wiecie, 
iż zawsze piszę to, co myślę, o tym, co mnie 
oburza i  nie przelewam na papier opinii  
innych lub zasł yszanych gdzieś tam informa-
cji.  A taka sytuacja wkurza mnie, delikatnie 
mówiąc.

Dlaczego, przy coraz bardziej rozprzestrze-
niającej się pandemii,  zezwolono na organi-
zację m.in. imprez masowych, a pozostawio -
no leczenie „na telefon”?

Kiedy zapadalność na koronawirusa była 
na poziomie 200-250 zakażonych na dobę, 
zakazano nam np. wchodzić do lasu, ograni-
czono do 5 osób liczbę wiernych mogących 
uczestniczyć we mszy św., itd. itp. Wszyscy 
wiemy, jak było, nie ma sensu tego wywle-
kać.

Ale powiedzcie mi, jak można leczyć te-
lefonicznie kogoś, kto ma problemy np.  
z sercem, nie mając przed oczami aktualnych 
badań? Czy to nie jest narażanie człowieka  
na poważne kłopoty zdrowotne? Przesuwa-
nie terminów badań, które czasem mogą de -
cydować o zdrowiu, a nawet życiu pacjenta, 
w nieskończoność – jak długo to wszystko 
będzie trwało?

Nie jestem lekarzem, nie znam się i  pewnie 
głupio kombinuję, ale z mojego punktu wi-
dzenia tak właśnie to wygląda.

Coraz trudniej dostać się też prywatnie do 
lekarza. Wiele sieci medycznych wprowadzi-
ło centralną telefoniczną rejestrację. Już nie 
dodzwonisz się do sieci X w Twoim mieście, 
tylko centrala telefoniczna, zlokalizowana 
„gdzieś tam” łączy Cię z daną placówką. Łą-
czy. Dobre sobie. Czas upł ywa, a Ty słuchasz 
muzyczki i  aksamitnego głosu, nagranego 
na taśmie: „Uprzejmie informujemy, że czas 
oczekiwania wynosi tyle a tyle. Pozostań na 
linii  albo zadzwoń w późniejszym terminie”. 
I  znowu muzyczka i  tak w kółko, a Ciebie po -
mału traf ia szlag...  I  tak czasem można pół 

dnia przesiedzieć ze słuchawką przy uchu.

Wydłużają się terminy przyjęć do pry-
watnych gabinetów lekarzy – specjalistów,  
bo jeżeli  nie możesz się dostać poprzez NFZ, 
to co pozostaje? Pytanie tylko – za ile?!

Czy tak powinno być? Płaciliśmy całe za-
wodowe życie na ubezpieczenie zdrowotne, 
płacimy dalej z naszych emerytur – i  co?

Denerwują mnie też informacje o liczbie 
osób zmarł ych z powodu COVID-19. Prawie 
każda z nich miała choroby współistniejące. 
Zastrzegam raz jeszcze – nie znam się, nie 
jestem lekarzem. Jednak coś mi tu nie gra. 
Koronawirus czy choroba współistniejąca?

Od wczoraj sł yszę alarmujące informacje  
o możliwym braku miejsc w krakowskim 
szpitalu jednoimiennym dla zakażonych  
wirusem oraz o drastycznym ograniczeniu  
l iczby łóżek na innych oddziałach. A więc 
co? Inni pacjenci,  nie zakażeni koronawiru-
sem, nie będą przyjmowani? Przecież to za-
krawa na kpinę! W tym kontekście wspomnę  
o zapewnieniach, płynących ze strony  
„złotoustych” decydentów, że jesteśmy 
wspaniale przygotowani do walki z pande-
mią. Naprawdę? Przygotowani? Na 100%?!

Tymczasem nieuchronnie nadchodzi jesień, 
a z nią , jak zwykle, zawita do nas grypa.  
I  co wtedy?

Nie wiem, co tu jest grane, w co wierzyć, 
a w co nie.

W każdym razie życzę wszystkim, aby się 
nie dali.

Bądźcie zdrowi!!!

Hanna Czaja-Bogner

FELIETON
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Historia złotej obrączki

FELIETON

W 1943 roku został aresztowany przez ge-
stapo w Krakowie mieszkanie Nielepic Sta-
nisław BASTER i  wywieziony do więzienia  
w Tarnowie, by przez więzienie na Monte-
lupich znaleźć się w obozie Birkenau. Wszelki 
ślad po nim zaginął.  Po latach rodzina otrzy-
mała informację, że Stanisław Baster zmarł 
w obozie .  Upł ynęło wiele lat.  W tym cza-
sie powstał w Oświęcimiu Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży, z którym skontakto -
wało się największe w Niemczech archiwum 
zaginionych w czasie wojny więźniów obo -
zów hitlerowskich. Okazało się, że znajduje 
się tam złota obrączka z wygrawerowanym 
napisem „Lola”. Na podstawie rozmaitych 
dokumentów skojarzono, że więzień o takim 

nazwisku mieszkał w Nielepicach. Pedagog 
tego domu Elżbieta Pasternak skontakto -
wała się z soł tysem Nielepic Stanisławem 
Damem i wspólnie uzgodniono, iż obrączka  
ta przekazana zostanie rodzinie Stanisława 
Bastra, osobiście córce siostrzenicy zmarłe-
go Jolancie Grondal,  która mieszka w rodzin-
nej miejscowości  zmarłego.

Na miejsce tego wydarzenia wybrano 
symbolicznie Park im. Witolda Pileckiego.   
Po przekazaniu owej obrączki Jolanta Gron-
dal poinformowała, iż przekaże ona w naj-
bliższym czasie tę pamiątkę rodzinną do mu-
zeum w Oświęcimiu.

Koniec krakowskiego konf lik tu w Ossiach

Redaktor Naczelny ZNAD RUDAWY
Witold Ślusarski
Szanowny Panie,
Byłem w Karyntii z żoną, odkrywając tę krainę.
Miała być Portugalia (tam mamy córkę), ale z powodu zarazy zakręt turystyczny skierował nas do 

Karyntii. I stało się bardzo dobrze, tam bowiem natrafiłem na ślady, które są w pewnym sensie historią 
związaną  z Krakowem. Zdecydowałem się więc zaproponować Panu korespondencję dla Waszej 
gazety, (ZNAD RUDAWY), którą znam z internetu, czytam regularnie i podziwiam i mogę powiedzieć,  
że redaguje ją Pan wspaniale.

Serdecznie pozdrawiam. 
Wiesław Piechocki
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Wokół mnie powinna trwać mgła tajemni-
cy, kiedy zbliżam się do kościoła katolickie-
go w Ossiach. Powinienem być otulony do -
mysłami jak mgłą. Ale tak nie jest.  Słońce 
intensywne świeci,  dzwon wybija głośno po -
łudnie, płosząc kaczki na pobliskim jeziorze 
(Ossiacher See).

W każdym razie, parę dni temu, kilkadzie-
siąt kilometrów stąd, przeżyłem preludium 
tej wyprawy do Ossiach, w austriackiej pro -
wincji  Karyntia, blisko granicznego miasta 
Villach (Słowenia i  Włochy blisko).

Parę dni temu byłem w pięknym mieście 
karynckim Althofen. Kościół  paraf ialny  
z cichą starówką umieszczony od wieków  
na wysokim wzgórzu. W kościele w Altho -
fen, na lewo od głównego oł tarza dostrze-
gam nagle na ścianie XIX-wieczną drew-
nianą rzeźbę św. Stanisława. Dlaczego tu,  
w Althofen czci się tak ostentacyjnie polskie-
go biskupa z XI wieku? To wyjaśni się teraz  
w Ossiach, przy jeziorze z trzcinami, szelesz-
czącymi na wodzie wszem i wobec inne imię 
„Bolesław, Bolesław, Bolesław...”

Kościół w Ossiach jest dość niepozorny. 
Przytuli ł  się do potężnych murów klasztoru 
benedyktynów. To kontrast: wielki  kompleks 
klasztorny i  mał y kościół.  Do brzegu jeziora 
jest raptem 100 metrów. Między samą świą-
tynią a jeziorem jest cmentarz. Patrzę na 
groby i  dostrzegam tylko jeden, który oto -
czony żelaznym płotem o wysokości 2,20 m 
przylega prostokątnie do zewnętrznej pół-
nocnej ściany kościoła. Ten jest klasycznie 
orientowany, czyli  o ł tarz skierowany jest na 
wschód.

Z powodu tego jedynego ogrodzonego me -
talowymi sztachetami grobu jestem tutaj. 
Podchodzę i  widzę kilka elementów, przycią-
gających wzrok turysty. Po pierwsze wspo -
mniany płot z wijącym się napisem łacińskim 
„Sarmatis peregrantibus salus”, czyli  złotymi 
literami, pięknymi majuskułami „Pozdrowie-
nie sarmackim wędrowcom”. Po drugie pro -
stokątna beżowa granitowa pionowa pł y ta 
wmurowana w ścianę kościoła z napisem 
również po łacinie: „Bolesławowi Śmiałemu, 
królowi Polski,  zwycięzcy i  zwyciężonemu, 
wygnańcowi i  pokutnikowi ku pamięci tę ta-
blicę ufundowali  dowódca i  żołnierze Dru-

giego Legionu wojska polskiego A.D. 1946”.
Po trzecie odczytuję tablicę z brązu uko -

śnie umocowaną na słupku, zredagowaną po 
polsku i  po niemiecku: „Domniemany grób 
króla Polski Bolesława II  Śmiałego – według 
przekazu, Bolesław II  przebywał w latach 
1081-1089 jako niemy pokutnik w klaszto -
rze benedyktynów w Ossiach”. Po czwarte 
schylam się, aby dojrzeć lepiej wmurowaną 
piękną płaskorzeźbę z białego marmuru przy 
samej ziemi. To rzymska autentyczna pł y ta, 
przedstawiająca powabnego konia. Za tym 
biał ym koniem, w ścianie, spoczywa może 
polski król.  Domyślam się, iż wizerunek sta-
rożytnego rzymskiego konia o tyle pasuje do 
polskiego króla, iż wiele czasu na tym zwie-
rzęciu spędził  za życia, kiedy pokonywał 
wrogów Polski,  zwłaszcza na wschodzie.

Po piąte oglądam, zadzierając głowę, wiel-
ki obraz o formacie 2x3 m na blasze, przy-
czepiony nad nagrobnym koniem. Obraz 
pochodzi z XIX wieku, a ukazuje epizody z 
życia króla Bolesława w okrągł ych scenach 
.  Malarstwo niezbyt wysokich lotów jest 
sporą ciekawostką. Czytam napis łaciński 
pod tą tablicą, iż renowacja tej pamiątki od-
była się w roku 1884 z inicjatywy burmistrza 
miasta Krakowa. Wtedy był nim doktor Fer-
dynand Weigel (1826-1901). Może przybył 
tu osobiście ze świtą magistratu? Piastował 
ten urząd przez 3,5 roku. Domyślam się, iż 
dlatego napis jest sformułowany po łacinie, 
gdyż sam tekst po niemiecku w austriackim 
Krakowie nie zabrzmiałby prawidłowym to -
nem, zaś napis po polsku byłby odebrany 
przez władze naddunajskiej monarchii  zbyt 
patriotycznie...

Tyle materialne pamiątki.  Pozostaje hipo -
teza: czy zadumany stoję  istotnie przed au-
tentycznym grobem polskiego króla? To po -
zostaje tajemnicą. Osobiście wierzę, iż On 
tu spoczywa. Podnosi to przecież rangę mo -
jej  turystyki,  pielgrzymowania oraz patrio -
tyzmu w zupełnie innym kontekście w sto -
sunku choćby do daty 1884, kiedy Kraków 
był w Austrii.

Ale jak mógł traf ić król Bolesław do nawet 
dziś bardzo tu prowincjonalnej Austrii? Mia-
steczko Ossiach jest urocze, epatując góra-
mi wokół i  jeziorem o krystalicznej wodzie. 
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Dziś to centrum rozwiniętej infrastruktury 
dla gości,  wtedy centrum metaf izyki du-
chowej chrześcijaństwa. Dziś bawią się tu 
turyści (motorówki, jachty, rejsy statków, 
hotele, rozrywki,  restauracje, zabawy dla 
dzieci,  słońce i  góry),  wtedy modlili  się tu 
mnisi  (medytacje, dzwony, praca f izyczna, 
egzegeza Biblii,  modlitwy, spowiedzi,  kolędy 
i  procesje wzdłuż 14 stacji  drogi krzyżowej. 
Tempora mutantur...

Bolesław Śmiały lub Szczodry z dynastii 
Piastów, urodził  się około roku 1042. Jego 
ojcem był Kazimierz Odnowiciel,  a matką ru-
ska księżniczka Maria Dobroniega. Królew-
ski ty tuł otrzymał od bardzo energicznego 
papieża Grzegorza VII  w roku 1076. Jako 
król toczy ł Bolesław ciągle wojny. Zajął na-
wet Kijów, dzisiejszą stolicę Ukrainy. Jego 
zasługi polityczne zostały zniweczone po -
tem przez konf likt z biskupem krakowskim 
(czyli  stołecznym wówczas!),  Stanisławem  
ze Szczepanowa. To ten duchowny, na któ -
rego patrzą wierni -  katolicy austriaccy, 
kiedy kierują wzrok na wspomniany przeze 
mnie już oł tarz w kościele w Althofen. Bar-
dzo udana rzeźba w innym mieście Karyntii. 
Nie wiemy dziś nic o szczegółach konf lik-
tu „kler-król”, jako iż nie ma dokumentów.  
To było przecież tak dawno...  Gall  Anonim 
pisze tendencyjnie i  lapidarnie w swej kro -
nice, iż wedle króla duchowny Stanisław był 
episcopus traditor, czyli  biskupem zdrajcą. 
W domyśle zdrajcą politycznym. Ale na czyją 
korzyść? Prawdopodobnie na korzyść cesa-
rza niemieckiego. Ale to domysły.

Faktem jest,  iż porywczy król każe po 
sf ingowanym procesie zabić biskupa. Czyn 
dotychczas niesłychany w Polsce! Że król  
na tronie nie boi się Boga?! Biskup, przed-
stawiciel Boga na ziemi, zostaje poćwiar-
towany, czyli  do jego dwu rąk i  nóg przy-
wiązuje się mocne sznury. A te doczepione  
są do czterech koni,  którym na rozkaz każe 
się rozbiec w cztery strony świata...

Świat się o tym dowiedział oczywiście. Pa-
pież Grzegorz VII  też. Skazuje z Rzymu Anno 
Domini 1079 króla Bolesława na banicję. 
Sama of iara, martwy Stanisław, staje się od 
razu męczennikiem, słusznie nieposłusznym 
wobec władzy nie-boskiej,  poległ ym na polu 

obrony religii.  Staje się symbolem obolałej 
wiary, cierpiącej z powodu pychy ziemskiej 
władzy na Wawelu. Staje się świętym.

Co dzieje się z banitą już bez korony?  
Bolesław udaje się na Węgry. I  tu nad  
Dunajem zacierają się ślady. Dopiero po latach 
kojarzy się króla-mordercę z Ossiach. Prze-
bywał właśnie ponoć tu kilka lat aż do zgonu 
jako cichy, niemy pseudo-mnich, stroniący  
od współbraci,  zatopiony w modlitwach  
i  pokucie. Nie przypuszczał,  iż stanie  
się bohaterem wielu dzieł literackich i  mu-
zycznych. Jego vita to wszak wspaniał y 
materiał psychologiczny, baza dociekań, 
pożywka dla mózgu i  serca. Karol Bunsch 
napisał świetną powieść o tym konf likcie  
w 1945, zaraz po wojnie, pod ty tułem 
„Imiennik – miecz i  pastorał ”.

W wielokrotnie przebudowywanym, ste-
rylnie odpucowanym klasztorze nie poka-
zuje się celi  króla. Jest przecież bohaterem 
niejednoznacznym oraz chwiejnym: wojow-
nik, rządzący twardą ręką, intrygant i  świet-
ny wódz, pełen pychy i  zakapturzony mnich 
śpiący w celi  bez okna. Czujemy wyraźną 
dychotomię jego charakteru: świecki dygni-
tarz na tronie, owiany chwałą oręża, później 
popychany w szeregu pątników braciszek za-
konny z niezmywalnym piętnem morderstwa 
w sercu. Czy Bolesław się biczował? Czy za-
angażował do medytacji  ciało? Czy myślał  
o przemijalności władzy na ziemi, kiedy 
chłeptał w refektarzu nędzną zupkę? Czy 
żałował za okropny grzech? Czy często le-
żał krzyżem przed oł tarzem? Czy patrząc na 
cienie murów klasztornych nocą osiągnął  
spokój duszy? Czy jezioro w Ossiach dało 
mu jako taką równowagę, kiedy spoglądał 
na jego spokojne wody? Czy  woda w Al-
pach przypominała mu Wisłę pod Wawelem?  
Nie wiem.

Władza totalitarna pozostawia zawsze 
mnóstwo pytań bez odpowiedzi.

                        Wiesław Piechocki

               Ossiach, Austria, sierpień 2020
Notka o autorze:  Wiesław Piechocki 

Ur. 6.11.1947 w Pyskowicach (Górny Śląsk).
Studia romanistyczne na Uniwersytecie 
Warszawskim (1965-1970).
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Doktorat o prasie politycznej we Francji  
w XIX. wieku.

1981 – emigracja via Norwegia do Austrii. 
Mieszka w Feldkirch (Vorarlberg).

1982-2012 – naucza po niemiecku łaciny, 
francuskiego i  rosyjskiego w „Liechtenste-
inisches Landesgymnasium”, potem rok pra-
cy zawodowej w Buchs (Sankt Gallen) w Bil-
dungszentrum.

Od 2006 dziennikarz wolontariusz w gaze-
cie „VOLKSBL AT T” w Vaduz – 500 ar tykułów 
o kulturze, sztuce, historii,  muzyce. Publiku-
je od lat w czasopismach polonijnych (USA, 
Kanada, Austria i  Szwajcaria) m. i.  w „Naszej 
Gazetce”.

Autor kilku książek, m. i.  „Rozmówki fran-
cuskie”, 1979; zbiór reportaży „Okolice”, 
2005.

Nikt z nas nie był przygotowany na zmianę 
otaczającego nas świata, na brak możliwości 
kontaktu bezpośredniego z przyjaciółmi oraz 
rodziną. Czas pandemii szczególnie odczuł y  
osoby aktywne społecznie, których wśród 
seniorów nie brakuje. Czynny udział w ży-
ciu społecznym seniorów ma bezpośrednie 
przełożenie na zdrowie f izyczne i  psychicz-
ne i  czerpanie przy tym radości i  satysfakcji  
z życia.

W tym wyjątkowo trudnym dla wszyst-
kich mieszkańców gminy Zabierzów czasie, 

seniorzy  pomimo świadomości zagroże-
nia epidemiologicznego włączali  się w ak-
cje społeczne mające na celu pomoc oso -
bom najbardziej potrzebującym. Na uwagę 
zasługuje zaangażowanie seniorów w akcję 
“ZabierzMy się za szycie”. Na zaproszenie 
Wójta Gminy Zabierzów odpowiedziało bli-
sko 40 seniorów reprezentujących Kluby 
Seniora z: Balic,  Zabierzowa, Młynki,  Nie-
lepic, Brzoskwini,  Rudawy, Kobylan, Klesz-
czowa, Brzezia, i  Bolechowic. Z pomocą 
seniorów uszytych zostało blisko 1000 ma-
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seczek ochronnych. Wszystkie materiał y 
niezbędne do ich uszycia został y zakupione 
przez Samorządowe Centrum Kultury i  Pro -
mocji  Gminy Zabierzów, którego pracownicy  
w bezpieczny sposób dostarczyli  je senio -
rom. Do dnia dzisiejszego na terenie gmi-
ny spotkać można osoby noszące maseczki, 
które powstał y dzięki uprzejmości i  ogrom-
nemu zaangażowaniu seniorów.

Dzięki of iarności członków Klubów Seniora 
w Brzoskwini oraz Rudawie udało się przy-
gotować paczki dla medyków, które traf i ł y 
do pracowników szpitala Żeromskiego oraz 
Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. 
Seniorzy z Brzezinki wspierali  mieszkańców 
DPS w Więckowicach organizując zbiórkę 
środków do dezynfekcji.  Mieszkańcy Farmy 
Życia w Więckowicach otrzymali  niezbędne 
środki czystości dzięki zbiórce zainicjowanej 
przez członków Klubu Seniora z Balic. 

Wśród wielu Instytucji  Użyteczności Pu-
blicznej dotkniętych obostrzeniami sani-
tarnymi znalazł y się również biblioteki na-
szej gminy, które przez okres blisko dwóch 
miesięcy były niedostępne dla czytelników.  
W odpowiedzi na zaistniałą sy tuację Klub 
Seniora w Rudawie, z zebranych książek zor-
ganizował obwoźną biblioteczkę docierając 
tym samym do spragnionych lektury miesz-
kańców. 

Okres pandemii pokazał,  że wbrew ste-
reotypom seniorzy nie są grupą społeczną 
wykluczoną cy frowo. Liczne Kluby Seniora 
prowadzą prof ile społecznościowe. Klub Se-
niora Sami Swoi z Rudawy z okazji  Dnia Mat-

ki na prof ilu fb zamieścił  wyjątkowy teledysk 
z życzeniami dla wszystkich mam, ponadto 
aktywność Klubu oraz wiele innowacyjnych 
pomysłów można śledzić na wspomnianym 
prof ilu, do czego gorąco zachęcam.

Na rok 2020 wielu z Nas czekało, mając 
świadomość, że w tym właśnie roku obcho -
dzić będziemy setne urodziny papieża Pola-
ka. Na terenie gminy Zabierzów planowane 
był y uroczystości związane z tym szczegól-
nym Jubileuszem. Niestety wirus Sars-Cov-2 
pokrzyżował nasze plany. Seniorzy gminy 
Zabierzów w mniejszym gronie, z zachowa-
niem wszelkich zaleceń sanitarnych uczcili 
urodziny Św. Jana Pawła II.  Na prof ilu spo -
łecznościowym Klubu Seniora Złota Jesień 
w Zabierzowie obejrzeć można  wzruszającą 
prezentację, której autorami są członkowie 
Klubów Seniora z Zabierzowa oraz Brzoskwi-
ni. Seniorzy z Brzezinki spotkali  się przy ka-
pliczce poświęconej przez papieża Polaka 
znajdującej się w Dolince Łączki.  W Zelkowie, 
gdzie znajduje się pomnik Św. Jana Pawła II,  
mieszkańcy smakowali  pysznej kremówki pa-
pieskiej. 

Postawa środowiska seniorów jest godna 
naśladowania. Seniorzy pokazali,  że potraf ią 
być niezwykle solidarni,  potraf ią wspierać 
się nawzajem oraz pomagać słabszym. 

W imieniu własnym oraz wójta gminy  
Zabierzów dziękuję za Państwa zaangażowa-
nie i  okazane serce. Życzę niesłabnącej ener-
gii  do działania, pogody ducha oraz zdrowia 
dla Państwa oraz Państwa bliskich. 

Aleksandra Małek

Z jego pokolenia zostało już we wsi dwóch, 
może trzech mężczyzn. On jest najstarszy. 
Młodszy, o tym samym nazwisku, jest muzy-
kiem i mieszka pół kilometra od Stanisława 
– Bernota (przydomek od przodka Bernar-
da).  On też historię swojej wsi zna najlepiej. 

– To zasługa matki – mówi. By ła oczyta-
ną kobietą. Kiedy tylko miała wolną chwilę 
czytała książki.  Opowiadała mi o nich. Słu-

Ludzie, k tór ych war to poznać

STANISŁAW WIŚNIEWSKI I  HISTORIA PISANA JEGO PASJĄ
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chałem jej przekazów zasł yszanych jeszcze 
od babki.  Tak przechodziła wiedza – z po -
kolenia na pokolenie. Teraz próbuję przeka-
zywać to wnukom, ale tej żarliwości i  pędu  
do poznania historii  wsi tak dużej jak u mnie 
nie dostrzegam. Życie biegnie nie oglądając 
się do ty łu. Teraz wszyscy i  wszystko ma jed-
ną wadę: przeszłość jest piękna, owszem, ale 
pieniędzy nie daje, nie kupisz za nią chleba, 
a o piękno każde pokolenie zabiega wtedy 
tylko, gdy jest współczesne, a nie przeszłe.

Nie jest tym ani rozgoryczony ani za-
wiedziony. Bierze życie jakie przypada mu  
w udziale, historią swojej wsi wzbogaca 
je o tyle, że nigdy się nie nudzi, że ludzie lgną 
do niego, by posłuchać tego, co ma do po-
wiedzenia. A ma – rzeczywiście – nieraz wie-
le więcej niż wszystkie przewodniki o wsi. 
Wszystkiego musiał i nadal musi dotknąć, 
wszystko musiał zobaczyć. Choćby wszystkie 
rzeki jakie przepływają przez jego wieś. 

Ta, która dziś nazywana jest Rudawką,  
kiedyś była Rac ławką i  płynęła zupełnie  
innym korytem, przez Obrytki koło boiska spor-
towego i  dopiero na Kochanowie łączy ła się  
z Krzeszówką. Jej koryto zmienili  Austria-
cy, bo potrzebne im był y tereny bez rzeki.  
Podczas melioracji,  wcale nie tak dawno 
temu, okazało się, że na Podłoniu odkryto 
stare koryto tej rzeki.   Rzekę wyprostowali, 
ale zakola zostały. I  Obrytki i  Morskie Oko – 
to efekt zmiany przebiegu Rudawki.

Musiał sprawdzić, skąd te wszystkie rze-
ki pł ynące przez wieś, biorą swój począ-
tek, gdzie mają swoje źródła. I  tak: Dulów-
ka pł ynie do Krzeszowic z miejscowości  
o tej nazwie. Eliaszówka bierze początek  
ze źródeł Eliasza w Czernej koło Krzeszowic,  
a dokładnie z terenu klasztoru w Czernej.  
Filipiówka ma swój początek w Filipowicach.  
One  wszystkie łączą się z Krzeszówką i  pły-
ną dalej jako Krzeszówka. 

– A Rac ławka? – pytam z niedowierzaniem.
– Rac ławka wypł ywa w Czubrowicach  

i  ma swoje dodatkowe źródła w Rac ławicach 
i  w Dubiu, gdzie łączy się ze Szklarką. I  od tego 
połączenia pł ynie już jako Rudawa. Z tym 
źródłem Dubiówki jest związana taka opo -
wieść: początkowo ta rzeczka nazywała się  
Dubiówka i  w zasadzie tak powinna się nazy-

wać, ale ludzie często przekręcali  jej  nazwę 
na Dupiówka. To się nie podobało ludziom, 
więc po połączeniu tych wszystkich rzek,  
z uwagi na to, że teraz stała się najwięk-
szą rzeką w całej bliższej i  dalszej okolicy, 
nazwali  ją Rudawą. Dziś rzeka ta jest rzeką 
spokojną. Od co najmniej 50 lat nie przele-
wała się przez brzegi,  nie zagrażała mostom,  
nie opuszczała swego koryta, by kanałem 
odciążyć nadmiar wody w starym korycie. 
Kiedyś jej wody zagrażał y domom w pobliżu. 
Jej rozlewiska wykorzystywał wujek Stani-
sława, Kazimierz, by własnoręcznie zrobio -
nym kajakiem „fundować” dzieciom spływ 
po wezbranej wodzie.

Przy tej lekcji  historii  rzek i  rzeczek,  
Pan Stanisław operuje nazwami rozmaitych 
przysiółków. Jest okazja, by i  o nie zapytać.

Przysiółki
Kiedyś, parę lat temu, ukazała się informa-

cja przekazana przez ówczesnego soł tysa, 
jakoby większość tych nazw pochodziła od 
nazwisk ludzi zamieszkujących określone re-
wiry wsi.  On jednak wie swoje. Tę pewność 
czerpie z opowiadań swojej mamy i  uzupeł-
nia ją informacjami z prac naukowych profe-
sora dr. hab. Feliksa Kiryka i  jego studentów, 
którzy badali  przeszłość wsi,  z podręczni-
ków, przewodników turystycznych i  pamięt-
ników księdza Józefa Łobczowskiego, który 
jako jeden z pierwszych opisywał dzieje pa-
raf ii  w Rudawie. Nie wszystkie nazwy przy-
siółków są jasne, nawet dla niego. Nie ma  
stuprocentowej pewności,  skąd wywodzą 
się na przykład nazwy:  Podłonie, czy Przy-
łogi.  Może tylko domyślać się na podsta-
wie opisów topograf iczno-przyrodniczych,  
że Podłonie, to był y kiedyś pastwiska czyli 
błonie, więc teren pobliski  by ł niejako pod 
błoniami. Stąd nazwa: Podłonie.
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Przyłogi – to kiedyś pola leżące odłogiem, 
na których nikt nic nie uprawiał,   gdyż na 
wiosnę i  w jesieni rzeki wylewał y tak obf i-
cie, iż zalewał y wszystkie uprawy i  trawę, 
która nie nadawała się na paszę dla bydła.

Rzeki – to teren gdzie łączy ł y się dwie 
rzeczki,  dwa koryta, co sprawiało wrażenie, 
jakby znajdował się tam duży staw, wręcz 
jezioro, które z racji,  iż ów teren należał  
do właściciela o nazwisku Pieklus, nazwany 
został Pieklusowym Byłkiem. 

Obrytki – to teren, gdzie wartki nurt Ru-
dawy obrywał brzegi rzeki.  I  Baranówka 
– nieszczęsna, której nazwa do dziś budzi 
dyskusję. Poprzedni soł tys uważa, iż pocho -
dzi ona od nazwiska mieszkańca, Stanisław 
natomiast twierdzi,  iż by ł to kiedyś teren, 
gdzie wypasano owce i  barany. Ale i  to budzi 
wątpliwości.

Borek – kiedyś w tym miejscu rósł mały 
las. Taki borek. Więc nawet gdy podrósł – 
Borkiem pozostał.

Baranówka - moja mama opowiadała mi 
często, że rosły tam chaszcze i  trawy, któ -
re skutecznie wypłoszy ł y stamtąd właśnie 
owe barany i  owce, gdyż tamtejsza trawa nie 
nadawała się na pożywienie tych zwierząt, 
a ponadto okropnie śmierdziało tam siarką. 
Skąd niby tam siarka – Stanisław do tej pory 
nie rozwiązał tej zagadki.

– Został y jeszcze Przymiarki…
– … i  Wydartów. Przymiarki też mają po -

dwójną genezę.  Niektórzy twierdzą, iż na-
zwa ta związana jest z przygotowaniami do 
budowy magistrali  kolejowej. Mama nato -
miast opowiadała mi, iż tam mieszkał Żyd, 
znakomity krawiec znany szeroko poza gra-
nicami wsi i  przyjeżdżali  do niego co bogatsi 
mieszkańcy Rudawy i  okolic,  by przymierzyć 
szyty u niego garnitur. Czyli  jak się mówiło: 
na przymiarkę.

A Wydartów? Toż to łąki za dzisiejszą sta-
cją paliw, wydarte tereny znakomicie na-
dające się do hodowli bydła, kiedyś wielkie 
gromadzkie pastwiska. Dziś łakomy kąsek 
dla współczesnego świata.

Stanisław jest niezwykle przekonujący  
w tym co mówi. To empirysta, nie teoretyk. 
Niczego nie przyjmuje na wiarę, nie traf iają 

do niego argumenty gdzieś tam zasł yszane, 
bez pokrycia czy oparcia w rozmaitych księ -
gach. Najpierw wierzy ł w słowa matki,  potem 
je sprawdzał i  dziś te jego opowieści mogą 
być wspaniał ym przyczynkiem do historii 
miejsca, w którym się urodził,  w którym żyje 
i  z którego jest dumny. Dziwi się czasem, 
że niektórzy jego pobratymcy wstydzą się 
wsi,  w której się urodzili,  usi łują przekony-
wać, że ich miejscem urodzenia jest miasto 
Kraków, a nie jakaś wieś. Na słowo ”jakaś” 
nie oburza się, wzrusza tylko ramionami  
i  z miną, która daje się interpretować jako 
wyraz ignorancji  i  głupoty „tych urodzonych 
w mieście”.

Dla niego to Kraków jest położony przy 
Rudawie, która – jak opisują to Kroniki ko -
ścielne, by ła własnością nie miasta, ale ka-
pituły krakowskiej,  co znaczyło dobitnie  
o „wyższości nad innymi”. Dziś te opinie pan 
Stanisław traktuje z przymrużeniem oka,  
ale… Ale gdy dochodzą do tego argumenty, 
sprawa staje się zrozumiała dla wielu jemu 
podobnych. Rudawa w stosunku do innych 
wsi wyróżniała się rozmiarami, związana 
bardzo ściśle z Pisarami i  Dubiem, których 
historia zaciekawia, ale i  budzi uśmiech. 
Przechodził y one bowiem „z rąk do rąk ”.  
Najpierw należały do paraf ii  w Paczół towi-
cach, ale tamtejsi  mieszkańcy woleli  chodzić 
do kościoła w Rudawie. Było im bliżej i  wygod-
niej.  Księża z Paczół towic żalili  się, że ludzie  

HISTORIA
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z Dubia nie im płacą za msze. Spór trwał wie-
le lat,  wreszcie ok. roku 1860 do metropo -
l ity krakowskiego udała się delegacja z Du-
bia z prośbą o przepisanie tej wsi i  Siedlca  
do paraf ii  w Rudawie, co też rychło się sta-
ło i  spory zażegnano. Niemniej Paczół towi-
ce zażądał y,  by Siedlec i  Żary przeniesiono  
do ich paraf ii.  Do dziś na cmentarzu w Ru-
dawie można zobaczyć nagrobki z nazwiska-
mi obywateli  Żar. Siedlec został przy paraf ii  
w Rudawie. Przeważył ponoć argument ko -
munikacyjny.

– My sobie w Siedlcu wsiadamy do autobu-
su, który zawozi nas pod sam kościół w Ru-
dawie – mówi jedna ze starszych mieszkanek 
tej niewielkiej wsi – i  mamy więcej czasu dla 
kościoła.

Fakt: argument nie do podważenia! 
Problemy Dubia pojawił y się ponownie, 

kiedy powstała paraf ia w Radwanowicach; 
była ona na tyle mała, iż zachodziła obawa, 
że może nie utrzymać się f inansowo, więc 
postanowiono dołączyć do niej właśnie Du-
bie. I  tu również nie obeszło się bez wizyty 
u krakowskiego metropolity. 

 Wieś stoliczna i  wieś szlachecka
A tymczasem od pokoleń Radwanowice 

ciągnęł y do Rudawy. Choćby po nazwiskach 
widać, że wielu mieszkańców Radwano -
wic właśnie w Rudawie pobudowało swoje 
domy, z Rudawą związali  swoje dalsze ży-
cie. Radwanowice natomiast cieszą się sła-
wą pierwszej w dawnej Polsce wsi,  w której 
zniesiono pańszczyznę. Nie bez kozery moż-
na jeszcze usł yszeć, iż jest to wieś szlachec-
ka. Rudawa pozostała wsią stoliczną.

Księgi paraf ialne w Rudawie dokumentu-
ją wiele rozdziałów kulturalnej przeszło -
ści tego terenu. Na życiu mieszkańców Ru-
dawy, Pisar, Radwanowic czy Niegoszowic 
swój niepodważalny ślad pozostawił Ko -
ściół i  proboszczowie miejscowej paraf ii.  
A nie każda paraf ia może się poszczycić,  
iż to u nich przebywał i  sprawował posługę   
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jakim 
był profesor teologii  i  prawa kanonicznego 
Jan z Latoszyna, czy później znany biskup 
Albin Dunajewski.  Zacnych duchownych od-
notowuje też bliższa nam historia, zapisując 
choćby takie nazwiska księży jak: Włady-
sław Bukowiński,  Józef Łobczowski,  Marcin 
Siedlecki,  Julian Bayer, Julian Kóska i  już 
współcześnie: ks. kanonik Andrzej Badura.  
Nie da się opisać historii  Pisar bez wzmianki 
o tych ludziach. Kroniki  przypominają wy-
darzenia związane z obrzędami Świąt Boże-
go Narodzenia, Wielkiej Nocy czy wreszcie 
dożynek, gdy na czele strojnego orszaku  
do kościoła w Rudawie zdążała banderia konna,  
w jednym zaprzęgu zgodnie  konie z Pisar i  Ru-
dawy, lub gdy prawie każdej niedzieli  zajeż-
dżała do kościoła na mszę karoca lub bryczka  
z rodziną hrabiego Lewalskiego.

HISTORIA
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Stanisław słuchał chętnie opowiadań matki 
i  babci,  w dodatku swoją wiedzę wzbogacał, 
czytając podręczniki i  naukowe opracowania 
dotyczące tego terenu. Szuf lady jego biur-
ka są pełne również luźnych kar tek, na któ -
rych zapisywał wspomnienia i  własne wyniki 
poszukiwań. Są tam także zdjęcie kolegów, 
z którymi grał w piłkę w miejscowych Orlę -
tach. Rozpoznaje wszystkich. 

– To są moje najpiękniejsze chwile – mówi. 
Beztroskie czasy młodości i  przyjaźnie,  
które przetrwał y lata..  O… tu Jurek  Ku-
rek – grał potem w Hutniku Trzebinia. Ten,  
to Adam Nawałka – ojciec trenera kadry na-
rodowej. Obok Adam Korbiel,  dalej Adam 
Głogowski… Zatapiamy się w atmosferze 
tamtych czasów. Potraf i  opowiadać o nich 
długo i  bardzo szczegółowo. To również  
historia ludzi poprzez miejsce, z którym byli 
związani,  nawet wówczas gdy powyjeżdżali 
z Rudawy czasem daleko w świat, jak jego 
kuzyn Leszek czy Janusz Koźbiał.  Te wspo -
mnienia przywołują w pamięci postać jego 
wujka: Kazimierza Wiśniewskiego.

– To był człowiek niezwykle zdolny i  inte-
l igentny, choć edukację zakończył na szkole 
podstawowej. Wojna zamknęła jego dzieciń-
stwo i  wszelkie szanse dalszego kształcenia. 
Jako młody chłopiec podjął pracę w warsz-
tacie mechanicznym u Eugeniusza Kramarza.  
Już w czasie wojny potajemnie naprawiał ze -
psute pistolety i  karabiny, które dostarczali 
mu partyzanci.  Po wojnie sam zbudował dom  
od piwnic po strych. Sam robił  okna, drzwi 
– wszystko. Dalej znoszono mu zepsutą broń 
do naprawy. Usuwał iglice, czynił  z nich mu-
zealne eksponaty. Skonstruował i  zbudował 
urządzenie do wyrobu siatek z ży łki,  takich 
na  na zakupy. Do dziś w szopie stoi  maszy-
na prototyp do produkcji  siatek ogrodzenio -
wych o różnych wymiarach oczek. To właśnie  
o nią prosili  producenci z Kanady, dokąd za-
wędrował jego syn Leszek.  Zbudował elek-
tryczne sanki i  sieczkarnię. Miał jeszcze czas 
dla młodzieży; organizował turnieje sporto -
we, w których zwycięzcy dostawali  koszyk 
czereśni lub truskawek. Niechętnie dzielili 
się wygraną z przeciwnikami, co jeszcze bar-
dziej mobilizowało chłopców do treningów 
pod okiem pana Kazimierza. Jesienią często 

wyszukiwał w rozlewisku Rudawy zakrzywio -
ne gałęzie i   strugał z nich chłopakom hokej-
ki,  którymi potem toczyli  krążek  na stawach 
w Pisarach. Robił  dzieciakom też nar ty, ta-
kie zwykłe z lekko zakrzywionymi szpicami.  
Za wiązania służy ł y rzemyki,  trzeba było 
mieć tylko na nogach buty, do których wią-
zało się owe narty.

 I  nie stronił  od żar tów.
– Pamiętam – wspomina Stanisław –  jak 

kiedyś zapytał chłopca zakochanego w ko -
niach: kto jest lepszy– koń czy motor. (Kazi-
mierz miał wówczas panonię).

– Koń – odpowiadał chłopiec.
– A dlaczego?
– Bo ma kopyta.
– Motor też ma kopyto. Chcesz się przeko -

nać?
Zdjął kapturek ze świecy zapłonowej, kazał 

chłopcu przytrzymać końcówki kabla i  włą-
czył silnik. Reszta jest milczeniem.

Talent literacki Stanisław odkry ł dużo 
później,  będąc już pracownikiem Zakła-
du Benzyn i  Katalizatorów Raf inerii  Naf ty  
w Trzebini.  Odchodził  na emeryturę bardzo 
lubiany kolega, znakomity fachowiec i  wiecz-
nie zakochany w koleżankach, snujący nie-
ustająco opowieści o rzekomych podbojach 
miłosnych.  Należało go godnie pożegnać. 
To wtedy napisał Stanisław rymowane prze-
mówienie, opisując jego zalety i  wady. Cytu-
je fragment:

Zdzisiek planuje, Zdzisiek buduje,

Zdzisiek się czuje jak żaden z nas,

Zdzisiek do tego jeszcze miłuje

I to co najmniej na kwartał raz.
Innym razem nauczycielka wnuczki Stani-

sława zaproponowała dzieciom w szkole, by 
łatwiej by ło im zapamiętać trudne wyrazy, 
które miał y w sobie połączenie – na przy-
kład rz,  brz lub drz, aby próbowali  ułożyć 
jakieś wierszyki właśnie z takimi wyrazami. 
Z kłopotów wnuczkę wybawił dziadek Stani-
sław. I  tu znów fragmenty:

Upolował Murzyn zwierza

I teraz go zjeść zamierza. 
 

HISTORIA
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Wiersz jest długi.  Opuszczamy parę zwrotek, 
by dotrzeć do puenty:

Jeśli  strzela ktoś z moździerza,

To na pewno nie do zwierza.

Siedzimy tak w ogrodzie u Stanisława.  
Mija już czwarta godzina naszej rozmowy,  
a tu jeszcze tyle wspomnień zostało. Uma-
wiamy się na kolejne spotkanie. Już przy 
bramie wyjazdowej Stanisław dorzuca:

– Zmieniła nam się wieś. Możesz przekazać 
pani wójt,  że udała nam się gospodyni.

– Nie chwal dnia przed zachodem słońca – 
dodaję przekornie.

– Spoko – dorzuca młodzieżowym językiem  
– wiem, co mówię. Jeszcze i  o tym pogada-
my, ale już następnym razem.

Debiut Literacki

Debiut literacki Lucyny Drelinkiewicz

OCZEKIWANIE

Życie – to jedno wielkie pasmo szczegó-
łów. Dostrzegamy je zazwyczaj wówczas, 
gdy wracają do nas wspomnienia z na-
szych niepowodzeń, krzywd, klęsk. Wracamy  
do nich raczej rzadko, bo kto chce nosić ten 
krzyż, gdy życie idzie do przodu i wymaga 
od nas pokonywania trudności i kłopotów, 
które są niepotrzebnym balastem. Wrażliwi 
mają jeszcze gorzej; oni od przeszłości uciec 
nie mogą. Przecież to właśnie ta przeszłość 
wzbogaca ich duszę. I nieważne, czy doty-
czy ich ona osobiście czy też jest własno-
ścią innych – tych znanych i tych nieznanych,  
ale opisanych. Lucyna Drelinkiewicz wta-
pia się emocjonalnie w te nastroje smutku,  
wypatrywania  optymizmu, który trudno zna-
leźć w życiu ludzi, których szczęście, choć 
było niekiedy na wyciągnięcie ręki, omijało 
bezkarnie. W jej opowiadaniach ważny jest 
nie tyle fakt, ile stan duszy przegranych,  
którzy oczekują najmniejszego choćby gestu 
zrozumienia.  Autorka wzbogaca ten stan wni-
kliwą obserwacją otoczenia, które może być, 
i najczęściej jest, przyjacielem zabłąkanych  
w niemoc. Bohaterowie jej opowiadań jesz-
cze nie wiedzą, że coś, co było ich własnością  
w młodości będzie uwierać ich na starość. 
Ratunkiem dla nich jest oczekiwanie. Oczeki-
wanie nie  konkretów, bo one się nie zdarzą,  

nie powrócą w tej samej formie, ale ocze-
kiwanie  zgody, żeby o nich zapomnieć,  
żeby je zastąpić tą resztą, która daje nadzieję.  
I tę nadzieję dają właśnie owe szczegóły, 
które stanowią sedno tych opowiadań.  
I  które tak subtelnie opisuje autorka.

Witold Ślusarski

KULTURA
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Lato z Centrum Kultury 

Aktywne, zielone, kreatywne, ar tystycz-
ne i  f ilmowe. Takie właśnie były tegorocz-
ne Wakacyjne Spotkania z Centrum Kultury  
w Zabierzowie. Okazało się, że pozornie 
zwykła, lokalna wycieczka może zamienić się  
w wielką wyprawę „Plemienia Taplających 
się Hipopotamów”, które tropi Plemię „Dzi-
kich Kotów”. 

W trakcie afrykańskiego tygodnia każdy 
zrobił  sobie maskę a zajęcia ar tystyczne  
wypełnione były afrykańskimi ry tmami.  
W drugim tygodniu powstawał y niesamo -
wite konstrukcje, w których niektórzy mie-
l i  ochotę zostać dłużej.  Do tej pory można 
podziwiać fantastyczne makiety, mini świa-
ty uczestników, które teraz cieszą wszyst-
kie dzieci odwiedzające Centrum Kultury  
w Zabierzowie. Każdy miał okazję dowiedzieć 
się jak się robi parasol i  co więcej zrobić 
własny, niepowtarzalny i  na każdą pogodę.  
Nie zabrakło również atrakcji  w plenerze 
oraz elementów ekologicznych.

W kolejnym tygodniu opiekunowie po -
stanowili  wraz dziećmi polecieć w kosmos. 
Twierdzą, że byli  na każdej planecie układu 
słonecznego, ale wrócili  na naszą kochaną 
Ziemię, ponieważ to tutaj czują się najlepiej. 

Wakacyjne Spotkania z Centrum Kultury 
to świetna zabawa połączona z edukacją ,  
która w ostatnim tygodniu skupiła  
się na tym, jak można zadbać o nasz dom, 
którym jest Ziemia. Segregacja śmieci sta-
ła się bardzo wciągającym i twórczym zaję -
ciem, bo szybko okazało się, że z niektórych 
odpadów można zrobić całkiem niezłą rakie-
tę i  skafandry, a nawet kosmiczne sukienki. 
Jeśli  chcielibyście kiedyś uciec na chwilę 
na Marsa albo na Wenus, zanim wykręci-
cie numer do NASA, skierujcie swoje kroki  
do Samorządowego Centrum Kultury  
i  Promocji  Gminy Zabierzów, gdzie czeka 
prawdziwa, ekologiczna rakieta kosmiczna.  
Można z niej skorzystać zupełnie bezpłatnie  
i  oderwać się od codziennych spraw. 

Ze względu na bezpieczeństwo zajęcia   
w ostatnim tygodniu wakacji  został y  
odwołane, ale Centrum Kultury prężnie 
działa także w sieci i  cały czas rozbudowu-
je swoją ofer tę, z której każdy może sko -
rzystać. Warto zajrzeć na prof il  FB SCKiPGZ  
oraz na stronę internetową Centrum Kultu-
ry, gdzie znajdują się liczne konkursy i  zaba-
wy skierowane do cał ych rodzin. 

Tekst: Katarzyna Mroczek
Zdjęcia: SCKiPGZ

KULTURA
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„Tropami Gminy Zabierzów” – nowa zaba-
wa z Centrum Kultury 

Jak zamienić zwykł y spacer w przygodę 
detektywistyczną? Tropami Gminy Zabie-
rzów to nowa zabawa organizowana przez 
Samorządowe Centrum Kultury i  Promocji 
Gminy Zabierzów, której celem jest odwie-
dzenie zakątków gminy Zabierzów, poznanie 
historii,  zabytków i dóbr lokalnych. To swo -
ista gra, angażująca całe rodziny do wspól-
nego spędzania czasu i  obcowania z naturą  
w pięknych okolicznościach przyrody. 

Co tydzień aż do 15 września na stronie in-
ternetowej oraz Facebooku SCKiPGZ (http://
sckipgz.zabierzow.org.pl) będą publikowane 
szczegóły wypraw oraz zagadki do odkrycia. 
Poszczególne wyprawy dotyczą miejscowo -
ści położonych w gminie Zabierzów i wyma-
gają od uczestników wykonania trzech zadań  
oraz zdobycia odpowiedniej pieczęci.  
Zadania należy udokumentować na Karcie 

„Tropami Gminy Zabierzów ”

Tropiciela, która dostępna jest w Centrum 
Kultury, Bibliotekach w Zabierzowie, Ruda-
wie, Balicach i Bolechowicach (dodatkowo  
do pobrania na stronie www Centrum Kultury).

Osoby, które odbędą najwięcej wypraw  
i  przyniosą do SCKiPGZ wypełnione Kar ty 
Tropiciela otrzymają nagrody.

Panie grają . . .

Już po raz trzeci mężatki i  panny grające w 
piłkę nożną spotkały się na stadionie spor-
towym Orląt, by rozegrać między sobą mecz 
piłki  nożnej.  Stało się to w ramach odpustu 
ku czci patronki Rudawy świętej Anny. Mimo, 
iż uzgodniono przed meczem, że panie nie 
będą kopał y się po kostkach,  zarówno za-
wodniczki,  jak i  kibice dali  ponieść się emo -
cjom od pierwszego do ostatniego gwizdka 
sędziego, w której to roli  wystąpił  radny  
Jan Surówka. Był y piękne bramki, niespo -
dziewane zwroty akcji,  twarde starcia, gło -
śny doping oraz walka do ostatnich sekund 
o zwycięstwo, którego  losy  pozostawały 
sprawą otwartą. Popularność tej imprezy 
wzrasta z roku na rok, co zgodnie stwierdzi-
l i:  sekretarz gminy Bar tosz Barański oraz po -
mysłodawcy imprezy:  soł tys Rudawy Marcin 
Cieślak  i  Jan Surówka.

Ostro spotkanie rozpoczęł y panny,  
które uzyskał y przewagę aż sześcioma 
bramkami w pierwszej połowie. Wszyst-

ko to dzięki wcześniejszym treningom pod 
okiem selekcjonera, Andrzeja Kaczmarczyka.  
Po przerwie, mężatki nie odpuszczał y  
i  zmniejszy ł y przewagę przeciwniczek strze-
lając dwie bramki. Mecz zakończył się wyni-
kiem 10:2 dla panien.

SPORT
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To był y niezwykłe wakacje i  większość 
wydarzeń, które  tradycyjnie od wielu lat 
zapełniał y rynek w Zabierzowie, ze wzglę -
dów bezpieczeństwa nie mogło się odbyć. 
Samorządowe Centrum Kultury i  Promocji 
Gminy Zabierzów już po raz trzeci zaprosiło 
mieszkańców gminy Zabierzów na spotka-
nie z gwiazdami. W ramach  „Kina letniego”  
w  tym roku na rynku w Zabierzowie zoba-
czyć można było m.in Julie Roberts w f il-
mie „Cudowny chłopak ” a f ilm „Rozumiemy  
się bez słów” zobaczyło w Rudawie ponad 
130 osób. 

Mimo niesprzyjającej pogody, zapełnił y  
się także leżaki podczas trzeciego seansu  
i  znowu rynekiem w Zabierzowie zawładneła 
magiczna atmosfera kina. 

Letnie k ino w Zabierzowie i w Rudawie

Wygląda na to, że moda na kino plenero -
we utrzyma się w kolejnych latach. Zatem  
do zobaczenia już za 11 miesięcy!

  Wyrazem aprobaty dla tego wido -
wiska były gromkie oklaski,  jakimi trybuny  
żegnały zawodniczki schodzące do szatni.

 Po rozgrywkach i  wręczeniu medali 
wszystkie uczestniczki tego meczu zaproszo -
ne został y na grilla,  podczas którego padła 
propozycja stworzenia kobiecej drużyny pił-
karskiej. 

Urszula Kaczmarczyk

Piękny jubileusz 60 - lecia małżeństwa   
obchodzili Helena i Adam Ziarkowscy. Z tej 
spycjalnie przygotowano dyplom z gratula-
cjami od wójt Gminy Zabierzów oraz bukiet 
60 róż w specjalnym koszu od sołtysa i Rady 
Sołeckiej Więckowic. Było także spotkanie  
w gronie najbliższej rodziny. Dostojnym   
Diamentowym Jubilatom życzymy również 
samych pogodnych dni na dalsze lata życia  
i miłości małżeńskiej. Niech Nam żyją długie lata! 

Soł tys Więckowic  i Radny Gminy Zabierzów 

KULTURA



  „Znad Rudawy” - Miesięcznik Społeczno - Kulturalny Gminy Zabierzów. 
  Adres Redakcji: SCKiP Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów.
  e-mail: wits@interia.pl, biuro@znadrudawy.com, reklama@znadrudawy.com.
  Redaktor Naczelny:Witold Ślusarski.
  Skłąd i łamanie tekstów: Wiktor Ochwat
  Druk: Media Studio Reklamy Drukarnia Rafał Przybylak 
  Aleja Kołłątaja 73 Będzin 42-500
  https://media-reklama.com.pl/ przetargi@media-reklama.com.pl
  przetargi@media-reklama.com.pl

23

ZNAD RUDAWY

Złoty Jubileusz w Więckowicach
W Więckowicach świętowaliśmy  pięk-

ny jubileusz 50 - lecia małżeństwa   Józefy   
i  Eugeniusza Łakomych. Był z tej okazji  spe-
cjalnie przygotowany dyplom z gratulacjami  
od wójt Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, 
bukiet 50 róż w specjalnym koszu od soł-
tysa i  Rady Sołeckiej Więckowic, a także 
spotkanie z jubilatami. Dostojnym  Złotym  
Jubilatom życzymy samych pogodnych dni 
na dalsze lata życia i  miłości małżeńskiej. 
Niech Nam żyją długie lata!

Ilekroć przychodzi nam świętować jakąś małżeńską  rocznicę – zastanawiamy się, jak się ona nazywa. 
War to zapamiętać nie tylko z towarzyskich względów.

Pierwsza – bawełniana, Druga – papierowa, Trzecia – skórzana, Czwarta – kwiatowa

Piąta – drewniana, Szósta – cukrowa, Siódma – miedziana, Ósma – spiżowa

Dziewiąta – generalska, Dziesiąta – cynowa, Jedenasta – stalowa, Dwunasta – płócienna

Trzynasta – koronkowa, Czternasta – kości słoniowej, Piętnasta – kryształowa, 

Dwudziesta – porcelanowa, Dwudziesta piąta – srebrna, Trzydziesta – perłowa 

Trzydziesta piąta –  koralowa, Czterdziesta – rubinowa, Czterdziesta piąta – szaf irowa

Pięćdziesiąta – złota, Pięćdziesiąta piąta – brylantowa, Sześćdziesiąta – diamentowa.

Po lewej Jubileusz Państwa Wojdyłów.

 Jubileusz Państwa Łakomych.

SENIORZY
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