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To samorządowa inicjatywa powstała 
przed paroma laty, której celem jest inicjo -
wanie, wspieranie, utrwalanie i  rozwijanie 
wszelkich działań sprzyjających wszech-
stronnemu rozwojowi powiatu krakowskie-
go i  dobrobytowi jego mieszkańców. Działa-
nie na rzecz podtrzymywania tradycyjnych 
wartości;  praw i zasad moralnych, godności, 
honoru, wolności,  własności prywatnej i  od-
powiedzialności oraz poszanowania praw 
przynależnych mieszkańcom powiatu kra-
kowskiego. Wspieranie intelektualne i  or-
ganizacyjne poprzez edukację, w tym także 
z wykorzystaniem internetu, społeczności 
lokalnej i  samorządu powiatu krakowskie-
go, ze szczególnym uwzględnieniem naby-
tych podczas swej działalności doświadczeń 
i  wiedzy. Promocja powiatu krakowskiego 
oraz popularyzacja wiedzy na temat jego 
historii  i  teraźniejszości.  Propagowanie idei 
samorządności.  Współpraca z organizacjami 
o podobnych celach i  charakterze działalno -
ści,  w szczególności działających na terenie 
województwa małopolskiego. Podejmowa-
nie działań z zakresu ochrony środowiska, 
w tym edukacyjnych umożliwiających zacho -
wanie lub przywracanie równowagi przyrod-
niczej w powiecie krakowskim. Efektem pra-
cy tego Porozumienia może być efektywne 
współdziałanie, chociażby w zakresie Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji 
imprez kulturalnych i  rozrywkowych, ostat-
nio zaś przynosi dobre efekty w pracy klu-
bów seniora. 

4 września nad zalewem Kryspinów odbyło 

się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Porozumienia. Przewodniczącą zebrania 
została Alicja Wójcik, wiceprzewodniczą-
ca Rady Powiatu, protokołowała Alicja Mil-
czarek, dyrektor Liceum w Krzeszowicach. 
Merytoryczne sprawozdania zaprezentowa-
ł y przewodnicząca Stowarzyszenia Elżbieta 
Burtan oraz przewodnicząca Komisji  Rewi-
zyjnej Urszula Stochel.  Sprawozdania przy-
jęto jednogłośnie. Podobnie jednogłośnie 
wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prze-
wodniczącą Porozumienia została ponow-
nie Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów, 
jedna z najbardziej rozpoznawalnych i  po -
wszechnie szanowanych działaczek  samo -
rządowych powiatu krakowskiego. W wyniku 
obrad zdecydowano o  poszerzeniu składu 
Zarządui Komisji  Statutowych.

W skład Zarządu i  Komisji  weszli  m.in.  
Tadeusz Nabagło, członek zarządu powia-
tu krakowskiego, Andrzej Krawczyk, wice-
przewodniczący Rady Gminy Zabierzów,  
Henryk Krawczyk, przewodniczący Rady 
Gminy Zabierzów, Jerzy Cywicki,  radny Rady 
Gminy Zabierzów, a z gminy Krzeszowice:  
Wacław Gregorczyk, burmistrz g m i n y  
oraz Janina Lasoń, przewodnicząca  
Stowarzyszenia Otwórzmy przed Nimi Życie.  
W zebraniu uczestniczyli  także reprezen-
tujący gminę Krzeszowice Dorota Marek,  
radna Rady Miejskiej i  Michał Matysik, przed-
stawiciel Krzeszowickiego Centrum Zdrowia.  
Po Walnym Zebraniu  członkowie i  sympaty-
cy Porozumienia długo jeszcze dyskutowali  
podczas  spotkania  integracyjnego.  
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Samorządy – siłą nowej Polski

30 lat temu w Senacie została przygo -
towana Ustawa o Samorządzie Terytorial-
nym, która zmieniła polską rzeczywistość,  
przywracając Polakom prawo współdecy-
dowania o swoich lokalnych wspólnotach –  
czytamy wypowiedź jednego z polskich 
wójtów. – Samorząd terytorialny pozwo -
l i ł  zdecentralizować zarządzanie krajem,  
oddając głos obywatelom. To właśnie oni 
najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, 
które dotyczą ich bezpośrednio i  na które 
mają realny wpływ. Powierzenie poszcze-
gólnych zadań wspólnotom dało możliwość 
decydowania i  współ tworzenia najbliższego 
otoczenia.

Jaki wpł yw na rozwój naszej gminy mia-
ł y kolejne samorządy? Rozmawiamy o tym  
z wójt gminy Zabierzów – Elżbietą BURTAN  
i  przewodniczącym Rady Gminy – Henrykiem 
KRAWCZYKIEM.

Witold Ślusarski:  – Czy pamiętacie ten 
dzień, kiedy zapadła decyzja o powołaniu 
samorządów i określeniu ich roli  w życiu 
kraju?

 Elżbieta Burtan: – Byłam wtedy od roku 
mężatką. Kończyłam pisać pracę magister-
ską. Pamiętam przede wszystkim ogromną 
ciekawość, nie tylko z mojej strony, ale rów-
nież w gronie moich znajomych, od czego 
zacząć, co zrobić, żeby nie tylko zaistnieć, 
lecz przede wszystkim  współ tworzyć poli-
tykę społeczną w kraju. To był okres pew-
nej euforii  i  emocji;  z jednej strony cieka-
wości,  z drugiej szukania swojego miejsca.  
Wtedy jeszcze nie myślałam o pracy, 
co i  gdzie będę robić. Podjęłam pracę dopie -
ro w 1993 roku. Emocje wygasły, zaczął się 
okres nadrabiania społecznych i  gospodar-
czych zaległości.  Dawały się niestety odczuć 
braki na rynku, trudno było kupić rzeczy dla 
dzieci,  które pojawił y się w mojej rodzinie, 
ale już wkrótce zaczęło się poprawiać. Półki 
w sklepach powoli  się zapełniały. 

Henryk Krawczyk: – Pracowałem wtedy 
na Śląsku, w Jaworznie. Od samego począt-
ku obserwowałem, jak tworzą się te samo -
rządy. Zaczynaliśmy się tego uczyć, ale już 
wtedy widoczny był ten entuzjazm ludzi. 
Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że dzieje 
się coś nowego, coś dobrego. Nie mieliśmy 
żadnych wątpliwości.  Wiedzieliśmy, że mo -
żemy sami decydować o tym,… co ważne  
w naszych mał ych społecznościach. Wybie-
raliśmy radnych, ale żeby nim zostać trzeba 
było mieć jakiś dorobek, charyzmę. Pomyłki 
się zdarzał y, to naturalne. Wtedy powsta-
wał y Rady Sołeckie, inne organizacje ma-
jące wpływ na wieś czy gminę. Pierwszym 
wójtem Zabierzowa został Józef Szumiec,  
a pierwszym przewodniczącym Rady - radny 
z Nielepic Henryk Final.  Muszę w tym miej-
scu dodać, że ja się urodziłem w rodzinie 
samorządowców: tata był soł tysem, mama 
była radną, brat był soł tysem i radnym – 
można powiedzieć „że pracę samorządowca 
wyssałem z mlekiem matki”.

E.B.:  – Jesteś zatem kolejnym pokoleniem 
samorządowca.  Któreś dziecko chce prze-
dłużyć tę tradycję?

H.K.:  – Oj,   proszę mnie zwolnić z odpowie -
dzi na to pytanie.

W.Ś.:  – Tak to już jest…. I  tradycja też ma 
swój czas.

H.K.:  – Ja pamiętam jak ojciec wyjeżdżał 
na tak zwane „szalwachy” (w niektórych 
miejscowościach tego rodzaju czyn społecz-
ny nazwano „szarwarkiem” – przyp. W.Ś.). 
Niby on był w pewnym zakresie czymś obo -
wiązkowym, ale wszyscy chętnie brali  w nim 
udział.  Nieraz ze śmiechem, czasem ze  śpie -
wem, lecz zawsze w całkowitej zgodzie bu-
dowano wtedy drogi,  czy oczyszczano rowy.  
Pamiętam, że gospodarz, który przyjechał 
furmanką z końmi czy koniem, miał zaliczo -
ne dwie „dniówki”, reszta przynosiła łopaty 
i  kopała kamień, którym utwardzano drogi.  
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Wsie nie wyglądał y jak dzisiaj.  Przeważał y 
drogi bite, często trzeba było je poprawiać, 
dlatego każda para rąk była na wagę zło -
ta. Pamiętam dobrze, bo chodziłem wtedy 
z tatą, który po skończonej pracy kupował 
cukierki i  częstował nimi głównie kobiety.

W.Ś.:  – Czy już wtedy był y wyznaczane ja-
kieś kierunki rozwoju gminy?

H.K.:  – One niewiele zmienił y się do dsiaj. 
Ludzie oczekiwali  lepszych dróg, dobrych 
warunków dla oświaty. Te tematy są wciąż 
obecne na zebraniach wiejskich; może tyl-
ko zakres potrzeb się zmienił.  Kto widział  
wtedy jakieś drogi asfaltowe, a dziś  
są praktycznie wszędzie. Na przykład  
w Bolechowicach była jedna główna dro -
ga – asfaltowa, wszystkie inne to był y dro -
gi kamienne. Jak to niektórzy powiadają,  
że teraz nowe drogi asfaltowe prowadzą na-
wet  do pól.  Mamy najlepsze i  najwięcej chod-
ników ze wszystkich gmin. Ludzie to widzą, 

czasu na wypoczynek, każdy dzień przynosił 
nowe wyzwania.  Znałam dobrze te potrze-
by mieszkańców gminy, przecież ja w niej 
mieszkałam i mieszkam.

W.Ś.: – Czy przypomina Pan sobie w swojej 
dotychczasowej działalności samorządow-
ca jakiś spór, trudny konf likt,  który należa-
ło rozwiązać, bo przecież samorządowiec  
powinien mieć świadomość, że nie wszystko 
co robi,  musi podobać się wszystkim?

H.K.:  – Większość ludzi,  którzy decydują 
się pracować w samorządzie chce działać 
dla swoich ludzi,  dla swoich miejscowości.  
W każdej kadencji  Rady jest jakaś sporna spra-
wa, a jak to mówi stare przysłowie: „Grabie 
zawsze grabią do siebie”. Oczywiście Rada, 
to także zespół,  więc musimy poza własnym 
interesem każdego radnego widzieć interes 
innych. W dawniejszych latach na przykład, 
jak zamierzaliśmy prowadzić kanalizację 
– toczy ła się istna walka o to, gdzie robić  
ją najpierw. Pamiętam taką sesję, na której 
miała zapaść decyzja, w której miejscowości 
rozpocząć prace kanalizacyjne. Nie mieliśmy 
wtedy systemu komputerowego, głosowali-
śmy na kar tkach; gadano wtedy, że ówczesny 
szef komisji  wyborczej w dyskretny sposób, 
zdzierając paznokciem jakiś róg kar tki usi-
łował przekonać niektórych na kogo, znaczy 
na jaką miejscowość, radni mają głosować. 
Nie ma co ukrywać – tak było. Nie na wie-
le to się zdało, bo wtedy każdy przekonywał 
każdego do swoich racji  i  dziś możemy na 
tę ploteczkę patrzeć z uśmiechem. Czasem  
i  w taki sposób uczyliśmy się samorządu. 

E.B.:   – Kiedy ja obejmowałam pracę  
w gminie jedynie dwie wsie wymagał y jeszcze  
wykonania  kanalizacji:  Nielepice i  Klesz-
czów. Tam było najtrudniej z uwagi nie tylko 
na układ komunikacyjny, ale też ze względu 
na warunki terenowe i   geologiczne. Z tru-
dem, ale skutecznie zawalczyliśmy o pienią-
dze na te inwestycje, zrealizowaliśmy je i  do -
piero wtedy można było rozpocząć remonty 
i  budowę nowych dróg w tych miejscowo -
ściach. W ostatnich latach najwięcej emocji 
wywoł ywała kwestia budowy nowego gmin-
nego obiektu – Domu Kultury w Rudawie,  
dla mnie z zupełnie niezrozumiałych przyczyn.  
Dziś wszyscy przyznają , że ten obiekt powi-
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szczególnie ci,  którzy są mieszkańcami gminy  
„z dziada, pradziada”, jaki zrobiliśmy skok 
cywilizacyjny. Obecnie oprócz prioryte-
tów drogowo-komunikacyjnych, mieszkańcy 
chcą więcej inwestycji,  które mają wpł yw na 
ich życie społeczne, kulturalne i  sportowe.

W.Ś.:  –  Stanowisko wójta gminy obejmo -
wała Pani,  pracując w Starostwie Powiato -
wym, najpierw jako urzędniczka Wydziału 
Pomocy Społecznej,  a następnie jako staro -
sta. Co spowodowało, że zamieniła je Pani 
na stanowisko wójta?

E.B.:  – Najpierw musiałam zostać wybra-
na w wyborach…Zdawałam sobie sprawę, 
że praca wójta wymaga znacznie więcej 
wysiłku niż praca urzędniczki,  ale to mnie 
właśnie pociągało: bezpośrednie kontakty 
z ludźmi, wciąż nowe zadania. Tu nie było 
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nien być jeszcze większy, by można było ko -
rzystać z niego w szerokim zakresie. Ale sta-
ło się..… Co dalej – czas pokaże. Kończymy 
realizację budynku. Pozyskaliśmy na to do -
datkowe pieniądze, ale zadra została. Inaczej 
ma się sprawa budowy obwodnicy Zabierzo -
wa. W tej sprawie jest pełna zgoda radnych, 
jeżeli  są kłopoty, to są one związane z wła-
snością gruntów, przez które ma przebiegać 
obwodnica. Pomni dylematów związanych  
z Rudawą, nikt nie kwestionuje potrzeby wy-
budowania tej obwodnicy. Trzeba pamiętać, 
że po zakończeniu tej inwestycji  czeka nas 
przebudowa całego układu komunikacyjne-
go w gminie. Musi powstać nowa sieć dróg, 
niezbędne będą zmiany dotychczasowych 
ciągów komunikacyjnych. Słowem – przed 
nami bardzo poważne wyzwanie.

W.Ś.:  – Stanie na czele takiej gminy jak  
Zabierzów wymaga wyjątkowych kompeten-
cji,  doskonałej znajomości przepisów, prawa 
administracyjnego, ale też wiedzy choćby  
z dziedziny socjologii  czy psychologii…

E.B.:  – Częściowo zdobyłam tę wiedzę pod-
czas studiów, ale najwięcej podczas każde-
go dnia pracy w tej gminie. Nie było czasu 
na długie konsultacje, dyskusje. Tu trzeba 
było podejmować szybkie, a przede wszyst-
kim racjonalne decyzje, w czym bardzo  
pomocni byli  mi właśnie radni i  soł tysi,  któ -
rzy pierwsi wiedzieli,  co komu potrzebne  
i  co gdzie należy budować. Korzystałam i na-
dal korzystam z wiedzy i  doświadczenia ludzi 
starszych, dziś już będących na emeryturze, 
którzy przepracowali  i  przeżyli  w tej gminie 
wiele lat.  To oni są najlepszymi doradcami. 
Na szczęście mam jeszcze intuicję; nie jest 
mnie łatwo pokonać banałami. które są real-
ne. Jeśli  coś komuś obiecuję, są to obietnice, 
które są realne i  muszą zostać zrealizowane. 
Dostrzegam znaczenie promocji,  zwłaszcza 
jeśli  jest skuteczna, jak choćby mój pomysł 
akcji:  „podatki płać tam, gdzie mieszkasz”, 
która przyniosła gminie wiele wymiernych 
korzyści (nota bene akcja ta podjęta zosta-
ła przez inne gminy, w dodatku daleko poza 
Zabierzowem i jest tam równie skuteczna). 
Inne akcje też przynosił y gminie pieniądze. 
Dziś nasza gmina przestała być anonimowa. 
Po pewnym okresie, w którym pewna gru-

pa radnych promowała głównie siebie, dziś 
spory są prawie niewidoczne, przez co pra-
cuje się znacznie lepiej i  spokojniej,  mimo 

spowodowanych pandemią trudniejszych 
warunków ekonomicznych w kraju. Potwier-
dza się stara prawda, że w dobrze wypro -
mowanym i przyjaznym miejscu ludzie chcą 
mieszkać, tu płacą podatki,  gmina staje się 
coraz bogatsza.

W.Ś.:  – Był w gminie taki okres, kiedy czę -
sto brakowało porozumienia, głosownia były 
remisowe.  Dziś ta niekorzystna dla gminy 
sytuacja jest tylko wspomnieniem. 

E.B.:  – Z racjonalnego punktu widzenia 
były to działania nielogiczne, zaprawione 
domieszką  własnego „JA”, co miało świad-
czyć o pozycji  w gminie. By ło się dobrym dla 
swojego małego środowiska, interes pozo -
stał ych stanowił tylko przeszkodę w reali-
zacji  swoich osobistych celów.  Decydował 
o tym jeszcze inny aspekt – przekonanie  
o lojalności w grupie, bez oglądania się na 
konsekwencje zgodnie z dewizą: „trzymajmy 
się, a może coś ugramy, a jeśli  nawet nie,  
to przynajmniej pokażemy, że jesteśmy”.

H.K.:  – Ciężko się pracuje w takiej sy tacji, 
w której każdy ma ambicje, jak najwięcej dla 
siebie ugrać. Musieliśmy poświęcać dużo 
więcej czasu, żeby przekonać do pewnych 
inwestycji,  że te decyzje były  wspólne, miały 
służyć całemu społeczeństwu naszej gminy.

E.B.: – … ale były też i takie decyzje, które 
nie przynosiły korzyści, były jakby wyrzucone 
w błoto. Czasem trzeba było nawet jakieś ab-
surdy akceptować, żeby zrealizować większe 
zadania. Z dzisiejszego punktu widzenia takie 
były realia, ale to już jest za nami. Dziś o gmi-
nie Zabierzów mówi się dużo i dobrze, ale dzia-
łań służących jej promocji nigdy za wiele, jeśli 
chcemy nadal aspirować do tych najlepszych.
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W.Ś.: – Czy można dziś powiedzieć, że skoń-
czy ł się gminny pęd do bycia gminnym cele-
brytą?

H.K.:  – Każda grupa przyjmuje swoją me-
todę lansowania się. To wcale nie jest na-
ganne, trzeba tylko zachować pewien umiar 
i  przy tym elegancję. Jedni są w tym wzglę -
dzie samotnikami, inni chcą mieć szeroki en-
tourage. Podstawą jest wzajemny szacunek  
i  uczciwość względem siebie. Ważne jest,  by 
gasić te ogniska zapalne, zanim one zapłoną 
pełnym ogniem.

W.Ś.: – Czy był taki okres w Pani pracy wój-
ta w tej gminie, że miała Pani ochotę powie -
dzieć: Mam tego wszystkiego dość! Rzucam 
to, poszukam sobie innej pracy?

E.B.:  – Nie! Nigdy! Był y, owszem, chwi-
le zwątpienia, ale one szybko mijał y.  
Ja po prostu wrosłam w tę gminę.  Wszystko, 
co robię – robię z zaangażowaniem. Inaczej 
nie umiem, nie potraf ię. Moje życie w tej 
gminie, to jest prawie połowa, ba – nawet 
więcej mojego życia zawodowego. Poza tym 
ja mieszkam w tej gminie. Nie wyobrażam 
sobie, żebym mogła mieszkać gdzie indziej. 
Tu poznałam wielu fantastycznych ludzi,  
niekiedy całe grupy społeczne.

H.K.:  – Ja podobnie. Powiem szczerze – 
mimo tej całej pracy, bo przecież jestem 
od dwudziestu lat soł tysem, radnym, obec-
nie przewodniczącym Rady, a to oznacza, 
że byłem zawsze na pierwszej linii  frontu.  
Czasem dostaje człowiek „po uszach”,  
ale mimo wszystko ta praca cieszy, kiedy  
widzi się to wszystko, co powstało i  powsta-
je,  widzę zadowolonych ludzi,  czuję szacu-
nek i  uznanie z ich strony. Te pozdrowienia, 
kiedy przechodzę ulicami, te pozdrowienia 
i  pytania :  „co sł ychać” – to jest ten eliksir, 
który sprawia, że chce się dalej pracować 
dla nich. Człowiek tyle jest wart, ile może 
dać z siebie drugiemu.

E.B.:  – To prawda. Ja przecież nie znam 
wszystkich mieszkańców, ale kiedy na przy-
kład robię zakupy w sklepie, ktoś mówi mi 
dzień dobry, ktoś uśmiecha się przyjaźnie, 
ktoś życzy mi zdrowia. To jest największa  
satysfakcja. 

E.B.:  – Uznanie i  szacunek ze strony star-

szego pokolenia, to jest kapitał którego nie 
wolno stracić. Ja lubię ludzi.  Taki mam cha-
rakter.

W.Ś.:  – no, charakteru Pani wójt nie wypa-
da mi kwestionować …

H.K.:  – Starsze pokolenie wyrastało  
w kulturze realnych ocen, kulturze docenia-
nia tego, kto im pomaga.  Pozostaje tylko,  
co zrobić i  jak zrobić, żeby ta tradycja  trwa-
ła.  Jest takie powiedzenie: „zgoda buduje”. 
I  to jest wartość podstawowa i  potrzebna 
wszędzie i  na każdym etapie życia społecz-
nego. Ja obserwuję ludzi,  którzy sprowadza-
ją się do nas na stałe, tu kupili  mieszkania, 
pobudowali  domy… nie od razu wchodzili  
w społeczność naszej gminy, ale kiedy już 
poznali  ludzi,  nasze obyczaje i  nasze trady-
cje, wtapiają się w nasze życie, jakby miesz-
kali  tu od lat.  Doceniają i  szanują te nasze 
zdobycze. Pewnie potrzeba jeszcze trochę 
czasu, by nie można było zauważyć różnic 
między nimi a nami. I  to jest nasza nadzie-
ja na przyszłość naszej gminy. Trzeba pa-
miętać, że charakter ich pracy jest zasad-
niczo inny od naszego. Oni tu zamieszkali, 
pracują często poza gminą ale dostrzegają 
nasze zaangażowanie i  szukają możliwości  
i  okazji  bycia wśród nas na pełnych zasadach 
współżycia. To są naukowcy, lekarze, poli-
tycy, przedsiębiorcy, ar tyści,  ludzie kultury, 
celebryci – taka bogata jest nasza gminna 
warstwa społeczna.

E.B.:  – Nasza gmina jest piękna i  bogata 
w ludzi i  przyrodę. Nic dziwnego, że coraz 
więcej jest chętnych do osiedlenia się u nas.

H.K.:  – Jak sobie wyjdę czasem na taras  
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w swoim domu, to widzę na wprost wieżę 
Mariacką, a dalej Tatry. Czy jest gdzieś pięk-
niejszy widok? Gdzie można piękniej miesz-
kać. Kraków, królewskie miasto, mam na wy-
ciągnięcie ręki.

E.B.:  – Mamy wspaniał y mikroklimat,   
coraz lepszą komunikację, mamy linię  
kolejową łączącą nas ze światem. My mamy 
wszystko. O to wszystko trzeba dbać i  wciąż  
„to wszystko” wzbogacać.

 W.Ś.:  – Żeby nie zagłaskać tej rozmowy  
na śmierć, muszę zadać pytanie: Co najbar-
dziej samorządowcom przeszkadza dziś?

H.K.:  – Procedury, przepisy, czasem tak ab -
surdalne, że nie mieszczą się w głowie.

E.B.:  – Moglibyśmy wiele spraw załatwić 
szybciej,  wygodniej i  na pewno nie gorzej. 
Przez te nieżyciowe przepisy wszystko się 

odwleka w czasie, przesuwają się terminy. 
To jest hamulec w pracy samorządu. Niekie-
dy dłużej trzeba brnąć przez ten gąszcz prze -
pisów, niż trwa realizacja danej inwestycji.

H.K.:  –  I  jeszcze jedno: od momentu kie-
dy pojawił się covid, my uczymy się praco -
wać, działać w zupełnie nieznanych dotąd  
warunkach i  nic nie zwalnia nas od spraw-
nego zarządzania. Świat nie stoi w miejscu.

W.Ś.:  – Dlatego interesuje mnie jeszcze je-
den konkret. Kiedy obejmowała Pani urząd 
wójta w tej gminie, jej  budżet wynosił…

E.B.:  – … ok. 40 milionów złotych.
W.Ś.:  – … a dziś?
E.B.:  – jest na poziomie 180 milionów.
W.Ś.:  – Dziękuję. To mi wystarcza za ko -

mentarz. 

Znalezione na facebooku

Czasem taka myśl nagła mnie nachodzi - 
dlaczego bocian tak po tej łące brodzi.

Czy żona doktora - to jest doktorowa?  
Od tych dywagacji  -  już mnie boli  głowa. 

Bo weźmy na przykład, takiego profesora. 
Człek się dużo kształci ł  -  żona od razu - pro -
fesorowa. 

W polityce jednak, tu to jest ciekawie. 
Mogą nic nie umieć - a chodzą jak pawie. 
Oczywiście nie mam nic przeciwko pawiom, 
lecz ci  politycy - za moje się bawią. 

Z ty tułami u nich, również jest wesoło,  
panie pośle, panie ministrze - ciągle sł ychać 
w koło.

Że żona prezydenta, sprawa prosta zgoła - 
naród Pierwszą Damą, zaraz ją obwoła. 

………………………(ocenzurowano).
Tylko ci,  co takich utrzymywać muszą,  

na żadne ty tuł y -  wcale się nie kuszą. Górnik, 
stolarz, tokarz - orający pole - dla wszyst-
kich nierobów, oni to - robole. Lecz to wła-
śnie przed nimi, swoją głowę chylę, a tych  
z polityki -  pozostawiam w tyle. Bo ci  ludzie 
właśnie, ciężko pracujący, To oni są sercem 
tego kraju - tak mocno bijącym ....

Wiesław Olek
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Andrzej Wajda w Centrum Kultur y w Zabierzowie 

Kultura

Tego jeszcze nie było. Prawdziwa uczta 
dla ducha i  niepowtarzalna okazja aby raz 
jeszcze spotkać się z twórczością tego wiel-
kiego reżysera. „Miałem Wielkie Szczęście” 
to spektakl oparty na życiu i  twórczości  
Andrzeja Wajdy. 

To będzie 70-cio minutowa opowieść wy-
bitnego polskiego ar tysty, reżysera. Jego 
wspomnienie ojca, który wyruszył na woj-
nę we wrześniu 1939, studiów na krakow-
skiej ASP, łódzkiej szkoł y f ilmowej, przyjaźni  
z malarzem Andrzejem Wróblewskim  
i  współpracy z wieloma wybitnymi ludźmi 

kina. Kolejne f ilmy obrazują rozdział y z hi-
storii  najnowszej zaczynając od debiutanc-
kiego „Pokolenia” (1954), które pokazywało 
początek długiej drogi,  jaka wiodła do wol-
nej i  demokratycznej Polski. 

10 października (sobota), w 4 roczni-
cę śmierci Andrzeja Wajdy Centrum Kultu-
ry zaprasza na monodram, który powstał 
według scenariusza, z muzyką i  reżyserią  

Pawła Zapendowskiego, ar tysty związanego  
z Piwnicą Pod Baranami. Absolwent Akade-
mii Muzycznej i  ASP w Krakowie, gdzie stu-
diował u wybitnych polskich scenografów.  
Ma na koncie liczne realizacje teatralne  
i  scenograf iczne, koncerty, nagrania dla 
tv i  radia, muzykę f ilmową oraz wystawy  
indywidualne i  zbiorowe. 

W rolę Andrzeja Wajdy wcieli  się Woj-
tek Gałziński – aktor telewizyjny, f ilmowy 
i  teatralny, znany z takich f ilmów jak „Si-
łaczki” Marty Dzido i  Piotra Śliwowskiego,  
„Na bank się uda” Szymona Jakubowskiego czy  

„Red yellow pink ” Jolanty Warpechowski. 
Termin: 10.10.2020
Godzina: 18.00 
Bezpłatne wejściówki dostępne są w Sa-

morządowym Centrum Kultury i  Promocji 
Gminy Zabierzów od 21.09.2020. 
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Kowalski ma kat ar i  leży w łóżeczku

Każdą kobietę do szewskiej pasji  doprowa-
dza jej mąż lub par tner, który przy lada ka-
tarze demonstracyjnie cierpi,  jęczy i  odma-
wia wstania z łóżka. Jednak - o paradoksie 
- gdy mężczyzna zapada na poważną choro -
bę, jego zachowanie diametralnie się zmie-
nia. Większość panów nagle przeobraża się  
w bohatera, zaciska zęby, maskuje swój lęk 
i...  czeka na cud. Żadna si ła nie jest w stanie 
go przekonać, by udał się do lekarza. Sta-
tystyki zaś donoszą nam o tzw. przedwcze-
snych zgonach wśród mężczyzn i  to w przy-
padku schorzeń, które wcześnie wykryte 
skutecznie się leczy. I  oto okazuje się, że owo 
irracjonalne zachowanie wcale nie wynika 
ze złej woli  mężczyzn, że to swego rodzaju 
atawizm, swoiste wiano genetyczne, jakie 
przedstawicielom płci  brzydkiej zafundowa-
ła Matka Natura.  Ci sami mężczyźni,  którzy 
na co dzień manifestują swą męskość, choć-
by pędząc samochodem, czy prężąc musku-

ł y,  zamieniają się w bezradne istoty, gdy tyl-
ko ich ciało odmówi im posłuszeństwa, gdy 
zastrajkuje ich serce, unieruchomi lumbago 
lub gdy dostrzegą strzykawkę skierowaną 
w ich stronę. Taki prawdziwy macho, wiel-
ki chłop, potraf i  zemdleć przy rutynowym  
badaniu krwi. Mężczyzna chory jest bez-
radny jak dziecko i  chce, by jak najszybciej  
go „naprawiono”. Chce wrócić do swe-
go znajomego, bezpiecznego trybu życia.  
Nie interesuje go wcale przyczyna słabości,  
o prof ilaktyce nie wspominając.

Wbrew obiegowym opiniom, panowie wca-
le nie są tak psychicznie silni,  jak przedsta-
wiają  to reklamy. Spodziewana statystycznie 
długość życia mężczyzn jest ok. 6 lat krótsza 
od kobiet. Mężczyźni też częściej zapadają 
na poważne schorzenia, w wyniku których 
następuje szybko zgon.

Mężczyzna - osobnik nieco mniej udany
Psychologowie  i socjologowie biją na alarm. 

Współcześni mężczyźni żyją często w perma-
nentnym stresie i lęku, mają nierzadko pog-

Powracam do mojego pomysłu sprzed ja-
kiegoś czasu. Powoli  mija lato, zbliża się 
jesień, a z nią pytanie, co zrobić z wolnym 
czasem. Jak go zagospodarować czynnie,  
z korzyścią nie tylko dla siebie? Nie zyskała 
(przynajmniej na razie) aprobaty inicjatywa 
zorganizowania cyklicznie na rynku w Za-
bierzowie, czy na rynku w Rudawie czegoś 
na kształ t gie łdy, gdzie można by rozmaite 
przedmioty wymienić, sprzedać lub kupić. 
Robimy porządki  w swoich mieszkaniach, 
piwnicach, a przede wszystkim na półkach 
z książkami.  Natraf iamy na rozmaite cieka-
we bibeloty, które nam już nie są potrzebne,  
a które mogą jeszcze komuś  się przydać, bądź 
zasilić czyjąś kolekcję.  Jestem przekonany, 
że zwłaszcza książki wielu mieszkańców na-
szej gminy chętnie by wymieniło. U nas jesz-
cze się czyta,  o czym z dumą donoszą pra-
cownicy bibliotek zlokalizowanych w naszej 

gminie. Kiedy rozmawiałem o tym pomyśle  
w mieście, w Krakowie – usł yszałem,  
że nawet „mieszczuchy” chętnie przyjecha-
ł yby którejś soboty czy niedzieli  i  przejrzeli 
książki,  które nasi mieszkańcy oferowaliby 
do zamiany lub sprzedaży.

Jakiś stolik,  zadaszenie nad nim, kilka krze-
seł dla potencjalnych „klientów”, by mogli 
spokojnie przejrzeć wystawione propozy-
cje… Byłby to także pewien rodzaj promocji 
naszej gminy. Na wielkie  imprezy na razie 
szlaban położyła pandemia, zatem w ce-
nie są inne, bardziej kameralne pomysł y na 
społeczną aktywność, a taka giełda książek,  
czy bibelotów, pozytywnie wyróżniłaby na-
szą gminę na tle innych.  Co Państwo o tym 
sądzą? Może ktoś ma pomysł,  jak tę ideę 
szybko wcielić w życie. „Znad Rudawy” chęt-
nie się w realizację takiego projektu włączy. 
Może warto spróbować?

Ten tekst powinni przeczytać przede 
wszystkim mężczyźni.
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matwane życie uczuciowe i  rodzinne, głów-
nie dlatego, że z różnych powodów tłamszą 
swą prawdziwą naturę.  W cenie jest macho 
-  mężczyzna silny, odważny, pewny siebie, 
ukierunkowany na sukces i  karierę. Dla zre-
alizowania tych społecznie przypisanych im 
ról poświęcają często miłość, szczęście ro -
dzinne i  bliskość drugiej osoby.  Nie zreali-
zowane w wyniku takich wyborów natural-
ne tęsknoty nadrabiają pozorną pewnością 
siebie, brylują w towarzystwie, nadużywają 
alkoholu oraz poddają się rozmaitymi „holi-
zmom”: praco-, kariero-  lub seksoholizmowi.

Zgodnie z tym wzorcem „prawdziwy męż-
czyzna” tyra od rana do wieczora, kończy 
dzień ze szklaneczką alkoholu w dłoni,  odpo-
czynek i relaks to dla niego słowa zakazane, 
a rabunkowa gospodarka uprawiana na wła-
snym organizmie jest „cool”.  Takie zachowa-
nia stoją w ostrej sprzeczności z naturalnymi 
potrzebami człowieka, prowadzą do nerwic, 
depresji  i  innych poważnych chorób, z zawa-
łem i udarem na czele.

Wojownik czy omdlewająca lil ia
Dentyści lubią sobie opowiadać anegdotki 

o pacjentach. Twierdzą, że im potężniej zbu-
dowany pacjent wkracza do gabinetu, tym 
większą mają pewność, że zemdleje na wi-
dok podniesionego wier tła. Oni też najczę -
ściej proszą o leczenie w narkozie. Jednak to 
nie upoważnia nas, by sądzić, że wszyscy pa-
nowie to mięczaki.  Wszak to mężczyźni biją 
się na wojnie, zdobywają najwyższe szczyty 
świata i  biegną na biegun. Do dziś mężczyźni 
potraf ią się wykazać odwagą w ekstremal-
nych sytuacjach,  jak onegdaj podczas łowów 
na grubego zwierza. Bo w trudnych chwi-
lach w organizmie panów wzrasta produkcja  
adrenaliny, hormonu, dzięki któremu nawet 
poważnie ranny wojownik nie odczuwał bólu.  
Błahe zagrożenie, jak choćby pielęgniarka 
ze strzykawką w dłoni,  nie uruchamia owe-
go pierwotnego mechanizmu obronnego.  
I  przysłowiowa kropla krwi może sprawić,  
że nasz Tarzan pada na podłogę bez przy-
tomności.  Mężczyzna wobec f iligranowej 
pielęgniarki czuje się zagrożony i  podświado -
mie uzależniony od drugiego człowieka, bez 
kontroli  nad tą stresującą sytuacją , podczas 
gdy pędząc za kierownicą niczym na łowach  

na mamuta - to on jest panem sytuacji.  
Tak mu mówi podświadomość.  Ów podskór-
ny stres w gabinecie lekarskim skutkuje na-
głym niedotlenieniem mózgu i  omdleniem.

Doktor Clown nie tylko  dla dzieci
Człowiek pierwotny nigdy nie uzależniał 

się od drugiego człowieka, zawsze był pa-
nem sytuacji,  on zdobywał pożywienie, 
dbał o swą rodzinę, w jego programie ge-
netycznym nie było miejsca na „przeglądy 
techniczne”. Chory i  cierpiący mógł jedynie 
zacisnąć pięści i   polować do utraty tchu. 
Złożony niemocą stawał się bezużyteczny. 
I  tu dotykamy sedna sprawy. To wrodzony 
instynkt, a nie brak odpowiedzialności spra-
wiają , że nawet badania lekarskie wyda-
ją się Tarzanowi XXI wieku działaniem nie-
męskim. To dlatego faceci siedząc w barze 
przechwalają się przed sobą, że nigdy nie 
byli  na badaniach prof ilaktycznych, zgod-
nie z  dewizą: im mniej o siebie dbamy, tym 
bardziej jesteśmy męscy. Niechby jeden czy 
drugi opowiedział w pracy, że był u urologa,  
a ten stwierdził  przerost gruczołu krokowego.  
Koledzy umarliby ze śmiechu! Podczas, 
gdy kobiety bez żenady opowiadają sobie  
ze szczegółami o wizytach u ginekologa,  
wymieniają uwagi,  polecają sobie lekarzy. 
Może to komuś przeszkadzać, ale takie poga-
wędki często skłaniają kobiety do odwiedzenia 
lekarza specjalisty i  ratują im życie. A faceci?  
Owszem, godzinami mogą rozprawiać o me-
czu piłki  nożnej,  o samochodach, o kobie-
tach -  ale choroby to najczęściej temat tabu.  
W krajach zachodnich edukacyjną działal-
ność prowadzą nietypowe zespoł y lekarzy- 
komików, to taki rodzaj akcji  dr Clown dla 
dorosłych. Ekipy medyczne zaglądają do pu-
bów i  knajpek, w których chętnie gromadzą 
się przy piwku panowie  i  odstawiają dla nich 
dowcipne  scenki na tzw. wstydliwe tematy, 
zwłaszcza dotyczące chorób zbierających 
najbogatsze żniwo wśród mężczyzn, jak rak 
prostaty, jelita grubego, nadwaga i  niezdro -
we odżywianie. Lekarze z grup edukacyjnych 
używając rubasznego języka, posługując się 
gadżetami z seks-shopów, żonglując pikant-
nymi żar tami, starają się traf ić  do rozsąd-
ku słuchaczom,  przekazać w ten nietypowy 
sposób jak najwięcej informacji  medycznych 
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i  skłonić ich, by w zaciszu domowej łazienki 
uważnie przyjrzeli  się swemu ciału, zwłasz-
cza ich intymnym częściom i w razie niepo -
koju niezwłocznie udali  do lekarza. Coraz 
więcej bywalców barów, którzy zetknęli  się 
z ekipami dr Clowna, decyduje się na ruty-
nowe badania, które często ratują im życie.

Mężczyźni też przekwitają
Kobiety bez wątpienia są bardziej świa-

dome swego ciała, bardziej też dbają  
o zdrowie. Ale też zazwyczaj są lepiej trak-
towane przez lekarzy. Panie rutynowo wyko -
nują badania piersi,  odwiedzają ginekologa, 
dają się prowadzić w okresie menopauzy.  
Mężczyźni traktowani są nadal nieco po ma-
coszemu i nawet w krajach bogatych brak 
jest programów opieki medycznej dla męż-
czyzn w okresie przekwitania. Lekarze rzadko  
zalecają swym pacjentom badanie gęstości 
kości,  czy poziomu hormonów. A andropau-
za, czyli  męskie klimakterium, któremu na-
dal wielu stara się zaprzeczyć, to medyczny 
fakt i  prowadzi do rozlicznych zmian w or-
ganizmie, zarówno na poziomie f izycznym,  
jak i  psychicznym. Brak stosownego leczenia 
lub suplementowania w tym okresie może 
mieć fatalne skutki:  osteoporoza, ubytek masy 
mięśni,  zaburzenia snu, osłabienie sprawno -
ści seksualnej,  nastroje depresyjne, nadwa-
ga, choroby serca i  krążenia, to tylko niektó -
re z  potencjalnych dolegliwości.  Niestety 
wiedza na temat andropauzy i  jej  następstw 
nawet wśród lekarzy jest dość skromna,  
a objawy  są albo lekceważone, albo nie-
właściwie rozpoznawane i  traktowane jako 

osobne jednostki chorobowe.
Ach ta natura...
Gdy mężczyznę dopadnie katar, postrzał 

lub zaboli  głowa - rozpoczyna się dramat 
ciężko chorego samca. Cała rodzina widzi jak 
cierpi.  Psychologowie t łumaczą te teatralne 
gesty tym, że mężczyzna podświadomie czu-
je,  że błaha choroba szybko przejdzie, że nic 
poważnego mu nie zagraża, więc może bez 
obaw manifestować swe prawdziwe uczucia, 
wymuszać współczucie, dać się obsługiwać, 
przyznać do słabości i  czerpać przyjemność 
z troskliwości bliskich. Nie tracąc przy tym 
twarzy twardziela i   macho.

Około roku 1900 średnia długość ży-
cia mężczyzn wynosiła 47 lat,  obecnie bli-
sko 80. To duży postęp cywilizacji  i  nauki, 
a także efekt rosnącej świadomości,  wszak 
natura przewidziała dla mężczyzn znacznie 
krótszy żywot. Mężczyzna pierwotny miał 
konkretne zadania: spłodzić dzieci,   zadbać  
o wyżywienie rodziny, a po usamodzielnieniu 
potomstwa stawał się bezużyteczny, czyli... 
zbędny. Kobiety przeciwnie, w każdym wie-
ku miał y określoną, ważną społecznie, rolę. 
Nawet w podeszł ym wieku był y przydatne, 
bo opiekował y się kolejną generacją dzieci. 
Czyżby zatem krótszy statystycznie żywot 
mężczyzn niż kobiet to nie tylko efekt zami-
łowania do niezdrowego trybu życia, podej-
mowania ryzyka, lekceważącego stosunku 
do wiedzy medycznej,  lecz przede wszyst-
kim brzemię programu genetycznego, jakie 
niosą po praprzodkach? /jhs/

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie oraz Dyrektorzy Szkół 
samorządowych Gminy Zabierzów, składają serdeczne podziękowanie Druhom Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Balic,  Karniowic, Kobylan, Rudawy i  Zabierzowa, za dostarczenie do szkół środków dezynfekujących 
przeznaczonych dla uczniów i pracowników.

Z uwagi na bardzo dużą i lość przydzielonych środków (1875 l itrów płynu dezynfekującego i  6650 ma-
seczek), odbiór z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej KM PSP w Krakowie, przez poszczególne szkoły, nie był 
możliwy do zrealizowania. 

Tu z pomocą przyszl i  nam Druhowie Ochotniczych SStrażacy poświęcając swój wolny czas i  si ł y,  załado-
wali  i  dostarczyl i  środki dezynfekujące samochodami swoich Jednostek do naszych Szkół.

Akcja przeprowadzona 28 sierpnia 2020 r.  przebiegła bardzo sprawnie i  szkoły przed 1 września są za-
bezpieczone w związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID -19.

Dziękujemy!

Druhowie z OSP pospieszyli  z pomocą szkołom
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Skończyło się kalendarzowe lato. Zwiastu-
nem jesieni jest dla mnie „polska mimoza”, 
czyli  nawłoć.

Każdy ją zna i  wiele osób ją lubi.  Jednak 
niewiele wiemy o jej właściwościach, a oka-
zuje się, że ma ich bardzo wiele – tych pożą-
danych i  tych niemile widzianych.

Nawłoć jest jedną z najstarszych roślin 
ozdobnych, sprowadzonych z Ameryki Pół-
nocnej i  Kanady w XVIII  w. Z początku sta-
nowiła rzeczywiście tylko ozdobę salonów, 
bowiem jako kwiat cięty pięknie prezento -
wała się w kryształowych f lakonach. Potem 
zaczęto ją uprawiać w ogrodach. Niestety, 
jako bardzo ekspansywna, wymknęła się 
spod kontroli  i  zaczęła zajmować coraz wię -
cej przestrzeni.  W drugiej połowie XIX w. 
stała się już rośliną dziko rosnącą i  tak trwa 
do dziś.

Urzekają nas połacie tej polskiej mimozy, 
które nawet w pochmurny dzień wyglądają 
tak, jakby na pola kładł y się promienie słoń-
ca. Z pewnością w niejednym domu stanowi 
ozdobę bukietów jesiennych kwiatów, znaj-
dziemy ją w  bukiecikach przygotowywanych 
15 sierpnia w święto Matki Boskiej Zielnej. 
Jednym słowem – cieszy oko i  jest bardzo 
popularna.

W Europie najbardziej rozpowszechniona 
jest nawłoć kanadyjska i  późna (lub olbrzy-
mia), a poza tymi odmianami występuje tak-
że nawłoć alpejska, pospolita i  wąskolistna. 
Jako roślina uprawna występuje aż w 14 ga-
tunkach oraz w postaci mieszańcowej (kana-
dyjska z pospolitą).

Już w starożytnym Rzymie nawłoć stoso -
wana była w medycynie i  dzięki swym lecz-
niczym właściwościom w różnych postaciach 
jest wykorzystywana w lecznictwie do dziś.

Nawłoć stosowana jest jako środek prze-
ciwzapalny, do dezynfekcji  i  opatrywa-
nia ran, ma właściwości ściągające, dzia-
ła uszczelniająco na naczynia krwionośne  
i  przeciwdziała łamliwości kruchych naczyń 
włosowatych, działa moczopędnie i  prze-
ciwzakrzepowo. Wspomaga także leczenie 

zaburzeń trawiennych. Napar z nawłoci sto -
sowany jest do przemywania skóry łojoto -
kowej, trądziku i  przy zapaleniu mieszków 
włosowych.

Thomas Edison, znany amerykański wy-
nalazca, opracował metodę pozyskiwania  
z nawłoci kauczuku. Metoda nie została jed-
nak wykorzystana w praktyce i  nawłoć nigdy 
nie stała się rośliną gumodajną.

Nie można odmówić nawłoci jej  niekwe-
stionowanych zalet.  Jak widać, jest ich nie-
mało.

Dodać należy, że jest ona także rośliną 
miododajną, toteż bardzo chętnie wykorzy-
stują to pszczelarze, przyczyniając się do jej 
rozprzestrzeniania. Tylko dlaczego nie spo -
tyka się miodu nawłociowego?

Niestety, ogromna żywotność oraz si ła  
i  zdolność ekspansji  nawłoci stanowi zagro -
żenie dla środowiska naturalnego. Z tego 
powodu została wpisana na listę czarnych 
gatunków inwazyjnych w wielu krajach eu-
ropejskich. W Norwegii  jej  uprawa jest ści-
śle kontrolowana, a w Szwajcarii  „szczęśliwi 
posiadacze” tej ozdoby we własnym ogródku 
czy na gruntach rolnych muszą płacić kary, 
jeśli  jej  nie usuną z uprawy.

Nawłoć to roślina silnie rosnąca i  bardzo 
konkurencyjna w stosunku do innych gatun-
ków. Rozmnaża się wegetatywnie, poprzez 
nasiona i  kłącza. Na jednej łodydze wytwa-
rza ponad 10 tys. nasion, które, leciutkie, 
unoszone są przez wiatr na odległość do 2,5 m. 
od rośliny macierzystej.  Wytwarza ponad 
300 pędów na 1 m2, a poszczególne klony 
nawłoci mogą osiągnąć wiek 100 lat!

Na dodatek jest to zielsko bardzo inteli-
gentne. Potraf i  stworzyć sobie odpowiednie 
środowisko, sprzyjające bujnemu wzrostowi, 
gdyż wydziela do gleby substancje, hamują-
ce kiełkowanie innych roślin. A to spryciu-
la jedna! Nie wystarcza jej,  że rozrasta się 
tak bujnie i  gęsto, że nie dopuszcza światła 
i  promieni słonecznych go gleby, przez co 
wykańcza wszelką konkurencję, że wykorzy-
stuje składniki pokarmowe, których już dla 
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Dożynki Gminy Zabierzów 

Tegoroczne dożynki gminy Zabierzów  
odbył y się w niedzielę, 30 sierpnia 2020,  
w Brzeziu. Rozpoczęł y się mszą świętą  
w intencji  rolników, którą celebrował pro -
boszcz paraf ii  w Brzeziu ks. dr Ryszard Ba-
rański. 

Podczas mszy św. poświęcono wieniec 
dożynkowy, symbolizujący wszystkie plony 
gminy oraz podziękowano rolnikom za pra-
cę i  gospodarność. Podczas swojego prze-
mówienia wójt gminy Zabierzów Elżbieta 
Burtan wyraziła wdzięczność oraz radość  
z możliwości zorganizowania dożynek, mimo 
trudnych pandemicznych czasów. Podzię -
kowała  wszystkim za trud i  wysiłek, dzięki 
któremu nasze stoły są pełne darów z roli. 
Podkreśli ła,  dziękując za plony, że winniśmy 
okazywać szczególny szacunek dla chleba, 
jako efektu wytężonej pracy rąk ludzkich. 
Tegoroczne skromne uroczystości dożyn-
kowe wpisują się w ciągłość naszej kultury  
i  tradycji  ludowej.

Jak nakazuje dożynkowy zwyczaj,  uhono -
rowano dyplomami oraz podarunkami naj-
lepszych rolników z terenu gminy. Otrzymali 
je: Małgorzata Urbaniec i  Ewa Bator z Balic, 
Marek Sypik, Stanisław Szeleźnik oraz Paweł 
Paczyński i  Zdzisław Paczyński z Bolechowic, 
Wojciech Malik, Dariusz Urbańczyk i  Józef 
Lipiarz z Burowa, Jacek Wielowski,  Marcin 
Szczuka oraz Maciej Kowalik z Brzezia, Jan 
Jaroń i  Dominik Gwizdała z Brzezinki,  Józef 
Baran z Karniowic, Genowefa Wojtaszek  
z Kobylan, Elżbieta i Mieczysław Puchalscy  

innych nie wystarcza, to jeszcze i  to. Nie dzi-
wota więc, że tak się panoszy.

Poza tym nie jest „smaczna” dla szkodni-
ków i ślimaków, potencjalnych wrogów rośli-
ny, ponieważ jest gorzka i  ma cierpki smak. 
Z rzadka odwiedzają ją muchówki czy moty-
le,   Tam, gdzie występuje (a występuje teraz 
właściwie wszędzie) nie spotyka się już mró -
wek, omijają ją owady co z kolei powoduje, 
że wynoszą się i  ptaki,  które nie tylko nie 
mają źródła pokarmu, ale także nie znajdu-
ją miejsca na gniazdowanie. Dla bydła jest 
wręcz rośliną trującą (całe szczęście, że kro -
wa o tym wie; zresztą, gdzie teraz spotkać 
krowę na pastwisku?). Cał y ten łańcuszek 
powoduje istotne zubożenie bioróżnorod-
ności,  bez której cały nasz ekosystem ulega 
zachwianiu.

Niewątpliwie do tak szybkiego rozprze-
strzeniania się nawłoci przyczyniają się 
duże obszary nieużytków, które natychmiast  
„dostrzega” i  zagospodarowuje. A jak już 
zajmie jakiś obszar – nie da się tak łatwo 
wyplenić! Dość skutecznym sposobem jest 

dwukrotne w ciągu roku koszenie, najle-
piej w maju i  sierpniu, jednak jest to zabieg  
raczej kosztochłonny, bowiem dotyczy  
dużych obszarów i musi być powtarzany 
przez co najmniej 5 lat z rzędu. Pomagają 
też wszelkie zabiegi uprawowe, wymagające 
głębokiej penetracji  w glebę, co powoduje 
zniszczenie kłączy.

Tak więc nie zawsze to, co cieszy na-
sze oczy, jest korzystne z każdego punktu  
widzenia. Jednak jesień bez polskiej mimozy 
byłaby z pewnością uboższa w kolory i  nie 
powstałaby piękna piosenka Czesława Nie-
mena, nieprawdaż?

Hanna Czaja-Bogner
Źródła:
Medimet.pl;  Łukasz Łuczaj w: Łąka kwiet-

na, 08.23.2015; RegioDom.pl; Wikipedia; 
ISEZ PAN; Damian Szpiłyk; praca magister-
ska, UJ Kraków; Mat. Konferencji  „Inwazyj-
ne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem 
dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku 
Narodowego i  Suwalskiego Parku Narodo-
wego”, Białystok, 2016
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A w książce m. in o „Wieżyczce”.
Była dziewczyną wyjątkowej urody.  

Wyjechała w świat po maturze w technikum  
ekonomicznym, by pracować jako księgowa 
na budowach w Czechosłowacji.  
Tam wyszła za mąż. Mieszkała w Pradze,  
potem w Wiedniu. Po kilkudziesięciu latach 
zatelefonowała. Umówiliśmy się przy bramie 
na stadion sportowy. Przyjechała podobno 
wprost z Wiednia. Stanęliśmy naprzeciw,  
bez słów. Czy ja się tak bardzo zmieniłem,  
czy jest to ta sama „Wieżyczka”, gwiazda  
naszej artystycznej grupy? Wychudzona,  
poszarzała twarz. Ubrania nie pierwszej  
świeżości. Krótka bluzeczka odsłaniała ręce,  
a na nich pełno śladów nakłuć. Po zastrzy-
kach? Staliśmy tak kilka minut. Bez słowa. 
Rozstaliśmy się bez podania ręki, bez „cześć”. 
Wkrótce ślad po „Wieżyczce” zaginął.

Co dalej? Przeczytacie już w książce.

ZANIM ZAPOMNĘ 

Szukaj tej książki w księgarniach. Znaj-
dziesz w niej to, o czym nie przeczytałeś  
w gazetach, nie usł yszałeś w radiu, nie obej-
rzałeś w telewizji.  Piszę o tym w „Z ANIM Z A-
POMNĘ”.

Reporter, to nie jest zawód na całe życie. 
Ileż można biegać czy jeździć za prezyden-
tami najważniejszych w świecie państw,  
za VIP-ami różnej maści,  łasić się do kolej-
nych „ochroniarzy”, by pozwolili  łaskawie 
przedostać się jak najbliżej ochranianych 
przez nich postaci,  by znaleźć się w dogod-
nym miejscu, skąd lepiej widać i  sł ychać, 
aby z dumą, czasem pychą przeczytać swoje 
nazwisko pod tekstem na pierwszej stronie 

gazety lub usł yszeć je w radiu czy telewizji 
tuż obok sławnych i  popularnych w danym 
momencie nazwisk ludzi władzy, kultury czy 
polityki.

Jak długo można biegać po mieście, by jako 
pierwszy przekazać w mediach, że gdzieś 
tam wykoleił  się tramwaj, oddano do użyt-
ku kilka metrów nowej drogi,  że jakiś polityk 
lokalnego szczebla w dobroci serca przepro -
wadził  staruszkę przez jezdnię.

Reporter, to nie jest zawód na całe życie. 
Jeśli  nie znajdzie na czas innych sposobów 
realizacji  dla swej pasji  i  talentu, pozostanie 
w przekonaniu, że utknął w miejscu, dokład-
nie w tym samym, w którym rozpoczynał 
swoją drogę reporterską. 

z Kochanowa, Czesław i Anna Rudzcy z Niele-
pic, Tomasz Kurdziel i  Adam Solecki z Pisar, 
Anna Kołodziejczyk i  Tadeusz Nęcka z Rząski, 
Marcin Srokosz z Rudawy, Józef Wójtowicz  
ze Szczyglic,  Kazimierz Korzonek z Ujaz-
du, Ignacy Dziedzic oraz Katarzyna i  Michał 
Gwizdała z Więckowic, Stanisława i  Stani-
sław Wróbel z Zabierzowa, Marcin Majew-
ski i  Marcin Mucha z Radwanowic, Krysty-
na Piwowarczyk i  Jan Kołodziej z Zelkowa.  
Z  uwagi na zachowanie zasad bezpieczeń-

stwa dyplomy i  upominki zostały dostarczo -
ne  uhonorowanym rolnikom do domów. 

Serdeczne podziękowania należą się pa-
niom z Klubu Seniora „Złoty Zakątek ”  
w Ujeździe za zaangażowanie w organizację 
dożynek oraz przygotowanie wieńca dożyn-
kowego i  dekoracji  w kościele. Organizato -
rzy dziękują również drużynie OSP z Brzezia 
za wsparcie oraz zapewnienie  bezpieczeń-
stwa uczestnikom uroczystości. 
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Po przedwczesnym i nieplanowanym prze-
rwaniu rozgrywek na półmetku sezonu 
2019/20, a więc po rundzie jesiennej z po -
wodu pandemii koronawirusa, zawodnicy  
w niższych klasach rozgrywkowych w sierp -
niu wreszcie wrócili  do rywalizacji  o ligowe 
punkty. W przypadku większości zespołów 
przerwa pomiędzy ostatnim meczem o staw-
kę (w listopadzie 2019), aż do spotkania in-
augurującego nowe rozgrywki w kampanii 
2020/21 trwała ponad 9 miesięcy, co oczy-
wiście jest sy tuacją absolutnie szczególną 
i  wyjątkową. Nie bez kłopotów, w nowej 
rzeczywistości i  przy wielu obostrzeniach 
i  ograniczeniach udało się jednak wznowić 
sportowe zmagania. Czas jest zatem odpo -
wiedni,  aby przyjrzeć się temu, jak po po -
wrocie na murawę radzą sobie poszczególne 
zespoł y z terenu gminy Zabierzów.  

Jednym z klubów, który w pewnym sen-
sie skorzystał na decyzjach podjętych przez 
władze Małopolskiego Związku Piłki  Nożnej 
(tj.  tych dotyczących braku spadków) był LOT 
Balice, który w of icjalnej tabeli  zajmował na 
moment zamknięcia minionych rozgrywek 
przedostatnią lokatę w gr. I  krakowskiej V 
ligi.  Niestety obecna sytuacja drużyny z Balic 
jest jeszcze gorsza, albowiem po sześciu ro -
zegranych jak dotąd seriach gier, LOT zamyka 
tabelę. Co gorsze, podopieczni Jana Cyniew-
skiego nie zdołali  wywalczyć jeszcze choć-
by jednego punktu. Oczywiście spory wpł yw 
na taki stan rzeczy ma bez wątpienia fakt,  
że LOT w większości przypadków mierzy ł się 
z czołowymi zespołami w lidze, w tym z taki-
mi, które nie kryją swoich wysokich aspiracji 
i  chęci włączenia się do walki o IV ligę. Mimo 
wszystko próba usprawiedliwiania zł ych wy-
ników niesprzyjającym terminarzem wydaje 
się jednak zbyt dużym uproszczeniem, a pro -
blem być może jest głębszy. Tak czy inaczej 
jeśli  ekipa z Balic chce w tym sezonie obro -
nić V ligę w warunkach boiskowych, musi 
szukać punktów w kolejnych spotkaniach  
z teoretycznie łatwiejszymi rywalami. Teore 
tycznie, bo jak wiadomo mecze o ligowy byt 
niosą ze sobą dodatkowy bagaż trudności. 

Pomimo nieudanego star tu, straty punkto -
we nie są jednak nie do odrobienia w dalszej 
części sezonu.  

W drugiej grupie V ligi,  świetne otwarcie 
sezonu zanotował AP Kmita Zabierzów. Prze-
budowany zespół pod wodzą nowego szko -
leniowca Damiana Rębisza wygrał cztery 
pierwsze mecze ligowe (4-0 z Piastem Wo -
łowice, 5-0 z Borkiem Kraków, 2-0 z Nadwi-
ślanem Kraków i 4-2 ze Skawinką Skawina). 
W momencie gdy wszyscy spodziewali  się 
kontynuowania udanej passy zwycięstw, AP 
Kmita doznał dość nieoczekiwanej poraż-
ki na własnym obiekcie z Orlętami Rudawa 
0-1. Beniaminek z Rudawy wcześniej miał 
bowiem spore problemy z odnalezieniem się 
w realiach V ligi  po wywalczonym w prze-
konującym stylu awansie (przypomnijmy  
z przewagą ośmiu punktów nad drugim Świ-
tem Krzeszowice i  jedenastu nad Wisłą Je-
ziorzany). Podopieczni Piotra Chlipał y do 
meczu w Zabierzowie po 5 spotkaniach mieli 
na koncie tylko dwa punkty, jednak dwa ko -
lejne zwycięstwa (najpierw u siebie z Bro -
nowianką, a następnie wspomniane z AP 
Kmitą w delegacji)  pozwoli ł y wskoczyć na 8 
miejsce w tabeli.  AP Kmita aktualnie plasuje 
się wyżej tj.  na 4 pozycji,  ale ma rozegrane  
o dwa spotkania mniej od większości zespo -
łów. Obaj nasi przedstawiciele spisują się 
zatem solidnie, a najbliższe spotkania są dla 
nich niezwykle ważne w kontekście celów 
na resztę sezonu. Z pewnością w Zabierzo -
wie myślą o zadomowieniu się w czołówce 
na dłużej.  Z kolei w Rudawie podstawowym 
i głośno wypowiadanym celem jest utrzyma-
nie, choć oczywiście jeśli  otworzy się szansa 
na walkę o górną część tabeli,  to dlaczego  
z niej nie skorzystać już teraz? Zarówno 
przed AP Kmitą, jak i  Orlętami pozosta-
ją jeszcze tej jesieni do rozegrania mecze  
absolutnie kosmiczną drużyną, biorąc pod 
uwagę realia ligi  okręgowej. Mowa rzecz ja-
sna o Wieczystej Kraków, czyli  prawdziwym 
dream teamie, który ma w swoich szeregach 
wielu zawodników znanych z występów na-
wet w reprezentacji  Polski.  Mecz AP Kmity 

KRONIK A SPORTOWA
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Z początkiem roku szkolnego 2020/2021, 
Akademia Koszykówki Stowarzyszenia Kul-
tury Fizycznej Jura Basket Zabierzów roz-
poczęła nabór  dla najmłodszych adeptów  
basketu. Przyjmuje dzieci – zarówno chłop -
ców jak i  dziewczynki z roczników 2006 
- 2013 i  młodsze. Rodzice mogą przypro -
wadzać pociechy już od 4 roku życia. Rozpo -
częł y się już treningi,  ale nabór trwa nadal. 

Treningi odbywają się w hali  Ośrodka Spor-
towo-Rekreacyjnego przy ul.  Kolejowej 15A 
w Zabierzowie,  w każdą środę w godzinach 
18:00 – 19:30. Do tej pory zgłosiło się już 
18 młodych kandydatów – to duża liczba  
w porównaniu z 30 trenującymi poprzednio.  
Od października do maja zawodnicy Jura Ba-
sket planują rozgrywać mecze koszykówki. 

Zabierzowska koszykówka szuka talentów

ze wspomnianym rywalem zostanie rozegra-
ny w Zabierzowie 26 września (prawdopo -
dobnie o godz. 16:30). Będzie to okazja do 
podziwiania w akcji  takich zawodników jak 
choćby Sławomir Peszko, Radosław Majew-
ski,  Emmanuel Kumah czy też wychowan-
ków Kmity Zabierzów – Michała Miśkiewicza  
i  Dariusza Gawęckiego. Orlęta w tej run-
dzie zagrają z Wieczystą na wyjeździe 31 
października, a zatem na piłkarskie święto  
w Rudawie trzeba będzie zaczekać do rundy 
rewanżowej.    

W A klasie gr.  II  świetnie spisuje się JKS 
Zelków, który w sześciu dotychczasowych 
spotkaniach wzbogacił  się już o piętnaście 
punktów (pięć zwycięstw i  jedna porażka). 
Zespół prowadzony przez grającego trenera 
Tomasza Księżyca zajmuje w efekcie trzecie 
miejsce ze stratą jednego punktu do innej 
rewelacji  rozgrywek, czyli  Maszycanki Ma-
szyce. Liderem z przewagą dwóch punktów 
zgodnie z przewidywaniami jest Świt Krze-
szowice, jednak trzeba pamiętać, że rozegrał 
on o jedno spotkanie więcej zarówno od Ma-
szycanki,  jak i  od Zelkowa. W tej perspekty-
wie ciekawie zapowiadają się mecze bezpo -
średnie z udziałem wymienionych zespołów. 
JKS najpierw w ramach 8 kolejki  podejmie 
u siebie Świt,  a dwa tygodnie później zmie-
rzy się także na własnym stadionie z ekipą 
z Maszyc. Nikogo nie trzeba więc szczegól-
nie przekonywać, że oba starcia zapowiada-
ją się wyjątkowo interesująco i  mogą wie-
le wyjaśnić w rywalizacji  o czołowe pozycje  
w lidze. Pozostali  nasi przedstawiciele wy-
stępujący w tej grupie radzą sobie zdecy-
dowanie gorzej.  Dragon Szczyglice i  Wi-

sła Rząska w 7 spotkaniach wywalczy ły po  
6 punktów (2 zwycięstwa i  5 porażek) i  zaj-
mują odpowiednio 12 i  13 miejsca w tabeli  
w stawce 15 drużyn.   

W przypadku B klasy gr. II  bezbłędny jest 
na ten moment Potok Więckowice, który 
wywalczy ł komplet możliwych do zdoby-
cia punktów w czterech rozegranych przez 
siebie spotkaniach i  zdaje się w ten sposób 
potwierdzać chęć włączenia się do walki  
o awans do A klasy. Potok dzięki efektow-
nemu star towi jest oczywiście liderem, 
ale trzeba pamiętać, że drugi w tabeli  
Płomień Jerzmanowice również wysoko wy-
grał wszystkie spotkania, tyle że jak dotąd  
w mniejszej liczbie gier ogółem. Trzecim 
niepokonanym zespołem pozostają rezerwy  
AP Kmity Zabierzów, które rozegrał y jednak 
na ten moment dwa mecze i  oba wygrał y. 
Miejsca w środku tabeli  zajmują ponadto 
Niegoszowianka, Topór Aleksandrowice oraz 
Iskra Radwanowice.  

                                    Tomasz Ziarkowski

Ostatnie wyniki meczów drużyn z gminy  
  przed zamknięciem gazety:

Zwierzyniecki Kraków – Kmita Zabierzów 0:0

KS Olkusz – LOT Balice 1:1

Orlęta Rudawa – Borek Kraków 2:1

Dragon Szczyglice – Sokół Rybna 5:2 

JKS Zelków – Świt Krzeszowice 0:3

Topór Aleksandrowice – Fitball  Szklary 2:1

Iskra Radwanowice – Niegoszowianka 1:1

Kmita II  Zabierzów – Potok Więckowice 1:0
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Dlaczego warto zapisać dziecko na SZACHY? 

PAMIĘĆ i  KONCENTRAC JA 
Szachiści mają świetną pamięć, szczególnie 

wzrokową. Przekłada się to na większą niż 
u rówieśników zdolność do zapamiętywania 
i  przetwarzania informacji  oraz praktyczne 
wykorzystywanie schematów. Potraf ią też 
dłużej skupić się na jednym zadaniu. Wszyst-
ko to znacząco ułatwia naukę przedmiotów 
ścisł ych oraz języków obcych.

PODEJMOWANIE DECYZ JI 
W szachach każdy ruch to decyzja, która 

nie jest przypadkowa. Na zajęciach dzieci 
uczą się w jaki sposób prawidłowo podej-
mować decyzje oraz tego, że każdy ruch ma 
swoje konsekwencje - jak i  w życiu, prawda? 

ZDROWA RYWALIZ AC JA 
W szachy gramy w parach. Aby ktoś mógł 

wygrać, ktoś inny musi przegrać - normalna 
sprawa, z którą trzeba się oswoić. Kultura  
i  szacunek - oto fundamentalne wartości na 
moich zajęciach. Dzieci,  które uczę i  które 
mają na to ochotę, z powodzeniem biorą 
udział w turniejach. Nawet dzieci w wieku 
5 lat! 

ŚWIETNA Z ABAWA
Często po zajęciach sł yszę od rodziców, 

że „szachów to oni w domu nie chowają!” 
A chyba nie trzeba nikogo przekonywać,  
że wieczorna par tia szachów jest lepsza dla 
dziecka niż niekończące się patrzenie w ta-
blet lub komputer. 

A jeśli,  Rodzicu, w szachy grać nie umiesz, 
to Twoje dziecko Cię nauczy - zobaczysz, 
jaka to fajna sprawa! 

WARTOŚCIOWA PASJA NA CAŁE ŻYCIE 
Ja gram w szachy od ponad 20 lat i...  będę 

grał do końca życia! Teraz głównie zajmu-
ję się trenowaniem innych, ale niezmiennie 
daje mi to dużo satysfakcji  i  radości.  Dodat-
kowo - jako zawodnik, instruktor czy trener 
- chcę być coraz lepszy i  taką postawę pro -
muję wśród swoich podopiecznych.

Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków współ-
pracuje z Gminą Zabierzów. Prowadzi zajęcia 
szachowe we współpracy z Samorządowym 
Centrum Kultury i  Promocji  Gminy Zabie-
rzów, Szkołą Podstawową w Rudawie oraz 
Szkoła Podstawową w Nielepicach. Człon-
kostwo w klubie daje również możliwość 
uczestniczenia w zajęciach online. 

Podopieczni klubu mogą star tować także 
w wielu turniejach np. Grand-Prix Gminy Za-
bierzów i innych.

Zawodnicy reprezentują Klub na wielu im-
prezach krajowych i  międzynarodowych. 
Nasi zawodnicy jako jedyni z Małopolski wy-
stępują w Ekstralidze Szachowej – najwyż-
szej klasie rozgrywkowej.

Zapraszamy chętnych po do zapisów na na-
szej stronie www.dwiewieze.krakow.pl

Klub Szachowy Dwie Wieże oraz Samorządowe Centrum Kultury i  Promocji  Gminy Zabie-
rzów zachęca do zapisów na zajęcia szachowe w roku szkolnym 2020/2021. 
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NIEZW YCIĘŻONE 

Oglądając występy naszej kadry piłki  noż-
nej i  grę ligowych zespołów ekstraklasy, wra-
cam często wspomnieniami do nieodległego 
meczu na stadionie piłkarskim w Rudawie 
(26.07. br.),  kiedy to brylowały na stadionie 
piłkarki – panienki,  panny i  mężatki,  pre-
zentując formę i  zdolności,  jakich  brakuje 
(znaj proporcjum mocium panie) piłkarzom. 
„Chłopy” z ligi  mają wspaniałe warunki, 
niezłe pieniądze, dobrych trenerów ale am-
bicji  mogliby uczyć się od… pań. Zwłaszcza 
mężatek, których jedyny trening polega na 
tym, jak „wytrzymać z chłopem”, który albo 
wyleguje się na kanapie, albo siedzi przy 
piwku, albo wszystkie obowiązki domowe 

– wygr ywają nawet wtedy, gdy remisują. Porażki nie wchodzą w rachubę.

składa na żonę, a przy tym nie ma osobiste-
go trenera, f izjoterapeuty, gabinetu odno -
wy i masażu. Kondycji  mogliby pozazdrościć 
dzielnym paniom z obrączką ślubną na palcu 
panowie, którzy grają , trenują i… przegry-
wają. Nie wiem, czy ta ambicja i  umiejętno -

ści pań tak zdopingował y zawodników Or-
ląt Rudawa, że ci  grają obecnie „jak z nut ”,  
wygrywają i  zdumiewają dojrzałością  
boiskową. Oby tak dalej… Paniom zaś nale-
żałoby życzyć samych satysfakcji  z odwagi  
i  umiejętności (piłkarskich przede wszystkim).  
Za rok przecież znowu spotkają się na bo -
isku i  nie wiadomo tylko, czy w składzie pa-
nienek i  panien nastąpią zmiany, bo ich uro -
da nie pozostaje przecież obojętna wśród  
kawalerów. Tym samym byłoby to wzmoc-
nienie zespołu pań, zatem panienki i  panny 
nie zasypiajcie gruszek w popiele, zwłasz-
cza, że przed paniami z obrączką na palcu 
wzmożone treningi,  jak w dobie nadchodzą-

cego kryzysu gospodarczego radzić sobie  
z rozmaitym faulami ze strony polityków,  
a to zawsze wzmacnia kondycję i  życiowe 
doświadczenie, które na boisku jest równie 
potrzebne. Oj,  będzie się działo…(ws)
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