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Coraz więcej z nas nosi maski  
i  obawia się wychodzić z domu. Tym-

czasem specjaliści przypominają,  
że w przypadku zdecydowanej więk-

szości ludzi infekcja koronawirusem 
przebiega łagodnie. Jednak inni 
mogą poważnie ucierpieć z powo-

du szkodliwej, wręcz niszczycielskiej 
działalności tego wirusa. Choroby 
takie, jak astma, cukrzyca i  choro-

by serca to główni sprzymierzeńcy  
koronawirusa.

Bronimy się stosując najprostsze metody:

1. Myj ręce częściej,  niż dotychczas

Im częściej myjesz ręce, tym mniejsze jest 
prawdopodobieństwo, że wirus za pośred-

nictwem twojej osoby przejdzie na innych 
ludzi.  Dlatego też, jeżeli  znajdowałeś się w 
miejscu publicznym, także w autobusie czy 
w pociągu, myj ręce najszybciej jak tylko  
to możliwe, kiedy opuścisz środek transpor-

tu. Pamiętaj,  by robić to poprawnie: wła-

ściwe mycie rąk, które faktycznie sprawia,  
że ręce rzeczywiście są czyste, zajmuje 20 
sekund. Należy wówczas skupić się na każdej 
części dłoni,  nie tylko wewnętrznej – także 
na grzbiecie, nadgarstkach, kciukach oraz  
w przestrzeniach między palcami i  pod pa-

znokciami. Każdorazowo używaj bieżącej 
wody i  mydła. 

2. Unikaj dotykania oczu, nosa i  ust

To jest właśnie sposób, w jaki wirus 
przedostaje się do twojego organizmu.  
Możesz oczywiście dotykać twarzy, jednak 
wyłącznie wtedy, kiedy masz dokładnie 
umyte, odkażone dłonie.

3. Kichaj i  kaszl w sposób niezagrażający 
otoczeniu

Eksperci przestrzegają, że koronawirus 
przenosi się drogą kropelkową w wyni-

ku wydostawania się drobnych partykuł  
z twoich dróg oddechowych i  jamy ustnej.  
Dlatego też, kiedy tylko kichasz lub kasz-

lesz, zasłaniaj usta i  nos chusteczkami jed-

norazowymi. Następnie od razu wyrzuć 
chusteczkę do śmieci i  umyj ręce.

Nie dotykaj czegokolwiek dłońmi, jeżeli 
naprawdę nie musisz. Im rzadziej dotykasz 
różnych powierzchni, przycisków w windzie, 
poręczy itd.,  mniej prawdopodobnym jest, 
że złapiesz koronawirusa, ani że go rozprze-

strzenisz dalej.

4. Trzymaj się z dala od chorych

Jeżeli  ktoś z twoich bliskich nie czuje się 
najlepiej,  nie podchodź do niego na zbyt 
bliską odległość. Im bliżej podejdziesz, tym 
większe ryzyko zarażenia się.  Warto przy-

pomnieć także, że nie ma dostatecznych 
dowodów na to, że zarazisz się koronawi-
rusem poprzez l isty, przesyłki czy jedzenie. 
Dlatego też rezygnacja z dawno oczekiwanej 
przesyłki lub spożycia ulubionej potrawy  
w tej knajpce za rogiem nie jest odpowied-

nim sposobem walki z koronawirusem.  
Nie istnieją również dowody na to, że czo-

snek, antybiotyki,  światło ultrafioletowe 
czy sól f izjologiczna pozwalają wyleczyć 
COVID-19.

Jeśli  natomiast chodzi o maski,  są one waż-

ne wtedy, gdy masz naprawdę bliski kontakt 
z pacjentami na oddziale zakaźnym. Nie ist-

nieją dowody na to, że maski są szczególnie 
pomocne w życiu codziennym.

Kaszel,  podwyższona temperatura i  dusz-

ności ( lub spłycenie oddechu) mogą sta-

nowić przesłanki ku twierdzeniu, że masz 
objawy koronawirusa, ale nie musi to zna-

czyć, że zostałeś zakażony koronawirusem. 
Jednak, jeżeli  myślisz, że faktycznie się 
zaraziłeś, nie wychodź z domu, zwłaszcza  
do szpitala, apteki czy do lekarza na wizytę. 
Zamiast tego zadzwoń do lekarza lub sko-

rzystaj z infolinii  – specjaliści  poinstruują 
cię, co powinieneś zrobić.

Najprostsze sposoby obrony przez koronawirusem
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My rządzim światem, a nami kobiety

Ciekawe, że akurat tę prawdę jako pierw-

szy wypowiedział duchowny, biskup Igna-

cy Krasicki.  Chociaż znaczenia nabrała  
ta maksyma dopiero w czasach współcze-

snych, przypisywana bywa niedawnym cza-

som słusznie minionym. Cokolwiek napi-
salibyśmy w tym miejscu na temat kobiet 
– wszystko to banały, bowiem nikt jeszcze 
nie odkrył prawdziwej ich natury. Potrafią 
kochać i  nienawidzić. Czyli  cosi fan tutte 
(tak czynią wszystkie), cytując tytuł  opery 
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Potrafią 
wszystko i  jeszcze więcej.  Nie mają wieku, 
bo jak stwierdziła kiedyś kobieta, Sophia 
Loren,  „kobieta ma tyle lat, na ile wyglą-

da”. W dodatku … „zmienną jest”.

ŁĄCZY JE PŁEĆ I MIŁOŚĆ – KOCHAMY JE WSZYSTKIE
TAK BYŁO -  JEST I  BĘDZIE

FELIETON

No,  to natura dała znać człowiekowi o sobie. To jeszcze nie był paraliż kraju,  
ale zakłócenia normalnego życia długo będą obecne w naszej codzienności.  Zamknię-

te szkoły, przedszkola, kina, teatry, domy kultury, straty w gospodarce spowodowane  
koronawirusem, wzmożone zakupy i  wiele innych spraw przypomniały nam i to,  
że ludzie potrzebują być razem. Muszą być razem, żeby stawić czoła naturze. Być ra-

zem – znaczy żyć normalnie, jak do tej pory. Że trudniej? A kto powiedział,  że w takich 
chwilach będzie łatwo?

Przecież wciąż dzieją się w naszym życiu różne rzeczy, borykamy się z różnymi  
kłopotami, przeżywamy też chwile radości,  świętujemy i  życzymy sobie wiele pięknych 
chwil,  zwłaszcza tych związanych z okolicznościowymi okazjami. I  o nich też Państwo 
przeczytają w tym numerze naszej gazety….

Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec

Ona mi pierwsza pokazała księżyc - to 
chyba najpiękniejsza strofa o matce.  

Nic dziwnego – wyszła spod pióra wraż-

l iwego poety, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, który swojej matce nie-

raz sprawiał wiele kłopotów, ale zawsze  
w trudnych chwilach zwracał się właśnie 
do niej.   Nie on jeden. Tak było, tak jest  
i  tak zostanie. Czy decydują o tym tylko 
więzy krwi? Raczej coś nieuchwytnego, 
prawdziwe, szczere uczucia.

Słowo Matka  odnosi się głównie do ro-

dzicielki,  ale miewa niekiedy o wiele szer-

sze znaczenie, symboliczne. Tak rozumiał 
je inny poeta, wieszcz, Adam Mickiewicz. 
Pisał on: A matka Wolność u nóg zapłaka-

nych stoi. Ale też prawda o matce zawiera 
się w prostych słowach, w wierszu Woj-
ciecha Młynarskiego: Nie ma jak u mamy  
cichy kąt. Ciepły piec. Nie ma jak u mamy, 
kto nie wierzy – jego rzecz.
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Nasze kochane babcie

Nie znalazł się jeszcze taki odważny,  
by zacząć licytować, które święto w kalen-

darzu jest najpiękniejsze na świecie. Naj-
piękniejsze, bo prawdziwe, wykreowane 
przez uczucia, a nie populizm czy doraźną 
potrzebę.  Przykłady? „Walentynki” – war-

te popularyzacji czy nie? Wnoszące do życia 
człowieka poczciwego jakieś nowe warto-

ści? Rzecz gustu. Albo: Dzień wróbla, Dzień 
pocałunku, Dzień liczby Pi, Dzień gumy  
do żucia, czy innej rzeczy. Najczęściej kryją 
się za takimi świętami interesy  i korzyści 
handlowe wielkich korporacji, albo pew-

nych środowisk.  To dobrze, czy źle? Powtó-

rzę: rzecz gustu.
Są jednak nie tylko w polskim, lecz i świa-

towym kalendarzu dwa święta, którym  

należy tylko przyklasnąć, bo honorują naj-
ważniejsze osoby  w naszym życiu – pierw-

sze: Dzień Matki, o zasięgu światowym, 
obchodzone zresztą w większości krajów  
w innych terminach niż u nas. I drugie 
święto, bardzo polskie, można powiedzieć 
własne: Dzień Babci. Konia z rzędem, kto 
dojdzie prawdy, które święto jest piękniej-
sze. Podobno jest jeszcze Dzień Dziadka,   
ale gdzie tam dziadkom mierzyć się z bab-

ciami….

Złote Gody w gminie Zabierzów

„Jak się żony nie bije, to jej wątroba gni-
je” - mówi stare porzekadło. Pary małżeń-

skie z 50-cio i  60-letnim stażem zgodnie 
twierdzą, że to nieprawda! Przeżyli  w spo-

koju i  wzajemnym szacunku tyle lat,  a choć 
zdarzały się czasem kłótnie i  ciche dni,   nikt 
na nikogo ręki nie podnosił.

 Jubileusz 50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego obchodziło w naszej gminie 
w 2019 roku 21 par. Spośród nich na uro-

czystość Złotych Godów  3 marca br. przy-

było 18 małżeństw oraz 2 pary, które mają 

za sobą już 60 lat wspólnego życia. W samo 
południe, w kościele pw. św. Franciszka  
w Zabierzowie, rozpoczęła się msza św.  
w intencji  jubilatów, celebrowana przez 
proboszcza parafi i ,  ks. Krzysztofa Burdaka.  
Homilię, adresowaną do jubilatów, wygło-

sił  proboszcz parafi i  w Rudawie, ks. Andrzej 
Badura .  Następnie jubilaci podając sobie 
ręce, odnowili  uroczyście przyrzeczenia 
małżeńskie. Wójt Elżbieta Burtan w asyście 
księży wręczyła każdej parze pamiątkowy 
upominek w postaci albumu z  obrazami 

SENIORZY

Zostawmy zatem na boku to pytanie; przyjmijmy, iż oba są wspaniałe, jak choćby  
„Dzień Babci” w przedszkolu w Zabierzowie.
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przedstawiającymi Świętą Rodzinę.
Wśród przybyłych na uroczystość, najdłuż-

szym stażem mogą poszczycić się Janina  
i  Stanisław Poganowie z Nielepic, 18 stycz-

nia br. obchodzil i  61. rocznicę zaślubin. 
-  Mąż ma 91 lat, ja jestem o 10 lat młod-

sza – mówi pani Janina. Mieszkamy w Nie-

lepicach, w domu, w którym się urodziłam. 
Wychowaliśmy trójkę dzieci,  doczekaliśmy 
się szóstki wnuków i czworga prawnuków: 
dwóch chłopców i dwie dziewczynki.  Pan 
Stanisław wspomina dawne lata: – Jestem 
od młodości członkiem OSP i  przez wie-

le lat byłem naczelnikiem straży, wtedy  
organizowałem zabawy w remizie, byłem 
też radnym. Pracowałem w rafinerii  w Trze-

bini i  codziennie dojeżdżałem pociągiem  
z Rudawy do Trzebini.  A później przenieśli 
mnie do rafinerii  w Płocku, pracowałem też 
na zagranicznych kontraktach w Niemczech. 
Dzięki temu mogłem wybudować nowy dom 
i zapewnić byt rodzinie.  Pochodzę z rodzi-
ny Poganów, tych,  na cześć których nadano 
imię ulicy w Zabierzowie  – z dumą dodaje 
pan Stanisław.

Wójt Elżbieta Burtan wręczyła wszystkim 
jubilatom „Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, przyznane przez prezydenta 
RP. Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów, 
Henryk Krawczyk, przekazywał dyplomy  
pamiątkowe i kwiaty. Jedno jest tylko w ży-

ciu szczęście: kochać i  być kochanym -  ten 
cytat z wypowiedzi George Sand znalazł  
się na dyplomach. 

60-lecie swego małżeństwa obchodzil i  
w ubiegłym roku także Stanisława i  Stani-
sław Fitowie z Bolechowic. Pani Stanisła-

wa z powodu złego samopoczucia na uro-

czystość nie mogła przybyć, pan Stanisław 
przyszedł z wnuczką, Katarzyną Grzelak. 
-  Kto się lubi,  ten się czubi  -  ze śmiechem 
mówi Katarzyna, dziadek z babcią czasami 
się posprzeczają, trzeba przyznać, ale nigdy 
się nie bil i!  Są dobrym małżeństwem, wiem, 
bo z nimi mieszkam. U nich nie ma złości  
i  cichych dni.  -  Żona mieszkała w Bolecho-

wicach, a ja w Karniowicach  – wspomina 
pan Stanisław – poznaliśmy się na wiejskiej 
zabawie, a po roku był ślub cywilny i  za-

raz potem kościelny, też w Bolechowicach,  
bo wówczas brało się dwa śluby. Pan Stani-

sław ma 86 lat – jak sam twierdzi:  dopiero 
86! Na pytanie o receptę  na długowiecz-

ność odpowiada: -  Żadnych leków nie uży-

wam, wolę wypić kielicha!
Elżbieta i  Marian Bogusiowie z Niego-

szowic czcil i  50-lecie ślubu. -  Poznaliśmy 
się na zabawie  – opowiada pani Elżbieta - 
mąż poderwał mnie na mundur, był wtedy 
w wojsku i  przez 4 lata chodzil iśmy z sobą,  
ale z roczną przerwą. Jakoś mi się odwidzia-

ło i  zerwałam znajomość. Ale mąż nie dał  
za wygraną i  po roku znowu przyjechał  
i  znowu wrócil iśmy do siebie. To bardzo  
dobry, wesoły człowiek i  dobrze nam się ra-

zem układa. Mamy syna, córkę, trzy wnucz-

ki i  wnuka. Dzieci poszły na swoje, a my  
z mężem zostaliśmy teraz sami. On ogląda 
w telewizji  sport: tenis, siatkówkę, a ja lu-

bię rozwiązywać krzyżówki i  czytać książki. 
Cieszę się, że jesteśmy razem i cieszę się, 
że dziś dostaliśmy medal od prezydenta,  
nie ważne od jakiego, ale ważne, że od pre-

zydenta!
 Podczas spotkania Elżbieta Burtan, 

która co roku od 14 lat uczestniczy w uro-

czystości 50 – lecia zaślubin par z terenu 
gminy Zabierzów powiedziała, że to jedne 
z najbardziej wzruszających uroczystości  
w życiu gminy. Henryk Krawczyk określi ł  ju-

bilatów jako mistrzów – złotych medalistów 
maratonu małżeńskiego. Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego, Krystyna Jędrzejowska, 
życzyła wszystkim kolejnych, okrągłych, 
wspólnych rocznic, zdrowia i  wzajemnego 
szacunku. Uroczystość zaszczycil i  obecno-

ścią także radni: Wojciech Stępień i  Tadeusz 
Brzuchacz. W części artystycznej, piosenki 
-   głównie o miłości,  śpiewała Anna Korzo-

nek z Rudawy.  Po wystawnym obiedzie ju-

bilaci otrzymali na pożegnanie podarunki – 
komplety pościeli .   Wszyscy byli  wdzięczni  
za tak piękną i  wspaniale zorganizowaną 
uroczystość i  życzyli  sobie doczekania Pla-

tynowych Godów.
 Janina i  Stanisław Wróblowie z Nie-

goszowic wzięli  ślub w Boże Narodzenie 
w 1968 roku w Rudawie. -  To był prezent 
dla nas od ówczesnego księdza probosz-

cza   – opowiada pani Janina – bo raczej 
nie udziela się ślubów w pierwszy dzień 
świąt. Byłam nauczycielką w szkole w Nie-

SENIORZY
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Spotkanie seniorów w Brzezince

SENIORZY

goszowicach. Marzył mi się wysoki brunet.  
Na zabawie w dniu otwarcia szkoły po-

znałam męża, on przyszedł z Młynki,  był 
owszem, wysokim - ale blondynem. Bar-

dzo zabiegał o mnie. Pod mój dom zajeż-

dżał dorożką z orkiestrą - jego ojczym był  
dorożkarzem. I  tak przez ponad rok, w koń-

cu zdecydowałam się na ślub i  nigdy tego 
nie żałowałam, ani jednego dnia z nasze-

go małżeństwa nie zamieniłabym na inny 
los.  Pani Janina założyła w Niegoszowicach 
KGW i szefowała paniom przez 12 lat.  -  Ode-

szłam z naszego Koła i  nie znalazł się nikt,  
kto chciałby je poprowadzić. Dlatego  
nie ma teraz KGW w Niegoszowicach...

 Barbara i  Ryszard Seremakowie z Nie-

lepic także czcil i  swoje Złote Gody.  -  Mia-

łam 17 lat, ale gdy zobaczyłam Ryszarda, od 
razu wiedziałam, że to „ten”! -  wspomina 
pani Barbara. Wyszedł z wojska w kwietniu, 

a we wrześniu było nasze wesele. Żyjemy 
zgodnie i  szczęśliwie, mamy trzech synów  
i  pięcioro wnuków, a najważniejsze, że mam 
trzy wspaniałe synowe: Jadwigę, Beatę 
i  Wiolę. Są dla mnie jak córki.  Najstarszy 
wnuk ma 27 lat, a najmłodszy – 5 .  Ze łzami 
w oczach opowiada wzruszona pani Barbara 
o prezentach, jakie dostała od najbliższych 
teraz – na 50-lecie małżeństwa. -  Mam cu-

downe dzieci i  wspaniałe synowe  – dodaje.
 Proboszcz parafi i  w Rudawie ks. An-

drzej Badura  martwi się, czy za następ-

ne 50 lat będzie dla kogo organizować 
 Złote Gody. -  W  50 – tysięcznej parafii  ru-

dawskiej w ostatnich latach udziela się 18 
– 20 ślubów rocznie, a jeszcze 40 lat temu 
tych zaślubin było około 50 w roku. Dobrze,  
że jeszcze chrztów mamy sporo, bo nawet 
60 – 70 każdego roku...

Lucyna Drelinkiewicz

Później niż zazwyczaj,  ale za to przy peł-
nej sali ,  odbyło się noworoczne spotkanie 
seniorów w Brzezince. Sołtys i  jednocześnie 
radny, Jan Szczepański,  nie krył wzruszenia 
witając uczestników tego wydarzenia i  za-

proszonych gości.  Ci w Brzezince zawsze 
dopisują; przybyli  więc wójt gminy Zabie-

rzów, Elżbieta Burtan, wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, 

radny z Rudawy Jan Surówka i  proboszcz 
ks. Andrzej Badura. Na początku zapre-

zentowali  się młodzi artyści – uczniowie  
szkoły podstawowej w Rudawie, w wyko-

naniu których zebrani usłyszeli  koncert na 
flet oraz brawurowo wykonaną piosenkę. 
Odbył się też pokaz gry na gitarze klasycz-

nej i  krótki koncert. Następnie najstarsza 
uczestniczka spotkania, 85-letnia  Janina 
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Pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego…

SENIORZY

Baran, otrzymała od sołtysa Szczepańskie-

go bukiet róż. Równie pięknym bukietem 
obdarowano Elżbietę Burtan, która właśnie  
w czasie karnawału obchodzi swoje urodziny.   
Gorąco oklaskiwano występ trupy teatralnej 
Klubu Seniora z Zabierzowa, która zapre-

zentowała na wskroś aktualną humoreskę  
o niezapowiedzianych gościach, którzy za-

kłócają spokój gospodarza domu. Scenariusz, 
napisany przez Barbarę Golińską, skrzył  
się znakomitymi bon motami ,  nic dziwnego, 
że co chwilę zrywały się zasłużone oklaski.  
(  O Barbarze Golińskiej i  Jej pasji  – w następ-

nym numerze gazety) .  Potem przy stołach 
toczyły się długie rozmowy, zaś najcenniej-
sze, co z nich wynikało,  iż mimo, że upłynął 
zaledwie rok od poprzedniego spotkania,  
a w tym czasie ludzie często widywali  się ze 
sobą, nadal było o czym rozmawiać. Dom, 
rodzina, dzieci,  wnuki – to niekończący  
się temat takich rozmów. Zobaczymy jak 
będzie za rok…

Pod honorowym patronatem m. in. wdo-

wy po Witoldzie Pileckim – Zofii ,  obchodzo-

no w Nielepicach Międzynarodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po gorąco 
oklaskiwanej multimedialnej prezentacji  
i  występie kadetów klasy mundurowej  
z Trzebini,  prelekcję dotyczącą tematu spo-

tkania wygłosił  historyk i  dziennikarz Tade-

usz Płużański.  Następnie wszyscy uczest-

nicy spotkania udali  się do Parku im. Rtm. 
Witolda Pileckiego, gdzie złożone zostały 
wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończono  
– jak każe tradycja– przy żołnierskiej gro-

chówce.
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Sesje Rady Gminy Zabierzów 28 lutego 2020

 Do porządku obrad Sesji  wprowa-

dzono uchwalenie dwu rezolucji.  Pierwsza  
z nich dotyczyła  Strategicznego Studium  
Lokalizacyjnego Inwestycji  Centralne-

go Portu Komunikacyjnego.  Centralny 
port lotniczy ma powstać na przełomie 
lat 2027 i  2028 w gminie Baranów między  
Warszawą a Łodzią. Budowa sieci kolejowej  
doprowadzającej do portu lotniczego ma 
być ukończona w 2040 roku. W celu wy-

konania inwestycji  rząd powołał spółkę  
o nazwie Centralny Port Komunikacyjny. 
Szerzej o tej sprawie piszemy w osobnym 
materiale.

 Druga rezolucja dotyczyła planowa-

nej budowy nowego pasa startowego przez 
MPL Kraków – Balice i  jest to już druga rezo-

lucja w tej sprawie. Projekt rezolucji  zgłosil i  
radni: Wojciech Stępień, Paweł Kołodziej-
czyk i  Tadeusz Brzuchacz. W tekście przyję-

tej rezolucji  czytamy m. in.:  „W ocenie Rady 
Gminy Zabierzów inwestycja realizowana  
w ramach tzw. wariantu północnego  
(budowa nowego pasa startowego) spowo-

duje nieodwracalne skutki oraz znaczące 
obniżenie jakości życia mieszkańców. Rada 
Gminy w całości popiera głosy mieszkańców, 
którzy krytycznie odnoszą się do zaprojekto-

wanego rozwiązania, skutkującego podnie-

sieniem natężenia hałasu, a w konsekwencji 
pogorszeniem standardu życia i  spadkiem 
wartości nieruchomości położonych w polu 
oddziaływania nowej drogi startowej.”   
W  rezolucji  jest także mowa o tym,  
że w dalszym ciągu mają miejsce nocne 
loty, które zakłócają ciszę nocną i  uniemoż-

l iwiają wypoczynek mieszkańcom. Znalazł 
się też postulat budowy ekranów akustycz-

nych od strony płyty postojowej lotniska. 
Rezolucja zostanie przekazana prezydento-

wi RP, premierowi, ministrowi infrastruktu-

ry i  władzom MPL Kraków – Balice.
 Uchwałą Rady Gminy Zabierzów 

zmieniono podczas sesji  w dniu 28 lute-

go regulamin udzielania dotacji  na wy-

mianę systemu ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki  

Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów.  
W latach 2020 – 2022 przewiduje się udzielanie  
dofinansowania wyłącznie na inwestycje 
polegające na wymianie starych kotłów 

 i  pieców węglowych na kotły gazowe.  
Wysokość dotacji  wynosi obecnie nie więcej 
niż 5 tys. zł  na zakup pieca i  maksymalnie 
do 2 tys. zł  na modernizację instalacji .  Kwo-

ta dotacji  została przyjęta zgodnie z zalece-

niami Stowarzyszenia Metropolia Krakow-

ska, do którego należy nasza Gmina. Kwoty 
dotacji  zostały ujednolicone dla wszystkich 
gmin należących do Metropoli i .

 Dyskusja podczas sesji  toczyła  
się wokół przedstawionej radnym informacji 
na temat działalności kulturalnej w naszej 
gminie. Zadania z zakresu kultury realizu-

je w naszej gminie Samorządowe Centrum 
Kultury i  Promocji  w Zabierzowie. Centrum 
wspiera też merytorycznie i  technicznie  
sołectwa gminy Zabierzów przy przygo-

towaniu imprez lokalnych. Nieodpłatnie  
wykonuje projekty oraz druk zaproszeń  
i  plakatów dla sołectw oraz aktywnych grup 
mieszkańców. Corocznie jest organizatorem  
ponad 80 wydarzeń kulturalnych. W siedzi-
bie SCKiPGZ prowadzone są l iczne zajęcia dla 
dzieci,  młodzieży i  dorosłych. Aktualnie stu-

procentowe wykorzystanie sal nie pozwala  
na uruchomienie nowych aktywności.  Obec-

nie prowadzonych jest 25 rodzajów zajęć.  
W 2019 roku ofertę wzbogacono o warsz-

taty rękodzielnicze, warsztaty ogrodnicze  
i  zajęcia jogi oraz  specjalistyczny kurs rysun-

ku i  malarstwa. Powstaje też Zespół Pieśni  
i  Tańca Ziemi Zabierzowskiej.

Dlaczego w jednaj miejscowości jest mnó-

stwo imprez, a w innej znacznie mniej? - zasta-

nawiali się radni. Dyrektor SCKiPGZ,  Aleksan-

dra Małek, była zdania, że w miejscowościach, 
gdzie jest dobra współpraca sołtysa, Rady So-

łeckiej, Klubu Seniora i mieszkańców – udaje 
się zorganizować sporo imprez. Do organizacji 
wiejskich imprez i spotkań chętnie włączają 
się rdzenni mieszkańcy; nowych, którzy słabo 
się między sobą znają, do uczestnictwa trzeba  
zachęcać.
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 W dalszej części sesji ,  uczestniczą-

ca w niej radna Powiatu Krakowskiego  
Romana Maziej – Niewczas poinformowała,  
że Zarząd Powiatu Krakowskiego ogło-

sił  nabór  wniosków o udzielenie dotacji  
celowych z budżetu powiatu krakowskie-

go dla ochotniczych straży pożarnych  
z przeznaczeniem na :  dofinansowanie  
do zakupu umundurowania specjalnego 
(bojowego) oraz środków ochrony osobi-
stej strażaków ochotników, dofinansowanie  
do zakupu środków łączności,  dofinanso-

wanie do zakupu sprzętu, aparatury, urzą-

dzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego  
do prowadzenia działań ratowniczych, dofi-

nansowanie do zakupu samochodów ratow-

niczo-gaśniczych. Termin składania wnio-

sków:  do 14 kwietnia 2020 roku.
 Pod koniec sesji,  wójt Elżbieta 

Burtan poruszyła temat koronawirusa  
i  zabezpieczeń przed zakażeniem. Gmina 
postanowiła zakupić preparaty odkażają-

ce w pierwszym rzędzie dla szkół, świetlic 

 i  SCKiPGZ.
 

 -  Kupimy tyle, i le się uda – mówiła wójt 
– obecnie w hurtowniach tych środków  
instytucjom nie sprzedają, bo muszą  
zaopatrzyć szpitale. 

Lucyna Drelinkiewicz 

Wielki sukces naszych seniorów na Orawie. 

8. Małopolskie Spotkania Teatrów Ama-

torskich POSIADY TEATRALNE na Orawie 
odbyły się w Orawskim Centrum Kultury  
w Jabłonce w dniach 8-10 marca. Wystąpiło 
20 grup z 9 powiatów województwa mało-

polskiego. Wśród nich nasza Zabierzowska 
grupa teatralna seniorów z Jackiem Stramą 
i Piotrem Piechą na czele. Zaprezentowali 
spektakl:  „Na poddaszu u malarza”, który 
miał swoją premierę w Samorządowym Cen-

trum Kultury i  Promocji  Gminy Zabierzów  
14 lutego 2020 roku. I  miejsce w kategorii 
„Inscenizacja tekstów literackich” zdobyli 
właśnie amatorzy z Zabierzowa.  „Na pod-

daszu u malarza” to półgodzinny spektakl 
składający się z 10 piosenek, z których jed-

na, to autorski utwór naszej utalentowanej 
Hanny Czai-Bogner. Jury 8. Posiad Teatral-
nych nominowało spektakl do Międzywo-

jewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów 
Teatralnych, który odbędzie się w l ipcu.  
Zespół po świątecznej przerwie wraca  
do pracy nad kolejnymi spektaklami. 
Wszystkich zainteresowanych dołączeniem 
do grupy teatralnej prosimy o kontakt pod 
nr: 601-711-605.

Katarzyna Mroczek
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„Dzień Kobiet”  
w Rudawie i  Więckowicach. 

„Zabierzow na Obcasach”  

Zabierzów na obcasach, spotkanie  odbyło 
się 7 marca w Centrum Kultury w Zabierzowie.

Kobiety – bohaterki każdych czasów. 
Tej prawdy nie trzeba akurat uzasadniać.  
Jak i  tej,  którą opisał Aleksander Fredro: 
„Z kobietą nie ma żartów… W miłości,  czy 
gniewie, co myśli  nikt nie zgadnie, co zro-

bi nikt nie wie”. I  może dlatego tak bardzo 
zasługują na ciepłe słowa od mężczyzn i  bo-

daj jeden choćby kwiatek – jak w Rudawie. 
Albo  kosz różności jak w Więckowicach.
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Znają się Państwo od dawna… Załóżmy,  
że spotykacie się po pewnej nieobecności   
i  zaczynacie rozmawiać. O czym? 

H. C-B . :  – O pogodzie. Co kogo boli  lub 
bolało…

W.K . :  –  Tak ,  o  zdrowiu… jak  s ię  komu 
powodz i .

– Kto odzywa się pierwszy? 
H. C-B.:  – Zależy, kto na kogo wpadnie. 

– Znaczy, kto jest odważniejszy?
W.K.:  – Nie ma odważniejszych od nas... 

Ja zaczynam rozmowę z kobietą od komple-

mentów, zwłaszcza w Dzień Kobiet.
H. C-B.: – Nie jestem przekonana do tego 

dnia. Wolałabym, że Dzień Kobiet trwał 
przez cały rok. Codziennie. To powinien być 
normalny dzień. Taki DZIEŃ CZŁOWIEKA. 
Wolałabym widzieć u drugiego człowieka 
szczery uśmiech, szacunek, radość. Źle się 
czuję, gdy słyszę te wszystkie przypadkowe 
komplementy.

 W.K . :  – Nawet  wtedy,  gdy  C i  mówię:  
Haniu ,  kochan ie?  Chcesz  powiedz ieć : 
„dobra  mina  do  z łe j  g r y ”?

H. C-B.:  – Ty? Ty nie jesteś zdolny do ta-

kiej gry. Ale czasem w rozmowach z innymi  
wyczuwam nieszczerość. To zależy od poziomu 
ludzi, których się spotyka.

–  Co wtedy?
H. C-B.:  – Staram się być pełna rezerwy, 

stanowcza, ale grzeczna. Nie chcę tego uza-

sadniać. Jedynie w skrajnych przypadkach 
decyduję się okazać swój dystans.

– Rozmawiamy przy okazji  Dnia Kobiet, 
więc trudno nie zapytać o prezenty.

H. C-B.:  – Najpiękniejsze są te bez okazji . 
Ale drobne prezenty nikomu jeszcze nie za-

szkodziły.
Jak to się powiada: „drobne prezenty 

wzmacniają przyjaźń”. Ja lubię dostawać 
figurki krówek. Różnych: łaciatych, koloro-

wych, z fajansu, gliny i  czegoś tam jeszcze.
W.K.:  – Ja na Dzień Kobiet jeszcze nigdy 

nic nie dostałem, wolę więc Dzień Dziad-

KULTURA

ka. Wtedy przyjeżdżają wnuki, dorosłe chło-

py, jest z kim pogadać i cieszyć się, kiedy  
w prezencie przywożą mi profesjonalny statyw  
do kamery. Ja im za to włożę do kieszeni parę 
złotych i nic to, że mnie ten statyw kosztuje 
więcej niż jego wartość, ale liczy się radość 
z uczucia. To jest najważniejsze.

– Zmieńmy temat, ze świątecznego na co-

dzienny. Działacie  aktywnie w Klubie Se-

niora. Oboje udzielacie się w amatorskim 
teatrze. Oboje uchodzicie za prawdziwe 
gwiazdy amatorskiej sceny. 

H. C-B.:  – To nasza autentyczna pasja, ale 
mamy też swoje osobiste zainteresowania. 
Ja kocham książki,  lubię czytać…

W.K.: – Dla mnie jest to odskocznia  
od szarości życia w naszym wieku. To łago-

dzi „wstrząsy”, znaczy powoduje, że sta-

jemy się mniej agresywni, dzięki czemu  
łatwiej odnajdujemy się w towarzystwie,  
a w dodatku jest to towarzystwo ludzi, któ-

rzy  się lubią – znaczy to, że jesteśmy so-

bie wzajemnie potrzebni. Wypełniamy czas,  
z którym wielu nie wie co zrobić.

– Ostatnio bardzo wiele mówi się o wo-

kalnym talencie Pani Profesor. Piosenka 
wykonana przez Panią podczas spektaklu  
w sali  SCKiP podbiła serca nawet tych, któ-

rzy nie słyszeli  jej  na żywo, a jedynie znają ją  
z przekazu w internecie.

H. C-B.:  – Zawsze lubiłam śpiewać. Pocho-

dzę z rodziny o artystycznych korzeniach. 
Lubię teatr, kocham operę, miałam w rodzi-
nie aktorów. Mój dziadek był melomanem  
i  często zabierał mnie właśnie do opery.  
Teatrem zaraziła mnie moja polonistka  
w VII Liceum Ogólnokształcącym w Krako-

wie.
W.K.:  – Dla mnie teatr jest czymś normal-

nym. Nie oglądałem wszystkiego jak leciało, 
ale teatr nie był i  nie jest mi obcy.

H. C-B.:  – On jest urodzonym aktorem. 
Chyba się minął z powołaniem.

– Muszę przyznać Pani rację. Oglądałem 

DZIEŃ KOBIET – PREZENTY – i  takie tam…

Z prof. dr hab. Hanną Czaja-Bogner oraz Wiesławem Kosteckim  

z Brzoskwini rozmawia Witold Ślusarski
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pana Wiesława w wielu przedstawieniach 
przygotowanych przez Wasze kółko teatral-
ne i  z uznaniem  stwierdzam, że nawet   
z drobnego epizodu, potrafił  zrobić małe 
dzieło sztuki,  wydobyć podteksty, których 
nie powstydziłby się profesjonalny aktor. 
Role pana Wiesława to prawdziwe  kreacje 
aktorskie.

W.K.:  – Ja mam swój wyuczony zawód.  
Jestem mechanikiem, znaczy byłem, bo te-

raz jestem emerytem. Pracowałem w Cygar-

fabryce, potem w Drukarni Wydawniczej, 
gdzie drukowaliśmy choćby słynny „Prze-

krój” (to tam właśnie zetknąłem się pierw-

szy raz pana nazwiskiem). Na emeryturę 
odszedłem  z Zakładu Remontu Energetyki.

–  Los złączył Was w Brzoskwini…
H. C-B.: – Ja mieszkam tu dopiero od 6 lat. 

Ale wcześniej znałam wielu mieszkańców 
tej miejscowości, nie czułam się więc obco, 
gdy tu zamieszkałam. Nie miałam problemu, 
by wejść w towarzystwo i środowisko. Mam 
wspaniałych sąsiadów. Widzę, jak zmienia 
się ta wieś, oczywiście na korzyść. Niektórzy 
mają z tym problem, ale faktom nie da się 
zaprzeczyć. Parę razy ostro zareagowałem  
na rozmaite sytuacje, co nie spodobało się 
niektórym, ale dla mnie najważniejsze, żeby 
to miejsce, które wybrałam sobie na życie, 
było piękne, szczęśliwe i radosne, a ludzie 
wokół się uśmiechali i byli dla siebie życzliwi.

W.K . :  – Ja jestem stary krakus. Mieszkałem 
200 metrów od Rynku Głównego. Do pracy 
szedłem  piechotą kilka minut.  Mieszkali-
śmy z  żoną w mieście przez 15 lat.  Bardzo 
mi to odpowiadało. Przychodziłem z pracy – 
obiad, kanapa… Czas przeciekał przez palce. 
Córka wyszła za mąż, dzieciom zostawiliśmy 
mieszkanie w mieście, a my czmychnęliśmy 
na wieś. Teściowie przepisali  nam swój 
dom, zrobil iśmy remont i… mieszkamy tu 
do tej pory. Na początku trudno mi było 
przestawić się na inny rytm życia. Do pracy 

wstawałem o 3.30, żeby zdążyć na autobus, 
a niekiedy drałowałem piechotą do Ruda-

wy, by dojechać do Krakowa pociągiem.  
Ale ja jestem członkiem takiego nieformal-
nego stowarzyszenia MOMO.

– Nie słyszałem o takim stowarzyszeniu…
W.K.:  – „Masz Ochotę – Miej Odwagę”. 

Bardzo dobre stowarzyszenie. Członko-

stwo w nim nie wymaga żadnych deklaracji ,  
ani legitymacji,  zebrań, słuchania cudzych 
rozkazów. Robi człowiek to, co mu odpo-

wiada. Jestem na emeryturze, więc teraz 
realizuję się w takich formach, a że to się 
jeszcze komuś podoba – to tylko dodatkowy 
powód do radości.

– Z Twojej wypowiedzi wynika, że Wasze 
życie to istna sielanka. Nigdy nie było żad-

nych spięć?
H. C-B.:  – Raz go tylko obsztorcowa-

łam, bo przeszkadzał.  Buczał.  Ale Wiesiek  
na ogół jest posłuszny, więc w naszym Klu-

bie nie ma żadnych niesnasek, zadrażnień. 
Tu ludzie wiedzą, po co przychodzą się spo-

tykać. Tu nikt nikomu nic nie narzuca, nikt 
się nikogo nie boi.

W.K.: – No, czasem w domu, ale może  
to wstyd przyznać się, że niekiedy mogę tylko 
grzecznie zapytać się żony: „kto tu rządzi”?

H. C-B.:  – I  widzi Pan: może być wesoło jak 
ludzie się lubią nawzajem?

– Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę  
i  oby tak dalej….

Ze szczyptą ironii.

Raz w tygodniu kupuję gazetę, bo w niej 
jest dokładny program telewizyjny. No i oczy-

wiście czytam, co „w trawie piszczy”.
A piszczy bardzo dobrze. Bo czyż nie jest  

to wspaniałe, że na każdą chorobę czy dole-

gliwość mamy do dyspozycji skuteczne anti-
dotum? Nie wierzycie? No to proszę.

Przecież jeżeli masz kłopoty ze słuchem, 
wystarczy, że zamówisz – z ponad 70% zniż-

ką – cudowny „oryginalny produkt”, który 
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odbuduje Twoje zdeformowane komórki 
słuchowe i uwolni Cię od pisków, trzasków, 
gwizdów i pozbędziesz się efektów zatkane-

go ucha. Nie wiedziałeś, że Twoje komór-

ki słuchowe są zdeformowane? Nie powie-

dział Ci o tym otolaryngolog, kiedy badałeś 
sobie słuch? A fe! Jakież to niedopatrzenie 
ze strony lekarza!

Mężczyzno! Cierpi Twoja męskość? Nic 
to, żaden problem! Zadzwoń pod podany  
numer telefonu i  zamów specjalną „formu-

łę” (nie doczytałam się, niestety, co to jest: 
pigułka, krople, maść, żel?!),  którą dostar-

czą Ci dyskretnie do rąk własnych. Sukces 
natychmiastowy: będziesz działał kiedy 
chcesz, i le razy chcesz, w dzień czy w nocy 
– zawsze „czujny, zwarty i  gotowy”. Dziew-

czyny, kobiety – miejcie się na baczności!!!
A jeśli  Ci się, Droga Czytelniczko, wyda-

je, że nie jesteś wystarczająco atrakcyj-
na, bo masz troszkę za dużo tu i  tam – nie 
ma powodu do zmartwień. Użyj plasterka, 
którego substancja przeniknie przez skórę  
i  w błyskawicznym tempie znikać będzie 
Twój tłuszczyk. Dzięki tej metodzie schud-

niesz nawet nie wiesz, kiedy! Oczywiście, 
zamawiający otrzymają  też ponad 70% 
zniżkę ceny. Cudownie!

Wiadomo, że wiele osób cierpi z powodu 
nietrzymania moczu. Dlaczego? Bo nie ko-

rzystają ze specjalnie opracowanego prepa-

ratu, który dzięki „.. . innowacyjnej formule 
może wpływać (zwracam uwagę na słowo 
„może”) na regenerację błony śluzowej 
cewki moczowej i  wzmacniać mięśnie dna 
miednicy...”.  Preparat otrzymasz za darmo, 
do rąk własnych.

A otóż i  kolejna propozycja. W okazyjnej 
cenie możesz nabyć materac, który uwolni 
Cię od problemów związanych ze zmiana-

mi reumatycznymi, zwyrodnieniami, dys-

kopatią, bólami stawów etc.,  etc. Do tego 
otrzymasz gratis poduszeczkę. Super roz-

wiązanie: proste, łatwe, skuteczne. Mam  
w rodzinie kogoś, kto dał się nabrać.

Masz też możliwość zamówienia – oczy-

wiście z rabatem, tym razem tylko 30% 
- specjalnych płytek, wytwarzających si l-
ne pole magnetyczne. Działają one lecz-

niczo, jak pisze oferent, i  przeciwbólowo  
w przypadku aż 12 rodzajów schorzeń i  bólu. 

Efekty możesz już odczuwać po 2 – 3 dniach  
od zastosowania. Rewelacja!

Szanowni Czytelnicy. Te przykłady po-

chodzą z jednej tylko gazety codziennej  
i z dołączonego do niej programu TV. W in-

nych proponuje się inne, cudownie działa-

jące „formuły”, „substancje” itp.  Niektóre  
z nich istnieją na rynku ponoć już 20 – 30 lat.

Jeśli  tak, to czemu tylu z nas nadal cho-

ruje i  odczuwa bóle? Przecież wystarczy  
zamówić, zastosować i  poczuć się jak przy-

słowiowy „młody Bóg ”. Odciążylibyśmy 
służbę zdrowia, tak potrzebną, szczegól-
nie teraz, w czasie pandemii koronawirusa. 
Zmniejszyłyby się kolejki do lekarzy pierw-

szego kontaktu i  specjalistów. Czemu więc 
nie korzystamy z tych dobrodziejstw i  jeste-

śmy tak „aspołeczni”?
Ironia ironią, wybaczcie mi, proszę. Uwa-

żam, że takie nabijanie ludzi w butelkę po-

winno być zakazane. Tak, jak się stało teraz, 
kiedy zaczęto ścigać oszustów, oferujących 
w Internecie cudowne środki zapobiega-

jące koronawirusowi. Nawet nie potrafię  
nazwać odpowiednim słowem takiego  
postępowania. To jest kompletne moralne 
dno, a pod nim jeszcze otchłań mułu. Wiado-

mo, że każdy z nas chciałby się wszelkimi spo-

sobami zabezpieczyć przed tym choróbskiem  
i żerowanie na ludzkim strachu i nieszczęściu 
to najgorsza podłość, z jaką mamy ostatnio 
do czynienia.

A tymczasem nadeszła wiosna, niepostrze-

żenie, cichutko. Za miesiąc święta Wielkiej 
Nocy. Jakie będą, zależy w dużej mierze  
od nas samych, od naszego odpowiedzial-
nego zachowania.

I  mimo smutku, strachu i  obawy, co nam 
przyniosą te nadchodzące tygodnie, życzę 
Wam, Drodzy Czytelnicy, aby wiosna przy-

niosła ze sobą załamanie pandemii,  żeby 
natchnęła nas nadzieją i  optymizmem,  
a Święta były czasem radości i  refleksji  nad 
naszym życiem, które tak łatwo i  szybko 
może się zmienić – oby na lepsze.

Hanna Czaja-Bogner

FELIETON
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Stop wycince lasu

ŚRODOWISKO

Wokół Kleszczowa nigdy tak nie było.  
Po leśnych wycinkach od wschodu, połu-

dnia i  zachodu wsi,  przyszła teraz pora na 
północną część lasu, do usunięcia zosta-

ły zaznaczone chyba jedne z najstarszych 
drzew w Tenczyńskim Parku Krajobrazo-

wym. Piękne i  rozłożyste buki,  o obwodzie 
powyżej trzech i  czterech metrów, których 
wiek określa się na około 150 lat, to znaczy,  
że zaczęły tu rosnąć jeszcze w XIX wie-

ku (drogą z Kleszczowa na Nielepice, przy 
ulach w prawo, a w lesie ścieżką w lewo). 
Drzewa o takich wymiarach zgłasza się jako 
pomniki przyrody i  chroni je prawem dla 
przyszłych pokoleń. Lecz większość z nich 
leśnicy oznakowali do wycinki.  Tak olbrzy-

mich wycinek lasów wokół Kleszczowa nikt 
nie pamięta. Bo nigdy te wycinki nie były 
prowadzone na tak szeroką skalę. A jest 
tak, bo wielkie konsorcja od kilkunastu 
lat posiadają olbrzymie i  bardzo sprawne 
maszyny, które tną drzewa, równocześnie 
całkowicie niszcząc podłoże lasu (ściółkę, 
runo, grzyby, jagody, ścieżki) .

Przecież jest to Park Krajobrazowy, został 
ustanowiony dla ochrony tego cennego kra-

jobrazu. Rdzenni mieszkańcy wsi wychowali 
się w tych lasach, wielu nowych mieszkań-

ców zamieszkało tu ze względu na unikatowy 
charakter tej okolicy i  na te przepiękne sta-

re lasy, które rosły tu od wieków. Kleszcza, 
to stara nazwa wsi,  bo zakleszczona między 
lasami. Las zawsze pełnił  ważną funkcję dla 
wsi.  Dawał pracę drwalom i cieślom, dawał 
budulec na domy i drewno na opał. Te funk-

cje lasu przejmują obecnie ogromne poła-

cie leśne z dala od aglomeracji  miejskich. 
W takich lasach funkcja gospodarcza może 
pełnić rolę wiodącą. 1/4 powierzchni Polski 

to lasy i  tej powierzchni nam przybywa.
Natomiast takie lasy jak w Tenczyńskim 

Parku Krajobrazowym, w bezpośredniej bli-
skości dużych skupisk ludności,  muszą peł-
nić przede wszystkim funkcję ochronną, 
społeczną (czyli  służyć ludziom) i  przyrod-

niczą.  PROBLEM WODY zaczyna być coraz 
bardziej palący. Ostatnie lata były SUCHE  
i  należy się spodziewać, że ten stan rzeczy 
będzie się tylko pogarszać.

Gęsty, stary las jest niezwykle ważny dla 
ochrony zasobów wodnych, szczególnie, gdy 
jak wszyscy widzimy, średnie temperatury 
powietrza rosną. Stary las zatrzyma wodę 
i  nie pozwoli jej spłynąć w doliny i  dzięki 
temu trafi  ona do naszych ujęć. Rozłoży-

ste korony drzew są w stanie przejąć wodę  
z mgieł i  chmur. Tymczasem, jak zobaczy-

my w Planie Urządzenia Lasu, głównie takie 
właśnie drzewa są zaznaczone do wycinki.

Ale jest jeszcze kolejna ważna kwestia.  
Jeśli  chodzi o jakość powietrza Krakowa  
i  tak zwanego Obważanka Krakowskiego, 
czyli  miejscowości wokół miasta, wszę-

dzie biją na alarm, lecz w Kleszczowie nikt  
nie  narzeka na jakość powietrza.

Rozłożyste korony drzew przychodzą nam 
z pomocą, zatrzymując zanieczyszczenia  
i  produkując tlen. Takie drzewa znacząco 
obniżają temperaturę otoczenia, co w chwi-
l i  obecnej jest bezcenne. 

Należy również wspomnieć, że w zabie-

rzowskim lesie żyje wiele gatunków fau-

ny i  f lory, które są pod ochroną, choćby  
popielice, malutkie ssaki,  rzadko spotyka-

ne, bo pędzą nocny tryb życia. Popielice 
żyją w starym rozgałęzionym drzewostanie 
o zwartych koronach, w którym występują 
drzewa dziuplaste. W dziuplach te maleń-

Grono mieszkańców Kleszczowa podjęło próbę powstrzymania, zakrojonej 
na szeroką skalę, wycinki lasów wokół swojej wsi. W ciągu ostatnich kilku lat 
lasy wokół Kleszczowa bardzo ucierpiały, a to za przyczyną Planu Urządze-

nia Lasu, który został zatwierdzony 10 lat temu przez ówczesnego Ministra 
Ochrony Środowiska. Las wokół wsi został przetrzebiony, powycinane piękne 
sosny, świerki,  brzozy i  buki, które rosły tu od lat, ścieżki rozjeżdżone ciężki-
mi sprzętem, pozostawione w nieładzie  gałęzie po ściętych drzewach...
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kie ssaki budują gniazda i  wychowują mło-

de. Popielice są ujęte w Polskiej Czerwonej 
Księdze Zwierząt jako gatunek zagrożony 
wyginięciem. Jako główne źródło zagroże-

nia podaje się rozluźnienie drzewostanów, 
uniemożliwiając im swobodne poruszanie 
się (popielice unikają schodzenia na dno 
lasu, życie spędzają w koronach drzew).  
W naszych lasach żyje również kilka gatun-

ków dzięciołów. W tej części lasu możemy 
znaleźć wiele gatunków chronionych msza-

ków oraz grzybów, a także połacie pięknych 
zawilców, które cieszą nasze oczy wczesną 
wiosną.

Zmienia się świadomość społeczna, dzisiaj 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zdaje-

my sobie sprawę z negatywnych skutków 
zaniedbywania naszego naturalnego środo-

wiska.
Pora pomyśleć jak chronić las, a nie eks-

ploatować go ponad miarę. W lutym 2020, 
arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział 
do leśników: „lasy są swoistą świątynią, 
która ułatwia nam kontakt z Bogiem, obja-

wiającym się w dziele przyrody” oraz ”każ-

dy człowiek – nie tylko leśnik – ma obowią-

zek wystrzegać się inicjatyw i czynów, które 
mogłyby przynieść szkodę temu środowisku 
naturalnemu jakim są lasy”.

Może mieszkańcy Kleszczowa i  gmi-
ny zdecydowanie zaprotestują, nie tylko  
w naszej gminie, ale może nawet w kraju,  
w celu ochrony lasów podmiejskich. To zależy  
od aktywności nas samych. Przede wszyst-

kim to my jesteśmy mieszkańcami tej gminy 
i  tego terenu. Dbamy o niego i  to my jeste-

śmy jego gospodarzami. To jest nasza mała, 
najbliższa nam Ojczyzna. I  mamy w sobie 
zakorzenione od ponad 500 lat staropolskie 
przesłanie: „Nic o nas bez nas”. Zapraszamy 
wszystkich do dialogu i  wspólnych rozsąd-

nych działań na rzecz ochrony lasu, który 
nas wszystkich otacza.

Otwarliśmy stronę internetową, na której 
możecie Państwo na bieżąco zapoznać się  
z naszymi działaniami na rzecz obrony  
naszej najbliższej okolicy.

Zachęcamy do kontaktu z nami wszystkich 
tych, którym na sercu leży ochrona lasu, 
którego wszak  wszyscy jesteśmy właścicie-

lami.

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY?

-zgłosil iśmy sprawę wójtowi, staroście, 
radnym gminnym, powiatowym i wojewódz-

kim,
-zainteresowaliśmy naszą sprawą dwo-

je posłów na Sejm RP, którzy zgłosil i  w tej 
sprawie interpelacje do Ministra Klimatu,

- upublicznil iśmy petycję do Ministra Kli-
matu, pod którą podpisało się ponad pięć 
tysięcy osób,

- zainteresowaliśmy sprawą l iczne organi-
zacje przyrodnicze oraz naukowców,

-zorganizowaliśmy spotkania z przedsta-

wicielami Nadleśnictwa Krzeszowice oraz 
Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych, 
celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji  
i  z prośbą o powstrzymanie działań, których 
skutki są nieodwracalne,

-złożyliśmy odpowiednie pisma do Regio-

nalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych i  Zarzą-

du Parków Krajobrazowych,
-zaprosil iśmy do współpracy wielu eks-

pertów i profesorów,
-wykonaliśmy dokumentację fotograficz-

ną najstarszych, pomnikowych buków, wraz 
z podaniem ich wymiarów i położenia topo-

graficznego,
-złożyliśmy wniosek do Rady Gminy Zabie-

rzów o ustanowienie 18 pomników przyro-

dy,
-rozmawialiśmy z sołtysami sąsiednich 

wsi,  pytając ich, jak postrzegają zakres wy-

cinek drzew,
- nagraliśmy dwa krótkie fi lmy o naszym 

lesie i  naszych działaniach (dostępne na Fa-

cebooku na stronie Mój Kleszczów)
Co możemy jeszcze zrobić, by ochro-

nić nasz las przed olbrzymią, dewastującą  
go wycinką?

Chyba przede wszystkim być zdetermi-
nowani,  jednomyślni i  ruszyć w obronie  
naszej okolicy, bo lasy nie tylko są siedli-
skiem zwierząt, ich rola w procesie fotosyn-

tezy, czyli  pochłaniania dwutlenku węgla 
jest niepodważalna, są płucami dla wielkich 
miast, zapobiegają erozji  gleby i  gromadzą 
wodę, której mamy coraz mniej.

ŚRODOWISKO
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Kolej przez gminę Zabierzów  
do Centralnego Portu Komunikacyjnego

RELACJA

Centralny Port Komunikacyjny to pla-

nowana inwestycja, która ma składać się  
z dwóch elementów: wielkiego lotniska 
i  sieci połączeń drogowych i  kolejowych, 
dowożących pasażerów kolejami dużych 
prędkości z terenu całego kraju do lotniska. 
Lotnisko z infrastrukturą ma powstać na 
przełomie lat 2027 i  2028 w gminie Baranów 
między Warszawą a Łodzią. Budowa sieci ko-

lejowej doprowadzającej do portu lotnicze-

go ma być ukończona w 2040 roku. W celu 
wykonania inwestycji  rząd powołał spółkę 
o nazwie Centralny Port Komunikacyjny.  
Ta spółka przygotowała Strategiczne Stu-

dium Lokalizacyjne, które ukazuje planowa-

ne korytarze dla przebiegu l inii  kolejowych. 
Zaplanowany korytarz, przechodzący przez 
teren gminy Zabierzów i wewnątrz niego,  
4 warianty tras kolejowych (nieznacznie 
różniące się od siebie),  są bardzo nieko-

rzystne dla mieszkańców gminy Zabierzów. 
Szerokość korytarza wynosi ok. 15,3 km,  
a proponowane trasy odsunięte są od sie-

bie od 1,3 km do 5,9 km  i  dlatego trud-

no uznać, że są to propozycje warianto-

we. Korytarz mieszczący w sobie te trasy 
ma przebiegać przez Zelków, Bolechowice, 
Brzezinkę, Więckowice, Brzezie, Kobyla-

ny i  Zabierzów – przez centrum tych miej-
scowości,  co doprowadzi do wyburzenia 
kilkudziesięciu budynków, np. w Zabierzo-

wie przy ul.  Rodziny Poganów, Bocianiej, 
Kwiatów Polnych i  ul.  Willowej (za torami).  
Korytarz przebiega przez tereny objęte 
ochroną: przez Tenczyński Park Krajobra-

zowy i  Dolinki Krakowskie, jest niezgodny 
z planami zagospodarowania przestrzen-

nego. Taki przebieg korytarza kolejowego 
jest nie do zaakceptowania – tego zdania 
są radni,  mieszkańcy, a także wójt Gminy 
Zabierzów.

Przed rozpoczęciem budowy inwestycji 
wymagane jest przeprowadzenie konsultacji 
społecznych. Ponieważ Urząd Gminy został 
przez spółkę CPK powiadomiony w ostatniej 
chwili  o trwających konsultacjach, wójt Elż-

bieta Burtan zadziałała metodą „wszystkie 

ręce na pokład”. Sołtysi chodzil i  od domu  
do domu, zbierając podpisy pod negatyw-

nym stanowiskiem mieszkańców, nama-

wiając do wysyłania przez internet opinii  
o projekcie. Do lokalnej gazety, która była 
już wydrukowana, dołączono dodatkową 
kartkę – informację o sprawie korytarza 
CPK.  Informacje o  spotkaniu konsulta-

cyjnym znalazły się na stronie interneto-

wej Urzędu. Już podczas Sesji  Rady Gmi-
ny Zabierzów w dniu 28 lutego 2020 radni 
przyjęli  rezolucję, negatywnie oceniającą 
propozycję lokalizacji  korytarza. Rezolu-

cja została  skierowana do spółki Central-
ny Port Komunikacyjny w Warszawie oraz  
do ministra infrastruktury.

Zebranie konsultacyjne dla mieszkańców 
gminy Zabierzów odbyło się 9 marca br.  
w sali  obrad Urzędu Gminy, a właści-
wie także w holu Urzędu. Sala obrad była 
tak zatłoczona, że przy dwóch wejściach  
do niej,   w holu ustawiono krzesła. Przyby-

ło ponad 500 mieszkańców naszej gminy.  
Nie dopisali  natomiast zaproszeni goście: 
posłowie, wojewoda, starosta. Spośród 
kilku zaproszonych posłów z Małopolski  
pojawił się tylko Ireneusz Raś, przybyli  
też wójtowie z Wielkiej Wsi i  gminy Jerzma-

nowice – Przeginia. Mieszkańcy tych gmin, 
jak i  wielu innych miejscowości protestują  
przeciwko budowie korytarzy kolejowych 
pokazanych w Strategicznym Studium Loka-

l izacji .
Przybyli  z Warszawy na spotkanie trzej 

przedstawiciele spółki Centralny Port  
Komunikacyjny niewiele mieli  do powie-

dzenia mieszkańcom. Usiłowali  przekonać 
zebranych, że port lotniczy  jest bardzo 
potrzebny, bo ma obsługiwać całą Pol-
skę i  dlatego konieczne jest zbudowanie 
dojazdów do niego z terenu całego kraju,  
a przede wszystkim jest to inwestycja rzą-

dowa, a więc ma powstać w założonych 
terminach. Zebranie trwało ponad 4 godzi-
ny, głos zabrało wielu mieszkańców naszej 
gminy i  wszyscy podawali kolejno argumen-

ty przeciwko przedstawionemu w interne-
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cie projektowi korytarza i  l inii  kolejowych. 
Zadali  też mnóstwo pytań, jednak na więk-

szość z nich nie otrzymali odpowiedzi.  -  Czy 
ktoś z CPK był w gminie Zabierzów i widział 
przepiękne, chronione tereny? Czy zapla-

nowano już wywłaszczenia na trasie pro-

jektowanych kolei,  kiedy się rozpoczną i  jak 
rząd zamierza za nie płacić właścicielom? 
Dlaczego proponuje się korytarz w bardzo 
nierównym, górzystym terenie, co znacznie 
podniesie koszty inwestycji? Dlaczego wę-

zeł przesiadkowy zaplanowano w Olkuszu, 
gdzie nie istnieje odpowiednia infrastruk-

tura? Co z tej inwestycji  kolejowej będą 
mieli  mieszkańcy gminy Zabierzów, którzy 
chcieliby skorzystać z centralnego lotniska, 
skoro muszą najpierw dostać się do Krako-

wa, potem do Olkusza, później przesiąść się 
na szybką kolej do CPK? Czy to ma być kon-

kurencja dla lotniska w Balicach? Czy jesz-

cze jest możliwość przesunięcia korytarza? 
Dlaczego nie wzięliście pod uwagę planów 
zagospodarowania przestrzennego? - Na te 
wszystkie i  wiele innych pytań, przedstawi-
ciele spółki CPK nie potrafi l i  odpowiedzieć. 
Po tych rzeczowych pytaniach, zaczęli  z lek-

ka wycofywać się ze swoich argumentów, 
mówiąc, że to tylko taka bardzo wstępna 
propozycja przebiegu korytarza kolejowe-

go, że w l istopadzie będą kolejne konsulta-

cje z mieszkańcami, że teraz to nie koniec 
procesu projektowego. Przyznali  się do 
otrzymania kilkunastu tysięcy krytycznych 
uwag i  propozycji  otrzymanych od miesz-

kańców Polski w ramach konsultacji ,  w tym 
mnóstwa uwag z Małopolski.

Poza wyburzeniami domów i zniszczeniem 
chronionej przyrody, padały też inne argu-

menty. Sołtys Więckowic mówił o plano-

wanej w projekcie CPK l ikwidacji  jedynego 
w Polsce ośrodka dla dzieci z autyzmem. 
Wypowiedzi mieszkańców nagradzane były 
brawami, czego nie można powiedzieć o mi-
zernej argumentacji  przedstawicieli  spółki 
z Warszawy. Największe brawa dostał pro-

jektant z Rudawy Zygmunt Bartoszek, któ-

ry przedłożył gościom swój projekt koryta-

rza przebiegającego na północny - wschód  
od projektowanego przez CPK. Ten zgło-

szony projekt uwzględnia korytarz przez 
pola  omijający cenne przyrodniczo tereny. 

Ciekawy był też pomysł mieszkańca naszej 
gminy, który uważa, że korytarz może prze-

biegać wzdłuż autostrady A4. Te propozy-

cje zostały przez Urząd Gminy jeszcze tego  
samego dnia przesłane do Warszawy.

Z opóźnieniem przybył na spotkanie poseł 
Ireneusz Raś, który uczestniczył wcześniej 
w podobnym spotkaniu w Wielkiej Wsi.  - 
Jestem zaskoczony skalą niezadowolenia 
mieszkańców Wielkiej Wsi, a także Zielonek 
i  Jerzmanowic – mówił do przedstawicieli 
CPK – panowie, przecież mieszkańcy mogą 
zablokować tę waszą inwestycję! Twierdzi-
cie, że to projekt rządowy, sprawa politycz-

na, ale połowę środków chcecie otrzymać 
od Unii  Europejskiej,  a ona nie ma świa-

domości,  jak prowadzicie konsultacje spo-

łeczne, jak narzucacie mieszkańcom swoją 
wolę.

Finansistka z naszej gminy uważa, że pro-

jekt CPK pójdzie do kosza, bo nie uwzględ-

nia obowiązujących norm ekonomicznych. 
Kto za to zapłaci – pytała – spółka CPK nie-

racjonalnie wydaje pieniądze! Przewodni-
czący Rady Gminy Wielka Wieś twierdził,  
że kolej przez jego gminę ma przecinać dwie 
wysokie góry i  żaden pociąg pod te góry nie 
wyjedzie. To będzie kolej wielkich kosztów, 
a nie wielkich prędkości – wołali  uczestni-
cy spotkania. -  Nie ma pieniędzy na służbę 
zdrowia, a są na taką bezsensowną inwesty-

cję – dodał ktoś z sali .  -  Jeśli  spółka została 
powołana, bo ktoś musi zarobić, to proszę, 
dajcie mu darowiznę, nawet z moich po-

datków, zgadzam się, ale nie róbcie czegoś 
bezsensownego – mówił oburzony uczest-

nik spotkania konsultacyjnego. -  My nie je-

steśmy zaściankiem, w naszej gminie miesz-

kają ludzie wykształceni i  świadomi tego,  
na co się zanosi,  a wy jak nas traktujecie? 
Na swojej stronie internetowej piszecie  
o partnerstwie z mieszkańcami, a jak wy-

glądają konsultacje, uważacie, że przyszli-
ście na jakąś zapadłą wieś i  jak powołacie 
się na rząd, to my to przyjmiemy! - mówiła 
mieszkanka Zabierzowa.  A inny mieszkaniec 
dodał: -  To za nasze pieniądze ma powstać 
inwestycja, jesteśmy podatnikami, ale pa-

miętajcie, że jesteśmy też wyborcami!

Lucyna Drelinkiewicz

RELACJA
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Projekt CPK, to jakby zrobić ulicę przez środek 
Wzgórza Wawelskiego...

L. D. -  Podczas spotkania konsultacyjnego 
w Urzędzie Gminy Zabierzów niektórzy mó-

wili  o trzech, a inni o czterech wariantach 
w ramach korytarza kolejowego...

Z. B. -  W projekcie korytarza ujęto 4 wa-

rianty l inii  kolejowej, lecz przez naszą gmi-
nę mają przebiegać trzy, czwarty – przez 
Wielką Wieś. Zresztą wszystkie to pseudo 
warianty pseudo korytarza.

L. D. -  Dlaczego nie spodobał się Panu 
przebieg korytarza zaplanowanego przez 
spółkę CPK?

Z. B. -  Ten projekt jest kuriozalny, wąski 
korytarz nie pozwala na ominięcie kilku 
miejscowości,  przecinając je przez środek,  
a także doprowadzając do zniszczenia tere-

nów chronionych przyrodniczo. Unikatowy 
charakter jurajskich dolinek może zostać 
zniszczony w wyniku całkowicie nieuzasad-

nionego zwężenia korytarza kolejowego. 
Rozszerzenie korytarza choćby o 2 – 3 km 

 w kierunku północno – wschodnim pozwo-

l i łoby na poprowadzenie torów kolejowych 
po śladzie l inii  602, a dalej w kierunku Olku-

sza, bez drastycznej ingerencji  w zabudowę 
Krakowa i  okolicznych miejscowości.  Trasa 
kolei przechodziłaby głównie przez tereny 
rolne.  Ogólnie można porównać projekt 
CPK do koła rowerowego. Centralną częścią 
ma być lotnisko, do którego doprowadzą 
drogi i  l inie kolejowe z terenu kraju, ukła-

dające się jak szprychy w kole roweru. Nie 
rozumiem, dlaczego te szprychy omijają ist-

niejącą infrastrukturę drogową i  kolejową, 
dlaczego omijają np. lotnisko w Balicach  
i  lotnisko w Pyrzowicach koło Katowic.  
Nie rozumiem też, dlaczego centrum prze-

siadkowe zaplanowano w Olkuszu, gdzie nie 
ma odpowiedniej infrastruktury zamiast 

np. w pobliskim Zawierciu, gdzie gdzie bez 
wielkich wydatków można takie centrum 
ulokować.

L. D. -  W swojej propozycji  zwraca Pan 
uwagę na istotne argumenty inżynierskie...

Z. B. -  . . .bo na tym się znam, firma, w któ-

rej pracuję realizuje infrastrukturę budow-

laną, drogi,  autostrady, a ja specjalizuję  
się w geotechnice, wykonuję analizy i  pro-

jekty podłoża i  fundamentów. Wiem, że wa-

rianty podane przez CPK wymagać będą bu-

dowy estakad o znacznej wysokości i  długości  
a także tuneli  ze względu na ograniczenie 
podłużnego nachylenia torowiska. Wszystko 
to ma powstać w obszarze ochrony wód po-

wierzchniowych, które zaopatrują w wodę 
pitną okoliczne miejscowości,  a także Kra-

ków. Z mojej analizy wynika, że rozszerze-

nie korytarza może spowodować  uniknię-

cie budowy tych  elementów inżynierskich, 
co obniży koszty inwestycji .  Poza tym w mo-

jej  propozycji  nie będzie tak l icznych wy-

burzeń domów i,  co ważne, nie przewiduję 
niszczenia chronionej przyrody.  Uniknięcie 
budowy tuneli  zachowa istniejące warunki 
wodne, co ostatnimi laty jest szczególnie 
istotne.  Gdyby kolej poprowadzić według 
mojej koncepcji,  to koszt wykupu gruntów 
byłby znacznie niższy, grunty w centrum 
gminy są bardzo drogie, a te pola leżące  
na północny – wschód można wykupić  
za bez porównania niższe kwoty. Krótko 
mówiąc, mój wariant to zachowanie walo-

rów przyrodniczych, mniej robót ziemnych, 
mniej wyburzeń, tańsze grunty.

L. D. -  A czy Pana dom w Rudawie przewi-
dziany jest w projekcie CPK do wyburzenia?

Z. B. -  Nie! Ja zająłem się tym tematem  
nie ze względu na interes mojej rodziny i 

Zygmunt Bartoszek mieszka w Rudawie, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach. Na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego zaproponował rozszerzenie korytarza kolejowego. Według jego kon-

cepcji  korytarz powinien zawierać możliwość przeprowadzenia trasy również w kierunku  
północno – wschodnim.

Z Zygmuntem Bartoszkiem rozm. Lucyna Drelinkiewicz

WYWIAD
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dzil iśmy po okolicach Krakowa, zwracaliśmy 
uwagę na krajobraz, dobre skomunikowanie 
z Krakowem,  infrastrukturę. Nasze oczeki-
wania spełniała właśnie Rudawa! Mieszkam 
tu od ośmiu lat, czuję się związany z Ruda-

wą i cenię moich sąsiadów, ale bardziej niż 
Rudawianinem czy Małopolaninem, czuję 
się Polakiem! Boli  mnie to, że projekt Cen-

tralnego Portu Komunikacyjnego może spo-

wodować niepowetowane straty dla całego 
kraju. Dlatego zająłem się przygotowaniem 
innej propozycji.

własny dom. Dla mnie i  f irmy, w której pra-

cuję, kontrakt na realizację projektu CPK  
to byłby świetny interes, za państwowe pie-

niądze cięlibyśmy te góry, wznosil i  estaka-

dy i  kopali  tunele...ale nie zgadzam się na 
realizację w sposób bezrefleksyjny przed-

stawionej koncepcji  CPK, bo to tak, jakby 
poprowadzić  ulicę przez środek Wzgórza 
Wawelskiego...

L.  D. -  Dlaczego na swoje miejsce na ziemi 
wybrał Pan właśnie Rudawę?

Z. B. -  Bo tu jest pięknie! Gdy zdecydo-

waliśmy się z żoną na budowę domu, jeź-

Przystanek nadziei?

W planach modernizacji  polskiej kolei 
znajduje się zapis, iż wszystkie budynki po-

zostające w gestii  Polskiej Kolei będą wy-

remontowane do roku 2030. Na tej l iście 
znalazł się również budynek niegdyś sta-

cji  kolejowej, dziś zdegradowanej do roli 
przystanku w Rudawie. Interweniował na-

tychmiast – dodajmy od razu  skutecznie 
– sołtys Marcin Cieślak, który jako powód 
swej interwencji  w Urzędzie Marszałkow-

skim podał, iż w owym budynku mieszkają 
cztery rodziny, którym kiedyś te mieszkania 
zostały przydzielone jako mieszkania służ-

bowe.  Z l isty mieszkań, które objęte zosta-

ły planem remontowym do 2030 roku wy-

łączono budynek w Rudawie, który według 
zapewnień Biura Inwestycji  Kolejowych 
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościa-

mi powinien zostać wyremontowany w cią-

gu najbliższych trzech lat.  Niby wszystko  

w porządku – z tym jednak, iż obiekt ten jest 
w stanie, który w każdej chwili  grozi cał-
kowitą rujnacją. Przecieka dach, woda leje 
się do wszystkich mieszkań poniżej przez 
sufit,  szczelinami wokół komina. Lokato-

rzy podkładają miski,  wiadra i  co tam kto 
ma. Kiedy czasem przychodzi większa ulewa 
nie starcza tych naczyń, w których groma-

dzi się woda z przeciekającego dachu. Mo-

kre są sufity, mokre są ściany, niszczą się 
podłogi i  sprzęty, w które inwestowali  lo-

katorzy prywatnie. Interwencje lokatorów 
nie przynoszą żadnego skutku. Remont bu-

dynku obiecywano im jeszcze przed Świa-

towymi Dniami Młodzieży, by nie przynosił  
on wstydu polskiej kolei,  wszak pociągami 
w rejon Polski Południowej przyjeżdżało 
bardzo dużo młodzieży z całego świata. Dni 
Młodzieży przeszły do historii ,  zniszczenia 
budynku jeszcze się powiększyły. Zatkane 
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Wielkanoc od kuchni

Trudno sobie wyobrazić świąteczny wiel-
kanocny stół w polskich domach bez tra-

dycyjnej szynki.  Starsze pokolenie pewnie  
dobrze pamięta, jak tuż przed Wielkano-

cą na polskich wsiach unosił  się  cudowny  
zapach wędzonych kiełbas i  szynek. A dzieci 
idąc do święcenia z koszyczkami nie mogły 
się doczekać,  kiedy wreszcie będą mogły 
tego rarytasu spróbować. Współczesnym 
nastolatkom czy dzieciom nie warto o tym 
nawet wspominać, wzruszą ramionami  
i  skomentują z lekceważeniem: prehistoria. 
Wszak dziś przy każdym stoisku z wędlinami 
można dostać oczopląsu. W gablotach ku-

szą klientów szynki o rozmaitych kształtach, 
kolorach, rozmiarach. Są wędzone, sznuro-

wane, konserwowane, ponacinane w krat-

kę, w jelicie lub bez, prasowane, w kolorach 
od prawie białego po ciemnobrązowy.

A na  nazwy wystawionych „szynek” war-

to urządzić osobliwy konkurs, która z nich 
zasługuje na złoty medal? Może  szynka 
babuni, szynka plebana, Bohuna, szynka  
z kotła, włoska, itd.  Słowo szynka znalazło 
się w cudzysłowie, bo  i leż te wyroby na-

prawdę mają faktycznie wspólnego z pro-

duktem, który nam się kojarzy z apetyczną 
wielkanocną szynką? Prawdziwa, smaczna 
szynka powstaje z tuczonej, bardzo ciężkiej  
świnki,  u której połać przeznaczona na na 
ten cel  powinna osiągnąć wagę co najmniej 
10 kilogramów. Aby gotowa szynka była ję-

drna, zwarta, ale krucha i  wilgotna, świn-

ka musi być odpowiednio karmiona, najle-

piej paszą z przewagą zboża, ziemniaków,  
mieszanek mlecznych i  sporej dawki wita-

min. Sztuka przyrządzania tej wykwintnej 
wędliny jest stara jak świat. Peklowanie, 
suszenie, solenie i  wędzenie należą do naj-
starszych metod konserwowania mięsa. Sól 
i  dym nie tylko pozwalają mięsu zachować 
świeżość na długi czas, ale też dodają jej 
smaku. U nas tradycyjne szynki się najpierw 
pekluje, kąpie w zalewie z przyprawami  
i  korzeniami, potem wędzi,  a na końcu  
gotuje lub parzy we wrzątku, czasem piecze.  
W krajach śródziemnomorskich szynki czę-

ściej suszy się na wolnym powietrzu w otwar-

tych halach, co nadaje mięsu  delikatności 
i  kruchości.  Jednak proces taki może trwać 
nawet i  rok (to tłumaczy ich dość wysoką 
cenę), a ponadto niezbędny jest do takiej 
obróbki mięsa odpowiedni suchy, w miarę 
stabilny klimat i  czyste powietrze. Najwyżej 
oceniana przez smakoszy jest szynka par-

meńska ze specjalnie hodowanego gatun-

ku trzody. Ta szynka charakterystyczna jest 
dla regionu Parmy, niedaleko Bolonii.  Ser-

wowana jest tradycyjnie z melonem i świe-

żymi figami. Ma lekko słodkawy posmak. 
Wysokie notowania ma też szynka „San Da-

nielle”,  produkowana tradycyjnie we Friu-

l i ,   w północno-wschodnich Włoszech. Oba 
te rodzaje szynki  konserwowane są  solą 
morską i  suszone na powietrzu przez kil-
ka miesięcy. Gdy są już gotowe, podlegają 

są wszystkie studzienki odpływowe, woda 
spływa bezpośrednio do piwnicy. Dodać by 
należało, iż ów budynek ma już sto lat i  ro-

dzi się pytanie, czy jest to już zabytek czy 
dom do rozbiórki.  Co wówczas z lokatorami, 
którzy jak Stanisława Kołodziejczyk mieszka 
tu 1965 roku lub Anna Kalatar, która wpro-

wadziła się do tego budynku 19 lat temu.  
Dziś chętnie zostawiłaby to mieszkanie 
kolei i  przeniosła się jako osoba samotna  
do mniejszego lokum ale Biuro Obrotu Nie-

ruchomościami w Krakowie nie ma podob-

no takich możliwości.

Już po opisaniu stanu faktycznego tej 
sprawy zareagował ponownie sołtys Marcin 
Cieślak, który wysłał do ministra Andrzeja 
Adamczyka list w tej sprawie. O dalszych 
losach „przystanku nadziei”  i  jego miesz-

kańców będziemy informować na bieżąco. 
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ocenie surowej komisji ,  która na znak ak-

ceptacji  sygnuje połcie charakterystycz-

ną dla każdego gatunku  pieczęcią. Pyszne 
szynki pochodzą też ze Szwajcarii ,  z kanto-

nu  Gryzonia (Graubünden). One suszone 
są w chłodnym i dość  ostrym górskim po-

wietrzu, a na koniec bardzo krótko wędzo-

ne. Smakoszom znane są też amerykańskie 
szynki „Virginia” i  „Smith”. Te są dwukrot-

nie solone na sucho, potem posypywane 
solidną warstwą grubo mielonego pieprzu  
i  dopiero wędzone. Po tej wstępnej obrób-

ce szynki muszą jeszcze przez wiele miesię-

cy wietrzyć się w suszarni.  Niektórzy przed-

kładają szynki z dziczyzny, z jelenia, dzika  
a nawet borsuka. Prawdziwa szynka powin-

na podczas obróbki tracić około 1/4 wstęp-

nej wagi.  Prawidłowo wykonana powinna  
po przekrojeniu zachować jednolitą barwę, 
w zależności od gatunku jasną, czasem  
rubinową, lub nawet niemal brązową, ale bez 
plam i zasinień. Cienka warstwa tłuszczyku 
otaczająca mięso sprawia, iż szynka zacho-

wuje wilgotność, jest niezbyt mocno wysu-

szona, a ponadto nie za bardzo słona, gdyż 
tłuszcz chroni mięso przed przenikaniem  
do  jej wnętrza nadmiaru soli  z peklowania.

Chrzan

Skoro na  wielkanocnym stole znajdzie 
się pyszna szynka, idealnie do niej pasu-

je chrzan, najlepiej przyrządzony „po pol-
sku”, czyli  z drobniutko pokrojonym jajkiem 
na twardo, odrobiną majonezu i  śmietany. 
Zazwyczaj dość bezrefleksyjnie wkładamy 
do koszyczka ze święconką, a potem po-

dajemy na wielkanocny stół różne produk-

ty, nie zastanawiając się, dlaczego akurat 
te, a nie inne. Przeważnie podążamy szla-

kiem naszych mam i babć, które też tak 
robiły. Okazuje się, że w koszyczku nie ma 
przypadkowości,  każdy smakołyk w jakiś 
sposób kojarzony był z Męką Pańską lub 
Zmartwychwstaniem.  Chrzan jest rośli-
ną odporną na choroby i  mocno  tkwiącą  
w ziemi, trudno go wyrwać, z dużą mocą 
się opiera, nic dziwnego, iż jego cechy  
w wymiarze symbolicznym mają przejść  
na ludzi spożywających tę wyjątkowo zdro-

wą przyprawę. Symbolizuje  krzepę i  si łę, 

tężyznę fizyczną  i  żywotność,  ma tak-

że zapewniać  dobre zdrowie. Wierzono, 
że zapobiega nieszczęściom i obezwład-

nia złe moce, więc wkładano do koszyczka  
ze święconką, a potem stawiano na stół 
wielkanocny, by  zapewnić dobre zdrowie 
i  pokój w życiu rodzinnym.  To taki polski 
odpowiednik  korzenia żeń-szenia z  kultury 
dalekowschodniej.  Ale chrzan wiązano też 
z Męką Pańską. Ponieważ podczas tarcia,  
a często i  spożywania wyciska łzy, w trady-

cji  ludowej uznano, iż symbolizuje cierpie-

nie i  łzy Chrystusa, a także   gorycz jego 
męki.  Spożywając ostry, piekący chrzan, ły-

kając przy tym łzy,  mamy poczuć tę gorycz 
Chrystusa i  jakby symbolicznie uczestniczyć 
w jego cierpieniu.  Na Lubelszczyźnie popu-

larna jest legenda  o Cyganie, który rzeko-

mo nie mogąc znieść cierpienia Chrystusa, 
chciał ukraść gwoździe, którymi oprawcy 
mieli  przybić Chrystusa do krzyża. Udało 
mu się jednak zabrać tylko jeden gwóźdź, 
który ukrył w ziemi.  Gdy Żydzi dowiedzie-

l i  się, gdzie ten gwóźdź został schowany,  
zaczęli  tam kopać, ale znaleźli  jedynie ko-

rzeń chrzanu. Warto podczas uczt wielka-

nocnych spożywać dużo chrzanu, gdyż fak-

tycznie ma właściwości lecznicze, przede 
wszystkim poprawia trawienie, co pomo-

że zachować dobre samopoczucie, nawet  
po zjedzeniu bardzo obfitych świątecznych 
posiłków.

 

Jajko

Jajko od zarania dziejów uważane było  
za symbol początku świata, powstania ży-

cia i  odrodzenia. W tradycji  chrześcijańskiej 
stało się symbolem Świąt Wielkanocnych,  
a dokładnie mówiąc, zmartwychwstania 
Chrystusa i  jego wyjścia z grobu z groty za-

stawionej ciężkim kamieniem. Tak jak kur-

czak przebija się przez skorupkę i  wychodzi 
na świat z jaja, tak Chrystus Zmartwych-

wstały wyszedł z groty.   
Zwyczaj zdobienia jaj sięga czasów pogań-

skich  i  trudno jednoznacznie  uzasadnić 
przyczynę tego działania. Wierzono praw-

dopodobnie, iż kolorowe, ozdobione jaj-
ka mogą chronić ludzi.  Kolorom, a nawet 
wzorom malowanym lub wydrapywanym na 
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skorupce,  przypisywano magiczne znacze-

nia. Kolor czerwony miał mieć największą 
moc ochronną. Motyw szlaczka symbolizo-

wał  nieśmiertelność. Historia donosi,  iż już  
w X wieku wśród koptyjskich chrześcijan ist-

niał zwyczaj obdarowywania się ozdobiony-

mi jajkami  w pierwszy dzień Świąt Wielkiej 
Nocy na znak radości ze Zmartwychwsta-

nia. Niektórzy uważają ,  że w średniowieczu 
barwiono jaja w okresie Wielkiego Postu, 
dla odróżnienia potem od jaj świeżych, aby 
spożywać je po zakończeniu postu w odpo-

wiedniej kolejności i  zapobiec ich zepsuciu. 
Wszak podczas  Wielkiego Postu nie jedzo-

no jaj,  uznając je za pokarm odzwierzęcy. 
Zatem jaja gotowano na twardo i  barwiono 
w łupinkach cebuli  lub obierkach buraków.  
Jajko ugotowane na twardo, przechowywa-

ne w chłodzie, zachowuje świeżość nawet 
do trzech tygodni.   We Francji  w okresie 
średniowiecza w niektórych klasztorach 
farbowano w Wielki Piątek jaja ugotowane  
na twardo  i  rozdawano je podczas świąt 
biednym. Chociaż tradycja spożywania jaj 
na Wielkanoc przywędrowała do Polski 
prawdopodobnie z Niemiec, tylko u nas zro-

dził  się miły zwyczaj dzielenia się podczas 
śniadania w pierwszy dzień świąt święco-

nym jajkiem ugotowanym na twardo i  skła-

dania sobie przy tym wzajemnie życzeń, 
podobnie jak podczas łamania opłatkiem 
przy Wigil i i .  To dzielenie się jajkiem lub  
w niektórych domach stukanie jajkami w sko-

rupkach, ma symbolicznie umacniać więzi  
rodzinne. W wielu krajach tradycja zwią-

zana z jajkiem jest znacznie bogatsza.  
W Niemczech ukrywa się dla dzieci wie-

le czekoladowych jajek w ogrodzie,  a one  
w pierwszy dzień świąt idą z koszyczkami  
i  ich z radością szukają. Znanych jest tam 
też wiele zabaw z jajkami w roli  głównej, 
np. stukanie się czubkami jaj w skorupkach 
ugotowanych na twardo, czyje jajko jako 
pierwsze pęknie, ten przegrywa; toczenie 
jajek z górki lub np. ukośnie ułożonej deski 
-  czyje poturla się najdalej,  ten wygrywa;  
w innej wersji  tej zabawy należy turlając 
trafić w pisankę  przeciwnika;  wyścigi z jaj-
kiem na łyżce trzymanej w ustach;  dmucha-

nie wydmuszki -  gracze  siedzą wokół stołu 
trzymając na nim dłonie. Na środku układa 

się wydmuszkę. Jedna z osób zaczyna dmu-

chać jajko w kierunku wybranego gracza,  
a ten z kolei dmucha w stronę przeciwną, 
by jajko nie dotknęło jego ręki.  Jeśli  się to 
nie uda, daje fant.

Jaja  Fabergé

Najsłynniejsze i najbardziej ekskluzyw-

ne na świecie pisanki to tzw. Jaja Fabergé.  
Rosyjski jubiler i złotnik  Peter Carl Fabergé 
wykonał w 1884 ze szlachetnych materia-

łów na zlecenie cara Aleksandra III wyjąt-

kowy egzemplarz  jubilerskiego dzieła sztu-

ki pod postacią jajka-pisanki, kunsztownie 
ozdobionego drogimi kamieniami i filigrano-

wymi ornamentami. W sumie dla Aleksan-

dra III powstało 10 takich jubilerskich jaj.  
Car Mikołaj II po śmierci  ojca nadal  
zamawiał przed każdą Wielkanocą już  
po dwa jaja, jedno dla matki, drugie dla żony.  
Tradycja wykonywania takich jubilerskich 
cacek przetrwała, gdyż wielu bogaczy  
zapragnęło  mieć w swej kolekcji  takie  piękne 
jaja. Jaja Fabergé wykonuje się ze szlachet-

nych kruszców, złota, srebra,  drogocennych  
kamieni, masy perłowej, bursztynu  lub   
z kości słoniowej, zdobi je jak najcenniejsze 
klejnoty, nadaje im najróżniejsze funkcje,  
na przykład zegara, czy szkatułki na biżuterię, 
osadza na przeróżnych podstawach, na przy-

kład przedstawiających kościoły czy wymyślne 
karety, a zwyczajowo wyposaża też w spryt-

ne mechanizmy, pozwalające otworzyć jajo  
i odkryć schowaną we wnętrzu  niespodziankę 
dla obdarowanego. Do Rewolucji Październi-
kowej jubilerzy z pracowni Fabergé  wykonali 
54 takie cudowne jaja, które dziś na aukcjach  
osiągają zawrotne ceny. Współcześnie wró-

ciła moda na te ekskluzywne jaja wielkanoc-

ne, od czasu do czasu są jeszcze wykonywane  
na zamówienie milionerów, choć w różnych 
pracowniach złotniczych, bowiem od 1951 
roku wielokrotnie zmieniali się właściciele 
tej marki, po tym, jak potomkowie Fabergé 
postanowili ją sprzedać. Obecnie  właścicie-

lem marki  jest  firma  Gemfield, zajmująca 
się handlem kamieniami szlachetnymi.

KUCHNIA FELIETON
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Od co najmniej 25 lat łuczniczki z Zabie-

rzowa znajdują się w czołówce zawodniczek 
tej dyscypliny sportu. Najbardziej znaną jest 
Karina Lipiarska-Pałka, wychowanka trenera 
Aleksandra Jabłońskiego. To on właśnie stoi 
za wszystkimi sukcesami zawodniczek z naszej 
gminy.  Jako trener przepracował w Zabierzo-

wie 65 lat, jest zasłużonym mistrzem spor-

tu, wielokrotnie nagradzanym przez Polski 
Związek Łuczniczy  oraz władze gminy Zabie-

rzów. Jego pracę kontynuuje z powodzeniem 
córka pana Aleksandra; najpierw jako tre-

nerka najmłodszych łuczników, dziś zajmuje  
się szkoleniem także seniorów. Karolina Lipiar-

ska-Pałka brała udział w wielu międzynarodo-

wych zawodach sportowych; jej największym 
osiągnięciem było zajęcie czwartego miejsca   
na mistrzostwach świata w Korei Południo-

wej. Swoją walkę o wejście do finału tych 
zawodów przegrała jedynie z reprezentantką 
tego kraju, która później została mistrzynią 
świata.

Zabierzów łuczniczkami słynie
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Ewa Gawin

ul. Śląska 44, 32-080 Zabierzów 

tel. 502 660 435

•	 REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI, ZASIEDZE-

NIE, UWŁASZCZENIE 

•	 ZAŁOŻENIE I WPISY DO KSIĘGI WIECZYSTEJ 

•	 REALIZACJA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH, BUDOWLANYCH

•	 SAMOWOLE BUDOWLANE, ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINI-

STRACYJNYCH 

•	 ZACHOWEK, TESTAMENT, WYDZIEDZICZENIE

•	 NABYCIE I DZIAŁ SPADKU, ODWOŁANIE DAROWIZNY

•	 ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

•	 ROZWÓD, PODZIAŁ MAJĄTKU DOROBKOWEGO

•	 NAJEM, WYPOWIEDZENIE, EKSMISJA
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