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1ZNAD RUDAWY

I oto idziemy zapięci szczelnie…
Żyjemy w natłoku informacji, często sprzecznych.  Przez jednych, nawet te najbardziej niewiarygodne, 

przed drugich te najbardziej prawdopodobne, ale uważane za kłamstwo, są pojmowane za prawdę. 
Filozofowie i logicy od wieków łamią sobie głowy, od czego to tak naprawdę zależy... Ludzka natura jest 
ułomna – to wiemy. Jest podatna na to „coś”, a to z kolei dla jednych jest gwarancją prawd osobiście do-
świadczonych i chęcią przyzwolenia lub jego braku na „nowe”, nieodkryte, niewiadome, za to ciekawe 
i przeraźliwe jednocześnie.  Jesteśmy tak skomplikowani jak budowa świata, chętnie odwołujemy się do 
sił nadprzyrodzonych, jakby to miało stanowić usprawiedliwienie. 

Tylko przed czym? Przed kim? Przed drugimi? Przed samym sobą. My, mieszkańcy ziemi, gdziekolwiek 
byśmy nie byli, zawsze będziemy podzieleni. Zupełnie jak w tym wierszu Juliana Tuwima: 

I oto idą, zapięci szczelnie,
Patrzą na prawo, patrzą na lewo.
A patrząc –  widzą wszystko oddzielnie:
Że dom… że Stasiek… że koń… Że drzewo...

Dlaczego? 
Już w starożytności udowodniono, że prawo syntezy jest nam mało znane, lub wręcz obojętne. Przyj-

mujemy te wszystkie wiadomości pod kątem osobistych korzyści i planów, chociaż jesteśmy ponoć  isto-
tami stadnymi. Traktujemy myślenie jako coś bardzo osobistego, z czym dzielimy się raczej niechętnie, 
sukcesy zostawiając wyłącznie dla siebie. Porażki  mamy dla innych. Nawet w tak trudnych jak obecnie 
czasach, kiedy pandemia zaczyna – miejmy nadzieję – okresową walkę z ludźmi, nie potrafi my, nie umie-
my wznieść się nad prywatne korzyści, zapominając, że bez ludzi świat się nudzi. Przychodzi mi na myśl 
teoria mojego ulubionego fi lozofa z Królewca Immanuela  Kanta, który dowiódł, że „źródłem naszych 
błędów jest nie tylko brak wiedzy, ale również to, że wydajemy sądy i opinie, nie mając rozeznania, jakie 
elementy są do tego niezbędne”.

Już 12 lat dzielę się w tym miejscu moimi prywatnymi uwagami o życiu. Raz są one bardzo przyziem-
ne, innym razem staram się zaprezentować moją fi lozofi ę życia, wszak nikt nie jest wolny od mówienia 
bredni. Mam nadzieję, że nie było ich zbyt wiele w tych moich felietonach, ale pewny być nie mogę, 
dopóki znajdzie się choć jeden człowiek, który uzna je za niedorzeczności w myśl choćby przytoczone-
go wyżej wiersza poety. Wcześniej czy później każdy, kto myśli, dobija do brzegu swoich wątpliwości 
i potrzebuje resetu. Jedni znajdują go w książkach, inni w wewnętrznej emigracji, jeszcze inni w dalekich 
podróżach. Gdybym wiedział, gdybym był pewny, że znam na to sposób, pewnie bym to wykorzystał, ale 
trzeba całego życia, by nauczyć się żyć.  

Tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, dedykuję złotą myśl Boya: „Umiera błazen młody. Rodzi się 
dureń stary”. Do każdego czasu trzeba mieć dystans, bo w przeciwnym przypadku pozostaniemy w tło-
ku, w którym nawet plecami odwrócić się do drugiego nie można.

Witold Ślusarski

Ode mnie
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ZNAD RUDAWY2

WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 2021

Podczas 29. fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 31 stycznia, w sztabie 
nr 1481, działającym w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, udało się zebrać 
68 344,95 złotych. Dziękujemy wszystkim za ofi arność, pomoc oraz zaangażowanie w akcję!
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3ZNAD RUDAWY

Felieton

Kochajmy staruszków!
Za czym kolejka ta stoi?
Po szarość, po szarość, po szarość
Na co w kolejce tej czekasz?
Na starość, na starość, na starość – 

śpiewała Krystyna Prońko i była to smutna piosenka. Ale jest jeszcze smutniej, bo ci, co teraz stali 
w kolejce – nie czekali na starość, oni już byli starzy. 

Politycy, potępiając „aferę” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie zaszczepiono  kilku-
dziesięciu VIP-ów przeciwko koronawirusowi, nie zdawali sobie zapewne sprawy z tego, jak ta „afera” 
wypromuje szczepienia.  

Jeszcze nie zdążono zaszczepić medyków, gdy ogłoszono terminy rejestracji szczepień dla seniorów 
– najpierw tych po 80-tce, później – po 70-tce. W wyznaczonym dniu staruszkowie karnie ustawili się 
w kolejkach przed przychodniami. Łatwo było przewidzieć, że seniorzy nie skorzystają z możliwości re-
jestrowania się przez internet i równie łatwo było się domyślić, że we wskazanych dniach linie telefo-
niczne nie wytrzymają setek czy tysięcy połączeń telefonicznych. Było oczywiste, że starsze osoby ruszą 
do swoich przychodni. Oglądałam w telewizji te długie kolejki – by zająć miejsce na początku kolejki, 
niektórzy wstali w nocy i ruszyli w miasto, nie bacząc na chłód i ciemności. W kolejkach ustawiali się już 
od piątej czy szóstej rano. Szare, długie, milczące rzędy staruszków. Byli tacy o laskach, o kulach, przy-
prowadzeni przez wnuków i dobrych sąsiadów. Smutny obraz naszej obecnej rzeczywistości. 

Przypomniały mi się podobne kolejki z czasów stanu wojennego. Wtedy stało się przed sklepami, po 
mięso, cukier, meble, właściwie po wszystko. Wówczas, jako młoda osoba, chcąc pomóc mamie i babci, 
ubierałam się w jakieś podarte portki, stary sweter czy kurtkę, ładowałam do koszyka stertę gazet, książ-
kę i duży ręcznik. Na gazetach przykrytych ręcznikiem siadałam o szóstej rano na chodniku, krawężniku 
czyli gdziekolwiek i czytając książkę czekałam na otwarcie sklepu. Przynosiłam do domu to,  co się udało 
zdobyć: kawałek mięsa, pasztetówki, kości na zupę. I byłam dumna ze zdobyczy. Patrzę teraz na tych 
80- i 70-latków w kolejce do szczepienia i jestem pewna, że ich duma nie rozpiera. Myślę, że czują się 
upokorzeni sytuacją, jaką im zgotowano. Przecież to jasne, że bardzo wielu z nich nie korzysta z inter-
netu, nie ma komputera, nawet wielu nie ma telefonu komórkowego i naprędce wprowadzony system 
rejestracji sms-ami też nie wszystkim może ułatwić życie. Gdzie się podział szacunek dla starszych, który 
od wieków przypisany był naszej kulturze?

Ktoś powie, że państwo dba o seniorów, przeznacza pieniądze na ich kluby, warsztaty plastyczne 
i koncerty, imprezy, wycieczki, kółka zainteresowań. To prawda, lecz z tych możliwości korzysta tylko 
część osób starszych, reszta wstydzi się przyznać do samotności, biedy, wykluczenia technicznego.

Na dodatek, jak na ironię rejestracja na szczepienia dla 70-latków odbywała się w Dniu Dziadka. Po-
przedniego dnia – 21 stycznia obchodzono Dzień Babci. Babcie i dziadków obdarzono więc prezentem 
w postaci długich, smutnych kolejek! Seniorom z kolejek, którym udało się zarejestrować i dostać termin 
szczepienia – gratuluję! Tym, którzy od świtu, mimo bólu nóg i zmęczenia tkwili w kolejce, a potem oka-
zało się, że dla nich zabrakło terminów i musieli odejść z kwitkiem – gorąco współczuję. 

Lucyna Drelinkiewicz
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ZNAD RUDAWY4

Wywiad

– Jak liczna jest grupa mieszkańców naszej gmi-
ny, która wymaga pomocy?

Na tak postawione pytanie trudno odpowie-
dzieć jednym zdaniem, gdyż Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zabierzowie świadczy pomoc 
osobom i rodzinom o różnym dochodzie. I tak, 
zasadnicze wsparcie z ustawy o pomocy społecz-
nej jest kierowane do tych, których miesięczny 
dochód ne  o na osobę w rodzinie nie przekracza 
528 złotych, a w przypadku osób samotnych 701 
zł. Z tego wsparcia korzystają 224 osoby tj. ok. 
0,9% mieszkańców naszej gminy. 
Kolejny próg dochodowy, który uprawnia miesz-
kańców do wsparcia to 150% ww. kwot (tj. 792 
zł dla osoby w rodzinie oraz 1051,50 zł dla oso-
by samotnej). Osoby, których dochód miesięczny 
ne  o nie przekracza tychże kwot, mogą otrzymać 
dofi nansowanie do zakupu żywności w wysoko-
ści 120 zł miesięcznie, natomiast dzieciom z tych 
rodzin Ośrodek opłaca posiłki w szkołach. Z tej 
formy wsparcia korzysta 420 osób, tj. ok. 1,6% 
mieszkańców naszej gminy. 
Kolejny próg dochodowy to 220% kwot z usta-
wy o pomocy społecznej tj. 1161,60 zł dla osoby 
w rodzinie oraz 1542,20 zł dla osoby samotnej. 
Osoby, które mają niższy miesięczny dochód, 
mogą otrzymywać artykuły żywnościowe z unij-
nego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabie-
rzowie potwierdza uprawnienia do świadczenia 
poprzez wydanie odpowiedniego skierowania. 
Instytucją odpowiedzialną za bezpośrednią re-

Nikogo, kto potrzebuje opieki, 
nie zostawiamy samego

alizację programu jest Parafi a w Rząsce. (o tym 
w osobnej notatce – przyp. Redakcji). Żywność 
można odebrać w budynku przy ulicy Klubowej 
2. Obecnie trwa wydawanie skierowań. Na ten 
moment trudno oszacować liczbę osób upraw-
nionych, gdyż od stycznia 2021 roku podniesiono 
maksymalne kwoty dochodu uprawniające do 
tego świadczenia z 200 na 220% kryterium do-
chodowego. Dlatego też Ośrodek prowadzi kam-
panię informacyjną. Szczegóły są dostępne na 
stronie internetowej Ośrodka oraz na plakatach 
w poszczególnych sołectwach. 
Oddzielnym tematem są świadczenia na rzecz 
dzieci z ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdzie 
maksymalny dochód na osobę w rodzinie wynosi 
674 zł. Z tych świadczeń, w 2020 roku, skorzystało 
862 dzieci.  
Jednorazowe świadczenie Dobry Start (300+) jest 
przyznawane niezależnie od dochodu. W roku 
2020 otrzymało je 3590 dzieci. 
Podobn ie jest ze świadczeniem z ustawy o pomo-
cy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), tj. 
przy jego przyznaniu nie ma znaczenia wysokość 
dochodu rodziny. W roku 2020 świadczenie to 
otrzymało 6002 dzieci.  
– W jaki sposób do nich docieracie?

Na poziomie ogólnopolskim zadania promocyj-
ne oraz informacyjne realizuje Ministerstwo Ro-
dziny i Polit  yki Społecznej. Zapewne każdy z nas 
słyszał w radiu czy telewizji o programie Rodzina 
500+ czy też świadczeniu Dobry Start 300+. 
Na poziomie gminy korzystamy z dostępnych nam 

Z nowym rokiem wiążą się  zawsze jakieś nowe nadzieje. W obecnej 
dobie – nie ma co ukrywać – pewnych kłopotów gospodarczych, ale 
też społecznych, pytanie narzuca się samo: czy i jakiej pomocy po-
trzebują ludzie słabo lub wcale nie radzący sobie z tymi problemami. 
Szczególną rolę do spełnienia w obszarze gminy ma Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
Rozmawiamy z dyrektorem Ośrodka – Stanisławem Myjakiem.
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Wywiad
mediów (prasa gminna, strony internetowe) oraz 
wsparcia ze strony radnych oraz sołtysów. 
Nie bez znaczenia jest też rola pracowników so-
cjalnych. Do każdej miejscowości naszej gminy 
jest przydzielony pracownik socjalny, do zadań 
którego należy między innymi informowanie 
mieszkańców o przysługujących im uprawnie-
niach z różnych ustaw. 
– Jakiego rodzaju jest ta pomoc?

Zasadniczo pomoc świadczoną przez Ośro-
dek można podzielić na trzy formy: fi nansową, 
materialną oraz usługową. Pomoc fi nansowa 
to gotówka, która trafi a bezpośrednio do osoby 
potrzebującej (tzw. zasiłki). Pomoc materialna to 
dostarczenie konkretnych produktów niezbęd-
nych danej osobie czy też rodzinie (np. opał). Po-
moc usługowa polega na wspieraniu m. in. osób 
chorych, starszych, wymagających opieki (usługi 
opiekuńcze), osób niepełnosprawnych (asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej), rodzin z pro-
blemami opiekuńczo - wychowawczymi (asystent 
rodziny), czy też organizowaniu czasu dla naszych 
seniorów w działającym już 3 lata Klubie Senior 
+. Pomoc świadczą pracownicy Ośrodka lub insty-
tucji, którym gmina zleciła realizację konkretnych 
zadań. 
–  Jak oceniacie skuteczność niesionej pomocy?

W mojej ocenie osoby potrzebujące otrzymują 
wsparcie zgodnie z ich potrzebami oraz możliwo-
ściami naszego Ośrodka. 
– Czy do dyspozycji GOPS-u są tylko i wyłącznie 
środki z budżetu gminy, czy są również środki po-
chodzące z innych źródeł, na przykład od spon-
sorów? Ze sprzedaży usług? Zwolnienia od po-
datku od nieruchomości? Obniżki czynszu? 

Ośrodek dysponuje środkami gminnymi oraz 
środkami z budżetu państwa. W roku 2021 łączna 
kwota pozostająca w dyspozycji Ośrodka wynosi 
42 250 000 złotych, z tego 4 330 000 zł to środki 
gminne, a pozostałe, tj. 37 920 000 zł są środka-
mi z budżetu państwa. W rozbiciu na świadczenia 
z poszczególnych ustaw wygląda to następująco: 
• ustawa o pomocy społecznej: kwota łączna 

ok. 5 000 000 złotych, z tego na ten moment 

z dotacji z budżetu państwa otrzymaliśmy 
ok. 400 000 złotych; 

• ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (500+): kwota łączna to 30 800 000 zł 
w całości pochodzi z budżetu państwa;

• ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz usta-
wa o funduszu alimentacyjnym: 5 350 000 zł, 
z tego ok. 40 000 zł to środki gminne, a pozo-
stałe pochodzą z budżetu państwa;

•  ustawa o wspieraniu rodziny: kwota łączna 
1 140 000 zł, z tego 1 milion zł to środki z bu-
dżetu państwa przeznaczone na świadczenie 
300+. 

Wymienione w pytaniu środki ze sprzedaży 
usług pomocy społecznej, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, stanowią dochód gminy. Mam tu 
na myśli środki pochodzące z całkowitej lub czę-
ściowej odpłatności za niektóre formy wsparcia 
np. usługi opiekuńcze czy też odpłatność za pobyt 
w domu pomocy społecznej. Oczywiście za zgodą 
wójta oraz rady gminy można je przeznaczyć na 
działania pomocowe. W roku 2020 Ośrodek wy-
pracował dochód w kwocie 143 000 złotych.
–  Jeśli chodzi o wsparcie od sponsorów… Czy coś 
takiego w ogóle w chodzi w rachubę?

Jest możliwe. Tak jak wspomniałem, tego typu 
wpłaty stanowią dochód gminy. Aby, zgodnie 
z wolą darczyńcy, mogły być przeznaczone na 
wsparcie potrzebujących mieszkańców, muszą 
one zostać wprowadzone do budżetu uchwałą 
rady gminy. Zapewne z powodów proceduralnych 
tego typu wsparcie jest rzadkością. 
GOPS w Zabierzowie pośredniczy w udzielaniu 
pomocy materialnej poprzez organizację lub 
współorganizację różnego typu akcji  (np. Grud-
niowa Niespodzianka), czy też prowadzenie punk-
tu dystrybucji używanej odzieży, czy też drobnego 
sprzętu gospodarstwa domowego. W ostatnim 
czasie ten typ działalności został zawieszony z po-
wodu przepisów sanitarnych związanych z koro-
nawirusem. 
– Chcę teraz zapytać o coś innego, w dodatku 
zapytać Pana jako humanistę, a nie dyrekto-
ra GOPS-u. Czytam ostatnio w gazetach, słyszę 
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w radiu i telewizji, a ostatnio nawet z kościelnych 
ambon, podziękowania dla sponsorów czy zwy-
kłych obywateli za konkretną pomoc, najczęściej 
materialną, jednej czy drugiej rodzinie, a nawet 
pojedynczemu człowiekowi. Przyznaję, że rodzi 
to we mnie dość niekomfortowe pytanie: czy to 
aby nie wstyd dla państwa, że nie stać go na ob-
jęcie opieką nieradzących sobie z kłopotami, ży-
jącym w biedzie, nawet niekiedy w nędzy, rodzin 
lub pojedynczego człowieka?

To jak najbardziej uzasadnione pytanie. Ono 
dotyczy nie tylko pomocy społecznej, lecz także 
–  a może przede wszystkim –  służby zdrowia.  
Rzeczywiście cele niektórych zbiórek pokrywają 
się z zadaniami, które powinno realizować pań-
stwo czy też samorządy lokalne. Przecież to jed-
nostka prowadząca szpital jest odpowiedzialna 
za jego wyposażenie, a nie Jurek Owsiak. W tym 
kontekście smutkiem napawają ataki na tych, któ-
rzy świadczą dobro. Są obszary, w których nasze 
państwo  –  miejmy nadzieję, że tylko czasowo 
–  sobie nie radzi (szycie maseczek dla szpitali 
w początkowym okresie pandemii). 
Z drugiej strony musimy być świadomi, że państwo 
czy też samorząd, nie może realizować wszystkie-
go, co sobie wymarzymy. Większość zbiórek doty-
czy spraw związanych z leczeniem. Ustawodawca 
zdecydował, jakie świadczenia są standardowe 
tj. takie, które  należą nam się w ramach ubez-
pieczenia, a które z nich są ponadstandardowe. 
Oczywiście należy dyskutować, dlaczego dany 
lek, czy dana terapia ratująca życie została zakla-
syfi kowana jako ponadstandardowa, w związku 
z czym jedynym ratunkiem jest wyłożenie na le-
czenie prywatnych pieniędzy, a w przypadku ich 
braku uciekanie się do zbiórek publicznych. 
– Jak wygląda relacja: mała gmina – cały kraj 
w takiej sytuacji? Pytanie ma swoje uzasadnie-
nie, jeśli spojrzeć na ograniczanie roli samorzą-
dów w wielu dziedzinach życia. Jest jakiekolwiek 
zrozumienie w tym zakresie?

W mojej ocenie w tzw. polityce społecznej 
samorządy mają dość duże uprawnienia, nato-
miast głównym problemem jest brak środków. 

W odpowiedzi na potrzeby lokalne rady gmin/
miast mogą przyjmować własne programy pomo-
cy społecznej. Oczywiście są one w całości fi nan-
sowane ze środków własnych. W naszej gminie 
były i są realizowane takie programy. Trzeci rok 
z rzędu realizujemy program wymiany pieców 
węglowych na ekologiczne u rodzin o niskim do-
chodzie. Wcześniej, zanim wszedł w życie rządo-
wy program „Wspieraj seniora”, z inicjatywy wójt  
gminy, gmina wspierała i nadal wspiera seniorów 
w robieniu niezbędnych zakupów w czasie pan-
demii. Przez kilka lat przeznaczaliśmy dodatkowe 
środki na dożywianie dzieci w szkołach w ramach 
tzw. puli dyrektorskiej. 
W czasach, w których nikt nie słyszał o 500+ , nasza 
gmina ze środków własnych przeznaczała dodat-
kowe środki na wsparcie rodzin wielodzietnych. 
Mam tu na myśli uchwałę Rady Gminy Zabierzów 
z roku 2009 w sprawie podniesienia kwoty dodat-
ku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej. 
Dodatkowe możliwości wsparcia, którymi gminy 
dysponują, to udzielanie różnego rodzaju zniżek 
i zwolnień. Obecnie osoby o niskim dochodzie 
mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Są też zniżki dla rodzin wielodzietnych w opłatach 
za korzystanie z przedszkola. 
– Może nowe czasy wymagają nowych form 
opieki? Dostrzega Pan taki problem? Jakie widzi 
Pan rozwiązanie? Czy na przykład wiadomo, ile 
dzieci nie posiada dostępu do komputerów i/lub 
internetu, czy i w tym zakresie mogą liczyć na 
pomoc, by miały możliwość uczestniczenia w na-
uce online.

Na pewno starzenie się społeczeństwa jest 
wielkim wyzwaniem nie tylko dla pomocy spo-
łecznej, lecz także i służby zdrowia.  Niewątpliwie 
trzeba rozwijać dzienne formy wsparcia niesamo-
dzielnych seniorów (usługi opiekuńcze, ośrodki 
wsparcia) oraz na nowo przeanalizować możli-
wość tworzenia innych niż dotychczasowe form 
opieki całodobowej, np. rodzinne domy pomocy.  
Odnośnie do drugiej części pytania: dokładną 
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wiedzę o tym, czy wszystkie dzieci mają dostęp do 
komputera oraz internetu posiadają ci, którzy pro-
wadzą lekcje online. Dodam tutaj, że w roku 2020 
nasza gmina brała udział w rządowym programie 
„Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Paczki dla najbardziej potrzebujących
Od kilkunastu lat opieka nad osobami wymagającymi opieki materialnej prowadzona była przez sio-

stry Albertynki z Rząski. Od roku obowiązki te przejął sołtys Rząski i radny gminny Paweł Kołodziejczyk, 
tym samym więc właśnie na Rząsce spoczywa obowiązek udzielania tego rodzaju pomocy. Polega ona 
na dostarczaniu rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym i chorym, paczek żywnościowych z Ban-
ku Żywności. Dotyczy to obszaru całej gminy Zabierzów. Dodajmy, że w zeszłym roku gmina Zabierzów 
otrzymała 450 takich paczek i jak zapewnia sołtys Paweł Kołodziejczyk, wszystkie paczki zostały przeka-
zane potrzebującym na czas. 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, 
którego celem był zakup laptopów i tabletów 
z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebują-
cych uczniów i nauczycieli. 

Rozmawiał Witold Ślusarski

Pomoc

Zanim zapomnę
Spowolnienie życia w czasie pandemii przywróciło nam na pamięć niekiedy minione lata i rozmaite 

akcje, jeszcze nie tak dawno lekceważone, wręcz wyśmiewane jako relikt czasów słusznie minionych. 
Czy dziś pamięta ktokolwiek co to były szarwarki? Danina na rzecz  miejscowości, w których mieszkali-
śmy. Czy pamiętamy, że o ich zakresie, to znaczy o wymiarze czasu, który potrzebny był do wykonania 
jakiejś inwestycji, najczęściej drogowej, decydowały odpowiednie przepisy? Dwa konie gospodarskie 
użyte do transportu potrzebnych na budowę materiałów oznaczały więcej niż jeden dzień zwolnienia 
g ospodarza z prac społecznych, praca człowieka wyceniana była nieco niżej. Nie zawsze oznaczała „nie-
wolnictwo” czy przymus, aczkolwiek tym ostatnim była w jakimś stopniu. Przechodzimy dziś obojętnie 
wobec jakiegoś obiektu, czy mostu, jeździmy po drodze, której wówczas nie było czy też korzystamy 
z urządzeń, które dziś ułatwiają nam życie, zapominając, że ich powstanie zawdzięczamy społecznej 
pracy wielu ludzi.

Stanisław Baranowski wspomina w książce: „Zanim zapomnę”: „…takiego zaangażowania społecz-
nego, jakie cechowało mieszkańców Radwanowic, szukać dziś ze świecą. Trzeba było wykopać przeszło 
kilometr rowu pod gazyfi kację – młodzi natychmiast chwycili za łopaty, ku niekłamanemu zdumieniu 
wszystkich utyskujących, że to jest niemożliwe”. 

Albo akcja młodzieży szkolnej „sadzenie drzewek”, której wymierną wartością są dziś już dojrzałe lasy. 
Mikre ślady takich akcji przetrwały do dziś. Zwłaszcza, gdy jakiś celebryta polityczny ruszy raz łopatą, 
oczywiście w obecności kamer telewizyjnych. Żal, że dziś zanikła bezinteresowna praca na rzecz swojej 
społeczności. Widać mamy same salony, a w nich arystokrację, która boi się pobrudzić rąk pracą fi zycz-
ną...

Witold Ślusarski
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Sesja Rady Gminy Zabierzów - 29 stycznia 2021
Sesję zdominowały dwa tematy: wniesie-

nie do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w Zabierzowie wkładu niepieniężnego (aportu) 
w postaci sieci wodno - kanalizacyjnej w zamian 
za udziały oraz przyjęcie Programu Osłonowego 
dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę sys-
temu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 
system gazowy. 

Obecnie sieć wodno - kanalizacyjna w większo-
ści jest własnością Gminy Zabierzów. Wniesienie 
aportu w postaci prawa własności do PUK dopro-
wadzi do uporządkowania kwes  i właścicielskiej 
sieci, oraz wzmocni ekonomicznie PUK.

Radni dyskutowali najpierw nad określeniem 
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 
i akcji przez Wójta Gminy. Zgodnie z prawem – 
do zadań wójta należy gospodarowanie mieniem 
komunalnym. Radni dyskutowali nad metodą 
określenia wartości wnoszonego majątku. Skarb-
nik gminy Piotr Budziak powiedział, że wycena 
wartości wkładu niepieniężnego w postaci sieci 
sporządzona została przez rzeczoznawcę mająt-
kowego, a wartość ta została określona na kwotę 
prawie 97,5 mln zł. Jedynie wartość zakupionych 
w ostatnim czasie np. urządzeń i sprzętu można 
określić na podstawie faktur. Po podjęciu uchwały 
dotyczącej określenia tych zasad, radni wypowia-
dali się na temat skutków  wniesienia sieci wo-
dociągowo - kanalizacyjnej do PUK. Radny Jerzy 
Cywicki pytał, czy wniesienie aportu spowoduje 
wzrost cen wody i ścieków. Czy zaproponowane 
w projekcie uchwały wnoszenie aportu etapami 
będzie miało wpływ na wysokość opłat ponoszo-
nych przez mieszkańców za wodę i ścieki – pytała 
radna Dorota Kęsek. Jacek Kozera chciał wiedzieć, 
czy Gmina Zabierzów będzie dokapitalizowywać 
nowe inwestycje realizowane przez PUK. Radny 
Jan Kultys mówił, że modernizacja sieci winna być 
dofi nansowana przez Gminę. Uczestniczący w Se-
sji prezes Zarządu PUK Maciej Gędłek wyjaśnił, 
że cena za 1 metr sześć. wody i ścieków wzrośnie 
o 63 grosze, w tym 2/3 kwoty – to wzrost ceny 

za wodę a 1/3 – za ścieki.  Dodał, że wniesienie 
całego aportu, bez proponowanej etapowości, 
spowodowałoby większy wzrost cen. Obecnie 
PUK utrzymuje sieci ze środków własnych. Dzięki 
zwiększeniu wartości majątku tego przedsiębior-
stwa, będzie ono mogło łatwiej pozyskiwać środ-
ki zewnętrzne, co umożliwi modernizację i rozwój 
sieci.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wnie-
sienie do PUK w Zabierzowie wkładu niepienięż-
nego (aportu) została podjęta 19 głosami za, przy 
jednym – przeciw i jednym – wstrzymującym się.

Drugim tematem, który wywołał dyskusję pod-
czas Sesji Rady Gminy Zabierzów był Program 
Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą 
zmianę systemu ogrzewania opartego na pali-
wie stałym na system gazowy. Osoby korzystają-
ce z pomocy społecznej z racji niskich dochodów, 
mają utrudnione możliwości wymiany posiada-
nego systemu grzewczego. Dlatego  Rada Gmi-
ny Zabierzów uchwaliła Programy Osłonowe dla 
takich osób, na 2019 r. i 2020 r.  W 2019 i 2020 
roku łącznie udało się zlikwidować 9 palenisk na 
paliwa stałe oraz wyłączyć z użytkowania 5 in-
nych (piece grzewcze, kafl owe). Udzielona po-
moc obejmowała pokrycie kosztów związanych 
z demontażem starego źródła ogrzewania, zaku-
pem oraz montażem nowego źródła ogrzewania 
łącznie z niezbędną adaptacją instalacji dla cen-
tralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. Wysokość przyznanych zasiłków 
zależała od zakresu wymaganych prac w danym 
gospodarstwie. Łączna wysokość zasiłków celo-
wych przyznanych na ten cel to ponad 180 000 
złotych.

 Wychodząc naprzeciw osobom o niskich do-
chodach przedłożono Radzie Gminy projekt Pro-
gramu Osłonowego na 2021 r., w ramach którego 
możliwe będzie dalsze przyznawanie świadczenia 
pieniężnego w formie zasiłku celowego na prze-
prowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na system gazowy. 
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W dyskusji radni skupili się nad możliwością 

kontroli sposobu eksploatacji i prawidłowości 
przyznawania świadczeń z Programu Osłonowe-
go.  Może się zdarzyć, że  ktoś zwolni się z pracy 
na 2 – 3 miesiące i wykaże minimalny dochód, 
a Gmina przyzna mu środki na wymianę pieca. 
Pojawiły się też głosy, by nie uchwalać progra-
mu Osłonowego na 2021 rok, lecz środki z tego 
programu przeznaczyć  na Program Gminny, w ra-
mach którego każda osoba wymieniająca paleni-
sko otrzymuje 3 tys. zł. 

Wójt Elżbieta Burtan, podsumowując dyskusję, 
powiedziała: – Jestem za utrzymaniem Programu 
Osłonowego. Nawet dwa paleniska wymienione 
w ciągu roku zmniejszają zanieczyszczenie powie-
trza. Jeśli trzeba, możemy też zwiększyć środki na 
Gminny Program. Podobnego zdania był wice-
wójt Bartłomiej Stawarz, który powiedział: – Ra-
chunek ekonomiczny nie może zwyciężać. Wymia-
na jednego paleniska chroni przed smogiem kilka 
domów sąsiednich.

W głosowaniu uchwalono Program Osłonowy 
na 2021 r., jednak do jego treści dopisano: Gmina 
Zabierzów zastrzega sobie prawo kontroli sposo-
bu eksploatacji i prawidłowości przyznania świad-
czenia w terminie 5 lat od uzyskania wsparcia.

Pod koniec sesji wójt Elżbieta Burtan poinfor-
mowała o szczepieniach przeciw koronawirusowi 
w naszej gminie.  W procesie kwalifi kacyjnym do 
Narodowego Programu Szczepień, z terenu naszej 
gminy możliwość prowadzenia szczepień uzyskała 
tylko jedna placówka: Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej „Zdrowie” z Rudawy. Urząd Gminy 
nie miał żadnego wpływu na procedurę naboru.  
Jednak dzięki staraniom Urzędu Gminy udało 
się od czwartku, 28 stycznia 2021 roku urucho-
mić dodatkowe punkty szczepień w Zabierzowie 
i Bolechowicach. Podmiotem, z którym nawią-
zano współpracę jest Krakowskie Centrum Dia-
gnostyczno - Kliniczne. Już w pierwszym dniu na 
szczepienia w Zabierzowie zarejestrowało się 105 
osób, a w Bolechowicach – 58. Ogółem w gminie 
Zabierzów jest 6,5 tys. mieszkańców powyżej 70-
go roku życia, a więc takich, którzy mogą obec-

nie zarejestrować się do szczepienia przeciwko
Covid 19.

Lucyna Drelinkiewicz

Minął rok
Więcej czasu spędzamy teraz w domu, czy to 

oznacza, że dbamy o niego bardziej? Czy wszyst-
kie kąty mieszkania lśnią czystością? Czy częściej 
rozmawiamy między sobą o rodzinie? O przyszło-
ści?

Minął rok. Czy staliśmy się bardziej pracowici? 
Czy nasze plany na życie stały się bardziej ambit-
ne? To pozornie proste pytania, a rzeczywistość 
skrzeczy. Brak kontaktów z innymi, brak zwykłe-
go pogadania sobie, pozamykały, wręcz utrwaliły 
w nas poczucie obojętności. Narzuca się mimo-
wolnie słynna scena z polskiego fi lmu, w którym 
znudzony Bogusław Linda odkłada słuchawkę te-
lefonu i rzuca pogardliwie do rozmówczyni: „Nie 
mam o czym z tobą rozmawiać”.

Można odnieść wrażenie, że częściej sięgamy 
do książek. Nic takiego. Czytelnictwo, jeśli drgnęło, 
to nieznacznie. Wszechwładnie w domach panuje 
telewizor i… seriale, wszystko jedno – brazylijskie 
czy wenezuelskie. Polskie, bardziej ambitne, nie-
stety są na ogół dostępne w telewizjach kodowa-
nych, płatnych. Starsi i najstarsi widzowie umieją 
liczyć i jakoś nie bardzo im wychodzi, że mogą so-
bie na to pozwolić.

Co im pozostaje? Przestrzegając zasad reżimu
sanitarnego, wypełniają stracony czas twórczo-
ścią zdalną. Realizują się w pracy artystycznej, 
piszą wspomnienia, robią próby spektakli, które, 
gdy tylko minie pandemia, pokażą publicznie ko-
legom, koleżankom, przyjaciołom. Gdy ktoś ma 
problem z opanowaniem nowoczesnych technik 
komputerowych, chwyta za telefon i rozmawia 
z przyjaciółmi o życiu. A ponieważ nie widzą roz-
mówcy – mogą sobie pozwolić na więcej, zatem 
w eterze więcej jest dzisiaj prawdy niż nieszczero-
ści czy nawet samokontroli. I tak płynie czas. I tak 
minął rok. Czy tak minie następny?  /wś/
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Osaczeni
Doczekaliśmy się nie-

przyjaznych, delikat-
nie mówiąc, czasów. 
Pandemia trzyma nas 
w pazurach, maseczki, 
dezynfekcja, mróz ści-
snął, drogi zawiało, śli-
zgawica...

Mróz, jak to na zimę 
przystało, powinien być. No i jest. Śnieg też. Tylu 
specjalistów narzekało na ocieplenie klimatu, a tu 
masz. Nie do uwierzenia. W lutym zima? A kto to 
pamięta? Ano, są tacy, co nie takie zimy pamięta-
ją, prawda, Szanowni Seniorzy?

Słyszałam wypowiedź pewnej babci, że jej 
11-letni wnuczek po raz pierwszy w życiu  zoba-
czył, jak powinna wyglądać prawdziwa zima!

Tym, którzy mogą w taki czas pozostać w domu, 
grzać się w cieple kominka (o, przepraszam, to te-
raz zabronione),  no to dajmy na to, przy grzejniku, 
mróz i śnieg nie straszne. Gorzej z pracownikami, 
którzy muszą pracować na otwartej przestrzeni. 
Nie zazdroszczę. Innym też nie jest lekko.  Auto-
busy często opóźnione, pociągi też, samochodem 
ciężko czasem pokonać te kilka czy kilkanaście ki-
lometrów do pracy. Strach spóźnić się do pracy.

Strach. Okropne uczucie. Dobrze, gdy jest obok 
ktoś, z kim można się podzielić swoimi obawami, 
rozładować napięcie. Teraz tylu ludzi pozbawio-
nych jest takiej możliwości. Odosobnienie, spo-
wodowane pandemią, coraz gorzej wpływa na 
ludzi. Coraz częściej się słyszy o załamaniach, de-
presjach, o tym, że część społeczeństwa nie radzi 
sobie z tą sytuacją. A wiadomo – stres to jeden 
z najważniejszych czynników, wyzwalających czy 
nasilających przeróżne schorzenia. I tu znowu 
strach przed pójściem do lekarza, żeby nie „zali-
czył” choroby jako COVID-19, żeby nie dostać się 
do szpitala, żeby tam nie cierpieć w samotności, 
bez możliwości kontaktu z najbliższymi.

Psychoza strachu. Jak ją przezwyciężyć? Gdzie 
szukać pomocy w sytuacji kryzysowej? W me-

diach i w prasie nie natknęłam się na informacje, 
że takie to a takie organizacje, fundacje i co tam 
jeszcze można wymienić, oferują wsparcie psy-
chologiczne tym, którzy tego potrzebują. Oczy-
wiście jest wiele organizacji zajmujących się tym 
problemem, ale najczęściej, gdy zajdzie taka po-
trzeba, nie bardzo wiadomo, gdzie ich szukać.

A tymczasem kolejny powód do obaw to szcze-
pionki przeciw koronawirusowi. W którymś z mo-
ich poprzednich felietonów wspominałam o cha-
osie informacyjnym. I w tym przypadku mamy do 
czynienia z klasycznym przykładem tegoż chaosu. 
Rozumiem, te szczepionki, stosowane dopiero od 
końca ubiegłego roku, „kryją” wiele jeszcze nie-
wiadomych. Jak długo utrzyma się odporność 
poszczepienna, czy nie ujawnią się niepożądane 
skutki, a jeśli tak, to jakie, czy osoby uczulone np. 
na leki mogą się szczepić czy nie i jeszcze mnó-
stwo innych pytań, na które teraz jeszcze brak 
odpowiedzi. Na dodatek co rusz, każdy mówi co 
innego. A brak informacji pozostawia miejsce dla 
mnóstwa domysłów i plotek, które podawane 
z ust do ust powodują, że wiele osób nie decyduje 
się zaszczepić. Nie mam zamiaru nikogo do szcze-
pienia namawiać, proszę mnie źle nie zrozumieć. 
Zastanawiam się tylko nad tym, jak często jeste-
śmy narażeni na stres, czego się boimy i jak sobie 
z tym wszystkim radzić.

A przecież do tego wszystkiego dochodzi strach 
o najbliższych, myślimy coraz częściej, jak się „wy-
grzebiemy” z kryzysu, spowodowanego pande-
mią, jak sobie poradzimy ze stale rosnącymi kosz-
tami utrzymania.

Wszystko to, co teraz przeżywamy, uzmysławia 
nam, jak bardzo siebie potrzebujemy. Człowiek 
jest istotą stadną i potrzebuje bliskości, wsparcia, 
pomocy, choćby nie wiem jak był samodzielny 
i samowystarczalny. W tym trudnym czasie pan-
demii jak nigdy potrzebujemy usłyszeć jakieś do-
bre słowo, jakiś żart czasem dla poprawy samo-
poczucia, odczuć, że możemy na kogoś liczyć.

Jak powiedział Benedikt von Nursia: „Dobre 
słowo znaczy więcej niż największy podarunek”.

Pamiętajmy o tym.
Hanna Czaja-Bogner
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Zwierzyna zaczyna mieć ciasno w świecie ludzi. 
Ogrodzone siatką czy murem gospodarstwa do-
mowe, autostrady, drogi szybkiego ruchu, zakłady 
przemysłowe, to nic innego jak ge  a, w których 
strażnik jest zbyteczny. A zwierzęta szukają poży-
wienia, tam gdzie o to najłatwiej. Gdy zwąchają 
pokarm, pokonują ogrodzenia, wyszukują przej-
ścia, podchodzą do zabudowań gospodarskich, 
a nawet zapuszczają się do miast.  Bo ludzie wy-
rzucają odpady, często nieświadomie lub celowo 
te zwierzęta  dokarmiając. Gdy do  ogrodzonego 
terenu dostanie się drapieżnik, to  bytująca tam 
zwierzyna, która rodzi się i swoje życie spędza na 
ziemi, staje się dla nich łatwym łupem. Często za-
plątuje się w ogrodzenia i ginie. Tymczasem wie-
le zwierząt żyje właśnie dzięki pomocy leśników 
i myśli wych, więc radziłbym przestać patrzeć na 
myśliwych jak na tych, którzy tylko strzelają i za-
bijają. Gdyby nie myśliwi, pewnie dziś nie byłoby 
już zajęcy, saren, kuropatw czy bażantów.
– A czy to nie jest tak, że przez każdego człowie-
ka przemawia chęć dominacji.

Z drapieżnikiem jak z wrogiem, trzeba walczyć, 
a przynajmniej go kontrolować, żeby nie było 
z jego przyczyny większej szkody ani dla ludzi ani 
dla przyrody. Gdyby przeanalizować naszą działal-
ność, to pewnie okazałoby się, że my myśliwi do 
tego myślistwa dokładamy, ale ja nie patrzę przez 
pryzmat materialny na tę sprawę. Owszem, kie-
dyś, gdy skórka z lisa była warta  pół pensji robot-
nika, polowano na lisy, czy piżmaki, bo liczyła się 
kasa za futra. Teraz staramy się tylko ograniczyć 
liczbę  drapieżników, a także tych zwierząt, które 
nie będąc drapieżnikami, niszczą przyrodę, cenne 
rośliny czy runo leśne – po to, żeby przywrócić 
równowagę w przyrodzie.
– Jest zima, na co teraz polujemy?

Na dziki, lisy, jenoty, tchórze, piżmaki, szopy 
pracze, kuny.

Myśliwi – łowcy czy strażnicy przyrody?
Człowiek już zaszedł tak daleko, że nie da się zostawić przyrody samej sobie, bo drapieżniki mają nad 
nami przewagę –  mówi Tadeusz Brzuchacz, myśliwy, wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów.

– Imponujące spektrum…
Tylko niektóre z tych drapieżników są rodzi-

mego pochodzenia, na przykład jenoty przyszły 
do nas ze wschodu, norka amerykańska z Ame-
ryki Północnej, piżmaki, które – zaznaczam – nie 
są drapieżnikami, ale mocno dają się przyrodzie 
we znaki, przypłynęły do nas zza oceanu. Zwie-
rzęta nie znają granic, nie zapyta je o paszport 
żadna straż graniczna. Przychodzą do nas szuka-
jąc pożywienia. Niebezpieczeństwo z ich strony 
idzie ku nam szybciej niż kiedykolwiek przed-
tem. Z jednej strony mogły się przemieszczać, 
gdyż nikt i nic nie jest w stanie temu zapobiec, 
z drugiej strony skończył się, jak powiedzia-
łem wcześniej, run na skóry na futra, czy szuby.  
Z jenota czy piżmaka szyto piękne futra; kiedy 
przeminęła moda,  zwierzęta te często wypuszcza-
no z klatek, gdyż ich utylizacja była bardzo kosz-
towna. Zdarzało się, i to bardzo często, że hodo-
wano  szopa pracza na zasadzie: „będę miał fajne 
zwierzątko”.  Norkę podarowali nam Amerykanie 
z Ameryki Północnej, piżmaki „podarowała” nam 
Czechosłowacja! Kiedyś było ich dużo, bardzo 
dużo. Zamieszkiwały szczególnie  kanały meliora-
cyjne. Teraz jest ich mniej, selekcję za myśliwych 
zrobiły powodzie i nawozy rozsypywane na po-
lach. Zatruta woda spływała do owych kanałów 
i piżmaki nie potrafi ły przystosować się do no-
wych warunków życia. Te wszystkie drapieżniki, 
które przyszły do nas, stanowią zagrożenie dla 
naszych rodzimych zwierząt. Wilk, którego nazy-
wa się często „weterynarzem lasów”, musi teraz 
rywalizować na przykład z szakalem złocistym, 
a nawet ze zwykłymi psami, które gospodarze 
spuszczają na zimę z łańcuchów, żeby „radziły so-
bie same”.
– Coraz częściej zdarza się, że do okien naszych 
domów zaglądają lisy, pod drzwi podchodzą dzi-
ki. Tych ostatnio rzeczywiście jest sporo na na-
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szym terenie. Co jakiś czas można spotkać dzi-
ka na podwórku lub bardzo blisko domu. Budzą 
strach.

Teraz, wskutek ogólnego zagęszczenia, ludzie 
w sposób inwazyjny wdzierają się w przyrodę, po-
nadto  wyrzucają odpadki jedzenia – o czym już 
wspominałem – czy inne produkty, które nadają 

Było bezpieczniej
Miniony rok dla strażaków naszej gminy nie odbiegał zbytnio od statystyki lat ubiegłych. Warto przede 

wszystkim odnotować, że szybka reakcja jednostek OSP likwidowała w zarodku rozprzestrzenianie się 
groźnych pożarów. Tak było na przykład przy gaszeniu traw w lecie 2020, szczególnie  w Bolechowicach, 
Zelkowie, Karniowicach i Kobylanach. Strażcy pomagali też przy ratowaniu ofi ar wypadków drogowych, 
gdzie trzeba było szybkiej i fachowej interwencji, choćby przy wyciąganiu rannych z zakleszczonych sa-
mochodów. Gminna OSP szczególnie często brała udział właśnie w tych zdarzeniach. Mimo intensywnej 
akcji promocyjnej, zdarzały się interwencje przy likwidacji ognia w kominach domów oraz zaczadzeniach 

tlenkiem węgla. Te ostatnie wynikały często z powodu 
lekceważenia przez mieszkańców obowiązku przeglądów 
kominowych. 

Całościowe podsumowanie działalności gminnych 
jednostek OSP nastąpi po zakończeniu pierwszego 
kwartału roku 2021, ale już dziś można stwierdzić, że 
miniony rok był dla strażaków łaskawy. Nie zagraża-
ły nam silne wiatry, ani wylewy rzek. Za najgroźniej-
sze wydarzenie należy uznać pożar szklarni w Brzeziu 
i warsztatu kamieniarskiego w Balicach.

się do zjedzenia dla zwierząt, dzik ma łatwy żer. To 
są bardzo inteligentne zwierzęta, potrafi ą  wyczuć 
pokarm nawet z odległości pół kilometra, dlatego 
też populacja dzika gwałtownie wzrosła. Do tego 
w znacznym stopniu przyczynia się jeszcze mono-
kultura upraw, szczególnie kukurydza, która dziś 
stanowi podstawowy pokarm dla dzików.
– Czy polowanie może być przyjemnością?

Naturalnie. Nikt wtedy nie huczy mi nad głową, 
nie prowokuje do rozmów o polityce,  nie pomstu-
je. Dziś polowanie jest bardziej obserwowaniem 
przyrody. Siedzę na ambonie, robię zdjęcia, kręcę 
fi lmy. Jestem tym, co widzę, tak zafascynowany, 
że zapominam o strzelbie. Zdarzało mi się nieraz, 
że zamiast polować ze strzelbą, polowałem na 
sytuacje w przyrodzie, jakich nigdy wcześniej nie 
znałem. I to jest właśnie największa przyjemność 
myśliwego, jeśli właśnie taką sytuację „upoluje”.

Rozmawiał Witold Slusarski

Bezpieczeństwo
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Wrażliwi na pogodę
Ponad  połowa Polaków twierdzi, że ciało 

sygnalizuje im wszelkie zmiany  aury na długo 
przedtem, zanim one nastąpią. Pogorszenie na-
stroju, ogólne rozbicie, łamanie w kościach, mi-
grena – to najczęściej wymieniane dokuczliwe 
symptomy.

Meteopatom dokuczają zwłaszcza zmiany fron-
tów atmosferycznych. Kiedy powietrze gwałtow-
nie się ociepla, mają kłopoty z układem krążenia, 
który „nie nadąża” za zmianami w naturze. Ich 
naczynia krwionośne gwałtownie się rozszerzają, 
ciśnienie krwi spada. Wtedy także najczęściej  od-
zywają się też wrzody żołądka i dwunastnicy. Z ko-
lei z nadejściem frontu zimnego naczynia krwio-
nośne ulegają nagłemu zwężeniu, ciśnienie krwi 
wzrasta, co odczuwają szczególnie osoby z wyso-
kim ciśnieniem i chorzy na astmę. Najgorszy czas 
dla wrażliwych to późna jesień i wczesna wiosna.

Pogoda nie jest czynnikiem chorobotwórczym, 
może jedynie wpływać na uaktywnienie pewnych 
predyspozycji organizmu, a meteopa  a nie jest 
chorobą. To tylko osłabiona zdolność adaptacji 
organizmu do zmieniającej się pogody. Co cieka-
we, liczba uważających się za meteopatów rośnie 
w szybkim tempie. W wyniku ewolucji współcze-
sny człowiek gorzej reaguje na bodźce zewnętrz-
ne, prowadzi coraz mniej higieniczny tryb życia (za 
mało snu, tempo życia, stres, wysoko przetworzo-
ne jedzenie), w efekcie organizm jest osłabiony 
i nie nadąża za szybkimi zmianami środowiska 
i natury. Banalną przyczyną wzrostu liczby mete-
opatów  jest też fakt nagłaśniania tego zjawiska.

Zmienne warunki atmosferyczne, niedobory 
naturalnego światła, ale też wiatr, zwłaszcza hal-
ny, mogą zaostrzać objawy niektórych schorzeń. 

Najczęściej są to:
• bóle kostno-stawowe i bóle mięśni
• dolegliwości żołądkowo-jelitowe
• rozchwianie emocjonalne
• trudności z koncentracją i zasypianiem

• ogólne obniżenie aktywności
• brak energii do działania

Ale nie wszystkie dolegliwości mają swe źródło 
w niżach i wyżach, bo przecież kiedy temperatura 
na zewnątrz spada, rzadziej wychodzimy z domu, 
przebywamy w zamkniętych i suchych pomiesz-
czeniach, zakładamy grube ubranie – w naszych 
ciałach gromadzi się nadmiar ciepła. Brak świa-
tła powoduje zaburzenia procesów chemicznych 
w mózgu. Czujemy się zmęczeni i senni, a nawet 
wpadamy w stan zbliżony do depresji. Najczęściej 
meteopaci skarżą się na bóle głowy i migrenę.

MIGRENA
To napadowy, zwykle jednostronny ból głowy, 

występujący okresowo i często połączony z nud-
nościami, a nawet torsjami. U jego podłoża nie 
leżą poważne przyczyny organiczne. Właściwy 
atak migreny bywa poprzedzony typowymi symp-
tomami, jak: mroczki przed oczami, zaburzenia 
mowy, wilczy głód. Atak migreny może trwać kilka 
godzin, a czasem nawet kilka dni i towarzyszy mu 
nadwrażliwość na światło i hałas. Ciężka postać 
migreny może całkowicie unieruchomić pacjenta 
i uniemożliwić mu wykonywanie nawet najprost-
szych czynności. Ofi arami migreny bywają zwykle 
osoby ok. 40 roku życia, częściej kobiety (to ok. 
16 % całej populacji), ale zapadają na nią nawet 
dzieci.
Przy migrenie z aurą na ok. pół godziny przed fazą 
bólową pojawiają się zaburzenia neurologiczne 
(niedowład lub porażenie połowiczne, drętwie-
nie, zaburzenia mowy) oraz objawy wzrokowe 
(mroczki, zygzaki, ubytki w polu widzenia). Zabu-
rzenia te nie powinny trwać dłużej niż trzydzieści 
minut.
Migrena bez aury  (występuje u 80 % chorych) – 
to silny pulsujący ból, najczęściej z jednej strony 
głowy. Towarzyszą mu nudności, wymioty, nad-
wrażliwość na dźwięki i zapachy, trwa od 4 do 72 
godzin.
Do lekarza zgłaszamy się zazwyczaj wówczas, gdy 
bóle głowy pojawiają się nagle i są bardzo in-
tensywne, albo gdy ból głowy utrzymuje się bez 
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przerwy przez 10 dni lub dłużej. Specjalistyczne 
badania, jak EKG czy tomografi a głowy służą nie 
tyle zdiagnozowaniu migreny, ile raczej wyklucze-
niu innych przyczyn bólu głowy, w tym poważ-
nych chorób.

Niestety migreny nie da się całkowicie wyle-
czyć, ale można ograniczyć liczbę napadów i zła-
godzić ich przebieg. Czasem wystarczy tabletka 
aspiryny. Do tego lek przeciwwymiotny oraz po-
wtórzenie tych leków po 2 – 3 godzinach. Niektó-
rym pacjentom pomagają leki z grupy paraceta-
molu i niesterydowe przeciwzapalne. Na rynku są 
dostępne rozmaite leki przerywające ataki migre-
ny. Należą do grupy triptanów i muszą być przepi-
sane przez lekarza.

Migrenę mogą wywoływać:

• nadmiar albo duży niedobór snu
• długie przerwy pomiędzy posiłkami
• niektóre pokarmy: sery żółte, czekolada, 

owoce cytrusowe, pokarmy konserwowa-
ne, potrawy zawierające glutaminian sodu 
(charakterystyczny dla kuchni azjatyckiej), 
sztuczne słodziki, kofeina, alkohole (szcze-
gólnie czerwone wino)

• silne zapachy (perfumy, spaliny, farby)
• zaburzenia hormonalne
• zmiany ciśnienia atmosferycznego

By nie przegrywać walki z migreną lekarze 
radzą, by hartować i wzmacniać system odpor-
nościowy. W tym celu należy codziennie, nawet 
w chłód i deszcz, przebywać na świeżym powie-
trzu, co przyzwyczai organizm do różnych warun-
ków pogodowych. Ważna jest też odpowiednia 
dieta. Osoby szczupłe, odżywiające się racjonal-
nie, rzadziej należą do grupy meteopatów. Po-
winno się spożywać dużo substancji balastowych, 
świeże owoce i warzywa, które dostarczają or-
ganizmowi nie tylko niezbędne witaminy, ale też 
cenne mikroelementy, barwniki, substancji gorz-
kie i aromatyczne, związki siarki, fi tohormony,

itp. Do przyrządzania potraw powinno się używać 
warzyw i owoców sezonowych, charakterystycz-
nych dla danego regionu.

Ulgę przynosi również wiele popularnych ziół, 
które dodają energii i poprawiają nastrój. Korzeń 
kozłka lekarskiego, szyszki chmielu, ziele melisy 
i męczennicy cielistej (passifl ora) wchodzą 
w skład dostępnych bez recepty, ziołowych pre-
paratów uspokajających układ nerwowy. Kozłek 
lekarski poprawia koncentrację i sprawność umy-
słową, natomiast szyszki chmielu łagodzą drażli-
wość i ułatwiają zasypianie. Rozmaryn wycisza 
nerwy i wpływa tonizująco na układ krążenia. 
Dlatego ziele to zalecane jest przez medycynę na-
turalną właśnie przy migrenie, bólach głowy i za-
burzeniach koncentracji. Pomocne są też prepa-
raty z głogu, a także zwykła kamfora. Warto także 
skorzystać z olejków eterycznych.

Należy regularnie odwiedzać lekarza i przepro-
wadzać ogólne badania, by wykluczyć schorzenia, 
które mogą wywoływać dolegliwości, pozornie 
tylko związane ze zmianami pogody. Weterani mi-
grenowi, pół żartem, pół serio,  zalecają śmiać się 
serdecznie i … szeroko ziewać, chociaż tym zie-
waniem nie należy szafować, pomni na przestrogi 
naszego pisarza - naturysty Adolfa Dygasińskie-
go, który pisał: „Biada tym, którzy o wschodzie 
słońca ziewaniem dzień pozdrawiają”. Można też 
zastosować – na własną odpowiedzialność – me-
todę znaną od pradziejów: „napłakać się do woli, 
gdy co boli”. Kroniki towarzyskie płacz z powo-
du migreny odnotowały u wielu znanych gwiazd 
estrady, a nawet polityki. Przyznały się do tego 
m. in. Janet Jackson, która musiała odwołać kon-
cert w 2008 roku, Serena Williams, która z tego 
powodu zeszła z kortu tenisowego podczas tur-
nieju, wreszcie żona b. kandydata na prezydenta 
Johna McCaine’a, Cindy, która rozpłakała się pod-
czas konwencji wyborczej swojego męża; nie wy-
trzymała ani hałasu, ani nadmiernego oświetle-
nia. Mówiła wtedy, że czuła się jakby ktoś siekierą 
uderzał ją po głowie. 

(jhś)          
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Była sobie obwodnica
Może ta sprawa nie jest bardzo znana, ale uwi-

doczni się w niej wyraźny konfl ikt interesów i war-
tości, dlatego o tej sprawie piszę.

O projekcie trasy, która ma łączyć Nielepice 
z drogą krajową 79 w rejonie obecnego wjazdu 
do centrum miejscowości Rudawa, a dalej, w górę 
do Nielepic, przebiegać poprzez działki nr 642/3 
i 634/1 leżące w granicach miejscowości Rudawa.

Oczywiście, mieszkańcy Nielepic mają prawo 
do wciągnięcia ruchu samochodowego w swo-
ją bez wątpienia bardzo atrakcyjną turystycznie 
i ekologicznie miejscowość. Miarkuję nadto, że 
u podwalin przywołanej tutaj koncepcji pod na-
zwą „obwodnica Nielepic” leży poprawa – i to ro-
zumiem – komunikacji górzystych Nielepic z Kra-
kowem czy z Krzeszowicami. Może niespecjalnie, 
ale również polepszenie komunikacji Nielepic, 
najpierw z Rudawą.

Mieszkańcy Nielepic najlepiej wiedzą, czego 
chcą i do czego dążą, a nie powinno się z zewnątrz 
narzucać im swoich wizji. Trzeba przy tym zauwa-
żyć, że to prawo działa także i w drugą stronę.

Jestem, patrząc czysto ekonomicznie, zaintere-
sowany takim nowym skrótem drogi do Krakowa 
i z Krakowa, i bez wątpienia skorzystam z tego 
nielepickiego obejścia bezwzględnie, gdyby opi-
sywana trasa powstała.

Piszę jednak „gdyby”, bo równocześnie jestem 
powstaniu tej trasy przeciwny.

Rozstrzygnięcie przywołanego tu we wstępie 
konfl iktu interesów rozpoczynam więc od same-
go siebie: jako mieszkaniec Rudawy sprzeciwię 
się wybudowaniu tej nowej trasy, w zakresie w ja-
kim dotyczy ona miejscowości, którą zamieszkuję 
oraz w jakim odnosi się ona do mieszkańców tej 
miejscowości.

Moje argumenty:
Trasa ta spowoduje jeszcze większe spiętrzenie 
ruchu pojazdów w rejonie wjazdu do centrum 
Rudawy. Nasza walka środowisk Rudawy o ron-
do w tym miejscu, czyli u zbiegu ulicy Wyspiań-
skiego w Rudawie i drogi krajowej 79, zakończyła 

się niedawno sukcesem. Czy po to zabiegaliśmy 
o uspokojenie ruchu, aby teraz do centrum Rudawy 
wlała się rzeka aut pędzących z góry nową drogą?
•  W przypadku wybudowania trasy, Rudawa 
stanie się kanalizatorem ruchu stanowiąc wylot 
zarówno dla obwodnic Kochanowa i Zabierzo-
wa (to odrębna powstająca inwestycja), a także 
i Nielepic. Nieobojętny dla Rudawy jest również 
sznur samochodów mknący z kierunku Krzeszo-
wic i ten prowadzący od węzła autostradowego 
w Rudnie. Rudawa będzie w takiej sytuacji punk-
tem skupiającym w sobie ruch zbierany z oko-
licznych obwodnic, który mieszkańcom Rudawy 
przynieść może jedynie straty.
•  Właściciele działek znajdujących się na terenie 
Rudawy, a sąsiadujących bezpośrednio z plano-
waną arterią, poniosą uszczerbek w postaci spad-
ku wartości tych nieruchomości. Ustronne ciche, 
zielone miejsce jest bowiem zawsze dobrem po-
szukiwanym i pożądanym przez nabywców nieru-
chomości. Kto chce mieszkać przy ruchliwej i za-
smrodzonej spalinami drodze?
•  Ludzie w pobliżu swoich domostw pragną spoko-
ju i jest to pragnienie ogólnie znane i zrozumiałe. 
Czy właściciele rudawskich działek sąsiadujących 
z nakreślaną trasą bezpośrednio, ale i pośrednio, 
bo mieszkający również po drugiej stronie przy 
drodze krajowej 79, zostali formalnie poinformo-
wani o planach budowy obwodnicy Nielepic i czy 
zasięgano ich opinii na temat tych planów?
•   Kwes  a ochrony przyrody i krajobrazu: Jar pro-
wadzący przez terytoria Rudawy, a przez który 
projektowany jest przebieg trasy, stanowi po pro-
stu piękne miejsce, posiadające walory ciekawe 
nie tylko dla mieszkańca tych okolic, ale i dla tu-
rysty. Teren usytuowany tuż przy jarze jest nazna-
czony piktogramami wskazującymi, iż to oznako-
wany istniejący ofi cjalny szlak turystyczny. Wiem, 
że nie tylko ja tak uważam. Proszę mieszańców 
szczególnie Rudawy o trzymanie rąk na pulsie, bo 
temat, nie mam wątpliwości, będzie powracał. 
Stracenie go z oczu mogłoby oznaczać realizację 
oba w powyżej opisanych.

Jarosław Wojtasik
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Czekając na 
nową bibliotekę

Panie  Maria Głogowska i Iwona Łabędź są pra-
cowniczkami biblioteki w Rudawie, na razie na 
trzymiesięcznym stażu, aczkolwiek już dały się 
poznać Czytelnikom jako fachowe siły znające do-
brze swoją profesję. A jest czym zarządzać: biblio-
teka ta posiada  już ponad 127 tysięcy wolumi-
nów i  – od niedawna –  ponad 50 audiobooków, 
głównie kryminałów, poradników i bajek dla dzie-
ci. Dziennie bibliotekę w Rudawie odwiedza śred-
nio 50 osób, co dobrze świadczy o czytelnictwie 
na tym terenie. Biblioteka mieści się w budynku 
sołectwa, ale już dziś jest stanowczo za mała, jak 
na potrzeby Czytelników. Wiele książek już spako-
wano i czekają na przeniesienie do nowej, znacz-
nie większej i z pewnością wygodniejszej siedziby 
w nowym budynku Domu Kultury, który – miej-
my nadzieję – otwarty zostanie już w maju albo 
czerwcu. Trwają tam prace wykończeniowe; na 
zewnątrz stoją wprawdzie jeszcze ciężkie maszy-
ny budowlane, ale wewnątrz budynku dobiega-
ją końca ostatnie prace. Obie panie bibliotekar-
ki zapewniają, że w ofercie programowej nowej 
biblioteki znajdą się  świeże pomysły, których na 
razie zdradzić nam nie chcą, ale jak donoszą nam 
wiewiórki, będą to nowości na skalę ogólnopol-
ską, a może nawet jeszcze coś bardziej spektaku-
larnego. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! 

/wś/

Złote Gody 
Państwa 
Szklarskich

50. rocznicę małżeństwa obchodzili dwa mie-
siące temu Państwo Lucyna i Teofi l Szklarscy 
z Więckowic. 

Były życzenia od wójt gminy Elżbiety Burtan 
i 50 róż dla szanownych Jubilatów. 

Do życzeń i gratulacji dołączył się również rad-
ny i sołtys Więckowic – Adam Wierzbicki.
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Tradycja tłustego czwartku  
musi  trwać!!!

Małe, wielkie, z dziurką w środku, z cukrem pudrem, lukrowane, tradycyjnie nadziewane marmoladą. 
Wszystkie pulchne i pachnące. Zgodnie z tradycją w  dniu 11 lutego ekipa Samorządowego Centrum 
Kultury w Zabierzowie, podjęła się wykonania pączków i chrustu pod okiem pani Haliny Włodarskiej 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczyglicach. Zwieńczeniem tego kulinarnego spotkania, był stół suto za-
stawiony pączkami i chrustem. „Kto w tłusty  czwartek nie zje pączków kopy, temu myszy zjedzą pole 
i będzie miał pustki w stodole”, dlatego pamiętajmy, zgodnie z polskim przysłowiem, aby w tym dniu  
zjeść przynajmniej jednego pączka!
A może by tak samemu przygotować pączki?

Oto  przepis:
Składniki na ok. 30 pączków:

• 1 kg mąki pszennej (450)
• 5 dkg drożdży
• 0,5 kostki masła (roztopionego)
• 6 żółtek
• 3 łyżki cukru
• 2,5 szklanki ciepłego mleka
• i magiczny spirytus (1 łyżka)

Zaczyn:

• drożdże  
• szklanka mleka 
• ok.4 łyżki mąki 
• 1,5 łyżki cukru 

(odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia 
na ok. 15-20 min)

Wyrośnięte ciasto przełożyć na posypany grubo mąką blat i rozwałkować na grubość ok. 1 cm. Wykra-
wać z niego krążki o średnicy 7 cm. 
Na połowę krążków nałożyć nadzienie i przykryć pozostałymi krążkami. Brzegi dobrze zlepić. Pączki ukła-
dać na posypanym mąką blacie, przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia na ok. 30 minut. 
Smażyć par  ami z obu stron na rozgrzanym tłuszczu w dużym garnku. Temperatura tłuszczu powinna 
wynosić ok. 175°C. Pączki wkładać wyrośniętą stroną w dół i smażyć ok. 2 minut z jednej strony.
Smacznego!
        Joanna Hyckowska- SCKiPGZ

SCKiPGZ
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 Droga junaków
Najpierw z nartami na plecach wychodziło się na samą górę. Przy okazji sprawdzało się, czy jakieś 

powalone drzewo, konar lub gałęzie nie blokują trasy zjazdu. Przy dobrym śniegu, po dokładnym po-
smarowaniu nart, osiągało się podczas zjazdu w dół szybkość porównywalną pewnie z dzisiejszą prędko-
ścią rozbiegu przy oddawaniu skoków z Wielkiej Krokwi. Trasa była atrakcyjna, praktycznie jeden ostry 
zakręt, po obu stronach drogi obfi ty śnieg stanowił coś w rodzaju bezpiecznych band na wypadek, gdyby 
ktoś nie wyhamował lub wystraszył się dużej prędkości. Najgorsze niebezpieczeństwo czyhało na dole, 
bowiem trasa kończyła się przy samej głównej drodze, którą od szosy dzieło zaledwie kilka metrów. 
To prawda, że wówczas ruch samochodowy był żaden, niemniej staraliśmy się chronić przed jakimś 
nieprzewidzianym zdarzeniem, jakimś samochodem zmierzającym do Krakowa lub z Krakowa do Krze-
szowic i dalej, zostawiając tego, który już zjechał na nartach na dół, a którego zadaniem było ostrzegać 
zjeżdżających z góry, by mogli zahamować lub przewrócić się na plecy, co skutecznie chroniło narciarza 
przed nagłym znalezieniem się pod samochodem na szosie.

Wszyscy wiedzieliśmy, że niebezpieczna 
to trasa, była za to atrakcyjna i cieszyła się 
wielką popularnością wśród młodych chłop-
ców z Kleszczowa, Kochanowa, Rudawy, 
Niegoszowic czy Pisar. Trwała ta zabawa aż 
do momentu, kiedy powiatowe władze po-
stanowiły tę drogę wyremontować, tak by 
stanowiła ona cenne i wygodne połączenie 
Kleszczowa z Kochanowem, wreszcie uła-
twiła komunikację z innymi wsiami, m. in. 
z Rudawą, Radwanowicami i Zabierzowem. 
Nazwę: „droga junaków”, dziś zapomnianą, 
zawdzięcza temu, iż budowali ją członkowie 
Ochotniczych Hufców Pracy, organizacji rów-
nie zapomnianej, jak nazwiska pomysłodaw-
ców, by uczynić z tej drogi, jak na ówczesne 
czasy – arterię komunikacyjną.

Zjeżdżam dziś tą drogą samochodem, 
wolniej aniżeli kiedyś na nartach, bo i ruch 
duży w obie strony: w górę i w dół. Sam wy-
jazd z tej drogi, dziś asfaltowej, z bezpiecznie 
poprzycinanymi konarami drzew i rowami po 
obu jej stronach,  jest tak samo niebezpiecz-

ny jak kiedyś. Zapatrzony na wschodnią stronę Rowu Krzeszowickiego odtwarzam w pamięci tamten 
czas. Czy tęsknię za nim? Nie! Dziś mieszkam we Wrocławiu. I to jest dziś moje miasto, moja mała oj-
czyzna, ale bez tamtych czasów, bez tych szaleńczych zjazdów z Kleszczowa w dół aż do Kochanowa lub 
Niegoszowic, byłbym o wiele uboższy we wspomnieniach mojego dzieciństwa. I za to jestem wdzięczny 
tej trasie, tej „drodze junaków” .

Andrzej Nowakowski, Wrocław

Listy od Czytelników
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Sport

Sport to nie tylko rekordy 
zawodników

Gmina Zabierzów może się chwalić i szczycić inwestycjami w zakresie budownictwa obiektów sporto-
wych. Są one materialną wizytówką gminy, ale są też bardzo przydatne dla popularyzacji sportu wśród 
dzieci i młodzieży. Dynamicznie na przykład rozwijają się szkółki piłkarskie dla najmłodszych, a lekcje 

WF mają mocną bazę. Często bo-
wiem korzystać mogą z obiektów 
sportowych, jak choćby profesjo-
nalnych boisk, czy ze szkolnych 
hal w okresie zimowym. Życzli-
wość gminnych władz dla rozwoju 
sportu wyraża się w przyznawa-
nych klubom dotacjach celowych. 
Dziś na sportowej mapie gminy 
są obiekty, które budzą zazdrość 
nie tylko gmin ościennych. Este-
tyką imponują: stadion sporto-
wy Orląt Rudawa, czy też nowy 
budynek, który stanowi zaplecze 
boiska sportowego w Bolecho-
wicach. Ten nowy obiekt czeka 
na odbiór techniczny, ale już te-
raz można powiedzieć, iż liczy 
on 218 metrów kwadratowych 
powierzchni, jest wysoki na 8,37 
m, kosztował 1 mln 995 tys. zł. 
Jest budynkiem dwukondygna-
cyjnym, w którym część parte-
rową stanowią pomieszczenia 
użyteczności publicznej (m.in. 
dla bolechowickich seniorów), 
na parterze znajdują się także 
dwie szatnie, łazienki i wc. W dru-
giej części parteru zlokalizowana 

jest duża sala, która może pełnić także funkcję sali konferencyjnej, pomieszczenie dla trenera oraz 
aneks kuchenny. Zaplecze dostępne będzie także dla osób niepełnosprawnych. Nowy budynek 
w Bolechowicach nie kończy rozwoju budownictwa sportowego na terenie gminy. Prawie gotowy jest 
już budynek przy boisku sportowym w Aleksandrowicach. Już niedługo o nowy obiekt sportowy wzbo-
gaci się Klub Sportowy Wisła Rząska. W planach jest również rozbudowa i modernizacja obiektu sporto-
wego w Więckowicach.    

/wś/
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Świat jest teatrem. Aktorami ludzie  

Czy świat gra komedię?
Otwarte teatry. Otwarte kina. Kultura wypowiada pierwsze po pandemicznym milczeniu sło-
wa. Wykonuje pierwsze gesty.  Na ile zdążyliśmy je zapomnieć. Na ile za nimi tęsknimy. Po-
wtórzmy za Cyceronem: „Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych, zapominać o swoich”. 

Świat zmienia się na naszych oczach i tego procesu nie zatrzymamy. Gdyby spojrzeć na historię in 
gremium, zawsze światem targały konfl ikty, mniej lub bardziej gwałtowne. I mniej lub bardziej tragicz-
ne. Różne były tego przyczyny. Obecne mają zgoła inne podłoże; tak się przynajmniej wydaje.  Nasze 
pokolenia miały w sumie szczęście, rodziły się i dojrzewały we w miarę  spokojnym czasie. Trzeba jednak 
pamiętać, że chodzi tu o pokolenia, które rodziły się i mieszkały w świecie, który – na szczęście, tylko pa-
miętał zamieszki i wojny.  Nuda, panie święty. Nuda. Ludzie nudy ani lubią, ani nie szanują. Ludzie lubią 
ciepełko i własny smrodek, bo to daje im pewność – iluzoryczną, ale pewność,  że są w tym świecie bez-
pieczni. Przed nami wyzwanie, nikt jeszcze nie wie – z jakim skutkiem. Na pewno wyzwanie niebezpiecz-
ne. Trzeba przeorać świadomość, że constans jest dla przyszłości fatalny. Nie łudźmy się – szybko nie da 
się wyjść z przyzwyczajenia. Poddawać też się nie wolno. Efekty przyjdą; może nie dziś, zaraz – ale przyj-
dą. Jestem o tym przekonany. Jest taka łacińska maksyma: Lenistwo osłabia ciało, praca wzmacnia, tam-
to przyspiesza starość, a to przedłuża młodość. Przez jego szczegółową analizę nie obrazimy „tłumu”, ale 
też nie będziemy wobec niego bezkrytyczni. Trzeba robić swoje. Na szczęście są jeszcze tacy; dziś mówią 
o NICH „idealiści”, jutro zapiszą się w historii jako „reformatorzy”. Dziś takich się nie kocha, ale to oni 
właśnie nigdy nie zostaną zapomniani. Po to ostatecznie człowiek żyje, żeby nie dać się zapomnieć. 
W tym wszystkim jest jednak pewne „ale”. Reforma to nie może być wstecznictwo, podejrzany interes 
jakiejś grupy, to musi być postęp, w dodatku taki, który ludzie akceptują, którego się nie boją.  Wiel-
kie, najbardziej nawet szczytne idee, muszą być akceptowalne nie tylko przez jedną grupę, powinno 
towarzyszyć im pytanie: dokąd zmierzamy? Unde venis et quo tendis? Dopiero wtedy docenimy nasze 
dobra, to co mamy, gdy posiadane straciliśmy? Czyżby obecnie, jako świat, gramy komedię? Mnie nie 
do śmiechu…

Witold Ślusarski

Felieton

Znalezione w sieci
Sześć krótkich opowiadań z głębokim przesłaniem.

1. Kiedyś wszyscy mieszkańcy wsi postanowili po-
modlić się o deszcz. W dniu modlitwy wszyscy się 
zebrali, ale tylko jeden chłopiec przyszedł z para-
solem. To jest wiara.
2. Gdy podrzucasz dzieci do góry, one śmieją się 
bo wiedzą, że je złapiesz. To jest zaufanie.
3. Co wieczór kladziemy się spać bez żadnej pew-
ności, że rano obudzimy się żywi, ale pomimo to 

nastawiamy budziki. To jest nadzieja.
4. Mamy wielkie plany na jutro, choć nic nie wie-
my o przyszłości. To jest pewność.
5. Widzimy jak świat cierpi, a mimo to żenimy się 
i mamy dzieci. To jest miłość.
6. Na koszulce starszej kobiety było napisane 
„Mam 80 lat; jestem słodką szesnastką z 64-letnim 
doświadczeniem”. To jest właściwe podejście.

Miłego dnia! Przeżyjcie swoje życie, jak te sześć 
opowiadań. I pamiętajcie – dobrzy przyjaciele są 
rzadkimi perłami życia, trudno ich znaleźć, nie da 
się ich zastąpić!!
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Setne urodziny 
Pani Bronisławy Foks
2 lutego 2021 roku Pani Bronisława Foks, mieszkanka Pisar, obchodziła 
swoje setne urodziny. 

W tym dniu 
Jubilatka święto-
wała swoje urodziny 
w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Życzenia 
złożyli: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, 
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wójt Gminy 
Zabierzów Elżbieta Burtan, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Krystyna Jędrzejowska, przedstawicielki 
Klubu Seniorów w Pisarach, sołtys Pisar wraz z Radą 
Sołecką, przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów 
przewodniczący Andrzej Korzycki i dyrektor 
Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów Aleksandra Małek. Jubilatka była bardzo 
wzruszona wszystkimi otrzymanymi życzeniami.

Pani Bronisława Foks jest szczęśliwą matką, 
babcią i prababcią. Ma trzy córki, siedmiu wnuków, 
dwunastu prawnuków i dwóch praprawnuków. 
Jubilatka jest osobą życzliwą, pogodną oraz bardzo 
gościnną. W młodości bardzo lubiła tańczyć, wielką 
przyjemność sprawia jej czytanie bez używania 
okularów. 

Pani Bronisławie Foks gratulując jubileuszu, 
życzymy jeszcze raz 

dużo zdrowia, pomyślności, pogody ducha. 
Oby kolejne lata były szczęśliwe i radosne!

Jubileusz
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