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1ZNAD RUDAWY

Ode mnie

Już nie piekło, jeszcze nie raj
Wszystko tu autentyczne, miejsce czas i ludzie. Tak autentyczne, jak zsiniałe plecy po upadku na 

kostkę brukową, którą wysadzana jest droga z kościoła do baru, bądź jak mówią inni z baru do kościo-
ła. A jest trochę tych kościołów w gminie. Po drodze ludzie zastanawiają się, czy lepiej jest modlić się 
w kościele i myśleć o barze, czy lepiej siedzieć w barze i myśleć o kościele. Czasem przystają zawieszeni 
pośrodku, bo nikt nie jest w stanie wskazać im kierunku, w jakim powinni pójść. Najczęściej idą tam, 
gdzie jest interes. Przecież raz się żyje.

Gmina jest atrakcyjna, była nią już od cza-
sów, kiedy przez nią poprowadzona została 
magistrala kolejowa Śląsk – Kraków. Dla jej sła-
wy wystarczą już ci, których nazwiska można 
znaleźć w każdej encyklopedii, którzy w czasie 
okupacji organizowali na jej terenie, w domu 
literata i krytyka literackiego,  tajne dysputy 
naukowe, wieczorem składali kwiaty na grobie 
jednego z dowódców powstania styczniowe-
go, a kiedyś, jeszcze przed wojną,  pisali książ-
ki, malowali obrazy czy rzeźbili pomniki. I co 
będzie wtedy, kiedy atrakcyjne miejsce padnie 
ofi arą zwykłej  zazdrości sąsiadów, ludzi bez 
honoru, ale z ogromnymi ambicjami i mental-
nością z dawno minionych czasów?  Dla swoje-
go interesu gotowi są sprzedać przyjaciół. Go-
rzej, że za takimi podążają jak ćmy  ludzie bez 
szacunku dla historycznej przeszłości, bez wie-
dzy i bez honoru. Kumple od profi tów. Sędzio-
wie sądów ostatecznych. Bóg jeden wie, co się 
z nich wykluje. Trzeba całego życia, żeby na-
uczyć się żyć. A niektórzy nawet w ciągu tego 
całego czasu, tego nie potrafi ą. Zżera ich ambicja, nienawiść, egoizm, snobizm, intryganctwo i jeszcze 
parę innych „zalet”. I przede wszystkim brak kultury, która determinuje istnienie wśród ludzi.  Z takimi 
lepiej się rozstać, a tak o takich rozstaniach pisał Konstanty Ildefons Gałczyński:

Odszedłem. Wziąłem trzy aspiryny,
Czytałem „Dziennik Ustaw”…
I marzył mi się świat jakiś inny
Oraz odnośne usta.

Pierwsze doświadczenia optymistyczne nie są. 
A Czesław Miłosz kiedyś zauważył, że „poeta pamięta. Spisane będą czyny i rozmowy”. 
Ciąg  dalszy nastąpi.

Witold Ślusarski
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ZNAD RUDAWY2

Jakie nowe wyzwania i obowiązki czekają 
gminną oświatę po pandemii?

Edukacja w dobie pandemii, to jedno z najtrud-
niejszych wyzwań, z jakimi w okresie ostatnich lat 
przyszło zmierzyć się zarówno nauczycielom, jak 
i uczniom oraz ich opiekunom. Musieliśmy się 
dostosować do zmiany formy kształcenia dzie-
ci i młodzieży w szkołach i placówkach oświato-
wych. Obecnie dyrektorzy przygotowują się na 
bezpieczne przyjęcie uczniów w czasie pandemii. 
Dane epidemiczne napawają nas optymizmem. 
Od maja planowany jest stopniowy powrót do na-
uki stacjonarnej. Musimy pomóc uczniom wylo-
gować się z nauki zdalnej i stworzyć jak najlepsze 
warunki  w powrocie do szkół. Przede wszystkim 
należy zachować główny cel edukacji – zapew-
nić wszystkim efektywne środowisko uczenia się.  
Najbliższy czas to wyzwanie odbudowania relacji 
z rówieśnikami, odbudowania poczucia wspólno-
ty. Powrót do szkół po tak długim okresie spędzo-
nym w domach może być dla dzieci i nastolatków 
bardzo trudny. Elementem tegorocznej wyprawki 
musi być rozmowa. Jako samorząd będziemy re-
alizować programy, które rząd zamierza wprowa-
dzić. Programy te mają odpowiedzieć na najistot-
niejsze problemy, które pojawiły się wśród dzieci 
i młodzieży w czasie nauki zdalnej.

Jak wyglądał miniony rok w gminnym szkol-
nictwie, ile dni nauka toczyła się w szkolnym bu-
dynku, a ile poza nim.

Zdalne nauczanie w placówkach prowadzo-
nych przez gminę Zabierzów w obecnym roku 
szkolnym wprowadzone było etapami. Zacznę 
podsumowanie od przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych. Tutaj praca odbywała się stacjo-
narnie od samego początku, jedynie na czas od 

Kończy się rok szkolny. Jakże inny od poprzednich. O nim 
i nie tylko rozmawiamy z Eweliną Szlachtą, dyrektor Gminnego 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie.

Szkoła w dobie pandemii
29 marca do 19 kwiet-
nia 2021 r. wprowadzo-
ne zostało nauczanie 
zdalne. Klasy I-III od 
1 września 2020 r. zaczęły naukę w trybie sta-
cjonarnym, trwała ona do 6 listopada 2020 r. 
W związku z pogarszającą się sytuacją epide-
miczną od 9 listopada 2020 r. do 15 stycznia 
2021 r.  uczniowie klas młodszych uczyli się zdalnie 
w swoich domach. Następnie od 18 stycznia 
2021 r. do 19 marca 2021 r. ponownie mogli uczyć 
się stacjonarnie w szkole. 22 marca 2021 r. zno-
wu pozostali w domach na nauce zdalnej, a od 26 
kwietnia 2021 r. w klasach najmłodszych zostało 
wprowadzone nauczanie hybrydowe. Nauczanie 
hybrydowe to po prostu połączenie nauczania sta-
cjonarnego i zdalnego, czyli prowadzonego przez 
Internet. Polega ono na organizacji zajęć stacjo-
narnych turami tak, aby jednocześnie w szkole 
nie przebywała nigdy więcej niż połowa uczniów. 
Uczniowie klas I-III od 4 maja uczą się w szkołach 
stacjonarnie. Inaczej wyglądała sytuacja wśród 
starszych uczniów z klas IV-VIII, 1 września 2020 r. 
zaczęli oni naukę w szkole, ale od 26 października 
2020 r. nieustannie pozostawali na nauce zdalnej 
w swoich domach. W klasach starszych planowa-
ne jest od 17 do 28 maja 2021 r. wprowadzenie 
nauczania hybrydowego. Od 31 maja 2021 r. rząd 
zapowiada powrót wszystkich uczniów do szkół. 

Czy we wszystkich wsiach dzieci miały te same 
warunki; ewentualnie jak to wpłynęło na gospo-
darowanie czasem  i czy można było zauważyć 
różnice w wykonaniu zadań dydaktycznych.

Zmiana trybu nauki na zdalny wymagała no-
wej organizacji pracy szkoły i zbudowania spój-
nego systemu komunikacji pomiędzy wszystkimi 

Wywiad
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Wywiad
organami szkoły oraz pomiędzy szkołą a uczniami 
i rodzicami.  Staraliśmy się zapewnić uczniom jak 
najlepsze warunki do nauki. Wśród napotykanych 
problemów były między innymi: brak odpowied-
niego sprzętu do nauki i słaby dostęp do Inter-
netu. Wśród uczniów klas młodszych również 
słaba znajomość komputerowych możliwości. 
Program dydaktyczny w nauczaniu zdalnym mu-
siał być dostosowany do narzędzi zastosowa-
nych w nauczaniu na odległość, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości psychofi zycznych 
uczniów. 

Czy i w jaki sposób szkoły pomagały tym 
uczniom, którzy mieli gorsze warunki, jak choć-
by mała dostępność do komputera czy słaba 
znajomość komputerowych możliwości.

Gmina Zabierzów pozyskała nowy sprzęt w ra-
mach projektu pn. „Zdalna szkoła w gminie Zabie-
rzów”. Łącznie udało się zakupić 65 laptopów wraz 
z oprogramowaniem, 7 tabletów oraz 27 routerów 
mobilnych z dostępem do Internetu. Sprzęt zo-
stał przekazany dyrektorom szkół, którzy zgodnie 
z potrzebami wypożyczali je dla swoich uczniów 
bądź nauczycieli.  Na bieżąco nauczyciele starali 
się zapewnić każdemu dziecku równy dostęp do 
edukacji. 

W wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogli 
przychodzić do szkoły, ale tylko, żeby uczyć się 
zdalnie, czyli korzystać z komputera szkolnego 
pod opieką nauczyciela. 

Czy były przypadki, że trzeba było  pomagać 
nauczycielom w   prowadzeniu zajęć? Zdarzało 

się, według doniesień prasowych, że w niektó-
rych gminach to uczniowie pomagali nauczycie-
lom w opanowywaniu techniki komputerowej.

Rok nauki zdalnej odcisnął piętno na całym 
szkolnictwie. Nie tylko na uczniach, ale również 
nauczycielach, którzy szybko musieli się dosto-
sować do nowej rzeczywistości, a także i na ro-
dzicach próbujących pogodzić swoje obowiązki 
służbowe z nauką ich dzieci. Edukacja zdalna po-
kazała wyraźniej, jak ważne w nauczaniu są rela-
cje nauczyciel-uczeń i między uczniami. Minęło 
już trochę czasu po tym, gdy nagle okazało się, 
że wszyscy nauczyciele mają prowadzić edukację 
zdalną. Większość z nich nigdy nie miała doświad-
czeń związanych z nauczaniem na odległość. 
Było to dla wszystkich coś nowego. Nauczyciele 
w szybkim tempie musieli opanować nowe techni-
ki nauczania, wspieraliśmy ich szkoleniami z tego 
zakresu. W tej chwili  wielu nauczycieli potrafi  już 
pracować w ten sposób. Nauczyli się korzystać 
z technologii informacyjno – komunikacyjnej, czy-
li obsługi różnego rodzaju narzędzi. 

Przed nami nowy rok szkolny. Jak będzie on 
wyglądał od strony demografi cznej?

Liczba urodzeń w naszej gminie jest stabilna, to 
około 300 dzieci w danym roku. Nowy rok szkolny 
w placówkach prowadzonych przez g minę Zabie-
rzów rozpocznie w przedszkolach oraz oddziałach 
przedszkolnych około 820 dzieci, w szkołach pod-
stawowych 2155 uczniów. Miejmy nadzieję, że 
będziemy mogli go powitać w „normalności” za 
którą wszyscy tęsknimy. 
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Wydarzenia

Sesja Rady Gminy Zabierzów - 30 kwietnia 2021
Po przyjęciu porządku obrad, radnym przed-

stawiono informację na temat planów powięk-
szenia terytorium rezerwatu Dolina Kluczwody. 
Jest to krajobrazowy rezerwat przyrody znajdują-
cy się w środkowej części Doliny Kluczwody, na 
terenie miejscowości  Zelków. Leży na gruntach 
Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Krze-
szowice. Rezerwat został utworzony w 1989 roku, 
ma powierzchnię 35,2 ha. Jest to rezerwat leśny, 
występują tu ciekawe rośliny chronione, np. lilia 
złotogłów i ostrożeń panoński oraz zwierzęta: 
dzik, sarna, lis, bażant, pustułka, sójka. Rada Gmi-
ny Zabierzów w dniu 28 listopada 2019 uchwaliła 
rezolucję w sprawie podjęcia działań prowadzą-
cych do powiększenia obszaru rezerwatu. Przy-
legające do rezerwatu tereny odznaczają się wy-
sokimi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi. 
Wstęp na teren rezerwatu ograniczany jest przez 
właścicieli sąsiadujących z nim działek. Poza gra-
nicami rezerwatu występuje degradacja siedlisk 
roślin i zwierząt oraz formacji skalnych.

O warunkach powiększenia granic rezerwatu 
mówili podczas Sesji: Rafał Rostecki – Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie i Błażej 
Zamoyski, zajmujący się rezerwatami przyrody 
w RDOŚ. Poinformowali, że przyczyny społeczne 
nie są wystarczające dla zmiany granic rezerwa-
tu. RDOŚ może podjąć decyzję w tej sprawie jedy-
nie ze względów krajobrazowo - przyrodniczych. 
Najpierw jednak należy przeprowadzić inwenta-
ryzację na tym terenie. Może ją przeprowadzić 
Gmina Zabierzów z własnych środków, albo przy 
wsparciu RDOŚ lub może wykonać inwentaryza-
cję RDOŚ, lecz musi pozyskać na te działania środ-
ki zewnętrzne i może to potrwać bardzo długo. 
Należy też przeprowadzić rozmowy z właściciela-
mi sąsiadujących z rezerwatem działek – jeśli zgo-
dzą się na sprzedaż swoich gruntów, proces może 
przebiec szybciej, natomiast, jeśli  nie, to trzeba 
brać pod wagę wywłaszczenie przez starostę, a to 
może trwać kilka lat.

Radnym przedłożono też informację na temat 

programów profi laktycznych realizowanych przez 
Gminę Zabierzów. Elżbieta Skwarczek, zajmują-
ca się z ramienia gminy promocją zdrowia,  swo-
je wystąpienie rozpoczęła od stwierdzenia: nie 
mam dobrych wiadomości, ponieważ ze wzglę-
du na pandemię nie udało się zorganizować tzw. 
Białych sobót, czyli akcji profi laktycznych w 2020 
roku. Zrealizowano jedynie program badania wad 
postawy dzieci z klas 7 i 8 w terminie od 16 stycz-
nia do 25 lutego 2020. Andrzej Krawczyk, wice-
przewodniczący Rady stwierdził, że jeśli to będzie 
możliwe, trzeba powrócić do Białych sobót, bo są 
one bardzo potrzebne mieszkańcom. Teleporady 
nie zdały egzaminu i należy przywrócić możliwość 
bezpośredniego kontaktu z lekarzami. Podobne-
go zdania na temat teleporad był radny Wojciech 
Stępień. Pojawiły się też uwagi, że nie można do-
dzwonić się do ośrodków zdrowia. Powinna tam 
być dodatkowa osoba, która zajmowałaby się od-
dzwanianiem na nieodebrane telefony. Niestety, 
Urząd Gminy nie może w tym względzie pomóc 
mieszkańcom, bo nie ma wpływu na działalność 
przychodni, ponieważ podlegają one pod NFZ.

Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie przy-
jęcia polityki senioralnej gminy Zabierzów na lata 
2021 – 2025. Przedłożony projekt uchwały wy-
wołał długą dyskusję. Konsultacje tego projektu 
przeprowadzono wśród seniorów aktywnych – 
uczestniczących w Klubach Seniora, natomiast nie 
uzgadniano go z seniorami tzw. wykluczonymi, 
którzy pozostają w domach i nie utrzymują kon-
taktów społecznych. Coraz więcej mamy senio-
rów mieszkających samotnie, prowadzących jed-
noosobowe gospodarstwa. Radna Dorota Kęsek 
poinformowała, że w 1990 roku takie osoby sta-
nowiły 10% grupy w wieku 60 plus, w 2019 – już 
ponad 18%, a prognozy przewidują, że około 2050 
roku samotnych seniorów może być nawet 40%. 
Nasze działania na rzecz takich osób – stwierdzi-
ła radna – są niewystarczające. Trzeba zatrudnić 
w Urzędzie Gminy koordynatora ds. polityki se-
nioralnej. Stanisław Myjak, kierownik GOPS-u 
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oraz Aleksandra Małek, dyrek-
tor SCKiP GZ poinformowali, że 
kierowane przez nich placów-
ki nie zaniedbują samotnych 
seniorów. Pracownicy GOPS 
dostarczają nieodpłatnie żyw-
ność i inne artykuły seniorom, 
wolontariusze odwiedzają 
takie osoby, współdziałając 
z sołtysami. SCKiP GZ wydał in-
formator dla seniora, obecnie 
ukazał się już drugi numer in-
formatora. Andrzej Krawczyk 
twierdził, że wielu samotnych 
seniorów nie chce kontak-
tów i wizyt w ich domach, nie 
można robić tego „na siłę”. 
Pozytywnie radni ocenili dzia-
łalność Klubów Seniora, np. 
w Zabierzowie, w Zelkowie, 
w Kobylanach i Rudawie.

Pod koniec Sesji Rady Gmi-
ny Zabierzów, wójt Elżbieta 
Burtan poinformowała, że 
w ciągu dwóch miesięcy za-
szczepiło się przeciw Covid – 
19 ponad 1500 osób, z czego 
w Zabierzowie – ponad tysiąc, 
a w Bolechowicach – ponad 
500. Prawdopodobnie, jeśli 
będą szczepionki to punkty 
w Zabierzowie i Bolechowi-
cach będą prowadzić szczepie-
nia codziennie.

Wójt przypomniała, że trwa 
Narodowy Spis Powszechny. 
Osoby, które nie mają dostę-
pu do internetu, mogą przyjść 
i spisać się w Urzędzie Gmi-
ny w Zabierzowie. Dodała, że 
podjęła decyzję o całkowitym 
otwarciu Urzędu dla miesz-
kańców od dnia 10 maja.

Lucyna Drelinkiewicz

Strażacy z OSP. 
O nich tylko dobrze… 
 

8 maja br. w Szkole Podstawowej w Rudawie  odbył się VI Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Zabierzowie. Otwarcia Zjazdu dokonał druh pre-
zes Marcin Cieślak. Przed rozpoczęciem obrad, na salę wprowadzono 
sztandar, a następnie minutą ciszy uczczono zmarłych druhów. Pod-
czas zjazdu zabrali głos: Elżbieta Burtan, wójt Gminy Zabierzów, dh 
Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego, Henryk 
Krawczyk, przewodniczący Rady Gminy Zabierzów. W trakcie Zjaz-
du ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Zabierzowie dh Marcin Cieślak podsumował pięć lat działalności 
Związku oraz przedstawił propozycję programową na najbliższe pięć 
lat. Podczas Zjazdu podjęto pięć uchwał, które dotyczyły kwes  i or-
ganizacyjnych, podsumowujących oraz programu działania na kolej-
ną kadencję. W przerwie obrad  ukonstytuował się również nowy 
Zarząd, którego Prezesem został ponownie dh Marcin Cieślak, któ-
ry pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2009 r. Marcin Cieślak jest też 
Prezesem OSP Rudawa oraz jest sołtysem tej miejscowości. Komen-
dantem Gminnym OSP został też na kolejną kadencję dh Przemysław 
Sitarski. Widać, że druhowie wybrali pewną stabilność, przewidywal-
ność i doświadczenie. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP Powiat Krakowski Ziemski zostali wybrani 
dh Marcin Cieślak i dh Przemysław Sitarski. Merytoryczna dyskusja 
dotyczyła oceny tego, co było sukcesem strażaków w pracy na rzecz 
społeczności wiejskich oraz wyznaczeniu głównych celów w dalszej 
działalności poszczególnych jednostek OSP na terenie gminy. Za 
działalność na rzecz Związku pamiątkowymi toporkami wyróżnieni 
zostali: ks. prałat Stanisław Maślanka, kapelan OSP, dh Stanisław Ba-
ranowski, dh Michał Biller. Z  uznaniem odnotowano informację Ko-
mendanta Gminnego dh Przemysława Sitarskiego, który poinformo-
wał i pogratulował dh Piotrowi Hynce z OSP Zabierzów ponad 900 
wyjazdów do zdarzeń w okresie ostatnich pięciu lat. W organizacji 
zjazdu pomagali druhowie z OSP Rudawa i OSP Kobylany oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Rudawie. Zjazd odbył się w  obowiązującym 
reżimie sanitarnym.

Zjazd zakończył wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję Prezes 
dh Marcin Cieślak, a wybrany też na kolejną kadencję Komendant 
Gminny dh Przemysław Sitarski wydał rozkaz wyprowadzenia sztan-
daru Związku.  /J.W./
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Felieton

Pszczoły i my
Co rok czekamy z utęsknieniem na wiosnę. 

Chyba dla większości z nas jest to najpiękniejsza 
pora roku. Wiosna czyni cuda w naturze. Wszyst-
ko się odradza, garnie do życia po długich miesią-
cach jesieni i zimy, kwitnie, pachnie, cieszy oczy.

Lubię patrzeć na kwitnące łany rzepaku. Wła-
śnie teraz zaczyna kwitnąć. Nawet, jeśli jest po-
nury dzień, wydaje się nam, że słońce świeci tam, 
gdzie kwitnie ta roślina.

A kwitnące sady...Czyż nie jest to przepiękny 
widok?

Zatrzymałam się kiedyś obok pola rzepaku 
chcąc zobaczyć, jak uwijają się pszczoły na kwia-
tach rośliny. Dzień był piękny, słoneczny, ciepły. 
Dobre warunki do oblotu. Niestety, pszczoły mo-
głam policzyć, było ich tak mało. Co jest – pomy-
ślałam. Co się stało z tymi owadami, gdzie się po-
działy?

Po powrocie do domu poszłam do ogrodu, 
żeby zobaczyć, jak tu się sprawy  mają. I to samo 
– pszczół jak na lekarstwo.

Smutny widok i jeszcze smutniejsze wnioski.  
W 2020 r.  w Polsce było  1 765 658 rodzin pszcze-
lich.  Wydawałoby się – ogromna liczba. I tak, 
i nie.

Straty pszczół w 2020 roku wyniosły 20,2%! 
Główną przyczyną tych strat są zatrucia i podtru-
cia na plantacjach rzepaku, na uprawach sadow-
niczych i jagodowych, a także akty wandalizmu 
i kradzieże.

Zdecydowana większość rolników i sadow-
ników zdaje sobie sprawę, jak łatwo można za-
szkodzić pszczołom, a tym samym i sobie, gdyż 
niezapylone rośliny nie wydadzą plonu. Dlatego 
stosują opryski poza godzinami oblotu pszczół 
preparatami, które nie szkodzą tym owadom.  
Jednak zdarza się czasem inaczej, niestety. Dzięki 
pracy pszczół można uzyskać 10 – 30% wzrost plo-
nowania rzepaku.

Szacuje się, że w Unii Europejskiej korzyści 
z działalności pszczół jako zapylaczy to około 4,3 

mld euro rocznie. Na świecie praca wszystkich za-
pylaczy, w tym głównie pszczół, warta jest ok. 150 
mld euro rocznie.

Pszczoła to takie „stworzenie”, które wytwarza 
całą gamę produktów i wszystko, co wytworzy, 
może służyć człowiekowi.

Po pierwsze – miód. Każdy zna ten produkt 
i jego korzystne działanie. W Polsce spożycie mio-
du jest niskie i wynosi 0,3 kg/osobę/rok, podczas 
gdy w Grecji 1,6 kg, a w Niemczech 1,3 kg. Wyda-
je się, że główną przyczyną tak małego spożycia 
miodu u nas jest jego cena.

Kolejnym, doskonałym produktem jest mlecz-
ko pszczele, znane już w starożytnej Grecji, gdzie 
ponoć wchodziło w skład ambrozji – potrawy bo-
gów. Arystoteles twierdził, że mleczko pszczele 
zwiększa siłę fi zyczną i zdolności intelektualne. 
Ciekawostką jest, że mleczko pszczele zawiera 
jako główny składnik kwas tłuszczowy (o bardzo 
skomplikowanej nazwie, więc jej tu nie przyta-
czam), który nie znajduje się w żadnym innym 
naturalnym produkcie, a także w żadnym innym 
produkcie pszczelim.

Kit pszczeli, czyli propolis, to następny, dobrze 
znany większości ludzi produkt o wielostronnym 
działaniu. Przede wszystkim jest dobrym środ-
kiem bakteriostatycznym, przyspiesza gojenie się 
ran, odleżyn, jest przydatny w leczeniu podraż-
nień i chorób górnych dróg oddechowych. Propo-
lis to mieszanina wydzielin pszczół oraz roślinnych 
substancji żywicznych.
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Felieton
Wosk, następny produkt pszczeli, bardzo do-

brze znany, jest wydzieliną gruczołów woskowych 
robotnic. Nie każdy wie, że jest składnikiem wielu 
produktów spożywczych, w przemyśle spożyw-
czym oznaczany symbolem E-901. Powszechny 
też i niezbędny do produkcji świec, środków czy-
stości i past. Świeżo położony parkiet, napusz-
czony kilkakrotnie płynnym woskiem, można bez 
obawy zmywać wodą i będzie wyglądał tak, jak 
lakierowany.

W lecznictwie stosowany jest też jad pszczeli, 
który bywa bardzo niebezpieczny dla osób uczu-
lonych na jego działanie. Odpowiednio stosowa-
ny pomaga  likwidować stany zapalne, artretyzm, 
reumatyzm, gościec czy też nerwice. Jad obniża 
też ciśnienie krwi, jest przydatny w leczeniu neu-
ralgii oraz chorób skóry i oczu.

Pyłek kwiatowy (pierzga), zbierany pracowicie 
przez pszczoły, jest skarbnicą witamin i mikroele-
mentów. Stosowany jest w leczeniu miażdżycy, 
wspomaga też działanie mięśni gładkich. Pyłku 
kwiatowego, zebranego przez pszczoły, które go 
odpowiednio przerabiają, nie można w żaden 
sposób podrobić, bowiem do dziś nie zidentyfi ko-
wano pełnego jego składu.

Pokażcie mi, proszę, drugie takie wszechstron-
ne stworzenie, które potrafi  wytworzyć tak wiele 
produktów siłą tak maleńkiego organizmu!

Jak widać nie można przecenić znaczenia 
pszczół w życiu człowieka. A mówimy tu tylko 
o pszczołach miodnych. Natomiast w Polsce żyje 

450 - 470 gatunków dzikich pszczół, tak zwanych 
samotnic. Niestety, połowa z nich to gatunki za-
grożone wyginięciem. Spowodowane to jest 
głównie kurczeniem się ich bazy pokarmowej 
na skutek industrializacji oraz uprzemysłowienia 
i chemizacji rolnictwa. One też odgrywają ogrom-
ną rolę jako zapylacze. Bez nich, bez pszczół i in-
nych zapylaczy, ludzkość nie przeżyłaby.

Jak już wspomniałam, nie można więc przece-
nić roli pszczół w naszym życiu. Trwają na Ziemi 
już ok. 100 mln  lat i czyżby teraz  miały zniknąć 
z jej powierzchni?

Nie możemy do tego dopuścić.
Znamienne jest stwierdzenie Karola Darwina: 

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, czło-
wiekowi pozostaną tylko 4 lata życia. Skoro nie 
będzie pszczół, nie będzie zapylania. Zabraknie 
więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie 
kolej na człowieka...”

Piotr Skarga też wspominał o pszczołach, ale 
w innym kontekście: „Rozkosz jest jak pszczoła – 
miodu trochę, a żądła i boleści wiele”

Natomiast przysłowie żydowskie przestrzega: 
„Słowo jest jak pszczoła: posiada miód i żądło”.

A tak na marginesie: czy zastanawiałyście się 
czasem, Szanowne Czytelniczki, że rodzinę pszcze-
lą tworzą panie? Królowa, robotnice, zbieraczki, 
karmicielki, strażniczki... Rodzaj męski, czyli tru-
teń, ma za zadanie tylko prokreację, po czym gi-
nie po akcie największego uniesienia.

Tak, w tym pszczelim społeczeństwie prym 
wiedzie płeć żeńska! I tak trzymać!

Hanna Czaja-Bogner

Źródła:
• Piotr Semkow: „Sektor pszczelarski w Polsce 

w 2020 roku”. Instytut Ogrodnictwa, Zakład 
Pszczelnictwa w Puławach;

• Agnieszka Borowska: „Stan i perspektywy 
rozwoju pszczelarstwa w Polsce”. SGGW 
Warszawa, 2011;

• Wikipedia, Wolna Encyklopedia;
• Aleksandra Arendt-Czekała: „One już to wie-

dzą,  a ty...”  Magazyn TVN24
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Felieton

Chamiejemy
Za czasów mojej młodości krążyła w Krakowie anegdotka, jakoby ksiądz Tischner (niektórzy twierdzili, 

że ks. Maliński) pewnej  niedzieli, podczas mszy świętej, po wyjściu na ambonę powiedział tylko jedno 
słowo: CHAMIEJEMY – i zszedł z ambony. Nie wiem, czy to była prawda, czy jedynie – nomen omen – 
pobożne życzenie wiernych, ale i dziś  niejeden z mądrych i odważnych  księży mógłby wygłosić takie 
właśnie kazanie.

Musiałam ostatnio załatwić pewne sprawy w urzędzie. Z powodu reżimu epidemicznego petenci trzy-
mani byli w kolejce na schodach, skąd miła hostessa doprowadzała ich pojedynczo do odpowiednich 
okienek. Czekanie na schodach trwało dość długo, pozwoliło na pewne obserwacje socjologiczne. Po 
pierwsze, co drugi czekający, albo nie miał wcale maseczki, albo nosił ją niewłaściwie. Zdobyłam się 
na odwagę i jedną osobę, stojącą najbliżej mnie, grzecznie poprosiłam o założenie maseczki, odniosło 
to skutek. Innym, mówiąc szczerze, bałam się zwrócić uwagę, ponieważ były to tzw.  „karki”, po prostu 
nie chciałam ryzykować, że potraktują mnie jak ekspedientkę w pewnym markecie, która po zwróceniu 
uwagi klientowi, dostała pięścią w twarz. Dodać muszę, że  ściany owego urzędu były oblepione   pla-
katami zarówno z napisami, jak i dużymi piktogramami (na wypadek, gdyby ktoś nie potrafi ł czytać ze 
zrozumieniem). Te bardzo wyraźne  rysunki pokazywały, że należy nosić maseczkę, i że powinna ona 
przykrywać szczelnie usta i nos. To nie koniec atrakcji, podczas tego oczekiwania na swoją kolej w urzę-
dzie. Otóż niemal wszyscy nieustannie prowadzili głośne rozmowy telefoniczne, więc po kilku minutach 
poczułam się, jakbym stała w publicznej budce telefonicznej i wiedziałam, co kogo boli, kto ma miesiącz-
kę, kto jest głupi, oraz czym wymiotowało w nocy dziecko. Ale i tak wszystkich przebił pewien jegomość, 
z wyglądu „normalny”, który po odebraniu telefonu ryknął na cały głos: Jeszcze raz ku….zadzwonisz, to 
cie ku…, zajeb… Uff . Nie zmyślam. Tak właśnie było. Komentarz? Brak słów. I jeszcze jedna obserwacja. 
Stojąc na tych nieszczęsnych schodach i patrząc na innych petentów odniosłam wrażenie, że większość 
z nich była niedomyta i w  nieświeżych ubraniach. Tak, wiem, idąc do urzędu nie musimy się stroić, a czas 
długiej izolacji  spowodowanej pandemią może wyostrzył moje zmysły i krytycyzm (chociaż powinno być 
raczej odwrotnie), jednak wielu  znajomych potwierdza te spostrzeżenia, podobne doświadczenia mają 
z kolejek do lekarza, ze sklepów, czy punktów szczepień.

Pewna moja znajoma pracuje na infolinii covidowej. Historie, jakie mi opowiada, stawiają włosy dęba 
i niestety ze względu na warstwę słowną nie nadają się do zacytowania w gazecie. Ludzie dzwoniąc na 
infolinię często pozbawieni są wszelkich hamulców i wyładowują swe stresy na pracownicach infolinii.  
Jeden przykład. Aby poprzez infolinię zarejestrować się na szczepienie, konieczne jest podanie kilku tzw. 
wrażliwych danych, jak pesel i numer telefonu, w przeciwnym razie system elektroniczny, w który trze-
ba dane wprowadzić, nie przepuszcza do następnego kroku. Otóż pewien pan, bardzo niezadowolony, 
że musi te dane podawać, wrzasnął na panią z infolinii: Może jeszcze k... rozmiar mojego ch... mam Ci 
podać! A nazywanie pań z infolinii starymi k… to niemal norma. Rozmowy są nagrywane, a dzwoniący 
rejestrowani, więc pozostaje mieć nadzieję, iż w stosunku do takich agresywnych osobników zostaną 
wyciągnięte konsekwencje prawne. I jeszcze jeden kwiatek z tej łączki chamstwa polskiego. Pewna star-
sza dystyngowana pani  pokazała mi sms-y, jakie otrzymuje od swojego operatora telekomunikacyjnego. 
Nie chciałam wierzyć.  „Cześć Agnieszka, coś nam wisisz! Może byś to załatwiła!”, albo „Siemka, ups, coś 
poszło nie tak!”, „niespodzianka odebrana?, tylko do środy czeka na ciebie prezent”. Może ludzie młodzi 
nie zwrócą uwagi na takie prostactwo, ale człowiek wychowany jeszcze w określonej kulturze,  nie musi 
się godzić z takim chamstwem ze strony dużej instytucji, do której co miesiąc przelewa stosowne opłaty.
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Refl eksja, jaka się rodzi  po przytoczeniu tych kilku najbardziej skrajnych przypadków?  Dobre obycza-

je w gruzach. Piękny polski język w ruinie. Bylejakość na każdym kroku. Pojęcie dobrego  wychowania 
i odpowiedniego zachowania to abstrakcja. Może nie wszystko, co było kiedyś, jest takie złe? Oto frag-
ment rozmowy z wybitnym aktorem Gustawem Holoubkiem z książki Małgorzaty Terleckiej-Reksnis,  
który tak wspomina swoją edukację w gimnazjum: Czytaliśmy Horacego, Sienkiewicza i Żeromskiego. 
Uczyliśmy się poprawnie, logicznie i jasno mówić. Nie było specjalnych lekcji retoryki, tylko głośne czy-
tanie, dyskusje, w których trzeba było się wypowiadać wyraziście i sensownie. Codziennie obcowaliśmy 
z językiem, o którego poprawność dbali wszyscy, nie tylko nauczyciele literatury. A dziś? Ech... łezka 
w oku się kręci.  (jhś)

Zawsze gdzieś jest taka chata
Zawsze gdzieś jest taka chata, w której można się schronić, bo nikt jej nie szuka. Tymczasem taka 

chata kryje niekiedy wnętrze, jakiego nikt się nie spodziewa. Poza historią mieszczą się w niej radości 
smutki, pogrzebane szanse i nadzieje. Drzwi z grubego, solidnego drewna, przypominają wrota, przez 
jakie wchodzi się zwykle do świątyni, której wnętrzem zawładnęła cisza. Izba takiej chałupy pragnie od-
grodzenia od świata zewnętrznego, jego zgiełku, a niekiedy nawet i złych myśli. Próg już dawno spróch-
niał, przez szparę między drzwiami, a kamieniami wystającymi spod uschniętej trawy, nie przedostawał 
się ani cień z zewnątrz, ani zaduch ze środka. Martwa cisza i jeszcze bardziej martwy obraz. Nicość. Żeby 
poznać świat, trzeba otworzyć jej drzwi i wejść do środka, ale najpierw trzeba znaleźć do niej klucz. Nie 
znajdą go zawistnicy, zazdrośnicy, których ego wypełnia współczesne pałace.  Może ktoś kiedyś znajdzie 
tam numer Znad Rudawy. Tego życzyłbym sobie najbardziej. 
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Rozmowa

Tuż po studiach w 1968 roku dostałam tzw. 
klasę wyrównawczą w szkole przy ul. Grochow-
skiej w Krakowie. W klasie byli uczniowie, któ-
rym nie udało się w terminie ukończyć szkoły 
podstawowej, choć mieli po 17, 18 lat. Wcześniej 
„zaliczyli” kradzieże, włamania, pochodzili z pa-
tologicznych rodzin, zdarzały im się problemy 
z prawem. Przychodzili lub nie do szkoły, skaka-
li po ławkach, przeklinali, zupełnie nie była im 
w głowie nauka. Pamiętam Zosię, która przyszła 
się poskarżyć na Jurka: Jurek opowiada wszyst-
kim, że ja chodzę pod jednostkę wojskową 
w wiadomym celu... Długo nie mogłam sobie 
z nimi poradzić. Aż któregoś dnia zaprosiłam na 
lekcję znanego podróżnika, badacza Afryki. Opo-
wiadał o szamanach i różnych zwyczajach dzikich 
plemion. To zainteresowało uczniów, oni też byli 
w pewnym sensie „dzicy”. Okazało się, że ta lekcja 
zmieniła ich podejście do mnie, widocznie uznali, 
że rozumiem ich sytuację. 

Często przypomina mi się Tomek, pochodził 
z patologicznej rodziny, opowiadał o mamusi, któ-
rą odwiedzali różni panowie, a w domu nie było 
obiadów. Tomek w tym czasie musiał sam  zajmo-
wać się sobą. Któregoś dnia wracałam ze szkoły 
przez park. Nagle widzę, że mokrego od stóp do 
głów Tomka prowadzi dwóch policjantów. Pod-
biegłam i wyjaśniłam, że to mój uczeń i sama nim 
się zajmę. Okazało się, że Tomek, widocznie nie 
mając lepszego pomysłu, wskoczył do parkowej 
sadzawki, bo jak stwierdził, chciał nauczyć się pły-
wać. Nie miał kąpielówek, więc uczył się w ubran-
ku. Zabrałam go do domu, nakarmiłam. Za parę 

„Super Kazia” 
- nazywali mnie uczniowie

dni, w niedzielę Tomek zjawił się niespodziewanie 
u mnie – po prostu – na obiad. I tak te niedzielne 
obiady z Tomkiem trwały przez dłuższy czas...

Tę klasę wyrównawczą prowadziłam tylko przez 
rok. Choć od dziecka marzyłam, żeby być nauczy-
cielką – zgodnie z rodzinną tradycją, po tym roku 
doszłam do wniosku, że nie chcę już pracować  
jako pedagog...

 Po wakacjach zmieniłam jednak zdanie i po-
stanowiłam jeszcze raz spróbować zmierzyć się ze 
szkołą. Przeniosłam się do szkoły przy ul. France-
sco Nullo. Tu było zupełnie inaczej. Uczyłam w kla-
sach początkowych. Dzieci przemiłe, sympatyczni 
nauczyciele, współpracujący z gronem nauczy-
cielskim rodzice. Wspaniałe wyjazdy na zieloną 
szkołę. Także z kolejnej szkoły – przy ul. Spasow-
skiego, gdzie pracowałam do 2000 roku, kiedy 
to przeszłam na emeryturę, najbardziej pamię-
tam właśnie te wyjazdy na zieloną szkołę. Zwykle 
bywało bardzo wesoło, chodziliśmy na spacery 
do lasu, dzieciaki uczyły się i bawiły. Najbardziej 
podobały im się zabawy w Indian, ogniska i wie-
czorki taneczne. Ale pamiętam też sytuację nie-
mal dramatyczną. To była zielona szkoła w Zawoi, 
zabrałam dzieci do lasu i zaproponowałam zaba-
wę w policjantów i złodziei. Część grupy miała się 
schować w lesie – to byli złodzieje, a druga część – 
policjanci za zadanie mieli znaleźć i przyprowadzić 
na miejsce zbiórki na polance, tych, co się ukryli. 
W wyznaczonym czasie na polance byli wszyscy 
„policjanci”, ale zabrakło czwórki „złodziei”. Bar-
dzo się zdenerwowałam, całą grupą chodziliśmy 
długo po lesie i nawoływali tę zaginioną czwórkę. 

Czerwiec – koniec roku szkolnego! Teraz już tylko wakacje! Uczniowie na 2 miesiące zapominają 
o szkole. Dorośli wiedzą, że o szkole tak całkiem zapomnieć jednak się nie da. Pewnie do końca życia 
pamiętać będziemy naszą maturę, koleżanki i kolegów z klasy, nauczycieli i wszystko, co z latami szkol-
nymi jest związane. To przecież bardzo ważny okres w naszym życiu. A jak swoją szkołę, swoich uczniów 
zapamiętają nauczyciele? Oto opowieść emerytowanej nauczycielki Kazimiery Figiel – Józefczyk.
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Rozmowa
Po godzinie poszukiwań nie czułam już nóg, wró-
ciliśmy na polankę. Uklękłam i płacząc, zaczęłam 
się modlić, dzieci poszły za moim przykładem. 
W tym czasie opiekunka grupy – matka jednej 
z zaginionych dziewczynek pobiegła po pomoc na 
policję. Wtedy nie było jeszcze telefonów komór-
kowych. Nagle, tuż obok nas wyłoniła się zagi-
niona czwórka. Dzieci wyszły z zagłębienia, gdzie 
siedziały dotąd przykryte gałęziami. Na żadnej 
z kolejnych moich zielonych szkół już nie propo-
nowałam zabawy w złodziei i policjantów.

Dwa lata temu zadzwoniła do mnie Kasia – jed-
na z tych dziewczynek, które w Zawoi się schowa-
ły. Teraz już dorosła kobieta, mężatka. Zaprosiła 
mnie na spotkanie. Okazało się, że przyszła cała 
moja klasa. Poznałam wszystkich, choć obec-
nie to dorośli ludzie. Odczytałam listę obecności 
z dziennika, którą zachowałam sobie na pamiąt-
kę. Zapytałam, jaką wówczas w szkole uczniowie 
nadali mi ksywę. „Super Kazia!” – zawołali chó-
rem. 

Wspominam często moje kolejne szkoły i mo-
ich uczniów. Zapamiętałam mnóstwo miłych 
chwil, zwłaszcza z początkowych lat nauczania 
w szkole przy Francesco Nullo. Dzieci były wów-
czas spokojniejsze, chętne do nauki, rodzice 
wspierali nauczycieli, nie protestowali, gdy dziec-
ko dostało nie najlepszy stopień. Z biegiem lat to 
się zmieniało, niestety, na gorsze. Dzieci stawały 
się coraz bardziej nerwowe, liczyły się nie stopnie 
i wiedza, lecz zagraniczne piórniki, drogie plecaki 
i markowe ubrania. Rodzice zgłaszali swoje uwagi 
wprost do kuratorium lub dyrektora, nauczycieli 
pomijali, traktowali bez szacunku. W momencie 
przechodzenia na emeryturę wiedziałam już, że 
to inna szkoła, inni uczniowie i inni rodzice niż kil-
kanaście lat wcześniej.

Mam w pamięci także wiejską szkołę w woje-
wództwie świętokrzyskim, do której chodziłam 
w latach 50-tych. Pewnie dzisiejsi uczniowie nie 
uwierzyliby, że w tamtym czasie w szkole nie było 
prądu, rankiem w zimie, gdy było jeszcze ciemno, 
uczyliśmy się przy lampie na  owej. Ta moja wiej-
ska szkółka mieściła się w przedwojennej, żydow-

skiej karczmie. To było duże, ciemne pomieszcze-
nie. Dziewczynki nosiły chustki na głowie, spod 
których wystawały długie warkocze.  Siedzieliśmy 
w drewnianych ławkach dwu- lub czterooso-
bowych. W otwór wywiercony w pulpicie ławki 
wstawione były kałamarze – szklane pojemniki 
w kształcie grzybka, do których nauczycielka wle-
wała codziennie atrament. Pisaliśmy stalówką 
obsadzoną w drewnianej rączce, o długopisach 
nikt jeszcze wtedy nie słyszał. Z czasem zniknęły 
chustki z głów, a pojawił się obowiązek noszenia 
granatowych lub czarnych chałatów – uszytych 
z podszewki i tarcz na ramieniu z numerem szko-
ły. I wcale źle nie wspominam moich szkolnych 
lat. Wszyscy cieszyliśmy się, że możemy się uczyć, 
a pani nauczycielka to był naprawdę „ktoś”! 
I w moim domu i w szkole zawsze było wesoło.  
Gdy widzę dzisiejsze uczennice, wystrojone, z po-
lakierowanymi paznokciami i makijażem (zwłasz-
cza licealistki), podwożone samochodem pod 
szkołę przez rodziców, ale jakieś niezadowolone, 
bez uśmiechu, to nie wiem, czy im zazdrościć czy 
raczej współczuć... 

Dobrze, że dzieciaki z pierwszych klas podsta-
wówek jeszcze pełne radości i z uśmiechami na 
buziach biegną wesoło do szkoły!

Wspomnień emerytowanej nauczycielki 
Kazimiery Figiel – Józefczyk wysłuchała Lucyna 
Drelinkiewicz

Ale nie jestem feministką. Uwielbiam, gdy czło-
wiek otwiera drzwi, podaje rękę, wspiera, gdy jest 
ślisko, bierze z rąk ciężkie torby. To są jedne z tych 
chwil, kiedy słabość jest przyjemna. I nie chodzi o to, 
że sama nie mogę wszystkiego zrobić. Mogę to zrobić. 
Ale ja nie chcę. Czuć się jak słaba kobieta obok sil-
nego mężczyzny to niewypowiedziana przyjemność.

Meryl Streep

Znalezione 
w sieci

gazeta05.indd   11gazeta05.indd   11 31.05.2021   15:10:0931.05.2021   15:10:09



ZNAD RUDAWY12

Kultura

Randka z kulturą
Kiedyś w maju główną imprezą kulturalną 

w naszym  kraju były Dni Oświaty, Książki i Prasy. 
I zawsze, gdzieś w centralnej części tej imprezy, 
znajdowało  się zacne miejsce dla poezji, która 
jest solą literatury. Dziś po tych Dniach zostało już 
tylko raczej wspomnienie. Pocieszający jest jed-
nak fakt, że o miejscu poezji w tym muzeum pol-
skiej kultury pamiętają nasi Czytelnicy.

W listach, jakie napływają do redakcji, jest wie-
le literackich prób młodych poetów. Naszą, ga-
zety, rolą jest promować młodych uzdolnionych 
twórców i  wyławianie talentów, jakich przecież 
w naszej gminie nie brakuje.  Drukujemy te listy, 
dziś wiersze, w nadziei, że znajdą się pośród tych 
młodych ludzi  przyszli laureaci co najmniej lite-
rackich konkursów poetyckich. A ponadto, są one 
dowodem jak bardzo jesteśmy przywiązani do 
wyrażania swoich uczuć w literackiej formie wier-
szy. Dziś prezentujemy wiersz młodej poetki, MM 
Bathorskiej, mieszkanki naszej gminy, która przez 
kilka lat mieszkała w Irlandii, ale tęsknota za ro-
dzimym krajem sprawiła, że wróciła do Polski.

MM Bathorska

       Depresja

Dławię się lękami
Strachem
Kropla po kropli
Pada krwawa mżawka 
Zrodzona z nieba snów
Podbarwionego koszmarem
Mój umysł jest ciężki
Otępiały
Nieprzystępny 
Jak powietrze przed burzą
Zalega na żołądku
Czepiając się mojej duszy
Jak rzep kociej sierści
Sprawiają, że nie potrafi ę przyjąć posiłku

Jest zbyt wiele zasadnych obaw…
W spojrzeniach
Szeptach przechodniów
Jeszcze kilka, a nie wytrzyma naporu i pęknie
Rozsypie na drobne kawałki
Nie będzie czego zbierać
Nikomu niepotrzebnego ciężaru
Jedyne, co po mnie pozostanie…
Gromada strachów oraz udręczona nimi dusza
I co jeszcze
Kilka wątpliwych wytworów mojej wyobraźni       
(nie znającej granic)
Obawy…
(jakie z każdym dniem wydaje na świat)

Na przeciwległym krańcu poezji znalazły się 
limeryki – klasyczna forma literacka, która wła-
śnie z Krakowa powędrowała daleko w świat, 
w czym ogromna zasługa naszej noblistki Wisławy 
Szymborskiej. To właśnie Ona tę formę literacką 
wzniosła na szczyt. I co ważne – znalazła wielu na-
śladowców.  Wśród różnych kręgów społecznych. 
Piszą limeryki młodzi twórcy, piszą robotnicy, na-
uczyciele, uczniowie, a także naukowcy. Jednym 
z nich jest wybitny chemik, pracownik nauko-
wy Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. 
Edward Mikuli.

                  Artysta z nudów
Prof. Edward nudził się okropnie w pandemii,
Zakazano Mu w domu eksperymentów z chemii.
Pochowano butelki, słoje i kieliszki,
Tudzież „czystą”, koniaczki, no i wszystkie whyski,
Więc na poezję swój zawód chemika  zamienił.

                 B ez adresu
(kto się przyzna, kto prawdę wyzna?)

Kiedy daję – bierz – powiedziała.             
Nie chciałem, lecz ona chciała.
Spojrzała na mnie czule,
Dała mi… ostatnią koszulę
Jaką na sobie mała
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Zdrowie

Szczepimy się w gminie
Jako pierwszy na propozycję zorganizowania stałych 

punktów szczepień przeciw Covid - 19 zareagował Ośro-
dek Zdrowia w Rudawie, który jednorazowo mógł szczepić 
30 osób. To nie pokrywało potrzeb mieszkańców gminy, 
dlatego propozycję  wójt gminy Zabierzów Elżbiety Burtan 
podchwyciły też  Bolechowice i Zabierzów.  W Zabierzowie 
taki punkt, przy pomocy lekarzy z Krakowa, uruchomiono 
w dawnym budynku Pogotowia Ratunkowego, w Bolecho-
wicach natomiast  –  w nowym budynku socjalnym przy 
stadionie sportowym. Właśnie tam postanowiliśmy zaj-
rzeć. Czysto, sterylnie, bez tłoku, gdyż wcześniej ustalano 
dokładny termin szczepienia. Zastajemy dziś tam młodą 
lekarkę z Krakowa p. Aleksandrę, której towarzyszy rów-
nież p. Aleksandra, czyli tak zwana „siła pomocnicza”, któ-
ra odciąża lekarkę od wszelkich czynności tzw. papierko-
wych, jak wypełnianie formularzy. Pani doktor przyjechała 
do Bolechowic pierwszy raz, jest zadowolona z warunków, 
jakie zostały tu stworzone. – Pacjenci są mili, rozmowni 
i wdzięczni za każde szczepienie –  mówi.

Potwierdza to p. Barbara z Zabierzowa, która zdecydo-
wała się na szczepienie właśnie w Bolechowicach. Już jest 
po szczepieniu drugą dawką. – Wszystko przebiegło spraw-

nie. Nic nie bolało ani przedtem, ani teraz. Czuję się znakomicie i dziękuję lekarzom, którzy zdecydowali 
się przyjechać do Bolechowic, by kontynuować szczepienie przeciw Covidowi. Wdzięczna też jestem wła-
dzom gminy, że tak szybko odpowiedziały na prośbę mieszkańców, by zorganizować dodatkowe punkty 
szczepień na terenie naszej gminy. 

(wś)

Latem chętnie leniuchujemy, wyjeżdżamy, 
częściej żywimy się poza domem, niestety także 
w miejscach niesprawdzonych, przypadkowych. 
Liżemy lody trzymając wafelek w  brudnych  dło-
niach,  a zamiast obiadu zjadamy zapiekankę, 
hamburgera, czy frytki z majonezem. I nagle...
rewolucja w żołądku i sprint do toalety. Wystar-
czy drobne zaniedbanie higieny, a zapłacimy za 
nie bólem brzucha, biegunką lub innymi dolegli-
wościami trawiennymi. Czasem to jedynie lekka 

Złociutki – zmykaj ode mnie
niedyspozycja, pomoże kilka tabletek poczciwe-
go węgla i herbatka ziołowa. Niestety zdarzają 
się także ciężkie zatrucia pokarmowe, które fi nał 
mają w szpitalu. Najczęściej sprawcami takich 
zatruć pokarmowych, zwłaszcza w okresie let-
nim, są salmonella, jad kiełbasiany oraz gronko-
wiec złocisty. Poznano już ponad 40 gatunków 
gronkowca, a są to wyjątkowo złośliwe bakterie, 
wszechobecne w przyrodzie, znajdują się w po-
wietrzu, kurzu, ściekach, wodzie, mleku, mięsie 

Szczepienia w Bolechowicach
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Zdrowie
i innych produktach spożywczych. Bytują na na-
szej skórze, włosach, błonie śluzowej nosa i jamy 
ustnej i ‒ nie mamy o tym pojęcia. Zdrowiu zagra-
żają dopiero wówczas, gdy trafi ą na odpowiednią 
pożywkę i sprzyjające warunki termiczne. Wów-
czas budzą się ze stanu uśpienia, zaczynają szyb-
ko mnożyć, na domiar złego produkują wysoce 
trującą enterotoksynę. To właśnie ta substancja, 
a nie sam gronkowiec, powodują zatrucia pokar-
mowe, a także inne dolegliwości. Toksyna ta jest 
oporna na zniszczenie. Słabo reaguje na antybio-
tyki. Może przetrwać obróbkę cieplną żywności, 
a nawet sterylizację produktów i naczyń.

Doborowe  towarzystwo

Najdokuczliwszy jest gronkowiec złocisty. To 
najczęstszy sprawca zatruć pokarmowych, ale 
również przyczyna infekcji skórnych, czyraków 
i ropni, zakażenia ran, także pooperacyjnych. 
Skórne zakażenia gronkowcem łatwo rozpoznać 
po żółtej ropnej wydzielinie sączącej się z chore-
go miejsca. Nieżyty dróg oddechowych, zapale-
nie płuc, zapalenie ucha środkowego, a nawet tak 
rzadkie choroby, jak zapalenie szpiku kostnego, 
gorączka połogowa, zapalenie sutków, zatrucie 
krwi czy zapalenie opon mózgowych, mogą być 
wynikiem zatrucia toksyną gronkowca złocistego 
lub enzymami przez niego wydzielanymi.

Wystarczy jeden kęs

Zatrucie gronkowcem następuje najczęściej po 
zjedzeniu lodów z niepewnego źródła. Spożycie 
ledwie 1 mikrograma zainfekowanego pokarmu, 
skutkuje chorobą. Inaczej mówiąc,  wystarczy jed-
no polizanie loda, albo skosztowanie, czy mielone 
sznycelki są odpowiednio doprawione – za kilka-
naście minut poczujemy przykre objawy. Pierwsze 
symptomy choroby występują dość szybko  i zwy-
kle przebiegają bez gorączki. Torsje, bóle brzucha, 
rzadziej biegunka, utrzymują się przez około dwa 
dni. W przeważającej liczbie przypadków to oso-
ba przygotowująca posiłek jest nosicielem i prze-

nosi bakterie na pokarm. A jeśli pracuje w barze 
czy innym punkcie gastronomicznym – zbiorowe 
zatrucie murowane! Idealną pożywkę dla tych 
bakterii stanowi połączenie mleka, cukru i suro-
wych jaj, czyli podstawowych składników w pro-
dukcji lodów. Mnożą się wtedy w błyskawicznym 
tempie i wytwarzają  duże ilości toksyn. Toksyna 
gronkowca może się też przenosić z kurzem i kro-
pelkami wody w powietrzu i wraz z nim wnikać 
przez skórę do organizmu człowieka, nawet, gdy 
trafi  jedynie na maleńkie skaleczenie.

A gdy już dopadnie

Jeśli mimo ostrożności padniemy ofi arą złoci-
stego, należy  ‒ jak przy każdym zatruciu pokar-
mowym – uzupełniać płyny i elektrolity, by unik-
nąć odwodnienia. Można też przyjmować leki 
rozkurczowe i przeciwbólowe. Jednak, gdy obja-
wy utrzymują się ponad dwa dni, konieczna jest 
konsultacja lekarska, a już obowiązkowo, gdy in-
fekcja taka wystąpi u dziecka lub osoby starszej. 
Zatrucie gronkowcem może nieść śmiertelne za-
grożenie.

Kilka rad, jak unikać zarażenia

• Latem ograniczyć spożywanie smakołyków 
gronkowca, jak  popularny kogel-mogel, lody, 
kremy  z surowych produktów, sałatki na bazie 
majonezu.

• Unikać długiego przechowywania, nawet w lo-
dówce, produktów typu kaszanka, pasztetowa, 
tatar,  mielone mięso. Produktów rozmrożo-
nych nie wolno ponownie zamrażać.

• Jedząc w barach unikać potraw z dodatkiem 
surowych jajek.

• Przestrzegać zasad higieny osobistej
• Często i dokładnie myć i wyparzać kuchenne 

deski do krojenia, zwłaszcza te używane do  
obróbki ryb i mięsa.

• Dezynfekować i zaklejać nawet drobne skale-
czenia na skórze.

(jhś)
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Czytelnicy piszą

Przez  Bolechowice płynie bardzo urokliwy 
strumyk Bolechówka, w dwóch miejscach nie jest 
on jednak już tak piękny jak dawniej, a zanosi się 
właśnie  na trzeci  zdewastowany  punkt.

Z niewiadomych powodów forsowany jest po-
mysł postawienia mostu – u zbiegu ulic Nad Poto-
kiem i Turystycznej  i w ten sposób nad strumycz-
kiem metrowej szerokości ma być postawiona 
gigantyczna budowla, która ma służyć… No wła-
śnie komu i czemu ? 

Jeśli ktoś 
miałby wąt-
pliwości, jak 
wygląda taki 
most, pro-
szę spojrzeć 
na ten przy 
ulicy Leśnej 
albo ten 
drugi, idąc 
wzdłuż stru-
myka na po-
łudnie. Ten 
drugi szcze-
gólnie wy-
raźnie poka-

zuje skalę zniszczenia  przyrody – zamiast wesoło 
płynącego strumyczka, jaki był tu jeszcze kilka lat 
temu,  jest coś, co wygląda na zabagnione szam-
bo, porośnięte chwastami wodnymi, najczęściej 
dodatkowo jeszcze zaśmiecone, a nad nim kosz-
marna, nieforemna budowla, z obłażącymi szcze-
blami w niebieskim, niepasującym do niczego, 
kolorze. Ilość wylanego asfaltu pozwala obecnie 
na  wykorzystanie tego miejsca jako parking dla 
całkiem sporych aut.

Obie  konstrukcje są  bardzo brzydkie, zniszczy-
ły widok,  inwazyjnie wchodzą w krajobraz, a do-
datkowo w niezrozumiały sposób promują ruch 
samochodowy. 

Jak widać na innych odcinkach wzdłuż strumy-

Most nad śmieciami
ka, sprawę przejazdu znakomicie  rozwiązują be-
tonowe płyty, płaskie, nieinwazyjne i estetycznie 
wpisujące się w okolicę.

Dlaczego tutaj, przy ul. Turystycznej, zamiast 
trzech, ulokowanych na poziomie terenu betono-
wych neutralnych i niedrogich  płyt, mamy mieć 
wypiętrzony na co najmniej dwa metry most, na 
którego obu końcach kierowcy nie widzą się na-
wzajem,  w dodatku drogi i ingerujący w teren ?

Jest to bardzo piękny zakątek, a ulice Nad  
Potokiem i Turystyczna, to miejsca spacerowe, 
szczególnie  lubiane przez mieszkańców. Dlaczego 
auta, które tam czasem przejeżdżają, mają tu być 
potraktowane priorytetowo,  kiedy teraz w zde-
wastowanym świecie, jest czas na promowanie 
dobrego życia z prawem do korzystania z przyro-
dy,  u nas będziemy szli w kierunku odwrotnym ?

Miejsce, o którym mówię, to rodzaj małego 
parku z pięknymi  drzewami, zielenią, taka na-
turalna ostoja, lubiana  przez ludzi i zwierzęta. 
Wszystko to pójdzie pod spychacze, po to, żeby 
auta mogły przejechać szybciej? Lepiej? Dalej? … 
Dokąd te auta mają tam jechać? Turystyczna jest 
kawałek dalej wąską krętą drogą, to nie jest miej-
sce na autostradę.

Pomysł forsowany jest od dawna, co więcej, 
straszono już mieszkańców, że będą to zgoła dwa 
mosty w tym miejscu, dobici całą sytuacją przegło-
sowali, że chcą jeden. Głosowanie nie było jednak 
rozstrzyganiem kwes  i, czy chcemy ten most, tyl-
ko czy chcemy jeden zamiast dwóch. Ostatecznie 
stanęło na tym, że zanim zostaną podjęte dalsze 
decyzje, przedstawiona zostanie dokładna wizu-
alizacja, co jak dotąd nie miało miejsca.  Naiwnie 
można było pomyśleć, że może jednak gmina bę-
dzie miała inne priorytety, niż forsowanie niepo-
trzebnego mostu.

Powtarzam jeszcze raz, dlaczego nie mogą tam 
nadal pozostać płyty, po których auto przejedzie 
bez problemu, a wszystkie drzewa i całość miej-
sca zostanie uratowana, przy okazji również duża 
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SCKiPGZ

suma pieniędzy, które można lepiej spożytkować? 
Może wymieńmy za te pieniądze  piece uboższym 
mieszkańcom gminy? Ocieplimy im domy ?... Po-
mysłów pewnie by się znalazło sporo.

 Jeśli przyjdzie woda tysiąclecia, to przeleci nad 
płytami i za chwilę będzie po niej. Nie możemy  
myśleć w ten sposób, że z powodu potencjalnej 
możliwości wylania Bolechówki, zachodzi potrze-
ba  wybetonowania jej, najlepiej na całej długości, 
na wysokości dwóch metrów na lustrem wody, bo 
wtedy będzie lepiej dla aut…

Uratujmy ulicę Turystyczną, a przynajmniej 

najpierw sprawdźmy, kto ma być benefi cjentem 
tej inwestycji. Czy rzeczywiście ktoś potrzebuje 
tego mostu, licząc się ze wszystkimi konsekwen-
cjami tego wydarzenia? 

Jakie mają być pozytywne aspekty tego mostu?
Jak on w ogóle ma wyglądać?
Co zostanie zrobione, żeby strumyk nie został 

zniszczony – jeszcze raz proszę,  zobaczcie Pań-
stwo,  jak on wygląda pod dwoma już wybudowa-
nymi mostami . 

Z poważaniem
Małgorzata Biernacka

Światowy Dzień Ziemi
22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zie-

mi pod  hasłem „Przywróć naszą Ziemię”. Świę-
tujemy ten dzień na wiele sposobów, aby okazać 
naszej Ziemi szacunek. Oczywiście wielu z nas 
robi to codziennie, nawet najmniejsze czynności 
mogą wspomóc naszą planetę, takie jak świado-
me segregowanie odpadów, oszczędzanie wody 
i prądu, ograniczanie plas  ku, recykling. Sposo-
bów jest wiele…

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów z tej okazji 24 kwietnia  zapro-
siło mieszkańców gminy Zabierzów do wspólnej 
akcji, mającej na celu posprzątanie swojej „ma-
łej ojczyzny”. Samorządowe Centrum zaopatrzyło 
chętnych w niezbędne worki oraz rękawice.  Była 
to okazja, aby pokazać, że jesteśmy wspólnotą, 
która dba o powierzone nam środowisko natural-
ne i piękno przyrody.

W sobotę gminę sprzątały przedszkolaki, 
uczniowie, organizacje pozarządowe, grupy 
mieszkańców, rodziny z dziećmi. Uczestnicy zo-
stali obdarowani sadzonkami kwiatów i krzewów, 
książkami, torbami ekologicznymi oraz okoliczno-
ściowymi dyplomami. Łącznie udało się zebrać 

kilkadziesiąt worków odpadów oraz tonę elek-
trośmieci. Wynik cieszy i zarazem smuci, bo trze-
ba zdać sobie sprawę, że pozostawili to wszystko 
mieszkańcy.

Pracownicy Samorządowego Centrum Kultury 
z okazji Dnia Ziemi nagrali klip „O lesie”, promują-
cy obszary Natura 2000 (do obejrzenia na naszym 
facebooku). Przy Centrum Kultury powstała łąka 
kwietna, a najmłodsi razem ze swoimi rodzicami 
mieli okazję wziąć udział w rodzinnym konkursie 
plastycznym „Planeta Ziemia”. 

Dziękujemy za zaangażowanie tak wielu chęt-
nych do pomocy, którzy ochoczo przystąpili do 
akcji sprzątania naszych okolic. I choć porzucane 
śmieci stanowią problem zarówno ekologiczny, 
jak i estetyczny, to takie dni jak ten dają nadzieję, 
że można inaczej!

Niestety, ilość zebranych odpadów  pokazuje 
skalę zaśmiecania naszych okolic. Każdy odpad 
niszczy nasze naturalne otoczenie, rozkładając się 
setki lat. Wyrzucony przez człowieka, nie zniknie 
bez jego ponownej ingerencji. Przyłączając się do 
sprzątania własnego sąsiedztwa dajemy sobie 
szansę na czyste jutro. 

Joanna Hyckowska
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 Zapraszamy na spektakl „Salon odnowy”
W piątek, 11 czerwca o godz. 18.00 zaprasza-

my do naszego Centrum Kultury na spektakl ko-
mediowy „Salon odnowy”. 

Dwóch niezadowolonych z życia mężczyzn, 
w dojrzałym wieku, trafi a do salonu odnowy, pro-
wadzonego przez tajemniczą, piękną kobietę. Za 
pomocą różnych zabiegów, stara się ona przy-
wrócić obu panom wiarę w sens życia. Cała histo-
ria przepełniona jest humorem oraz zabawnymi 
zwrotami akcji. Atmosferę spektaklu podkreślają 
przebojowe i nieco żartobliwe piosenki, śpiewane 
przez właścicielkę salonu.

Na scenie wystąpią A. Dziurman/ J. Kawalec, 
K. Klimczak/ E. Lorska, M. Milowicz/ A. Zaborski 
(obsada wymienna). Bilety w cenie 30 zł. 

Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne ilość 
miejsc na widowni ograniczona. 

 Kino „eSCek”
Wielkie otwarcie kina „eSCeK”! Nowo powsta-

ła, klimatyzowana sala z 20 osobową widownią, 
dużym ekranem i siedmiokanałowym dźwiękiem 
przestrzennym pozwoli poczuć niesamowitą at-
mosferę kina, za którą wszyscy tak tęskniliśmy. 
Gwarantujemy kameralny nastrój, oferujemy 
ambitny i wartościowy repertuar fi lmowy dla wi-
dzów dorosłych oraz dzieci. Obecnie prowadzimy 
rozmowy z dystrybutorem Gutek Film na temat 
wyboru fi lmów. O szczegółach będziemy na bieżą-
co informować na naszym profi lu facebookowym. 

Kino Letnie
Tradycyjnie już, zapraszamy na trzy seanse waka-
cyjnego kina plenerowego:
• 16 lipca 2021 r. w Rudawie - „Ile waży koń tro-

jański” (reż. J. Machulski)
• 30 lipca 2021 r. w Zabierzowie - „Jak zostać 

gwiazdą” (reż. P. Weitz)
• 6 sierpnia 2021 r. w Zabierzowie - „I znowu 

zgrzeszyliśmy, dobry Boże!” (reż. P. de Chau-
veron)

Otwarta Pracownia Ceramiczna
Zapraszamy w czerwcu wszystkich chętnych do 

Otwartej Pracowni Ceramicznej!

Harmonogram zajęć:
Poniedziałki w godz: 15:00-21:00
Wtorki w godz: 15:00-21:00
Środy w godz: 19:00-15:00
Czwartki w godz: 9:00-15:00
Piątki 11, 25 czerwca w godz: 16:00-21:00
Piątki  4, 18 czerwca w godz: 9:00-18:00

Obowiązują wcześniejsze zapisy 
pod nr. tel: 12 285 11 79 lub 603 171 747
Bilety w cenie 20zł/h do nabycia codziennie 
w godz. 8:00-16:00 w sekretariacie SCKiPGZ.

Wystawa plenerowa „Tropami gminy Zabie-
rzów”

Zabierzowski rynek po raz kolejny stanie się 
tłem plenerowej wystawy prac plastycznych dzie-
ci z konkursu „Tropami gminy Zabierzów”, wyko-
rzystanych w powstałym pod tym samym tytułem 
spacerowniku, który w formie albumu będzie do 
nabycia w SCKiPG. W dzień otwarcia wystawy, 
na płycie rynku pojawią się wielkoformatowe gry 
planszowe dla dzieci. 

O terminie poinformujemy na naszym profi lu 
facebookowym. 

Zapowiedzi wydarzeń 
w Samorządowym Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów
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Co nowego u Orląt Rudawa? 
Nasi zawodnicy mają już za sobą pierwsze mecze rundy wiosennej 2020/21. Seniorzy dzielnie walczą, 

wykorzystując swoje umiejętności, jednak na nasze nieszczęście przeciwnicy okazują się być bardziej 
skuteczni. Mimo wszystko wierzymy, że w kolejnych spotkaniach zespół pokaże pełnię swoich możli-
wości, szczególnie podczas meczu z najtrudniejszym przeciwnikiem – Wieczystą Kraków – który odbę-
dzie się 12 czerwca i na który, tak jak na inne mecze odbywające się na naszym stadionie, serdecznie 
wszystkich zapraszamy. Mamy również przyjemność oznajmić, że drużyna Młodzików,  pod wodzą tre-
nera Damiana Gorawskiego, osiąga niewyobrażalne sukcesy. Chłopcy rozegrali zaledwie trzy spotkania, 
a ich obecny bilans bramek wynosi 57:1, co daje im ogromną przewagę w tabeli. Nasi najmłodsi zawod-
nicy wzięli udział w turnieju mini – mistrzostw Deichmann, czyli edycji wiosennej ligi 2021 dla kategorii 
Żaków i Skrzatów. Podopieczni trenera Piotra Deryniowskiego idą jak burza i po 7 kolejkach odnieśli 
6 zwycięstw i jeden remis, co daje im miejsce w ścisłej czołówce turnieju. 

Chcielibyśmy również przypomnieć, że w związku ze zmianami obostrzeń od 15 maja stadiony zosta-
ną otwarte dla kibiców, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do oglądania meczów na żywo. 

Mamy również przyjemność poinformować, że w związku z otrzymanym dofi nansowaniem LKS Orlę-
ta Rudawa zakupił nowe bramki zarówno dla młodszych, jak i starszych zawodników, a już w przyszłym 
miesiącu startują prace nad nowym boiskiem do siatkówki plażowej. 

Orlęta Rudawa pomału wracają po przerwie do gry i serdecznie pozdrawiają wszystkich kibiców! 

Rzecznik prasowy: Julia Głogowska

Kronika sportowa
Później niż zwykle, gdyż dopiero w drugiej po-

łowie kwietnia, ruszyła piłkarska wiosna w ligach 
amatorskich. Powodem opóźnionego startu run-
dy rewanżowej była oczywiście sytuacja związana 
z pandemią COVID-19. Rozgrywki mają zakończyć 
się do końca czerwca, co sprawia, że terminarze są 
napięte, przez co wysiłek organizatorów zmagań, 
jak i samych bezpośrednich uczestników, jest po-
nadprzeciętny, ale w klubach zgodnie podkreśla 
się, że z utęsknieniem wyczekiwano powrotu na 
ligowe boiska i walkę o punkty. Inaczej niż przed 
rokiem, gdy zmagania zakończono na półmetku 
sezonu, tym razem wszystko ma rozstrzygnąć się 
w sportowej walce, a przecież o to chodzi w osta-
tecznym rozrachunku. Co istotne, na trybuny od 
15 maja wrócili także kibice.  

Kluby z pewnością nie traciły czasu w trakcie wy-
dłużonej przerwy. W przypadku LOT-u Balice doszło 

do kolejnej już zmiany trenera, a zespół przystąpił 
do rundy wiosennej pod wodzą Mariusza Szarka 
z mocnym postanowieniem walki o pozostanie 
w V lidze. Trzeba przyznać, że rokowania w tym 
względzie są jak najbardziej optymistyczne, skoro 
z pięciu dotychczasowych spotkań udało się wy-
grać aż cztery, czyli więcej niż przez całą jesień. 
LOT zaczyna więc systematycznie piąć się w górę 
tabeli i obecnie zajmuje 12 miejsce w stawce 15 
drużyn w grupie I. W drugiej grupie V ligi, Akade-
mia Piłkarska Kmita Zabierzów rozpoczęła wiosnę 
od czterech zwycięstw, co w połączeniu z udaną 
końcówką jesieni złożyło się na bardzo dobrą se-
rię siedmiu kolejnych wygranych. W gronie poko-
nanych znalazły się m. in. Orlęta z Rudawy, czym 
podopieczni Damiana Rębisza zrewanżowali się 
za niepowodzenie z minionej rundy. Zwycięska 
passa zakończyła się dopiero w starciu z bezapela-
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cyjnie najlepszym zespołem, określanym mianem 
dream-teamu, który już teraz spokojnie mógłby 
rywalizować przynajmniej w III lidze, czyli Wie-
czystą Kraków, z kilkoma byłymi reprezentantami 
kraju w składzie. Tak czy inaczej AP Kmita zajmu-
je czwarte miejsce w tabeli (42 punkty w 20 me-
czach) z wszelkimi szansami na walkę o podium 
na koniec sezonu. Jak chodzi o wspomniane Orlę-
ta, to pierwszych meczów o stawkę po powrocie 
na boiska nie można zaliczyć do udanych, skoro 
zespół z Rudawy zanotował w nich komplet pię-
ciu porażek. Sytuacja zmieniła się jednak diame-
tralnie za sprawą wygranych z Dąbskim i Nadwi-
ślanem, a więc bezpośrednimi rywalami w walce 
o utrzymanie. Oczywiście przed Orlętami jeszcze 
wiele wysiłku, ale w tym momencie zajmują one 
bezpieczne 11 miejsce w stawce 15 drużyn, za 
sprawą 21 punktów wywalczonych w 21 spotka-
niach. Ostatnie wyniki pozwalają więc z optymi-
zmem spoglądać w przyszłość.   

W A klasie gr. II docenić trzeba JKS Zelków, któ-
ry jako jedyny potrafi ł wygrać ze Świtem Krzeszo-
wice, a więc głównym kandydatem do awansu i to 
w dodatku na jego terenie (3-2). Pozostałe spotka-
nia podopiecznych Tomasza Księżyca tak efektow-
ne już jednak nie były, o czym świadczy wiosenny 
bilans 2 zwycięstw, 3 remisów i 3 porażek. Zelków 
nadal zajmuje jednak wysokie piąte miejsce i re-
alnie patrząc może powalczyć o najniższe miejsce 
na podium. Nieznacznie lepiej od JKS-u na wiosnę 
punktuje Dragon Szczyglice (3 zwycięstwa, remis 
i 3 porażki), co pozwoliło mu przesunąć się na 10 
miejsce. Broni w walce o utrzymanie nie składa 
również Wisła Rząska, choć strata do bezpiecznej 
strefy wynosi aktualnie pięć punktów.  

W przypadku B klasy gr. II nadal na pozycji lide-
ra plasuje się Akademia Piłkarska Kmita II Zabie-
rzów, choć wypracowana przewaga została zredu-
kowana do minimum. Podopieczni Jana Rygla po 
14 meczach mają na koncie 35 punktów i tylko 
o jeden wyprzedzają Potok Więckowice i rezer-
wy Orła Bębło. W gronie kandydatów do awansu 
należy w dalszym ciągu wymieniać Płomień Jerz-
manowice, który zgromadził 31 punktów. Jako, że 
promocję do wyższej klasy rozgrywkowej wywal-
czy tylko jeden zespół, to niewątpliwie do końca 
sezonu w tej grupie będzie się działo. Miejsca 6-8 
zajmują z kolei pozostali przedstawiciele z terenu 
Gminy Zabierzów, czyli Iskra Radwanowice, Nie-
goszowianka oraz Topór Aleksandrowice.  

Tomasz Ziarkowski
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