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Diamentowe 
i Złote Gody 2017
Jubileusz 60 lat pożycia małżeń-
skiego obchodzili uroczyście pań-
stwo Alfreda i Eugeniusz Łyszcza-
rzowie z Zakliczyna. Złoci jubilaci 
uhonorowani zostali Medalami „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”, 
przyznanymi przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę, oraz statuetkami, 
wiązankami kwiatów i upominkami. 
Jubileusz 50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego w tym roku obchodzą 
państwo: Helena i Józef Kaczorowie 
z Zakliczyna, Czesława i Józef Klim-
kowie z Filipowic, Stefania i Ludwik 

Krakowscy z Melsztyna, Janina i Sta-
nisław Kurasiowie z Filipowic, Maria 
i Tadeusz Malikowie z Woli Stróskiej, 
Ludwika i Stefan Ramianowie z Woli 
Stróskiej, Krystyna i Stanisław Świ-
derscy z Borowej, Maria i Józef Zięci-
nowie z Kończysk, Jolanta i Tadeusz 
Węgrzynowie z Gwoźdźca.

Prezydenckie medale wręczył bur-
mistrz Dawid Chrobak w towarzy-
stwie kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Lucyny Skalskiej w ratuszowej 
Sali im. Wawrzyńca Spytka Jordana. 
Serdeczne życzenia, statuetki, bukiety 
kwiatów i upominki oraz toast i uro-
czysty obiad - to dodatkowa oprawa 
święta. Czytaj na str. 10

O. Andrzej Chlewicki OP
12. Honorowym Obywatelem 

Gminy Zakliczyn
5 maja br. w Sali im. Wawrzyńca Spytka Jordana w ratuszu odbyła się 
dwuczęściowa sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie; najpierw radni jedno-
myślnie uchwalili honorowe obywatelstwo Gminy Zakliczyn dla domini-
kanina Andrzeja Chlewickiego (oraz popracowali nad innymi uchwałami), 
a o godzinie 14, już uroczyście, w gronie zaproszonych gości, przewodnicząca 
RM Anna Moj i burmistrz Dawid Chrobak wręczyli ryngraf Honorowego 
Obywatela Gminy Zakliczyn ojcu Andrzejowi. Czytaj na str. 3

Pożegnanie 
maturzystów
28 kwietnia br. odbyło się 
w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Zakliczynie uroczy-
ste zakończenie roku szkolnego 
dla uczniów klas maturalnych. 
Uroczystość rozpoczął dyrektor 
Marian Sojat, składając tego-
rocznym absolwentom Liceum 
Ogólnokształcącego i Technikum 
gratulacje w związku z ukoń-
czeniem przez nich tego etapu 
edukacji i życząc jednocześnie 
sukcesów na egzaminie matural-
nym. Pan dyrektor wręczył rów-
nież listy gratulacyjne rodzicom 

uczniów, którzy w całym cyklu 
kształcenia osiągnęli średnią 
ocen co najmniej 4,75, a także 
reprezentowali szkołę w konkur-
sach przedmiotowych, zawodach 
sportowych, poczcie sztandaro-
wym, wolontariacie bądź anga-
żowali się w przygotowywanie 
uroczystości szkolnych.

Wyróżnieni uczniowie, zarówno 
z liceum, jak i z techników otrzy-
mali z rąk dyrektora i wychowaw-
ców nagrody. Dodatkowo Rada 
Rodziców ufundowała nagrodę 
dla Daniela Tabisia – stypendysty 
Prezesa Rady Ministrów, a także 
Ministra Edukacji Narodowej
 Czytaj na str. 7

Historyczna 
Majówka
Obchody Narodowego Święta 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się 
w naszym mieście Eucharystią 
w kościele parafialnym pw. św. 
Idziego, i tamże, pod świąteczny, 
środowy wieczór, się zakończyły. 
Clou uroczystości to 6. edycja 
Zakliczyńskiej Majówki Histo-
rycznej pod patronatem Burmi-
strza Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawida Chrobaka, organizowana 
przez Stowarzyszenie „Klucz” przy 
Zakliczyńskim Centrum Kultury 
w jubileuszowym roku 460-lecia 
erygowania miasta z jordanowskim 
herbem „Trzy trąby”.

Grupę miłośników historii mia-
sta poprowadziła mgr Ewa Jedno-
rowska, ceniona znawczyni dzie-
jów Zakliczyna i okolic. To autorka 
wielu interesujących publikacji 
i opowiadań inspirowanych histo-
rią miasta i melsztyńskiego grodu 
nad Dunajcem. Wędrówka histo-
rycznym szlakiem zakończyła się 
prelekcją w kościele pw. św. Idziego 
i piknikiem w ogrodzie plebańskim

Czytaj na str. 5
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5 maja br. w Sali im. Waw-
rzyńca Spytka Jordana 
w ratuszu odbyła się dwu-
częściowa sesja Rady Miej-
skiej w Zakliczynie; naj-
pierw radni jednomyślnie 
(w sesji uczestniczyło 14 
radnych) uchwalili hono-
rowe obywatelstwo Gminy 
Zakliczyn dla dominikani-
na Andrzeja Chlewickiego 
oraz popracowali nad inny-
mi uchwałami, a o godzinie 
14, już uroczyście, w gronie 
gości, przewodnicząca 
Anna Moj i burmistrz Da-
wid Chrobak ryngraf Hono-
rowego Obywatela Gminy 
Zakliczyn ojcu Andrzejowi 
wręczyli.

W tej uroczystej ceremonii 
obok głównego bohatera uczest-
niczyli radni, kierownictwo 
Urzędu Miejskiego i kierow-
nicy jednostek organizacyjnych 
Gminy Zakliczyn oraz goście: 
poseł na Sejm RP Michał Wojt-
kiewicz, Prowincjał Polskiej 
Prowincji Zakonu Dominika-
nów o. Paweł Kozacki, radny 
Sejmiku Małopolskiego Woj-
ciech Skruch, starosta tarnow-
ski Roman Łucarz, radni Rady 
Powiatu Tarnowskiego Irena 
Kusion i Kazimierz Korman, 
który wraz z Władysławem 
Żabińskim reprezentowali 
poczet honorowych obywateli 
Gminy Zakliczyn, dyrektor 
dominikańskiego wydawnictwa 
„W drodze”, subprzeor poznań-
skiego klasztoru dominikanów 
oraz duszpasterz Ruchu Lednica 
2000 - o. Wojciech Prus, prezes 
Stowarzyszenia Lednica 2000 
- Wojciech Borna. „Rodzina 
dominikańska” z Jamnej wraz 
z panią Stanisławą Florek, pro-
pagator nabożeństw w rycie try-

denckim i śpiewu gregoriań-
skiego - o. Wojciech Gołaski, 
dyrektor Szkoły Muzycznej 
z Domosławic - Kazimierz Woj-
nicki, dyrektor ZSP w Zakliczy-
nie Marian Sojat. Po powitaniu 
gości przez Przewodniczącą 
i Burmistrza, laudację przy-
gotował i na cześć dwunastego 
Honorowego Obywatela Gminy 
Zakliczyn wygłosił dyrektor 
Zakliczyńskiego Centrum 
Kultury. Przed wręczeniem 
ryngrafu, Anna Moj przypo-
mniała zebranym, że to ona jako 
Przewodnicząca Rady oraz Bur-
mistrz byli wnioskodawcami 
honorowego obywatelstwa dla 
o. Andrzeja. – To zaszczyt dla 
naszej gminy, że o. Andrzej 
zechciał przyjąć obywatelstwo. 
Zdecydowanie wzruszony o. 
Andrzej Chlewicki dzięko-
wał za otrzymane od samo-
rządu gminnego wyróżnienie 
i obiecywał, że jako obywatel 
gminy Zakliczyn będzie dbał 
o jej dobre imię i wizerunek. 
Podziękował wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powsta-
nia i rozkwitu dzieła domi-
nikańskiego w Jamnej, od śp. 
Stanisława Chrobaka, poprzez 
Kazimierza Kormana, Jerzego 
Soski na Dawidzie Chrobaku 
kończąc. Nagrody o. Chlewic-
kiemu gratulowali m.in. poseł 
Michał Wojtkiewicz, starosta 
Roman Łucarz, radny woje-
wódzki Wojciech Skruch oraz 
prowincjał o. Paweł Kozacki. Na 
finał uroczystości zobaczyliśmy 
program muzyczny autorstwa 
Grzegorza Majki „Tischnerze, 
którędy nas powiedziesz...?” 
w wykonaniu artystów Szkoły 
Muzycznej im. ks. prof. J. Tisch-
nera z Domosławic.

Kazimierz Dudzik
fot. Stanisław Kusiak

Zaszczyt dla gminy, honor dla 
o. Andrzeja Chlewickiego

LAUDACJA
Wielce szanowny Ojcze 
Andrzeju, szanowni Radni 
i Goście, 

Ordo Praedicatorum – Zakon 
Męski Dominikanów zwany 
zakonem kaznodziejów, dał 
Kościołowi 5 papieży, 68 kardyna-
łów, 8 patriarchów, 169 arcybisku-
pów i 879 biskupów i dał zasłu-
żonego dla Kościoła przełomu 
XX i XXI wieku śp. Jana Górę, 
Honorowego Obywatela Gminy 
Zakliczyn i Ziemi Tarnowskiej. 
Tę wybitną postać, która tchnęła 
życie w Jamną i za sprawą nowej 
ewangelizacji porwała młodzież 
przechodzącą przez Bramę–Rybę 
do Chrystusa. Kiedyś, dawno 
temu, młody licealista Andrzej 
spotkał na Ziemi Świętokrzyskiej 
w Tarnobrzegu ojca Jana i poszedł 
za nim. Za ojcem Janem dotarł 
do Jamnej, a ten, który w Jamną 
tchnął życie, jemu, Andrzejowi, 
powierzył pieczę nad tym wyjąt-
kowym miejscem.

Z Ziemi 
Świętokrzyskiej w 
dominikańską drogę

Ojciec Andrzej Chlewicki 
urodził się 9 stycznie 1958 r. 
w Mychowie k. Ostrowca Święto-
krzyskiego w powiecie ostrowiec-
kim. W roku 1977, ukończyw-
szy Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnobrzegu, uzyskał maturę. 
Następnie rozpoczął studia na 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie na wydziale Geodezji 
Przemysłowej, które w roku 1980 
przerwał i wstąpił do Zakonu OO. 
Dominikanów. Święcenia kapłań-
skie przyjął 9 maja 1987 roku. 
Ukończył studia na Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Kra-
kowie, uzyskując dyplom i stopień 
magistra filozofii w 1989 r., oraz 
na Uniwersytecie im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu na Wydziale 
Teologicznym, uzyskujący 
dyplom i tytuł magistra teologii 
w 2004 r. W 2007 r. ukończył 
na UAM w Poznaniu Podyplo-
mowe Studium Teologii, uzysku-
jąc tytuł „ad licentia in teologia”. 
Do sierpnia 1990 roku przebywał 
w Klasztorze OO. Dominikanów 
w Krakowie, następnie zaczął 
pracę duszpasterską w Klasztorze 
Dominikanów w Poznaniu, gdzie 
w latach 1998-2001 był przeorem. 

Wierni swej misji od 
początku, zawsze…

Dominikanie powstali 
z potrzeby nowego duszpaster-
stwa. Założyciel zakonu św. Domi-
nik, żyjący w latach 1170-1221, 
który pomysł założenia zakonu 
powziął podczas wyprawy, kiedy 
to przez całą noc dyskutował 
z właścicielem gospody, który był 
członkiem sekty, próbując uka-
zać mu błędy tej drogi. Z dnia na 

Honorowe obywatelstwo dla ojca Andrzeja stało się faktem

Goście uroczystej sesji

O charyzmie o. Andrzeja przewodnicząca RM Anna Moj…

Uroczysty moment w Sali im. Spytka Jordana Występ artystów Szkoły Muzycznej im. ks. prof. J. Tischnera z Domosławic
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dzień wokół Dominika gromadzili 
się kaznodzieje, którzy utworzyli 
pierwszą wspólnotę i w grudniu 
1216 roku zakon oparty na regule 
św. Augustyna został zatwierdzony 
przez papieża Honoriusza III. Papież 
nawet miał stwierdzić, że we śnie 
widział walący się gmach Kościoła, 
który jednak zachował się, dzięki 
oparciu na dwóch filarach, którymi 
były zakon franciszkanów i zakon 
dominikanów. W skali małej naszej 
Ojczyzny – Gminy Zakliczyn - jakże 
mamy do czynienia z uderzającym 
podobieństwem. W początku 
XIII wieku, pieszo, w sandałach, 
z Pismem Świętym w ręce, Domini-
kanie, ubodzy kaznodzieje, przemie-
rzali świat, rozmawiając nieustannie 
z Bogiem i o Bogu, czyli modląc się 
i głosząc Ewangelię. 

W Jamnej bywał wcześniej, ale po 
raz drugi do końca poszedł za ojcem 
Janem Górą, do końca i bez waha-
nia. Od roku 2001 Ojciec Andrzej 
Chlewicki pełni rolę kustosza Sank-
tuarium Matki Bożej Niezwodnej 
Nadziei i jest gospodarzem ośrodka 
- Domu Świętego Jacka na Jamnej, 
który wraz z Ojcem Janem Górą 
tworzył. Ten wybór nie był przypad-
kowy. Dr Jan Góra wiedział dosko-
nale, komu może powierzyć pieczę 
nad Jamną, nad ośrodkiem nazwa-
nym przecież imieniem pierwszego 
polskiego dominikanina - św. Jacka. 

Ten święty mąż żyjący na przeło-
mie XII i XIII wieku prowadził życie 
aktywne, wielokrotnie zmieniał 
miejsce pobytu; kilkukrotnie prze-
mierzył Polskę pieszo. Już za życia 
otoczyła go sława cudotwórcy. Żywił 
głęboki kult Matki Bożej. A czyż 
nie inaczej jest z naszymi współ-
czesnymi – pozwolę sobie tutaj 
powiedzieć – zakliczyńskimi Domi-
nikaninami? Czyż nie przemierzają, 
może nie pieszo, bo i dzisiaj środki 
komunikacji inne, naszą Ojczyznę, 
by siać ziarno wiary i nadziei? Czyż 
w Jamnej ich staraniem nie powstało 
sanktuarium Matki Bożej Nieza-
wodnej Nadziei – dzieło pięknie 
nawiązujące do założycieli zakonu 
- św. Dominika Guzmana i św. Jacka 
Odrowąża i jeszcze do tragicznej 
historii Jamnej? 

Głosimy Ewangelię, 
szukamy prawdy

To credo Dominikanów. Otwar-
tość wobec świata, nastawienie na 
dialog, dążenie do prawdy, wspól-
nota – to cechy, które zachęcają 
wielu ludzi do życia duchem św. 
Dominika. Każdy, kto choć raz 
był w Jamnej, to wie, że tak wła-
śnie jest. Taki otwarty dla każdego, 
przyjazny, nastawiony na dialog, 
był śp. ojciec Jan, i taki jest ojciec 
Andrzej. Zawsze życzliwy, mający 
czas na słowo z drugim człowie-

kiem, a zarazem zawsze zajęty, zabie-
gany, realizujący kolejny plan. Plan, 
który owocuje działaniami z rozma-
chem, z zaangażowaniem licznych 
osób z różnorodnych środowisk, 
a centrum tego współdziałania jest 
Jamna. Ojciec Andrzej jest najlep-
szym ambasadorem Zakonu Domi-
nikanów na Ziemi Zakliczyńskiej 
i Tarnowskiej, ale też ambasado-
rem naszej gminy i regionu w kraju 
i za granicą. W Jamnej odbywają 
się największe wydarzenia patrio-
tyczno–religijne w naszej gminie, na 
które przybywają rokrocznie tysiące 
osób z kraju i z zagranicy: 3 maja – 
Święto Królowej Korony Polskiej, 15 
sierpnia - Święto Pojednania połą-
czone z Odpustem Jamneńskim, we 
wrześniu uroczystość patriotyczno–
religijna upamiętniająca niemiecką 
pacyfikację Jamnej. Promocji naszej 
małej ojczyzny służy kolejna, nowa 
inicjatywa Ojca Andrzeja - Jarmark 
Dominikański na Jamnej, zainicjo-
wany w czerwcu 2016 roku.  

Głosić wszystkim, 
zawsze, wszędzie i na 
wszystkie możliwe 
sposoby

To wezwanie jest bardzo istotne 
dla Dominikanów, bo podkreśla, 
że głoszenie dokonuje się nie tylko 
przez homilie, kazania czy rekolek-
cje. Kaznodzieją był doktor Kościoła 

św. Tomasz z Akwinu, który przecież 
większą część swojego życia spędził 
nie na ambonie, lecz na pisaniu lub 
dyktowaniu swoich dzieł. Wielkim 
kaznodzieją był nauczyciel Akwi-
naty, św. Albert Wielki, wybitny teo-
log, ale też przyrodnik i matematyk, 
który wiele czasu spędził zapewne 
w zaciszu bibliotek i ówczesnych 
laboratoriów. Dla wielu do dziś 
wybitnymi głosicielami Boga są 
mistycy nadreńscy: Mistrz Eckhart, 
Henryk Suzo i Jan Tauler. Kazno-
dziejską posługę pełniła domini-
kańska tercjarka – św. Katarzyna ze 
Sieny. Ta mistyczka korespondowała 
z najwybitniejszymi osobistościami 
swojej epoki, bez zahamowań wzy-
wając do nawrócenia papieża, bisku-
pów i monarchów. Bł. Bartłomiej de 
Las Casas potrafił przeciwstawić się 
nieludzkiej zachłanności hiszpań-
skich konkwistadorów, stając się 
obrońcą Indian w Ameryce Środko-
wej. Św. Marcin de Porres zwiasto-
wał Chrystusa przez opiekę nad cho-
rymi, bezdomnymi i nędzarzami. 
Raczej nie głosił im kazań, lecz 
dawał coś do zjedzenia, udostępniał 
nieraz własne łóżko choremu lub 
bezdomnemu – i to było jego gło-
szenie kazań. Podobnie przez służbę 
ubogim, w sposób bardzo dys-
kretny, ale skuteczny, uczestniczył 
w kaznodziejstwie jeden z ostatnio 
wyniesionych na ołtarze członków 

rodziny dominikańskiej – bł. Pier 
Giorgio Frassati, student i tercjarz 
dominikański. Błogosławiony Jan 
z Fiesole nazywany powszechnie 
Fra Angelico, przemawiał swoimi 
freskami, poprzez które do dziś 
uczy ludzi wrażliwości na piękno 
i na Boga. Ojciec Andrzej, jak przy-
stało na przedstawiciela zakonu 
kaznodziejów, słynie z wygłasza-
nia wyjątkowych kazań, w których 
treść i forma osiągają mistrzowską 
symbiozę. Po śmierci ojca Jana 
Góry, podczas pamiętnej pasterki 
kazanie ojca Andrzeja trwało kilka 
sekund… i zostało spuentowane 
„Kolędą dla nieobecnych” wyko-
naną przy akompaniamencie gitary. 
Tak potrafią wybitni kaznodzieje, 
a Dominikanie uczynili z tego wiel-
kie mistrzostwo, z którego czerpie 
ojciec Andrzej pełnymi garściami.

Szanowny Ojcze 
Andrzeju, Szanowni 
Goście i uczestnicy 
uroczystej sesji Rady 
Miejskiej

Władze Gminy Zakliczyn od 
1999 roku przyznają tytuł Hono-
rowego Obywatela Gminy Zakli-
czyn – najwyższe wyróżnienie 
samorządowe. Dotąd lista Honoro-
wych Obywateli Gminy Zakliczyn 
liczyła 11 wybitnych, wyjątkowych, 
zasłużonych dla Ziemi Zakliczyń-
skiej postaci: listę tą otwiera śp. 
Jan Paweł II, są na niej wybitni, 
związani z Ziemią Zakliczyńską 
duchowni, ludzie kultury, poli-
tyki i sportu – od dziś na tej liście 
będzie kolejna nietuzinkowa postać 
– Dominikanin, Ojciec Andrzej 
Chlewicki. Przyjęcie najważniej-
szego tytułu, jaki do zaoferowa-
nia ma Gmina Zakliczyn przez 
Ojca z rąk Przewodniczącej Rady 
Miejskiej Anny Moj i Burmistrza 
Dawida Chrobaka - w obecności 
Honorowych Obywateli Gminy 
Zakliczyn, radnych Rady Miejskiej 
oraz zaproszonych i obecnych tutaj 
gości, jest zaszczytem dla naszej 
społeczności, a mniemam, że 
dla szanownego ojca Andrzeja, 
wyrazem miłej pamięci i uznania 
ze strony władz miasta i gminy 
Zakliczyn.  

Dziękuję za uwagę.
Laudację wygłosił:  
Kazimierz Dudzik

Zakliczyn, 5 maja 2017 r.

Znamy harmonogram BO Małopolska 2017!

Od 29 maja do 19 czerwca wszy-
scy Małopolanie, którzy ukoń-
czyli 16 lat będą mogli zgłosić 
własne pomysły w ramach II 
edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. 

Najpóźniej 14 września poznamy 
pełną listę zadań, na które od 25 
września do 13 października swoje 
głosy będą oddawać mieszkańcy 
regionu. Wyniki głosowania i zwy-

cięskie projekty poznamy natomiast 
ostatniego dnia listopada.

Znamy już szczegółowy harmo-
nogram Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego 2017. 
W tegorocznej edycji na wszystkie 
pomysły zgłoszone przez miesz-
kańców regionu, które przyczynią 
się do rozwoju regionu samorząd 
województwa przeznaczył aż 8 mln 
zł. Do każdego z 6 subregionów trafi 
aż 1,33 mln zł.

Wzory formularzy zgłaszania 
zadań oraz listy poparcia zostały 
już opublikowane. Od 9 maja przez 
miesiąc będą się odbywać spotkania 
i warsztaty informacyjne dla miesz-
kańców poszczególnych powiatów 

i subregionów (lista i formularze 
do do pobrania na stronie Urzędu).

Natomiast od 29 maja do 19 
czerwca każdy Małopolanin, który 
ukończył 16 lat życia, w ramach 
swojego miejsca zamieszkania, może 
zgłosić tzw. zadanie małe (czyli takie, 
które dotyczy danego powiatu lub 
miasta Krakowa, a jego wartość mie-
ści się w granicach od 50 tys. zł do 
100 tys. zł) lub zadanie duże (czyli 
takie, które zaplanowane jest dla co 
najmniej 2 powiatów położonych 
w danym subregionie lub Krakowie 
i jego wartość nie jest niższa niż 100 
tys. zł i wyższa niż 400 tys.). 14 lipca 
poznamy listę wszystkich pomysłów 
zgłoszonych przez mieszkańców – 

jeszcze przed szczegółową wery-
fikacją formalno-prawną, a osta-
teczny spis projektów, na które od 25 
września do 13 października swoje 
głosy oddadzą mieszkańcy regionu 
zostanie ogłoszony najpóźniej 14 
września. Nie później niż ostatniego 
dnia listopada zostaną ujawnione 
wyniki głosowania i zwycięskie 
zadania dofinansowane z budżetu 
województwa w ramach II edycji 
Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Przypomnijmy, że w tegorocznej 
edycji BO w stosunku do ubiegłego 
roku nie tylko z 6 do 8 mln zł została 
zwiększona kwota wsparcia, ale zmie-
nił się także podział na subregiony. 

Powiat bocheński przyporządkowany 
został do subregionu tarnowskiego, 
a myślenicki i wadowicki do subre-
gionu podhalańskiego. Ujednolicono 
także zasady zgłaszania zadań i głoso-
wania na nie. Mieszkańcy będą mogli 
oddać tylko jeden głos wybierając 
spośród wszystkich zadań małych 
i dużych zgłoszonych w ramach 
subregionu, w którym mieszkają. 
Nowy regulamin daje także większe 
prawa autorom inicjatyw, którzy na 
etapie weryfikacji zadania wciąż mają 
możliwość wprowadzania poprawek 
i uzupełnienia lub wycofania złożo-
nego przez siebie projektu.

Bogumiła Herodecka
Agenda Tarnów UMWM

O. Andrzej Chlewicki OP, kustosz jamneńskiego sanktuarium, przyjaciel śp. o Jana Góry 
i kontynuator jego dzieła Laudację wygłosił dyr. ZCK Kazimierz Dudzik
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Obchody Narodowego 
Święta Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęły się w naszym 
mieście Eucharystią w ko-
ściele parafialnym pw. św. 
Idziego, i tamże, pod świą-
teczny, środowy wieczór, się 
zakończyły. Clou uroczysto-
ści to 6. edycja Zakliczyń-
skiej Majówki Historycznej 
pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawida Chrobaka, organizo-
wana przez Stowarzyszenie 
„Klucz” przy Zakliczyńskim 
Centrum Kultury w jubile-
uszowym roku 460-lecia ery-
gowania miasta z jordanow-
skim herbem „Trzy trąby”.

Mszę św. w intencji Ojczy-
zny, włodarzy i obywateli miasta 
i gminy odprawił ks. Paweł Mikul-
ski, gospodarz pięknie i sukce-
sywnie odnawianej świątyni wraz 
z jej otoczeniem. Ta barokowa 
perełka błyszczy ostatnimi laty 
dzięki inwencji ks. Pawła oraz 
hojności parafian, którzy doce-
niają poświęcenie proboszcza 
i konieczność renowacji tego 
zabytkowego kościoła, by służył 
przyszłym pokoleniom w krze-
wieniu wiary. Pochlebne wpisy do 
księgi pamiątkowej parafii pod-
kreślają znaczenie i wartość tego 
chwalebnego dzieła.

Po nabożeństwie poczty sztan-
darowe pokłoniły się Ojcu Świę-
temu Janowi Pawłowi II, który 
niebawem obejmie swoją opieką 
Zakliczyn, drugie miasto Jego 
imienia po Wadowicach. Wią-
zanki kwiatów przy wtórze werbla 
werblisty Strażackiej Orkiestry 
Dętej z Filipowic złożyły pod 
pomnikiem polskiego Papieża 
delegacje samorządu gminy 
z burmistrzem Dawidem Chro-
bakiem i zakliczyńskiego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych z jego 
dyrektorem Marianem Sojatem. 
Na koniec przedpołudniowej uro-
czystości zagrała od serca wspo-
mniana orkiestra pod dyrekcją 
kapelmistrza Dominika Malika, 

sprowadzona tu logistycznie 
przez panią kierownik Małgo-
rzatę Soskę.

Tego dnia, późnym popołu-
dniem, spora grupa miłośników 
historii, powitana przez dyr. ZCK 
Kazimierza Dudzika, wyruszyła 
spod ratusza historycznym szla-
kiem prowadzona przez mgr Ewę 
Jednorowską, cenioną znawczy-
nię dziejów Zakliczyna i okolic. 
To autorka wielu interesujących 
publikacji i opowiadań inspiro-
wanych historią miasta i melsz-
tyńskiego grodu nad Dunajcem, 
zamieszczanych m. in. na łamach 
„Głosiciela”. Najpierw słowo 
pani Ewy przy ratuszu o lokacji 
Zakliczyna w roku 1557 na bazie 
Opatkowic przez króla Zygmunta 
Augusta i Wawrzyńca Spytka Jor-
dana i wiele innych ciekawych 
informacji, np. o charaktery-
stycznej zabudowie oraz naka-
zach włodarza i przywilejach 
mieszczan. Następnie postój przy 
szkole fundacji Lanckorońskich 
w Rynku i na ulicy Różanej, gdzie 
nie tak znowuż dawno odkryto 
przy okazji asfaltowania mnóstwo 
kawałków starej ceramiki i drew-
niane pale. Dalej przejście do ul. 
Mickiewicza, tu najstarszy XVIII-
-wieczny, klasyczny dla dawnej 
zabudowy Zakliczyna, dom, 
gdzie mieściła się izba pamięci, 
następnie figurka św. Nepomu-
cena, „organistówka” z zegarem 
słonecznym Mietelskich, aż 

do miejsca, gdzie stała dzwon-
nica przykościelna. Wędrówkę 
zakończyła opowieść pani Ewy 
o farnym kościele, dokończona 
już wewnątrz świątyni, zaraz po 
„majówce” z Litanią Loretań-
ską, przy wsparciu przeźroczy 
i rysunków Stanisława Kusiaka 
rzucanych na ekran. Slajdy pana 
Stanisława i opowieść zakliczyń-
skiej historyk zrobiły wrażenie 
zarówno na widowni, poszerzo-
nej o wiernych, którzy zostali 
po nabożeństwie, jak i ks. pro-
boszczu, który wydawałoby się 
wie o tej siedzibie Matki Bożej 
Różańcowej Pani Zakliczyńskiej 
prawie wszystko. Uczestnicy 
majowej, historycznej konfe-
rencji mogli obejrzeć pięknie 
haftowane wiekowe ornaty, 
marmurową chrzcielnicę, ołtarz 
z zamku melsztyńskiego. Dowie-
dzieli się kogo przedstawiają zło-
cone postaci w ołtarzu głównym 

i czyje wizerunki umieszczono na 
ołtarzach bocznych. Te fascynu-
jące opisy zaciekawiły większość 
zgromadzonych tutaj osób, wszak 
z widokiem wnętrza obeznani 
są od lat, a ich wiedza na temat 
detali jest zazwyczaj znikoma. 
Dlatego pomysł Zakliczyńskiej 
Majówki Historycznej, opisują-
cej i odsłaniającej kulisy zabytko-
wych miejsc i obiektów, również 
sakralnych, jest ze wszech miar 
wart kontynuacji.

Zwieńczeniem sympatycznego, 
świątecznego popołudnia, przy 
znośnej pogodzie, okazał się pik-
nik w zadbanym i zielonym ogro-
dzie plebańskim, gdzie raczono się 
smakowitymi kiełbaskami z rożna, 
obsługiwanego przez kadrę ZCK.

Projekt współfinansował Bur-
mistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
w ramach działalności pożytku 
publicznego.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Historyczna Majówka w parafii św. Idziego

Ks. Paweł Mikulski cytuje wpisy do pamiątkowej księgi parafialnej

Zabytkowe, haftowane ornaty w kaplicy

Przedpołudniowa uroczystość 3-majowa i hołd samorządowców przed pomnikiem  
św. Jana Pawła II

Ewa Jednorowska o lokacji Zakliczyna Barokowy Kościół Parafialny pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie

Stanisław Kusiak zaprezentował m. in. swoją rysunkową interpretację pierwotnej bryły kościoła
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 
32 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Zakliczyn, przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę i najem.

Bezpłatne porady prawne
Radca prawny Dawid Chrobak,  

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, udziela bezpłatnych porad prawnych w Biurze 
Poselskim Posła Michała Wojtkiewicza w Zakliczynie, Rynek 5, I piętro. 

Biuro czynne w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00.

Powiat Tarnowski wyremon-
tował ważny odcinek drogi 
powiatowej w naszej gminie 
w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych. Reno-
wacja objęła nadszarpniętą 
przez opady deszczu drogę 
od Jastrzębiej w gminie 
Ciężkowice, poprzez Słoną, 
Bieśnik, w kierunku Zdoni.

Przetarg wygrało Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Mostowych 
SA z Nowego Sącza za kwotę 618 
tys. zł z 60-miesięczną gwarancją. 
W części I do przetargu przystą-
piło 6 firm: z Jasła, z Nowego Sącza, 
Gorlic, Dębicy, Skrzyszowa, a nawet 
z dalekiego Wrocławia.

- Droga powiatowa z Ciężkowic 
do Zdoni przez Bieśnik i Słoną jest 

ważną drogą łączącą dwie gminy 
i stanowi alternatywne połącze-
nie dla drogi wojewódzkiej nr 
980. Z roku na rok poprawia się 
jej jakość. W tym roku udało się 
w ramach środków powodziowych 
zrealizować blisko 3-kilometrowy 
odcinek tej drogi. Dziękuję panu 
Staroście Romanowi Łucarzowi 
i Zarządowi Powiatu Tarnowskiego 
za realizację tej ważnej dla miesz-
kańców inwestycji - mówi Irena 
Kusion, zakliczyńska radna Rady 
Powiatu Tarnowskiego.

Prace na naszym terenie zostały 
sprawnie wykonane w dniach 10-13 
kwietnia br. Zmotoryzowanych 
mieszkańców gminy z pewnością 
ucieszyła nowa nakładka bitu-
miczna drogi powiatowej 1393K 
w Słonej, Bieśniku i Zdoni.  (mn)

Gmina Zakliczyn pozyskała 
od Wojewody Małopolskiego 
wsparcie finansowe na zakup 
książek w wysokości 9480 
złotych w ramach Priorytetu 
3 „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa”. Za 
pozyskane środki zostaną 
zakupione nowości wydaw-
nicze do trzech szkół, które 
wnioskowały o dotację.

Nowe książki trafią do Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Filipowicach, Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Gwoźdźcu oraz Szkoły Podsta-
wowej w Stróżach.

- „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” wspiera organy 
prowadzące placówki oświatowe 
w zakresie rozwijania zaintere-

sowań uczniów przez promocję 
i wspieranie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży, w tym zakup 
nowości wydawniczych. Dobrze, 
że również szkoły z terenu naszej 
gminy mogą z niego skorzystać. Tym 
bardziej, że wkład własny gminy do 
tego przedsięwzięcia wyniósł nie-
wiele ponad 2 tys. złotych – mówi 
burmistrz Dawid Chrobak.

Rafał Kubisztal

Gmina Zakliczyn wybuduje 
w tym roku chodniki wraz ze 
ścieżkami rowerowymi także 
przy drogach wojewódzkich. 
Inwestycje dofinansowa-
ne są w ramach Inicjatyw 
Samorządowych Wojewódz-
twa Małopolskiego łącznie 
w kwocie ponad 550 tys. zł.

Powstanie chodnik wraz ze 
ścieżką rowerową przy drodze 
wojewódzkiej nr 980 Faściszowa 
– Kończyska na długości ponad 
700 metrów. Zadanie obejmuje 
również budowę dwóch zatoczek 
autobusowych. Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie przeznaczył 
na to przedsięwzięcie 380 tys. zł. 

Pozostała kwota pochodzi z budżetu 
Gminy Zakliczyn. Po przetargu 
wyszło, że koszt tych wszystkich 
robót wyniesie blisko 700 tys. zł.

Budowa chodnika ze ścieżką 
rowerową w miejscowościach 
Faściszowa i Kończyska to kon-
tynuacja inwestycji rozpoczętej 
w roku 2016 za kwotę blisko 350 
tys. zł. Ten etap inwestycji został 
sfinansowany w całości z budżetu 
Gminy Zakliczyn.

Chodnik, ale już bez ścieżki 
rowerowej, zbudowany zostanie 
ponadto przy drodze wojewódz-
kiej nr 975 na odcinku Paleśnica 
– Borowa. Na to zadanie wojewódz-
two dało 174 tys. zł. Łączny koszt 
zadania wyniesie 320 tys. zł.

- To newralgiczny odcinek, 
łączący te miejscowości. Chod-
nik w tym miejscu jest tym bar-
dziej potrzebny, że przechodzą 
tamtędy dzieci do szkoły w Pale-
śnicy, więc zwiększy ich bezpie-
czeństwo – twierdzi burmistrz 
Dawid Chrobak.

Chodnik wybudowany będzie 
na odcinku około 350 metrów – 
od sklepu w Paleśnicy do skrzy-
żowania z drogą powiatową 
w kierunku Filipowic. W ramach 
tego zdania wykonany zostanie 
również odcinek chodnika będący 
przedłużeniem istniejącej zatoki 
autobusowej do mostu na Pale-
śniance.

Rafał Kubisztal

Po stosownych uzgodnieniach 
i uzyskaniu zgody od Zarządu 
Wojewódzkiego Dróg, pracow-

nicy Zakładu Usług Komunal-
nych wykonali betonową pod-
stawę pod witacz. Został on 

zamontowany przez wykonawcę 
kilka dni później. Jak dowiedzia-
łem się w Urzędzie Miejskim 
w Zakliczynie, witacz kosztował 
ok. 6 tys. zł.

– Planujemy zamontowanie 
jeszcze czterech takich witaczy przy 
wjeździe do gminy Zakliczyn – mówi 
burmistrz Dawid Chrobak – będą 
one umiejscowione przy drogach 
wojewódzkich 975 i 980 w Charze-
wicach, Paleśnicy, Roztoce i Faści-
szowej.

Tekst i fot. Kazimierz Dudzik

Nowe nakładki w Słonej, 
Bieśniku i Zdoni

Pieniądze od wojewody  
na nowe książki

Budujemy chodniki wraz 
z województwem

Gmina Zakliczyn wita…

Od kilku tygodni na rondzie w Roztoce podróżnych wita 
w gminie Zakliczyn słup reklamowy, popularnie nazywany 
„witaczem”. Trzeba przyznać, że reklama jest ładna, robi 
wrażenie estetyczne i wykonana jest solidnie. Moim zdaniem 
witacz zdecydowanie zaprasza, a nie odstrasza (jak czasami tu 
i ówdzie bywa), do odwiedzenia gminy Zakliczyn. Co spryt-
niejsi i dysponujący odpowiednim urządzeniem mobilnym, 
mogą sobie sczytać dane na temat gminy Zakliczyn z zamiesz-
czonego na słupie reklamowym kodu QR, dodatkowo podany 
jest też adres strony internetowej Urzędu Miejskiego.
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W Restauracji Zakliczyńskiej 
lokalni biznesmeni mieli 
okazję zapoznać się ze szcze-
gółami Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 i innymi tema-
tami w ramach zwołanego 
specjalnie w tym dniu przez 
prezesa Romana Skalskie-
go Forum Przedsiębiorców 
Gminy Zakliczyn. Obradom 
przysłuchiwał się burmistrz 
Dawid Chrobak.

Łączna kwota przeznaczona na 
realizację PROW 2014-2020 to 13,6 
mld euro. Priorytetem Programu 
jest poprawa konkurencyjności 
sektora rolnego z jednoczesnym 
uwzględnieniem celów środo-
wiskowo-klimatycznych. Przede 
wszystkim dalsza restrukturyzacja 
i modernizacja gospodarstw rol-
nych oraz rozwój przetwórstwa 
rolno-spożywczego.

O walorach Programu mówił 
Paweł Ściański – Zastępca Dyrek-
tora Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w Minister-
stwie Rolnictwa. Praktyczna reali-
zacja PROW zaczęła się w roku 
2015. Program zawiera sześć dzia-
łów i jest rozszerzony w stosunku 
do poprzedniego. Dział „Rozwój 
gospodarstw” zakłada premie 
dla młodych rolników, restruk-
turyzację i modernizację małych 
gospodarstw i szereg inwestycji 
w wielu obszarach. „Wzmacnianie 
przedsiębiorczości” dotyczy premii 

na rozpoczęcie działalności poza-
rolniczej, rozwój usług rolniczych 
i przetwórstwa produktów rolnych. 
„Rozwój terytorialny” to odnowa 
wsi, scalanie gruntów i program 
Leader. Wsparcie doradztwa 
i kształcenie zawodowe to dział 
o nazwie „Transfer wiedzy i inno-
wacji”. Wsparcie działań informa-
cyjnych, systemy jakości, to tematy 
„Systemów jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych”. 
Działania rolno-środowiskowo-kli-
matyczne, rolnictwo ekologiczne, 
poprawa żywotności lasów - to 
zakres obejmujący dział „Ochrona 
ekosystemów i efektywne gospoda-
rowanie zasobami naturalnymi”.

Doradztwem w powyższych 
dziedzinach zajmuje się szereg 
instytucji, są to: ARiMR, ODR, Izba 
Rolnicza, Urząd Marszałkowski.

Kolejny mówca - Adam Flaga 
– prezes LGD Zielony Pierścień 
Tarnowa - przedstawił zalety tzw. 
klastrów energetycznych, dobrym 

przykładem jest Klaster Ener-
gii - Zielony Pierścień Tarnowa 
powstały z inicjatywy Stowarzy-
szenia Zielony Pierścień Tarnowa. 

Stowarzyszenie od wielu lat reali-
zuje działania ekologiczne i wspie-
rające wykorzystanie alternatyw-
nych źródeł energii. Kontynuacją 
tych działań jest idea utworzenia 
lokalnego klastra energii, który 
na terenie powiatu tarnowskiego 
zapewni optymalne wykorzystanie 
lokalnych źródeł energii, w szcze-
gólności pochodzącej ze źródeł 
alternatywnych lub z innych źródeł 
lub paliw, w ramach sieci dystry-
bucyjnej o napięciu znamionowym 
niższym niż 110 kV.

Na zakończenie Forum Magda-
lena Wojdała z Kancelarii Kanoni-
stycznej z Krakowa omówiła pro-
blemy związane z dziedziczeniem 
jednoosobowej działalności gospo-
darczej, czyli temat tzw. „sukcesji 
gospodarczej”.

Tekst i fot. Marek Niemiec

28 kwietnia br. odbyło się 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Zakliczynie 
uroczyste zakończenie roku 
szkolnego dla uczniów klas 
maturalnych. 

Uroczystość rozpoczął dyrek-
tor mgr Marian Sojat, składa-
jąc tegorocznym absolwentom 
Liceum Ogólnokształcącego 
i Technikum gratulacje w związku 

z ukończeniem przez nich tego 
etapu edukacji i życząc jedno-
cześnie sukcesów na egzami-
nie maturalnym. Pan dyrektor 
wręczył również listy gratula-
cyjne rodzicom uczniów, którzy 
w całym cyklu kształcenia osią-
gnęli średnią ocen co najmniej 
4,75, a także reprezentowali szkołę 
w konkursach przedmiotowych, 
zawodach sportowych, poczcie 
sztandarowym, wolontariacie 

bądź angażowali się w przygoto-
wywanie uroczystości szkolnych.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali 
z rąk dyrektora i wychowawców 
nagrody. W tym gronie znaleźli 
się uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego: Ewa Małek, Joanna 
Gądek, Daniel Tabiś, Patrycja Bur-
nat, Joanna Kwiek, Renata Górska, 
Kamil Syrowy, Marcelina Duc, Filip 
Świderski, Daniel Wzorek, Wiktoria 
Nadolnik i Paweł Kiełbasa.

Spośród uczniów Technikum 
wyróżnieni zostali: Katarzyna 
Budzyn, Eryk Kiełbasa, Tomasz 
Kwiek, Tomasz Ojczyk, Dariusz 
Rzepecki, Jakub Świerczek, Remi-
giusz Truchan, Krystian Kozub 
z technikum budowlanego; Kamila 
Cygan, Tomasz Hebda, Agata 
Martyka, Agnieszka Sobol, Agata 
Gniadek, Renata Kabat, Katarzyna 
Potępa, Ewelina Górska, Agata Sady 
z technikum gastronomicznego; 

Patrycja Guzik, Agata Szarota, 
Monika Kaczor, Justyna Bartosik 
z technikum hotelarskiego; Patryk 
Ludwa, Jakub Ludwa, Krzysztof 
Jurek i Piotr Kurczab z technikum 
mechanicznego.

Dodatkowo Rada Rodziców 
ufundowała nagrodę dla Daniela 
Tabisia – stypendysty Prezesa Rady 
Ministrów, a także Ministra Edu-
kacji Narodowej.

W tym dniu nie zabrakło rów-
nież podziękowań od maturzystów 
dla dyrekcji i nauczycieli za ich 
pracę i trud włożony w wycho-
wanie. Na zakończenie uroczy-
stości w humorystyczny sposób 
absolwentów pożegnali ich młodsi 
koledzy z klas przedmaturalnych. 
Koordynatorem akademii była mgr 
Anna Wypasek-Śledź.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli 
i pracowników szkoły życzymy 
jeszcze raz wszystkim uczniom 
opuszczającym mury naszej szkoły 
powodzenia na egzaminach oraz 
zrealizowania marzeń i planów 
związanych zarówno z dalszą 
edukacją, pracą, jak i życiem oso-
bistym.

Małgorzata Jaszczur
fot. arch. ZSP

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

PROW 2014-2020 i Klaster Energii 
na Forum Przedsiębiorców

Burmistrz Dawid Chrobak ceni sobie kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami Adam Flaga (z lewej) mówił o klastrach energii

Gość specjalny forum, zwołanego przez prezesa Romana Skalskiego ( z prawej),  
Paweł Ściański z Ministerstwa Rolnictwa
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Nawet do 87% dofi nan-
sowania do szkoleń moż-
na uzyskać uczestnicząc 
w małopolskim projekcie 
„Kierunek Kariera”, który 
realizuje Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie. Szansę na 
otrzymanie dofi nansowania 
w formie bonów otrzymają 
wszyscy uczestnicy projek-
tu, którzy spotkają się z do-
radcą zawodowym i wraz 
z nim określą jakich szkoleń 
potrzebują. 

Kto może skorzystać 
z projektu? 

Bony i usługi doradztwa 
zawodowego (Bilans Kariery) są 
przeznaczone dla osób pracują-
cych (zatrudnionych na umowę 
o pracę, umowę-zlecenie, umowę 
o dzieło, na podstawie powoła-
nia, wyboru, mianowania, spół-
dzielczej umowy o  pracę lub 
prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą i nie 
zatrudniających pracowników), 
niezależnie od miejsca wykony-
wania pracy, które:
• ukończyły 25 lat, a jeszcze 

nie mają 50 lat - posiadają 
wykształcenie co najwyżej 
na poziomie ukończonego 
liceum lub technikum (łącz-
nie ze zdaną maturą);

• ukończyły 50. rok życia – nie-
zależnie od wykształcenia;

• są w jakiś sposób związane 
z Małopolską - mieszkają, 

uczą się lub pracują w woje-
wództwie małopolskim.

Jak skorzystać ze 
szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzy-
mania bonów szkoleniowych jest 
usługa Bilansu Kariery. Jest to 
indywidualne spotkanie (lub 
cykl spotkań) z doradcą zawodo-
wym, podczas którego nie tylko 
podsumowuje się dotychczas 
nabyte umiejętności, edukację 
i doświadczenia zawodowe, ale 
także określa się plan dalszego 
rozwoju, w tym m.in. rodzaje 
i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery będzie 
można umówić się w Zakliczynie. 
Dyżurujemy w Ratuszu, w redak-
cji Głosiciela (sala na poddaszu 
Ratusza): w godzinach od 14:00 
do 18:00 (dyżur zostanie zrealizo-
wany pod warunkiem, że umówią 
się min. 3 osoby).

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, poprzez projekt „Kie-
runek Kariera” chce umożliwić 
osobom pracującym szerszy dostęp 
do usług doradców zawodowych. 
W porozumieniu z gminami, cen-
trami kultury, lokalnymi organi-
zacjami oraz bibliotekami, które 
użyczyły doradcom swoje siedziby, 
w niemal 25 miejscowościach 
osoby pracujące mogą skorzystać 
z usługi doradczej Bilansu Kariery 
– informuje dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Krakowie 
Jacek Pająk.

Aby umówić się na spotkanie 
z doradcą zawodowym prosimy 
o kontakt Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej 
w Tarnowie tel. 14-626-99-40, 
e-mail: centrum.tarnów@wup-
-krakow.pl

Z jakich szkoleń można 
skorzystać?

Szkolenia realizowane są 
na terenie całej Małopolski 
(w tym także w Zakliczynie) 
przez firmy szkoleniowe, które 
w pierwszej kolejności oferują 
szkolenia: 
• językowe w połączeniu 

z egzaminem;

• informatyczne, w tym doty-
czące: obsługi np. kompute-
rów, smartfonów, laptopów 
i innych urządzeń; umiejęt-
ności korzystania z inter-
netu; korzystania z narzędzi 
cyfrowych i aplikacji; obsługi 
programów biurowych, min. 
pakietu MS Office; obsługi 
specjalistycznych progra-
mów;

• kurs prawa jazdy kat. A i B 
z egzaminem;

• zarządzanie projektami.
Pełna tematyka możliwych 

do realizacji szkoleń dostępna 
jest w Bazie Usług Rozwojo-
wych https://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl oraz w biurze pro-
jektu „Kierunek Kariera”.

Wiele firm szkoleniowych 
zadeklarowało możliwość orga-
nizacji szkoleń także w małych 
miejscowościach, pod warun-

kiem, że na terenie danej miejsco-
wości istnieje możliwość wyna-
jęcia sali na zajęcia oraz że na 
dane szkolenie zbierze się grupa 
(w zależności od szkolenia, grupa 
licząca od 8 do 15 osób). 

Projekt ten jest przedsię-
wzięciem wyróżniającym nasz 
region na tle innych poprzez 
swój zasięg. Będzie realizowany 
do połowy 2023 roku, obejmie 
wsparciem w postaci bonów na 
szkolenia ponad 25 tys. pra-
cujących Małopolan. Zarząd 
Województwa Małopolskiego 
przeznaczył na ten cel prawie 
90 mln zł.

Więcej informacji o projek-
cie „Kierunek Kariera” reali-
zowanym przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie 
udziela biuro projektu „Kieru-
nek Kariera”: tel. 12-619-84-55, 
e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

CZY WIESZ, ŻE TY TAKŻE MOŻESZ MIEĆ SWOJEGO
 
 

DORADCĘ ZAWODOWEGO?

BLISKO CIEBIE
NIEZALEŻNIE OD

TEGO CZY 
PRACUJESZ, CZY NIE

BEZPŁATNIE SZUKAJ NA
www.pociagdokariery.pl

POCIĄG DO KARIERY

WRZUĆ NA PLUS
PRACUJESZ? SKORZYSTAJ!

Zawsze wydawało Ci się,  że doradca 
zawodowy pomaga tylko 
bezrobotnym?

A może jesteś przekonany, że usługi 
poradnictwa zawodowego są dla 
młodzieży?

Myślisz, że z usług doradcy zawodowego 
możesz skorzystać tylko w dużym 
mieście?

Pragniesz zmiany w swoim 
życiu zawodowym?

DORADCY ZAWODOWI:

CZEKAJĄ NA CIEBIE

    POMAGAJĄ TAKŻE PRACUJĄCYM
Nie jest ważne, czy właśnie rozpocząłeś swoją 
pierwszą pracę czy też masz za sobą już wiele 
doświadczeń zawodowych. Z doradcą zawodowym 
sprawdzisz, co możesz dla siebie zrobić – edukacyjnie 
lub zawodowo.

    DZIAŁAJĄ BEZPŁATNIE
Z usług doradcy zawodowego możesz skorzystać 
zupełnie za darmo.

    SĄ BLISKO CIEBIE
Skontaktuj się z jednym z naszych Centrów Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej i dowiedz się, gdzie 
najbliżej Ciebie skorzystasz z usług doradcy 
zawodowego. Dane kontaktowe znajdziesz na 
odwrocie tej ulotki.

    TO PROFESJONALIŚCI
Pomogą Ci niezależnie od tego, co chcesz zmienić 
w swojej sytuacji zawodowej. To specjaliści, którzy 
zajmują się diagnozowaniem predyspozycji, 
zainteresowań zawodowych i bilansowaniem 
kompetencji.

Szkolenia za bony w Zakliczynie
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28 kwietnia br. w zakliczyń-
skim ratuszu obradowali 
działacze Małopolskiej 
Rady Wojewódzkiej NSZZ 
RI „Solidarność”. Posiedze-
niu, z udziałem burmistrza 
Dawida Chrobaka, Janusza 
Wałaszka z Rady Krajowej 
NSZZ RI „S” oraz przew. Rady 
Powiatowej NSZZ RI „S” 
Jana Zelka i przew. Zarządu 
Gminnego Ryszarda Knapi-
ka, przewodniczył członek 
Prezydium Związku, prze-
wodniczący MRW - Wojciech 
Włodarczyk.

Na początku obrad poseł PiS Jan 
Duda przedstawił aktualną sytu-
ację w rolnictwie. Mówił o plano-
wanych zmianach legislacyjnych 
dot. sprzedaży bezpośredniej, by 
rolnicy jeden drugiemu mogli 
sprzedawać swoje przetworzone 
produkty rolne, o znakowaniu 
polskiej żywności i problemach 
z GMO. Rząd planuje wprowa-
dzić surowe obostrzenia, wbrew 
naciskom Unii Europejskiej, by 

uprawy roślin genetycznie mody-
fikowanych w kraju zniwelować 
albo mocno utrudnić ich wprowa-
dzanie na polski rynek. Poseł Duda 
ubolewał nad upadkiem spółdziel-
czości, wielkie koncerny decydują 
o odbiorze płodów rolnych, a raczej 
o jego braku w przypadku małych 
gospodarstw. Rolnicy nadal mają 
problemy ze zbytem. To efekt fatal-
nej polityki agrarnej poprzedniego 
rządu, koalicji PO-PSL - podkre-
ślali zgodnie uczestnicy zebrania.

Paweł Smoleń, zastępca dyrek-
tora Małopolskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przedstawił założenia Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Od września 2016 
roku funkcjonują portal i punkty 
informacyjne udzielające pomocy 
osobom zainteresowanym skorzy-
staniem z szerokich możliwości 
programu na wielu przestrze-
niach. To m.in. projekt „Młody 

rolnik”, wspierający producentów 
rolnych, którzy nie ukończyli 40 
roku życia.

Kolejne tematy, który pojawiły 
się w toku dyskusji, to problemy 
ze zbytem jagnięciny (alarmują 
hodowcy z Podhala), oraz sprawy 
organizacyjne związane z udziałem 
w Konferencji Ministerstwa Środo-
wiska połączonej z 36. rocznicą reje-
stracji NSZZ RI „S”, zaplanowanej 
13 maja w Toruniu, w 100. rocznicę 
Objawień Fatimskich.  (mn)

Szanowni Państwo,
informujemy, że oceny energe-

tyczne i wizje lokalne budynków, 
których właściciele złożyli dekla-
rację udziału w projekcie w zakre-
sie przyznania dotacji na wymianę 
starego, nieekologicznego kotła 
opalanego węglem lub drewnem, 
będą przeprowadzane na terenie 
Gminy Zakliczyn od 15 maja 2017 r.

O dokładnym terminie wizyty 
audytora zostaną Państwo powia-
domieni indywidualnie. Osobami 
upoważnionymi do przeprowadze-
nia wizji lokalnej i sporządzenia 
ocen energetycznych budynków są 
wskazani poniżej pracownicy firmy 
NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:
1. Bargieł Grzegorz
2. Bednarek Mateusz
3. de Biberstein Kazimirski Bogu-

sław
4. Bielawski Konrad
5. Bilski Albert
6. Bona Tadeusz
7. Bracha Tomasz
8. Bromboszcz Anna
9. Broś Elżbieta
10. Brotoń Agnieszka
11. Bryl Agnieszka
12. Buk Paulina
13. Charzyński Marcin
14. Chęć Jakub
15. Chmura Karolina
16. Cymerman Jarosław
17. Dalida Anna
18. Dąbrowski Andrzej
19. Dobrowolski Sławomir
20. Drabik Marek
21. Drzał Izabela
22. Dulian Dariusz
23. Dziedzic Mateusz
24. Ejsmont Janusz
25. Gad Mateusz
26. Gregorczyk Andrzej
27. Gross Janusz
28. Gruszecka Joanna

29. Grzywnowicz Beata
30. Imioło Aleksandra
31. Janiec Dominik
32. Janiszkiewicz Maciej
33. Janta Tomasz
34. Jatkowski Marek
35. Jaworski Ryszard
36. Adamczyk Jerzy
37. Jędrzejewski Ryszard
38. Kamińska Agnieszka
39. Karasek Dawid
40. Karol Świdrak
41. Kawa Artur
42. Kawczyński Jacek
43. Kortas Emilia
44. Kosakowska Joanna
45. Kostecka Angelika
46. Kozek Mateusz
47. Kurczyk Joanna
48. Kustra Jakub
49. Kwak Karol
50. Łącki Grzegorz
51. Łysek Tomasz
52. Magryś Karol
53. Mentel Adrian
54. Mikulec Mateusz
55. Miśkowicz Wiktor
56. Mucha Jakub
57. Muskus Patryk
58. Obuch Jagoda
59. Osowiecka Katarzyna
60. Owsianka Anna
61. Ozga Michał
62. Petrusewicz Jerzy
63. Pluta Justyna
64. Płonka Kamil
65. Prusinowski Tomasz
66. Przytuła Krzysztof
67. Rachwał Michał
68. Ragan Dawid
69. Rainholc Karolina

70. Rapacz Kamil
71. Rosół Szymon
72. Rowiński Łukasz
73. Ruczyński Mirosław
74. Rudek Mateusz
75. Samełko Anna
76. Siedlarz Joachim
77. Siuzdak Natalia
78. Skuratowicz Bogdan
79. Sosnowski Paweł
80. Spirała Justyna
81. Strycharz Paweł
82. Suliński Leszek
83. Sypek Magda
84. Szcześniak Adam
85. Szeląg Paweł
86. Sztukowski Kazimierz
87. Szyba Tomasz
88. Szyszka Franciszek
89. Śnios Justyna
90. Troszek-Ciećka Izabela
91. Węgrzyn Karolina
92. Wróblewski Karol
93. Wyżga Jakub
94. Zapała Szymon
95. Zera Józef
96. Zięba Magdalena
97. Żak Marcin

Każdy z audytorów, będzie posiadał:
- upoważnienie wydane przez 

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, 

- oświadczenie Burmistrza Miasta 
i Gminy Zakliczyn,

- legitymację służbową.
Ponadto mają Państwo prawo każ-

dorazowo wylegitymować audytora.
Kilka ważnych informacji doty-

czących wymiany starych, nieekolo-
gicznych kotłów opalanych węglem 
lub drewnem:

A. Wymiana na nowoczesne 
KOTŁY WĘGLOWE:
1. dofinansowanie do wymiany 

pieca 350zł/1kW nie więcej 
niż 8000 zł

2. dofinansowanie do wymiany 
instalacji max. 1000 zł

3. warunkiem otrzymania dofi-
nansowania jest trwała likwida-
cja starego kotła  i użytkowanie 
wyłącznie dofinansowanego 
systemu ogrzewania

4. dofinansowaniu podlegają 
kotły na paliwa stałe (węgiel, 
drewno) które spełniają nastę-
pujące warunki: 
- kocioł musi spełniać 

wymagania ekoprojektu, 
(które zostały określone 
w środkach wykonaw-
czych do dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 
października 2009 r. usta-
nawiającej ogólne zasady 
ustalania wymogów doty-
czących ekoprojektu…),

- kocioł musi być wypo-
sażony w automatyczny 
podajnik paliwa (nie doty-
czy kotłów zgazowujących),

- kocioł nie będzie posiadał 
rusztu awaryjnego ani ele-
mentów umożliwiających 
jego zamontowanie.

B. Wymiana na KOTŁY GAZOWE 
lub na BIOMASĘ:
1. dofinansowanie do wymiany 

pieca 350zł/1kW nie więcej 
niż 8000 zł

2. dofinansowanie do wymiany 
instalacji max. 6000 zł

3. warunkiem otrzymania 
dofinansowania jest trwała 
likwidacja starego kotła 
i użytkowanie wyłącznie 
dofinansowanego systemu 
ogrzewania

4. dofinansowaniu podlegają 
kotły spalające biomasę lub 
paliwa gazowe, które spełniają 
następujące warunki: 
- kocioł musi spełniać 

wymagania ekoprojektu, 
(które zostały określone 
w środkach wykonaw-
czych do dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 
października 2009 r. usta-
nawiającej ogólne zasady 
ustalania wymogów doty-
czących ekoprojektu…) 

- kotły spalające biomasę 
muszą być wyposażone 
w automatyczny podajnik 
paliwa i nie będą posiadały 
rusztu awaryjnego ani ele-
mentów umożliwiających 
jego zamontowanie

Więcej informacji udzieli Pań-
stwu ekodoradca:

Barbara Witek
Urząd Miejski w Zakliczynie, 

pok. 23
tel. 14/632-64-74

Weź dotację - wymień piec!
Ustalono termin rozpoczęcia audytów

W Zakliczynie obradowała Małopolska  
Rada NSZZ RI „S”

O walorach PROW na lata 2014-2020 mówił Paweł Smoleń z ARiMR

Poseł Duda o sytuacji w rolnictwie

Obrady prowadził przewodniczący MRW – Wojciech Włodarczyk
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Państwo odznaczeni przez pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej medalami „Za długoletnie 
pozycie małżeńskie”..

Przed ceremonią wręczenia 
odznaczeń burmistrz Dawid Chro-
bak przyłączył się do życzeń: - Dro-
dzy Jubilaci, szanowni Państwo, jest 
mi niezmiernie miło wszystkich 
Państwa powitać. Chciałbym Pań-
stwu serdecznie podziękować za 
ten wielki trud, o którym było tu 
już wiele powiedziane. Za to Wam 
dziękuję. Pragnę Wam pogratu-
lować tego pięknego Jubileuszu, 
zarówno tym z Państwa, którzy 
obchodzą 60-lecie zawarcia związku 
małżeńskiego, jak i tym obcho-
dzącym Złote Gody. Chciałbym 
Państwu życzyć w swoim imieniu, 
jak i władz samorządowych gminy 
Zakliczyn, dużo zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, radości na co dzień, 
wiele uśmiechu i błogosławieństwa 
Bożego, które jest nam wszystkim 
bardzo potrzebne. Już po ceremo-
nii, po uroczystym obiedzie, w luź-
nej rozmowie możemy wymienić 
doświadczenia, chciałbym się 
dowiedzieć od Państwa, jak poko-
nywać różne przeciwności losu - 
zakończył włodarz miasta i gminy.

Po odznaczeniu Diamentowych 
i Złotych Jubilatów prezydenckimi 
medalami nie zabrakło, rzecz jasna, 
lampki szampana, toastu i grom-
kiego „Sto lat” zaintonowanego 
przez uznanego wodzireja Tade-
usza Malika, po czym organizatorzy 
święta zaprosili szanowne grono do 
świątecznego stołu, obsłużonego 
z gracją przez ratuszową Restaurację 
Rynkowa.

Po degustacji przyszedł czas 
na wspominki, wszak koncert-
mistrz Tadeusz na akordeonie 
zaczął weselne odgrywki, każ-
demu z osobna, jak to drzewiej na 
weselach bywało. W odgrywkach 
wspomógł go ochoczo pan Stefan 
Ramian z Woli Stróskiej, wyma-
chując laską niczym drużba, mimo 
nie najlepszego zdrowia, mało tego, 
po odgrywkach porwał do tańca 
panią kierownik USC, dając sygnał 
Jubilatom do wyjścia na parkiet. Oj, 
pozazdrościć werwy…

Obszerna fotorelacja z uroczy-
stości autorstwa Stanisława Kusiaka 
na portalu ZCK.

Marek Niemiec
fot. Stanisław Kusiak

Samorząd Gminy, w osobach 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Zakliczyn Dawida Chrobaka 
i Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Lucyny Skalskiej, 
podejmował w ratuszowej Sali 
im. Wawrzyńca Spytka Jorda-
na zacnych gości; pary mał-
żeńskie obchodzące Diamen-
towy Jubileusz i Złote Gody. 

60 lat pożycia małżeńskiego 
doświadczyli państwo Alfreda 
i Eugeniusz Łyszczarzowie z Zakli-
czyna. Diamentowi jubilaci otrzy-
mali z rak pana burmistrza oko-
licznościową statuetkę, zaś bukiety 
kwiatów i upominek wręczyła pani 
kierownik USC. Złoci jubilaci uho-
norowani zostali Medalami „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie” - 
przyznanymi przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę, oraz statuetkami, 
wiązankami kwiatów i upomin-
kami.

50-lecie zawarcia związku mał-
żeńskiego w tym roku obchodzą 
Państwo:
• Helena i Józef Kaczorowie 

z Zakliczyna,
• Czesława i Józef Klimkowie 

z Filipowic,
• Stefania i Ludwik Krakowscy 

z Melsztyna,
• Janina i Stanisław Kurasiowie 

z Filipowic,
• Maria i Tadeusz Malikowie 

z Woli Stróskiej,
• Ludwika i Stefan Ramianowie 

z Woli Stróskiej,
• Krystyna i Stanisław Świderscy 

z Borowej,
• Maria i Józef Zięcinowie 

z Kończysk,
• Jolanta i Tadeusz Węgrzynowie 

z Gwoźdźca.
- Drodzy Jubilaci, minęło 50 

lat od najważniejszego wydarze-
nia w Waszym życiu, od dnia, 
w którym złączyliście swoje losy, 
wstępując na wspólną drogę życia 
- powiedziała na wstępie uroczy-
stości kierownik USC Lucyna 
Skalska. - Zawarcie małżeństwa 
nałożyło na Was wiele obowiązków 
rodzinnych i społecznych, a dzi-
siaj z dumą możecie stwierdzić, że 
z obowiązków tych wywiązaliście 
się z honorem. Dobrze też wywią-
zaliście się z obowiązków wobec 
Siebie, dochowując sobie przez 
ten długi czas wierności, zaufa-
nia, spiesząc sobie z radą, pomocą, 
zarówno w dobrych, jak i trudnych 
chwilach swojego życia. Dołożyli-
ście wszelkich starań, żeby Waszą 
rodzinę uczynić trwałą i szczę-
śliwą. Z tej okazji Jubileuszu dłu-
goletniego pożycia małżeńskiego 
składam Państwu najserdeczniej-
sze życzenia, gratulacje i wyrazy 
uznania za dochowanie wierno-
ści małżeńskiej i za duży wkład 
w dobre wychowanie swoich dzieci. 
Pozwólcie też, że w tak uroczystym 
dniu złożę Wam najserdeczniejsze 
życzenia, aby zawsze towarzyszyła 
Wam wzajemna prawda i przyjaźń, 

Diamentowe i złote pary małżeńskie 
z Medalem Prezydenta RP

Państwo Węgrzynowie

Państwo Zięcinowie z Kończysk

Państwo Świderscy

Państwo RamianowiePaństwo Malikowie

Państwo Łyszczarzowie – Diamentowi Jubilaci

Państwo KurasiowiePaństwo Krakowscy

Państwo KlimkowiePaństwo Kaczorowie

żeby dopisywały zdrowie, szczęście, pogoda ducha, aby 
miłość i przywiązanie dzieci w pełni wynagrodziły wam 
przebyte trudy i związany z z ich wychowaniem wysi-
łek. Życzę również długich i pogodnych lat życia w jak 
najlepszym zdrowiu, zrealizowania wszelkich planów 
i zamierzeń, aby ta droga życia była w dalszym ciągu 
pełna radości i zadowolenia. Życzę również doczeka-
nia kolejnych jubileuszy. Drodzy Jubilaci obchodzący 
50. rocznice zawarcia związku małżeńskiego, jesteście 
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Ankieta przygotowana przez 
Urząd Miejski w Zakliczynie 
ma pomóc określić skalę 
zainteresowania Programem 
MIESZKANIE PLUS wśród 
mieszkańców gminy Zakli-
czyn, jak również wśród miesz-
kańców spoza terenu gminy. 

Państwa opinie i zebrane infor-
macje będą przydatne przy opra-
cowywaniu koncepcji wdrażania 
programu i planowaniu realizacji 
kolejnych etapów przedsięwzięcia. 
Ankietę można wypełnić w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem 
strony internetowej:

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfjsi8pByelf3FjsvW
VxtCfwBmHa7NR1bqdPHN5l_
ZjD0iogg/viewform

Ponadto ankiety - dostępne 
w kościołach, w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej oraz w Urzę-
dzie Miejskim w Zakliczynie - 
można składać w wersji papierowej 
w pokoju 25 w Urzędzie Miejskim 
w Zakliczynie, Rynek 32.

Ankieta dotycząca realizacji 
w Gminie Zakliczyn 
rządowego Programu 
Mieszkanie PLUS

Gmina Zakliczyn prowadzi 
przygotowania do rządowego 
Programu Mieszkanie PLUS, 
w ramach którego na działce nr 
473/3 w Lusławicach (obok przed-
szkola) i w Paleśnicy na działce nr 
123/2 (obok ośrodka zdrowia) 
planowana jest budowa mieszkań. 
Zakładamy, że w Lusławicach 
zostanie wybudowany budynek 
dwukondygnacyjny z użytkowym 
poddaszem o powierzchni użyt-
kowej 1975 m kwadr., a w Pale-
śnicy budynek dwukondygnacyjny 
również z użytkowym poddaszem 
o powierzchni użytkowej 1500 
m kwadr. W ramach programu 
planowane jest wybudowanie 70 
mieszkań w tym: 40 mieszkań w m. 
Lusławice oraz 30 mieszkań w m. 
Paleśnica.

Zgodnie z założeniami Pro-
gramu Mieszkanie PLUS, nierucho-
mości powstałe w ramach tego pro-
gramu będą całkowicie wykończone 
i gotowe do zamieszkania. Realny 
termin wybudowania mieszkań to 
przełom 2018/2019 roku, kiedy to 
inwestycja zostanie zakończona.

Oferta związana z Programem 
Mieszkanie PLUS jest przeznaczona 
dla mieszkańców gminy Zakliczyn, 
jak i mieszkańców sąsiednich gmin. 
Lokale mieszkalne zostaną wybudo-
wane na wynajem lub na wynajem 
z opcją zakupu na preferencyjnych 
warunkach. Wartość metra kwa-
dratowego takiego mieszkania nie 
przekroczy 2000 zł.

*wymagane
 1. Jaką opcją będzie Pani/Pan 

zainteresowana(y) w Progra-
mie Mieszkanie PLUS? *
• Wynajem
• Wynajem z docelowym 

wykupem
 2. Jaka wielkość mieszkania najbar-

dziej Panią/Pana interesuje? *
• Do 25m2 (1 pokój + kuch-

nia)
• Do 50m2 (2 pokoje + kuch-

nia)
• Do 65m2 (3 pokoje + kuch-

nia)
Powyżej 65m2 (4 pokoje + kuchnia)
 3. Czy jest Pani/Pan zainteresowa-

na(y) wykupem mieszkania na 
własność? *
• Tak
• Nie

 4. Obecnie zajmowane przez 
Panią/Pana mieszkanie jest 
własnością *
• Osoby prywatnej
• Mieszkam nie samodzielnie, 

wspólnie z rodziną
• Zakładową
• Spółdzielczą
• Komunalną
• Posiadam mieszkanie wła-

sne
 5. Jakie koszty ponosi Pani/Pan 

z tytułu czynszu lub wynajmu 
mieszkania? *
• Powyżej 1000 zł
• Od 500 zł do 1000 zł
• Nie więcej niż 500 zł
• Nie ponoszę żadnych 

kosztów
 6. Czy obecnie stara się Pani/Pan 

o mieszkanie? *
• Tak, w spółdzielni mieszka-

niowej
• Tak, w innym Urzędzie 

Gminy lub Urzędzie Miejskim
• Tak, na „wolnym rynku” 

nieruchomości
• Nie

 7. Jakie są Pani/Pana źródła 
dochodu? *
• Umowa o pracę na czas nie-

określony
• Umowa o pracę na czas 

określony
• Własna działalność gospo-

darcza
• Renta / emerytura
• Nie mam stałego źródła 

dochodu
 8. Jaka jest liczba osób należących 

do Pani/Pana gospodarstwa? *
• Nie więcej niż 2 osoby
• Nie więcej niż 4 osoby
• Więcej niż 4 osoby

 9. Dochody netto przypadające na 
jednego członka gospodarstwa 
domowego: *
• do 500 zł
• od 501 zł do 1000 zł
• od 1001 zł do 1500 zł
• powyżej 1500 zł

10. Miejsce zamieszkania: *
• Gmina Zakliczyn
• Poza Gminą Zakliczyn

11. Miejsce zameldowania: *
• Gmina Zakliczyn
• Poza Gminą Zakliczyn

(UM)

Rządowy program „Mieszkanie PLUS” 
w gminie Zakliczyn

Wypełnij ankietę

8 kwietnia br. zmarł Wacław 
Spieszny; barwna, przy tym 
skromna, szlachetna oso-
bowość z Filipowic. Wacław 
Spieszny przeżył wybuch II 
wojny światowej, ucieczkę 
z rodziną na Wschód i powrót 
do Filipowic po napaści ZSRR 
na Polskę.

Jako nastoletni chłopak wspierał 
partyzantów Armii Krajowej, peł-
niąc rolę swoistego kuriera pomię-
dzy oddziałami stacjonującymi na 
terenie gmin Zakliczyn i Czchów 
– przemycał m.in. uzbrojenie i par-
tyzantów z Czchowa do Filipowic 
w konnej furmance, przewożąc 
broń przez mocno strzeżoną przez 
hitlerowców przeprawę w Piaskach-
-Drużkowie.

Po wojnie wstąpił do PSL, nie-
bawem aresztowany przez Służbę 
Bezpieczeństwa PRL za nielegalne 
posiadanie broni, spędził w więzie-
niu 8 lat. Po uwolnieniu wrócił do 
Filipowic, założył rodzinę i praco-
wał na rzecz społeczności lokalnej, 
m.in. przyczyniając się do rozkwitu 

tutejszej Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Był współzałożycielem Strażac-
kiej Orkiestry Dętej „Filipowice” 
i długoletnim jej kierownikiem. 
Za swoją działalność odznaczony 
m.in. odznaczeniami strażackimi 
oraz najwyższym odznaczeniem 
PSL. W roku 2012 za działalność na 
rzecz rozwoju kultury i promocji 
Gminy Zakliczyn Stowarzyszenie 

„Klucz” przyznało Wacławowi 
Spiesznemu Honorową Nagrodę 
„Jordan”. Pogrzeb śp. Wacława 
Spiesznego odbył się w Filipo-
wicach w dniu 11 kwietnia; po 
Różańcu i pogrzebowej Mszy św. 
w kościele parafialnym w Filipowi-
cach został pochowany na miejsco-
wym cmentarzu.

Kazimierz Dudzik

Druh Adolf Wagner, strażak 
z 40-letnim stażem w po-
żarnictwie, z czego 30 lat na 
stanowisku prezesa Zarządu 
OSP Charzewice, otrzymał 
podczas gali 6 maja br. w sie-
dzibie Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowie z okazji 
Dnia Strażaka zaszczyt-
ne, wysokie wyróżnienie 
przyznane przez centralne 
władze ochotniczej straży, tj. 
Medal Honorowy im. Bole-
sława Chomicza – odznacze-
nie nadawane przez Prezy-
dium Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. 

Stosowny akt z podpisem pre-
zesa Waldemara Pawlaka przyjął 

z niekrywana radością i satysfak-
cją. W gali towarzyszyli laure-
atowi prezes gminnej OSP Tomasz 

Damian, komendant Łukasz Łach, 
prezes OSP Charzewice Jan Jewul-
ski z synem Michałem i swoim 
zastępcą, komendant charzewickiej 
formacji Marek Wagner z synem 
Kazimierzem. 

Adolf Wagner wielce przyczynił 
się do budowy od podstaw charze-
wickiej remizy, sprowadził swego 
czasu Stara 66 z Opola i obecnego 
Magirusa z Sandomierza przy 
wsparciu samorządu gminy. Jest 
dumny z odnowionej, zabytko-
wej sikawki konnej, która długo 
stacjonowała w prywatnym obej-
ściu pana Adolfa. Dobrze pamięta 
akcje ratownicze podczas wielkiej 
powodzi w roku 1997, kiedy to 
podejmował spontaniczne, nawet 
bez wsparcia druhów, akcje ratow-
nicze. Uczestniczył w ratowaniu 
ofiar wypadków drogowych, do 
których często dochodziło na 
ruchliwej wojewódzkiej drodze nr 
980. Dwaj jego synowie również 
należą do straży - w Gwoźdźcu 
i Charzewicach. Współorganizator 
pamiętnych dożynek w swojej wsi, 
sołtys dwóch kadencji i dodatkowo 
w okresie, kiedy to zastępował soł-
tysa Rzepę. Z żoną Krystyną docze-
kali się pięciorga dzieci. Ze względu 
na pogarszający się stan zdrowia 
zrezygnował z funkcji prezesa OSP 
Charzewice, pozostając w zarządzie 
straży.

Dla wyjaśnienia genezy medalu: 
patron odznaczenia - Bolesław 
Chomicz (ur. 27 maja 1878 w Jaro-
szówku k. Nowogródka, zm. 15 
maja 1959 r.) to polski działacz 
społeczny, jeden z organizatorów 
polskiej straży pożarnej.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Odszedł szlachetny człowiek

Wysokie odznaczenie 
ZOSP dla druha Wagnera

Druh Wacław Spieszny odznaczony podczas jubileuszu filipowickiej orkiestry
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W piątek 21 kwietnia 2017 
roku na Cmentarzu Ko-
munalnym w Grębałowie 
w Krakowie-Nowej Hucie 
pożegnaliśmy śp. Tadeusza 
Wiesława Rybczyka, zasłu-
żonego pedagoga i wycho-
wawcę młodzieży - byłego 
Dyrektora Zasadniczej 
Szkoły Budowlanej, Inspek-
tora Oświaty i Wychowania 
w Nowej Hucie oraz byłego 
członka Ruchu Oporu z lat 
okupacji niemieckiej. 

Nabożeństwo żałobne 
w kaplicy cmentarnej odprawił 
O. Nikodem Buczek – proboszcz 
Parafii pw. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Nowej Hucie na 
os. Szklane Domy. W ostatniej 
ziemskiej drodze śp. Tadeusza, 
oprócz Małżonki - Pani Danuty 
Tyszlukiewicz-Rybczyk, bliskich 
i dalszych krewnych, udział 
wzięło grono Jego przyjaciół 
i znajomych. W uroczystościach 
pogrzebowych uczestniczyła 
Kompania Honorowa Wojska 
Polskiego, z pocztem sztanda-
rowym z Nowohuckiego Koła 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. Przemówienie 
pożegnalne nad grobem zmar-
łego wygłosił kpt. Wiesław Lorek 
z Nowohuckiego Koła ŚZŻAK, 
po czym kompania honorowa 
„czerwonych beretów” oddała 
trzykrotnie salwę honorową. 

Tadeusz Wiesław Rybczyk, 
syn Stanisława i Julii z Rychlic-
kich, urodził się12 lutego 1925 
roku we wsi Wesołów w gminie 
Zakliczyn, w byłym wojewódz-
twie tarnowskim. Rybczykowie 
osiedlili się w Wesołowie około 
roku 1920. Ojciec rodziny Sta-
nisław pochodził ze wsi Siary 
pod Gorlicami, a matka Julia 
urodziła się w Kończyskach. 
Przed I wojną światową oboje 
wyjechali do Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki za pracą, gdzie się 
poznali i zawarli związek mał-
żeński. Tam w Detroit w roku 
1913 przyszedł na świat ich 
pierwszy syn Bolesław. Latem 
1914 roku Julia wraz z synem 
powróciła do kraju i zamiesz-
kała u matki w Kończyskach. 
Stanisław, który niebawem miał 
za nią podążyć, odcięty przez 
wybuch I wojny światowej 
został za oceanem. Posiadając 
dość rzadki, jak na ówczesne 
czasy, zawód zecera – operatora 
linotypu, pracował przy skła-
dzie wydawanej w Schenectady 
(w stanie Nowy Jork) polskoję-
zycznych gazet „Ameryka Echo”, 
„Gwiazda Polarna”.

Gdy wrócił do niepodległej 
już Polski, korzystając z parce-
lacji części obszaru dworskiego, 
kupił w przysiółku Podbrzeże 
(nad Dunajcem) w Wesołowie 

dziesięć mórg ziemi oraz posta-
wił dom z budynkami gospodar-
skimi. Rozwijał gospodarstwo, 
a równocześnie czynnie anga-
żował się w działalność spo-
łeczno-polityczną, podobnie jak 
w USA, gdzie był członkiem Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego 
„Wyzwolenie”. Mając pisarski 
talent i łatwość wypowiadania 
się, pisywał cieszące się dużym 
uznaniem artykuły na tematy 
polityczne i społeczne, do reda-
gowanego przez doktora Józefa 
Putka „Chłopskiego Sztandaru”.

19 września 1923 roku mał-
żeństwu Rybczykom urodził się 
drugi ich syn - Zygmunt, a 12 
lutego 1925 roku trzeci syn - 
Tadeusz. W listopadzie 1924 

roku Stanisław Rybczyk ponow-
nie wyjechał do USA. Znów 
podjął pracę u poprzedniego 
pracodawcy w Schenectady, 
gdzie w roku 1925 zmarł po 
operacji woreczka żółciowego.

Julia Rybczykowa została 
w Wesołowie sama z trojgiem 
małych dzieci, a gospodarowanie 
na roli nie było wcale łatwe. Do 
tego dziesięć lat później, w roku 
1934, dotkliwe szkody przynio-
sła wielka, legendarna powódź, 
lecz mimo licznych trudności 
radziła sobie jak mogła, starając 
się o godne utrzymanie i środki 
na wykształcenie synów. Młodzi 
Rybczykowie nie bardzo chcieli 
gospodarować na roli. Bole-
sław w latach trzydziestych XX 
wieku zdobył pracę gdzieś poza 
domem, a Zygmunt i Tadeusz 
pod koniec owej dekady pod-
jęli naukę na szczeblu średnim 
i kontynuowali ją w czasie oku-
pacji na tzw. „tajnych komple-
tach” w Zakliczynie.

Podczas okupacji niemieckiej 
wszyscy trzej bracia uczestni-
czyli w AK-owskiej konspiracji, 
zaprzysiężeni w placówce Ruchu 
Oporu „Zygmunt–1”, działają-
cej w ramach Okręgu Kraków. 
W szeregi Ruchu Oporu nie 
wstępowali jednocześnie, w róż-
nych okresach – wg kolejności 
wiekowej. Najwcześniej zaprzy-
siężony w AK został najstarszy 
Bolesław Rybczyk; był jednym 
z zastępców kierownika służby 
cywilnej w Spółdzielni „Snop” 
w Zakliczynie, gdzie w roku 
1939 zastała go wojna. Dom 
Rybczyków pełnił wówczas rolę 
jednego z punktów kontakto-
wych, służących celom organi-
zacji.

Tadeusz, jako najmłodszy 
w rodzinie, został przyjęty do 
AK najpóźniej, ale nie z wła-
snej winy. Za pośrednictwem 
starszych braci miał dostęp do 
prasy podziemnej. Regularnie 
czytał relacje powielaczowe 
„Odwet” i „Biuletyn Informa-
cyjny”, uczestnicząc w posze-
rzaniu kręgów czytelników tych 
pism, zanosząc egzemplarze ich 
kolejnych numerów pod zaufane 
adresy. Dowództwo placówki 
„Zygmunt” sięgnęło po niego 
i grupę jego kolegów dopiero 
w 1944 roku. W pierwszych 
dniach marca w budynku szkoły 
w Wesołowie Alfred Luther ps. 
„Stalowy”, „Skalny” w asyście 
dowodzonej przez siebie dru-
żyny odebrał od Tadeusza i jego 
kolegów żołnierską przysięgę. 
Otrzymał pseudonim „Litawor” 
i wszedł w skład I plutonu pla-
cówki „Zygmunt-II” batalionu 
pp. AK Ziemi Tarnowskiej. Plu-
tonem dowodził podporucznik 

Władysław Kaczmarczyk ps. 
„Zagłoba” z Wesołowa. Przygo-
towywano ich do akcji „Burza”, 
której planowany rozwój jednak 
nie nastąpił. W wyniku tego nie 
zdążył wziąć udziału w zbroj-
nej walce z okupantem. Odbył 
jednak podstawowe przeszko-
lenie żołnierza oraz szkolenie 
wojskowo-sanitarne, w związku 
z przydzieleniem go do orga-
nizowanej służby sanitarnej. 
Wykonywał też inne rutynowe 
obowiązki członka formacji 
podziemnej, jak warty nocne, 
zwykle mające na celu sygnali-
zowanie przejazdów samocho-
dów z wojskiem lub z policją, 
określanie ich liczebności, nisz-
czenie elementów niemieckiej 

propagandy wizualnej czy dal-
szy udział w tajnym kolportażu 
prasy podziemnej. Żołnierzem 
AK był do stycznia 1945 r., do 
samorozwiązania się oddziału – 
ignorując akcję ujawniania się.

Po wojnie wszyscy trzej bracia 
Rybczykowie opuścili rodzinną 
wieś i osiedlili się w miastach. 
W r. 1958 Julia Rybczyk sprze-
dała gospodarstwo rodzinie Bie-
lów, przenosząc się do Tarnowa 
do swego syna Zygmunta. Tam 
w r. 1970 zmarła w wieku 81 lat. 

W roku 1945, po zdaniu eks-
ternistycznej matury, Tadeusz 
Rybczyk podjął studia polo-
nistyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, 
które ukończył w r. 1951. Do 
roku 1985 (do emerytury), pra-
cował w szkolnictwie średnim 
zawodowym w Krakowie, przej-
ściowo 4 lata w Wałbrzychu. 
Przez 13 lat pełnił kierownicze 
funkcje; w latach 1968-1974 był 
dyrektorem Zasadniczej Szkoły 

Budowlanej Krakowskiego 
Zjednoczenia Budownictwa, 
a w latach 1974-1981 kierowni-
kiem Wydziału Oświaty Urzędu 
Dzielnicowego w Nowej Hucie.

Tadeusz dwukrotnie był 
żonaty. Pierwsza żona Danuta 
Talaga zmarła w roku 1988. Jego 
jedyna córka z tego związku, 
Ewa Dusik, mieszka na stałe 
w Australii. W roku 1992 Tade-
usz powtórnie zawarł związek 
małżeński z Danutą Tyszlukie-
wicz, urodzoną w Kostopolu na 
Wołyniu - absolwentką Akademii 
Medycznej w Lublinie, doktorem 
nauk medycznych (specjalistą 
dermatologiem). Przez 10 lat 
po ślubie, do roku 2002, pań-
stwo Rybczykowie zamieszkiwali 
w Lublinie, rodzinnym mieście 
Danuty. Po tym okresie na stałe 
zamieszkali w Nowej Hucie. 

Ludzie się rodzą, odchodzą, 
lecz pozostają wspomnienia. 
Tadeusz Rybczyk odszedł od nas 
13 kwietnia 2017 roku w wieku 
92 lat.  Należał do Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej – posiadał stopień podpo-
rucznika. Za nienaganną pracę 
i przywiązanie do swoich ide-
ałów był wielokrotnie odzna-
czany; posiada m.in. Srebrny 
i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, 
Złotą Odznakę „Zasłużony dla 
Budownictwa”, Złotą Odznakę 
Zasłużony dla Miasta Krakowa, 
Medal „Budowniczy Nowej 
Huty” i Medal Armii Krajowej. 
Ten zacny, szanowany przez 
wszystkich człowiek, pedagog 
i nasz krajan, mimo że dawno 
opuścił już Wesołów, gminę 
Zakliczyn, no i rzekę Dunajec, 
nie zapomniał gdzie się urodził 
i zawsze o tym pamiętał. Lubił 
poczytać „Głosiciela”, bardzo 
chwaląc to pismo. Wraz z nim 
odeszła cząstka historii nad-
dunajcowych stron. Życiowym 
mottem Tadeusza były słowa: 
„Bóg, Honor i Ojczyzna”. Cześć 
Jego pamięci!

Jego żonie, Pani Danucie 
Tyszlukiewicz-Rybczyk, córce 
Ewie, oraz bliskim i dalszym 
krewnym przekazujemy szczere 
wyrazy współczucia.

Władysław Łopatka
z gronem przyjaciół 

i znajomych z rodzinnych 
stron św. pamięci Tadeusza

„Bóg Honor i Ojczyzna”
Ku pamięci Tadeusza Wiesława Rybczyka

Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu w Nowej Hucie

FO
T.

 W
ŁA

D
YS

ŁA
W

 Ł
O

PA
TK

A



Głosiciel • Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn • Maj 2017 • Nr 5 (246) 15

11 maja br. na terenie Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zakliczynie odbyła 
się III edycja „Akademii Bez-
piecznych Młodych Kierow-
ców Powiatu Tarnowskiego” 
zrealizowana przez Powiat 
Tarnowski w partnerstwie 
z Małopolskim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Tarno-
wie we współpracy z Fun-
dacją Prodriver, Komendą 
Miejską Policji w Tarnowie 
oraz OSP w Zakliczynie. 

Ze szkół Powiatu zjechało bli-
sko 200 uczniów, którzy przez 
trzy godziny uczyli się jak unikać 
zagrożeń na drodze i jak reagować 
w przypadku wypadku drogowego. 
W programie znalazły się m.in. 
szkolenie „jak powstrzymać pija-
nego kierowcę przed jazdą”, „slalom 
pijaka” w alkogoglach, symulator 
zderzeń i symulator dachowania, 

darmowe gokarty, instruktaż bez-
piecznej jazdy na trolejach i z tale-
rzem Stewarta, instruktaż z udzie-
lania pierwszej pomocy ofiarom 
wypadków.

Na zakończenie uczniowie 
zobaczyli realistyczną symulację 
wypadku drogowego z udziałem 
służb ratowniczych i nauczyli się 
jak zabezpieczyć miejsce zdarze-

nia i udzielić pierwszej pomocy 
poszkodowanemu, a także mieli 
okazję przyjrzeć się spektakular-
nemu rozcinaniu pojazdu i gasze-
niu pożaru przez miejscowy zastęp 
straży pożarnej. Organizatorzy 
mają nadzieję, że zdobyta wiedza 
pozwoli uczestnikom uniknąć 
wielu groźnych sytuacji podczas 
zbliżających się wakacji i sku-
tecznie zareagować w przypadku 
zagrożeń na drodze.

Tekst i fot. Robert Barys
Wydział Rozwoju Powiatu

„Święcenia kapłańskie 
przyjął 21 marca 1953 
roku w Krakowie. Pochodzi 
z parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Krakowie-Bieżanowie. 
W zakliczyńskim klasztorze 
od roku 1990 roku, wcześniej 
był kapelanem Sióstr Bernar-
dynek w Kończyskach. 

Nikt z parafian nie wyobraża 
sobie zakliczyńskiej francisz-
kańskiej wspólnoty klasztornej 
bez tego charakterystycznego, 
energicznego - mimo słusznego 

wieku - duchownego w brązowym 
habicie, często przechadzającego 
się lipową alejką z Chrystusem 
Frasobliwym i kapliczką św. Jana 
Nepomucena. Zazwyczaj z różań-
cem w ręku, pogrążonego w modli-
twie, ale i chętnie nawiązującego 
pogawędkę z napotkanymi ludźmi. 
Jego przyjaciel, o. Mariusz Stani-
sław Dębiński, mówił w homilii 
podczas Jubileuszu 60-lecia świę-
ceń kapłańskich, że często spotykał 
go na klęczkach w jego celi przy 
własnoręcznie zbudowanym ołta-
rzyku. Wiernych i współbraci na 
co dzień okrasza dowcipem, cza-

sami ciętą uwagą, ale i uśmiechem, 
podśpiewując sobie pod nosem. 

Takiego znamy i zapamiętamy - tak 
pisałem w kwietniowym numerze 
Głosiciela w roku 2013 po uro-
czystościach jubileuszowych ojca 
Michała. 

O. Michał Ślusarek, doczekawszy 
91 roku życia, po 66-letniej służbie 
w zakonie, w tym 64 jako kapłan, 
odszedł do Pana 25 kwietnia 2017 
r. Dwa dni później w samo połu-
dnie żegnała go najbliższa rodzina, 
żegnali parafianie i współbracia 
zakonni z o. gwardianem Toma-
szem Kobierskim, który dziękował 
za obecność, modlitwę i opiekę nad 
o. Michałem w ostatnich chwilach 
jego życia, ponadto liczne przed-
stawicielstwo duchowieństwa, 

podobnie jak podczas jubileuszu 
kapłaństwa obecni o. prowincjał 
Rufin Maryjka i o. Mariusz Stani-
sław Dębiński, Honorowy Obywatel 
Gminy Zakliczyn, który ponownie 
wygłosił wzruszającą homilię. Ze 
swojej parafii w Niemczech przy-
był o. Janusz Wróbel, którego dom 
rodzinny jest w sąsiedniej Zdoni. 
Mszy św. pogrzebowej przewod-
niczył ks. bp Stanisław Salaterski. 
Zmarłego odprowadzono w kon-
dukcie żałobnym na cmentarz para-
fialny w Zakliczynie, gdzie został 
pochowany w zbiorowej mogile 
Ojców Franciszkanów.

Marek Niemiec
fot. arch. OO. Franciszkanów

Ostatnie pożegnanie ojca Michała

Realizując jedno z prio-
rytetowych zadań naszej 
formacji, jakim jest zacie-
śnianie współpracy ze spo-
łecznością lokalną, chcie-
libyśmy zaprosić Państwa 
do udziału w cyklu debat 
społecznych. 

Celem tych spotkań jest zdia-
gnozowanie i określenie potrzeb 
związanych z zagrożeniami 
bezpieczeństwa mieszkańców, 
wymagających podjęcia działań 
prewencyjnych przez policję bądź 
inne podmioty odpowiedzialne 
za utrzymanie szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa. Tema-
tem poszczególnych debat będą 
przede wszystkim aktualne pro-
blemy społeczne zdiagnozowane 
lokalnie m.in. poprzez Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Jesteśmy przekonani, że spotkania 
z Państwem pozwolą nam na usta-
lenie, o jakich zagrożeniach należy 
rozmawiać w pierwszej kolejności 
oraz na określenie i zaplanowania 

działań reaktywnych i zapobie-
gawczych odpowiadających na 
aktualne zagrożenia, z uwzględ-
nieniem szczególnej roli dzielni-
cowego.

Data i miejsce debaty – 23 
maja 2017, godz. 16.00 – Ratusz 
w Zakliczynie, Rynek 1

Tematy debaty:
• Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-

pieczeństwa
• Program „Dzielnicowy bliżej 

nas”
• Aplikacja „Moja Komenda”

Na wszelkie pytania w sprawie 
debaty odpowiedzą Państwa dziel-
nicowi:
• asp. Adam Kula, tel. 604-514-

250, e-mail: adam.kula@tar-
now.policja.gov.pl

• mł. asp. Wojciech Klisiewicz, 
tel. 604-517-786, e-mail: woj-
ciech.klisiewicz1@tarnow.poli-
cja.gov.pl

(UM)

Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie 
– debata społeczna

Prewencyjnie przed wakacjami
Ostatnie pożegnanie na zakliczyńskim cmentarzu

Pogrzebowa Msza św. po przewodnictwem ks. bp. Stanisława Salaterskiego Homilia o. Mariusza

Spektakularne gaszenie i rozcinanie pojazdu

Pierwsza pomoc

Zmagania obserwował starosta R. Łucarz
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Wiosna na dobre już zapa-
nowała, przyroda zbudziła 
się do życia. Życiem również 
tętni Dom Agroturystyczny 
„Pod Lupą”. W tym jakże go-
ścinnym i urokliwym miejscu 
nudzić się nie sposób, a to 
za sprawą oferowanych tam 
niecodziennych atrakcji. 

Kto tu zawita skorzystać może 
z przejażdżki – czy to konno czy 
też terenówką, ze ścianki wspinacz-

kowej, dostępne są również zjazdy 
na linie, tak zwane „bawarki”. Dech 
w piersi zapiera przesuwająca się 
pod stopami przepaść… Dla szu-
kających spokojniejszych doznań 
jest apiterapia, jak i inne dobro-
dziejstwa płynące ze znajdującej się 
tu pasieki. Można też wziąć udział 
w różnego rodzaju współzawodnic-
twach, jak choćby wyścigu wozów 
drabiniastych – przy czym samemu 
decydujemy czy siedzimy na wozie 
czy też jesteśmy do niego zaprzę-

gnięci. A po dniu pełnym wrażeń 
można skorzystać z sauny w postaci 
ruskiej bani.

Dom Agroturystyczny „Pod 
Lupą” kojarzy się również z orga-
nizacją większych imprez. Goście 
długo pamiętali połączoną z zabawą 
Noc Kabaretową sprzed dwóch lat. 
Impreza to wynik współpracy wła-
ściciela, Andrzeja Lupy, z Zakręconą 
Wioską Tematyczną.

Do tego pomysłu postanowiono 
powrócić po rocznej przerwie. Na 
gości czeka powiększony w mię-
dzyczasie amfiteatr i znacznie 
rozbudowane zaplecze. Na scenie 
rządzić będzie sprawdzony i nie-
zrównany kabaret „Jestem”, który 
świętuje właśnie dziesięciolecie 
swojego istnienia. Zaprezentują się 
też inni wykonawcy - jacy? To na 
razie niespodzianka. Po występach 
scena dostępna będzie dla gości. 
Gospodarz zapewnia muzykę, 
bufet obficie zaopatrzony w jadło 
i napoje oraz, co najważniejsze, 
wspaniałą atmosferę! Startujemy 
3 czerwca o godzinie 18. Zapra-
szamy!

Tekst i fot. Maciej Turczak 

Jabłko waży 20 dag, co jest 
równe wadze 4 śliwek. Ile 
waży pomarańcza, jeżeli 
waży tyle co 6 śliwek? To jed-
no z zadań testu w ramach 
14. edycji matematycznych 
zmagań przedstawicieli klas 
III gminnych szkół podsta-
wowych, przeprowadzonej 
już po raz 14. w paleśnickim 
Zespole Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum. 

W szranki konkursu przystąpiło 
12 uczniów; szkoły w Charzewicach, 
Filipowicach, Gwoźdźcu, Stróżach, 
Zakliczynie i Paleśnicy reprezento-
wała para laureatów szkolnych eli-
minacji. Uczestnicy w ciągu godziny 
rozwiązywali test składający się z 16 
zadań i jednego dodatkowego. Za 
każdą dobrą odpowiedź otrzymy-
wali po 5 punktów. 

Mistrzem Matematyki, w kon-
kursie od początku koordynowa-
nym przez nauczycielkę ZSPiG 
w Paleśnicy Stanisławę Kosakowską, 

został przedstawiciel gospodarzy, 
podopieczny wych. Stanisławy Mar-
tyki - Mateusz Klimek, który uzy-
skał 25 punktów za zaliczenie testu 
(tylko z jednym błędem). Kolejne 
miejsce dla Oliwii Gemzy ze Stróż 
(24 pkt., op. Elżbieta Soska) i trzecie 
ex-aequo dla Wojciecha Smolenia 

z Gwoźdźca (23 pkt., op. Monika 
Dudek) i Aleksandry Ojczyk ze 
Stróż (23 pkt., op. Izabela Kier-
masz). Tuż za podium uplasowała 
się Milena Kwiek z Zakliczyna (19 
pkt., op. Małgorzata Wolska).

Po ceremonii rozdania nagród 
z udziałem pani dyrektor Agnieszki 

Pomikło oraz wiceburmistrza 
Dawida Drukały (jak zapewniał - 
wielkiego miłośnika matematyki), 
nowo ogłoszony, niespełna 10-letni 
mistrz zapewniał, że mimo iż ceni 
sobie sport i WF, nadal będzie roz-
wijał swoje matematyczne uzdol-
nienia.

Autorką testu, pisanego w hali 
sportowej szkoły, była doradczyni 
metodyczna Samorządowego 
Centrum Edukacji w Tarnowie 
Katarzyna Liro, która zastąpiła 
swoją koleżankę z SCE, wielolet-
nią autorkę testów w paleśnic-
kim konkursie, Izabelę Nadolnik. 
Oceny testów podjęły się opiekunki 
uczniów. Nagrody z pewnością 
trafione, bo oprócz dyplomów 
uczestnicy Gminnego Konkursu 
Matematycznego Mistrz Matema-
tyki 2017 otrzymali kostki Rubika 
i szachy. A więc łamigłówka i gra 
jakże kształcące umysły. Na koniec 
gościnni gospodarze uraczyli 
wszystkich uczestników i ich opie-
kunów wraz z zaproszonymi gośćmi 
pysznym obiadem. Matematyczne 
przedsięwzięcie w paleśnickiej pla-
cówce, na wskroś profesjonalnie 
zorganizowane, ma już ustaloną 
w gminie nad Dunajcem renomę.

Tekst i fot. Marek Niemiec
PS. Odpowiedź na zadanie 
z początku relacji: 30 dag.

Znamy Mistrza Matematyki 2017!

Zakręcona Noc Kabaretowa w Rudzie Kameralnej

Na rozwiązanie testu piszący mieli godzinę Uczestnicy i organizatorzy z wiceburmistrzem D. Drukałą

Bezkonkurencyjny Mateusz, mistrz matematyki, obok 
doradczyni SCE K. Liro Ceremonia ogłoszenia wyników i rozdania nagród
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Zapraszamy i życzymy szerokiej drogi!
Stacja czynna: 
pon.-pt w godz. 7-18
w soboty w godz. 7-14
tel. 14-66-53-794

Przeglądy techniczne i diagnostyka:
- samochodów osobowych
- samochodów dostawczych
- ciągników rolniczych
- pojazdów zasilanych LPG
- pojazdów sprowdzanych z zagranicy
- pojazdów pokolizyjnych
- motocykli
Ponadto:
- komputerowe ustawienie zbieżności kół
- analiza spalin
- kontrola amortyzatorów
- montaż instalacji gazowych BRC

Stacja Kontroli Pojazdów Kazimierz Bednarek
Zakliczyn, ul. Grabina 6
(na terenie SPU Zakpol)

Rokroczne powiatowe 
konkursy rysunkowe „Nie 
wypalaj suchych traw” 
i „Kiedy dzwonię po straż 
pożarną” są formą edukacji 
dzieci w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa w momencie 
zagrożeń. Obydwa cieszą 
się dużym powodzeniem 
w naszych szkołach. Organi-
zatorami etapu gminnego są 
Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP w Zakliczynie przy 
wsparciu dyrekcji Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Zakliczynie i samo-
rządu gminy.

Pierwszy konkurs adresowany 
jest do uczniów klas IV-VI, drugi 
do dzieci z klas I-III. Format prac 
A3. Hasło przewodnie odzwiercie-
dla rysunek namalowany farbami, 
kredkami lub flamastrami.

Do etapu powiatowego komi-
sja zakwalifikowała po jednej 
pracy z każdej grupy wiekowej. 
Pozostałe dwa miejsca nagra-
dzali organizatorzy. Fundatorem 
nagród był burmistrz Dawid 
Chrobak, uczestniczący w cere-
monii uhonorowania wszystkich 
uczestników konkursów, którzy 
pojawili się w placówce przy ul. 
Malczewskiego na podsumowaniu 
akcji. Jury miało twardy orzech do 
zgryzienia, bowiem poziom arty-

styczny nadesłanych prac okazał 
się wysoki.

W konkursie „Nie wypalaj 
suchych traw” pierwsze miejsce 
w gr. IV SP zajęła Klaudia Sowa 
z Gwoźdźca, drugie miejsce dla Julii 
Migdał z Zakliczyna, trzecie - Oli-
wia Chrobak z Paleśnicy. Gr. V SP 
- 1. Wiktoria Banaś z Gwoźdźca, 2. 
Tomasz Chochliński, 3. Anna Soska 
- oboje z Paleśnicy. Gr. VI SP - 1. 
Zuzanna Korczyńska ze Stróż, 2. 
Natalia Zych, 3. Dawid Biel - oboje 
z Zakliczyna.

Laureaci konkursu „Kiedy 
dzwonię po straż pożarną”: gr. 
I kl. SP - Sara Kwiek z Zakliczyna, 
2. Nicola Kasprzyk z Zakliczyna, 
3. Katarzyna Sacha z Paleśnicy. 
Gr. II kl. SP - 1. Kacper Klocek 
z Paleśnicy, 2. Dawid Wypasek 
z Zakliczyna, 3. Bartosz Perkman 
z Zakliczyna. Gr. III kl. SP - Julia 
Adamska z Faściszowej, 2. Miłosz 
Mrzygłód z Gwoźdźca, 3. Kacper 
Mateja z Gwoźdźca.

Prace oceniała komisja w skła-
dzie: Stanisław Kusiak - przew. 
oraz Ewa Klocek, Tadeusz Trytek 
i Marek Niemiec. Konkursy nad-
zorował komendant Łukasz Łach. 
W ceremonii rozdania nagród 
uczestniczyli ponadto dyr. Krystyna 
Sienkiewicz-Witek i prezes ZG OSP 
Tomasz Damian.

Marek Niemiec
fot. Ewa Klocek

Rysunkowa edukacja

Prace laureatów oceniano na powiatowym etapie w PSP Tarnów

Trudny wybór przed jury
Burmistrz Dawid Chrobak nagrodził wszystkich uczestników 
strażackiego konkursu
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„Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi” - te słowa 
Papieża św. Jana Pawła II 
towarzyszą naszym koncer-
tom od początku.

Jak wiadomo: pomaganie jest 
dobre, pomaganie jest ważne, 
pomagać może każdy i wszę-
dzie, bo każda pomoc jest war-
tościowa. Warto pomagać nie 
tylko innym, ale także sobie, 
bo pomaganie zmienia świat 
na lepsze, a każdy gest, nawet 
najdrobniejszy, zmienia świat…, 
czyjś świat.

Tymi słowami rozpoczął się 
tegoroczny VI Charytatywny 
Koncert Piosenki Przedszkolnej 
„To dla Ciebie…” pod hasłem 
„Kocham, lubię, szanuję – war-
tości każdego z nas ujęte w pio-
sence”, zorganizowany 1 maja 
br. przez Przedszkole Publiczne 
Nr 1 w Zakliczynie z Oddziałem 
w Lusławicach.

Bohaterkami tego przedsię-
wzięcia były dwie dziewczynki: 
4-letnia Emilka, u której zdia-
gnozowano nowotwór mózgu 
– glejaka pnia mózgu, nieope-
racyjnego, oraz Basia, dla której 
organizowane były dotychcza-
sowe koncerty.

Koncert objęli swoim patrona-
tem Starosta Tarnowski Roman 
Łucarz oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Zakliczyn Dawid Chro-
bak.

Swoją obecnością zaszczycili 
nas:
– Burmistrz Miasta i Gminy 

Zakliczyn - Dawid Chrobak,
– koordynator projektów sty-

pendialnych „Bez Barier”- 
Ewa Jóźwiak,

– radny Powiatu Tarnowskiego 
- Kazimierz Korman,

– inspektor ds. oświaty Gminy 
Zakliczyn - Agnieszka Malisz,

– nauczyciel akademicki Tar-
nowskiej Szkoły Wyższej - 
Grażyna Skrzekucka,

– dyrektor Zakliczyńskiego 
Centrum Kultury - Kazimierz 
Dudzik,

– redaktor lokalnej gazety „Gło-
siciel” - Marek Niemiec,

– dyrektorzy, kierownicy, prezesi 
jednostek organizacyjnych 
Gminy Zakliczyn,

– rodzice Basi i Emilki, dla któ-
rych zbierano fundusze.

Podczas koncertu mogliśmy 
podziwiać wspaniałe występy 
wokalne małych artystów. 
W imprezie wzięły udział przed-
szkolaki z następujących placó-
wek:

Organizatorzy: Przedszkole 
Publiczne Nr 1 w Zakliczynie, 
Przedszkole Publiczne Nr 1 
Oddział Lusławice,

oraz
– Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Paleśnicy,
– Szkoła Podstawowa i Przed-

szkole w Filipowicach,
– Zespół Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola w Gwoźdźcu,
– Przedszkole Niepubliczne pw. 

Świętej Rodziny w Zakliczy-
nie,

– Przedszkole Publiczne w Sie-
miechowie,

– Szkoła Podstawowa w Zakli-
czynie,

– Szkoła Podstawowa w Faści-
szowej,

– Szkoła Podstawowa w Stró-
żach,

– Niepubliczny Zespół Szkolno–
Przedszkolny we Wróblowi-
cach.
Sala, jak co roku, wypełniona 

po brzegi.
Podczas koncertu SPON „Bez 

barier” prowadziło zbiórkę pie-
niężną pod numerem 2017/269/
OR. Dochód w wysokości 
4706,48 zł przeznaczony zosta-
nie w całości na rehabilitację 
chorej Emilki z Filipowic, nato-
miast ogromne ilości nakrętek 
plastikowych przekazane zostały 
Basi z Gwoźdźca, dla której orga-
nizowane były dotychczasowe 
koncerty.

Mamy Emilki i Basi otrzymały 
również czeki na bezpłatne leki 
o wartości po 500 zł od SPON 
BEZ BARIER i Gminy Zakliczyn.

Serdecznie dziękujemy panu 
Staroście Romanowi Łucarzowi 
oraz panu Burmistrzowi Dawi-
dowi Chrobakowi za objęcie 
patronatem tego przedsięwzięcia, 
wychowawcom za przygotowanie 
młodych artystów, wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji 
koncertu, rodzicom i przybyłym 
gościom - za wspieranie akcji.

Podziękowanie składamy rów-
nież Stowarzyszeniu „Bez barier” 
– pani Ewie Jóźwiak oraz wolon-
tariuszom, którzy kwestowali dla 
Emilki i odbierali nakrętki dla 
Basi.

W podzięce za życzliwość 
i wsparcie dla naszych maluchów 
Burmistrz Dawid Chrobak otrzy-
mał z rąk dyrekcji i nauczycielek 
tytuł „Przyjaciela Przedszkola”.

Edyta Olszewska-Kwiek
fot. Marek Niemiec

Przedszkolaki o wielkim sercu…

Program:
14:50 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
15:00 –  Uroczysta Msza św. Bożego Ciała pod przewodnictwem 

Ks. Bp. Ordynariusza Andrzeja Jeża
- odczytanie i przekazanie dekretu Stolicy Apostolskiej 

ustanawiającego św. Jana Pawła II Patronem Miasta 
Zakliczyna przez Bp. Ordynariusza Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Zakliczyn,

- przekazanie relikwii św. Jana Pawła II parafii św. Idziego,
- podziękowania Burmistrza Miasta  i Gminy oraz Pro-

boszcza Parafii św. Idziego,
16:30 –  Procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy na zakliczyń-

skim Rynku
17:30 –  Zakończenie procesji przy pomniku św. Jana Pawła II na 

placu kościelnym i uroczyste błogosławieństwo wiernych 
Najświętszym Sakramentem,

- Akt Zawierzenia Miasta i Ziemi Zakliczyńskiej św. 
Janowi Pawłowi II dokonany przez Burmistrza Miasta 
i Gminy przy pomniku św. Jana Pawła II w 460. rocznicę 
lokacji miasta. Ucałowanie relikwii przez wiernych 
i przeniesienie relikwii św. Jana Pawła II do kościoła 
parafialnego

18:15 –  Odsłonięcie okolicznościowej tablicy upamiętniającej 
wydarzenia nadania patronatu św. Jana Pawła II w 460. 
rocznice lokacji miasta na budynku zakliczyńskiego 
Ratusza

18:30 –  Uroczysta kolacja w zakliczyńskim Ratuszu
18:30 –  Tańce lednickie w wykonaniu Szkoły Tańca Lilli Sztyler
19:00 –  Rozpoczęcie III Diecezjalnego Koncertu Uwielbienia

- Adoracja Najświętszego Sakramentu, uwielbienie i bło-
gosławieństwo

- Apel w godzinie śmierci św. Jana Pawła II
- Pantomima ewangelizacyjna

ok. 22:00 – Zakończenie koncertu

Patronat Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego 
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawid Chrobak

Proboszcz Parafii pw. św. Idziego Opata 
ks. Paweł Mikulski

Proboszcz Parafii pw. MB Anielskiej 
o. Tomasz Kobierski

Serdecznie zapraszają na 
Uroczystość nadania 

patronatu św. Jana Pawła II 
Miastu Zakliczynowi 

i przekazania relikwii 
św. Jana Pawła II 

w 460. rocznicę lokacji 
Miasta Zakliczyna,

która odbędzie się w Uroczystość 
Bożego Ciała pod przewodnictwem 

JE Ks. Ordynariusza Bp. dr. Andrzeja Jeża 
15 czerwca 2017 r. na Rynku w Zakliczynie
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BRAMY
garażowe i przemysłowe

OKNA
aluminiowe i PCV

DRZWI
aluminiowe i PCV

ROLETY
zewnętrzne i wewnętrzne
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Centrum Języków Obcych 
istnieje już 8 lat, a liczba 
naszych uczniów rośnie 
z roku na rok, co czyni 
mnie niezmiernie dumną 
z tego co robimy i daje nam 
wszystkim siłę do dalszych 
działań. 

W Centrum kształcimy 
językowo zarówno dzieci, jak 
i młodzież, dorosłych, a nawet 
seniorów, każdy znajdzie coś dla 
siebie w naszej bogatej ofercie 
językowej. Oferujemy kursy 
języka angielskiego, niemiec-
kiego, hiszpańskiego, włoskiego, 
francuskiego oraz rosyjskiego. 

Oprócz zajęć językowych 
organizujemy cały szereg dodat-
kowych imprez, wyjazdów 
i warsztatów, podczas których 
nasi uczniowie mogą szlifować 
swój język. 

Wszyscy lektorzy, prowa-
dzący zajęcia w Language Solu-
tions, posiadają wykształcenie 
wyższe zarówno językowe, jak 
i pedagogiczne poświadczone 
dyplomami renomowanych 
uczelni, jak również doświad-
czenie w swojej pracy. Najważ-
niejszy jest jednak fakt, że nie 
traktują tego, co robią, jako tylko 
swoją pracę, ale jako swoją pasję, 
co widać każdego dnia, a najle-
piej na zadowolonych i uśmiech-
niętych twarzach uczniów.

Naukę języka angielskiego 
dzieci mogą rozpocząć już 
w wieku 6 miesięcy, oczywi-
ście do 3 roku życia uczestni-
czą w zajęciach razem z rodzi-
cami. Zajęcia Musical Babies 
(http://www.musicalenglish.
eu) metodą pani Anny Rat-
tenbury cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. Jest to bar-
dzo wyjątkowy czas nie tylko 
dla dzieci, ale i ich rodziców, 
kiedy bawią się z nami, a jed-
nocześnie osłuchują z językiem 
angielskim. Jest to najbardziej 
naturalny proces przyswajania 
języka, a przy okazji uczy dzieci 
przebywania ze sobą i pierw-
szych umiejętności społecz-

nych. Kiedy już nasze maluchy 
są troszkę starsze uczęszczają na 
zajęcia Musical English, dosto-
sowane do dzieci w wieku od 
4 do 6 lat. Są to zajęcia bardzo 
dynamiczne, angażujące „całe” 
dzieciaki, jest w nich dużo 
ruchu, dużo zabawy, a przede 
wszystkim bardzo duża dawka 
języka angielskiego, który jest 
podczas zajęć przyswajany. 

Program Musical Babies 
został wyróżniony nagrodą 
European Language Label dla 
innowacyjnych inicjatyw edu-
kacyjnych. 

Nowością są zajęcia z języka 
niemieckiego oraz hiszpańskiego 
dla dzieci w wieku od 3 lat!

Dzieci szkolne i młodzież 
uczęszczają na zajęcia dwa 
razy w tygodniu, a długość lek-
cji dostosowana jest do wieku 
słuchaczy. Program naucza-
nia w naszej szkole oparty jest 
wyłącznie na sprawdzonych 
metodach nauczania i w 100% 
zgodny z podstawą programową. 
Staramy się, aby nasze zajęcia 
były atrakcyjne i ciekawe dla 

uczniów. Bazujemy więc na pod-
ręcznikach tylko renomowanych 
wydawnictw, zajęcia odbywają 
się w przyjaznej atmosferze 
z użyciem multimediów i bogatej 
bazy materiałów dodatkowych. 

Poza tym, dzięki współpracy 
z Learning Enterprises (szkoła 
w Stanach Zjednoczonych), 
kursanci mają okazję na kon-
takt z instruktorami ze Stanów 
Zjednoczonych, którzy co roku 
prowadzą wakacyjne warsztaty 
językowe w naszym Centrum.

Dodatkowo przygotowu-
jemy uczniów do egzaminów 
gimnazjalnego i maturalnego, 
egzaminu FCE oraz TEFL. Nasi 
uczniowie radzą sobie świetnie 
i uzyskują bardzo dobre wyniki!

Ale Centrum Językowe nie 
kształci tylko dzieci i młodzieży, 
ale również dorosłych. Dla tej 
grupy wiekowej kursy odby-
wają się wieczorami lub rano. 

Ponadto nasi dorośli słucha-
cze mają okazję wypróbować 
swój język podczas wyjazdów, 
zarówno za granicę do Wielkiej 
Brytanii, jak i bliżej podczas 
weekendowych warsztatów. Od 

4 lat oferujemy też kursy języ-
kowe i zajęcia indywidualne dla 
seniorów.

Jak wspomniałam, nasza 
szkoła to nie tylko kursy języ-
kowe, to taka mała społeczność. 
Spotykamy się podczas różnych 
imprez, z okazji świąt, urzą-
dzamy pikniki dla dzieci z rodzi-
cami, ogniska i organizujemy 
wakacyjne obozy językowe oraz 
zimowiska językowe. Z młod-
szymi dzieciakami wyjeżdżamy 
do przepięknych miejsc w Pol-
sce, gdzie oprócz warsztatów 
i konwersacji z języka angiel-
skiego uczestnicy mają mnóstwo 
atrakcji. Programy naszych obo-
zów łączą ze sobą naukę języka 

angielskiego z bardzo aktywnie 
spędzonym czasem, mnóstwem 
ruchu, sportu i całą masą nie-
spodzianek i wakacyjnych przy-
gód. 

Z młodzieżą wyruszamy na 
obozy do Wielkiej Brytanii, 
gdzie mają okazję sprawdzić 
swoje umiejętności językowe 
w prawdziwym środowisku 
anglojęzycznym i zwiedzić cie-
kawe miejsca. Odwiedziliśmy 
już Anglię, Szkocję, Irlandię, 
a w tym roku wybieramy się do 
Walii. Niezapomniane wrażenia 
gwarantowane!

Language Solutions - Cen-
trum Języków Obcych ist-
nieje już 8 lat! Czerpiemy więc 
z naszych doświadczeń, ale 
mamy też mnóstwo nowych 
pomysłów, które ciągle wpro-
wadzamy podczas  zajęć. Nie-
przerwanie staramy się rozwijać, 
biorąc udział w kursach i szko-
leniach, aby poziom nauczania 
w naszym Centrum był na naj-
wyższym poziomie, a uczniowie 
niezmiennie zadowoleni. 

Korzystając z okazji, chciała-
bym podziękować naszym wspa-
niałym uczniom, jak również 
ich rodzicom za zaufanie, któ-
rym obdarzają nas od lat. Wasze 
zadowolenie i zaangażowanie we 
wszystko, co robimy jest dla nas 
największą pochwałą, podzięko-
waniem i motywacją do dalszego 
działania. 

Zapraszam na naszą stronę 
internetową www.lscentrumje-
zykowe.pl oraz na nasz profil na 
Facebooku: www.facebook.com/
LanguageSolutionsCentrumJe-
zykowObcych, gdzie można 
zapoznać się z ofertą.

Tekst i fot. 
Jadwiga Martyka-Rojek

8 lat Language Solutions 
– Centrum Języków Obcych
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KARTA
DUŻEJ
RODZINY -15%

Zbliża się wielkimi kroka-
mi przełom wiosny i lata. 
Jest to okres obfitujący 
w imprezy kulturalno-roz-
rywkowe, których nie brak 
w naszej gminie. Wśród 
masy ofert bardzo ciekawie 
zapowiada się weekend 
Bożego Ciała. 

Na 15 czerwca zaplano-
wano kolejny Diecezjalny Kon-
cert Uwielbienia „Bóg bogaty 
w miłosierdzie”. Jednak data ta 
jest szczególna jeszcze z jednego 
powodu. Mianowicie tego dnia 
Zakliczyn oficjalnie dołączy do 
zaszczytnego grona miast, któ-
rych patronem będzie Papież-
-Polak. Burmistrz Dawid Chro-
bak wraz z radnymi niespełna 
dwa lata temu podjął działania, 
aby Zakliczyn był Miastem Świę-
tego Jana Pawła II. Rada Miej-
ska w Zakliczynie podjęła w tej 
sprawie jednogłośną uchwałę. 
Prośba została najpierw pozytyw-
nie zaopiniowana przez Biskupa 
Tarnowskiego Andrzeja Jeża, 
potem przez Episkopat Polski, 
a pod koniec 2016 roku osta-
teczną zgodę wyraziła Stolica 
Apostolska. Uroczystość nada-
nia Patronatu Św. Jana Pawła 
II Zakliczynowi rozpocznie się 
Mszą Świętą o godzinie 15 na 
zakliczyńskim Rynku.

Z kolei 18 czerwca każdy 
chętny wrażeń powinien skie-
rować swe kroki na Jamną. 
Okazją będzie druga już edycja 
„Jarmarku Dominikańskiego”. 
Przypomnijmy, w zeszłym 
roku Jamna dołączyła do grona 
zacnych miejscowości, gdzie od 
średniowiecza są one organi-
zowane. Odbywają się w kilku 
miejscach w Polsce, tam gdzie 
działają ośrodki duszpaster-
stwa Zakonu Kaznodziejskiego 
(Dominikanów). Przywilej 
organizowania jarmarku Zakon 
otrzymał bullą papieską Aleksan-
dra IV z 1260 roku. W zamyśle 
jarmark miał skłonić wiernych 
do liczniejszego uczestnictwa we 

Mszy świętej odpustowej w dzień 
św. Dominika, szybko jednak 
przerodził się w imprezę o cha-
rakterze handlowo-kulturalnym. 
Od lat 90. XX wieku Jarmarki 
Dominikańskie przeżywają swój 
renesans w nieco zmienionej for-
mie. Obecnie ograniczają się do 
kilkunastu straganów z pamiąt-
kami i rękodziełem i połączone 
są z piknikiem rodzinnym.

Impreza zapowiada się wspa-
niale, wszak zeszłoroczna, pierw-
sza edycja przyciągnęła na jam-
neńskie wzgórze setki rodzin. 
Jak opowiadał Robert Ogórek, 
koordynator stanowisk handlo-
wych: „Pamiętajmy, że Jamna to 
raptem 70. mieszkańców. Tym-

czasem dziś bawi się nas tutaj 
około tysiąca. To ewenement”. 
Z kolei o. Andrzej Chlewicki 
mówił: „Miejscowi prezentują 
to, z czego są najbardziej dumni: 
wyroby własnych rąk. Świętujmy 
na powietrzu, nie w supermar-
ketach. Swojskie jadło a nie che-
mia z fast-foodów”. Oczywiście, 
„Najpierw Eucharystia, później 
zabawa” –zaznaczył. Zadowo-
lony był również pomysłodawca 
i współgospodarz imprezy - bur-
mistrz Dawid Chrobak: „Bardzo 
się cieszę, że tyle osób uczestni-
czy w tym wydarzeniu. Tworzy 
się pewna wspólnota, wspólnota 
pokoleń, integracja młodych 
i starszych”.

Koordynatorem tego przedsię-
wzięcia, tak jak przed rokiem jest 
Robert Ogórek, do którego do 7 
czerwca prosimy zgłaszać sto-
iska telefonicznie: 604-78-03-30. 
Rozpoczniemy Mszą Św. o godz. 
11, a następnie przeniesiemy się 
na gościnne tereny wokół Domu 
Św. Jacka.

Na to wspaniałe połączenie 
kościoła, pikniku i jarmarku 
zaprasza Burmistrz Miasta 
i Gminy Zakliczyn Dawid 
Chrobak wraz z ojcem Andrze-
jem Chlewickim – od niedawna 
Honorowym Obywatelem Gminy 
Zakliczyn.

Tekst i fot. Maciej Turczak

Spotkajmy się na Jarmarku Dominikańskim…

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
informuje, iż w dniach od 24 maja 
do 2 czerwca 2017 r. we wszystkich 
sołectwach gminy Zakliczyn odbę-
dzie się zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych, opon do samocho-
dów osobowych oraz kompletnego 
(nie zdemontowanego) zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. 

Wszystkie odpady wielkogabarytowe, 
opony oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny 
należy wystawić w miejscu, z którego odbie-
rane są odpady komunalne (pojemniki) do 
godziny 7:00. 

Zbiórka przeprowadzona będzie zgodnie 
z poniższym harmonogramem:

Ruda Kameralna, Borowa, Dzierżaniny, 
Olszowa, Jamna, Paleśnica – 24.05.2017 r. 
(środa)

Zakliczyn – 25.05.2017 r. (czwartek)
Stróże, Filipowice, Wesołów – 26.05.2017 

r. (piątek)
Gwoździec, Roztoka, Charzewice, Zawada 

Lanckorońska, Melsztyn, Faliszewice – 
31.05.2017 r. (środa)

Wróblowice, Faściszowa, Lusławice, Bie-
śnik – 1.06.2017 r. (czwartek)

Kończyska, Słona, Wola Stróska, Zdonia 
– 2.06.2017 r. (piątek)

(UM)

Kolejna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych



Głosiciel • Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn • Maj 2017 • Nr 5 (246) 22

W ramach realizacji przed-
sięwzięcia pod wyżej wymie-
nionym tytułem młodzież 
z Gimnazjum w Zakliczynie od 
początku roku szkolnego re-
alizuje wiele różnorakich dzia-
łań przybliżających postać 
naszego słynnego rodaka. 
Jesienią, liczna grupa mło-
dych ludzi, zgodnie z sugestią 
opiekuna Szkolnego Koła 
Krajoznawczo-Turystycznego 
„Compass” Ireny Flakowicz, 
zdecydowała się zdobywać 
„Odznakę Krajoznawczą im. 
Św. Jana Pawła II”. W tym celu 
odbyło się kilka wyjazdów: do 
Wadowic, Łagiewnik, Krakowa 
oraz w Tatry i Gorce, gdzie 
młodzież zwiedzała miejsca 
związane z życiem i działalno-
ścią Karola Wojtyły na różnych 
etapach jego życia.

Wiosną przyszła kolej na podróż 
do Włoch i Watykanu. Wyjazd nastą-
pił 1 kwietnia br. wczesnym rankiem. 
Dzięki podróży w ciągu dnia była 
możliwość obserwowania i podzi-
wiania widoków roztaczających 
się za oknami autokaru. Widoczne 
były zaśnieżone szczyty Tatr i Pasma 
Babiogórskiego, zieleniejące już zbo-
cza Małej Fatry i Białych Karpat 
oraz naddunajskie równiny Dolnej 
Austrii, a dalej na południe Kara-
wanki i majestatyczne Alpy Julijskie 
z najwyższym szczytem Słowenii, 
Triglavem (2863 m n.p.m.). Mijane 
miasta (Bratysława, Graz, Villach, 
Klagenfurt) kusiły swymi atrakcjami, 
ale celem były Włochy.

Po 12-godzinnej podróży przez 
Słowację i Austrię 40-osobowa 
grupa dotarła do znanego ośrodka 
narciarskiego Tarvizio w Alpach 
Julijskich. Włochy od początku 
zaskakiwały. Okazało się, że hotel 
w którym zarezerwowano nocleg 
jest własnością rodziców Gabrielli 
Paruzzi, zdobywczyni Kryształowej 
Kuli w biegach narciarskich za sezon 
2003/2004. Gablota w recepcji pełna 
była sportowych trofeów i pamiątek. 
Widoki z okien hotelu na zaśnie-
żone alpejskie szczyty zaostrzyły 
nie tylko apetyty na tradycyjną 

włoską pastę, ale także na kolejny 
dzień, który miał rozpocząć się 
w górach. Rankiem wjazd kolejką 
gondolową na Monte Lussari (1790 
m n.p.m.), oszałamiające widoki na 
Jof di Montasio (2753 m n.p.m.) i Jof 
Fuart. Na szczycie Sanktuarium MB 
z Dzieciątkiem, które jest miejscem 
pielgrzymek Włochów, Austriaków 
i Słoweńców. Jan Paweł II bywał 
tu kilkakrotnie. Jak twierdził: „Tu 
piękno gór zlewa się z niebem”. 

Niestety, Alpy szybko trzeba 
było opuścić. Przejazd górskimi 
dolinami wzdłuż pieniących się 
lazurową wodą potoków z wido-
kami na ośnieżone alpejskie szczyty 
upłynął zbyt szybko, ale w tym 
samym dniu czekało nas jeszcze 
zwiedzanie Wenecji. Przesiadka 
na wodny tramwaj, szybka zmiana 
ciśnienia, natłok wrażeń i atrakcji, 
przyprawiały o zawrót w głowie. 
Wielojęzyczny tłum spacerujący 
wzdłuż kanałów przeciskał się 
wąskimi uliczkami na Plac św. 
Marka. Ogrom bazyliki, bajeczne 
mozaiki, Pałac Dożów, gondole, 
Most Westchnień, maski karnawa-
łowe, tradycyjnie barwione wenec-
kie szkło - to w tej chwili najszybsze 
skojarzenia z tym zapadającym się 
w morze miastem.

Następnie podróż wzdłuż Adria-
tyku do Rimini na kolejny nocleg. 

Nocny i spontaniczny śpiew „Barki” 
na adriatyckiej plaży w 12. rocz-
nicę śmierci Jana Pawła II na pewno 
zostanie na długo w pamięci. Wcze-
sna pobudka, tak aby przed śnia-
daniem zobaczyć wschód słońca, 
i dalsza podróż tym razem do 
Loretto, sanktuarium z cudowną 
figurą Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem, znanego głównie z Domku 
Matki Bożej przywiezionego tu 
przed wiekami przez krzyżowców. 
Wizyty Jana Pawła II w tym miej-
scu upamiętnia pomnik znajdujący 
się przy drodze do jednego z czte-
rech cmentarzy żołnierzy polskich 
z armii gen. Władysława Andersa, 

którzy polegli w walkach o Ankonę 
i Bolonię podczas II wojny świato-
wej. Uroczyście zapalone znicze, 
złożone wiązanki kwiatów dowo-
dzą, że pamięć i wdzięczność są 
nadal żywe. Kolejny etap podróży 
prowadził w poprzek Apeninów 
przez Park Narodowy Gran Sasso. 
Przejazd pod dochodzącymi do 3 
tys. metrów ośnieżonymi szczytami  
dziesięciokilometrowym tunelem 
też był swego rodzaju atrakcją.

Monte Cassino to kolejny punkt 
na mapie Włoch, który powinien 
odwiedzić każdy młody Polak. 
Górujący nad miastem Cassino 
klasztor benedyktyński odbudo-

wany został praktycznie od pod-
staw po wojennej pożodze. Wjazd 
na górę słynnymi „agrafkami” 
powodował przypływ adrenaliny. 
Już spojrzenie w dół na okolice 
pozwala zrozumieć trudności ze 
zdobyciem tego miejsca. Cmentarz 
liczący 1050 mogił żołnierzy pol-
skich robi ogromne wrażenie. Na 
twarzach młodych ludzi podczas 
modlitewnego skupienia widać 
było szczerą zadumę i chyba dumę 
z bycia Polakiem.

Kolejny dzień rozpoczął się mszą 
św. w Bazylice św. Piotra w Waty-
kanie. Zwiedzanie bazyliki, grobów 
papieskich, zwieńczyła modlitwa 
przy grobie św. Jana Pawła II. Dalej 
przyszła kolej na następne trzy 
bazyliki papieskie znajdujące się 
w Rzymie. W każdej z nich pamiątki 
związane z „naszym papieżem”. 
Pozostałości starożytnego Rzymu 
także zrobiły ogromne wrażenie. 
Spacer drogą sprzed 2 tysięcy lat, 
wśród budowli z tamtej epoki, to 
całkiem coś innego niż nawet naj-
wspanialsze fotografie czy filmy. 
Historia na żywo przyswajana jest 
o wiele łatwiej i daje niemal nama-
calne doświadczenia przeszłości. 
Nie sposób wymienić wszystkich 
zwiedzanych obiektów, ale zazna-
czyć przynajmniej trzeba: Fora 
Cesarskie, Łuk Konstantyna, Kapi-
tol, Koloseum, Fontannę di Trevil 
i Schody Hiszpańskie. Późnowie-
czorny powrót do hotelu przebiegał 
obok Stadionu Olimpijskiego, gdzie 
odbywały się derby Rzymu w piłce 
nożnej. AS Roma podejmowała 
Lazio Rzym, i tak naprawdę oprócz 
błąkających się kierowców szukają-
cych miejsc parkingowych nic na 
zewnątrz stadionu się nie działo. 
Żadnych kiboli, żadnych zadym. 
Policja tylko na dwóch skrzyżowa-
niach kierowała ruchem. Ot, taka 
mała różnica w piłkarskiej kulturze.

Następnego dnia kolejna bardzo 
wczesna pobudka (obyło się bez 
jakiegokolwiek narzekania), żeby 
zająć jak najdogodniejsze miejsca 
w sektorach na Placu św. Piotra. 
Przed wejściem na plac (zresztą jak 
i wcześniej przed każdym wejściem 
do innych bazylik) drobiazgowa 
kontrola. Obecność uzbrojonych 
żołnierzy na ulicach Rzymu i przy 
każdym z popularniejszych wśród 
turystów i pielgrzymów obiektów to 
już dla wszystkich rzecz normalna. 
Papież Franciszek przejeżdża obok 
i błogosławi wiernych. Po kilku 
chwilach jest ponownie. Zatrzymuje 
się w odległości ok. dwóch metrów, 
bierze na ręce dzieci, co wywołało 
małą konsternację, przyjmuje od 
kogoś z tłumu kubek z napojem. 
Niedowierzanie i euforia, że jest pra-
wie na wyciągnięcie ręki. W trakcie 
tej audiencji, podczas swego orędzia 
przywołuje przekaz o Bożym Miło-

Zakliczyńscy gimnazjaliści w Italii

W poszukiwaniu autorytetu; 
śladami św. Jana Pawła II

Compass na Placu św. Piotra…

… i w Asyżu

Audiencja, Ojciec Święty na wyciągniecie ręki!
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sierdziu, jaki pozostawił po sobie Jan 
Paweł II. Droga do autokaru wiedzie 
wzdłuż Tybru obok Pałacu Anioła 
przez słynny most, z którego rzy-
mianie w Sylwestra skaczą do rzeki.

Dalsza droga prowadziła w Ape-
niny do Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Mentorelli, które znaj-
duje się w surowych, suchych górach 
na wysokości 1018 m n.p.m. To naj-
częściej odwiedzane sanktuarium 
przez kardynała Wojtyłę podczas 
jego licznych podróży do Włoch, to 
miejsce, do którego przyjeżdżał się 
modlić w samotności jako papież. 
Niesamowita, refleksyjna atmos-
fera. Wapienne skały porośnięte 
skąpą górską trawą i śródziemno-
morskimi ostroroślami. Widoki na 
najwyższe szczyty Apeninów oraz 
kompletna cisza zakłócona naszą 
obecnością. Chwila modlitwy przed 
cudowną figurą MB oraz relikwiami 
św. Jana Pawła II. Zwiedzanie groty 
Św. Benedykta i wejście na skałę 
z kaplicą św. Eustachego, gdzie 
odbywa się krótka, turystyczna 
uroczystość wręczenia legitymacji 
członkowskich PTTK i Górskich 
Odznak Turystycznych. Pomruki 
zbliżającej się burzy i błyskawicz-
nie ciemniejące niebo zmuszają 
do rezygnacji z górskiej wycieczki. 
Dzięki temu jest jednak czas na wło-
skie zakupy. 

W ostatnim dniu zwiedzania 
przejazd Doliną Czarnej Rzeki do 
Cassi, gdzie znajduje się klasztor 
św. Rity, patronki spraw trudnych. 
Podróż przez aktywny sejsmicznie 
rejon ukazuje zniszczenia po jesien-
nym trzęsieniu ziemi w tych okoli-
cach. Po drodze do Polski jeszcze 
zwiedzanie miasta św. Franciszka 
i św. Klary. Miasto przyklejone do 
zbocza góry, jak wiele w tych oko-
licach. Asyż ze swymi bazylikami, 
kościołami jest jednak wyjątkowy. 
Freski w Bazylice Matki Bożej 
Anielskiej, wąskie uliczki wyprowa-
dzające przez oliwne gaje do góru-
jącej nad miastem twierdzy, robią 
niesamowite wrażenie. Na koniec 
słynna kapliczka Porcjunkula. 

Podczas tego wyjazdu na Półwy-
sep Apeniński kierunkowskazem 
wyznaczającym szlak podróży było 
życie i nauka Jana Pawła II, czło-
wieka, który wierząc i głosząc wiarę 
w pusty grób Chrystusa zmieniał 
ludzi i świat. Jest nadzieja, że jego 
nauczanie zostało przybliżone 
uczestnikom tego wyjazdu, że 
zostanie w głowach i sercach mło-
dzieży, że wspomnieniami z Włoch 
nie będzie tylko smak pasty i… 
zrywanych skrycie z drzewa man-
darynek.

Janusz Flakowicz
fot. Irena Flakowicz

- To nie było przedstawienie 
czy spektakl, to było praw-
dziwe Misterium: Misterium 
Nieprawości i Misterium 
Miłosierdzia - powiedział 
w ratuszu po inscenizacji 
Anny Oświęcimskiej ks. 
Paweł Mikulski - proboszcz 
parafii pw. św. Idziego.

W Święto Miłosierdzia Bożego 
młodzież obu zakliczyńskich parafii 
wystawiła Misterium pasyjne „To 
nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój 
grzech…” wg scenariusza i w reży-
serii Anny Oświęcimskiej. Spraw-
dzona przy okazji jasełek czy innych 
przedstawień o tematyce wielka-
nocnej grupa teatralna i tym razem 
przykuła uwagę licznej publiczno-
ści, która szczelnie wypełniła ratu-
szową Salę im. Spytka Jordana. Sym-
boliczne sceny Ostatniej Wieczerzy, 
Ukrzyżowania i Zmartwychwstania, 
a przede wszystkim umęczony, lecz 
zwycięski Chrystus w konfesjonale 
rozgrzeszający, kochający i miło-
sierny, obejmujący po ojcowsku 
grzesznika, a nawet… przybijający 
z nim „piątkę” - zrobiły na widowni 
spore wrażenie.

O walor muzyczny postarała 
się, jak zwykle, zdolna Gabrysia 
Bodziony (z gitarą) przy wsparciu 
Weroniki Kulak. Zabrzmiały znane 
pieśni i piosenki: „To nie gwoździe 
Cię przybiły, lecz mój grzech”, „Nie 
mądrość świata tego”, „Niepojęta 
łaska”, „Jesus Christ, You Are My 
Life”, „Zwycięzca śmierci”, „Jezu, 
ufam Tobie”. Obsługą nagłośnienia 
i światłami zajął się z wyczuciem 
Stanisław Kusiak.

W Misterium pasyjnym z dobrej 
strony pokazali się: Weronika 
Kwiek, Kamil Jaszczur, Gabriela 
Bodziony, Małgorzata Bodziony, 
Kamila Biel, Karolina Krawczyk, 
Krzysztof Jurek, Mikołaj Szafraniec, 
Mikołaj Kulak, Weronika Kulak, 
Paweł Krzemień, Piotr Krzemień, 
Monika Krzemień, Maksymilian 
Roguski, Przemysław Majewski, 
Konrad Majewski, Arkadiusz 

Majewski, Rafał Kwiek, Patryk 
Ludwa, Kamila Ludwa, Karolina 
Malisz, Aneta Rudnicka, Patrycja 
Sikorska, Marcin Nosek, Klaudia 
Wojakiewicz, Mateusz Ogonek, 
Julia Ogonek, Michał Wietecha, 
Patrycja Robak, Monika Kwiek, 
Anna Ramian, Jakub Pliszka.

Na uwagę zasługują również: 
kompozycja epizodów na scenie, 

stroje, gra światła i cienia, podkład 
muzyczny i celne wykorzysta-
nie przestrzeni - sceny, widowni 
i zaplecza. Młodzi aktorzy rok-
rocznie nabierają doświadczenia, co 
pozwala im na pozbycie się tremy; 
prezentowali się na ratuszowej sce-
nie tak ekspresywnie i sugestywnie, 
że publika nie mogła się nudzić.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Misterium Miłosierdzia 
na ratuszowej scenie

Zmarł wieloletni  
sołtys Wróblowic

Wypad w Alpy

Na Monte Cassino…

…i przed Koloseum

Społeczność miasta i gminy 
pożegnała niespełna 80-let-
niego śp. Eugeniusza Stępka, 
wieloletniego sołtysa Wró-
blowic, z 45-letnim stażem, 
który w roku 2014 podczas 
dożynek powiatowych 
w Ciężkowicach otrzymał 
w uznaniu zasług zaszczytny 
tytuł „Najlepszego Sołtysa 
Powiatu Tarnowskiego.

Aktywnie współpracujący 
w środowisku, należący do wielu 
instytucji i organizacji. Był preze-
sem Kółka Rolniczego, należał do 
miejscowej jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej, pełnił funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
zakliczyńskiego Oddziału Banku 
Spółdzielczego Rzemiosła oraz nale-
żał do spółdzielni rolniczo-produk-
cyjnej. Zawsze pogodny, otwarty 
na potrzeby mieszkańców i chętny 
do pomocy. Oddany rodzinie mąż 
i ojciec. 

Ceremonia pogrzebowa odbyła 
się 4 maja br. w kościele pw. św. 
Idziego Zakliczynie, w dzień św. 
Floriana, patrona strażaków. Śp. 
Eugeniusz Stępek został pocho-
wany na cmentarzu parafialnym 
w Zakliczynie.

Tekst i fot. Marek Niemiec
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10 GRUDNIA 

- Zastałem panią Joannę?
- Ma dziś wolne - blondynek 

uśmiechnął się radośnie. - Jak pan 
już musi, szefie, to za dychę mogę 
podać adres.

Wyjąłem z kieszeni banknot.
- Chcę z nią porozmawiać, to 

pilne.
- Rozumiem - schował pie-

niądze. - Pojedzie pan prosto. Za 
zakrętem pierwszy dom. Tylko, 
szefie - wypluł resztkę gumy - 
tatusiowi też trzeba odpalić. Taki 
mają zwyczaj. Podziękowałem 
i ruszyłem, pożegnany łobuzer-
skim uśmiechem. Zatrzymałem wóz 
przed obdrapanym murowanym 
domem w stylu „późny Gierek”. 
Z wnętrza dochodził spazmatyczny 
płacz dziecka i wrzask kobiety. Na 
odgłos dzwonka wszystko ucichło. 
Po dobrej chwili skrzypnęły drzwi. 
Podpity starszy mężczyzna o wyglą-
dzie boksera zagrodził drogę.

- Ja do pani Joanny. 
Brudna łapa złapała dziesięć 

złotych.
- Kochany - czknął i splunął na 

podłogę - chodź do salonu. Zawo-
łam córkę. Wprowadził mnie do 
jaskrawo pomalowanej nory, wyta-
petowanej plakatami filmowymi.

Plastikowo-zielone meble silnie 
kontrastowały z wielkim staroświec-
kim łożem, królującym pod ścianą. 
Wymięta, brudna pościel wymow-
nie świadczyła o przeznaczeniu 
„salonu”. Zapaliłem papierosa, cze-
kając na wejście heroiny. Poznała 
mnie natychmiast i roześmiała się. 

- Kotku - usiadła mi bezceremo-
nialnie na kolanach - stęskniłeś się za 
Joasią. Chcesz, żebym wróciła, prawda?

- Nie - odparłem.
- To czego chcesz - zrobiła nadą-

saną minę małej dziewczynki.
- Muszę z tobą porozmawiać. To 

sprawa bardzo ważna.
Wstała i usiadła naprzeciwko.
- Kochany, moje wywiady kosztują.
Położyłem na stole pieniądze.
- A teraz powiedz mi, co wiesz 

o kobiecie prześladującej w sklepie 
moją ciotkę.

Popatrzyła rozbawiona i wybu-
chła śmiechem.

- Co ty, mówisz serio, czy dałeś 
się nabrać tej starej wariatce. Jej 
mamusia też była nieźle stuknięta. 
Mówiła głośno do siebie. Pierwszy 
raz to się mocno wystraszyłam, ale 
potem nie zwracałam uwagi. Świr 
to świr, lepiej nie tykać.

- Możesz mi powtórzyć jej słowa?
- Nie pamiętam, zresztą, jak ci 

mówiłam, nie słuchałam.
- Postaraj się coś sobie przypo-

mnieć - kolejny banknot dołączył 
do brata. 

- Poczekaj - spojrzała łakomie 
na pieniądze - to jakoś tak leciało: 
„Czego pani ode mnie chce?... nic 
o tym nie wiem.... O co właściwie 
chodzi?... Proszę wyjść, proszę 
wyjść!…” Takie brednie bez sensu.

- Znałaś Romana Wróbla?
- Jasne, przyłaził prawie codziennie.
- Był uprzejmy dla mojej ciotki?
- On się prawie nie odzywał. 

Wyjmował z teczki rupiecie, dobi-
jali targu i znikał.

- Nie wiesz przypadkiem, skąd 
miał ten towar?

- On miał tego pełno w chałupie. 
Wiem, bo raz zapomniał parasola. 
Odniosłam mu po pracy. Nie lubi-
łam go. Obleśny typ.

- Dziś jest jego pogrzeb.
- Coś takiego, wyciągnął kopyta, 

ale miał chyba ze sto lat.
- Dziękuję, pomogłaś mi. Wsta-

łem, kierując się do wyjścia. Odpro-
wadziła mnie do samochodu.

- Powiem ci jeszcze coś. Właśnie 
sobie przypomniałam. Ta mityczna 
baba chciała dostać motyla.

- Jesteś pewna? - starałem się 
ukryć zainteresowanie.

- Na stówę. Pamiętam dobrze, 
bo wtedy tak mnie to rozbawiło, że 
włączyłam się do tej niby rozmowy 
i poradziłam pani Julce, by powie-
działa tej pani, że sklep zoologiczny 
jest za rogiem. 

- A co ona na to?
- Nic. Spojrzała nieprzytomnie 

i wyszeptała coś dziwnego.
- Pamiętasz?
- Jasne. Powiedziała: „Stare grzechy 

rzucają długie cienie”. Wtedy to już na 
pewno wiedziałam, że z nią coś nie 
tak. Bo przecież pomyśl, cienie rzucają 
drzewa, nie grzechy. No i miałam rację, 
za miesiąc wylądowała w szpitalu.

- Czy ktoś jeszcze odwiedzał 
ciotkę w sklepie?

- Raczej nie. Ale często w połu-
dnie, gdy miałyśmy przerwę, szła na 
górę do mecenasowej. Poznasz ją. 
To właścicielka kamienicy, w której 
masz sklep.

- Jaka jest ta mecenasowa?
- Ona jest niesamowita, no i jest 

wróżką. Raz mi nawet powróżyła, 
że wyjdę bogato za mąż, ale jak na 
razie to z tego nici.

- Wróżby czasem się sprawdzają 
- pocieszyłem ją.

- Ale czas ucieka - uśmiechnęła 
się gorzko i odeszła.

11 GRUDNIA 
- Przeanalizowałam w nocy 

całą sytuację - Marylka podniosła 
do góry palec wskazujący, co było 
u niej wyrazem silnej koncentracji 
- i wiem, co powinnam zrobić.

- Jadę z tobą do sklepu, odwiedzę 
panią Hortensję. Dziś upływa termin 
zapłaty czynszu, a po za tym ona 
była najbliższą przyjaciółką mamy. 
Urządzały razem seanse spiryty-
styczne. Ona ma kontakty ze strefą 
pozaziemską. Pomoże rozwiązać 
zagadkę motyla.

- Oj, poskarżę Stefanowi, jaką 
to ma wzorową parafiankę, która 
chadza na seanse.

- Po pierwsze - nie chadzam, a po 
drugie - on jest przyzwyczajony. 
Rozumie kult przodków.

- Tutaj nie Afryka, a ta twoja pani 
Hortensja nie ma za grosz talentu. 
Powróżyła Joasi bogatego męża, no 
i co?

- Nic straconego, bogatych idio-
tów nie brakuje, a panienka nie 
przebiera w środkach. Zbieraj się 
szybko, za dziesięć minut musisz 
otworzyć sklep. A do pani Hortensji 
pójdziemy razem. 

- Pamiętaj, by zwracać się do niej 
„pani mecenasowo” - przypomniała 
zdyszanym szeptem, gdy po mozol-
nej wspinaczce stromymi XIX-wiecz-
nymi schodami dotarliśmy do celu. 
Dzwonek zabrzmiał słabym echem, 
we wnętrzu domu i zapanowała cisza. 
Marylka zadzwoniła ponownie.

- Daj spokój, może wyszły - 
zacząłem powoli schodzić.

- Cicho! Wracaj, słyszę kroki. 
Pani Flora jest trochę głucha, miej 
cierpliwość.

Zazgrzytał stary zamek i ktoś 
ukryty wewnątrz uchylił lekko drzwi.

- To ja, Marylka, pani Floro, 
przyniosłam czynsz. 

W otwartych już teraz na całą 
szerokość wrotach stanęła anielico-
-topielica, a mówiąc zwyczajnie: 
wysoka smukła kobieta o pomarsz-
czonej twarzy, odziana w zieloną, 
sięgającą do kostek szatę. Siwe, dłu-
gie, rozpuszczone włosy nadawały 
jej wygląd postaci z teatru cieni. 
Ukłoniłem się grzecznie, całując 
pomarszczoną dłoń.

- Wejdźmy do salonu i bądźmy 
cicho, Hortensja zajęta jest rozmową 
z Lincolnem. Odwiedza ją teraz pra-
wie codziennie, dając przesłania. 
Siostra przekazała je kilku polity-
kom, ale niestety, sami rozumiecie. 
Na szczęście jego odwiedziny dają 
jej mnóstwo pozytywnej energii, 
więc bądź dobrej myśli, Marylko, 
rozwiążemy zagadkę, o której wspo-
minałaś wczoraj telefonicznie.

Miałem wrażenie, że śnię coś dzi-
wacznego. Salon przypominający 
moją rupieciarnię, pełen starych 
mebli, obrazów, figurek, wypchanych 
ptaków, wyblakłych zdjęć ludzi, któ-
rych nagrobki dawno pokrył mech, 
i ta kobieta wpół realna, wpół zjawa 
o cudownych zielonych oczach, któ-
rych nie odważył się zepsuć czas, 
mówiąca serio o wizycie dawno 
zmarłego człowieka. A może tylko 
stworzyła ten mit, bojąc się przyznać, 
że to brednie. Grudniowe słońce 
omiotło jej twarz, wydobywając 
z głębi oczu złote blaski.

- Jakie ma pani piękne oczy - nie 
mogłem ukryć zachwytu.

- Resztki fortuny, dziecko - 
uśmiechnęła się blado. - W mło-
dości, nie ukrywam, zachwycano się 
moją urodą. Major Krzesz-Brach-
nicki, mój świętej pamięci małżo-
nek, stoczył o mnie kilka pojedyn-
ków. Sam Wieniawa..., ale co tam 
wspominać stare dzieje. Zaparzę 
herbatę, siostra powinna lada chwila 
tu być. Lincoln kwadrans na dzie-
siątą zawsze wychodzi.

Zostaliśmy sami. Wstałem, by 
obejrzeć duży konny portret dziel-
nego majora wiszący nad sofą. Obok 
świetne dzieło Witkacego - portret 
pani Flory - malowany w 1938 roku. 
Modelka w zielonej sukni, podkre-
ślającej zieleń oczu.

- Usiądź, tu nie wystawa - Marylka 
zgromiła mnie szeptem. Chciałem 
zaprotestować, ale nagle osłupiałem, 
gdy do pokoju wtargnęła wielka, tłu-
sta blada larwa. Z fałdów jaskrawo 
czerwonego sari wysunęła małe 
łapki, którymi czule objęła Marylkę.

- Witaj Marusiu - szczebiotała, 
ignorując moją obecność - jestem 
tak usposobiona, że natychmiast 
możemy zaczynać.

- Pani mecenasowo, to jest Mar-
cin - Marylka przedstawiła mnie.

- Widzę, kochanie, nie jestem 
ślepa, kolejny adorator portretu 
mojej siostry. Patrz kochaneczku, 
patrz. Przed tobą patrzyli i po tobie 
patrzeć będą.

- Czy prezydent nie zmęczył pani 
zbytnio - Marylka chciała najwi-
doczniej zatuszować mój nietakt - 
bądź co bądź pora jest dość wczesna 
i poważne konferencje...

- Ależ kochana - mecenasowa 
ułożyła swe fałdy na kozetce - on 
kieruje się własnym czasem.

- Dla Amerykanina - włączyłem 
się do rozmowy - jest właśnie popo-
łudnie, a więc czas składania wizyt.

- No cóż - mecenasowa strzep-
nęła z serwety niewidzialny pyłek - 
wydaje mi się, że w tamtym wymia-
rze czas jest liczony inaczej, o ile 
w ogóle istnieje. Za to my, niestety, 
podlegamy czasowi.

- I zmieniamy się w czasie, prze-
ważnie na niekorzyść - wypaliłem.

- Masz rację, mój młody panie, 
dlatego lepiej podziwiać la belle 
Flora niż oglądać ruinę.

- Nie zgadzam się z panią, czas 
nie zniszczył jej oczu, widziałem 
przed chwilą ich złoty blask. Czas 
według mnie, jako artysty, nie niwe-
czy prawdziwego piękna tylko je 
zasusza, jak kwiaty.

- Jest pan romantykiem, drogi 
chłopcze. A proszę spojrzeć na 
przeciwległą ścianę. Śmiało, proszę 
podejść i popatrzeć.

Wstałem posłusznie, jak uczeń 
wykonujący polecenia nauczycielki. 
Wspaniały portret malowany przez 
Stryjeńską przedstawiał młodą bru-
netkę w stroju pół góralskim, pół 
huculskim o smagłej cerze, ciem-
nych oczach z grubym warkoczem 
przerzuconym przez ramię. Czer-
wony haft koszuli i takaż krajka 

podkreślały orientalny wdzięk 
pięknej dziewczyny. 

- I jakiż sąd wyda mój pan arty-
sta - pani Hortensja podeszła i ujęła 
mnie bezceremonialnie pod brodą 
- bo to mój romantyku jestem ja. 
Nie rób takiej zdziwionej miny, tak 
to naprawdę ja. Jeśli nie wierzysz, to 
spójrz tu i przeczytaj.

- „Hortensji Zośka”. Będzie to 
dla ciebie nauczka, by nie wyda-
wać sądów o czasie i pięknie, gdyż, 
pamiętaj, jedno i drugie nie należy 
do nas i od nas nie zależy.

Jęknąłem słowa przeproszenia, 
czując na sobie potępiający wzrok 
Marylki. Z opresji wybawiła mnie 
pani Flora, która weszła niosąc 
ogromną srebrną tacę pełną skład-
ników rannej herbatki. Pospieszy-
łem z pomocą.

- Oj Florciu - siostra zabaw-
nie pogroziła palcem - wodziłaś 
i nadal wodzisz młodych ludzi na 
manowce.

- Co też ty pleciesz - Flora roze-
śmiała się dźwięcznym, prawie 
młodzieńczym śmiechem - co ty 
pleciesz! Marcin jest artystą, więc 
podziwia dzieło innego artysty. A to, 
że ja jestem modelką, ma znaczenie 
drugorzędne.

- Panie znały Witkacego?
- Doskonale, moje dziecko. Przed 

wojną lato spędzałyśmy niemal 
zawszę w Zakopanem. Jednak nie 
należałyśmy do jego wielbicielek. 
Flora wolała ułanów, a ja mego 
Leona. Nie potrafisz zrozumieć 
tamtych czasów, tak różnych od 
dzisiejszej zgrzebnej rzeczywisto-
ści. Jakby porównać kolorowego 
motyla z ćmą. Wojna poczyniła zbyt 
duże spustoszenie w psychice ludzi. 
Obecny świat jest nazbyt wulgarny. 
Witkacy to przewidział.

Zegar na kominku wybił dzie-
siątą.

- To ja zostawiam Marylkę i zni-
kam. Od godziny sklep powinien 
być otwarty.

- Musi pan zostać - Flora ujęła 
mnie łagodnie za rękę. Jest pan 
potrzebny do seansu. 

- Ależ łaskawa pani, ja w to 
wszystko nie wierzę i obawiam się, 
że wszystko paniom zepsuję.

- To nie jest kwestia wiary - 
Hortensja uniosła filiżankę. Proszę 
zostać.

Przeszliśmy do małego, zaciem-
nionego pokoju. Okrągły stolik 
i cztery krzesła, zapalona świeca. 
Poczułem wzrastające napięcie...

Godzinę później odwiozłem 
Marylkę do domu i wróciłem. 
Przed sklepem czekało dwóch 
turystów. Pozbyłem się kolejnego 
Buddy i lustra w złoconej, gipsowej 
ramie. Znów zadźwięczał dzwonek. 
Młoda dziewczyna chciała obejrzeć 
wachlarz. 

- Ten z wystawy, proszę pana. 
Leży po prawej stronie.

Wyjąłem i rozłożyłem jedwabne 
cacko.

- Ależ piękny! Co za cudowne 
motyle - w jej oczach błyszczał 
zachwyt.

- Bo ja, widzi pan, jestem 
aktorką. Mam w domu niezłą 
kolekcję wachlarzy. Zbieram od 
kilku lat. Wybiegła uradowana, by 
dołączyć do czekającej na chodniku 
grupy.

Ewa Jednorowska

Odleć motylku
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W XVIII wieku wła-
ścicielami Zakli-
czyna zostali Lanc-
korońscy, którzy 

przejęli go z rąk Tarłów i dzierżyli 
miasteczko do 1886 r. Justyna Lanc-
korońska, właścicielka Zakliczyna, 
dbała o Zakliczyn i jego mieszkań-
ców. To dzięki niej oraz hrabiemu 
Karolowi Lanckorońskiemu przy 
ul. Mickiewicza, od 3 listopada 
1817 r., uruchomiona została 
pierwsza szkoła „trywialna”. 
Hrabia Karol Lanckoroński 
mieszkający w Wiedniu prze-
kazał pewną sumę pieniędzy 
na jej wyposażenie. Oczywi-
ście takich fundacji i pomocy 
Lanckorońskich było więcej. 
Tak więc ród Lanckorońskich 
pozytywnie wpisał się w długie 
dzieje zakliczyńskiego grodu. 
Przejdźmy jednak do zgonu 
i pogrzebu hrabiny Justyny 
Lanckorońskiej.

W poczytnej XIX-wiecznej 
gazecie „Rozmaitości” poja-
wiło się w numerze z 19 paź-
dziernika 1829 r. Doniesienie 
o śmierci i o pogrzebie JW z Hra-
biów Lanckorońskich Lancko-
rońskiej nadesłane. Napisał 
je i przesłał do redakcji sługa 
Lanckorońskich o inicjałach 
W. P. 

Oto autentyczny tekst owej rela-
cji. Język i pisownia nieco archa-
iczne, gdyż z początku XIX wieku.

„Doniesienie o śmierci i o pogrze-
bie hrabiny Lanckorońskiej

JW Justyna z Hrabiów Świętego 
Państwa Rzymskiego z Brzezia 
Lanckorońska Dama Krzyża gwiaź-
dzistego Jego Excellencyi JW Anto-
niego S.P.R. Hrabiego Kawalera 
orderu złotego runa Jego cesarsko 
królewskiej Mości tajnego Radcy 
rodzona siostra wdowa, Państwa 
Zakliczyna dziedziczna Pani w 75 
roku życia swego po uprzedniem od 
kilku lat rozporządzeniu majątku 
swego i zapisaniu licznych poboż-
nych legatów po znoszonéj długiej 
zdrowia swego słabości i chorobie, 
a mężnem chrześciańsko katolic-
kiem na śmierć przygotowaniu 
się świętemi sakramentami opa-
trzona dnia 18 Września 1829 roku 
o godzinie 3ciéj popołudniu z tym 
doczesnym rozstała się światem, 
zostawiwszy powszechny żal po 
sobie z utraty krajowi i Monarsze 
najwierniejszéj Wazalki, dzieciom 
najukochańszej matki, wnukom 
najprzywiązańszéj babki, obywa-
telom miłéj i spokojnéj sąsiadki, 
Duchownym prawdziwej czcicielki, 
sługom i poddanym swoim najlep-
széj pani, a ubogim szczodrobliwej 
do któréj szanowne zwłoki pozo-

stała dostojna familia, to jest synowa 
JW Józefa z Hr. Stadnickich Hrabina 
Lanckorońska, p JW Teodora Hr 
Lanckorońskiego syna małżonka, 
wdowa 6ściorga wnuków, matka 
tudzież Eleonora z Hr Lanckoroń-
skich Fibauser, w wdowim stanie 
będąca, w dowód przywiązania 
i wdzięczności łącznym staraniem 
i szafunkiem, zaprosiwszy Przewie-
lebną Kapitułę Katedralną i liczne 

Duchowieństwo z pobliższych 
6-ściu Dekanatów WW Ichm w licz-
bie 60 różnego stopnia na dni 3, 
według obrządku s. religii rzymsko-
katolickiej, przy mnogiej assysten-
cyi zgromadzonego obywatelstwa, 
sąsiadów, urzędników miejscowych, 
dworzan, służących, cechów miej-
skich, Zakliczyńskich włościan pod-
danych i różnego ludu krociowem 
światłem pochodni świec i lamp 
oraz choralną muzyką ozdobionej 
uroczyście pogrzebać starała się; 
następującym porządkiem: 

1. dnia wieczorem exportował 
ciało śp zmarłej z Jéj domu JXiądz 
Proboszcz miejscowy Zakliczyń-
ski, za środkującą przez JX Pallar 
Plebana z Pleśnéj żałobną mową 
do klasztoru Wielebnych Ojców 
Reformatów Zakliczyńskich, któ-
rego Fundatorką z przodków swoich 
była, gdzie 2 dnia to jest nazajutrz 
po odprawieniu przez wszystkich 
WW JJXięży przybyłych mszy świę-
tych i całego żałobnego Nabożeń-
stwa z konduktem kazaniem przez 
JX Dolińskiego Proboszcza miej-
scowego z ambony powiedzianem, 
uwieńczonego znowu wieczorem 
Jéj ciało przy podobnéj zgromadzo-
nego Duchowieństwa i ludu z świa-
tłem assystencyi i śpiewie psalmów 
muzyką przegrywanych, przez 
WJX Chrząszczyńskiego Probosz-
cza Nowo Wiśnickiego Poddzie-
kaniego Brzeskiego do własnego 

kościoła parafialnego w mieście 
Zakliczynie, za wzbudzającą przez 
JX Balickiego Plebana z Lisiéj góry 
żałobną z ambony mową zaprowa-
dzone a tamże 5 dnia po odprawie-
niu podobnie przez wszystkich JJ 
Xięży mszy ś. śpiewanych i czyta-
nych, odśpiewaniu całych wigilii 
żałobnego nabożeństwa i uroczystej 
summy, przez JWX Fukier Oficyjała 
jeneralnego Administratora Dyje-

cezyi Tarnowskiéj celebrowanej 
kazaniem z ambony przez WJX 
Gałeckiego właściwego Dzie-
kana Brzeskiego Konsyliarza 
konsystoryjalnego mianem 
przedzielonéj, odśpiewaniu 
przez zwyżrzeczonego JW 
Prałata celebrującego w towa-
rzystwie WJXiędza Zabierzew-
skiego Kanonika katedralnego 
Tarnowskiego i wszystkiego jak 
wyżej zgromadzonego Ducho-
wieństwa konduktu wielkiego 
Castrum doloris1 zwanego 
i odbytych kropienia kadzenia 
ciała ceremonijach też sza-
nowne zwłoki zmarłej ś p JW 
Justyny Hr Lanckorońskiéj do 
grobu przy kościele parafial-
nym Zakliczyńskim wymuro-
wanego zaprowadzone i przy 
ostatniej mowie duchownéj 
przez wspomnionego już JX 
Balickiego powtórnie z roz-

czuleniem obecnych wysłowionej 
i śpiewach psalmowych tamże obok 
zwłoków śp kochanego Jéj syna 
JW Teodora Hr Lanckorońskiego 
przed 5cią latami złożonych z nale-
żytem uczczeniem i powszechnym 
wszystkich otaczających żalem oraz 
błaganiem Boga Zastępów za Jéj 
duszę pogrzebane zostały, a tak cała 
ta pogrzebowa uroczystość rozda-
waniem jałmużny ubogim licznie 
zgromadzonym zakończyła się 
któréj niniejszą osnowę w dowód 
34-letniego ku zmarłej JW Pani i Jéj 
dostojnemu domowi przywiązania 
za odbierane względy zawdzięczenia 
i nieskończonego uszanowania oraz 
Duchowieństwa zbawieniem Jéj 
duszy trudniącego się uwielbienia 
do powszechnéj podaje wiadomości 
obowiązany sługa W…P…”.

Należy zaznaczyć, że Lanckoroń-
scy dbali o miejscowy lud, czego 
dowodem było chociażby rozda-
wane pożywienie najuboższym po 
zakończeniu ceremonii pogrzebo-
wej.

Źródło: 
„Rozmaitości”, R. 1829, nr 42, 
s. 342-343.

1 Castrum doloris („obóz bole-
ści”, „namiot żalu”) oznacza 
wystawne urządzenie katafalku, 
związane z ceremonią żałobną.

- Dobrze mi dziś idzie. Trzeba 
będzie ruszyć się w poszukiwaniu 
nowego towaru. Jednak szkoda, że 
staruszek zmarł. Nie mogłem prze-
móc się, by nawet w myślach nazwać 
go wujem.

Kolejny ostry dźwięk. 
W drzwiach stanął Stefan, ubielony 
świeżym śniegiem. Chwilę walczył 
z napierającą na drzwi wichurą, 
aż wreszcie zamknął i przekręcił 
zamek.

- Przy takiej pogodzie chyba nie 
spodziewasz się klientów.

- Mylisz się, sprzedałem dziś 
Buddę, lustro i wachlarz. Jak na 
jeden dzień to jest super. Właśnie 
myślałem, jak zdobyć nowy towar.

- Jednak wujaszek był nieoce-
niony. Nie wiem skąd brał te graty, 
ale ciocia miała tego zawsze pod 
dostatkiem.

- W jego domu został niezły 
zapas, tak przynajmniej twierdzi 
Joasia. Wybiorę się tam pod koniec 
tygodnia i porozmawiam z sąsiadką. 
Nie znasz jej przypadkiem?

- Wiem tylko, że nazywa się 
Onyszko. Chyba Jadwiga. Dzwo-
niłem do ciebie po ósmej, ale miałeś 
wyłączoną komórkę. Zaniepoko-
iłem się trochę, czy ktoś u was nie 
chory.

- Owszem, upadłem na głowę.
- W jakim sensie? - przetarł oku-

lary i usiadł.
- Dałem się namówić na seans 

spirytystyczny. Byliśmy z Marylką 
u tych bab na górze.

- Zwariowałeś! Jesteś ostatnim 
człowiekiem, którego bym posądzał 
o takie brednie.

- Uwierz mi, naprawdę nie chcia-
łem. One mnie wręcz zmusiły.

- I cóż ci powiedziały duchy?
- Mnie nic, natomiast Marylce 

kazały tam wrócić po południu 
z biżuterią mamy.

Milczeliśmy chwilę.
- Wydaję mi się - zniżył głos - że 

te dwie oszustki całkowicie opa-
nowały ciotkę i teraz Marylkę. Nie 
mam pojęcia, w jakim celu to robią, 
ale przeczuwam coś niedobrego.

- Mówisz o ciągłych wizytacjach 
nieznajomej. One trwają nadal, 
tylko ja się tym nie przejmuję.

- Ktoś cię odwiedza? 
- Regularnie o czwartej, tuż przed 

zamknięciem sklepu, staje przed 
wystawą wysoka kobieta w ciemnej 
pelerynie. Po chwili znika. Kilka 
razy próbowałem ją złapać, ale 
zawsze jest szybsza.

- Poznałbyś ją?
- Ma zawszę spuszczoną głowę, 

a kaptur skutecznie osłania jej twarz. 
- Spróbujemy zmaterializować 

tego ducha.
- W jaki sposób?
Spojrzał na zegarek. - Jest za 

dziesięć czwarta. Masz latarkę? Gdy 
pojawi się, ja uderzę mocno w szybę, 
a ty postaraj się oświetlić jej twarz.

Piliśmy kawę, czekając w napię-
ciu i odliczając wlokące się minuty. 
Wreszcie zegar wybił czwartą. Rów-
nocześnie ciemna postać przesło-
niła wystawę. Uderzenie i nagły 
błysk. Przez sekundę niedobre 
zielone oczy i wykrzywiona twarz 
wtopiły się w szklaną powierzchnię, 
po czym znikły.

- Pani Flora! - wykrzyknąłem 
zdumiony.

- A widzisz - Stefan zapalił 
górne światło - to tylko potwierdza 
moje domysły. Musisz przestrzec 
Marylkę.

- Jedź ze mną. Sam nie dam rady. 
Ona jest uparta, jak jej matka.

W drzwiach domu zderzyliśmy 
się z kuzynką.

- Zostań! Nigdzie nie pójdziesz. 
Musimy porozmawiać - Stefan 
zagrodził drogę.

- No, to zapraszam. Wejdźcie 
do jadalni, zrobię herbatę. A może 
zjadłbyś z Marcinem obiad?

- Dziękuję, wystarczy herbata.
Po chwili zmieszane zapachy 

zupy pomidorowej, pierogów i her-
baty wypełniły pokój.

- Mówcie szybko z czym przy-
szliście, bo ja naprawdę muszę już 
wyjść.

- Tak ci spieszno pozbyć się war-
tościowej biżuterii?

- Marcin, wypraszam sobie te 
uwagi. Jestem pełnoletnia i mogę 
dysponować swoim majątkiem. 
Biżuteria mamy potrzebna jest do 
materializacji jej ducha. Pani Hor-
tensja jej potrzebuje.

- Wolna droga, wiedz tylko, że 
ona i jej siostra zabiły twoją matkę.

- Oszalałeś! Mama była z nimi 
od dawna zaprzyjaźniona, znała ich 
jeszcze ze Lwowa.

- Marcin ma rację - Stefan odsta-
wił pustą filiżankę - dziś zmateria-
lizowaliśmy ducha, którego wizyty 
gnębiły ciocię, i w efekcie stały się 
przyczyną jej choroby.

Słuchała jego opowiadania z nie-
dowierzaniem, kilkakrotnie usiłując 
przerwać.

- W jakim celu pani Flora mia-
łaby straszyć mamę - spytała, gdy 
skończył.

- Jak już mówiłam, one były 
jej najbliższymi przyjaciółkami. 
Zapraszała je na imieniny i święta. 
Zresztą one są bogate, same obrazy 
w ich salonie są warte krocie. Mają 
ponadto klasery złotych monet, 
wspaniałe brylanty. Nie potrzebują 
tej mojej kupki złota. Może są dzi-
waczne, ale to naprawdę życzliwe 
kobiety. A zjawę widziałeś przez 
sekundę, nie możesz więc twierdzić, 
że to na pewno pani Flora.

- Jestem tego zupełnie pewien.
- Idę, spróbuję się czegoś dowie-

dzieć.
- To ja też już pójdę - Stefan pod-

niósł się z krzesła - wpadnę do was 
w sobotę.

- Odwiozę was - wyjąłem z kie-
szeni kluczyki - poczekam w sklepie 
na koniec seansu.

Zostawiliśmy kuzyna przed 
plebanią i pomknęli w kierunku 
ryneczku. Przed kamienicą zgro-
madził się tłumek ciekawskich, 
zauważyłem też radiowóz i karetkę 
pogotowia. Policjant zatrzymał nas. 
Wyjaśniłem dokąd jedziemy.

- Pan prowadzi tu antykwariat? 
Doskonale, proszę rano stawić się 
w komisariacie.

- Nie rozumiem. Zostałem okra-
dziony?

- Dwie staruszki - wskazał 
palcem ciemne okno na piętrze - 
zostały zamordowane. Może pan 
coś zauważył.

CDN

Paweł Glugla

Śmierć i pogrzeb 
hr. Justyny Lanckorońskiej 

w Zakliczynie
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O autorze
Autorem poniżej prezentowa-

nego tekstu o Melsztynie jest Żegota 
Pauli. Do 1831 r. nazywał się Ignacy 
Jakub Pauli. Urodził się 1 lipca 1814 
r. w Nowym Sączu, zmarł 20 paź-
dziernika 1895 r. w Krakowie. Był 
polskim historykiem i archeologiem, 
a także bibliotekarzem i bibliogra-
fem. Badał polską i słowiańską kul-
turę ludową, jako jeden z pierwszych 
polskich etnografów i krajoznawców. 
Dużo publikował, a jedną z inte-
resujących jego pracy ogłoszonych 
drukiem były Wyimki z podróży po 
Galicyi w r. 1831. Było to pokłosie 
jego pierwszej podróży po Galicji 
(w tym m. in. w Pieniny) jeszcze 
jako ucznia nowosądeckiego gim-
nazjum. Był patriotą, a w latach 
1835/1836 został uwięziony za 
kontakty z patriotyczną spiskową 
organizacją młodzieży lwowskiej. 
W latach 1840-1842 podróżował po 
Beskidach, docierając do Żywca. Od 
1843 r. brał czynny udział w życiu 
literackim i politycznym Lwowa. 
Później, w 1854 r. odbył większą 
podróż w Tatry i na Spisz. Praco-
wał jako bibliotekarz i konserwator 
archiwum Potockich w Krakowie, 
a następnie (od 1872 r.) w Bibliotece 
Jagiellońskiej. Poza wydanymi pozy-
cjami pozostawił liczne materiały 
rękopiśmienne, m.in. tekę mate-
riałów dotyczących Tatr i Podhala, 
które przechowywane są w Bibliotece 
Jagiellońskiej1. 

Wśród jego interesujących tek-
stów znalazł się też ten o Melsztynie. 
Pisownię pozostawiam w oryginale.

„Melsztyn
Nie masz ciekawszego widoku 

dla podróżnika, jak gruzy odziane 
mrokiem starożytności. Z tajem-
niczą ciekawością wstępuje on 
na powalone szczątki murów, jak 
żeglarz na nowy jaki odkryty kawał 
ziemi; oko szuka na tem miejscu; 
rzeczy, a duch jego przenosi się na 
skrzydłach wyobraźni w krainę 
przeszłości, i żąda, jakby w czaro-
dziejskiej skrzyni kuglarza, widzieć 
ciemne obrazy wieków. Niemy ten 
trup obudzą w nas lube dumanie, 
a marzenie przedstawia nam mgliste 
postacie przeszłych czasów, które 
ciągle miejsce swej kolebki i grobu 
otaczają.

Jednym z takowych grodów, któ-
rego smutne szczątki o dawnej wiel-
kości starożytnej Polski świadczą, 

jest Melsztyn, leżący na pograniczu 
obwodu Tarnowskiego. Ładne, acz-
kolwiek małe miasteczko Zaklu-
czyn, leży u stóp jego, zamieszkane 
dziś po największej części rzemieśl-
nikami, trudniącymi się szewstwem, 
którzy towar swój w dalekie strony 
na jarmarki prowadzą. Piękny 
klasztor OO. Reformatów, roku 
1647. przez Zygmunta Alexandra 
Tarło wymurowany, ma wiele oso-
bliwości, śliczne malowidła i mar-
murowe nagrobki rodziny Tarłów; 
rozłożyste jego zabudowania leżą 
w prawdziwie klasztornem zaciszu 
za miastem Zakluczynem, a z okien 
jego widać rozsypujące się gruzy 
Melsztyna. Szumiący Dunajec, 
dzielący Zakluczyn od Melsztyna, 
płynie pod samym zamkiem, który 
od wschodu na wysokiej urwistej 
skale leży. Z zachodniej tylko skała 
owa jest dostępna, przytyka albo-
wiem do niej góra, która coraz 
więcej rozłożystą się staje i w dłu-
gim pasmie gór niknie. Górę tę od 
skały zamkowej przecina głęboką 
fossa; płynął nią niegdyś Dunajec, 
oblewający z trzech stron gród cały. 
Jedna szczególnie dostępna droga 
prowadziła do zamku i to od strony 
góry przez ową głęboką fossę, którą 
żelazny most zwodzony przykrywał.

Szeroka brama, obwarowana 
mocnemi żelaznemi drzwiami 
i zabudowaniem w górze, bro-
niła niegdyś wrogowi wstępu do 
zamku stoi po dziś dzień jeszcze 
wysoka wieża; widać na niej dotąd 
gzymsy, z ciosanego kamienia 
i piękne futryny w oknach wyso-
kich. Na wieży tej czuwała straż 
dniem i nocą, i okiem dokoła zbli-
żającego się nieprzyjaciela śledziła, 
a dotąd jeszcze z tej wieży najpięk-
niejszy na przyległe okolice otwiera 
się widok. Dokoła wieży wznosi 
się gruby murowany przymurek, 
wzmacniający, głęboką posadę, 
tejże. Prócz tej wieży, widać jeszcze 
ślady kilku potężnych baszt naroż-
nych. Prostopadle z ścianą wysokiej 
opoki, wznoszą się dotąd ślady ota-
czających szerokich murów, które 
się dzisiaj usuwają; z północnej 
strony znajduje się potężny otwór. 
Mury te zewnątrz tak się zniżyły, 
że z dziedzińca na nich osada, bro-
niąca zamku, wygodnie stać i przez 
porobione okrągłe wyłomy strze-
lać mogła. Po prawej ręce ciągnęły 
się stajnie; jedne z nich umiesz-
czone były pod ziemią, drugie zaś 

z wierzchu; w stajniach tych stały 
bogate rzędy tureckich koni; nad 
stajniami, wznosiły się pomieszka-
nia dla giermków, i sklepione zbro-
jownie, w których rozmaita broń 
była porozwieszana. Za stajniami 
są szczątki obszernych komnat 
i sale; dziś na tem miejscu, gdzie 
nieraz przy odgłosie trąb i kotłów 
huczne wrzały gody, głuche osiadło 
milczenie; a tam, gdzie pyszne łoże 
pani zamkowej stało, gnieździ się 
owad rozmaity i puszczyki z głosem 
swym chrapliwym łatwowiernych 
wieśniaków przerażające.

Z okien pokoi: błyszczących 
niegdyś różnobarwnemi szybami, 
widać jeszcze kilka potłuczonych 
marmurowych osad. W tej to stro-
nie są jeszcze głębokie więzienia, 
w których  okuci łańcuchami więź-
niowie jęczeli, i rozległe piwnice; 
w jednej z nich przed parą laty zna-

leziono beczkę starego wina. Mury 
z kaplicy zamkowej leżą po prawej 
stronie dziedzińca.

Jest jeszcze na dziedzińcu głę-
boka dziura, znacząca otwór studni 
tak głębokiej, że dno jej równe było 
z dnem Dunajca, płynącego po 
nad górą zamkową. Cały jej otwór 
i kanał prowadzący po nad ziemię 
do Dunajca, wyłożony był dużemi 
płytami kamiennemi, które nie-
dawnemi czasami na zbudowanie 
gorzelni i zmurowanie, kościołów 
parafialnych, w przyległych wio-
skach: Domosławicach i Filipowi-
cach użyto. Prócz tego głosi podanie 
miejscowe, iż z zamku wysokiego na 
trzy piętra i pokrytego ładną czer-
woną dachówką, prowadził , most 
bardzo długi na słupach aż na drugi 
brzeg szerokiego Dunajca.

Nie pominąwszy żadnych szcze-
gółów w opisie tych powalonych 
gruzów, należy tu także napomknąć 
nieco o dziejach sławnego grodu 
Melsztyna. Czas zbudowania tego 
zamku sięga najodleglejszéj sta-
rożytności, albowiem już w trzy-
nastym wieku wspominają o nim 
dzieje polskie, naznaczając go za 
mieszkanie królowej Kindze, czyli 
Kunegundzie, po śmierci męża 
swego Bolesława Wstydliwego, 
króla polskiego, r. 1279. przypadłej. 
Następnie posiadali Melsztyn, czyli, 

jak go dawniej zwano, Mielsztyn: 
Leliwici, których przodek Spicimir, 
podług podania kronikarzy, przez 
króla Właysława Łokietka, z zamku 
Mondstern, leżącego nad Renem 
w Niemczech, do Polski powo-
łany i za okazaną królowi w czasie 
wygnaństwa gościnność, znacz-
nemi dostojeństwy i posiadłościami 
obdarzony. Syn tegoż Spicimira 
Hrabi na Tarnowie, roku 1330, Jaśko 
zwany, otrzymał działem po ojcu 
w dziedzictwie Melsztyn i zamek 
na nowo odmurował, albowiem 
ząb czasu, znacznie go nadwerężył. 
Potomek jego największej dopiął 
chwały u narodu; imię tego męża 
dotąd z czcią wymawiane bywa.

I któż nie zna sławnego Spytka 
z Melsztyna?. O nim to prawdzi-
wie można powiedzieć, iż w zbroi 
został wychowany, albowiem chło-
pięcą prawie jeszcze ręką ucierał się, 

mężnie z Tatarami. Cnoty te, a nade 
wszystko roztropność i umiarko-
wanie w działaniu, zjednały mu 
wielki szacunek u króla i narodu, 
jakoż zaraz w ośmnastym roku 
życia swego, w nagrodę za ponie-
sione trudy, dostąpił, krzesła woje-
wództwa krakowskiego, a później 
sandomirskiego. Spytek te, urzędy 
godnie piastował, radą swą mocno 
króla Kazimierza wspierał, a na sej-
mie wiślickim najbardziej nalegał na 
wydanie praw, koło których mądrze 
pracował. Zawojowaniem Rusi Czer-
wonej (galicyjskiej) dzielnie Spytek 
kierował, i jemu tylko podziękować 
trzeba, że się te żyzne kraje pod berło 
polskie dostały. Zostawszy w nowo 
przez się zawojowanym kraju sta-
rostą lwowskim, po śmierci króla, 
sprzeciwiał się zamachom chytrego 
Ziemowita, księcia mazowieckiego, 
o koronę polską, i najmocniej wybór 
Władysława Jagiełły, księcia litew-
skiego, na króla polskiego popie-
rał. Wdzięczny Władysław, darował 
Spytkowi, przy wstąpieniu na tron, 
drogie swe sandały, złotem i perłami 
ozdobne. R. 1396. wysłał go król 
na zdobycie Wielunia, Ostrzeszowa 
i Bolesławic, po której to wyprawie r. 
1397. dostał w podarunku od króla 
włości Lubliniec, Strzelec, Doma-
raz, Olesno i Gorzowo. Dzielny ten 
mąż i zasłużony senator, poległ roku 

1399. z niewymownym żalem całego 
narodu w walce przeciw Edydze, 
wodzowi tatarskiemu. Wnuk Spytka, 
Jan z Melsztyna, po śmierci brata 
swego, w bitwie pod Chojnicami 
poległego, zamek odziedziczył. 
W tymże czasie Melsztyn służył za 
przytułek Jakubowi Sienińskiemu, 
biskupowi krakowskiemu, którego 
Papież mimo woli króla na tę god-
ność powołał. Protekcya ta zjed-
nała Janowi z Melsztyna niełaskę, 
która jednakże później ustała, gdy 
do zgody między biskupem a kró-
lem Kazimierzem Jagiellończykiem 
przyszło. Jan umarł bezpotomnie, 
a Melsztyn dostał się nazad domowi 
Tarnowskich. Anna Tarnowska, 
wdowa po Odrowążu, wojewodzie 
ruskim, zaślubiona po drugi raz 
Mikołajowi Jordanowi, kasztelanowi 
wojnickiemu i staroście spiskiemu, 
uczyniła Jordanów, dziedzicami 
Melsztyna. Nowy właściciel Melsz-
tyna odznaczał się tedy swem bogac-
twem w Polsce, i aż do roku 1504. 
żupy wielickie i bocheńskie w zasta-
wie trzymał, dopóki je Bonar dla 
króla za 12,000 czerwonych złotych 
nie wykupił. Wawrzyniec Spytek Jor-
dan z Zakliczyna, pan na Melsztynie, 
kasztelan krakowski, starosta prze-
myski i czchowski, umarł roku 1568. 
jako ostatni męzki potomek familii 
Jordanów na Melsztynie, zostawiw-
szy pięć córek, które za najznako-
mitszych wtedy mężów w Polsce 
powydawał, jako to za St. Bonara, 
Wapowskiego, Kaspra Zebrzydow-
skiego, Piotra księcia Zbaraskiego 
i Samuela Zborowskiego. 

Melsztyn dostał się Taszyckim; 
gorliwym zwolennikom aryanizmu, 
a później Tarłom, z których, Zyg-
munt na Zakliczynie i Melsztynie, 
kasztelan sądecki, roku 1622. pierw-
szy OO. Reformatów do Polski spro-
wadził. Zygmunt Alexander, kasz-
telan przemyski, sądecki i bełzki, 
sławny w walkach ze Szwedami, 
Kozakami, Tatarami i Turkami, był 
ostatnim panem z rodziny Tarłów 
na Melsztynie, poczém zamek na 
dom Lanckorońskich w dziedzic-
twie przeszedł.

Podczas konfederacyi barskiej 
zdobyli zamek melsztyński Konfe-
deraci, którzy, leżąc przez długi czas 
obozem pod Zakluczynem, Lubo-
mirskiego, trzymającego stronę 
króla, ku sobie nakłonić chcieli. 
Jednakże wkrótce wpadli Kozacy 
na Melsztyn, a zamek przez nich 
złupiony i zapalony, więcej z swych 
gruzów nie powstał2”.

Tak oto Żegota Pauli opisał 
Melsztyn i jego okolice prawie 180 
lat temu.

1 Zob. M. Kurzeja-Świątek, Pauli 
Żegota Jakub, „Rocznik Mało-
polska: regiony, regionalizmy, 
małe ojczyzny”, T. XV:2013, s. 
267-269.

2 „Przyjaciel Ludu”, R. 6:1840, nr 
42, s. 331-333.

Paweł Glugla

Żegota Pauli o melsztyńskim zamku 

Kraków » Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty » Wnętrze » Nagrobek 
Wawrzyńca Spytka Jordana » Nagrobek Wawrzyńca Spytka Jordana, wyk. Santi Gucci, 1603r.
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Ubiegłoroczna, pierwsza 
eliminacja Rajdowych 
Mistrzostw Polski była dla 
Łukasza Kalickiego, rajdo-
wego kierowcy z Filipowic, 
niezwykle udana. W swojej 
Hondzie Civic zajął pierwsze 
miejsce w klasie HR4. Łukasz 
lubi ten rajd. W tym roku 
zasiadł ponownie za kierow-
nicą hondy, ale wystartował 
w najbardziej prestiżowej 
klasie – Open 2WD, a więc 
napęd na przednią oś i prze-
róbki ze zmianą i mocą 2-li-
trowego silnika rzędu 250 
KM (w zeszłym roku było 
to 170 KM). W tej eliminacji 
RSMP startowało 70 załóg. 
Ekipie z Filipowic udało się 
wygrywać nawet z 400-kon-
nymi autami.

I w tym roku przyszedł suk-
ces, dzięki znakomitej jeździe, 
wspólnie z pilotem Piotrem Krzy-
stankiem, zajęli 2 miejsce w kla-
sie i 15 w klasyfikacji generalnej 
świdnickiego rajdu. 

- Mieliśmy szansę na 10 
miejsce w klasyfikacji general-
nej, ale otrzymaliśmy karę, bo 
za późno opuściliśmy serwis – 
mimo wszystko Łukasz Kalicki 
jest bardzo zadowolony ze startu 
w Świdnicy. Do tego stopnia, że 
myśli o startach na drogach szu-
trowych w RSMP 2017, co nie 
jest rzeczą łatwą, bo wymaga 
specjalnego ustawienia pojazdu 
i większych pieniędzy zainwe-
stowanych w sezonie. A trzeba 
wiedzieć, że PZMot nie przewi-
duje gratyfikacji pieniężnych za 
start i miejsca na podium, dlatego 
tak ważny jest udział sponsorów.

Łukasz przyrównuje tego-
roczny rajd do słynnego Monte 
Carlo. Tak zmienna była tu 
pogoda i urozmaicone trasy.

- Organizatorzy wyznaczyli 
inne trasy niż w roku ubiegłym. 
Podczas 3-dniowych zmagań 
jeździliśmy 12 odcinków spe-
cjalnych. W piątek wieczorem 
był prolog, potem jazda przez 
całą sobotę i niedzielę. Rywa-
lizacja na asfalcie - to jest to 
co lubię. Odcinki bardzo mi 
odpowiadają, jest też znakomita 
atmosfera. To trudny i tech-
niczny rajd, a ja takie wolę. 
Pogoda w kratkę, padał śnieg, 
co zaskoczyło wszystkich, nocą 
pługi jeździły i odśnieżały zaspy, 
sypali dużo soli, a my nie mogli-

śmy startować na zimówkach, 
ani na kolcach, tylko na letniej 
oponie deszczowej – opowiada 
Łukasz. – Było kilka wypadków, 
jeden poważny, kolegi Jureckiego, 
strasznie zniszczyli auto. Bardzo 
zdradliwe warunki, nieprzewi-
dywalne. Niektóre odcinki były 
takie, że zaczynaliśmy w deszczu, 
pod górką leżał śnieg, a jak zjeż-
dżali w dół świeciło słońce i było 
suchuteńko. Dlatego tak ważne 
było przeczucie i kalkulacja; zało-
żyć slicka czy oponę deszczową. 
Udało nam się intuicyjnie tra-
fić z ogumieniem na wszystkie 
odcinki. Używamy opon firmy 
Pirelli.

Rajdowiec z Filipowic z 12 
OS-ów na najbardziej uciążliwy 
wskazuje ten w Woliborzu: bar-
dzo krętym, technicznym i nie-
równym. Inne cztery odcinki 
wygrali. Na jednym wylecieli 
z trasy i zajęli drugie miejsce, 
tracąc prawie 30 sekund. Na 
szczęście uzyskiwali wyraźną 
przewagę w wygranych wyści-
gach, stąd drugie miejsce w klasie 
nie było zagrożone.

- Praktycznie wóz miałem 
gotowy w środę przed rajdem. 
Bardzo mi pomogli koledzy z Fili-
powic we wstępnym ustawieniu 
samochodu i przygotowaniach do 
rajdu, za co chciałem im gorąco 
podziękować. W świdnickim 
rajdzie najbardziej zagrażał nam 
późniejszy zwycięzca klasy Jan 
Chmielewski – 7-krotny Mistrz 
Polski, który dysponował BMW-
320Maxi, fajną, profesjonalną 
rajdówką. Praktycznie walka 

rozgrywała się pomiędzy nami, 
nie czuliśmy oddechu nikogo za 
nami. Jan też nie był pewien swo-
jej przewagi nad nami, podgry-
zaliśmy go cały czas – uśmiecha 
się Łukasz. – Gdyby nie pewne 
kłopoty, moglibyśmy postarać 
się o końcowe zwycięstwo, np. 
na jednym odcinku był przymu-
sowy postój, bo był wypadek, 
i nas zatrzymano, a takie incy-
denty nie odlicza się, na innym 
awaria elektroniczna komputera, 
jechaliśmy w trybie awaryjnym 
maksymalnie 120 km/h, a bywało 
że osiągaliśmy prędkości rzędu 
180 km/h. Bardzo się cieszę, że 
zyskaliśmy po tym rajdzie uzna-
nie znanych rajdowców, m.in. od 
Jakuba Brzezińskiego, Dariusza 
Polońskiego i Tomasza Gryca, 
to ścisła czołówka MP startu-
jąca w Mistrzostwach Europy 
a nawet Świata, a udało mi się 
z nimi wygrać. Gdy zjeżdżaliśmy 
do strefy serwisowej, to pano-
wie stali przed wjazdem i bili 
nam brawo. Powiedzieli nam, 
że są w szoku, że takim autem, 
można powiedzieć, z dawnych 
czasów, możemy z nimi wygry-
wać. Padło nawet stwierdze-
nie, że gdybyśmy się zamienili 
samochodami, to oni nie mieliby 
żadnych szans. Mistrzowie mają 
auta fabryczne z rozbudowanym 
serwisem, a nasze jest zbudo-
wane w garażu. Cieszy nas, że 
udało nam się uzyskać drugi czas 
w klasyfikacji generalnej pojaz-
dów napędzanych na jedną oś. 
To są ogromne różnice, choćby 
w zawieszeniu czy mocy silnika, 
a mimo to nawiązujemy z najlep-
szymi walkę.

W odniesieniu sukcesu nie 
przeszkodziła zmiana pilota. 
Poprzedni Piotr Walczak zre-
zygnował z powodów zdrowot-

nych, zastąpił go wspomniany 
Piotr Krzystanek, kolega Łukasza 
z dawnych lat, pilotował innych 
zawodników. 

- Jest inaczej, ale raczej 
będzie dobrze. Piotr szybko się 
uczy. Będą z niego ludzie, tylko 
musimy jeszcze poćwiczyć.

Łukasz Kalicki z nowych 
pilotem chciałby uczestniczyć 
we wszystkich eliminacjach, 
łącznie z rajdami szutrowymi, 
i walczyć o tytuł Mistrza Polski 
w klasie Open2WD. Oczywiście, 
jak auto i finanse pozwolą. Na 
wyścigi szutrowe chce wynająć 
inny pojazd. Najbliższy taki rajd 
to Baltic Gdańsk, a więc ewen-
tualna wyprawa na północ. 
Trzecią eliminację MP i ME 
w Rzeszowie pojadą na 100 proc. 
Wszystko rozbija się o pieniądze. 
A z nowymi sponsorami kłopot. 
Dotychczasowi nie zawiedli 
i ochoczo wspierają utalentowa-
nego kierowcę z Filipowic. Są to: 
NEO-LIFT Sławomir Klanow-
ski, MDRIVE Piotr Marciniak, 
MICHALIK BRUKARSTWO 
Piotr Michalik, KRAKBUD 
ZAKLICZYN, AXON Andrzej 
Wnęk, RACING SHOP Jakub 
Wróbel, MOTOWELD Jacek 
Wałaszek i IMPREX.

Solidny pojazd to połowa suk-
cesu, wszak po każdych trzech 
OS-ach do dyspozycji załóg jest 
zaledwie 45 minut na dokona-
nie drobnych napraw. Potem 
auto czeka w Parku Fermé do 
następnego wyścigu. Rankiem 
10 minut na zmianę kół, spraw-
dzenie ciśnienia oleju itp.

- Mamy auto, zbudowaliśmy 
serwis, mam mechanika, są umie-
jętności, potrzeba tylko pienię-
dzy – podkreśla Łukasz Kalicki. 
– Pokazaliśmy na tym rajdzie, 
że potrafimy walczyć o pierwsze 
miejsce, że mamy możliwości. 
Korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować mojej wspaniałej 
żonie Kasi i córeczce Marysi za 
wsparcie, wyrozumiałość i cier-
pliwość. Równie ważne dla mnie 
jest wsparcie moich rodziców.

Przebieg kariery sportowej 
Łukasza Kalickiego można śledzić 
na jego fanpage-u na Facebooku. 
O jego sportowej pasji z pewnością 
jeszcze poinformujemy przy oka-
zji kolejnych sprawdzianów jego 
formy i umiejętności na rajdowych 
szlakach Polski.

Marek Niemiec
for. arch. Ł. Kalicki

Świdnica jak Monte Carlo

Na mecie świdnickiej eliminacji RSMP

Szampan za drugie miejsce jak najbardziej zasłużony

Na drobne naprawy mieli po trzech OS-ach jedynie 45 minut

Gaz do dechy na szosach w mieście i pod Świdnicą



Głosiciel • Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn • Maj 2017 • Nr 5 (246) 28

W Zakliczynie rozegrane 
zostały zawody na szczeblu 
wojewódzkim w tenisie sto-
łowym dziewcząt i chłopców 
pod patronatem honorowym 
Jacka Krupy - Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego. 

Turniej zorganizował Mało-
polski Szkolny Związek Sportowy 
w Krakowie, który reprezentował 
wiceprezes ds. organizacyjnych 
Marek Małek. Zawody koordyno-
wał Gminny Organizator Sportu 
Ryszard Okoński. Współorganiza-
torzy to Zespół Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Zakliczynie 
i MLUKS Gulon Zakliczyn.

W oparciu o zawody rejonowe 
w turnieju wystąpiło 28 dziewcząt 
i 32 chłopców z Sobolowa, Choczni, 
Łopusznej, Limanowej, Niego-
wici, Ludźmierza, Sadka-Kostrzy, 
Skrzyszowa, Barwałdu Średniego, 
Krakowa, Waksmundu, Tarnowa, 
Gródka n. Dunajcem, Jadownik, 
Olkusza, Nowego Targu, Koźmic 
Wielkich, Zawady, Rzezawy i Zakli-
czyna.

Wyniki czołówki:
CHŁOPCY: 1. Gimnazjum Nie-

gowić, 2. Gimnazjum Nr 4 Lima-

nowa, 3. Gimnazjum Skrzyszów, 4. 
Gimnazjum Zakliczyn (Szymon 
Hełmecki, Sebastian Rak, Domi-
nik Szczepański).

DZIEWCZĘTA: 1. Gimna-
zjum Nr 1 Nowy Targ, 2. Gimna-
zjum Piotrowice, 3. Gimnazjum 
Waksmund, 9-12. Gimnazjum 
Zakliczyn (Nikola Pach, Julia 
Świder).

Na uwagę zasługuje b. dobre, 
choć niewdzięczne miejsce w klasy-
fikacji końcowej gospodarzy Gim-
nazjady. Zawody, sprawnie przygo-
towane i zorganizowane, otworzył 
burmistrz Dawid Chrobak. Lau-
reaci otrzymali dyplomy, puchary 
i medale z rąk m. in. prezesa Tar-
nowskiego Związku Tenisa Stoło-
wego - Adama Kierońskiego, nie-
gdyś znakomitego tenisisty.

Projekt realizowany przy 
wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego.

Małopolska Gimnazjada 
pod patronatem Marszałka
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Poziomo:
 1) jedyna opera Paderewskiego
 8) kamizelka rat.
 11) gat. mięsa
 12) pierwotniak
 13) Maria dla znajomych
 14) uczy j. niemieckiego
 15) grecki rynek
 18) mebel na ubrania
 24) stoją na rżysku
 26) zaczyn
 27) klub z Niecieczy
 28) odkrojona od chleba
 29) nastrój
 30) daw. działo oblężnicze
 31) gat. lodów
 32) chlewna
 33) przodek
 40) do rąbania drewna

 43) lecznicze nakłuwanie
 44) medal
 45) krajan
 46) spopielarnia
 47) zielona na boisku
 48) na kopercie

Pionowo:
 1) brana u krawca
 2) tam aniołowie
 3) wpis w dzienniczku
 4) podziemna kolej
 5) huragan
 6) wystaje z dachu
 7) spis
 8) Jerzy, aktor
 9) kromka chleba
 10) w oknie celi

 16) specjalizacja lekarska
 17) zespół G. Ciechowskiego
 19) nasza mała stolica
 20) sąsiadka Walonki
 21) paciorek
 22) wariat, furiat
 23) z niej skorupa żółwia
 25) ojczyzna Odysa
 26) muzułmański podatek
 33) komenda dla psa
 34) bieda
 35) używania w kuchni
 36) dowodzi nim szyper
 37) zakrzywiona szabla
 38) pokłon
 39) Julian, poeta
 40) miasto we Włoszech
 41) przedstawiciel drobiu
 42) symbol dobrobytu

KRZYŻÓWKA NR 91 KONKURS GŁOSICIELA

Bogusław Wróbel, bo o tę nietuzinkową postać 
pytaliśmy w kwietniowym konkursie, jest absolwen-
tem zakliczyńskiego Liceum Ogólnokształcącego 
i tarnowskiej Szkoły Muzycznej. Ukończył studia 
muzyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Na co 
dzień jest nauczycielem w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Zakliczynie. Od kilku lat związany 
z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego w Lusławicach. Wyspecjalizował się w reali-
zacji nagłośnień dużych koncertów oraz nagrań 
dźwiękowych, tworząc WBsound-studio. Realizował 
wiele koncertów polskich i zagranicznych gwiazd, 
między innymi Karen Edwords z Big Contest Band, 
Terenca Blancharda, Helge Lien Trio, NDR Bigband 
z Hamburga, Polską Orkiestrę Muzyki Filmowej 
i wiele innych. Skomponował muzykę do kilkunastu 
filmów dokumentalnych. Jeden z nich, film Karola 
Pałki pt. „Przeszły lata, idą zimy”, otrzymał w obec-
nym roku wyróżnienie specjalne na festiwalu filmów 
krótkometrażowych w Egipcie. Obecnie pracuje nad 
autorskim projektem, którego odsłona planowana jest 

na przełomie września i października.
Nagrodę – kartę podarunkową ufundowaną przez Drogerię Jasmin w Zakliczy-

nie - wylosowała Patrycja Michalik ze Stróż.
Filipowicka społeczność i muzycy miejscowej Strażackiej Orkiestry Dętej smucą 

się z odejścia Wacława Spiesznego, współzałożyciela - ze śp. Feliksem Drożdżem 
(przy wsparciu instr. Stanisława Zięby i ówczesnego Centrum Kultury w Zakliczynie) 
- orkiestry z Filipowic. Pałeczkę po nich przejęli inni i chwała im za to. O poziom 
artystyczny dba kolejny kapelmistrz w historii SOD Filipowice (na zdjęciu), młody, 
ale zdolny i ambitny, jej wychowanek. O kim mowa?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: Redakcja Głosiciela, Rynek 1, 32-840 
Zakliczyn (przyjmiemy je również w redakcji w ratuszu). Pamiętajcie o dołączeniu 
kuponu kontrolnego (na marginesie strony). Wśród autorów prawidłowych roz-
wiązań rozlosujemy 50-złotową kartę podarunkową, ufundowaną przez Drogerię 
Jasmin, do realizacji w Drogerii w Zakliczynie, Rynek 9. Na odpowiedzi czekamy do 
10 czerwca br.

SPONSOREM QUIZU SĄ DROGERIE JASMIN

Zakliczyn, Rynek 9
Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00
Sobota 8:00 - 14:00

Zakliczyn:
•  Delikatesy Eko - Rynek
•  Delikatesy Centrum - Rynek
•  Drew-Dom 

– ul. Malczewskiego
•  Drogeria Nicola – Rynek
•  Expres – ul. Polna
•  Lewiatan – Rynek
•  Leader – ul. Polna
•  SPAR – ul. Jagiellońska
•  Wasbruk – stacja paliw
•  ZCK – Ratusz
•  Stacja Paliw Lotos
Charzewice – sklep S. Biel
Dzierżaniny – sklep Z. Sacha
Gwoździec – market Euro
Gwoździec – Cichy Kącik

Faściszowa – sklep M. Osysko
Faściszowa – sklep H. Kochan
Filipowice – sklep T. Damian
Faliszewice – S. Biel
Paleśnica – Hitpol
Paleśnica – sklep St. Woda
Roztoka – sklep K. Soból
Ruda Kameralna – sklep GS
Słona – sklep S. Biel
Stróże – sklep W. Biel
Stróże – sklep P. Soska
Wesołów - sklep J. Drożdż
Wola Stróska – sklep S. Biel
Wróblowice - sklep M. Osysko
Zdonia – sklep k. kuźni

Tu kupisz Głosiciela

POZNAJ CENY LEADERA!

Zakliczyn, 
ul. Polna 2

Konkurs Głosiciela 
kupon kontrolny 5/2017

krzyżówka nr 91
kupon kontrolny

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło – powiedzenie. 
Treść hasła wraz z kuponem kontrolnym (na marginesie strony) prosimy nadsyłać na adres 
redakcji: Głosiciel, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn (rozwiązanie krzyżówki przyjmiemy także 
w redakcji w ratuszu). Spośród prawidłowych rozwiązań wylosujemy dwa, ich autorzy 
otrzymają bony zakupowe o wartości 50 zł każdy, ufundowane przez Supermarket Leader 
w Zakliczynie. Termin nadsyłania rozwiązań upływa 9 czerwca br. Hasło Krzyżówki nr 
90: „Praca jest ojcem odpoczynku”. Nagrody wylosowali: Angelika Kubik z Gwoźdźca 
i Marcin Majewski ze Słonej. Laureaci otrzymują bony zakupowe o nominale 50 zł, do 
odebrania w redakcji.  opr. Antoni Sproski

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Rozpoznaj – Wyślij – Wygraj zakupy!1 
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Zakliczyn, Rynek 4
Oddział  czynny od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:30-14:30 oraz w każdą drugą i trzecią 
sobotę miesiąca w godz. 7:30-12:00

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”
Zakliczyn, ul. Spokojna 1
tel. 14-627-25-74 (prezes),
 14-651-67-56 (księgowość),
 14-66-53-460 (piekarnia)
Tradycje handlowe od 1925 roku!

GS „SCh” poleca:
>> szeroki asortyment w placówkach handlowych
>> urozmaicona oferta domu towarowego
>> pierwszorzędny chleb i inne wypieki z własnej piekarni
>> powierzchnie i lokale do wynajęcia

Zachęcamy do korzystania z naszych usług!
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F.P.U.H KRĘG-BUD Grzegorz Kwiek
Hurtownia Pasz

Zakliczyn, ul. Kamieniec 
(obok Domu Towarowego)

tel. 14-66-52-156; tel. kom. 608-336-783

 - koncentraty, mieszanki dla trzody,
  drobiu, bydła, królików i innych
 - śruta sojowa i rzepakowa
 - folie kiszonkarskie
 - artykuły zootechniczne, karmniki 
  i poidła
 - wysłodki buraczane

NAWOZY – atrakcyjna cena!NAWOZY – atrakcyjna cena!

TRANSPORT!
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