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Usługi RTV - Mariusz Marzec
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DUŻEJ
RODZINY

naprawa sprzętu rtv, sprzedaż i montaż anten
i dekoderów tv i sat, instalacje alarmowe,
domofonowe, monitoring, radia i anteny CB
tel. 14-68-43-600, 603-111-837, 603-992-957
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JPII w naszej
pamięci
Przeżywając Dzień Papieski, w 40.
rocznicę powołania św. Jana Pawła
II na Tron Piotrowy, składamy hołd
w postaci ofiar złożonych do puszek
przy parafialnych kościołach i kaplicach na Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która organizuje stypendia dla uzdolnionej młodzieży
z ubogich rodzin.
16 października w rocznicę
wyboru Jana Pawła II po Mszy św.
wieczornej w zakliczyńskim kościele
św. Idziego odbędzie się prezentacja
przedstawiająca drogę do świętości
Jana Pawła II, zaś 22 października
parafianie przeżywać będą Uroczystość św. Jana Pawła II - Patrona Miasta Zakliczyna. 
(mn)

Pożegnalna fotografia radnych obecnej Rady Miejskiej, Burmistrza Dawida Chrobaka, Wiceburmistrza Dawida Drukały i Sekretarza Gminy
Janusza Krzyżaka po sesji końcowej. Kto z tego gremium znajdzie się w nowej obsadzie? Okaże się już niebawem.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Pożegnalna sesja Rady Miejskiej

Dobiega końca kadencja 2014-2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie. 11 października br. nasi radni podsumowali
swoją 4-letnią działalność podczas 54. posiedzenia. Burmistrz Dawid Chrobak po raz ostatni w tej kadencji złożył
sprawozdanie z działalności. Nie zabrakło powinszowań za sprawne zarządzanie i rekordowy budżet gminy z licznym inwestycjami. Spotkanie w Sali im. Spytka Jordana, z udziałem sołtysów, którzy za pół roku będą na nowo
wybierani, miało odświętny, ale i roboczy charakter, poruszano m. in. temat rządowego programu Mieszkanie Plus.
21 października br. czeka nas nowe rozdanie podczas wyborów samorządowych. Idźmy do urn wyborczych, nie
zostawajmy w domach. Warto zagłosować na swoich przedstawicieli! 
(mn)

Partyzanckie
memento
Wisła pany!
Ponad 60-osobowa grupa uczniów
Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich, adeptów Akademii Piłkarskiej „English Football” i okazyjnych
uczestników wyjechała na mecz
derbowy Cracovii z Wisłą Kraków.
Najmłodsi fani do lat 16 mogli wejść
w zorganizowanych grupach za darmo
na stadion przy ul. Kałuży w ramach
akcji „Derby z klasą”. Wyjazd zorganizował trener Mieszko Okoński z AP
„English Football”. Wisła pokonała
Cracovię 2:0.
Czytaj na str. 28

Za nami uroczystości patriotyczne
na Jamnej, Mogile i w Rudzie Kameralnej. Jak zwykle, z pietyzmem zorganizowane z udziałem - co ważne
- licznej młodzieży z całego regionu.
W przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłe rocznice wojennych
wydarzeń związanych z walką Batalionu Barbara. Może warto z okazji
75. rocznicy wydarzeń wojennych
zorganizować także, prócz tradycyjnych w Jamnej, na Mogile i w Rudzie,
skromną, ale umieszczoną w gminnym kalendarzu przedsięwzięć, uroczystość rocznicową w Słonej, upamiętniającą tragedię partyzantów na
Suchej Górze?
Czytaj na str. 5, 7 i 16

Szanowni
Państwo,
Dyrektorzy
Szkół,
Nauczyciele,
Pedagodzy,
Wychowawcy
i Pracownicy
Obsługi
i Administracji
Oświaty
Dzień Edukacji Narodowej to
święto wyjątkowe, które przypomina nam o nieocenionej
wartości jaką jest edukacja
oraz jak ważną rolę społeczną
pełnią osoby, które urzeczywistniają tę wartość swoją
codzienną, ciężką pracą.
Dzielenie się wiedzą oraz
przekazywanie pozytywnych
wzorców to cenny dar, który
daje szansę rozwoju młodym
ludziom, a nam pozwala
budować lepszą przyszłość.
To właśnie z tej okazji
chciałbym złożyć wszystkim
z Państwa najserdeczniejsze
życzenia, przede wszystkim
sukcesów w życiu osobistym i prywatnym, realizacji
wszystkich twórczych planów
i zamierzeń oraz nigdy nie
słabnącego zapału i zaangażowania w pracę na rzecz
młodego pokolenia.
Niech Waszemu codziennemu trudowi, wkładanemu
w upowszechnienie edukacji, towarzyszy satysfakcja,
zaufanie i szacunek w oczach
innych.
Z wyrazami szacunku,
Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta
i Gminy Zakliczyn

2

Głosiciel • Pismo Miasta i Gminy Zakliczyn • Październik 2018 • Nr 10 (257)

3

Głosiciel • Pismo Miasta i Gminy Zakliczyn • Październik 2018 • Nr 10 (257)

Rekordowa suma na inwestycje w historii samorządu
Rozmowa z Dawidem Chrobakiem - Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn

- Dobiega końca czteroletnia kadencja samorządu
Gminy Zakliczyn, jest
okazja by podsumować
osiągnięcia samorządu realizowane na rzecz gminy i jej
mieszkańców.
- Wiele zadań, które wykonaliśmy
jest efektem dobrej pracy ludzi pracujących na różnych szczeblach samorządu i Urzędu Miejskiego. Rozpoczynając pracę w samorządzie Gminy
Zakliczyn wyszedłem z założenia,
że najważniejszym będzie realizacja tych założeń, o których mówią
mieszkańcy gminy. W związku z tym
przyjąłem zasadę, by uczestniczyć
w zebraniach, we wszystkich 24
sołectwach. To ogromne wyzwanie
wymagające dużo czasu i zaangażowania. Podjąłem jednak taką decyzję,
biorąc pod uwagę, że wszystkie te
spotkania są bardzo cenne, bowiem
można na nich usłyszeć, jakimi problemami żyją mieszkańcy gminy i co
jest dla nich najważniejsze w ich bezpośrednim otoczeniu. Dzięki temu
wiele spraw, często drobnych, których wcześniej nie podjęto udało się
rozwiązać.
- Z pewnością wiele problemów udało się rozwiązać.
Jednak chciałbym zapytać,
o te spektakularne, realizowane przez zakliczyński
samorząd.
- W ciągu mijającej kadencji udało
się wykonać zadania inwestycyjne,
których wartość przekracza 45 mln
zł. To rekordowa suma w historii
samorządu naszej gminy. Największe
inwestycje, których wartości przekracza 20 mln zł, dotyczą budowy dróg
i chodników, w tym ok. 6 mln zł środków rządowych. Takie rozwiązanie
umożliwia bezpieczną i komfortową
komunikację mieszkańców w całej
gminie. Kolejną, znaczącą inwestycją
jest budowa przedszkola i żłobka za
kwotę ponad 6 mln zł, na budowę
których uzyskaliśmy dofinansowanie
w wysokości 2,8 ml zł, w tym blisko
1 milion złotych z rezerwy ogólnej
rządu, 1,4 mln zł z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska oraz
400 tys. zł w ramach rządowego programu Maluch Plus. Zadanie zostanie
zakończone w grudniu br. Przy ul.
Spytka Jordana, obok szkoły podstaGMINA ZAKLICZYN

Burmistrz na odnowionej drodze Wróblowice-Siemiechów

wowej w Zakliczynie, powstanie żłobek na 20 miejsc i przedszkole na 200
miejsc, zapewniając w stu procentach
oczekiwania naszych mieszkańców.
W Paleśnicy wybudowaliśmy budynek świetlicy i zaplecza sportowego.
To bardzo ważny obiekt nie tylko dla
społeczności Paleśnicy, ale sąsiednich miejscowości. Kolejna inwestycja dotyczy rewitalizacji rynku
w Zakliczynie. Ponieważ nie udało
się nam uzyskać pieniędzy z Urzędu
Marszałkowskiego (lista rezerwowa)
postanowiłem sięgnąć po pieniądze
z rezerwy ogólnej budżetu naszego
Państwa i został złożony wniosek do
KPRM. Rynek po rewitalizacji uzyska nową jakość w odbiorze zarówno
dla mieszkańców, jak i tych, którzy
odwiedzą Zakliczyn po raz pierwszy. Będzie to nowe oblicze Zakliczyna – handlowej stolicy Pogórza.
W ramach podniesienia bezpieczeństwa budowane są chodniki. Takimi
inwestycjami są budowa chodnika
łączącego Kończyska z Faściszową
wraz ze ścieżką rowerową (ponad 1
mln zł) czy chodnik łączący Borową
z Paleśnicą, który zapewni przede
wszystkim bezpieczeństwo uczniów
uczęszczających do szkoły w Paleśnicy. Mamy zaprojektowaną halę
w Gwoźdźcu i pozyskaliśmy dofinansowanie na jej budowę w wysokości blisko 1,6 mln zł z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Jeszcze w tym
roku zostanie ogłoszony przetarg
i myślę, że w tym roku uda nam się
rozpocząć tą inwestycję o wartości
ponad 3 mln zł.
- Gmina Zakliczyn była jedną
z pierwszych w kraju, która
WIZUALIZACJA

postanowiła budować mieszkania w ramach programu
Mieszkanie Plus
- W ramach programu Mieszkanie
Plus mającego na celu realizację zrównoważonego rozwoju naszego kraju,
powstanie 40 mieszkań w Lusławicach oraz 30 mieszkań w Paleśnicy
w nowoczesnych i komfortowych
budynkach. Mamy już pozwolenie na
budowę i wkrótce nastąpi rozpoczęcie tej inwestycji. Ten program ma dla
nas bardzo duże znaczenie, ponieważ
chcemy dać szansę młodym ludziom,
aby mogli pozostać na naszej ziemi,
nie musieli za pracą i mieszkaniem
wyjeżdżać do większych ośrodków
miejskich lub za granicę. Tworzymy
dla mieszkańców warunki, w których
mogą się rozwijać, zakładać rodziny.
- Gmina Zakliczyn
przystąpiła również w 2017
r. do rządowego programu
elektro mobilności.
- Gmina Zakliczyn jest jednym
z 27 samorządów w kraju, które podpisały z Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju umowę o współpracy
w ramach programu ,,Bezemisyjny
Transport Publiczny”. W ramach
programu planujemy zakup autobusu elektrycznego. Środki dla samorządów - na zakup innowacyjnych
autobusów elektrycznych i stacje
ich ładowania - przydzieli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Zastosowane
w autobusach nowatorskie rozwiązania mają zapewnić mieszkańcom
nową jakość podróży, a jednocześnie ograniczyć koszty eksploatacyjne
i zanieczyszczanie powietrza.
GMINA ZAKLICZYN

- Warto zauważyć, że
w mijającej kadencji Zakliczyn został miastem papieskim.
- To był historyczny moment
w dziejach naszego miasta, a dla mnie
ogromny zaszczyt być burmistrzem
samorządu, którego patronem jest
święty Jan Paweł II. W mojej pamięci
na zawsze zostanie poczucie ogromnej wspólnoty, która w tym dniu
połączyła nas wszystkich. Papież Jan
Paweł II, któremu ówczesny samorząd nadał honorowe obywatelstwo
gminy, zawsze był dla nas wzorem do
naśladowania, autorytetem, skarbnicą mądrości, a teraz stał się Patronem naszego miasta. Dlatego bardzo
mi zależy również na wychowaniu
patriotycznym młodzieży w duchu
miłości do Ojczyzny.
- Wróćmy jednak do realizacji zadań samorządowych.
Taka duża suma pieniędzy
zewnętrznych, która
wpłynęła do kasy
zakliczyńskiego samorządu,
to niespotykane osiągnięcie.
- Podczas kampanii wyborczej
cztery lata temu zapewniałem, że nie
będzie wzrostu podatków i opłat, na
które jako samorząd gminny mieliśmy wpływ. Nie tylko nie podnieśli-

Wizualizacja hali sportowej w Gwoźdźcu

śmy podatków, ale niektóre nawet
zostały obniżone. Szansą więc na
wzrost budżetu gminnych wydatków
były środki zewnętrzne. W sumie
w tej kadencji uzyskaliśmy ponad 10
mln zł środków rządowych, pozostałe
to uzyskane unijne w ramach PROW,
MRPO, środki budżetu powiatu
i budżetu województwa. W sumie,
co czwarta złotówka wydawana na
inwestycję przez gminę Zakliczyn
WIZUALIZACJA

BUDYNEK WIELORODZINNY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU MIESZKANIE PLUS W LUSŁAWICACH

Projekt mieszkań w Lusławicach…

pochodziła z zewnętrznych źródeł
finansowania. Będziemy nadal zabiegać o kolejne środki zewnętrzne m.in.
z MSWiA na remont dróg gminnych
w ramach ,,powodziówek”, środki
UE z Urzędu Marszałkowskiego
na realizację ważnych zadań podnoszących jakość życia mieszkańców (m.in. kanalizacja, wodociągi),
środki z Urzędu Marszałkowskiego
i Powiatu Tarnowskiego na budowę
chodników ze ścieżkami rowerowymi
przy drogach wojewódzkich i powiatowych.
- Co w planach na
przyszłość?
- Chcemy nadal inwestować
w rozbudowę i modernizacje dróg,
chodników, w budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Bardzo
ważne zadanie, na które już się udało
pozyskać dofinansowanie dotyczy
czterokilometrowego odcinka drogi
z Zakliczyna do Stróż. Wartość tej
inwestycji łącznie z chodnikiem
i ścieżką rowerową to kwota 7 mln
zł. Dofinansowanie wyniesie około
5 mln zł. Gmina Zakliczyn złożyła
ten wniosek wspólnie z Powiatem
Tarnowskim i partycypować będzie
udziałem własnym w wysokości 1
mln zł. We wrześniu br. otrzymaliśmy ponad 1,5 mln zł z Ministerstwa

…i w Paleśnicy
BUDYNEK WIELORODZINNY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU MIESZKANIE PLUS W PALEŚNICY

Sportu i Turystyki na budowę sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu. Łączny koszt
inwestycji to kwota ponad 3,1 mln
zł. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg na realizację
tego zadania. Jako samorząd gminy
planujemy szereg działań, aby zakliczyńska ziemia była jeszcze bardziej
atrakcyjna. Mam na myśli gminne
ścieżki rowerowe, które byłyby uzupełnieniem planowanej europejskiej
sieci szlaków rowerowych EuroVelo.
Dbamy o dziedzictwo historyczne
ziemi zakliczyńskiej, w co wpisuje
się m.in. odbudowa wieży widokowej w Melsztynie. Powstanie tam też
w podziemiach mała galeria, gdzie
będzie można eksponować wystawę
prac artystycznych czy eksponatów
pochodzących z badań archeologicznych wykonanych na melsztyńskim
wzgórzu.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Józef Lasko
,,W prawo” Tarnowska Gazeta
Prawno-Gospodarcza
graf. Urząd Miejski
fot. Marek Niemiec
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Wydawca, tj. Zakliczyńskie Centrum Kultury, gromadzi i przetwarza dane osobowe na
podstawie i w granicach przepisów prawa. Administratorem Danych Osobowych jest
Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. ZCK nie udostępnia danych osobowych
innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia
wnoszonych spraw. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się
w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
pocztą elektroniczną: dyrektor.zck@op.pl lub listownie pocztą tradycyjną.
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74. rocznica pacyfikacji Jamnej
Już bez płk. Pertkiewicza
odbyła się doroczna uroczystość na Jamnej, upamiętniająca wydarzenia wojenne, tj.
Akcję „Burza” i pacyfikację wsi
w roku 1944. Ten świadek partyzanckiego boju pod Jamną
odszedł 30 czerwca br. Pamięć
doktora farmacji, żołnierza
kampanii wrześniowej i Armii
Krajowej (ps. „Drzazga”),
harcmistrza i Harcerza Rzeczypospolitej, kawalera Krzyża
Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, na prośbę
burmistrza Dawida Chrobaka,
zgromadzeni u stóp pomnika
i sanktuarium pw. Matki Bożej
Niezawodnej Nadziei uczcili
minutą ciszy.
Starosta Tarnowski Roman Łucarz,
współorganizator święta, powiedział
m. in.: - Józef Piłsudski mówił, że
naród, który traci pamięć, który nie
pamięta o swoich bohaterach, nie
jest wart szacunku teraźniejszości,
i nie ma prawa do przyszłości. Więc
pytam: czy chcemy być narodem,
który nie ma prawa do szacunku,
nie ma prawa do przyszłości? Na

Oficjele przy pomniku w Jamnej

pewno nie. Dlatego jesteśmy w tym
miejscu, żeby oddać hołd bohaterom. A coraz mniej jest wśród nas
świadków tamtych wydarzeń. Nie
ma już, a jeszcze przed rokiem stał tu
pan płk. Jerzy Pertkiewicz, świadek
tamtych wydarzeń, dlatego też im
bardziej oddalamy się od tych czasów,
im bardziej jesteśmy dalej od tego
wydarzenia, jesteśmy zobowiązani do
dbałości, do troski o pamięć o tamtych tragicznych chwilach. A myślę,
że przy takiej właśnie postawie, dzięki
państwu, że tu jesteście, za co serdecznie dziękuję, każdy z nas staje się

Pokłon gminnych samorządowców

lepszym Polakiem, lepszym patriotą,
lepszym chrześcijaninem.
Słowo do zgromadzonych, wspominając początki obchodów rocznicowych na Jamnej, skierował poseł
PiS Michał Wojtkiewicz, zaś przedstawicielka tarnowskiego oddziału
Związku Sybiraków odczytała wierszowane epitafium. Na koniec wystąpień, modlitwę w intencji poległych
odmówił o. Andrzej Chlewicki, zaś
do Apelu Poległych wezwał ofiary
pacyfikacji i żołnierzy AK poległych
w wielu miejscach na naszej ziemi harcerz Mikołaj Kulak.
Wiązanki kwiatów i zapalone znicze przy wtórze werbla złożyły przy
pomniku pomordowanych liczne
delegacje, asystę stanowiły poczty
sztandarowe i Strażacka Orkiestra
Dęta „Filipowice” z tamburmajorem Dominikiem Malikiem. Wśród
składających hołd rodziny poległych, m. in. córka kpt. Eugeniusza
Borowskiego, ps. ,,Leliwa” - dowódcy
I Batalionu Barbara 16. PP Armii
Krajowej, ponadto działacze Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, przedstawiciele parlamentu, samorządów gminy i powiatu,
służb mundurowych, nadleśnictwa,
szkół, w tym uczniowie z Pawęzowa
ze szkoły im. Batalionu „Barbara”
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O. Andrzej i poseł M. Wojtkiewicz

Do armii werbował podpor. Paweł Badoń

AK, oraz naszych gminnych, harcerki-seniorki, harcerze ZHR i ZHP,
a także przedstawiciel Wojskowego
Komendanta Uzupełnień w Tarnowie
- mjr Sławomir Śwituszak.
Po przemarszu w rytm filipowickiej orkiestry, przy tysiącletnim dębie
o. Andrzej przewodniczył Eucharystii. Wśród duchownych ojcowie
z zakliczyńskiego klasztoru Franciszkanów: o. Wojciech Hołuj i o. Szymon
Wierzbiak. Instrumentalnie i wokalnie Mszy św. asystowała schola z psalmistką Justyną Gancarek. Na koniec
nabożeństwa o. Andrzej pobłogosławił dzieci, jak to jest tutaj w zwyczaju,
i zaprosił do udziału w pikniku przy
Domu Św. Jacka, gdzie serwowano
samorządową, wojskową grochówkę
i inne specjały. Tamże o. Wojciech
Gołaski OP zachęcał do nabywania
wartościowych wydawnictw, zaś tuż
obok kramu z książkami podpor.
Paweł Badoń agitował do wstąpienia
w szeregi polskiej armii, udzielając
wyczerpujących informacji o trybie
naboru, wręczając przy okazji foldery
i gadżety na pamiątkę.
W tym dniu rozegrano na Jamnej
Drużynowe Zawody Pamięci Akcji
Burza w Biegach na Orientację dla
szkół podstawowych i średnich
pod patronatem Burmistrza Miasta

i Gminy Zakliczyn. Tę imprezę sportowo-rekreacyjną przeprowadziło
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Compass” przy współpracy
z Agencją Turystyki Aktywnej „Styr”
Janusza Flakowicza.
Uroczystość w Jamnej pod patronatem Starosty Tarnowskiego, przy
wsparciu finansowym Starostwa
Powiatowego.
Tekst i fot. Marek Niemiec

O. Wojciech Gołaski OP w swoim kramie
polecał ciekawe wydawnictwa

Multimedialna lekcja historii

Wewnątrz muzeum…
Interaktywną wystawę na Rynku otworzył min. Wojciech Kolarski – Podsekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Fotka na maila

Fragment ekspozycji

Gra zewnętrzna, planszowa

Mobilne muzeum odwiedzi 56 miejsc w kraju

Do Zakliczyna zawitało Mobilne
Muzeum Multimedialne. Projekt
powstał z inicjatywy Prezydenta
Andrzeja Dudy z okazji obchodów 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Andrzej Duda
uroczyście otworzył Muzeum
przed Pałacem Prezydenckim
w Warszawie. Po ekspozycji
przy Krakowskim Przedmieściu,
Muzeum wyruszyło w podróż
po Polsce. Zaplanowano wizyty w 56 miejscowościach we
wszystkich województwach.
„Mobilne Muzeum Multimedialne
to spotkanie z historią Polski ukazaną
za pomocą najnowocześniejszej techniki. Narracja wystawy osnuta jest
wokół wątku budowania nowoczesnej Polski odradzającej się po 123
latach niewoli. Ekspozycja ukazuje
szeroką panoramę II Rzeczypospolitej, wiele miejsca poświęca wybitnym
Polakom i rodzimym wynalazkom.
W trakcie zwiedzania poznajemy
biografie sześciu Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wojciecha
Korfantego, Romana Dmowskiego,
Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa. Podczas zwiedzania

wybieramy się w wirtualną podróż
po rozmaitych sferach życia Rzeczypospolitej: śledzimy sukcesy Polaków
w sferze kultury, sportu, gospodarki,
dowiadujemy się, jak wyglądało życie
społeczne, podziwiamy polskie krajobrazy. Dzięki kioskom informacyjnym z dotykowymi ekranami każdy
może wybrać najbardziej interesującą dla siebie ścieżkę tematyczną,
rozwijając poszczególne informacje
według własnej koncepcji. Zwiedzenie wystawy zajmuje ok. 20 minut,
gra zewnętrzna na planszy ok. 20–30
minut” - objaśniają organizatorzy
akcji.
Zakliczyn jest jednym z 56 miast
w całym kraju, które odwiedziło
Mobilne Muzeum Multimedialne.
Interaktywną wystawę na zakliczyńskim Rynku otworzył minister
Wojciech Kolarski – Podsekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Do
obejrzenia ekspozycji zapraszał
- w towarzystwie m. in. posła
Michała Wojtkiewicza i burmistrza
Dawida Chrobaka - szczególnie
młodzież, by wspólnie świętując
rocznicę odzyskania niepodległości, poznawała historię Polski.
Tekst i fot. Marek Niemiec
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Rządowe pieniądze na szkolny
gabinet dentystyczny
Samorząd zakliczyńskiej gminy
otrzymał 87 tys.
zł z Ministerstwa
Zdrowia na wyposażenie gabinetu
stomatologicznego
w Szkole Podstawowej w Zakliczynie.
Pieniądze z rządowego programu profilaktyki zdrowotnej
pt. „Poprawa dostępności do
świadczeń stomatologicznych
dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku” otrzymały
tylko trzy gminy z Małopolski.
Pozyskane środki rządowe to
80% wartości zadania, pozostała kwota 22,5 tys. zł pochodzi
z budżetu Gminy Zakliczyn
(20% wartości zadania).
Głównym celem Programu jest
zwiększenie dostępności dzieci
i młodzieży do świadczeń stomatolo-

gicznych udzielanych
w szkołach publicznych, a także objęcie
jak najliczniejszej
grupy uczniów efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi
w zakresie zdrowia

jamy ustnej.
- Uruchomienie w ramach rządowego programu gabinetu dentystycznego pozwoli na zwiększenie
dostępności opieki stomatologicznej
dla naszych uczniów. Dziękuję Pani
Minister Józefie Szczurek-Żelazko za
udzielone Gminie Zakliczyn wsparcie finansowe – twierdzi burmistrz
Dawid Chrobak.
Gabinet stomatologiczny w Zakliczynie jeszcze w tym roku wyposażony zostanie w wysokiej jakości
sprzęt niezbędny do świadczenia
usług dentystycznych.
Rafał Kubisztal

Wizualizacja hali w Gwoźdźcu

Pieniądze na halę
sportową w Gwoźdźcu

Gmina Zakliczyn otrzymała
przeszło 1,5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki do budowy hali sportowej przy
Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu. Inwestycja realizowana
będzie w cyklu dwuletnim.
Samorząd wykonał już kompletną dokumentację i poszukiwał
dofinansowania do tego przedsięwzięcia. Pozyskał je właśnie

Kamizelki odblaskowe
z herbem dla klas I-III
Gmina Zakliczyn przy współpracy z Komisariatem Policji
w Wojniczu przekazała uczniom
klas I-III wszystkich podstawówek z terenu gminy, kamizelki
odblaskowe z herbem gminy.
Zakupu kamizelek dokonano
ze środków z tzw. „korkowego”
w ramach XI edycji ogólnopolskiej kampanii NO PROMIL - NO
PROBLEM, w której Gmina
Zakliczyn po raz kolejny bierze
udział, realizując zadania wynikające z „Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na
2018 rok”.
Do kampanii włączyły się Szkoły
Podstawowe z Zakliczyna, Filipowic,

Paleśnicy oraz Gwoźdźca. W ramach
akcji zostaną przeprowadzone zajęcia
profilaktyczne, szkolenia dla przedstawicieli społeczności uczniowskiej
i rodziców, zostaną przygotowane
tablice tematyczne oraz zgłoszone
szkoły wezmą udział w konkursie NO
PROMIL - NO PROBLEM.
Tegoroczna edycja łączy się również tematycznie z 100. rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach kampanii zaplanowana jest organizacja w dniu 31
października br. Korowodu Świętych
połączonego z Marszem Trzeźwości, a dla uczestników przewidziano
ciekawe nagrody. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w planowanych wydarzeniach.
Monika Kulak
fot. Marek Niemiec

z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.
Koszty budowy hali sportowej
w Gwoźdźcu oszacowano na około
3,1 mln zł. Dofinansowanie z MSiT
wynosi przeszło 1,5 mln zł, czyli 50
procent wartości inwestycji.
- Powstanie pełnowymiarowa
sala gimnastyczna z zapleczem
szatniowo-socjalnym – informuje
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
Dawid Chrobak. – Z nowej infrastruktury sportowej będą mogli
korzystać nie tylko uczniowie, ale

graf. UM

Docenienie ekologicznych rozwiązań
w budynku przedszkola i żłobka
Gmina Zakliczyn dostanie
dodatkowe dofinansowanie
do budowy samorządowego przedszkola ze żłobkiem
dzięki temu, że obiekt będzie
miał podwyższone standardy
energooszczędności. Dotację
w kwocie 1,4 mln zł przekaże
na zakliczyńską inwestycję
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Do tej pory burmistrz Dawid
Chrobak na budowę przedszkola ze
żłobkiem zdobył już także 1,4 mln
zł dofinansowania – milion zł od
Rady Ministrów i 400 tys. zł z rządowego Programu Maluch Plus.
Teraz skutecznie sięgnął po pieniądze z programu pt. „Poprawa jakości
powietrza – budynki użyteczności
publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.
- Tak zaprojektowaliśmy tę inwestycję, aby osiągnąć efekt ekologiczny.
Aby zmniejszone było zużycie energii,
a więc niższe były koszty utrzymania

Sebastian Nowak - dyrektor Departamentu Budownictwa Energooszczędnego NFOŚiGW oraz
burmistrz Dawid Chrobak podpisują umowę

obiektu, ale także zmniejszona była
emisja dwutlenku węgla do środowiska – podkreśla Dawid Chrobak.
Teraz na inwestycję, zaawansowanej na poziomie 80 procent,
gmina Zakliczyn ma już 2,8 mln zł
zewnętrznych środków finansowych.
Wykonane są tynki, wylewki, jest stan
surowy zamknięty. Termin zakończenia prac to grudzień 2018 roku.
Przypomnijmy, że przedszkole
przewidziane jest na ponad 200

Bezpłatne porady prawne

Na zdjęciach: burmistrz Dawid Chrobak i asp.
Adam Kula wręczają kamizelki uczniom w
Filipowicach, Faściszowej i Wróblowicach.

także cała społeczność lokalna. Hala
będzie ogólnodostępna i nie będzie
miała charakteru komercyjnego.
Do tej pory uczniowie ZSPiP
w Gwoźdźcu lekcje z wychowania
fizycznego mieli w niewielkiej sali
na korytarzu, w której był tylko
jeden kosz do koszykówki. Na
zajęcia sportowe udawali się też do
oddalonego 350 metrów od szkoły
boiska piłkarskiego klubu Pogórze
Gwoździec.
Rafał Kubisztal

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.

dzieci, a żłobek na 20 maluchów.
Zaadaptowane zostanie też poddasze
– to zapewni rezerwową przestrzeń
(4 dodatkowe sale do wykorzystania
w przyszłości).
Na ostatniej sesji Rada Miejska
w Zakliczynie podjęła uchwałę
o powołaniu pierwszego w gminie
samorządowego żłobka. Rozpocznie
funkcjonowanie na początku przyszłego roku.
Rafał Kubisztal

Burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn informuje,

fot. UM

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.
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Heroizm Niezłomnych pozostanie
w naszej pamięci

Początek ceremonii przy pomniku kpt. „Salwy”

Wspólna, pamiątkowa fotografia uczestników sobotniej konferencji
Wiązanka kwiatów od przedstawicieli rudzkiej społeczności

Eucharystię odprawił i homilię wygłosił ks. Piotr Pabis

Zdzisław Gałat, brat „Sępa”, odpowiadał na pytania
historyka Grzegorza Gawła

Dwudniowe obchody 71.
rocznicy ostatniej walki
oddziału kpt. Jana „Salwy”
Dubaniowskiego miały dwie
odsłony. W sobotnie popołudnie 15 września br. młodzież spotkała się w ratuszu
z bratem Eugeniusza Gałata,
ps. Sęp, żołnierza kpt. Jana
Dubaniowskiego. Zdzisław
Gałat odpowiadał na pytania
historyka Grzegorza Gawła, autora biografii „Sępa”,
zamieszczonej w Biuletynie
Instytutu Pamięci Narodowej. W tym dniu rozpoczęła
się też rywalizacja szkół
w II Edukacyjnym Rajdzie
Szlakiem kpt. Jana „Salwy”
Dubaniowskiego.
Niedzielny mityng patriotyczny
rozpoczął się w Rudzie Kameralnej Polową Mszą św. w intencji kpt.
„Salwy” i jego bohaterskich i niezłomnych żołnierzy.
Eugeniusz Gałat, urodzony
w Kłaju w roku 1924, był od czerwca
1946 do lutego 1947 dowódcą
plutonu w oddziale Jana Duba-

Kamil Olesiński poprowadził Apel Poległych

niowskiego „Salwy”. Oddział kpt.
Dubaniowskiego należał w latach
1945–1947 do najbardziej aktywnych jednostek partyzanckich na
Ziemi Krakowskiej. Po latach partyzanckiej walki w szeregach Armii
Krajowej, po 1945 r. deklarował swą
przynależność do Narodowych Sił
Zbrojnych. Eugeniusz Gałat zatrzymany przez UB w Raciborzu zbiegł
z aresztu, i w początkach 1946 roku
przybył do Wrocławia. Nawiązał tam
kontakt z organizacją Wolność i Niezawisłość, stając się jej członkiem.
Zagrożony aresztowaniem latem
1946, powrócił na teren Małopolski i jako żołnierz oddziału „Orła”
wstąpił do oddziału „Salwy”. Brał
udział w rozbrajaniu funkcjonariuszy MO, SB, w akcjach przeciw działaczom PPR, rekwizycjach. W marcu
1947 r. ujawnił się przed komisją
amnestyjną w Bochni. Wkrótce po
ujawnieniu, wobec wzmożonych
represji władz, powrócił do podziemnej działalności. W listopadzie
1947 roku aresztowany i osadzony
w areszcie PUBP w Bochni.
Do czasu ujawnienia w kwietniu
1947 roku organizacja kpt. „Salwy”

Mszy św. polowej towarzyszył Chór „Cantande Canzoni” z zespołem instr.

miała na swoim koncie m.in. likwidację 7 funkcjonariuszy UB, 10
funkcjonariuszy MO, 7 żołnierzy
KBW, 2 żołnierzy Armii Czerwonej,
1 członka ORMO, 8 członków PPR,
a także 106 innych akcji. Po amnestii, począwszy od maja 1947 roku,
w zmniejszonym już składzie, organizacja nadal pozostała aktywna,
dokonując 32 dalszych akcji. Przeciwko organizacji „Salwy” UB, MO
i KBW przeprowadziło 80 akcji,
rozbijając ją ostatecznie w grudniu 1947 roku. Po śmierci Dubaniowskiego Eugeniusz Gałat stanął
na czele 7-osobowej grupy. Ujęty
w czasie akcji WUBP w grudniu
1947 roku. Skazany na karę śmierci,
którą wykonano 11 maja 1948 roku
w więzieniu Montelupich w Krakowie. Represje objęły również rodzinę
Gałatów. Zdzisław, w tym czasie
15-letni chłopak, był dwukrotnie
przez Urząd Bezpieczeństwa aresztowany, za winę posłużyły zwykłe
więzi rodzinne.
Nazajutrz, przy słonecznej aurze,
w Rudzie Kameralnej oddano pokłon
bohaterskim i niezłomnym żołnierzom NSZ „Żandarmeria”. Polową

Mszę św. odprawił proboszcz parafii
pw. Matki Bożej Śnieżnej w Filipowicach, ks. Piotr Pabis, który w swojej
wzniosłej homilii mówił o bohaterstwie kapitana i jego „leśnych”
i ich sprzeciwie wobec powojennego układu i narzuconego przez
Sowietów zbrodniczego ustroju
politycznego. Eucharystii towarzyszył Chór „Cantande Canzoni” pod
kierunkiem Adama Pyrka, działający pod skrzydłami ZCK, z zespołem akompaniującym. Po Mszy św.
chór odśpiewał przejmujący song
- „Modlitwę o wschodzie słońca”,
utwór wykonywany w czasach
PRL-u przez Jacka Kaczmarskiego
i Przemysława Gintrowskiego. Przy
kaplicy ustawiły się rzędem poczty
sztandarowe, które po nabożeństwie
udały się pod pomnik przy rudzkiej świetlicy. Tamże uroczystość
poprowadzili liderzy Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej „Żandarmeria” - Krzysztof Perkman i Kamil
Olesiński, który poprowadził Apel
Poległych.
Następnie delegacje złożyły
u stóp pomnika wiązanki kwiatów
i zapalone znicze. Przemawiali: ks.

Pabis, Burmistrz Zakliczyna, list
Starosty Tarnowskiego odczytała
radna Irena Kusion. Padła propozycja nadania filipowickiej szkole
podstawowej imienia kpt. Jana
„Salwy” Dubaniowskiego. Rodzice
i młodzież szkolna - poinformowała
pani dyrektor - ostatecznie sami
zdecydują o patronacie w wyniku
szkolnego plebiscytu. Niewykluczone, że ta propozycja spotka się
z ich aprobatą.
W tym dniu, w Rudzie Kameralnej, miał swój kres II Edukacyjny
Rajd Szlakiem kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”. W programie rajdu
inscenizacje historyczne, spotkania z rodzinami weteranów NSZ,
wystawa militariów i ognisko. Kamil
Olesiński, podsumowując zadanie,
poinformował, że pierwsze miejsce
w rywalizacji szkół zdobyła ekipa
z Filipowic, przy okazji zapewnił,
że mimo iż rajd i akcje propagatorskie GRH będą corocznie przeprowadzane w innym historycznym
miejscu, to ich kulminacja zawsze
odbywać się będzie w Rudzie Kameralnej.
Tekst i fot. Marek Niemiec
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WYBORY
SAMORZĄDOWE 2018
Informacje ogólne

Wybory do rady gminy, do
rady powiatu i do sejmiku wojewódzkiego oraz wybory wójta
(burmistrza) zostaną przeprowadzone w dniu 21 października
2018 r. w godzinach od 7 do 21.
W wyborach samorządowych w Gminie Zakliczyn głosujemy na jedynego zgłoszonego kandydata na burmistrza,
tj. dotychczasowego Burmistrza
Zakliczyna Dawida Chrobaka.
Zgodnie z ordynacją wyborczą,
jeżeli w danej miejscowości jest
tylko jedna osoba chętna do
sprawowania urzędu burmistrza, musi poddać się ocenie
wyborców. By ogłosić zwycięstwo, jedyny kandydat będzie
musiał uzyskać poparcie więcej
niż połowy ważnie oddanych
głosów, a więc co najmniej 50
proc. plus jeden.
Gdy kandydatowi nie uda się
osiągnąć tego pułapu, wyborem
burmistrza zajmie się Rada
Miejska. Decyzja zapadnie bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Rada będzie
wybierać spośród kandydatów
zgłoszonych przez grupę odpowiadającą co najmniej 1/3 ustawowego składu rady.

Jak głosować?

W wyborach do rady gminy
liczącej do 20 tys. mieszkańców
głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na
karcie do głosowania znak „X”
w kratce z lewej strony obok
nazwiska tego kandydata, na
którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X”
w kratkach z lewej strony obok
nazwiska więcej niż jednego
kandydata lub niepostawienie
znaku „X” w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.
W wyborach do rady powiatu
i do sejmiku wojewódzkiego
głosować można tylko na jedną
listę kandydatów, stawiając na
karcie do głosowania znak „X”
w kratce z lewej strony obok
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego
pierwszeństwo do otrzymania
mandatu).
Postawienie znaku „X”
w kratkach z lewej strony obok
nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej
liście lub niepostawienie znaku
„X” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu.
W wyborach wójta (burmistrza):
jeżeli zarejestrowano więcej
niż jednego kandydata - głosować można tylko na jednego
kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X”
w kratce z lewej strony obok
nazwiska tego kandydata, na
którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X”
w kratkach z lewej strony obok
nazwiska więcej niż jednego
kandydata lub niepostawienie
znaku „X” w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu;

jeżeli zarejestrowano tylko
jednego kandydata - głosując
za wyborem kandydata, stawia
się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej
strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata
stawia się znak „X” w kratce
oznaczonej słowem „NIE”
z lewej strony obok nazwiska
kandydata.
Postawienie znaku „X”
w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej
kratce powoduje nieważność
głosu.
Znak „X” to co najmniej
dwie linie przecinające się
w obrębie kratki.
Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na
wójta (burmistrza) nie uzyska
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, w dniu 4 listopada
2018 r. również w godzinach
od 7 do 21 zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie
(tzw. II tura), w którym sposób
głosowania i warunki ważności
głosu są takie, jak w dniu pierwszego głosowania.
Wyborcy ujęci w spisie
wyborców mogą głosować
osobiście w lokalu wyborczym.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu
wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być
zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej
do dnia 8 października 2018 r.
Zgłoszenie zamiaru głosowania
korespondencyjnego dotyczy
jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach
na wójta (burmistrza). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który
nie zgłosił zamiaru głosowania
korespondencyjnego przed
pierwszym głosowaniem może
go zgłosić po dniu pierwszego
głosowania, najpóźniej do dnia
25 października 2018 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończą 75
lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do
głosowania przez pełnomocnika.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa
wniosek w urzędzie gminy (miasta), w którym jest wpisany do
rejestru wyborców, najpóźniej
do dnia 12 października 2018
r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym
głosowaniem dotyczy również
ponownego głosowania w wyborach na wójta (burmistrza), jeżeli
będzie ono przeprowadzane.
Natomiast wyborca, który przed
pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa, może złożyć
taki wniosek po dniu pierwszego
głosowania, najpóźniej do dnia
26 października 2018 r.

Siedmioro naszych do
Powiatu po pięć mandatów
Do Rady Powiatu Tarnowskiego z naszego okręgu wyborczego, obejmującego gminy:
Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz,
trzy komitety wyborcze
wystawiły łącznie 21 kandydatów, którzy rywalizować będą
o pięć mandatów. Zarówno KW
PSL, KW PiS oraz KWW Wspólny Powiat wykorzystały limit,
wystawiając na swoich listach
po siedmiu kandydatów.
Po wylosowaniu numerów list, na
tzw. płachcie pierwsza będzie lista
PSL, potem PiS i następnie KWW
Wspólny Powiat. Z pewnością nie
była to jakaś specjalna umowa, ale
ciekawy zbieg okoliczności, bowiem
na liście PSL „jedynką” jest Adam

Czaplak, na liście PiS „dwójką” jest
Irena Kusion, a na liście KWW
Wspólny Powiat „trójką” jest Józef
Wojtas. Gmina Zakliczyn wystawia łącznie siedmiu kandydatów
do Powiatu, czyli idealna proporcja międzygminna. Oprócz wspomnianej wyżej trójki na listach
znajdują się jeszcze: Piotr Nadolnik
z Gwoźdźca na liście KW PSL - piąta
pozycja i Małgorzata Woda - miejsce szóste, na liście KW PiS Józef
Gwiżdż - pozycja piąta i na liście
KW Wspólny Powiat Jerzy Soska pozycja siedem.
Przypomnę, że w mijającej kadencji mieliśmy troje radnych z gminy
Zakliczyn w Radzie Powiatu Tarnowskiego. Jak będzie w następnej kadencji ? Przekonamy się o tym niebawem.

Śp. Stanisław Chrobak w pierwszej kadencji reprezentował gminę
Zakliczyn w Sejmiku Małopolskim,
od tego czasu nie mamy w samorządzie wojewódzkim swojego reprezentanta, choć kilku kandydatów
o to się w przeszłości starało. Tym
razem z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem
otwiera jako „jedynka” Jerzy Woźniak. Przeglądając listy 12 komitetów wyborczych, nie natrafiłem na
inne nazwiska z terenu gminy Zakliczyn (chyba że coś przeoczyłem,
wszak wypoczywam na urlopie).
W naszym okręgu wyborczym kandydaci ubiegają się o siedem mandatów do samorządu województwa
małopolskiego.
Kazimierz Dudzik

Podziękowanie

W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z kandydowania w nadchodzących
wyborach samorządowych, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za współpracę Koleżankom i Kolegom Radnym, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego
na czele z Panem Burmistrzem Dawidem Chrobakiem, wszystkim jednostkom
organizacyjnym oraz Mieszkańcom Lusławic - moim wyborcom, którzy mi zaufali
i powierzyli mandat Radnego Rady Miejskiej ponad 20 lat.

Jerzy Łopatka

„Filipowice” zagrały w Brzesku
Wtedy, gdy w Zakliczynie
trwał „Eko-festyn” wraz
z akcją 100 tys. drzewek na
100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości, nasze
zespoły artystyczne występowały w Brzesku i w Ryglicach.
9 września 2018 roku w Brzesku, wraz z innymi orkiestrami, wystąpiła w ramach
Koncertu Wolności Strażacka
Orkiestra Dęta „Filipowice”.
O godzinie 15 w korowodzie
orkiestry dęte wyruszyły
z brzeskiego Rynku na Plac
Kazimierza Wielkiego.
„Koncerty Wolności” zorganizowane zostały w związku z 100.
rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości i odbyły się tego dnia
w pięciu miejscowościach Małopolski: Brzesku, Dobczycach, Muszynie, Rabce-Zdroju oraz Wolbromiu. Niewielu wie, że Małopolska
jest sercem amatorskiej twórczości

artystycznej i niekwestionowanym
liderem w tej dziedzinie w kraju.
Ta niezwykła aktywność mieszkańców naszego regionu przejawia się
także w liczbie działających formacji
muzycznych, w tym orkiestr dętych.
Projekt realizowany był ze środków

Województwa Małopolskiego przez
MCK „Sokół” w Nowym Sączu
wraz z samorządami wybranych
miejscowości w ramach projektu
„Śpiewajmy razem - Małopolska
Moja Wolność”.
Kazimierz Dudzik
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- skład obwodowych komisji wyborczych

Skład komisji obwodowej nr 1 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Kinga Maria Panek
Zastępca Przewodniczącego Bernadeta Mączka
Członek Tomasz Andrzej Mazgaj
Członek Małgorzata Maria Jaszczur
Członek Janusz Zdzisław Soból
Członek Bernadeta Mariola Stanuszek
Członek Halina Maria Kochan
Członek Katarzyna Anna Szafarczyk
Członek Ewa Maria Żabińska
Skład komisji obwodowej nr 1 ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Kazimierz Teofil Ryba
Zastępca Przewodniczącego Marta Halina
Misiak
Członek Dawid Michał Wietecha
Członek Anna Wojtaś
Członek Izabela Dorota Łącka
Członek Alicja Bożena Kukulska
Członek Anna Katarzyna Błoniarczyk
Członek Anna Sapeta
Członek Dominika Partycja Karpiel
Skład komisji obwodowej nr 2 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Monika Ewa Bożek
Zastępca Przewodniczącego Jolanta Janina
Słupska
Członek Bernadetta Maria Kwiek
Członek Karolina Maria Wójcik
Członek Agnieszka Angelika Sobol
Członek Agnieszka Marta Nosek
Członek Krystyna Matras
Członek Mariusz Piotrowski
Członek Marek Krzysztof Żabiński

Członek Beata Zachara
Członek Monika Agnieszka Socha
Członek Anna Monika Kabat
Członek Anna Agnieszka Nosek
Członek Izabela Teresa Augustyn
Skład komisji obwodowej nr 9 ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Sławomir Mirosław Wolak
Zastępca Przewodniczącego Agnieszka Cetera
Członek Joanna Paulina Łośko
Członek Paula Natalia Woźniak
Członek Tomasz Antoni Krakowski
Członek Wioletta Maria Kornaś
Członek Karolina Aneta Drzazga
Członek Monika Justyna Gurba
Członek Zuzanna Janina Wojtas

Członek Klaudia Karolina Martyka
Członek Mateusz Jakub Pajor
Członek Michał Jakub Zych
Członek Barbara Maria Kogut
Członek Piotr Bogdan Bardon
Członek Robert Tomasz Bielatowicz
Skład komisji obwodowej nr 4 ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Marek Rzepecki
Zastępca Przewodniczącego Kamil Paweł Krupski
Członek Wioletta Joanna Pajor
Członek Anna Czesława Kopeć
Członek Joanna Maria Malik
Członek Kinga Maria Malik
Członek Ewa Olga Kaczmarczyk
Członek Józefa Agata Franczyk
Członek Dominik Mateusz Moj

Członek Karolina Maria Toboła
Członek Józefa Dudek
Członek Krystyna Elżbieta Malisz
Członek Barbara Regina Wagner
Skład komisji obwodowej nr 7 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Kacper Dariusz Rylewicz
Zastępca Przewodniczącego Alicja Jarosz
Członek Iwona Marzena Smółka
Członek Grażyna Ewa Bochenek
Członek Agnieszka Jewulska
Członek Tomasz Owca
Członek Paulina Stanisława Byczek
Członek Józef Franczyk
Członek Agnieszka Bernadetta Jarosz

Skład komisji obwodowej nr 5 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Maria Ewa Kozub
Zastępca Przewodniczącego Marzena Kęder
Członek Paulina Leśniak
Członek Krystyna Maria Teper
Członek Sylwia Beata Nosek
Członek Adrian Robert Nijak
Członek Katarzyna Agnieszka Malisz
Członek Piotr Grzegorz Rak
Członek Agnieszka Martyka

Skład komisji obwodowej nr 7 ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Halina Katarzyna Machel-Gaura
Zastępca Przewodniczącego Maria Małgorzata
Grzegorczyk
Członek Bogdan Michał Jaszczur
Członek Agata Łucja Sady
Członek Gertruda Regina Boczek
Członek Dorota Halina Średniawa
Członek Martyna Daria Kawula
Członek Ewelina Magdalena Kawula-Jednacz
Członek Anna Maria Zwoleń

Skład komisji obwodowej nr 3 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Małgorzata Anna Sowa
Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Joanna
Sobol
Członek Fatima Jachym
Członek Grażyna Anna Sapeta
Członek Katarzyna Pachota
Członek Renata Katarzyna Janik
Członek Józefa Soból
Członek Katarzyna Urszula Soból
Członek Alicja Katarzyna Chochorowska

Skład komisji obwodowej nr 5 ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Anna Marcjanna Majewska
Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Magdalena Kaczmarczyk
Członek Kinga Krystyna Świderska
Członek Magdalena Wiktoria Kopeć
Członek Jarosław Piotr Kołodziej
Członek Przemysław Adam Cygan
Członek Krystian Mateusz Kuzak
Członek Monika Wolak
Członek Danuta Halina Wolak

Skład komisji obwodowej nr 8 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Wioletta Krystyna Osiecka
Zastępca Przewodniczącego Kamil Mateusz
Krakowski
Członek Dariusz Piotr Malisz
Członek Joanna Krystyna Dolasińska
Członek Mateusz Marek Kęder
Członek Estera Anna Jarosz
Członek Natalia Sylwia Rosiek
Członek Barbara Monika Burnat
Członek Monika Zofia Pawlik

Skład komisji obwodowej nr 3 ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Norbert Jakub Nijak
Zastępca Przewodniczącego Beata Bożena Sacha
Członek Agnieszka Róża Martyka
Członek Piotr Krzysztof Sapeta
Członek Marzena Paulina Dobaj
Członek Dominika Julia Dziecina
Członek Małgorzata Katarzyna Soból
Członek Agnieszka Malik
Członek Anna Maria Drukała

Skład komisji obwodowej nr 6 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Bernadeta Józefa Nieć
Zastępca Przewodniczącego Maria Gasińska
Członek Agnieszka Maria Wieloszyńska
Członek Dorota Elżbieta Tokarczyk
Członek Aleksandra Paulina Karpiel
Członek Agnieszka Ewa Krężołek
Członek Wiktoria Anna Nadolnik
Członek Dawid Artur Burnat
Członek Magdalena Maria Roesler

Skład komisji obwodowej nr 8 ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Zofia Pawłowska
Zastępca Przewodniczącego Józef Kazimierz
Stasiowski
Członek Justyna Ewa Słupska
Członek Agata Maria Malinowska
Członek Joanna Beata Pach
Członek Ewa Anna Krakowska
Członek Przemysław Stefan Galas
Członek Filip Jacek Malisz

Skład komisji obwodowej nr 4 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Zofia Majewska
Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Maria
Soska
Członek Marzena Justyna Dolasińska

Skład komisji obwodowej nr 6 ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Katarzyna Anna Chuchrowska
Zastępca Przewodniczącego Kazimiera Dziedzic
Członek Mateusz Mieczysław Wojtasik
Członek Paulina Malik

Skład komisji obwodowej nr 9 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Magdalena Monika Duda
Zastępca Przewodniczącego Bogumiła Gałek
Członek Małgorzata Barbara Wzorek
Członek Ewelina Dorota Mazgaj

Skład komisji obwodowej nr 2 ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Sylwia Katarzyna Urbańczyk
Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Maria
Słowik
Członek Bernadeta Maria Stec-Wojciechowska
Członek Anna Dulian
Członek Katarzyna Małgorzata Świder
Członek Joanna Agata Kwiek
Członek Klaudia Monika Przybylska
Członek Maria Kiełbasa
Członek Weronika Maria Ludwa

Skład komisji obwodowej nr 10 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Jolanta Krystyna Zawada
Zastępca Przewodniczącego Sabina Przeklasa
Członek Beata Anna Robak
Członek Stanisław Ogonek
Członek Weronika Mordawska
Członek Justyna Gabriela Nowak
Członek Krzysztof Marcin Jurek
Członek Łukasz Rafał Gałek
Członek Marlena Anna Gądek
Skład komisji obwodowej nr 10 ds.
ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Jolanta Małgorzata Staszewska
Zastępca Przewodniczącego Aneta Franczyk
Członek Dagmara Katarzyna Kołodziej
Członek Piotr Budyn
Członek Monika Małgorzata Czech
Członek Halina Nowak
Członek Edyta Urszula Górska
Członek Ewa Małgorzata Cetera
Członek Mirosław Jan Łopatka
Skład komisji obwodowej nr 11 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Aneta Gondek
Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Henryk
Robak
Członek Marta Maria Kwiek
Członek Arkadiusz Andrzej Nosek
Członek Irena Anna Kwiek
Członek Ewelina Dorota Olszańska
Skład komisji obwodowej nr 11 ds.
ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Anna Sylwia Wypasek-Śledź
Zastępca Przewodniczącego Renata Katarzyna
Kusiak
Członek Ewelina Anna Górska
Członek Piotr Wojciech Okoński
Członek Agnieszka Magdalena Wolska
Członek Marta Helena Gądek
Skład komisji obwodowej nr 12 ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący Adrianna Magdalena Falkowska
Zastępca Przewodniczącego Filip Mikołaj
Gondek
Członek Anna Iwona Damian
Członek Justyna Weronika Grzegorczyk
Członek Natalia Dominika Wojtanowicz
Członek Karolina Małgorzata Soska
Skład komisji obwodowej nr 12 ds.
ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący Danuta Barbara Majewska
Zastępca Przewodniczącego Elżbieta Jaszczur
Członek Tomasz Mateusz Czuba
Członek Dorota Wojtanowicz
Członek Monika Anna Kwiek
Członek Angelika Rozkocha-Bober
(UM)
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Program „Czyste Powietrze”

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery
z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych
jednorodzinnych budynków
mieszkalnych.

DO KOGO
SKIEROWANY JEST
PROGRAM CZYSTE
POWIETRZE:

Program skierowany jest do osób
fizycznych będących właścicielami
domów jednorodzinnych lub osób
posiadających pozwolenie na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Jest to zatem pierwszy program
dofinansowania, z którego będą
mogli skorzystać zarówno właściciel starych/istniejących budynków,
jak również tych nowo budowanych.

MIEJSCE I TERMIN
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla
miejsca położenia nieruchomości
objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018

r. od godz. 8:00 do 30 czerwca 2027
r. do godz. 24:00.
Wnioski można składać na 3 sposoby:
• w wersji elektronicznej poprzez
Portal Beneficjenta dostępny na
stronie WFOŚiGW, z podpisem
elektronicznym
• w przypadku, gdy wnioskodawca
nie ma możliwości zastosowania
podpisu elektronicznego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta
WFOŚiGW wersję elektroniczną
wniosku, drukuje wniosek i wysyła
jego podpisaną wersję papierową
wraz z wymaganymi załącznikami
drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
• w przypadku, gdy wnioskodawca
nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz
z załącznikami jedynie w formie
papierowej (formularz do pobrania w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale).

NA CO MOŻNA
UZYSKAĆ
DOFINANSOWANIE:

Program przewiduje dofinansowanie
m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła
(pieców i kotłów na paliwo stałe)
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
• docieplenie przegród budynku;

• wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej;
• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
• instalację odnawialnych źródeł
energii (kolektorów słonecznych
i instalacji fotowoltaicznej);
• montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła.

KWALIFIKOWALNOŚĆ
WYDATKÓW

Okres kwalifikowalności kosztów: od
01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
• przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
• okres realizacji przedsięwzięcia
wynosi do 24 miesięcy od daty
zawarcia umowy o dofinansowanie,
lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
• przedsięwzięcie zostało rozpoczęte
po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż
12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie
• Minimalna wartość kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia
wynosi 7 tys. zł

• Maksymalna wartość kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia,
od których liczona jest wysokość
dotacji wynosi 53 tys. zł

FORMA
FINANSOWANIA:

1. Budżet programu wynosi 103 mld
złotych, z czego finansowanie
w formie dotacji to 63,3 mld zł,
a w formie pożyczek zwrotnych
39,7 mld zł. Pieniądze zostaną
przeznaczane w szczególności na
termomodernizację i wymianę
źródeł ciepła.
2. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, w formie
pożyczki lub w formie dotacji
i pożyczki
3. Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie
wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinanso-

wania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie
o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie
w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.
4. Oprocentowanie zmienne
pożyczki wynosi nie więcej niż
WIBOR 3M + 70 pkt bazowych
i nie mniej niż 2% rocznie
5. Pożyczka może być udzielona
na okres nie dłuższy niż 15 lat;
okres finansowania jest liczony
od daty pierwszej planowanej
wypłaty transzy pożyczki do daty
planowanej spłaty ostatniej raty
kapitałowej;
6. Dotacja i pożyczka mogą być
wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być
przekazane na rachunek bankowy
wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta
opłacone – na jego rachunek bankowy.
7. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.
Barbara Witek, UM
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„Babie Lato WTZ” już po raz trzeci
„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”
- Myślę, że te słowa Jana Pawła
II doskonale odnoszą się do misji
naszego Warsztatu, jak i do życzliwości, jaką cieszy się on ze strony
społeczności lokalnej i władz naszej
gminy. Dzięki ich staraniom udało
się ocieplić budynek, w którym mieści się nasza placówka, co na pewno
poprawi komfort pracy i przebywania
w nim zwłaszcza w zbliżającym się
okresie jesienno–zimowym. Mająca
powstać winda dodatkowo ułatwi
dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Serdecznie dziękujemy

Jacek Hudyma o nowych miejscach i windzie,
Dawid Chrobak o strefie aktywności

Inscenizacja podopiecznych op. Agnieszki Nosek

samorządowcom za przychylność
i zainteresowanie naszą placówką.
W odnowionym, pięknie prezentującym się budynku nie brak
miejsca i warunków dla poszerzenia działalności naszego Warsztatu,
dlatego podjęliśmy już starania
o zwiększenie liczby uczestników
o kolejne pięć osób. Cieszymy się,
że dostrzeżono potencjał, jaki tkwi
w naszej placówce, i ma ona szansę
się rozwijać, zapewniając kolejnym
potrzebującym drugi dom, w którym
mają szanse realizować swoje pasje
i ujawniać talenty. Niech ten Warsztat
będzie dla naszych drogich uczestników początkiem samodzielności
i drogi do kariery zawodowej.
Bardzo serdecznie pragnę podziękować pracownikom i uczestnikom
za duże zaangażowanie i wkład
pracy w zorganizowanie dzisiej-

szego spotkania. Serdecznie dziękuję
sponsorom za wsparcie finansowe
i rzeczowe. Życzę wszystkim dobrej
zabawy.
Tym wstępem pani kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dzierżaninach rozpoczęła trzecią edycję imprezy integracyjnej
na Pogórzu pn. „Babie Lato WTZ
Dzierżaniny 2018”. Kier. Anetę Fior,
jak i jej kadrę i podopiecznych, ucieszyły zapowiadane i planowane tu
szerokie inwestycje dla potrzeb nie
tylko WTZ, ale i miejscowej społeczności. Będą to np. plenerowe urządzenia rekreacyjne w ramach strefy
aktywności, o której mówił burmistrz Dawid Chrobak. Z kolei Jacek
Hudyma z Zarządu Powiatu potwierdził dofinansowanie kolejnych miejsc
w placówce, wszak potrzeb w tej dziedzinie nie brakuje zarówno w gminie,

jak i powiecie, a możliwości WTZ
na rozszerzenie jego działalności istnieją. Warto przypomnieć, że w b.
szkole w Dzierżaninach mają swoje
miejsce Spółdzielnia Socjalna „Serce
Pogórza”, propagująca m. in. naszą
rodzimą fasolę „Piękny Jaś”, oraz tzw.
mieszkanie chronione, jako wspólne
przedsięwzięcie Gminy i Powiatu
w sytuacjach kryzysowych.
Prócz wyżej wymienionych oficjeli w ogrodzie WTZ pojawili się
przyjaciele z Domu Pomocy Społecznej w Stróżach z dyr. Małgorzatą
Chrobak i kier. Lucyną Falkowską,
ponadto podopieczni stróskiego Środowiskowego Domu Samopomocy,
Domu Pogodnej Jesieni z dyr. Ryszardem Kuczyńskim i Centrum Aktywności Seniora z Kończysk z dyr. adm.
SFOP Barbarą Żychowską.
Nie zawiodła delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dyr. Anną Górską, wicedyr. PCPR
Krzysztofem Sobczykiem i insp.
Moniką Chrobak. Powiat reprezentowali również radni Rady Powiatu
Tarnowskiego - Kazimierz Korman
i wiceprzewodniczący RPT Adam
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Goście zabrali ze sobą na spróbowanie słoiki
z przetworami

Czaplak. Organizatora WTZ reprezentowała prezes Danuta Majewska
ze Stowarzyszenia Przyjaciół DPS-u,
zaś miejscową społeczność - sołtys
Dzierżanin Urszula Sacha. W pikniku
wzięli tez udział rodzice i opiekunowie podopiecznych WTZ.
W programie artystycznym wykonawcy pod wodzą op. Agnieszki
Nosek zaprezentowali barwną opowieść o urokach polskiej jesieni,
nagrodzoną gromkimi oklaskami. Po
czym organizatorzy częstowali gości
w namiotach, a następnie zaprosili na
tańce i zabawy pod wiatę chroniącą
od słońca, wszak pogoda dopisała,
w rytm podany przez wodzireja
Tadeusza Malika.
Przyjemnymi pamiątkami z tego
sympatycznego spotkania w pogórzańskim plenerze, wręczanymi przez
gospodarzy na odchodne, są ozdoby
rękodzielnicze wykonane tu na miejscu i słoiczki z przetworami wprost
z warsztatowej kuchni, jako dowód
na zaradność i umiejętności adeptów
tej rozwojowej placówki opiekuńczej
w Dzierżaninach.
Tańce w samo południe do melodii pana Tadzia
Tekst i fot. Marek Niemiec
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RAPORT KOMISARZA WILKUSZEWSKIEGO
KWIECIEŃ

jak również kierującego, który prowadził samochód pomimo decyzji
o cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami z powodów zdrowotnych,
wydanej przez starostę. Takie zachowanie od pewnego czasu jest traktowane jako przestępstwo .

• W Dzierżaninach jeden z mieszkańców poprzez oplucie znieważył funkcjonariusza Komisariatu
Policji w Wojniczu.
• W Rudzie Kameralnej miało miejsce włamanie do ładowarki marki Merlo, z której
skradziono klucz nastawny oraz paliwo.
• W Zakliczynie doszło do kradzieży roweru
znajdującego się na terenie ogrodzonej posesji.
• W ciągu miesiąca zatrzymano 5 nietrzeźwych kierowców.

• W ciągu miesiąca zatrzymano 4 nietrzeźwych kierowców oraz 2 osoby, które naruszyły sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

MAJ

SIERPIEŃ

• W Zakliczynie w pobliżu sklepu doszło do
przywłaszczenia portfela, który wypadł jednemu z klientów.
• W Wesołowie skradziono cielę, które wraz
ze stadem przebywało na pastwisku.
• W Zdoni skradziono kabel telekomunikacyjny. Został on odcięty ze słupów na
odcinku 90 metrów.
• W ciągu miesiąca zatrzymano 2 nietrzeźwych kierowców.

• W Zawadzie Lanckorońskiej nieustalony
dotąd sprawca po uprzednim zerwaniu zabezpieczeń przy studni wlał do jej wnętrza substancję ropopochodną, zanieczyszczając wodę
pitną i narażając użytkowników na zatrucie.
• W Borowej dokonano kradzieży dwóch akumulatorów z ciągnika siodłowego zaparkowanego przy drodze wojewódzkiej.
• W ciągu miesiąca zatrzymano 2 nietrzeźwych kierowców.

CZERWIEC

WRZESIEŃ

• W Zakliczynie miało miejsce włamanie do
jednej z placówek handlowych. Sprawca,
poprzez wyważenie drzwi wejściowych,
dostał się na zaplecze sklepu, a następnie
do pomieszczenia biurowego, gdzie dokonał
kradzieży papierosów różnych marek.
• W Wesołowie ujawniono proceder wytwarzania alkoholu na zasadzie destylacji.
W trakcie przeszukania zabezpieczono
aparaturę oraz gotowe wyroby alkoholowe.
• W ciągu miesiąca zatrzymano 5 nietrzeźwych kierowców oraz 2 osoby, które naruszyły sądowy zakaz prowadzenia pojazdów,

• W Roztoce doszło do pożaru samochodu
zaparkowanego na terenie posesji. Poczynione dotąd ustalenia wskazują, iż samochód został celowo podpalony.
• Również w Roztoce miało miejsce włamanie
do domu. Złodziej, po uprzednim otwarciu
drzwi wejściowych nieustalonym narzędziem, wszedł do środka i skradł pieniądze.
• W ciągu miesiąca zatrzymano 2 nietrzeźwych kierowców oraz 2 osoby, które naruszyły sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Kom. Marek Wilkuszewski
Kierownik Posterunku Policji w Zakliczynie

LIPIEC

„Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
i Inicjatyw Społecznego PROELIO zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego
spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Aktywne Dziś – Lepsze
Jutro”

Kryteria obligatoryjne:
Kandydaci do udziału w projekcie:
• są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,
• są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
• są osobami w wieku aktywności zawodowej
18–60/65 roku życia.
Kryteria fakultatywne:
• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż
jednej z przesłanek;
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności;
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz
osoby z zaburzeniami psychicznymi; w tym
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
• osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres
wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie
powielał działań, które dana osoba lub rodzina
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach
działań towarzyszących, o których mowa w PO
PŻ);
• osoby, rodziny lub środowiska zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020.

Aktywizacja społeczna
i zawodowa osób zamieszkujących
województwo małopolskie to
główny cel projektu.
Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników,
które obejmuje:
• Zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju,
dopasowanej do potrzeb i potencjałów uczestnika
• Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
• Wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera
Zatrudnienia Wspieranego,
• Poradnictwo psychologiczne, prawne oraz
mediacje rodzinne,
• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
• Bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia
zawodowe zakończone CERTYFIKATEM,
• Płatne 6-miesięczne staże zawodowe.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.
W razie chęci indywidualnego zgłoszenia się do
udziału w projekcie, prosimy przesyłać odpowiednie dokumenty na adres:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw
Społecznego „PROELIO”
ul. Przewóz 40A/11, 30-716 Kraków
tel. 531-533-575, 570-621-282
email: fundacja.proelio@gmail.com
Kontakt:
fundacja.proelio@gmail.com
tel. 531-533-575
poniedziałek–piątek w godz. 8:00–15:30
Dodatkowe informacje na temat projektu
i rekrutacji dostępne są na stronie:
www.fundacjaproelio.pl
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Młodzież pamięta!

Na wzgórzu 513

„Wody - uczy pragnienie, (…)
Pokoju – o bitwach pamięć”
Emily Dickinson
Młodzież ze Szkoły Podstawowej
im. Lanckorońskich pamięta o 71.
rocznicy ostatniej walki kpt. Jana
Dubaniowskiego „Salwy”, która rozegrała się w Rudzie Kameralnej, o żołnierzach 16. PP AK, którzy stoczyli
74 lata temu największą partyzancką
bitwę w Małopolsce, o pomordowanych przez SS „Galizien” (ukraińscy
bandyci w służbie hitlerowskich Niemiec) mieszkańcach Jamnej i spalonej wsi, o poległych podczas obławy
szpitalika partyzanckiego na Mogile.
W dn. 15-16 września br. członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego „Compass” działającego przy Szkole Podstawowej
w Zakliczynie, wzięli udział w dwudniowym Edukacyjnym Rajdzie
Śladami kpt. Jana Dubaniowskiego
„Salwy”, który zorganizowany został
przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria” w okolicach
Łapanowa. Rajd rozpoczęto w Tarnawie na cmentarzu parafialnym, gdzie
poświęcono Krzyż Narodowych Sił
Zbrojnych, postawiony w hołdzie
żołnierzom antykomunistycznego
podziemia. Młodzież przewędrowała 20 km, napotykając po drodze
partyzanckie i ubeckie posterunki.
Na zakończenie rajdu zapalono znicze na grobie kpt. Jana Dubaniowskiego w Zakliczynie i przy pomniku
w Rudzie Kameralnej.
23 września na rocznicowe uroczystości w Jamnej młodzież dotarła
pieszo, wędrując Szlakiem Walk Batalionu „Barbara” 16. PP AK, odwiedzając po drodze wzgórze 513, wokół
którego w 1944 roku rozegrała się
największa bitwa partyzancka.
Po mszy świętej odbył się IV
Bieg Pamięci „Akcji Burza” zorganizowany przez SKKT „Compass”, pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida
Chrobaka, który w tym roku miał
formę Szkolnych Mistrzostw Gminy
Zakliczyn w Biegu na Orientację.
W zawodach wzięło udział ponad 40
uczestników ze Szkoły Podstawowej
z Zakliczyna i Paleśnicy.
Rywalizowano w trzech kategoriach.
Kat. klas V-VII:
I miejsce: Zuzanna Zielińska, Wiktor
Łękawski, Klaudiusz Brończyk - SP
Paleśnica.
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Na szlaku...

II miejsce: Kacper Jewulski, Kamil
Mróz, Błażej Kwiek - SP Zakliczyn.
III miejsce: Kacper Nagel, Arkadiusz
Gondek, Emil Malik - SP Zakliczyn.
Kat. klas VIII i gimnazjalnych:
I miejsce: Szymon Jaszczur, Konrad
Wieczorek –SP Zakliczyn.
II miejsce Kacper Olszański, Bruno
Żychowski – SP Zakliczyn.
III miejsce Zofia Poręba, Szymon
Drużkowski- SP Zakliczyn.
Kat. szkół ponadpodstawowych:
I miejsce - Joanna Zielonka i Aleksandra Witek.
30 września młodzież pokonała
trasę z Zakliczyna przez Wolę Stróską na Mogiłę, gdzie uczestniczyła
w uroczystościach religijno-patrio-

tycznych, upamiętniających 74.
rocznicę pacyfikacji partyzanckiego
szpitalika.
Pragniemy nadmienić, że przedsięwzięcie edukacyjne „Młodzież
Pamięta!” zapoczątkowane zostało
18 lat temu w zakliczyńskim Gimnazjum i cieszysię zainteresowaniem
wśród młodzieży do chwili obecnej.
Zapraszamy 11 listopada, w 100.
rocznicę Odzyskania Niepodległości
przez Polskę, do aktywnego świętowania i przebiegnięcia trasy z Cmentarza Legionistów w Łowczówku do
Zakliczyna na grób majora „Kuby”
Bojarskiego oraz grobów innych
legionistów spoczywających na
zakliczyńskim cmentarzu. Udział
w Sztafecie zapowiedziała młodzież

Honorowy patronat nad XVI Sztafetą Pamięci przyjęli: Starosta Tarnowski – Roman Łucarz oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak

Finał drużynowych biegów na orientację w Jamnej

z Węgier, która będzie biegnąć z nami
już po raz jedenasty. Podczas podsumowania XVI Sztafety Pamięci
wręczone zostaną także certyfikaty
i odznaki tym osobom, które udokumentowały przebycie 100 kilometrów pieszych szlaków turystycznych
w jubileuszowym roku Odzyskania
Niepodległości.
Honorowy patronat nad XVI
Sztafetą Pamięci przyjęli: Starosta
Tarnowski – Roman Łucarz oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
– Dawid Chrobak.
Zapraszamy chętnych do pomocy
w przygotowaniu i organizacji Sztafety Pamięci Łowczówek-Zakliczyn.
Wszyscy, którzy pragną wesprzeć
organizatorów (posiłek, koszulki,

Przy mogile partyzantów w lesie stróskim

medale, transport itp.) oraz ci, którzy
w tym roku chcą pobiec w Sztafecie,
proszeni są o kontakt (e-mail: skkt_
compass@wp.pl, tel. 696-992-339.
Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Sztafecie 11 listopada,
a chcą aktywnie świętować Odzyskanie Niepodległości zapraszamy
do udziału w Małopolskim Złazie
Turystyczno-Patriotycznym „Szlakiem Legionistów” w Łowczówku,
które odbędzie się 9 listopada
2018 r. Wspólnie z młodzieżą przejdziemy trasę, którą pokonali żołnierze I Brygady Legionów Polskich
22 grudnia 1914 r z Zakliczyna do
Łowczówka.
Irena Flakowicz
fot. SKKT Compass
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Wieczysta Profesja Zakonna u Sióstr
Bernardynek w Kończyskach

„A teraz, czego mam oczekiwać,
o Panie?
W Tobie jest moja nadzieja!”
Ps 39,8
8 września 2018 roku, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, podczas
Mszy Świętej o godz. 11:00
w klasztornym kościele Sióstr
Bernardynek w Kończyskach,
siostra Klara Weronika Sarlińska złożyła na ręce Matki
Przełożonej wieczystą profesję zakonną.
Eucharystii przewodniczył Ojciec
Tytus Fułat – Asystent Federacji
Sióstr Bernardynek w Polsce - w koncelebrze z Ojcem Herbertem OFM
z Kalwarii Zebrzydowskiej, Ks. Łukaszem z diecezji katowickiej, Ojcem
Miroslavem ze Słowacji – redemptorystą obrządku grekokatolickiego,
Ojcem Tomaszem OFM z Biecza oraz

Ojcem Bonawenturą – kapelanem
Sióstr Bernardynek.
Dzień 8 września, poświęcony
Matce Bożej, już na zawsze został
zapisany w klasztornych kronikach,
przede wszystkim jednak w sercach
Sióstr Bernardynek, Siostry Klary, Jej
bliskich i przyjaciół.
Dzień ten przywołuje wspomnienie radości i dziękczynienia Bogu za
dar powołania: Weź moje życie…
weź moje życie w Swe dłonie i proszę, powiedz Ojcu Niebieskiemu, że
jeszcze jedno małe serce pragnie żyć,
jak Jego Syn…
Te słowa płynęły z serca postulantki Weroniki podczas obłóczyn
8 września 2013 roku, kiedy to po
roku pobytu w klasztorze, otrzymała
zakonny strój, biały welon i nowe
imię - s. Klara, rozpoczynając w swej
formacji zakonnej okres nowicjatu.
8 września 2014 roku Siostra Klara
złożyła swoje pierwsze śluby zakonne:
czystości, ubóstwa oraz posłuszeń-

stwa i przyjęła czarny welon na
znak przynależności do Chrystusa.
Wybrzmiały wówczas słowa: To, co
najlepsze, jest wciąż przed nami! /1
Jana, 3:1, 3-bt/.
I tak, każdego kolejnego roku, data
ta zapisywała się odnowieniem ślubów zakonnych s. Klary, aż do dnia 8
września 2018 roku, kiedy to złożyła
swoją wieczystą profesję.
Przed rozpoczęciem Eucharystii,
w kaplicy Sióstr Bernardynek, s. Klara
otrzymała od swoich Rodziców błogosławieństwo na dalsze życie, by
było ono ofiarą miłą Bogu.
Na początku Mszy Świętej O.
Kapelan powitał uczestników uroczystości i zapraszając do wspólnej
modlitwy, wspomniał miniony czas
formacji zakonnej s. Klary, Jej dojrzewania i umacniania w powołaniu przez 6 lat życia we Wspólnocie
Sióstr Bernardynek w Kończyskach,
ożywiając przy tej okazji w pamięci
ten sam czas swojego przybycia do

Zakliczyna i rozpoczęcia posługi
kapelańskiej u Sióstr.
Ojciec Asystent, w wygłoszonej
homilii, zaakcentował głęboki sens
i wartość powołania do życia konsekrowanego, jako wyjątkowego
daru dla wybranych przez Boga.
W ciepłych i serdecznych słowach
przywołał ważne momenty formacji

zakonnej s. Klary, utrwalania i kształtowania Jej drogi, wiernego trwania
w przyjaźni z Jezusem, która zaowocowała odpowiedzią na łaskę powołania i podjęciem życia kontemplacyjnego w klasztorze w Zakliczynie.
Kaznodzieja odniósł się również
do symboliki dnia poświęconego
Matce Bożej, podkreślając, że śluby
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wieczyste s. Klary są pokornym oddaniem się Bogu na zawsze, na wzór
Maryi. Są też szczerym powierzeniem
Mu całej swojej przyszłości i pragnieniem wiernego życia w ukryciu klauzury, w duchu rad ewangelicznych
i konstytucji zakonnych. Złożył także
życzenia Siostrze Klarze, aby Pan Bóg
za przyczyną Matki Najświętszej
umacniał Ją na drodze powołania.
Po Liturgii Słowa odbył się obrzęd
profesji wieczystej, bardzo głęboki
i bogaty w swej symbolice.
Wyjątkowości i podniosłego
charakteru nadały takie momenty,
jak śpiew Litanii do Wszystkich
Świętych, podczas którego s. Klara
modliła się leżąc krzyżem, ślubowanie profesji wieczystej na ręce Matki
Przełożonej, poprzez złożenie dłoni

w dłonie Matki, obrzęd nałożenia
obrączki, korony cierniowej i przyjęcia świecy.
W dniu złożenia pierwszej profesji, welon ozdobiony był wiankiem
z białych róż, symbolizującym niewinność i czystość. W dniu profesji
wieczystej na głowę Siostry Klary
nałożona została korona cierniowa,
a celebrans wypowiedział przejmujące słowa: „Przyjmij droga Siostro
koronę (…), abyś uczestnicząc na
ziemi w Jego Męce otrzymała w niebie koronę wiecznej chwały”.
Ważną chwilą uroczystości był
moment modlitwy konsekracyjnej,
podczas której s. Klara została ofiarowana Bogu na Jego wyłączność.
Obsługę liturgiczną uroczystości
sprawowali lektorzy i ceremoniarze

z parafii Matki Boskiej Anielskiej
OO. Franciszkanów w Zakliczynie
– wychowankowie O. Tomasza OFM.
Przepiękną oprawę muzyczną,
uświetniającą uroczystość, zapewnił
chór i kwartet smyczkowy z Krakowa
pod przewodnictwem Pani Łucji,
zaprzyjaźnionej z s. Klarą i klasztorem.
Dzięki Panu Tomaszowi – fotografowi, który od kilku już lat
towarzyszy we wszystkich ważnych
wydarzeniach z klasztornego życia
Sióstr Bernardynek, będzie możliwość powracania do utrwalonych
na zdjęciach, najważniejszych chwil
tamtejszego dnia i doświadczania ich
na nowo.
Ceremonia profesji wieczystej Siostry Klary była niezwykłym i niecodziennym przeżyciem, które na długo
pozostanie w pamięci i w sercach
wszystkich obecnych. Łzy wzruszenia pojawiły się w niejednym oku,
a podniosłym obrzędom, towarzyszyły osobiste emocje i uczucia.
Po zakończonej Mszy Św. Siostra
Klara w kilku wzruszających słowach,
złożyła płynące z serca podziękowania dla swoich Rodziców, rodzeństwa i rodziny za dobro, jakiego od
nich doświadczyła, za to, że w domu
rodzinnym zawsze na pierwszym
miejscu był Bóg.
Słowa szczególnej wdzięczności
skierowała do Matki Przełożonej
Weroniki, dziękując, że 6 lat temu
otworzyła dla Niej nie tylko drzwi
klasztoru, ale też serce, ofiarując
wsparcie, przyjaźń, a jednocześnie
dając przykład miłości Boga, ludzi
oraz prostoty życia.
Przywołała z imienia każdą Siostrę,
dziękując za przyjęcie Jej do rodziny
Bernardynek, za wszystko, czego
przez minione 6 lat wspólnego życia
za klauzurą doświadczyła, za naukę
praktykowania ślubów; czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa, w poszukiwaniu Pana i Jego świętej woli.
Serdeczną wdzięcznością objęła
także Ojca Asystenta oraz Ojca
Kapelana Bonawenturę za ich opiekę,
pomoc, ważną rolę oraz ślady, jakie
pozostawili w sercu na dotychczasowym odcinku zakonnego życia.
Podziękowała również za obecność i wspólną modlitwę zaprzyjaźnionym księżom oraz siostrze
Agnieszce z Ignacjańskiej Szkoły
Formatorów w Krakowie, przyjaciołom z grupy pielgrzymkowej na Jasną
Górę, siostrze Agnieszce - Misjonarce
Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, która dwa tygodnie wcześniej
złożyła swoje śluby wieczyste.
Wszystkich obecnych na uroczystości, którzy na różnych etapach
życia i zakonnej formacji pojawili się
na Jej drodze, zapewniła o wdzięcznej
pamięci w modlitwie.
W tym pięknym dniu, składającej
śluby Siostrze Klarze towarzyszyła
licznie zgromadzona rodzina, księża,
siostry zakonne oraz przyjaciele i znajomi, którzy po zakończonej uroczystości składali Jej życzenia…
Niech modlitwa płynąca z ukrycia
klauzury
będzie wołaniem ludzkiego serca do
Serca Bożego…
Niech miłość przyzywa miłość…
Niech złożone śluby wieczyste
sprawią,
że wszystko, co czyni, będzie czyniła
z przekonaniem,
że nie ma już granic oddania
i nie może powstrzymać Jej żadne
wahanie.
S. Weronika Węgrzyn OSFB
fot. Tomasz Kasprzyk
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Wiceminister Marcin Ociepa
w Zakliczyńskiej Strefie
Aktywności Gospodarczej
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, młodzież i liczni mieszkańcy regionu

Budka, czyli szpitalik AK - stan obecny
Do Apelu Poległych wezwał harcerz Mikołaj Kulak

Goście z ministerstwa z gospodarzem gminy i dyrekcją firmy InduComp w hali produkcyjnej
w ZSAG (minister M. Ociepa trzeci od prawej)

Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa
obejrzał Zakliczyńską Strefę
Aktywności Gospodarczej,
w tym działającą od niedawna
na jej terenie firmę InduComp.
Zadeklarował też rządowe
wsparcie dla wprowadzanych
przez samorząd gminy Zakliczyn innowacyjnych rozwiązań.
Firma InduComp, z której działalnością zapoznał się wiceminister Marcin Ociepa, wybudowała niedawno
w Zakliczynie zakład produkcyjny
i wyposażyła go w niezbędny sprzęt do
produkcji materiałów przemysłowych.
Wartość inwestycji to około 7 mln zł.
InduComp zajmuje się przetwarzaniem tworzyw sztucznych – materiałów w dowolnych rozmiarach, od
jumbo roll po konkretną specyfikację
klienta. Odbiorcami są głównie rynki
motoryzacyjne i budowlane. Obecnie
firma jest w trakcie certyfikacji. Stara
się o dotację na rozwój z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Marzeniem właściciela jest wejście na rynki
zagraniczne.
Wiceminister Marcin Ociepa
był pod dużym wrażeniem działań burmistrza Dawida Chrobaka
w kierunku wspierania przedsiębiorczości oraz innowacji. Z inicjatywy
burmistrza w Zakliczynie powstało
Forum Przedsiębiorczości, obniżone
zostały podatki lokalne i wprowadzono ułatwienia dla zakładających
działalność gospodarczą. Wkrótce po
zakliczyńskiej gminie jeździł będzie

Tamburmajor Dominik Malik dyrygował
orkiestrą i asystował na organach Eucharystii

Ks. Paweł pytał retorycznie w homilii o
godne miejsca pochówku wyklętych polskich
bohaterów wojny i niepodległości

Liczne poczty sztandarowe oddały hołd
poległym partyzantom

Spotkanie w siedzibie firmy; prezes Zarządu
Paweł Trojanowski przedstawił multimedialnie dorobek firmy, burmistrz Dawid Chrobak charakterystykę i osiągnięcia gminy Zakliczyn

elektryczny autobus. Gmina Zakliczyn uhonorowana została tytułem
„Gmina przyjazna inwestorom”.
- W samorządach musi być szacunek dla przedsiębiorców. Gminy mogą
piękne foldery drukować, ale co z tego,
skoro przedsiębiorcy się wyprowadzają – mówił wiceminister Marcin
Ociepa. – Zakliczyn jest pozytywnym
przykładem właściwego podejścia do
inwestorów, do przedsiębiorczości.
Będziemy wspierać działania tutejszego samorządu wprowadzającego
wiele innowacyjnych rozwiązań.
Polityka tego rządu jest taka, aby nie
tylko wspierać wielkie aglomeracje,
które inwestycjami są przesycone, ale
przede wszystkim mniejsze ośrodki.
Zwłaszcza takie, które chcą na swoim
terenie tworzyć przyjazny klimat dla
powstawania nowych miejsc pracy.
Dodajmy, że Zakliczyńska Strefa
Aktywności Gospodarczej jest podstrefą Krakowskiego Parku Technologicznego. Wraz z wiceministrem
M. Ociepą w Zakliczynie obecny był
przewodniczący Rady Nadzorczej KPT
Stanisław Bukowiec.Rafał Kubisztal
fot. Marek Niemiec

Tu kupisz Głosiciela

Zakliczyn:
• Delikatesy Eko - Rynek
• Delikatesy Centrum - Rynek
• Delikatesy Centrum,
ul. Malczewskiego
• Delikatesy Cezar
ul. Krakowska
• Drew-Dom
– ul. Malczewskiego
• Drogeria Nicola – Rynek
• Expres – ul. Polna
• Lewiatan – Rynek
• Biedronka – 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 – SPAR, A. Spieszny
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

Wolski bigos i żurek przy paśniku dla pokrzepienia

Z programem artystycznym wystąpili uczniowie ze stróskiej szkoły

Degustację umilały dźwięki kapeli „Sami swoi”

W przyszłym roku 75-lecie wydarzeń
na Jamnej, Mogile i w Słonej
Patriotycznemu mityngowi na
Mogile towarzyszyła słoneczna pogoda i liczni uczestnicy
z całego regionu. Niedzielną
Eucharystię, w intencji poległych pacjentów szpitalika
partyzanckiego, zaskoczonych
i pomordowanych w nierównej
walce przez hitlerowców 5 października 1944 r., sprawował
ks. Paweł Mikulski.
Przy budce wartę zaciągnęli harcerze, stanęły rzędem liczne poczty
sztandarowe. Apel Poległych poprowadził harcerz Mikołaj Kulak. Zagrała
Strażacka Orkiestra Dęta pod kierunkiem Dominika Malika (który pełnił
również rolę organisty), a delegacje
złożyły wieńce, wiązanki kwiatów
i zapalone znicze w trzech miejscach
zroszonych partyzancką krwią, tj. przy
budce i kamiennym krzyżu, na mogile
partyzantów i pomniku w dolinie oraz
przy grobie zastrzelonego nieopodal
Władysława Mossoczego - studenta
medycyny, opiekuna szpitalika, który
przybył do lasu z Brzeska kilka dni
przed napaścią niemieckich wojsk.
List od Starosty Tarnowskiego odczytała radna Irena Kusion. Mszę św., po
błogosławieństwie, zakończył wzniosły hymn „Boże, coś Polskę”.
Teren zalesionej góry Mogiła (478
m n.p.m.) był terenem działalności
II batalionu 16. Pułku Piechoty AK
sformowanego we wrześniu 1944 r.
Ranni i schorowani „leśni” przebywali w budce gajowego, który służył

za szpitalik, a wcześniej był schronieniem dla służby leśnej. Część partyzantów zajmowała zbudowane przez
siebie w lesie ziemianki. 5 października 1944 r. we wczesnych godzinach popołudniowych doszło do
walki ze 150-osobowym oddziałem
żandarmerii niemieckiej. Korzystając
z zaskoczenia Niemcy zaatakowali
najpierw szpitalik, gdzie przebywali
ranni żołnierze AK. Z pomocą zaatakowanym przyszli pozostali partyzanci. Niemcy wycofali się, tracąc
6 zabitych i 14 rannych, z czego 8
zmarło w szpitalu. Straty AK wyniosły 9 poległych (świadek wydarzeń,
śp. por. Lipski twierdził, że 11).
Po uroczystej Eucharystii
i występie artystycznym uczniów
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Stróżach, burmistrz
Dawid Chrobak zaprosił uczestników święta na poczęstunek przy
paśniku, gdzie gospodynie zrzeszone
w Wolskiej Organizacji Kobiet „Nad
potokiem” serwowały wolski żurek
i bigos. Degustację umilał koncert
kapeli „Sami swoi”. Teren zabezpieczali strażacy, dodatkowo zapewniając energię z agregatu prądotwórczego. Dobre nagłośnienie to zasługa
Łukasza Majewskiego.
Uroczystość na Mogile ma co
roku niepowtarzalny klimat, stąd
tylu uczestników święta. Cieszy - jak
podkreślił w swojej homilii ks. Paweł
- liczny udział młodzieży. To dobry
prognostyk na przyszłość, by pamięć
o bohaterach była kultywowana.

W przyszłym roku obchodzić
będziemy 75. rocznicę tragicznych
wydarzeń na Mogile, Jamnej, ale i na
Suchej Górze. We wrześniu 1944
Niemcy przystąpili do „oczyszczania
terenu” z partyzantów, którzy podjęli walkę. Na stokach i wierzchowinie Suchej Góry partyzanci zabili
13 niemieckich żołnierzy. Niemcy
w odwecie spalili 13 domów w rejonie
Suchej Góry i Jastrzębi oraz zabili 3
mieszkańców. Dla uczczenia zamordowanych na Suchej Górze ustawiono krzyż (na kurhanie) poświęcony pamięci partyzantów poległych
w walce z Niemcami w 1944 roku.
W Słonej stoi pomnik, na którym,
po odnowieniu w roku 2004 przez
syna śp. płk. Jerzego Pertkiewicza,
Zygmunta, w 60. rocznicę tragedii
plutonu „Radomyśla”, postawiono
tablicę z napisem: „Tu w miejscowości Słona dnia 31 października 1944
r. w nierównej walce z Niemcami
polegli żołnierze plutonu „Radomyśl”
Batalionu „Barbara” 16. Pułku Armii
Krajowej Porucznik Cichociemny
Zbigniew Matula ps. „Radomyśl”,
Podchorąży Tadeusz Stasik ps. „Doktor” oraz dwóch żołnierzy NN. Cześć
ich Pamięci!”.
Może warto z okazji 75. rocznicy
wydarzeń wojennych zorganizować
także, prócz tradycyjnych w Jamnej
i na Mogile, skromną, ale umieszczoną w gminnym kalendarzu przedsięwzięć, uroczystość rocznicową
w Słonej?
Tekst i fot. Marek Niemiec
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Czytali „Przedwiośnie”…

17

W sobotę 8 września br. w sali
im. Spytka Jordana w zakliczyńskim ratuszu z inicjatywy
burmistrza Dawida Chrobaka,
a realizowane przez Gminną
Bibliotekę Publiczną im. o. Jana
Góry w Zakliczynie, odbyło się
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego pod
patronatem Pary Prezydenckiej.

Lekturą Narodowego Czytania na
kulminację akcji jest „Przedwiośnie”
Stefana Żeromskiego. Ponadto Para
Prezydencka proponuje do czytania
przez cały rok 44 teksty Antologii
Niepodległości.
Przypomnijmy słowa Prezydenta
Andrzeja Dudy zachęcające do udziału
w akcji: - W trwającym roku stulecia
odzyskania niepodległości pragnę
zaprosić Polaków do Narodowego
Czytania właśnie „Przedwiośnia”.
Jestem przekonany, że wspólna lektura

Czyta radna RPT Irena Kusion

tej pięknej i mądrej książki pomoże
nam jeszcze bardziej przybliżyć się
do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna
akcja, oprócz jej stałego, głównego
celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubile-

uszu. A zarazem chcę, aby przesłanie
Żeromskiego wzbogaciło program
obchodów i wydarzeń o niezwykle
istotny i potrzebny element krytycznej
refleksji nad dziejami ojczystymi.
Narodowe Czytanie w sali założyciela miasta Zakliczyna rozpoczęło
się w ratuszu nieco po godzinie 9:00.
Najpierw na scenie pojawił się włodarz gminy, a następnie inni lektorzy,
poproszeni o udział w akcji, m. in.
radna powiatowa Irena Kusion, dyr.
gwoździeckiej szkoły Halina Toboła.
Równolegle z nagłośnionego balkonu
kamienicy w Rynku młodzież i kadra
ZSP czytała fragmenty „Przedwiośnia”, zwracając uwagę przechodniów.
Do zatrzymania się choć na chwilę
i posłuchania fragmentów powieści
zachęcały pary w strojach z epoki
przechadzające się wśród uczestników sobotniego targu.
Tekst i fot. Marek Niemiec

Złota Podkowa
dla Zastawnych
W czasie gdy Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice” brała
udział w „Koncercie wolności”
w Brzesku , kolejny zespół
artystyczny działający pod
egidą ZCK rywalizował w Ryglicach podczas 12. Festiwalu
Kultury Pogórzańskiej o „Złotą Podkowę Pogórza”.
W ryglickim festiwalu udział
wzięło 20 wykonawców muzyki
ludowej z różnych miejscowości
Pogórza. „Złotą Podkowę Pogórza”
zdobyła w tym roku Kapela Zastawnych z Brzostka. ZF „Gwoździec” do

rywalizacji wystawił Kobiecą Grupę
Śpiewaczą, która zajęła drugie miejsce oraz w kategorii zespołów regionalnych Zespół Folklorystyczny,
który został sklasyfikowany na miejscu trzecim.
W kategorii grup śpiewaczych
pierwsze miejsce zajęła Męska
Grupa Śpiewacza „Zalasowioki”
z Zalasowej, natomiast w kategorii zespołów regionalnych miejsca
pierwszego nie przyznano, a drugie
miejsce przypadło Krakowiakom
Ziemi Brzeskiej.
Kazimierz Dudzik
fot. Piotr Zięba
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Eko-bilet do Solskiego
Sezon artystyczny
2018/2019 rozpoczęty. Za nami premiera
i pierwsze pokazy
znakomitych „Ślubów
panieńskich” w reżyserii
Wojciecha Malajkata, nagradzane owacjami na stojąco. 21
września nastąpiła inauguracja
XXII Ogólnopolskiego Festiwalu
Komedii Talia - 10 dni, 14 wydarzeń.
Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości sezon
2018/2019 w Teatrze im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie upłynie pod
zaczerpniętym z „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego hasłem „A to Polska
właśnie!”. Zaproszeni do Tarnowa
twórcy zmierzą się z najwybitniejszymi dziełami rodzimej literatury,
spróbują odnaleźć uniwersalne wartości i aktualne tematy w tekstach
wybitnych polskich autorów od dawna
nieobecnych na tarnowskiej scenie m.
in. Fredry, Gombrowicza, Mrożka. Nie
zabraknie także propozycji z kręgu
dramaturgii współczesnej w istotny
sposób podejmującej temat „polskości” wczoraj i dziś. Rozpoczynający
się sezon to nie tylko 100-lecie odzyskania niepodległości, ale także nasz
jubileusz: będziemy świętować 65. rok
działalności tarnowskiego teatru.
Sezon rozpoczęliśmy premierą
ponadczasowej komedii Aleksandra
Fredry „Śluby panieńskie” w reżyserii Wojciecha Malajkata. Niezwykle
zabawna i wciąż aktualna opowieść
o odwiecznej wojnie płci, w której
wszystkie chwyty są dozwolone zainaugurowała XXII Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia, który także upłynął pod znakiem literatury polskiej.
Autorem nieoczywistej scenografii
do spektaklu jest Wojciech Stefaniak.
Premiera odbyła się 16 września 2018
na Dużej Scenie. Terminarz kolejnych
spektakli na naszej stronie: http://
www.teatr.tarnow.pl.
Warto było!
Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości planujemy uświetnić wyjątkowym widowiskiem muzycznym. Spektakl „Warto
było” w reżyserii Ceziego Studniaka

z muzyką Krzysztofa Wiki
Nowikowa i scenografią
Michała Hrisulidisa będzie
koprodukcją z Akademią
Teatralną im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie.
Obok aktorów naszego teatru wystąpią studenci IV roku kierunku Aktorstwo Teatru Muzycznego na Wydziale
Aktorskim warszawskiej Akademii
Teatralnej. Scenariusz, autorstwa
Michała Pabiana, oparty jest na dokumentach, tekstach źródłowych, dziennikach i listach uczestników wydarzeń sprzed stu lat. 25 września 2018
w Teatrze Collegium Nobilium odbyła
się premiera warszawska, a 9 listopada
2018 na Dużej Scenie naszego teatru
premiera tarnowska.

W wernisażu wziął udział włodarz gminy

Serdeczne przyjęcie przez gospodarzy wystawy

Kup eko-bilet

Bilety przez Internet - to coraz
popularniejsza forma zakupu biletów do teatru. System obsługiwany
jest przez firmę Ekobilet. Pozwala
na dokonanie płatności za bilet za
pomocą karty płatniczej lub też przelewu, a bilet otrzymujemy na telefon
w formie MMS-a.
W sprawie rezerwacji i wszelkich
pytań prosimy kontaktować się telefonicznie z kasami teatru 14-688-32-87/784-976-025 lub za
pomocą poczty e-mail: organizacja@
teatr.tarnow.pl, kasabiletowa@teatr.
tarnow.pl
Do zobaczenia w nowym sezonie
artystycznym!

Karolina Łukawska i Patrycja Zelek (z prawej) - kuratorki
ekspozycji

Jak widać, szklarnia-mnożarka państwa Zelków może służyć jako świetne
miejsce do propagowania sztuki

Wystawa „Szklane Serce”
w lusławickiej… szklarni

W niecodziennej scenerii studenci krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych eksponują swoje prace.
Kuratorki ekspozycji „Heart
of Glass”: Karolina Łukawska
i Patrycja Zelek wybrały śmietankę wschodzących artystów
z tej uczelni, by zainspirować ich
tematem i miejscem.
Autorzy instalowali swoje prace
w szklarni państwa Lucyny i Jana
Zelków w Lusławicach, często posługując się materiałem i sprzętem
wyszukanym na miejscu w lusławickim gospodarstwie, rodzinnym
domu Patrycji Zelek - studentki piątego roku ASP w Krakowie.
„Miłość - temat unikany przez
dojrzałych twórców, często infantylizowany, a jednak dotyczący każdego członka społeczeństwa, staje

się motywem przewodnim wystawy
stworzonej przez młodych artystów
- tłumaczą na zaproszeniu kuratorki.
(…) Na wystawie zamiast klimatu
nostalgii i melancholijnej muzyki
rozbrzmiewa popularny niegdyś
utwór zespołu Blondie. Miłość
widziana oczami twórców młodego
pokolenia zawiera w sobie elementy
znane im z dzieciństwa, do którego
niewątpliwie należą „Titanic”, MTV,
ale także spokój oraz brak bezpośredniej styczności z wojną i innymi
okropieństwami świata. Miejscem
wystawy nie bez powodu jest szklarnia - szklane serce ogrodu. Potocznie
nazywana przez właścicieli „mnożarką”, staje się swojego rodzaju
inkubatorem dla młodych artystów
wkraczających w świat sztuki.
W lusławickiej szklarni swoje
działa prezentują następujący adepci

sztuki: Andrzej Baziak, Urszula
Bojenko, Tomasz Bugajski, Jacek
Dudek, Justyna Klecha, Karolina
Łukawska, Aneta Misiaszek, Piotr
Plewa, Magdalena Rębisz, Kamil
Sosin i Patrycja Zelek.
W wernisażu, który odbył się
w wieczornej scenerii 22 września
br. z udziałem autorów prac, uczestniczył burmistrz Dawid Chrobak.
Ekspozycja czynna była do końca
września. Lusławice to miejscowość,
która kojarzy się przede wszystkim
z miejscem pobytu i twórczości Jacka
Malczewskiego, jak i urokliwym siedliskiem prof. Pendereckiego i jego
Europejskim Centrum Muzyki.
Historia i aura tego artystycznego
środowiska inspirują i wręcz zobowiązują do krzewienia tutaj kultury
i sztuki.
Tekst i fot. Marek Niemiec

Dwie Galicje
w Galerii Poddasze
Podczas eko-festynu, o którym
pisaliśmy w ostatnim numerze,
w Galerii Poddasze ZCK otwarto
ekspozycję autorki, która prezentowała tu już swoją twórczość.
W wernisażu uczestniczyła Małopolska Kurator Oświaty

Dawid Chrobak (z rodziną) pod wrażeniem ekspozycji

Gości powitał dyr. Dudzik

Renata Michalczyk po raz drugi z wystawą w Galerii ZCK

Wystawa fotograficzna Renaty
Michalczyk „Dwie Galicje” jest próbą
pokazania dwóch bardzo odmiennych i odległych od siebie regionów.
Pierwszej Galicji nie znajdziemy już
na mapie, gdyż zniknęła z niej w 1918
r. wraz z odzyskaniem niepodległości. Była to część obszaru państwa
polskiego, która znalazła się pod
panowaniem Austro-Węgier. Jednak nazwa „Galicja” wciąż istnieje
w świadomości obecnych mieszkańców. Wystawa pokazuje wsie i małe
miasteczka oraz ich mieszkańców
w południowo-wschodniej Polsce,
która kiedyś była jej częścią.
Natomiast ta druga Galicja to
region Hiszpanii położony na pół-

nocno-zachodnim krańcu Półwyspu
Iberyjskiego. Jak wygląda ta Galicja?
Odpowiedzi szukała autorka, fotografując też tamten odległy region.
Ostatnia szansa na obejrzenie tej
ciekawej wystawy w zakliczyńskim
ratuszu.
Renata Michalczyk jest członkiem Międzynarodowej Federacji
Sztuki Fotograficznej – FIAP z siedzibą w Paryżu oraz Krynickiego
Towarzystwa Fotograficznego.
Autorka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. W 2013 roku
otrzymała „Srebrne Jabłko Sądeckie”
za działalność fotograficzną. Jest też
laureatką wielu konkursów fotograficznych, zarówno krajowych, jak
i zagranicznych. Na zdjęciach: wernisaż z udziałem autorki, Małopolskiej Kurator Oświaty i Burmistrza
Zakliczyna.

(mn)
fot. Marek Niemiec
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Koronka na Rynku
i przy rondzie

Eksperymenty, nauka
i dużo radości!

„Naukobus” ponownie przyjechał do Zakliczyna, wzbudzając spore zainteresowanie uczniów Szkoły Podstawowej im.
Lanckorońskich przy ul. Malczewskiego. W marcu zeszłego
roku z tajnikami wiedzy zapoznawali się uczniowie ZSP na
Grabinie. Magistrat ponownie zaprosił wszystkich chętnych
- młodzież i dorosłych - do obejrzenia w dniach 4 i 5 października tej niezwykle interesującej, interaktywnej, edukacyjnej
wystawy, przygotowanej przez Centrum Nauki Kopernik.
Wystawę otwarli burmistrz Dawid
Chrobak i dyr. szkoły Józef Gwiżdż.
Sami też spróbowali swoich sił na
jednej z 20 mobilnych stacji badawczych, instruowani przez trzech edukatorów - wolontariuszy Centrum.
Wystawę zwiedzano w pierwszym
dniu w godz. 9:00-17:00, w drugim
od 8:00 do-14:00.
- Drodzy Uczniowie, tajniki
nauki są na wyciągnięcie ręki, blisko Was. Zachęcam, skorzystajcie
jak najwięcej z pobytu „Naukobusu” w Waszej szkole, niech ten
czas będzie początkiem wielkiej
przygody, która trwać będzie
całe życie” - apeluje na łamach
„Poradnika młodego naukowca naukobus” - wicepremier Jarosław
Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
A oto przykład prostego eksperymentu z „Poradnika”, wydawnictwa,
który otrzymywali zwiedzający:
Odrzutowy poduszkowiec

Przygotuj: płytę CD, plastelinę,
balon, korek od butelki płynu do
mycia naczyń.
Eksperymentuj: umieść korek
w otworze w płycie CD. Uszczelnij
połączenie plasteliną. Nadmuchaj
balon i załóż na korek. Umieść
poduszkowiec na płaskiej
powierzchni i „otwórz” korek.
O co chodzi? Poduszkowiec
porusza się dzięki ciągowi powietrza, które jest zasysane z otoczenia i wdmuchiwane pod pojazd.
W ten sposób tworzy się poduszka
powietrzna unosząca konstrukcję
kilka centymetrów nad ziemią.
Największy poduszkowiec świata
waży ponad 600 ton i może przewieźć 150 ton ładunku.
„Nie bój się, że popełnisz błąd. Jak
wskazuje historia, niespodziewane
wyniki eksperymentu ,mogą prowadzić do prawdziwego naukowego
odkrycia - zapewniają organizatorzy
projektu.

Od dziesięciu lat, co roku
w rocznicę beatyfikacji ks.
Michała Sopoćki, spowiednika
św. Faustyny, czciciela Bożego
Miłosierdzia, grupy wiernych
na całym świecie spotykają
się na chodnikach, rogach ulic
i placach miasta, by uczcić
Godzinę Miłosierdzia i prosić
Boga w intencjach dla nich
najważniejszych. Są zaopatrzeni w plakat „Jezu, ufam
Tobie”, obrazki i ulotki zapraszające do modlitwy przypadkowych przechodniów.
Czasami wzbudzają zainteresowanie, czasem niesmak,
niekiedy poruszają sumienie
i przypominają o modlitwie,
którą zepchnięto gdzieś
w najciemniejszy kąt duszy...
Na przestrzeni ostatnich lat
w „Koronkę do Bożego Miłosierdzia
na ulicach miast świata” włączyli
się wierni z kilkudziesięciu państw
świata i setek miast i miasteczek
w Polsce. Jest to wielkie świadectwo wiary o Bożym Miłosierdziu
wspólne polskich i zagranicznych
miast oraz parafii.
Papież Franciszek niejednokrotnie jednoczył się na wspólnej modlitwie i błogosławił temu
przedsięwzięciu. Również kancelaria prezydencka co roku dołącza się
do wspólnej inicjatywy w Godzinie
Miłosierdzia.
Kilka lat temu akcja ta również
zagościła w Zakliczynie. To tutaj
Koronka do Miłosierdzia Bożego
łączy wiernych obu parafii oraz
parafii ościennych, powracających
po pracy lub po szkole do domu,

by tego dnia dać świadectwo wiary
i wyjść z modlitwą dosłownie „na
ulicę”.
Reakcje są różne, a nawet można
powiedzieć - skrajnie różne; od
pokazania środkowego palca przez
młodzież wracającą samochodami
ze szkoły lub też kierowców samochodów ciężarowych, zniesmaczonych na widok różańca w dłoni, aż
do uczynionego z namaszczeniem
znaku krzyża świętego przez niektórych kierowców przejeżdżających
przez rondo. Dla niektórych jest to
jednak wciąż nowa rzeczywistość,
w której nie mogą się odnaleźć
i wolą spuścić głowę i udawać, że
nie widzą, niż przyłączyć się do
Koronki.
Te 10 minut na ulicy, to specjalny
czas, kiedy możemy powiedzieć głośno i wyraźnie: „Jezu, ufam Tobie!”.
To zaproszenie Boga do przestrzeni
naszego życia: życia prywatnego
i życia publicznego; do sfery
sacrum, i sfery profanum; do świata
porządku i chaosu, wewnętrznej
kontemplacji i zgiełkliwego pośpiechu. To niepowtarzalna okazja do
podzielenia się orędziem o Bożym
Miłosierdziu z przechodzącym obok
człowiekiem.
W tym roku w Zakliczynie
Koronka była odmawiana 28 września (w piątek) o godz. 15:00 tradycyjnie przy rondzie oraz na płycie rynku
przy pomniku św. Floriana. Modlono
się za prześladowanych chrześcijan, o pokój na świecie, zwłaszcza
w krajach Bliskiego Wschodu, za
kapłanów, jak również w intencjach
ważnych dla społeczności, w której
żyjemy.
Monika Kulak
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Antoni Góral

Welcome to Albania!

W swoją kolejną podróż
wybrałem się do Albanii. Była
to dosyć męcząca kilkunastogodzinna podróż. Na dodatek
na granicy węgiersko-serbskiej staliśmy w nocy prawie 6
godzin! Po przekroczeniu tej
granicy, już po stronie Serbii,
natknęliśmy się na nietypowy
dla nas widok – obraz koczujących uchodźców. Szósta
rano, zimno, a oni śpią pod
kocami na gołej ziemi. Zrobiłem kilka zdjęć, dyskretnie, by
ich nie urazić. Smutne to, ale
prawdziwe. Ale, jak to mówią
Francuzi, c’est la vie. Takie jest
życie. To był dla mnie przejmujący widok.

Wróćmy lepiej do wspomnień
z wyprawy do Albanii. Po wielogodzinnej podróży dotarliśmy do Skopje w Macedonii. Był tam nocleg,
a potem zwiedzanie stolicy. Byłem
już kiedyś w Skopje, w 2011 r., gdy
wracaliśmy z pielgrzymki do Grecji.
Ale to trwało jakieś 1-1,5 godziny.
Natomiast tym razem mieliśmy
okazję, by dłużej pozwiedzać to miasto. Muszę przyznać się, że ono mnie
po prostu zauroczyło. Spodobało mi
się, nazwałem je miastem tysiąca
pomników. Ucieszył mnie fakt, że
mieliśmy 2 godziny na wolne, swobodne zwiedzanie. Chodziłem więc
z aparatem fotograficznym niczym
urzeczony. Tak wiele chciałem sfotografować. Zawsze po wszystkich
swoich podróżach, i to zaraz po
powrocie, wgrywam na komputer
swoje zdjęcia. Potem na ich podstawie tworzę prezentacje z podkładem muzycznym i często do nich
powracam.
Wróćmy na chwilę do tragicznego okresu w historii tego mia-

Uchodźcy – Serbia

Bunkry na granicy albańskiej

sta, do 1963 roku. Wtedy to Skopje
dotknęło trzęsienie ziemi, które spowodowało zniszczenie prawie 75
proc. jego zabudowy. Zginęło prawie
1070 osób, a, według danych, 3-4 tys.
odniosło obrażenia. Ale dzięki dotacjom miasto znów odżyło. W likwidacji skutków tragicznego trzęsienia ziemi służyło 35 krajów, wśród
nich i Polska. ONZ zorganizowała
konkurs na opracowanie koncepcji
odbudowy Skopje. Wygrali go dwaj
polscy architekci – Adolf Ciborowski i Stanisław Jankowski. Powtórzę
się, że zauroczyło mnie to miasto
nad rzeką Wardar! Zwłaszcza ilością pomników. Ale nie tylko. Także
nowoczesna architektura, pomysły
modernizacyjne mogą przyciągać
wzrok każdego turysty. Mieliśmy
też okazję do zwiedzenia muzeum
Matki Teresy z Kalkuty, nazywanej
po macedońsku „Majka Tereza”.
Zobaczyliśmy wiele ciekawych eksponatów. Każdy z nas przeżywał to
po swojemu.
W tym miejscu należy się mała
dygresja – uaktualnienie informacji
do mojego poprzedniego artykułu
o Grecji i związanej z nią tematyki
konfliktu macedońsko-greckiego
odnośnie zmiany nazwy państwa.
Otóż – wg informacji prasowych –
12 czerwca 2018 r. premier Zoran
Zaew (szef rządu w Skopje) i grecki
premier Aleksis Cipras porozumieli
się odnośnie nowej nazwy Macedonii. Obecnie będzie się nazywać
Republiką Macedonii Północnej.
W kwestii zmiany nazwy mają się
teraz wypowiedzieć Macedończycy
w referendum, które odbędzie się
30 września br. I mimo że porozumienie z Grecją zostało już ratyfikowane przez parlament w Skopje,
to – jak podaje Wirtualna Polska
(24.09.2018) – prezydent tego kraju,

Jezioro Ochrydzkie

Ochryda

Gjorge Iwanow, zapowiedział podczas wizyty w USA, że nie zamierza brać udziału w tym referendum
i zachęcał rodaków do jego bojkotu. Problem nazwy północnego
sąsiada Grecji dzielił Ateny i Skopje od ponad dwudziestu pięciu
lat. Ateny sprzeciwiały się nazwie
Macedonia, uznając ją za element
swojego dziedzictwa narodowego.
Stąd powstała sugestia, by do tej
nazwy dodać przymiotnik wskazujący na to, że chodzi o część historycznego regionu. Sprawa nazwy,
chociaż z pozoru wydaje się błaha,
nie pozwalała jednak na przystąpienie Skopje do NATO czy Unii Europejskiej, gdyż starania te blokował
skutecznie grecki rząd.
Następnym etapem był wyjazd
nad Jezioro Ochrydzkie na
pograniczu Macedonii i Albanii
o powierzchni prawie 358 km². Przepiękne widoki. Jezioro Ochrydzkie
wraz z otaczającym je regionem jest
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO od 1980 roku.
W mieście zachowały się liczne cerkwie. Nam spodobała się bardzo
cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo.
Działa tutaj muzeum piśmiennictwa

słowiańskiego. W odległości 25 km
od Ochrydy znajduje się zabytkowy
klasztor św. Nauma. W okresie letnim odbywają się tutaj liczne festiwale – teatralny (Lato Ochrydzkie),
folkloru bałkańskiego czy festiwal
bałkańskiej muzyki ludowej.
A później był przejazd do Albanii. Dość ciekawy, nawet nie w sensie oczekiwania, jak to było na granicy węgierskiej. Ale po raz pierwszy
spotkałem się z sytuacją, że jeden
z kierowców robił w autokarze kawę.
No niby nic dziwnego. A na pytanie:
dla kogo to robisz? – odpowiedział,
że celnik sobie zażyczył. To było po
stronie macedońskiej. Ale, by było
ciekawiej czy śmieszniej, po stronie
albańskiej celnicy zażyczyli sobie 2
kawy. Po tych kawowych, nazwijmy
to przygodach, wjechaliśmy na
teren Albanii. Jadąc do tego kraju,
każdy z nas miał o nim jakieś swoje
wyobrażenia. Głównie dotyczące
polityki, biedoty, zacofania. I rzeczywiście. Początkowe spotkanie
z tym krajem było potwierdzeniem
tego stereotypu o tym państwie. Na
pierwszej stacji benzynowej, zaraz
na granicy, zobaczyliśmy pozostałości bunkrów. Kilka z ponad pół

Durres

miliona budowanych od 1971 r.
jako forma obrony przed zagranicznym zagrożeniem. Należy dodać, że
w tym okresie Albania odizolowała
się zupełnie od świata. Po „związku”
z sowietami nastała chwilowa euforia kontaktami z Chinami. A później
po rezygnacji z kontaktów z krajem
środka pozostała jedynie całkowita
samoizolacja.
Wjechaliśmy na teren Albanii
późnym popołudniem. Mieliśmy
do przejechania sporo kilometrów.
I byłem zaskoczony. Było to jakby
potwierdzenie naszych wyobrażeń
o zacofanej, siermiężnej Albanii.
Mijaliśmy wiele wiosek, miasteczek,
miast. I to co mnie osobiście zdziwiło, to była… ciemność. Jedziemy
przez jakieś miasto, jest blok, a w nim
światło tylko w jednym mieszkaniu.
A nie były to godziny po północy!
Pomyślałem sobie: „do jakiego kraju
wjechaliśmy!”. Niewiele widzieliśmy
po drodze, gdyż było już ciemno.
Z powodu tych „egipskich ciemności” nie było możliwości dokładniejszej obserwacji. Ale, dziwne dla nas
było to, co udało się nam zobaczyć.
I trochę jakby przerażające. Jakieś
dziwne resztki budowli, opustoszałe
fabryki, zakłady.
Ale nasze miejsce docelowe –
miasto Durres i hotel, w którym
mieszkaliśmy przez kilka dni –
zaskoczyło nas bardzo pozytywnie.
Miasto pełne oświetlonych hoteli,
neonów, ekskluzywnych sklepów,
galerii. To nie ta Albania, o której mieliśmy swoje zadawnione
wyobrażenia. Były to więc, czy są to,
dwa różne światy. To miasto, drugie
co do wielkości po Tiranie, stolicy
kraju, niewiele odbiega standardem
od ośrodków wypoczynkowych
w Chorwacji czy Grecji. Ponieważ
w poprzednich latach byłem w tych
krajach, miałem więc możliwość
porównań.
A teraz pora opowiedzieć trochę
o tym mieście. Nazywają go różnie: Durres, Durrës, Durrësi. To
kurortowe miasto jest położone nad
Adriatykiem, w odległości mniej
więcej 40 km od stolicy. Historia
założenia tego miasta sięga 625
roku p.n.e. Co ciekawe, łacińska
nazwa tego miasta to Dyrrachium.
A nazwa ta pochodzi mniej więcej od 220 r. p.n.e., kiedy to miasto
przejęli Rzymianie. Szybko stało
się dla nich ważną bazą przeładunkową dla legionów rzymskich na
wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Historia tego miasta jest
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ciekawa. Było m.in. w posiadaniu
sycylijskich Normanów, w 1366
r. miasto zdobyli Serbowie, a od
roku 1466 było kilkakrotnie oblegane przez Turków osmańskich.
W końcu udało się im podbić to
miasto i włączyć je do Imperium
Osmańskiego. Po odzyskaniu niepodległości 7 marca 1913 r. Durrës
stało się tymczasową stolicą Albanii.
Dodam jeszcze, by nie zanudzać
informacjami historycznymi, że to
najważniejszy port tego kraju. Ale,
jeszcze coś dodam. Na początku
lat 90. XX wieku miały tu miejsce
duże niepokoje społeczne, które
doprowadziły do ucieczek drogą
morską do Włoch. Natomiast podczas wojny w Kosowie w 1999 r.
swoje schronienie znalazło w Durrës prawie 100 tysięcy uciekinierów.
A wracając do mojego spotkania
z tym miastem-kurortem. Zauroczyło mnie. Chodziłem z aparatem
fotograficznym i uwieczniałem
widoki jakże licznych hoteli, bloków mieszkalnych, ulic, roślinności.
Mieszkaliśmy w hotelu niedaleko
(50 m) od plaży. Warunki w nim
były bardzo dobre: wygodne pokoje
z klimatyzacją, łazienkami z ciepłą
wodą, miła, serdeczna obsługa,
a w jadalni szeroki wybór potraw
i napojów – w tym i regionalnych –
w formie szwedzkiego stołu. Dodatkową zaletą był widok z balkonu na
plażę i morze. Sporym mankamentem w tym mieście są wąskie uliczki,
zatłoczone dodatkowo parkującymi
jeden obok drugiego samochodami
mieszkańców. Mieliśmy duży problem na początku, by podjechać
pod hotel. Nie udało się. Musieliśmy szybko wysiadać z autokaru,
by potem przejść kilkaset metrów
z bagażami do hotelu.
Jednak późniejsze widoki morza,
plaży, hoteli, pozwoliły zapomnieć
o tej niedogodności. Spodobała mi
się ta piaszczysta plaża. Piaszczysta i… czysta. Naprawdę. Na plaży
były kosze na śmieci, a pod wieczór
podjeżdżał samochód i opróżniał je.
Porównałem ją sobie z plażą w Leptokarii w Grecji (w 2015 r.). Tam
było sporo nieczystości, wałęsających się psów, niedopałków na każdym prawie miejscu. Chociaż zaletą
pływania tam, a lubię pływać w ciepłych morzach, była przezroczysta
woda. Może nie przy samym brzegu,
gdzie jest sporo kąpiących się ludzi,
głównie dzieci, ale już kilkanaście
metrów dalej można było, pływając,
spokojnie oglądać sobie dno morza.
Natomiast w Durrës plaża była czysta, ale woda już nie za bardzo. Na
dodatek dla mnie, lubiącego pływać,
pewnym utrudnieniem było dojście do głębszej wody. Musiałem
wchodzić jakieś 150 m w morze,
by móc swobodnie popływać. Ale
to też miało swój urok!

Tirana

Berat

Chciałbym teraz opowiedzieć
krótko o innym miejscu, które
odwiedziliśmy. To miasto Berat
położone w środkowej Albanii nad
rzeką Osum. Nazywane jest miastem „tysiąca okien” ze względu na
położenie na stoku wzgórza i domy
z dużą ilością okien. Zauroczyło
mnie to miasto! Warto dodać, że
w 2005 r. Berat znalazł się na liście
światowego dziedzictwa UNESCO.
Ciekawa jest historia zmian nazw
tego miasta. Najpierw, w II w p.n.e.,
zdobyte przez Rzymian zostało
nazwane Antipatrea. W czasie
panowaniu bizantyjskiego otrzymało nazwę Pulcheriopolis. Gdy
w IX wieku miasto zdobyły wojska
bułgarskie, zmieniono jego nazwę
na Beligrad, czyli „Białe miasto”.
Mieliśmy kilka godzin wolnego
czasu, więc wykorzystałem go na
spacer po tym urokliwym mieście
z aparatem w dłoni. I porobiłem
sporo ciekawych zdjęć. Prezentację z tych slajdów oglądam bardzo
często, wracając wspomnieniami do
tych widoków i wizualnych przeżyć.
Zresztą podobnie jak do innych, nie
tylko z Albanii, ale też do pięknego
Skopje w Macedonii.
A teraz trochę refleksji i informacji o stolicy tego kraju – Tiranie.
To nie jest duże miasto. Większość
hoteli, barów, restauracji skupiona
jest w okolicach słynnego placu
Skanderbega. To ciekawe serce
tego miasta. Plac liczy 20 tys. m²

21

Berat

powierzchni. Zaś w centrum tego
placu znajduje się 11-metrowy
pomnik Skanderbega na koniu.
Należy dodać, że pomnik ten odsłonięto w 1968 r., dokładnie w 500.
rocznicę śmierci bohatera. Może
kilka słów o nim. Właściwie nazywał
się Gjergj Kastrioti Skënderbeu,
a po polsku Jerzy Kastriota. Urodził
się w 1405 r. w Krui (o niej opowiem
później), a zmarł w 1468 r. Uważany
jest za bohatera narodowego, albańskiego przywódcę w walce o niepodległość, powstańca. A teraz trochę
ciekawostek. Wolter uznał, że Bizancjum przetrwałoby, gdyby miało
takiego dowódcę jak Skanderbeg.
Także poeci i kompozytorzy czerpali
swoje inspiracje z jego powstańczej
kariery. Można podać konkretne
przykłady. Poeta francuski z XVI
wieku, Ronsard, napisał o nim
poemat. Zresztą podobnie uczynił
to w XIX wieku amerykański poeta
Wadsworth Longfellow. Ale to nie
koniec ciekawostek. Antonio Vivaldi
skomponował operę, którą zatytułował „Skanderbeg”.
Jest on dziś najsłynniejszym
bohaterem narodowym Albanii.
Na cześć tego wielkiego bohatera
powstało wiele muzeów i pomników. A najważniejsze muzeum
poświęcone temu bohaterowi albańskiemu powstało w Krui. Jego walka
przeciwko Turkom osmańskim była
i jest symbolem jedności narodowej
dla Albańczyków. A później Skan-

Skopje

derbeg był inspiracją do powstania nowego państwa albańskiego.
I kolejna ciekawostka związana
z tym albańskim bohaterem. Prawie każdy turysta wracając do kraju,
kupuje i przywozi do domu koniak
produkowany z winogron o nazwie
Skënderbeu (Skanderbeg). Tę
markę Skënderbeu wprowadzono
w 1967 r. W czasach zimnej wojny
to był jeden z bardziej popularnych
towarów eksportowych do państw
Europy Wschodniej. Chyba każdy
z nas kupił dla siebie czy znajomych
taką „pamiątkę”. Ja nie byłem wyjątkiem. Nie powiem, żeby to była
jakaś rewelacja. Po skosztowaniu
kieliszeczka, wolałem jednak wersję
drinkową, np. z colą.
A teraz zapraszam do Krujë
(Kruja). To miasto jest położone
30 km od Tirany, na wysokości 600
m n.p.m. Kruja była pierwszą historyczną stolicą Albanii, której dzieje
sięgają III w. p.n.e. W wiekach XII-XIII była siedzibą władz królestwa
Arbëria. W 1396 r. Kruja została
podbita przez Imperium Osmańskie. Miasto zasłynęło w 1433 r.,
kiedy Skanderbeg odbił go z rąk
Turków. Jego nazwa wywodzi się
od słowa „krua”, które oznacza
„źródło”. Jego mieszkańcy nazywają
siebie krutonë albo krotonë. Jest to
jedna z najsłynniejszych miejscowości turystycznych w centralnej
Albanii. Niezwykła historia i niesamowity urok sprawiają, że nazywa

Skopje

Kruja

się ją potocznie „albańskim Krakowem”. Według dawnych źródeł
bizantyjskich, pierwsze wzmianki
o tym mieście pochodzą z IX wieku.
Najważniejszym zabytkiem tego
miasta jest oczywiście żółty zamek,
w którym znajduje się Muzeum
Skanderbega. Niektórzy mówią,
że ten zamek to nie zabytek, bo to
przecież współczesna rekonstrukcja.
Historyczną wartość mają jedynie
część pozostałych murów i górująca
wieża. Zaś w Muzeum Skanderbega
znajduje się dużo zabytków związanych z tym albańskim bohaterem
narodowym. Oprócz tego są tam
mapy, oryginalne dokumenty czy
bibliografie.
Aby dojść do zamku, każdy turysta powinien „zaliczyć” drewniany
turecki bazar (suk). Jest tam obecnie około 30 sklepików z lokalnymi
wyrobami, pamiątkami. Kiedyś
bazar rozciągał się aż do samego
zamku. Wtedy było na nim prawie
150 sklepów. Ale i teraz przy tych
30 stoiskach sprzedawcy prześcigają
się, by zaprosić do swojego sklepiku,
namówić do kupna. A zachętą jest
zwyczajowy kieliszeczek koniaku,
oczywiście Skanderbega. Nie zdziwiło mnie specjalnie, że to zachęcanie odbywało się też po polsku. Jeśli
w Meksyku słyszałem zachęty typu:
„taniej niż w Biedronce”, „może później pan kupi”, więc i tutaj się nie
zdziwiłem!
fot. autora
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Wiązaliśmy duże nadzieje
z działalnością Solidarności

Rozmawiałem z Panią Eleonorą Krupską
– byłą nauczycielką i dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierżaninach.
Od 2002 roku przebywa ona
na emeryturze. Udziela się
czynnie nie tylko w życiu
rodzinnym, ale także społecznie. Realizuje swoje zainteresowanie muzyką, uczestnicząc
w próbach i występach Chóru
Wielopokoleniowego, który
działa przy Centrum Kultury
w Zakliczynie. Rozmowa, którą miałem przyjemność przeprowadzić, dotyczyła jednak
nie czasów współczesnych, ale
dzieciństwa i czasów młodości, które przypadły na trudne
lata PRL. Dzięki wywiadowi
miałem okazję lepiej poznać
specyfikę tamtych czasów,
które dla mnie – młodego
człowieka - są zupełnie nieznane.
Mikołaj Krupski: - W jakim
okresie dziejów naszej ojczyzny Pani urodziła się?
Eleonora Krupska: - Urodziłam
się w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli w tzw. PRL-u,
na wsi, w rodzinie chłopskiej. Moi
rodzice mieli dziesięciohektarowe
gospodarstwo rolne i z niego utrzymywali dziesięcioosobową rodzinę,
w skład której wchodzili: babcia,
mama, tata i sześcioro dzieci.
MK: - Jak Pani wspomina
swoje dzieciństwo?
EK: - Z wielkim sentymentem.
Chociaż życie wtedy wyglądało
zupełnie inaczej niż dzisiaj. Żyłam
w czasach, co pewnie trudno tobie
będzie sobie wyobrazić, kiedy
w mojej miejscowości nie było prądu.
Zelektryfikowali moją wieś dopiero
w 1961 roku. Wieczorami uczyłam się
przy lampie naftowej. Nie było radia,
telewizora, komputerów, ale mimo to
byłam szczęśliwym dzieckiem.

Pani Eleonora (pierwsza z prawej) z zakliczyńskim chórem podczas 3-Majowego koncertu przy Grocie MB z Lourdes

Nie jadłam słodyczy, tak jak ty
na co dzień. Nie było chipsów, hot-dogów. Jednak wtedy żywność była
zdrowa i nie było w niej tak dużo
chemii jak teraz. Jedliśmy tylko to,
co wyprodukowali rodzice w swoim
gospodarstwie. Pamiętam, że mama
kupowała tylko cukier, sól, ocet,
pieprz i inne przyprawy.
Dużo pomagałam rodzicom
w pracach polowych, np. przy
żniwach, omłotach, wykopkach.
W ogóle w tamtych czasach dzieci
dużo pomagały rodzicom. Szanowały
rodziców, nauczycieli, księży...
MK: - Czy pamięta Pani coś
ciekawego z dzieciństwa
związanego z ustrojem
naszego kraju?

EK: - Pamiętam z mojego dzieciństwa przede wszystkim wyjazd z babcią do Brzegu. Tam zobaczyłam, jak
radzieccy żołnierze spacerowali ulicami miasta. Mieli inne mundury niż
nasi żołnierze i gwiazdę na czapce,
dlatego zwróciłam na nich uwagę.
Miałam wtedy sześć lat. Zapytałam
więc swoją babcię, kim oni są, a ona
odpowiedziała mi, że to są „RUSKI”.
Wtedy nie rozumiałam tego, co oni
robili w naszym kraju.
MK: - Jak Pani wspomina
szkołę podstawową?
EK: - W tym czasie, kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej, była
to szkoła siedmioklasowa. Po siódmej klasie uczniowie szli do liceum,
technikum lub do Zasadniczej Szkoły

Na Ogólnopolskim Finale Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej w Krakowie (pierwsza z prawej)

Podstawowej. Później studiowali.
Uczyliśmy się cały tydzień. Nie było
wolnych sobót. Bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Przed lekcjami, od
roku 1961, codziennie o godzinie 7:45
wszyscy uczniowie słuchali „Błękitnej
Sztafety”. Była to audycja radiowa
przeznaczona dla uczniów szkoły
podstawowej. W szkole mieliśmy
zajęcia z takich przedmiotów, jak:
język polski, matematyka, chemia,
historia, geografia, język rosyjski (od
piątej klasy), rysunki, prace i gimnastyka. Nie mieliśmy, oczywiście,
informatyki, bo nie było jeszcze
komputerów w szkołach. Zresztą
w szkole w ogóle było bardzo mało
pomocy naukowych. Nauczyciele
sami w większości przygotowywali
pomoce dydaktyczne, z których
potem korzystali w czasie lekcji.
MK: - A jak wspomina Pani
szkołę średnią?
EK: - Uczyłam się w Liceum Pedagogicznym w Tarnowie. Tej szkoły
już nie ma, bo licea pedagogiczne
zostały zlikwidowane. Mieszkałam
w internacie. Bardzo mile wspominam moje liceum. Ale początki były
trudne. Tęskniłam za rodzicami,
rodzeństwem. Dwa razy w miesiącu
przyjeżdżałam do domu na niedzielę.
Dopiero w szkole średniej zetknęłam się z wpływem PZPR na życie
wszystkich obywateli. Nie pozwalano nam iść do kościoła w niedzielę.
Utrudniano nam wyjście na rekolekcje. Pamiętam, że gdy byliśmy
na obozie harcerskim, też nam nie
pozwalano iść do kościoła, ale wtedy
buntowaliśmy się i uciekaliśmy, by
uczestniczyć we mszy świętej. W tym
czasie coraz bardziej widoczny był
wpływ ZSRR na życie Polaków. Każda

akademia szkolna zawierała elementy
stalinizmu. Najbardziej szumnie
obchodzono pochody pierwszomajowe oraz akademie mające na celu
uczczenie rewolucji październikowej.
Nie obchodzono święta Odzyskania
Niepodległości. Nikt nam nie mówił
o Katyniu. Starano się zakłamywać
rzeczywistość i historię naszego kraju.
Do 1989 roku Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza rządziła Polską
pod dyktando Stalina.
MK: - Jak wyglądało Pani
dorosłe życie w PRL-u?
EK: - W 1970 roku po ukończeniu
Seminarium Nauczycielskiego podjęłam pracę jako nauczyciel muzyki.
W tym czasie komuniści zmuszali
nauczycieli do wstąpienia w szeregi
PZPR. Mnie też namawiali, ale nie
uległam. Zapisałam się do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego,
aby dali mi spokój. Pamiętam czasy,
kiedy zaczęliśmy z dziadkiem budowę
domu. Brakowało materiałów budowlanych. Wszystko trzeba było wystać
w kolejkach. Ludzie stali nocami
w kolejkach po wszystko. W 1980
roku nastąpił kryzys gospodarczy.
W sklepach brakowało wszystkiego.
Wprowadzono wtedy sprzedaż
według przedziału na kartki. Śledziliśmy zmiany zachodzące w Polsce,
słuchając radia i telewizji.
16 X 1978 roku usłyszeliśmy, że
Karol Wojtyła został papieżem. Wszyscy wtedy szaleli z radości. Wybór
Polaka na papieża miał wpływ na
dalsze losy Polski. Zaczęły dochodzić
do nas wiadomości o strajkach czy
też o brutalnym tłumieniu strajków
przez ZOMO i wojsko. Najtragiczniejsza informacja doszła do nas 13
XII 1981 roku, kiedy to generał Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny.
Byliśmy przerażeni, nie wiedzieliśmy,
co nas czeka i co dalej będzie z naszą
Polską. Wiązaliśmy jednak nadzieję
z działalnością Solidarności. W tym
czasie wiele osób było internowanych
i wielu niewinnych ludzi straciło życie
w obronie prawdy.
MK: - Co by Pani jeszcze
chciała dodać na temat życia
w PRL-u?
EK: - To były bardzo trudne
lata. Komuniści cały czas walczyli
z Kościołem, w szkołach nie było lekcji religii. Katechezy odbywały się
w punktach katechetycznych. Nie
wolno było wieszać krzyży w szkołach i urzędach państwowych. Tam
gdzie wisiały krzyże, władze państwowe zmuszały, aby je zdjąć.
MK: - Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Mikołaj Krupski
SP Zakliczyn
Wyróżnienie w Konkursie Dziennikarskim „To się nadaje do Głosiciela!
Opowieść o człowieku”.
fot. Marek Niemiec i arch. chóru
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Władysław Cudek – honorowy
obywatel gminy Zakliczyn
Władysław Cudek, urodzony 1
lutego 1896 roku, był zasłużonym mieszkańcem ziemi zakliczyńskiej. Choć dzieciństwo
i młodość spędził w Rzepienniku Marciszewskim, w latach
30. XX wieku przeprowadził
się do Wróblowic.
W młodości pomagał rodzicom
na gospodarce. Bardzo lubił się
uczyć. Mając 18 lat został powołany do wojska wraz z ojcem
i braćmi. Walczył na froncie
wschodnim. 4 maja 1915 roku rozpoczęła się bitwa pod Gorlicami,
w której uczestniczył. Wojna była
dla niego wielkim przeżyciem.
Poznał ciężkie warunki życia.
W niedługim czasie musiał stać
się dorosłym i odpowiedzialnym
człowiekiem. W 1916 roku został
ranny. Wskutek czego stracił dwa
palce u lewej dłoni i wrócił do
domu. Gdy odjeżdżał, jego kolega
powiedział mu, że ma szczęście, że
jest ranny, ponieważ teraz może
wrócić do domu. Tego szczęścia
nie mieli jego ojciec i brat, nie wrócili do domu, zginęli na wojnie.
Wraz ze swoim drugim bratem
musieli zająć się domem i gospodarką. Władysław za swoje zasługi
wojenne został odznaczony Krzyżem Walecznych z 1920 roku. Była
to odznaka, którą nosił z dumą na
sercu. Był dumny, że walczył za
ojczyznę. Niestety, brak palców
uniemożliwił mu kontynuowanie
swojej pasji. Był muzykiem, grał
na kontrabasie. Był to również dla
niego zarobek, ponieważ grał na
weselach. Lecz teraz musiał z tego
zrezygnować. W 1922 ożenił się
z Apolonią z domu Kras. W swoim
domu prowadzili sklep spożywczy.
Małżeństwo miał czwórkę dzieci.
W 1933 zmarła jego żona, Władysław został wdowcem. W ciężkich
powojennych czasach sam wychowywał czwórkę małych dzieci.
W 1935 roku poślubił Katarzynę
z domu Kobylarczyków, wdowę,
która wychowywała sześcioro

Zdjęcie zostało zrobione podczas odbudowy szkoły podstawowej. Władysław czwarty od lewej

dzieci z poprzedniego małżeństwa
oraz prowadziła sklep. Władysław
wraz z czwórką dzieci przeprowadził się do Wróblowic. Po niedługim czasie zdobył zaufanie wśród
mieszkańców i został wybrany na
sołtysa wsi. Żyjąc w małżeństwie
z Katarzyną, mieli czworo wspólnych dzieci, a wliczając w to dzieci
z poprzednich małżeństw, było ich
czternaście.
W 1939 roku wybuchła druga
wojna światowa i dla rodziny Cudków zaczął się najtrudniejszy okres
ich życia. W czasie wojny synowie
walczyli jako partyzanci. Władysław był szanowanym człowiekiem
wśród okolicznych mieszkańców.
Zasłużył na to uznanie, pomagając ludziom podczas wojny. Gdy
Niemcy wkroczyli na tereny ziemi
zakliczyńskiej, mieszkańców ogarnął strach. Zaczęli szybko pakować
swój dobytek na wozy, zaprzęgając
konie i prowadząc za nimi zwierzęta. Władysław, jako sołtys, kierował ucieczką okolicznych rodzin
w stronę Gromnika. Postanowił,
że schowają się w lesie. W dzień
będą odpoczywać, natomiast

w nocy wędrować. Władysław
prowadził tę ucieczkę, ponieważ
najbardziej znał tereny Gromnika.
Kilkakrotnie chodził na zwiady,
ryzykując przy tym własne życie.
Gdy okazało się, że Niemcy nie
zabraniają ludziom mieszkać
w domach, wszyscy powrócili do
swoich gospodarstw.
Dzięki niemu kilka osób uniknęło wywozu do obozu koncentracyjnego, ponieważ sfałszował
im dokumenty. Znając język niemiecki, mógł pomóc mieszkańcom, prowadził rozmowy z żołnierzami, lecz przy tym narażał swoje
oraz rodziny życie. Prowadził bar,
w którym zatrzymywali się żołnierze niemieccy, idąc z frontem na
Wschód, dzięki temu mógł załagodzić z nimi stosunki. Nie zawsze
Niemcy byli wrogo nastawieni do
Polaków. Za chleb, który piekła
żona Władysława i ciepłe posiłki,
nie rabowali wioski. W latach
1943-1945 w pobliskich lasach
ukrywali się partyzanci, między
innymi synowie Władysława. Wraz
z żoną Katarzyną piekli dla nich
chleb oraz przynosili im wodę.

KARTA
DUŻEJ
RODZINY

Zaopatrywali ich również w najważniejsze rzeczy, takie jak ubrania. Pod koniec wojny na wsiach
było niebezpiecznie. Nie wiadomo
komu można było zaufać. Niektórzy mieszkańcy współpracowali
z gestapo tarnowskim. Ich zadaniem było odszukać, a następnie
podać informacje o ludziach, którzy pomagali w jakikolwiek sposób
partyzantom. Gdy dowiedzieli się,
kto jest zamieszany w tę pomoc,
zgłaszali to Niemcom, podpalali
gospodarstwa oraz rozstrzeliwali
ludzi. Przez to Władysław musiał
ukrywać się w lesie oraz okolicznej
rzece. Prześladowani byli również
jego synowie. Kilkakrotnie był
przesłuchiwany. Po jednym ciężkim przesłuchaniu nie wiedział
gdzie się znajduje oraz jak ma wrócić do domu. Gdy do Wróblowic
wkroczyło wojsko rosyjskie, ograbiło mieszkańców, w tym także
gospodarstwo Cudków. Zabierając
im wszystkie zapasy oraz wywożąc zwierzęta hodowlane. Rodzina
została pozbawiona wszelkich
środków do życia. Lecz Rosjanie za
wódkę, którą ukrywano w lasach,

-15%

płacili wieloma rzeczami, takim
jak: zegary, złoto, ubrania, płótno.
Wojna zakończyła się w 1945
roku. Władysław jako sołtys pomagał powrócić ludziom do własnych
domów. Szczęśliwie cała rodzina
Cudków przeżyła wojnę. Najstarsi
synowie powrócili z partyzantki.
Jeszcze w trakcie wojny, dwóch
synów i córka zawarli związki
małżeńskie, w ukryciu przed niemieckimi żołnierzami.
Do lat sześćdziesiątych Władysław pełnił funkcję sołtysa wsi.
Wraz z mieszkańcami odbudował
tutejszą szkołę podstawową. Czas
powojenny był wielkim wyzwaniem dla mieszkańców. Wszystkie
budynki, które zostały zniszczone
podczas wojny, ludzie wspólnymi
siłami odbudowali. Władysław był
znany z pomocy, z której korzystali
również mieszkańcy sąsiedniej
wioski, czyli Siemiechowa. Był bardzo zaangażowany w to, co robił.
Niepodporządkowanie się partii
komunistycznej w latach sześćdziesiątych przyczyniło się do likwidacji
sklepu oraz poprzestania sprawowania funkcji sołtysa we wsi Wróblowice. Władysław wraz z żoną
Katarzyną zajęli się gospodarstwem
oraz rodziną. Był to dla nich czas
odpoczynku po wielu latach życia
w strachu i niepewności.
Władysław Cudek zmarł
26 kwietnia 1977 roku, mając
osiemdziesiąt jeden lat. Jego żona
Katarzyna żyła jeszcze około dwadzieścia lat, ponieważ zmarła 18
października 1998 roku. Doczekał się czterdziestu dziewięciu
wnuków oraz około dwudziestu
prawnuków. Jest pobocznym
bohaterem w książce pod tytułem
„Niemcy w Siemiechowie 19391945”, napisanej przez Antoniego
Marię Kwieka.
Magdalena Musiał
SP Zakliczyn
Wyróżnienie w Konkursie Dziennikarskim „To się nadaje do Głosiciela!
Opowieść o człowieku”.
fot. arch. autorki

24

Głosiciel • Pismo Miasta i Gminy Zakliczyn • Październik 2018 • Nr 10 (257)

Leszek Antoni Nowak

Pani Aniela Kacprzyk z Filipowic

K

ilka dni temu, a jest dzisiaj
Zofii – 15 maja 2018 r. po
raz kolejny przeczytałem
książkę księdza Paula
Peikerta: „Kronika dni oblężenia
(Wrocław 22. I.–6. V. 1945 r.)”
wydaną w roku 1964 przez Zakład
Narodowy im. Ossolińskich we
Wrocławiu. Na stronie 97 natknąłem
się na informację, że ksiądz Peikert
w czwartek 15 marca 1945 r. udzielił, między innymi, ślubu Janowi
Szelidze, ur. 13 II 1915 r. w Krakowie, i pani Anieli Kacprzyk, ur. 13
XI 1920 r. w Filipowicach. Ksiądz
udzielił wtedy ślubu 12 parom.
Byli to Francuzi, Czesi, Węgrzy
i Polacy. Napisał, że: „Ślub odbywał
się zgodnie z rytuałem. Wszystkie
pary nowożeńców miały obrączki,
które poświęciłem i włożyłem im
na palce. Po ślubie pobłogosławiłem
panny młode”. Ceremonia odbyła
się w obozie dla cudzoziemców
w żeńskiej szkole zawodowej przy
Clausewitzstrasse 19 (obecnie ul.
Bosaka-Haukego). Według relacji
księdza: „Umieszczono tam przeszło 3000 cudzoziemców – Polaków,
Ukraińców, Czechów, Węgrów, Serbów, Bułgarów, Francuzów. Z wielkim trudem uzyskali zezwolenie
na odprawienie w auli wieczorem
o godz. 19 cichej mszy św. oraz na

chrzty i śluby.” […] „Gdy wszedłem
do tego domu, uderzył mnie widok
trudny do opisania: coś jak mrowisko pełne ludzi. Ponieważ światło elektryczne nie funkcjonuje,
korzystać trzeba ze świec. Wszystkie korytarze, wszystkie schody,
wszystkie pomieszczenia są pełne.
Razem młodzi i starzy, chłopcy
i dziewczęta, mężczyźni i kobiety
Pod wszystkim unosi się wilgotny
zaduch centralnego ogrzewania.
Powietrze takie w całym gmachu, że
można się udusić. Ludzie ci bowiem
mają zaledwie najprymitywniejsze warunki higieniczne i dlatego
wyziewy ciał są wyjątkowo silne.
Ciepło w szkole przypomina parny
skwar wielkiej cieplarni”. W takich
to warunkach niemiecki ksiądz –
proboszcz parafii św. Maurycego
we Wrocławiu zastał internowanych przez swoich rodaków cudzoziemców. „Gdy tam wchodzę [do
auli], wielka ciżba ludzka wypełnia
obszerne pomieszczenie. Zbudowano piękny ołtarz z obrazem Serca
Jezusowego, pod którym znajduje
się mniejszy obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej i krzyż. Ołtarz
przybrany jest pięknie kwiatami
i zielonymi gałązkami. Młody kleryk
z Warszawy wziął w ręce organizację całości. Wzruszający jest zapał

i ofiarność internowanych, gdy idzie
o nabożeństwo. Przedtem urządzili
zbiórkę, której plon przekazał mi
ów kleryk. Po przeliczeniu dało to
znaczną sumę około 4000 marek.
I chociaż pieniądz posiada obecnie
małą wartość, to jednak ta wielka
suma świadczy o zapale i radości

z uzyskanego w końcu nabożeństwa.
Pieniądze rozdzieliłem zaraz między
biednych”. Przymusowi robotnicy,
bo takimi w większości byli, łaknęli
gorąco duchowego wspomożenia
w owych tak ciężkich dla Wrocławia chwilach, kiedy to nazistowskie
szaleństwo ogłosiło go twierdzą.

Ks. Paul Peikert urodził się 1 października 1884 r.
w Langendorf (dzisiejszy Bodzanów w powiecie nyskim).
Studiował teologię i 20 czerwca 1910 r. otrzymał z rąk
kard. Georga Koppa święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Wiązowie, Jaworze, Wrocławiu (parafia św.
Henryka), Grodkowie, podwrocławskich Żernikach.
W Sobięcinie koło Wałbrzycha w 1920 r. po raz pierwszy
został proboszczem, a w 1932 r. spośród 100 kandydatów
został wybrany proboszczem parafii św. Maurycego.
Od początku swojej posługi prowadził dziennik parafii.
Na pewno nie przypuszczał, że przyjdzie mu opisywać
najtrudniejszy okres dziejów historii Wrocławia i jego
mieszkańców. Wrocław został ogłoszony twierdzą już
25 sierpnia 1944 r., jednak do początku 1945 r. nic nie
zapowiadało tego, co przyniosły następne miesiące. 13
lutego rozpoczęło się oblężenie Festung Breslau, które
trwało do 6 maja. 20 stycznia wydano rozkaz opuszczenia miasta przez ludność cywilną, 6 lutego dowództwo
twierdzy kazało opuścić Wrocław wszystkim duchownym.
Wśród tych, którzy się sprzeciwili, był ksiądz Paul Peikert.
Wydarzenia, których był świadkiem opisywał w swoim
dzienniku. Dzięki tym zapiskom możemy się dowiedzieć,
że już 18 lutego na cmentarzu przykościelnym pochowano

pierwszego żołnierza SS. W 1947 r. ekshumowano z tego
terenu 74 ciała żołnierzy i 67 cywilów. 15 marca ksiądz
Peikert odprawił Mszę św. dla 3 tys. robotników przymusowych w obozie pracy Clauzewitz Schule (dzisiaj
Zespół Szkół Elektrycznych i Elektronicznych) przy ul.
Hauke Bosaka. Byli to głównie Polacy, ale też Ukraińcy,
Czesi, Węgrzy, Serbowie, Bułgarzy i Francuzi. Kościół
przez długi okres szczęśliwie unikał zniszczeń. 3 marca
pocisk artyleryjski zniszczył sygnaturkę. Jednak bez większych uszkodzeń kościół przetrwał do Wielkiej Soboty.
Wtedy jeden z pocisków zniszczył część dachu i wszystkie szyby. Dzieło zniszczenia dokonało się w Niedzielę
i Poniedziałek Wielkanocny. W wyniku burzy ogniowej
wypaliła się wieża. Ostatnia bomba spadła na kościół 15
kwietnia. Zniszczenia były na tyle duże, że nie mógł być
użytkowany po zakończeniu wojny. Pierwszą Mszę św.
po wojnie ks. Peikert odprawił w kościele Bonifratrów 6
czerwca. W 1946 r. ks. Peikert wyjechał do Bredenborn
w Westfalii. Do śmierci w 1949 r. był wikarym w tamtejszym kościele parafialnym. Jego dziennik, wydany po
wojnie pod tytułem „Kronika dni oblężenia Wrocławia 22
I – 6 V 1945”, stał się cennym dokumentem źródłowym,
pozwalającym odtworzyć przebieg tamtych wydarzeń.

Twierdza Wrocław - ofiary po obu stronach

Kościół św. Maurycego we Wrocławiu po oblężeniu

Twierdza Wrocław - oblężenie

Twierdza Wrocław - uciekinierzy

Twierdza Wrocław - hekatomba

Pośród tych wielu była pani Aniela
– rodaczka z naszej Małej Ojczyzny. Ciekawe, jak potoczyły się losy
małżeństwa Szeligów, czy przeżyli
oblężenie i sowieckie „wyzwolenie”.
Może ktoś coś wie i uzupełni losy
dawnej mieszkanki Filipowic? Bardzo by mnie to ucieszyło.

Twierdza Wrocław - koniec bliski
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asza rodzina należy
do najstarszych, od
dawna osiadłych
w mieście. Przodkowie
wuja i mojej żony to do pokoleń
prawnicy, właściciele kancelarii
notarialnej, o czym informuje
tabliczka na ścianie naszej kamieniczki. Natomiast ciotka Zuzanna
wywodziła się z rodziny Paliszów,
zamieszkałych na Podzamczu.
Byli oni stolarzami, a być może
też snycerzami, pracującymi na
potrzeby zamku. Ciotka była jedynaczką, odziedziczyła więc dom,
który z kolei miał stać się moją
siedzibą.
Wypełniały go masywne rzeźbione meble, świadczące o umiejętnościach wykonawców. Wuj
pozostawił kaflowe piece (jak
mawiał: „na wszelki wypadek”),
jednak dla wygody zainstalował
ogrzewanie centralne, prawdopodobnie z myślą zamieszkania tu na
starość. Otwarłem okna. Ciepłe,
sierpniowe powietrze wypełniło
całe wnętrze. Warkot kosiarki
z sąsiedniej posesji ucichł nagle
a za chwilę usłyszałem dzwonek.
W otwartych drzwiach stanął
blondyn w niebieskim uniformie.
- Przepraszam za najście wyciągnął dłoń - jestem pańskim
sąsiadem i chciałem zapytać, czy
nie zamierz pan domu sprzedać,
bo mój brat…
- Nie, nic z tych rzeczy - przerwałem - zamieszkamy tutaj, jeśli
tylko żona zgodzi się.
- A to wspaniale! W takim razie
przedstawiam się. Janusz Żak.
Jestem lekarzem. Zapraszam do
nas. Alicja właśnie gotuje obiad.
Dużo słyszałem o panu od pańskiego wuja. Mogę bez przesady
powiedzieć, że byliśmy zaprzyjaźnieni, był nawet na naszym
weselu. Żeby pan widział, jak
świetnie tańczył. Dostał brawa.
Gadał bez przerwy, promieniał wręcz optymizmem, więc
nie pozostało mi nic innego jak
zrewanżować się kilkoma miłymi
zdaniami. Podziękowałem za
obiad, tłumacząc pilną pracą
w domu.
W drodze złapał mnie telefon
od Kasi, która poinformowała,
że ciotka dostała wylew, jest
w szpitalu, a jako osoba zupełnie samotna nie może zostać bez
opieki.
- Zrozum, to jedyna siostra
mamy, a w dodatku bardzo wiele
jej zawdzięczam. Załatwiłam
tydzień urlopu. Muszę z nią być do
końca, a ten wydaje się niedaleki.
W sprawie domu daję ci wolną
rękę. Co mówisz….? Oczywiście,
że chcę tam zamieszkać… Zgadzam się na sprzedaż kamienicy…
Co? Nie słyszę… Umebluj dom
wedle własnego gustu. Jesteś przecież architektem. Co? W jadalni
są antyki? Zostaw je. Sypialnia
i wypoczynkowy nowocześnie.
Przewieźcie z Maćkiem meble
z rynku. On ma duży wóz dostawczy. Cudownie będzie tam mieszkać. To na razie, lecę do szpitala.
Pojechałem prosto do Maćka.
Po sutym obiedzie w stylu włoskim uzgodniliśmy wspólnie
plan działania. Wziąłem również
tydzień urlopu, by w możliwie
krótkim czasie sfinalizować przedsięwzięcie.
Maciek to samorodny talent
organizacyjny. W ciągu kilku dni
umeblował pod moim kierunkiem

Ewa Jednorowska

Głowa

Św. Roch

wnętrze domu, skosił trawnik,
wywiózł do siebie starą sypialnię
Paliszów, a w końcu zorganizował
grillowanie z udziałem sąsiadów.
W sobotę byliśmy w Krakowie na pogrzebie ciotki Rozalii.
Biedna Kasia bardzo mocno przeżyła kolejną śmierć w rodzinie,
popłakując w drodze powrotnej.
Jak każe tradycja, przeniosłem
ją przez próg domu. Udało się,
była zachwycona.
- Wspaniale to wszystko urządziłeś - powiedziała z uznaniem,
gdy w końcu usiedliśmy w jadalni,
sącząc zakupione na tę okazję
czerwone wino.
- Twój brat jest genialny napełniłem ponownie kieliszki przyznam, że nie odczułem trudu
przeprowadzki.
- Maciek ma zmysł organizacyjny - przytaknęła - zresztą zależało mu, by wszystko odbyło się
jak najszybciej. W poniedziałek
zaczyna remont. Co to za napis na
belce? - podniosła głowę - „BROŃ
NAS PANIE I NASZ DOM. WOJCIECH I ANNA PALISZ AD
1899”.
- Paliszowie - objaśniłem byli przodkami ciotki Zuzanny.
Zajmowali się wyrobem mebli.
Zakład prowadzony przez jej ojca
i starszego brata, który zginął
w obozie, istniał do drugiej wojny.
- Poczekaj! Palisz, gdzieś już
spotkałem to nazwisko. Wiem,
chodziło o zamieszki pomiędzy
katolikami i protestantami, ale to
było kilkadziesiąt lat wcześniej.
Matiasz Palisz był złotnikiem.
Ścięto go wraz z dwoma innymi,
a jego dom w rynku skonfiskowano.
Opowiedziałem jej historię
wyczytaną w książce na plebanii.
Słuchała uważnie, przerywając
kilkoma pytaniami.
- W kronice anonimowego
mieszczanina - odezwała się, gdy
skończyłem - jest kilka informacji
z tego okresu. Przypuszczam, że na
nich oparł się autor tej książeczki.
Tylko jedna nieścisłość. To nie był

pożar katedry, tylko zewnętrznej,
drewnianej kaplicy, dostawionej
do głównego budynku.
- Może w niej umieszczono
obraz - przerwałem. - Ale w takim
razie uległ zniszczeniu
- Niekoniecznie. Do płonącego
budynku - wedle słów autora wbiegł jakiś człowiek, usiłując go
wynieść. Płomienie zagrodziły
drogę powrotną. Wtedy padł na
posadzkę, osłaniając obraz własnym ciałem. Kronikarz, który był
katolikiem, sugeruje, że dobrze
ukryty nadal on istnieje i czeka
na lepsze czasy.
- Może to był ksiądz Erazm.
Podobno zginął podczas pożaru.
- Bardzo możliwe - odparła.
Dla współczesnych wizerunek ten
był prawdziwym skarbem. Nie
można było dopuścić, by protestanci go zniszczyli.
- Może nam uda się go znaleźć?
- Może - ziewnęła - zajrzę pojutrze do tej kroniki. A teraz pora
spać.

***

Wydarzenie związane ze
śmiercią wuja są nadal obecne
w mojej głowie. Słyszę nawet
daleki sygnał karetki pogotowia, czy każdy głośniejszy krzyk.
Podobne odgłosy wyrwały mnie
ze snu tej nocy. Usiadłem na
łóżku, starając się nie zbudzić
Kasi, zmęczonej wielodniowym
czuwaniem. Po chwili wszystko
ucichło. Jasna, sierpniowa noc
zaglądała przez otwarte okno,
wdmuchując do wnętrza aromatyczne, letnie powietrze.
Stary zegar Paliszów w jadalni
wybijał kolejne godziny. Zasnąłem
nad ranem. Wkrótce promienie
słońca i zapach kawy zmobilizowały do opuszczenia łóżka. Kasia
w czerwonym szlafroczku krzątała się w kuchni, przygotowując
śniadanie.
- Ależ z ciebie śpioch - podeszła i pocałowała mnie w czubek
nosa - artyleria mogłaby odbywać
ćwiczenia pod oknem a ciebie by
to nie ruszyło.
- Nie spałem od północy. Obudził mnie dźwięk karetki i jakieś
wrzaski, a potem mijały kolejne
bezsenne godziny. Zasnąłem
chyba o szóstej.
- Nic nie słyszałam. Ja zawsze
śpię mocno. Coś jednak musiało
się stać. Rano byłam w ogrodzie.
Ktoś za płotem mówił o morderstwie. Okolice ruin zamku nigdy
nie były spokojne. W szóstej klasie
łaziłam tam po szkole z kilkoma
chłopakami na fajki. Pewnego
razu zobaczyliśmy tam wisielca.
Uciekliśmy w popłochu. Ktoś nas
jednak zobaczył i doniósł moim
rodzicom. Dostałam porządnie
od taty.
- Byłaś nietypową dziewczynką.
- Cóż chcesz. Wychowywałam
się w spelunie. Moje słownictwo
i wygląd doprowadzały Pulcherię do rozpaczy. Całe szczęście, że
mama wysłała mnie do Krakowa.
Ciotka pokazała mi lepszy świat.
Prowadziła do teatru. na wystawy.
Cierpliwie, łagodnie zmieniła

małego dzikusa w dziewczynę.
Biedna ciocia.
W oczach zalśniły łzy. Otarła je
szybko i uśmiechnęła się.
- No, zbierajmy się. Za niecałą
godzinę niedzielne nabożeństwo
w kaplicy św. Rocha. Nigdy tam
nie byłam. Zaczynamy poszukiwania.
- A potem - zaproponowałem - zwiedzimy ruiny Opactwa
Pustelników. Wiele lat temu byłem
tam z wujem. Niezapomniana
wycieczka jego nowym maluchem.
- Wyjątkowo zgadzam się na
obiad w zajeździe „Pod Jabłonią”. Prowadzi go kolega Maćka.
I powiem ci, ma całkiem niezłą
kuchnię.
- Musi być wyśmienita - zawołałem z półpiętra - jeśli znalazła
uznanie w twoich oczach.

***

Ulica Zamkowa to jedna z najładniejszych tras naszego miasta. Wysadzana starymi lipami
była niegdyś aleją prowadzącą
do pałacu. Jej mieszkańcy są
przeważnie potomkami służby
kolejnych grafów. Po drugiej wojnie niektórzy z nich wyjechali,
sprzedając swe siedziby nowoprzybyłym.
W połowie XIX wieku Martin
von Botitsch przeszedł na katolicyzm (podobno pod wpływem
pięknej żony, która była Włoszką)
i rozbudował starą kapliczkę św.
Rocha, podmieniając ją w mały
kościółek. Bogaty wystrój wnętrza padł w czterdziestym piątym
ofiarą krasnoarmiejców, podobnie
jak nasz pałac. Ocalał tylko mały
główny ołtarzyk, przedstawiający
Patronów kaplicy. Malowidło to,
dzieło jakiegoś prymitywisty, było
tak brzydkie, iż swą szpetotą obroniło się samo przed agresorami.
Dochodząc do celu, spostrzegłem sporą grupę ludzi wpatrzonych w jakiś punkt na jezdni.
Podeszliśmy bliżej. Na czarnej
powierzchni widniał biały obrys
drobnej postaci, ofiary wypadku
drogowego. Ciemne plany krwi
w okolicy głowy mieszały się
z bielą kredy.
- Co tu zaszło? - zapytałem najbliżej stojącą osobę.
- Kornelka w nocy zabili odparła zagadnięta. - Wracał
pijany z dworca i tu go dopadli.
Stary, biedny garbusek Kornelek. Od niepamiętnych czasów
sprzedawał obwarzanki i widokówki na dworcu. Jego rodzina
pochodziła stąd, przynajmniej
tak twierdził. Mieszkał samotnie
w małej rozpadającej się chałupinie, przylegającej do ruin zamku.
Ostatnio zaczął mocno popijać,
ale nikomu nie szkodził.
- Może w tej okolicy grasuje
zboczeniec - babina w czerwonej
chustce kiwała głową, jakby przytakując własnym słowom.
- Bzdura - stwierdził kategorycznie siwy jegomość - to morderstwo na tle rabunkowym. Dzisiaj za dziesięć złotych potrafią
zamordować człowieka.

Dźwięk sygnaturki przerwał
dyskusję. Cała grupa ruszyła do
kaplicy.
Wypadek pokrzyżował nasze
plany. Po szybkim obiedzie
Kasia z boląca głową udała się
do sypialni, ja natomiast postanowiłem przewertować dzieło Wolfa
Borastusa, które tak pomogło mi
w rozwiązaniu zagadki Madonny
Corneliusa. Tkwiła w niej nadal
zakładka włożona przez wuja. Wszystko zostało - szepnąłem
- tylko ciebie brak. „Co się zaś
tyczy zamku - kontynuowałem
przerwaną niegdyś lekturę - to
legł on w ruinie, skutkiem pożaru,
jaki nawiedził go dwa roki temu.
Stał on pusty, gdyż graf (ojciec
obecnego) piękny pałac podle
niego wybudował, do którego
aleja lipami wysadzana biegnie.
Na dziedzińcu owej ruiny znać
jeszcze krużganki i malowidła,
alem tam długo nie bawił, bo
wszystko popsowane i zawaleniem grozi. Na podzamczu mała
kapliczka wystawiona. Człek
jakowyś przechodził a widząc
żem obcy objaśnił mi, że to Rada
wystawiła, Patronom od zarazy
poświęcając. Na moją uwagę, iż
nie bardzo się skosztowali odparł,
że miał być tu kościół jako votum
za ocalenie od zarazy a w nim
wizerunek cudowny, ale miasto
zbiedniało a wizerunek zaginął. A była to cudowna postać - dodał
- moja matka mówiła, że jak Ją
w procesji nieśli, to kto na Nią
spojrzał choćby i umierał to ożył
i zdrowiał. Zaciekawiony spytałem, cóż to za cudowna Postać,
ale odpowiedzieć nie umiał.
Czterech tragarzy - dodał tylko
feretron niosło zaraz postępując za Sanctissimum. I tak nie
dowiedziawszy się wiele z góry
zszedłem”.
Przerwałem, usiłując przypomnieć sobie opis wyprawy księdza
Erazma do ruin Opactwa. Zaraz,
zaraz, coś mi tu nie gra. Ocalony
wizerunek mieścił się w fałdach
habitu zabitego przeora, nie mogło
więc nieść go czterech tragarzy.
Chyba że zrobili niezwykle bogatą
oprawę. Ale na to nie mieli czasu.
Zdobytą wiedzą podzieliłem się
w czasie kolacji z Kasią.
- Przypuszczam - odparła - że
wykorzystali jakieś ramy, które
akurat pasowały albo feretron,
wyjmując poprzedni obraz.
W epoce baroku każdy kościół
posiadał sporo takich rzeczy.
W fałdach habitu mogła mieścić
się mała ikona, rzeźba lub płaskorzeźba. Stawiam na płaskorzeźbę.
Jeśli to dar Włochów, to wykonano ja z marmuru lub alabastru.
- Nieznajomy - wtrąciłem - opisał to jako Postać, a więc figura.
Mogła być niewielkich rozmiarów.
- Postać może być też namalowana, po prostu włoski obraz.
Może nawet dzieło któregoś
z wielkich mistrzów Renesansu.
- Byłoby super, gdybyśmy znaleźli Leonarda lub Rafaela.
- Byłaby sensacja na cały świat
- dodała z uśmiechem - a my stalibyśmy się sławni. Jednak wątpię, czy nasze miasto mogłoby
zachować taki skarb. Zajrzę jutro
do Kroniki Mieszczanina. Może
udzieli nam jakichś wskazówek.

CDN
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Paweł Glugla

Relacja o melsztyńskim zamku
W
dziale Wiadomości
z kraju i ze świata
w czasopiśmie
„Tydzień literacki,
artystyczny, naukowy i społeczny”
z lat 1876/1877 opublikowana
została interesująca relacja zatytułowana Ruiny zamku Melsztyńskiego.
Jej autor, znany XIX-wieczny
badacz, pisarz i relator Stanisław
Tomkiewicz opisał w dwuczęściowym artykule dosłowne sprawozdanie z badań historyczno-archeologicznych ruin owego
melsztyńskiego zamku. Część
relacji zabarwiona jest legendą.
Pisownia pozostawiona w oryginale.
„Kraj nasz był niegdyś zasiany
grodami i zamczyskami, które
wznoszono w celu zabezpieczenia
się od napadów nieprzyjaciół. Dziś
w ich miejscu spotykamy gruzy,
kryjące niejednokrotnie nader
cenne rzeczy, tak pod względem
archeologicznym, jak materialnym.
Obojętność jednak nasza zostawia wszystko pod rumowiskiem,
skutkiem czego nauka nie mało
na tem traci. Nieraz potrzeba by
bardzo małego kosztu, a byle nieco
dobrych chęci, tajniki zgliszczy
niejednego zamczyska zostałyby
wyjaśnione, i w dodatku znalazłyby
się rozmaite rzeczy mające mniejszą lub większą wartość. Do takich
licznych ruin zamkowych należą
ruiny Melsztynu, w powiecie brzeskim, koło miasteczka Zakliczyna.
Melsztyn wznosi się na stromej
górze, obrośniętej dziś lasem, pod
którą w małej odległości płynie
Dunajec. Całość z przyległem
i majątkami należy do hr. Lanckorońskich. Z zamku, który dawniej
był bardzo obronnym, zostały trzy
ściany murowanej wieży i resztki
zamkowych murowy w których
są ślady otworów, służących do
wyrzucania pocisków. Mury są
z naturalnych budowane kamieni,
a górne części wieży z cegieł.
W oknach wieżowych widać jeszcze ramy kamienne.
Zamek ten posiada bardzo wiele
piwnic, z których kilka odkryto
przypadkowym sposobem przez
otwory w sklepieniu. W jednej
z tych piwnic, dziś częścią zawalonej gruzami, znaleziono niegdyś
beczkę wina nadzwyczaj starego,
co dowodzi, że gruzy nie były
badane, i zamek prawdopodobnie
nagle runął, będąc zamieszkałym.
Na wierzchu tej piwnicy są wielkie
wklęśnięcia, które z tąd pochodzą,
że w takiem miejscu sklepienie
się zapadło, o czem można się
przekonać z wewnątrz, gdyż teraz
odkryło się okno wiodące do piwnicy, a przedtem był tylko otwór
przez sklepienie, którędy wydobyto wino, i który zasypał się później, przez większe oberwanie się
murów i ziemi. Takich wklęśnięć
na zewnątrz jest bardzo wiele,
które jasno dowodzą, że w tych
miejscach są inne piwnice. To
twierdzenie upewnia drganie ziemi
przy silnych uderzeniach, i pewien
rodzaj odgłosu stłumionego.
Pomiędzy temi gruzami stoi domo-

Rycina z książki ks. M. Smoleńskiego - Melsztyn o zamku i jego panach, kościele i plebanach

stwo wieśniaka, a na podwórzu
jest otwór ogrodzony i przykryty
dla bezpieczeństwa domowych
zwierząt i małych dzieci. Otwór
ten uchodził za studnię, jednakże
odkryto, że prowadzi przez sklepienie do piwnicy, o czem wiedziano
już dawniej. Z kilkoma towarzyszami z pobliskiego Zakliczyna
oraz z p. Władysławem Brandtem pułkownikiem, spuściliśmy
się w otwór za pomocą drabiny,
opatrzeni w światło i przyrządy
górnicze. Zszedłszy, znaleźliśmy
się w obszernej piwnicy imponującej swoją wysokością i murami
wzniesionemi z ogromnych ciosów. Sklepienie, prócz wspomnianego otworu, dobrze zachowane
i budowane z cegły w stylu okrągło
łukowym. Pierwszą naszą myślą
było, którędy do tej piwnicy wchodzono, bo żadnych śladów drzwi ni
otworu nie było, a przecież przez
dziurę przypadkowo wybitą, nie
dostawano się do wnętrza. Pytania tego nie mogliśmy rozwiązać
pomimo dokładnego obejrzenia
ścian piwnicy. Wiadomo jednak, że w tej piwnicy była niegdyś posadzka kamienna, którą
zabrano na ten sam użytek do
kościoła, i podobno wtedy znaleziono na środku ogromną skrzynię
kamienną. Mówią, że tej skrzyni
nie ruszono, bo była za ciężką,
a dziś przez ten otwór tyle nasypało
się gruzów i ziemi, że wszystko
niemi pokryte. Jeżeli te gruzy zajmują sążeń, to zakryły drzwi, które
prawdopodobnie nie musiały być
wysokie. Przy dokładnem oglądaniu ścian i składu kamieni napotkaliśmy jeden cios mniejszy przynajmniej o cały cal, a szpara ztąd
powstała była założona kawałkami
cegły i wapnem, prócz tego kamień
wystawał nad inne o parę linij, co
pozwalało przypuszczać, że był
później włożony i może zamykał
jaki otwór. Po paro godzinnej pracy
wybiliśmy ten kamień, ale za nim

była ściana naturalna. Oczekiwania
nasze zostały więc zawiedzione.
Kamienie są piaskowcami lecz
tak wielkiej spójności, że w sile
swojej nieustępują granitom. Uderzając oskardami w rozmaite części
wszystkich ścian, przekonaliśmy
się, że na jednej odbijało echo. Echo
powstawało przy uderzeniu tylko

w pewne części tej ściany, i nawet
uderzeniami dało się oznaczyć jego
granicę. Granica ta tworzyła najwyraźniej luk spuszczający się do
spodu gruzów, na których myśmy
stali. Otwór w tem miejscu do drugiej piwnicy nie mógł się znajdować, bo głazy zachodziły jedne
na drugie jak najregularniej. Otóż

W roku bieżącym zapoczątkowano z inicjatywy Burmistrza Zakliczyna prace archeologiczne na
Melsztynie

i nowa zagadka, którą w ten sposób
tłumaczę, że albo w piwnicy po za
ścianą jest framuga, i ztąd przez
ciężkość muru powstaje echo, albo
do tej piwnicy, w której byliśmy
teraz, prowadzi wąski korytarz od
którego drzwi mogły być pod gruzami. Łuk zaś uderzeniami naznaczony, byłby w takim razie łukiem
okrągłego sklepienia korytarza.
Przebicie jednak tej ściany było
dla nas samych rzeczą nie łatwą, bo
oprócz kilofów, oskardów i łopat,
niemieliśmy nic więcej, a te narzędzia wcale nie wystarczały. Nad
wieczorem opuściliśmy piwnicę.
Wieśniak mieszkający wśród
gruzów zamczyska opowiada, że
dawniej w jego ogródku owocowym pokazał się otwór, a do
dna jego największemi żerdziami
nie mógł dostać. Z obawy zatem
by tam kto nie upadł, założył go
drzewami, deskami i gałęziami,
poczem narzucił kamieni i zasypał ziemią. Dziś na tem miejscu
rosną drzewa śliwkowe, które
ów gospodarz sam posadził. Dokąd otwór mógł prowadzić nie
wiadomo. Podanie powiada, że
w epoce wojen z Tatarami, wzięto
między innemi niewolnikami
młodą Tatarkę cudnej piękności
a narzeczoną pewnego Tatara bardzo bogatego. Narzeczony przybył
do zamku i obiecał dużo pieniędzy
za uwolnienie swej lubej. Jednak
pan grodu oświadczył, że pod tym
tylko warunkiem wyda mu dziewicę, jeżeli narzeczony wykopie
mu studnię, której nie było, tak,
że wodę musiano brać z Dunajca.
Tatar zgodził się i po długiej pracy
dostał się do wody, gdy dokopano
do poziomu rzeki. Studnia była
gotową i Tatarkę wydano. Podług
tego podania możnaby przypuścić,
że właśnie w tern miejscu jest ta
studnia. Przede wszystkiem trzeba
badać.
Jeden z okolicznych wieśniaków znalazł części zbroi i miecz
starożytny. W ostatnich czasach
zwrócono tu i owdzie uwagę na
zabytki starożytności.
Pod Krakowem, dzięki p. Łepkowskiemu rozpoczęto na wiosnę roku zeszłego poszukiwania
archeologiczne w grocie Twardowskiego. Jakkolwiek jest to grota
z natury utworzona, to jednak
mogła służyć za miejsce schronienia, i może co w sobie ukrywa.
Jeżeli grota Twardowskiego przedstawia cel dla badań i poszukiwań,
to zdaje mi się, że ruiny Melsztynu
nierównie więcej obiecują. Żaden
jednak z okolicznych obywateli nie
może się tem zająć, raz że do tego
trzeba pewnej specjalności, a po
wtóre, że zajęcia gospodarcze nie
pozwalają oderwać się i poświęcić
długim poszukiwaniom. Pomocy
jednak żaden z nich badaczom nie
odmówi, a tak zabytki krajowe
powiększyły by się nowemi wykopaliskami starożytności polskich”.
Źródło: Wiadomości z kraju i ze świata,
„Tydzień literacki, artystyczny, naukowy
i społeczny”, R. 1876/1877, nr 21 i 22.
fot. Marek Niemiec
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Sport i historia to moje pasje
Pan Mariusz Lasota to człowiek związany z Zakliczynem.
Ma wiele zainteresowań,
jednak jego największą pasją
jest sport. Na co dzień trenuje drużynę seniorów klubu
piłkarskiego LKS Dunajec
Zakliczyn, a także jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Józefa
Piłsudskiego w Zakliczynie.
Jednak piłka nożna to nie
jedyna dyscyplina sportowa,
którą się interesuje. W kręgu
jego zainteresowań znajdują
się bowiem także mniej znane
i popularne dyscypliny sportu
w Polsce, takie jak na przykład badminton. Co ciekawe,
drugą wielką pasją pana
Mariusza jest historia. Czasy
I i II wojny światowej nie mają
przed nim tajemnic. I właśnie
o tych dwóch pasjach –sporcie
i historii - oraz o życiu w Zakliczynie miałam okazję z nim
porozmawiać.
Aleksandra Musiał: - Od
kiedy pracuje Pan z drużyną
LKS Dunajec Zakliczyn?
Mariusz Lasota: Z juniorami rozpocząłem pracę jakoś 4-5 lat temu,
a z seniorami półtora sezonu temu.
Zapewne wiesz, że sezon piłkarski
składa się z dwóch rund - rundy wiosennej i jesiennej. Pracuję z seniorami
Dunajca od poprzedniej rundy wiosennej. Przepracowałem z nimi całą
rundę wiosenną i jesienną i trenuję
ich także tej wiosny.
- Skoro wspomniał Pan
o tegorocznym sezonie,
proszę mi powiedzieć,
jak Pan ocenia ten sezon
w wykonaniu drużyny z Zakliczyna?
- Myślę, że byliśmy bardzo dużym
zaskoczeniem dla wszystkich. Mamy
bardzo młody zespół. Nikt chyba nie
myślał o tym, że będziemy aż tak
wysoko w tabeli. Wygranie rundy
jesiennej to ogromny sukces wszystkich – chłopaków i całego sztabu
szkoleniowego, przy okazji wszystkim bardzo za to dziękuję. Cieszę się,
że udało się nam osiągnąć taki wynik.

Jak już wspomniałem, mamy bardzo
młody zespół, większość chłopaków
to chłopcy w wieku szkolnym, studenci lub ci, którzy niedawno skończyli edukację. Dlatego też o tym, co
się stało w rundzie jesiennej mogę
mówić tylko w samych superlatywach. Muszę przyznać, że nawet ja
sam byłem troszeczkę zaskoczony
osiągniętymi wynikami, mimo tego,
że w życiu jestem optymistą i bardzo
wierzę w swój zespół.
- Czy widzi Pan możliwość
grania w IV lidze?
- Wiele lat pracowałem w IV lidze
i znam realia tej klasy rozgrywkowej. Na pewno w naszym zespole
jest wielu zdolnych chłopaków, którzy bez problemu poradziliby sobie
w wyższych ligach. Niemniej jednak
IV liga to jest już taka liga półprofesjonalna, gdzie wiele spraw organizacyjnych i sportowych musi być
zorganizowanych zupełnie inaczej
niż obecnie. IV liga to duże wyzwanie, uważam jednak, że nasz klub
podołałby temu wyzwaniu. (Dunajec
awansował do IV ligi - przyp. red.).
- Rozmawiamy po meczu, w którym rywalem
Pańskiego zespołu była
drużyna ze Śmigna. Jak Pan
ocenia to spotkanie?
- Może nie był to zbyt wymagający
przeciwnik, jednak każdy mecz jest
trudny i w żadnym spotkaniu nie
jest łatwo strzelać bramek i wygrywać. Ten mecz się nam na szczęście
bardzo dobrze ułożył. Szybko objęliśmy prowadzenie, dzięki czemu
grało nam się łatwiej. Wynik 3:0 do
przerwy dał nam komfort psychiczny,
dzięki któremu mogliśmy dać szansę
zawodnikom rezerwowym pograć
w większym wymiarze czasowym
niż zazwyczaj. a to na pewno zaprocentuje w przyszłości.
- Które drużyny, Pana
zdaniem, najbardziej będą
się liczyły w walce o awans?
- Najmocniejsza moim zdaniem
jest drużyna z Gromnika. Przed
rundą wiosenną dokonano tam
solidnych wzmocnień. Jest tam duża
presja na ten awans. My, z uwagi na
to, że mamy bardzo młody zespół, nie
stawiamy sprawy awansu „na ostrzu
noża”. Jeśli uda nam się uzyskać

awans, będziemy się cieszyć i wtedy
pomyślimy, co dalej. (W jednym
z meczów, z gatunku tych decydującym o awansie do IV ligi, Dunajec
rozgromił ekipę z Gromnika w stosunku 5:0 i to na boisku przeciwnika
- przyp. red.).
- Czy jest jakiś mecz, który
najbardziej zapadł Panu
w pamięci?
- Było kilka takich meczów, nie
tylko drużyny z Zakliczyna, ale także
zespołów, które prowadziłem w IV
lidze, mających niesamowity ładunek
emocji i dramatyzmu. Najbardziej
jednak utkwił mi w pamięci mecz
prowadzonych przeze mnie juniorów z Zakliczyna z Tarnovią Tarnów.
Dzięki zwycięstwu 2:0 uzyskaliśmy
wtedy awans do Małopolskiej Ligi
Juniorów.
- Od kiedy interesuje się Pan
sportem?

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
Zakliczyn, ul. Kamieniec
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
>> pierwszorzędny chleb i inne wypieki z własnej piekarni
>> powierzchnie i lokale do wynajęcia
Zachęcamy do korzystania z naszych usług!

- Praktycznie od dziecka. Będąc
w szkole podstawowej, uprawiałem
bardzo wiele dyscyplin. Była to lekkoatletyka, piła nożna, ale także dyscyplina taka troszeczkę nietypowa,
z gatunku tych rekreacyjnych - badminton, w którym osiągnąłem największy sukces. W VIII klasie szkoły
podstawowej udało mi się zdobyć
wicemistrzostwo makroregionu
Polski, czyli tak zwanej Polski południowej, co było wtedy olbrzymim
osiągnięciem.
- Czym, poza sportem, się
Pan interesuje?
- Moją wielką pasją jest historia. Uwielbiam także podróżować,
a turystykę kwalifikowaną, rowerową uprawiam czynnie. Jeśli chodzi
o historię, to głównie interesuje mnie
okres I wojny i II wojny światowej,
jednakże nie ograniczam się tylko
do tych epok.

- Wiem, że uczy Pan w szkole. Czy praca nauczyciela
przynosi Panu satysfakcję?
- Tak, pracuję od wielu lat jako
nauczyciel wychowania fizycznego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. Bardzo lubię
swoją pracę. Dzięki temu, że mogę
pracować z młodymi ludźmi, sam
czuję się trochę młodszy.
- Jakie jest Pana największe
marzenie?
- Tych marzeń jest wiele. Jeśli
chodzi jednak o kadrę sportową, to
takim marzeniem byłoby, żeby któryś
z zawodników, których trenuję, trafił do Ekstraklasy i do Reprezentacji
Narodowej. Mam taką cichą nadzieję,
że może kiedyś się to uda.
- Czy gdyby Pan mógł,
zmieniłby Pan coś w swoim
życiu?
- Na pewno wiele spraw spróbowałbym rozwiązać inaczej, ale
niczego w życiu nie żałuję. Na wiele
rzeczy dopiero z perspektywy czasu
można spojrzeć inaczej, jednak wtedy,
kiedy podejmuje się decyzję, jest się
w określonych okolicznościach. Na
pewno nie ma czego żałować.
- Co może Pan powiedzieć
o naszym mieście Zakliczynie?
- Uważam, że wielu mieszkańców
nie dostrzega tego, że żyją w naprawdę
pięknym miejscu. Zakliczyn jest bardzo ciekawym miastem. Dopiero
jak się z niego wyjedzie i wróci po
pewnym czasie, można dostrzec jego
walory i jego zalety. Gmina Zakliczyn
oferuje bardzo wiele atrakcji turystycznych, o których czasami sami
mieszkańcy Zakliczyna niewiele
wiedzą. Wielu osobom, z którymi
się spotykam, i turystom bardzo się
w naszym mieście podoba.
- Dziękuję bardzo za
rozmowę. Życzę, aby te marzenia, o których wspomniał
Pan w rozmowie się spełniły.
Rozmawiała: Aleksandra
Jaszczur
SP Zakliczyn
Wyróżnienie w Konkursie Dziennikarskim „To się nadaje do Głosiciela!
Opowieść o człowieku”.
fot. Marek Niemiec
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Wisła pany!
Basha i Boguski (obaj Wisła) zagrali z polotem

Po oddaniu plecaków do depozytu, można wreszcie wejść na stadion

Ponad 60-osobowa grupa
uczniów Szkoły Podstawowej
im. Lanckorońskich, adeptów
Akademii Piłkarskiej „English
Football” i okazyjnych uczestników wyjechała na mecz derbowy Cracovii z Wisłą Kraków. Na
skutek kary nałożonej na Pasy
za zachowanie kibiców tej drużyny podczas ostatnich derbów,
kiedy to przerwali spotkanie na
kilkadziesiąt minut po „ostrzale” trybuny kibiców Wisły
fajerwerkami, mecz miał się
odbyć przy pustych trybunach.
Na świetny pomysł wpadli gospodarze, by wypełnić trybuny
w ramach akcji „Derby z klasą”.
Zorganizowane grupy wraz
ze swoimi opiekunami miały
darmowy wstęp na stadion
przy ul. Kałuży. Każdy uczestnik
otrzymał dyplom na pamiątkę
wizyty i kartkę z kibicowskimi
przyśpiewkami Pasów.
Na 15-tysięcznym stadionie Cracovii pojawiły się dokładnie 5123
osoby, z czego większość, sądząc po
reakcjach widowni i dopingu, stanowili fani… Wisły! Miejsce to szczególne. Zmodernizowany stadion
Cracovii im. Józefa Piłsudskiego to
miejski obiekt sportowy, który spełnia wymagania kategorii 3 UEFA.
Jest położony po drugiej stronie
Błoń (patrząc od stadionu Wisły),
stoi w tym samym miejscu od roku
1912. To najstarszy nadal używany
stadion w Polsce.
Wyjazd koordynowali Mieszko
i Ryszard Okońscy, wśród pozostałych opiekunów grupy m. in. sekretarz gminy Janusz Krzyżak z synem

Filipem. Po rezerwacji internetowej w kasie czekały imienne bilety
wstępu. Droga przeszła sprawnie,
dzięki kierowcy firmy Jakubas, nie
licząc półgodzinnego żółwiowego
tempa w korku w Wieliczce.
Wracając do atmosfery derbów… Na początku zgrzyt, bowiem
wszystkie dzieciaki musiały oddać
plecaczki do depozytu. Na bramkach wejściowych szczegółowa
rewizja. Kolejny ambaras: na widok
szalików Wisły, porządkowi dostawali amoku, nakazując natychmiastowe ich schowanie, a na trybunie
kibice w barwach wiślackich musieli
ją opuścić. Dziwne to zachowanie
służb porządkowych gospodarza,
ale nie wpłynęło to zbytnio na
atmosferę meczu, wszak doping
nasilał się. Do tego stopnia - i tu
curiosum - że z głośników popły-

nęły przyśpiewki Pasów, by zagłuszyć owację fanów Białej Gwiazdy
(za ten zabroniony przez PZPN
sztuczny doping, jak się dowiadujemy, do dymisji podał się spiker
stadionowy).
Nie muszę chyba tłumaczyć, że
nasza grupa, wierna Wisełce, świetnie
się zachowywała, dopingując kulturalnie, acz dobitnie, czując się jak
u siebie. To wymieszanie kibiców obu
drużyn, siedzących w ramię w ramię,
przekrzykujących się nawzajem, ale
bez wulgaryzmów, prowokacji czy
bójek, jak to bywało często na derbach, było walorem budującym. Stanowi przykład właściwej postawy na
stadionie. Od dzieci zatem mogą się
uczyć stadionowej postawy niektórzy
dorośli kibice obu drużyn.
Pasy, zajmujące ostatnie miejsce w ligowej tabeli, musiały uznać

Podziękowania Wiślaków dla wiernych kibiców

wyższość Białej Gwiazdy, przegrywając na własnym stadionie 0:2, po
bramkach Jesusa Imaza. Po zawodach cała wiślacka drużyna okrążyła
trybuny, bijąc brawo swoim fanom.
Fotki „strzelane” z komórek Wasilewskiemu, Boguskiemu czy Brożkowi - stanowiły cenną pamiątkę.
Zawstydzone Pasy szybko opuściły
murawę, Wisła triumfowała. To
kuriozalna sytuacja, że futboliści
z Reymonta poczuli się jak w domu,
ale winić trzeba kiboli Cracovii za ich

bezmyślną postawę. Może wyciągną
wnioski?
Cracovia – Wisła Kraków 0:2 (Imaz
19 i 32)
Cracovia: Maciej Gostomski - Cornel
Rapa, Michał Helik, Niko Datkovic,
Michal Siplak - Sergei Zenjov (76.
Sebastian Strózik), Milan Dimun,
Marcin Budziński (65. Damian
Dąbrowski), Janusz Gol (56. Ariam
Cabrera), Mateusz Wdowiak - Javi
Hernandez.
Wisła Kraków: Mateusz Lis - Zoran
Arsenic, Marcin Wasilewski, Maciej
Sadlok, Rafał Pietrzak - Rafał Boguski,
Vullnet Basha, Dawid Kort (70. Tibor
Halilovic), Jesus Imaz (86. Paweł Brożek), Martin Kostal (77. Kamil Wojtkowski) - Zdenek Ondrasek.
Widzów: 5123.
Sędziowie: Paweł Raczkowski oraz
Michał Obukowicz, Tomasz Niemirowski i techn. Mateusz Bielawski.
W następnych derbach kolejna
okazja do wizyty na stadionie, tym
razem Wisły, młodych fanów futbolu z regionu, drużynę przyjezdnych
nie będą dopingować fani Cracovii
ze względu na stadionowy zakaz
wydany przez PZPN.
Marek Niemiec

Po zwycięskich derbach, fotka przy pomniku Józefa Kałuży, odsłoniętego 11 października 2017 r. przed stadionem Cracovii

Zakliczyn w derbach kulturalnie dopingował Białą Gwiazdę

fot. Marek Niemiec
i Ryszard Okoński
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Rozpoznaj – Wyślij – Wygraj zakupy!
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12
1 11
19
23nauczyciel. Urodził się w 1952 r.
w Bieśniku, gdzie jego rodzice
26
2728
29
13
prowadzili niewielkie gospodarstwo
9 19
15
721
20 23 20
rolne. Po ukończeniu szkoły podsta14 15
16
17
18 19
21
wowej i zawodowej w Zakliczynie
2931
4
18
30
32
wyjechał do Gliwic, gdzie podjął
22
23
20
pracę w Zakładach Mechanicznych
12
„Łabędy” i rozpoczął naukę w Tech31 24
32
25
33
34
nikum Mechanicznym. W 1972 r.
1
2427
13
wrócił w rodzinne strony i zamiesz26
7
19
kał w Lusławicach. Rozpoczął pracę
34
35
36 23
29
w Zespole Szkół Zawodowych,
13 28
11
21
20
obecnie Ponadgimnazjalnych, gdzie
32
35
3637 30
przepracował
30 lat. W 1994 r. został
38 31 39
40
41
42
43
44
wybrany do Rady Gminy, gdzie peł25
5
33
34
nił różne funkcje przez 5 kadencji,
24
41 13
42
43
44
45
m. in. wiceprzewodniczącego Rady.
35
36
Przez cztery lata był delegatem
5
11
gminy w Izbie Rolnej w Tarnowie.
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
Aktualnie na emeryturze. Podjął
25
5
16
14
22
8decyzję o rezygnacji z ponownego
45
kandydowania do Rady Miejskiej w nadchodzących wyborach samorządowych.
47
4847
Nagrody rzeczowe, tj. bony zakupowe ufundowane przez Firmę ANITEX, wyloso46
wały: Marzena Michalik
14
22
26z Zakliczyna i Danuta Łukasik z Charzewic. Gratulujemy!
16
14 17 8 22
8
Bony
do
odbioru
w
redakcji.
48
49
A50
oto zadanie konkursowe. Pochodzi z usportowionej rodziny, jego tato Ryszard
17
26
17 49
26
piastuje funkcje społeczne i udziela się na niwie sportowej,
2
10
3 jako nauczyciel i działacz
50
2
10
3
sportowy. Mama Anna również nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Lancko50
rońskich. Po pobycie w Akademii Piłkarskiej w Southampton w Anglii powrócił do
10
3
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zdjęciu) zakliczyńskich orlików i żaków?
Odpowiedzi wyłącznie na załączonym kuponie z oświadczeniem o ochronie
danych osobowych w zamkniętych kopertach prosimy nadsyłać do 12 listopada br.
na adres: Redakcja Głosiciela, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn (przyjmiemy je również
Poziomo:
w redakcji w ratuszu). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy dwa
37)	kłopot
15)	utwór o treści rel.
1) obrońca w sądzie
bony o wartości 50 zł każdy, ufundowane przez Firmę ANITEX, Zakliczyn, ul. Jagiel41)	poj. pogrzebowy
16)	na czapce żołnierza
lońska.
6)	„w tył zwrot” w wojsku
45)	wodospad schodkowy
17)	np. anoda
10)	odkrył ją Kolumb
46)	ciężka na pomoście
19)	narzędzie elektronika
KONKURS SPONSORUJE ANITEX
11)	jeździ psim zaprzęgiem
47)	wykonany ołówkiem
20)	wyspa w Indonezji
12)	dźwignia handlu
48)	pada na loterii
21)	rzuca młotem
13)	odbiorca przesyłki
49)	słynny wodospad
22)	skrzat
ANITEX
14)	mała siekiera strażaka
50)	rozładowuje towar
23)	producent majonezu
18)	stan w USA
27)	rzeka w Alpach
Odzież: damska, męska, młodzieżowa
22)	purytanin
30)	zupa rybna
Zakliczyn, ul. Jagiellońska 4
24)	wskazuje ciśnienie
Pionowo:
32)	z nitką
atmosferyczne
1)	pracownik wywiadu
36)	kolega frezera
tel. 14-66-52-145
25)	materiał na płaszcze
2)	rów na budowie
37)	pierw. chem.
26)	proszek do prania
3)	uciążliwy owad
38)	potyczka, starcie
28)	narzędzie włamywacza
4)	potrzebny w kuchni
39)	część walki boks.
29)	kolor w kartach
5)	siła, moc
40)	rzeka w Wadowicach
31)	nawał
6)	niejedna w talii
41)	jedn. miary jubiler.
33)	rodzaj wojsk
7)	św. miasto muzułm.
42)	ze stolicą w Moskwie
34)	zajmuje się książkami
8)	gat. antylopy
43)	w łazience
35)	rodzaj ptasich piór
9)	meksykański sukulent
44)	np. płatniczy

25

27
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło – przysłowie. Treść hasła
na załączonym poniżej kuponie z zaznaczonym w kratce oświadczeniem o ochronie danych
osobowych prosimy nadsyłać w zamkniętych kopertach 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 Biedronkę w Zakliczynie. Termin nadsyłania rozwiązań upływa
12 listopada br. Hasło Krzyżówki nr 102: „Kto odwleka, mieć nie chce”. Nagrody wylosowały:
Maria Majerska z Zakliczyna i Elżbieta Gnatkiewicz z Rudy Kameralnej. Laureatki otrzymują
bony zakupowe o nominale 50 zł do realizacji wyłącznie na stoisku mięsnym AMP w Biedronce,
opr. Antoni Sproski
ul. Polna 2 w Zakliczynie, do odebrania w redakcji.

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

Zakliczyn,
ul. Polna 2

Uwaga! Rozwiązania konkursowe i krzyżówki prosimy nadsyłać
w zamkniętych kopertach wyłącznie na kuponach zamieszczonych poniżej
z adnotacją o ochronie danych osobowych.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakliczyńskie Centrum Kultury i Redakcję Głosiciela,
Zakliczyn, Rynek 1 (Organizator) danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu
domowego w celu przeprowadzenia konkursu i krzyżówki. W każdym momencie zgoda może
zostać wycofana przez kontakt na adres mailowy: głosiciel@zakliczyn.pl.

Hasło krzyżówki nr 103
…………………………………………….
Imię i nazwisko ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Konkurs Głosiciela Nr 10’2018
Odp ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Imię i nazwisko: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Stacja Kontroli Pojazdów Kazimierz Bednarek
Zakliczyn, ul. Grabina 6
(na terenie SPU Zakpol)

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

Zapraszamy i życzymy szerokiej drogi!
Stacja czynna:
pon.-pt w godz. 7-18
w soboty w godz. 7-14
tel. 14-66-53-794

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

FPUH KRĘG-BUD
Grzegorz Kwiek
Zakliczyn, ul. Kamieniec (za Domem Towarowym)
tel. 14-66-52-156, tel. kom. 608-336-783

HURTOWNIA PASZ
koncentraty, mieszanki
dla trzody, drobiu, bydła,
królików i in.
śruta sojowa i rzepakowa
folie kiszonkarskie
artykuły zootechniczne,
karmniki i poidła
wysłodki buraczane
Nawozy - atrakcyjne ceny!
TRANSPORT!
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Firma RAM-CAR
32–840 ZAKLICZYN
ul. Mickiewicza 20
tel. +48-14-66-52-158
+48-503-097-880
e-mail: ramcar@poczta.onet.pl

Oferujemy:
sprzedaż blach czarnych, nierdzewnych, aluminiowych
cięcie blach na gilotynie do  max. 6mm na długości 3 m
wypalanie blach na plazmie cnc o polu pracy
1000x2000
gięcie blach na prasie krawędziowej do max. 4 mm na
długości 2,5 m
pełen zakres usług ślusarskich dla stali nierdzewnej,
czarnej oraz metali kolorowych

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Konferencja organizowana w ramach operacji pn.: „Promocja i rozwój klastra energii ZPT poprzez stworzenie modelu energetyki rozproszonej”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zarejestruj się jako partner KSOW, www.ksow.pl
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