
W Koncercie Przyszłości, 
w scenerii budowy Euro-
pejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego, 
zaprezentowała się Polska 
Orkiestra Sinfonia Iuventus. 
Pomysłodawca i patron ECM 
dyrygował w finale wyko-
naniem „Concerto grosso”, 
owacyjnie przyjętym przez 
200-osobową widownię. Prof. 
Penderecki gratulował 
młodym solistom - Edgarowi 
Moreau, Maciejowi Kuła-
kowskiemu i Rafałowi Kwiat-
kowskiemu, wszak to tym 
i innym początkującym arty-
stom, niezwykle utalento-
wanym muzykom, dedykowano 
ideę budowy Europejskiego 
Centrum Muzyki. 

- Nie byłoby tego koncertu, 
tej instytucji, gdyby nie minister 
Dąbrowski, który powołał do życia 
Europejskie Centrum Muzyki. 
Minister Zdrojewski „prze-
sunął” nas na to wysokie miejsce, 
i dlatego otrzymaliśmy te fundusze 
europejskie, a  bez nich budowa 
Europejskiego Centrum Muzyki 
byłaby niemożliwa. Następną 

ważną osobą, którą chciałem tu 
wymienić, jest pan marszałek 
Ciepiela. Bez pańskiej pomocy, 
bez współprowadzenia tej insty-
tucji, jej funkcjonowanie również 
nie byłoby możliwe - dziękował 
wzruszony profesor. - Szanowni 
Państwo, - dodał - tu jeszcze parę 
tygodni temu było ściernisko. 
Przysłowiowe już. A w tej chwili 
roboty ziemne są wykonane, nie 
wiem ile ton uzbrojenia i funda-
mentu wylano. Mamy bardzo 
dobry i  mocny fundament! 
I  na tym fundamencie wybu-
dujemy Centrum, nikt nas nie 
powstrzyma. Jestem niezwykle 
wzruszony. Taka rzecz dzieje 
raz w życiu, tu w miejscu, które 
ukochałem, w którym zapuściłem 
korzenie, wśród drzew, które 
tutaj posadziłem, tu chciałem 
coś zrobić dla młodych i  zdol-
nych ludzi. Chciałem im oddać 
to, co otrzymałem w  krakow-
skiej uczelni, najlepszej wówczas, 
a może i teraz, gdzie chronili się 
uciekinierzy ze Lwowa, z Wilna, 
Poznania i  Warszawy. Miałem 
szczęście do znakomitych peda-
gogów. Uczelnia poziomem nie 
odbiegała od tych na Zacho-

dzie. Nasza młodzież w  Euro-
pejskim Centrum Muzyki też 
będzie się mogła uczyć, nie wyjeż-
dżając za granicę, szkolić ją będą 
najlepsi pedagodzy. Nasza dzia-
łalność w  ramach ECM istnieje 
już od kilku lat, chciałbym bardzo 
podziękować pani Adriannie 
Ponieckiej, która z  niezwykłym 
rozmachem i duszą działała, zanim 
udała się na zasłużoną emeryturę, 
wielu zdolnych kompozytorów 
znalazło się pod naszą opieką. 
Przez te cztery lata dokonywała 
cudów. Pomogła zaprezentować 
blisko 200 wykonań młodych 
artystów. Będziemy to kontynu-
ować, promować nie tylko instru-
mentalistów - zapewnił Maestro 
Penderecki. Ciepłe słowa usłyszał 
również obecny dyrektor biura 
Europejskiego Centrum Muzyki 
Adam Balas. 

Współorganizowany przez 
ZAiKS i Narodowy Instytut Audio-
wizualny, inaugurujący działal-
ność lusławickiego Centrum, ten 
niezwykły koncert muzyki symfo-
nicznej, to zarzewie kulturalnych 
wydarzeń w  naszych Lusławi-
cach, podziwianych w przyszłości 
zapewne również poza granicami 
kraju. Wśród publiczności Elżbieta 
Penderecka, wiceminister kultury 
Monika Smoleń, wicemarszałek 
Roman Ciepiela, burmistrz Jerzy 
Soska, b. burmistrz i radny Powiatu 
Tarnowskiego Kazimierz Korman 
oraz reprezentanci mecenasów 
koncertu i  naszej społeczności. 
Gości witali wspomniani: była 
dyrektor ECM Adrianna Poniecka-
Piekutowska i obecny - Adam Balas.

Orkiestra Sinfonia Iuventus 
pod batutą Przemysława Fiugaj-
skiego w  programie dnia wyko-
nała ponadto koncert skrzypcowy 
„Óneiros” Dariusza Przybylskiego 
z  solistką Patrycją Piekutowską 
oraz koncert wiolonczelowy 
Weroniki Ratusińskiej - solista 
Tomasz Strahl. 
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Listopadowe 
pielęgnowanie 
pamięci
W listopadzie wspominamy 
bliskich, którzy odeszli na 
zawsze, pamiętamy o bohate-
rach dwóch wojen światowych. 
1 listopada w dzień Wszystkich 

Świętych odwiedzamy 
naszych krewnych pocho-
wanych w licznych nekro-
poliach, odwiedzamy też 
cmentarze wojenne, gdzie 
spoczywają ofiary bitew. 
11 listopada w Naro-
dowe Święto Niepodle-
głości czcimy tych boha-
terów walczących o wolną 
Ojczyznę.
Na zakliczyńskim cmen-
tarzu parafialnym łatwo 
odnajdziemy przy głównej 
alejce pomnik mjr „Kuby” 
Bojarskiego, o którym tak 
pięknie pisał na naszych 
łamach prof. Marek 
Mietelski. Nie każdy 
zauważy tuż obok mogiłę 

innego legionisty. Podpo-
rucznik Józef Krupski zmarł 
w swoim domu w Zakliczynie 
po ciężkiej chorobie 23 kwietnia 
1920, w roku Bitwy Warszaw-
skiej, nie dane było mu stoczyć 
tę heroiczną walkę o ocalenie 
Europy przed bolszewicką 
nawałnicą. Żołnierz 2 Pułku 
I Brygady Legionów Polskich 
zakończył swe młode życie 
w wieku zaledwie 24 lat. (mn)

R E K L A M A

Maestro Penderecki 
i Sinfonia Iuventus 

w Koncercie  
Przyszłości

MUZYCZNE WYDARZENIE W LUSŁAWICACH
Maestro Penderecki dyrygował wykonaniem „Concerto grosso”

Młodych wykonawców oklaskiwali (od lewej): wiceminister Monika Smoleń,  
prof. Krzysztof Penderecki i wicemarszałek Roman Ciepiela
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Temat funkcjonowania specja-
listycznych poradni na terenie 
gminy zaabsorbował uczest-
ników sesji Rady Miejskiej. Czy 
spotkanie 6 października br. 
z udziałem dyr. Anny Hulskiej, 
gł. specjalisty Marty Michal-
skiej z tarnowskiej Delega-
tury Narodowego Funduszu 
Zdrowia, szefów NZOZ-ów: 
Centrum Zdrowia i Centrum 
Stomatologii, przyniesie wery-
fikację wniosków o kontrakty 
z NFZ choćby w następnym 
rozdaniu? Czas pokaże, wszak 
po burzliwej dyskusji argu-
mentów przeciwko kuriozalnej 
decyzji Funduszu o pozba-
wieniu gminy specjalistycznej 
opieki przybyło. 

Dyr. Hulska, mimo sztyw-
nego stanowiska NFZ, obiecała 
ponownie przyjrzeć się proble-
mowi. A  rzecz dotyczy głównie 
definicji dostępności usług specjali-
stycznych. Według Funduszu, jest to 
- prócz ceny - częstotliwość dyżurów 
w placówkach, według oponentów 
- doktorów: Woźniaka i  Batki - 
kontrakt - w  naszej medycznej 
geografii - wiąże się przede 
wszystkim z  odległością gabinetu 
od miejsca zamieszkania pacjenta.

- W naszym rozumieniu dostęp-
ność kojarzy się nam z  odległo-
ścią. Człowiek ginie w tym całym 
systemie - przekonywał wicebur-
mistrz Stanisław Żabiński. Andrzeja 
Szczepańskiego z NZOZ Centrum 
Zdrowia zastanawiał fakt przy-
znania kilkudziesięciu kontraktów 
Tuchowowi, znalazła się tamże 
i  zakliczyńska kardiologia, nato-
miast zakup drogiego sprzętu do 
funkcjonowania dotychczasowych 
ośmiu poradni oraz rezygnacja ze 
współpracy zakontraktowanych 
lekarzy, m. in. właśnie kardiologa, 
skutkuje drastycznym zahamowa-
niem perspektyw rozwoju gminnej 
służby zdrowia. Negocjacje 
z Funduszem - zdaniem gości sesji 
z zakliczyńskiego ośrodka zdrowia - 
przypominają rozmowę z informa-
tykiem: - Liczy się tabelka a nie czło-
wiek, zaś aneksy do kontraktów to 
farsa. Co wynika z tego spotkania? 
Czy panią dyrektor dotyka jakaś 
refleksja? - pytał retorycznie dr 
Woźniak.

- Są środki na wodociągowanie 
i  kanalizację z  PROW, możemy 
liczyć na 3 mln zł, złożymy odpo-
wiedni wniosek dla Zakliczyna 
i  innych miejscowości, może uda 
się zakupić samochód do wywozu 
nieczystości - relacjonował 
swoją działalność międzysesyjną 
burmistrz Jerzy Soska. Brakuje 
trzech funkcjonariuszy na poste-
runku policji, roszada dotyczy 
m. in. przeniesienia wojnickiego 
komendanta Mazurkiewicza do 
Tarnowa, gmina rekomenduje na 
to stanowisko podkom. Wilku-

szewskiego (po chwilowym zastęp-
stwie, podkom. Marek Wilku-
szewski ostatecznie nie zdecy-
dował się wystartować w konkursie 
na nowego szefa komisariatu 
w  Wojniczu - przyp. mn). Jerzy 
Soska uczestniczył w  forum 
burmistrzów w  Bukowinie 
Tatrzańskiej z udziałem wicemini-
stra finansów i ministra MSWiA 
Jerzego Millera. Chwalił uroczy-
stości patriotyczne w  Jamnej 
i na Mogile, żałował, że zabrakło 
zaproszeń na Koncert Przyszłości 
w  Lusławicach. Inspektor Pracy 

w  Zakładzie Karnym uczulał na 
surowe traktowanie osadzonych 
przy pracach publicznych. Propo-
zycja Marka Gołąba - honorowego 
obywatela gminy - dot. organizacji 
Mistrzostw Polski w podnoszeniu 
ciężarów w roku 2012 zasługuje na 
rozwagę, jest przychylność Staro-
stwa, jeśli uda się pozyskać spon-
sorów, można będzie się przymie-
rzyć do tej propozycji - uważa 
włodarz gminy. Propozycje zebrań 
wiejskich do Funduszu Sołec-
kiego będą uwzględnione w przy-
szłorocznym budżecie gminy. 
W  ramach programu „Górna 
Wisła” można uzyskać z  NFOŚ 
45-proc. dopłatę dla 50 biooczysz-
czalni objętych wspólnym 
projektem.

Część oświatową sesji i prezen-
tację wyników nauczania w szkołach 
rozpoczęła Małgorzata Jaworska. 
Burmistrz podziękował dyrektor 
zespołu administracyjnego za „łago-
dzenie bólu” po likwidacji szkoły 
w Dzierżaninach. Następnie dyrek-
torzy przedstawili radnym poziom 
wiedzy, osiągnięcia i  potrzeby 
w swoich placówkach.

Sprawozdanie z  wykonania 
budżetu za I  półrocze bieżącego 
roku zyskało pozytywną (z drobną 
uwagą dotyczącą tzw. opisówki) 
ocenę Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. 200 tys. zł gmina pozyskała 
na remont drogi objazdowej Zakli-
czyn-Kończyska-Lusławice. 200 
tys. na drogę gminną do Dzier-
żanin. Dotacja na osuwisko w Pale-
śnicy, przesunięta na przyszły rok, 
nie przepadnie, oferenci oczekują 
większych środków. Ponadto 4,7 
tys. zł dodatkowo na ekwiwalent 
dla strażaków.

W  tajnym głosowaniu Rada 
Miejska wybrała trzech ławników 
w  Sądzie Rejonowym w  Brzesku. 
Zostali nimi: Monika Kulak - 10 
głosów, Ewa Jóźwiak - 10 i  Anna 
Rzepa - 11. Czwarty kandydat - 
Mieczysław Wypasek - otrzymał 6 
głosów.

Rada Miejska postanowiła 
zakupić dwie działki w  Olszowej 

i  Zdoni pod przepompownie 
ścieków, natomiast sprzeda 29-arową 
działkę „pod drogą” w Rudzie Kame-
ralnej po rozgraniczeniu terenu.

Skarga dyrekcji i  Rady Peda-
gogicznej Szkoły Podstawowej na 
dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i  Przedszkoli, rozpatrywana 
przez Komisję Rewizyjną, zakoń-
czyła się ugodą zawartą po spotkaniu 
stron w  Faściszowej. Sprawa doty-
czyła scysji i  utarczek słownych 
podczas wizyty dyrektor Jaworskiej 
i  komisji oświaty w  tej placówce. 

Radni poparli propozycję zwięk-
szenia ilości punktów sprzedaży 
alkoholu. Kazimierz Korman - radny 
Powiatu Tarnowskiego mówił o dota-
cjach dla spółek wodnych i podłą-
czeniu wodociągu do Europejskiego 
Centrum Muzyki w Lusławicach. Na 
koniec obrad nie zabrakło interpe-
lacji i wniosków naszych przedstawi-
cieli oraz życzeń i bukietów kwiatów 
dla solenizantek: radnej z Kończysk 
Teresy Piekarz i protokołującej insp. 
UM Teresy Zając.
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KONTRAKTY Z NFZ:  
– specjalistyczne poradnie na rozdrożu

11. sesja Rady Miejskiej

Dyr. Hulska i gł. spec. Marta Michalska podczas sesji Rady Miejskiej Szefowie NZOZ-zów: dr Roman Batko (z lewej) i dr Jerzy Woźniak oraz Andrzej Szczepański  
z rozgoryczerniem wyrażali się o stanowisku NFZ

Tajne wybory ławników

Skrzyżowanie na ul. Ruchu Oporu i Sobieskiego jest gotowe do użytku, druga zebra dla pieszych 
powstała przy ul. Jagiellońskiej, tamże budowany jest nowy chodnik na „starej” jezdni

PRZYPOMINAMY! 
Od 1 marca 2011 roku nocną 
i świąteczną opiekę lekarską  

oraz pielęgniarską, ambulatoryjną 
i wyjazdową zapewnia m.in. 

Wojnickie Centrum Medyczne, 
32-830 Wojnicz, ul. Rolnicza 3:  

od poniedziałku do piątku 
w godzinach 18:00 - 8:00, w soboty, 

niedziele i święta - całodobowo.  
Tel. 14-697-03-08, 14-678-93-49.  

W razie wypadku lub stanu 
zagrożenia życia i zdrowia:  
tel. alarmowy 999 lub 112.

Kontakt z NFZ:
CAŁODOBOWA INFOLINIA  

DLA PACJENTÓW
12-194-88 

(ew. wybrać bez numeru 
kierunkowego 12).

Całodobowa automatyczna infolinia 
to szybkie i łatwe uzyskanie 

informacji na temat świadczeń 
finansowanych przez NFZ dostępne 
przez 24 godziny. Od poniedziałku 

do piątku w godz. 8:00-16.00 można 
odbyć rozmowę z konsultantem, 

wybierając tonowo „0”.
Delegatura Narodowego Funduszu  

Zdrowia w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

tel. 14-69-63-200 - centrala
tel. 14-69-63-161 - obsługa 

ubezpieczonych
tarnow@nfz-krakow.pl
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5 października 1944 roku 
przy budce-drwalówce na 
Mogile rozegrała się krwawa 
i nierówna bitwa. Ofiarami 
niespodziewanego ataku wojsk 
niemieckich byli partyzanci 
placówki „Zygmunt II” Armii 
Krajowej pod dowództwem 
por. „Skorego”. 

W  budce i  w  jej otoczeniu 
w  Lesie Stróskim zginęli Włady-
sław Mossoczy - student medy-
cyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Franciszek Baca, N. Gajda, Fran-
ciszek Świerczek, N. Gągelik, N. 
Wolak, Władysław Chrzan, Fran-
ciszek Pitala, Bolesław Wołek i NN. 
Szeroko i prawdziwie o tragicznych 
wydarzeniach tamtego pochmur-
nego i  mglistego dnia traktuje 
opowieść Łucji Milczewskiej we 
wrześniowym wydaniu „Głosi-
ciela”. 

Nasza społeczność nie zapo-
mina o  bohaterach, którzy ciała 
trzeba było ukrywać po wojnie 
przed potajemną ekshumacją przez 
Urząd Bezpieczeństwa. 2 paździer-
nika, jak co roku o tej porze, oddała 
hołd ofiarom wojny. Przy odno-

wionym przez samorząd gminy 
szpitaliku zebrali się kombatanci 
i młodzież oraz tłumnie - miesz-
kańcy nie tylko z  naszej gminy. 
Polową Mszę św. odprawił o. 
Tomasz Kupczakiewicz z  zakli-
czyńskiego Klasztoru Francisz-
kanów, słowo do uczestników 
uroczystości skierował burmistrz 
Jerzy Soska, Apel Poległych popro-
wadził do dźwięków werbla prze-

wodniczący Rady Miejskiej Józef 
Wojtas, zagrała Strażacka Orkiestra 
Dęta z Filipowic. Nad sprawnym 
przebiegiem uroczystości czuwała 
instr. ZCK Anna Kusek. 

Po złożeniu wieńców i  zapa-
leniu zniczy w miejscach marty-
rologii w asyście pocztów sztanda-
rowych, uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w  Stróżach zaprezento-
wali montaż słowno-muzyczny 

z  kulminacyjnym momentem, 
kiedy to z ich rąk wyfrunęły białe 
gołębie pokoju. O losach wojen-
nych partyzantów AK i przesłaniu 
tej tragedii mówili mjr Zdzisław 
Banaś - uczestnik bitwy pod Jamną 
- i Wacław Spieszny - żołnierz AK, 
więzień ubeckich aresztów. Zwień-
czeniem wzruszającego spotkanie 
na Mogile był piknik przy paśniku 
z  udziałem miejscowej kapeli 
„Sami Swoi”. Poczęstunek dla 
wszystkich gości przygotowała 
społeczność Woli Stróskiej z inspi-
racji pani Jolanty Czuby, do znako-
mitych w  smaku bigosu i  żurku 
ustawiła się długa kolejka. Dojazd, 
punkt medyczny i miejsce patrio-
tycznego spotkania zabezpieczali 
strażacy, wartę pełnili: harcerze 
i  uzbrojona Grupa Rekonstruk-
cyjna w  mundurach. Cieszyła 
obecność młodzieży szkolnej 
z całego regionu. 

Po obchodach jamneńskiego 
święta ku pamięci Batalionu 
Barbara i  spotkaniu pokoleń na 
Mogile, 11 listopada czeka nas 
kolejne patriotyczne wydarzenie 
związane z  obchodami Narodo-
wego Święta Niepodległości.  (mn)

Spółdzielnia Socjalna 
w Dzierżaninach 
rozpoczyna działalność

Jak poinformowała prezes Spół-
dzielni Socjalnej „Serce Pogórza” 
Monika Ochwat-Marcinkiewicz, spół-
dzielnia na swoją działalność otrzy-
mała dotację z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w wysokości 200 
tys. zł. Spółdzielnia rozpocznie działal-
ność niezwłocznie po przekazaniu przez 
gminę budynku dawnej szkoły podsta-
wowej w Dzierżaninach, jednak nie 
później niż do 15 grudnia br.

Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” 
w pierwszej kolejności będzie prowa-
dzić działalność związaną z usługami 
cateringowymi oraz organizacją kolonii 
i tzw. zielonych szkół. Zgodnie z usta-
leniami w budynku przekazanym spół-
dzielni dzieci z Dzierżanin będą mogły 
oczekiwać na autobus szkolny. Dodat-
kowo mieszkańcom Dzierżanin będzie 
udostępniona świetlica (w godzinach 
pracy spółdzielni).

Dotacje do dróg
Jeszcze w tym roku będą remontowane 
kolejne drogi na terenie gminy Zakli-
czyn. Dzięki porozumieniu z Wojewódz-
twem Małopolskim samorząd otrzymał 200 
tysięcy złotych na remont drogi w Kończy-
skach, zniszczonej przy remoncie mostu. 
Planowana jest naprawa całości tej drogi, tj. 
od Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Zakliczynie, aż do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką w Kończyskach - 
łącznie 1400 metrów.

Drugim odcinkiem, który będzie wyre-
montowany, tym razem w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych, jest droga 
gminna z Paleśnicy do Dzierżanin. Zapla-
nowano do remontu odcinek o dł. 600 mb 
od granicy z Paleśnicą w stronę Dzierżanin. 
Odcinek, który został wybrany to pierwszy 
etap remontu. Kolejnymi będą: likwidacja 
osuwiska nad kościołem w Paleśnicy oraz 
remont pozostałych odcinków drogi w Pale-
śnicy i Dzierżaninach. Na pierwszy etap 
gmina uzyskała promesę Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na kwotę 
200 tys. zł.

Zakliczyńska Strefa 
Aktywności Gospodarczej  
z pozytywną oceną

Ocenę merytoryczną Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego w ramach Sche-
matu 4.3 A Strefy aktywności gospo-
darczej o powierzchni 2-20 ha Małopol-
skiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007 – 2013 pozytywnie 
przeszło pięć projektów, w tym projekt 
pn. „Utworzenie Zakliczyńskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej”, złożony przez 
Gminę Zakliczyn.

Łączny koszt projektu wynosi ok. 3,9 
mln zł i otrzyma dofinansowanie w kwocie 
ok. 3 mln zł. Projekt ten obejmuje wybu-
dowanie i modernizację dróg wewnętrz-
nych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 
sieci wodociągowej, sieci gazowej, popro-
wadzenie podziemnych linii energetycz-
nych oraz stworzenie sieci telekomuni-
kacyjnej. Strefa Aktywności Gospodar-
czej (SAG) to wydzielony i przygoto-
wany do inwestycji obszar, odpowiada-
jący zapotrzebowaniom potencjalnych 
inwestorów, tworzony najczęściej przez 
samorządy lokalne. SAG w Zakliczynie 
ma mieć 3,3 ha. Planowana jest budowa 
parku przemysłowego w oparciu o nowo-
czesne technologie i pomysły biznesowe. 
Ważnym jest fakt, iż mają to być techno-
logie nieszkodliwe dla środowiska natu-
ralnego i okolicznych mieszkańców, 
wręcz stawiające na tzw. eko-innowacje 
i produkcję przyjazną dla środowiska. 
Strefa zostanie zlokalizowana w obrębie 
Zakliczyna, na południowo-zachodnim 
krańcu, przy zbiegu ulic Grabina i Ruchu 
Oporu, obok Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Teren strefy zostanie uzbrojony 
we wszystkie dostępne media. Planowany 
termin rzeczowego i finansowego zakoń-
czenia realizacji projektu przewiduje się na 
marzec 2014 rok.

Głównym celem tego projektu jest 
ukierunkowanie rozwoju gospodarczego 
Gminy Zakliczyn na nowoczesne formy 
prowadzenia działalności gospodarczej 

poprzez zorganizowanie zintegrowanego 
obszaru inwestycji i współpracy między 
firmami a społeczeństwem. Strefa w istotny 
sposób zwiększy atrakcyjność inwesty-
cyjną regionu, rozwinie przedsiębiorczość 
i wykreuje nowe miejsca pracy.

Konferencja na temat 
przemocy w rodzinie

4 października br. w ratuszu odbyła się 
konferencja nt. przemocy w rodzinie, 
zorganizowana przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zakliczynie. Dysku-
towano nt. „szerszego włączenia środowisk 
lokalnych do gminnych działań służących 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. 
W konferencji udział wzięli przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego, dyrektorzy szkół, 
pedagodzy, policjanci, pracownicy służby 
zdrowia, członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz pracownicy socjalni GOPS-u. Konfe-
rencję poprowadził mgr Jerzy Szczepaniec 
– dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej w Tarnowie. 

Efektywne działania na rzecz dzieci 
krzywdzonych i ich rodzin wymagają 
współpracy wielu instytucji. Pomoc dla 
rodzin winna być interdyscyplinarna. 
W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
złożony z przedstawicieli różnych insty-
tucji. Konferencja przyczyniała się do 
podniesienia kompetencji osób pomaga-
jących, stworzyła też możliwość szerszej 
współpracy ze środowiskiem oraz podjęcia 
dyskusji w tak wrażliwej dla lokalnej 
społeczności kwestii. (GOPS)

(źródło: www.zakliczyn.pl)

Urząd Miejski informuje

Powyborcza 
statystyka

Wyniki wyborów  
w okręgu nr 15 
(miasto Tarnów, powiaty: tarnowski, 

bocheński, brzeski, proszowicki, 
dąbrowski, wielicki)

PiS - 43,80 proc.
PO - 29,73 proc.
PSL - 10,01 proc.
Ruch Palikota - 6,60 proc.
SLD - 5,37 proc.
PJN - 3,07 proc.
Prawica - 0,95 proc.
PPP - Sierpień 80 - 0,47 proc.

W Sejmie:
PiS: Edward Czesak,
Włodzimierz Bernacki.
Józef Rojek,
Michał Wojtkiewicz,
Jan Ziobro.
PO: Aleksander Grad,
Robert Wardzała,
Urszula Augustyn.
PSL: Andrzej Sztorc

Czołówka w wyborach 
do Sejmu i Senatu 
w gminie Zakliczyn:

Wybory do Sejmu RP:
Uprawnionych: 9495
karty ważne: 4100
liczba głosów ważnych: 3740
frekwencja: 43,18%

PIS: Czesak Edward 422,
Wojtkiewicz Michał 383,
Bernacki Włodzimierz 237,
Rojek Józef 234,
Ziobro Jan 217,
Marianowska Barbara 94.
PJN: Gaworczyk Stanisław 31,
Jędryka Arkadiusz 21
SLD: Woźniak Jerzy 291,
Kwaśny Jakub 59
RP: Baranowski Piotr 55,
Stec Izabela Teresa 15
PSL: Sztorc Andrzej 251,
Sorys Stanisław 117
PPP: Hadała Antonina 8
PO: Grad Aleksander 337,
Augustyn Urszula 100,
Wardzała Robert 100,
Prawica: Rusak Janusz 5

Wybory do Senatu RP 
(okręg nr 35):
Liczba uprawnionych: 9495
ważne karty: 4101
liczba ważnych głosów: 3950
frekwencja: 43,19%

W Senacie: Kazimierz Wiatr

Najlepsi w gminie 
Zakliczyn:
Wiatr Kazimierz (PiS) 1826
Ciepiela Roman Stefan (PO) 917
Kosiniak-Kamysz Andrzej (PSL) 735
Augustyn Paweł Piotr (PJN) 372
Sumara Zdzisław (Prawica) 100 

(źródło: PKW)

Szczegółowe wyniki 
wyborów w gm. Zakliczyn na 

www.zakliczyn.pl

Spotkanie pokoleń na Mogile



GŁOSICIEL Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn październik/listopad 2011
nr 10/11 (191)4

Raport naczelnika 
OSP Zakliczyn

III kwartał br.

Samochód w rowie
06.07. KOŃCZYSKA. W środowe popołu-
dnie kilka minut po 14:00 jednostka 
z  Zakliczyna została zadyspono-
wana do Kończysk (k. Klasztoru 
Sióstr Bernardynek), gdzie samo-
chód dostawczy zjechał do rowu. Na 
miejscu okazało się, że kierująca samo-
chodem marki Mercedes na wąskiej 
drodze nie wyminęła się z  samo-
chodem ciężarowym, w  wyniku 
czego zjechała do rowu. Kobieta nie 
odniosła żadnych obrażeń. Ratownicy 
z Zakliczyna wyciągnęli pojazd przy 
użyciu wyciągarki. W akcji uczestni-
czył jeden samochód OSP Zakliczyn 
i patrol policji.

Powalone drzewo
19.07. ROZTOKA. We wtorek około 16:00 
w wyniku nawałnicy, jaka przeszła nad 
naszą gminą, jednostka OSP Zakli-
czyn została wezwana do usunięcia 
drzewa w  Roztoce na drodze 
w kierunku Wojnicza. Po zakończeniu 
akcji zastęp został wezwany do kolej-
nego zdarzenia. Tym razem ratownicy 
musieli wypompować wodę z piwnicy 
pod Ratuszem w Zakliczynie. Następ-
nego dnia od samego rana strażacy 
usuwali skutki nawałnicy: udrażniali 
przepusty oraz śluzy na Wolance, 
usuwali powalone drzewa oraz 
pompowali piwnice. 

APEL!
Zwracam się do wszystkich miesz-
kańców osiedlonych na brzegami 
zarówno Wolanki, jak i Paleśnianki, 
oraz innych mniejszych rzek, 
z apelem aby nie ustawiać w korycie 
tych rzek prowizorycznych kładek, 
ponieważ w  przypadku wysokiego 
stanu wód działają one jak tamy, 
które spiętrzają wodę i  powodują 
lokalne podtopienia. Porwane przez 
nurt rzeki blokują śluzy i utrudniają 
pracę strażakom.

Wypadek traktorzysty
28.07. JAMNA. W czwartkowe popo-
łudnie o  godz. 16:00 dwa zastępy 
z  Zakliczyna zostały zadyspono-
wane do nietypowej akcji. Zada-
niem ratowników było przygoto-
wanie miejsca i przyjęcie śmigłowca, 
który został wezwany przez zespół 
ratownictwa medycznego do ciężko 
rannego mężczyzny, który doznał 

rozległych obrażeń w  wyniku 
przewrócenie się ciągnika rolni-
czego podczas podjazdu pod górkę 
z  załadowaną przyczepą. Ciężar 
przyczepy spowodował, że przód 
ciągnika podskoczył i  przygniótł 
kierowcę do przyczepy. Obecni 
przy tym zdarzeniu mężczyźni 
własnymi siłami wyciągnęli poszko-
dowanego oraz wezwali pomoc. Na 
miejscu pojawił się zespół ratow-
nictwa medycznego, który zade-
cydował o  wezwaniu śmigłowca 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. Strażacy po przyjeździe na 
miejsce zdarzenia wyznaczyli lądo-
wisko, a po kilku minutach śmigło-
wiec już podchodził do lądowania. 
Ratownicy medyczni ustabilizowali 
stan pacjenta i przetransportowali 
go w poważnym stanie do szpitala 
w Tarnowie. W akcji uczestniczyły 
dwa zastępy OSP Zakliczyn, PSP 

Tarnów-Siedliska, Zespół Ratow-
nictwa Medycznego, Zespół Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego oraz 
patrol policji. [ZDJĘCIA PONIŻEJ]

Wypadek
04.08. BIEŚNIK. Do kolejnej niety-
powej akcji doszło w  pierwszy 
czwartek sierpnia. Późnym 
wieczorem kilka minut przed 
21:00 samochód osobowy marki 
Opel Corsa na drodze z  Zakli-
czyna w kierunku Paleśnicy wjechał 
w tył furmanki przewożącej siano. 
W wyniku wypadku ranne zostały 
dwie osoby – pasażerki furmanki. 
Jedna z urazem kręgosłupa, druga 
z podejrzeniem złamania ręki oraz 
uszkodzeniem miednicy i kończyny 
dolnej zostały przetransportowane 
do szpitala. Trzecia osoba podróżu-
jąca furmanką nie odniosła poważ-
niejszych obrażeń, podobnie jak 

kierująca samochodem osobowym. 
Droga w  tym miejscu była całko-
wicie zablokowana. W  akcji brały 
udział dwa zastępy OSP Zakliczyn, 
jeden zastęp PSP Tarnów-Siedliska, 
dwa zespoły ratownictwa medycz-
nego oraz patrol policji.

Poszukiwania topielca
07.08. ROZTOKA. W niedzielne bardzo 
gorące popołudnie ok.13:40 strażacy 
z  Zakliczyna zostali wezwani do 
poszukiwania tonącego mężczyzny, 
który pływał na wyrobisku pożwi-
rowym w  miejscowości Roztoka. 
Ratownicy z Zakliczyna rozpoczęli 
poszukiwania przy pomocy łodzi 
płaskodennej oraz kombinezonów 
do pracy w wodzie. Do akcji skiero-
wane zostały jednostki z PSP Tarnów 
Siedliska, PSP Tarnów z łodzią oraz 
zespół nurków z  Nowego Targu. 
Poszukiwania trwały do późnych 

godzin wieczornych. Kilka minut 
po 20:00 udało się znaleźć i wyłowić 
ciało mężczyzny. 

Przerwany rurociąg 
gazowy
13.08. PALEŚNICA. W  sobotę około 
14:00 OSP Zakliczyn została zadys-
ponowana do pożaru przerwa-
nego rurociągu gazowego w miej-
scowości Paleśnica. Na miejscu 
podjęto decyzję o  wyznaczeniu 
strefy niebezpiecznej oraz ewaku-
acji mieszkańców najbliżej położ-
nych budynków. Zamknięto również 
drogę z  Paleśnicy do Jamnej. 
Wezwano pogotowie gazowe, 
które na miejscu odcięło dopływ 
gazu, tym samym niwelując zagro-
żenie. W  akcji brały udział dwa 
wozy gaśnicze z Zakliczyna, zastęp 
z PSP Tarnów-Siedliska, Pogotowie 
Gazowe oraz dwa patrole policji.

Wypadek
11.09. ROZTOKA. Do groźnie wyglą-
dającego wypadku doszło również 
w niedzielnie przedpołudnie w miej-
scowości Roztoka na skrzyżowaniu 
Zakliczyn–Jurków–Wojnicz, gdzie 
kierujący samochodem osobowym 
marki VW Golf jadący od Jurkowa nie 
ustąpił pierwszeństwa jadącemu od 
Wojnicza motocykliście. W wyniku 
tego zdarzenia ranny został motocy-
klista oraz jego pasażerka, którzy po 
zaopatrzeniu zostali przetranspor-
towani do szpitala. Kierujący samo-
chodem osobowym oraz jego pasaże-
rowie nie odnieśli żadnych obrażeń. 
W akcji brały udział dwa zastępy OSP 
Zakliczyn, PSP Tarnów – Siedliska, 
dwa zespoły Ratownictwa Medycz-
nego oraz patrol policji.

III kwartał to przede wszystkim 
wyjazdy do usuwania gniazd szer-
szeni. Strażacy z całej gminy inter-
weniowali w  tego typu akcjach 
ponad 30 razy. Przypominam, 
że Straż Pożarną można wzywać 
tylko i wyłącznie wtedy, gdy owady 
bezpośrednio zagrażają ludziom. 
W innych sytuacjach należy wezwać 
odpowiednią firmę, która zajmuje 
się takimi zleceniami. 

Łukasz Łach
Naczelnik Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zakliczynie 

Portal Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP w Krakowie podał wyniki 
konkursu „Najlepsza OSP woj. 
małopolskiego”. Miło nam poin-
formować, że laureatem tego-
rocznej edycji konkursu została 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zakliczynie!

Komisja Konkursowa doko-
nała oceny 13 wniosków według 
kryteriów regulaminu. Strażacy 
z Zakliczyna otrzymają z tego 
tytułu wysoką nagrodę finansową. 
Pokonali następujące jednostki 
z całego województwa, wyty-
powane przez zarządy powia-
towe: Myślenice - OSP Zawada, 
Oświęcim - OSP Kęty, Proszowice 
- OSP Kościelec, Wadowice - OSP 
Przytkowice, Kraków-Ziemski - 
OSP Olszowice, Sucha Beskidzka 
- OSP Jordanów, Chrzanów - OSP 
Grójec, Dąbrowa Tarnowska - 

Najlepsi fajermani  
w województwie!

OSP Szczucin i OSP Radgoszcz, Bochnia - OSP Trzciana, Brzesko - OSP Jurków i powiat 
Nowy Targ - OSP Jabłonka. 

Gorące gratulacje dla druhów z ul. Browarki! 
(mn)

FOT. ARCH. OSP
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Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów
Kazimierz Olszański

Transport międzynarodowy i spedycja
Zajmujemy się przewozem towarów na obszarze całej 
Europy Zachodniej.Preferowane prze nas kierunki to: 
Wielka Brytania, Austria, Belgia, Francja, Szwajcaria, 
Włochy i Hiszpania.Nasi klienci mogą być pewni, że 
przewożone przez nas ładunki szybko i bezpiecznie 
w stanie nienaruszonym dotrą do miejsca swojego 
przeznaczenia.

Usługi:
- wulkanizacja na zimno i gorąco
- komputerowe wyważanie opon
- montaż opon do ciągników rolniczych, 
  kombajnów i maszyn budowlanych
- wymiana oleju transport do 25 ton i 120 m3

Sprzedaż:
- opony osobowe, dostawcze, ciężarowe i rolnicze
- felgi stalowe i aluminiowe
- oleje i akumulatory

Napełnianie i odgrzybianie klimatyzacji samochodów osobowych i ciężarowych!

Nasz adres: 
Roztoka 40, 32-831 Olszyny, woj. małopolskie
e-mail: biuro@olszanski.com.pl
www.olszanski.com.pl

Kontakt telefoniczny
Transport i spedycja: tel./fax +48-14-66-53-340, +48-14-66-53-740, 
+48-14-67-89-627, mobile +48-601-426-611
Usługi: mobile +48-697-111-371
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ZŁOTA KLAMRA 2011: Niebieski balonik 
w samarytańskim ogrodzie marzeń
Piosenka o baloniku Bułata 
Okudżawy była leitmotivem 
dorocznej „Złotej Klamry’ - 
imprezy integracyjnej, między-
pokoleniowej, która odbyła 
się 8 września br. w scenerii 
ogrodu Domu Pogodnej Jesieni 
na ul. Grabina. 

Spotkanie  poprowadzi ł 
kierownik Domu Pogodnej Jesieni 
Ryszard Kuczyński, wraz z wodzi-
rejem Tadeuszem Malikiem, 

zespołem muzycznym i wolontariu-
szami (dwoje z nich otrzymało z rąk 
prezesa Józefa Gwiżdża specjalne 
nagrody Towarzystwa) intonu-
jący pieśni biesiadne, tak chętnie 
wykonywane przez uczestników 
imprezy. W trakcie biesiady pofru-
nęły w  świat naręcza baloników. 
Niebieski, która zawsze wraca, trafił 
do rąk pani Stoszko.

S cenograf ię  uzup ełni ła 
wystawa starych (i  sprawnych!) 
motocykli z  prywatnej kolekcji 

Kazimierza Spiesznego z  Fili-
powic. W programie nie zabrakło 
wystawy ze zdjęciami Stanisława 
Kusiaka o historii Złotej Klamry 
oraz poczęstunku pysznym sama-
rytańskim bigosem. W części arty-
stycznej zaprezentowali się kapela 
i zespół taneczny z Gwoźdźca oraz 
Klub Seniora. W tym roku Sama-
rytańskie Towarzystwo im. Jana 
Pawła II było głównym organiza-
torem tego wydarzenia kultural-
nego, mimo ze zabrakło dotacji 

z  Urzędu Wojewódzkiego Sama-
rytanie świetnie sobie poradzili, 
zachowując nastrój i niepowtarzal-
ność imprezy.

Warto zaznaczyć, że zarząd 
Towarzystwa prowadzi rozbudowę 
Domu Pogodnej Jesieni od strony 
południowej. W tym roku planuje 
zakończyć budowę stanem surowym 
zamkniętym, a w następnym etapie 
wstawione będą okna i  rozpoczną 
się prace związane z  wykona-
niem instalacji centralnego ogrze-

wania, wodno-kanalizacyjnej i elek-
trycznej. Inna ciekawostka: w dniach 
9-12 września br. delegacja z węgier-
skiego miasta Jászfényszaru gościła 
w gminie Zakliczyn na zaproszenie 
burmistrza Jerzego Soski. Dele-
gacja z  panią burmistrz zwiedziła 
DPJ, z  uznaniem odnosząc się do 
poziomu tej instytucji. O  aktual-
nościach i pomysłach Towarzystwa 
i DPJ informuje strona www.sama-
rytanie.org.pl.

Tekst i fot. Marek Niemiec

8 września to ważny dzień dla franciszkańskiego zgromadzenia. Wspólnota w Zakliczynie 
obchodziła 30-lecie tutejszego nowicjatu. W zakliczyńskiej świątyni Eucharystii przewodni-
czył o. Nikodem Gdyk OFM, który był w grupie tych nowicjuszy, którzy 30 lat temu rozpoczy-
nali swój nowicjat w Zakliczynie. 

Byłemu prowincjałowi Prowincji Matki Bożej Anielskiej towarzyszyło kilkunastu duchow-
nych, wśród nich pierwszy ojciec magister nowicjatu Emil Brzuszek i wieloletni gwardian 
i magister nowicjatu o. Mariusz Dębiński. Po Mszy Św. goście święta spotkali się z gospoda-
rzami w refektarzu na wspólnym obiedzie. Tekst i fot. Marek Niemiec

30-lecie zakliczyńskiego nowicjatu
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- Mija półtora roku od tamtych 
tragicznych chwil. Czas leczy 
rany, dlatego ośmieliłem się 
dotknąć tego ciągle bolesnego 
dla Pana i całej Rodziny tematu. 
W jakich okolicznościach dowie-
dział się Pan o tej tragedii?

- Byliśmy z synem i znajomym 
w lesie, to była sobota. Żona 
z domu zadzwoniła do syna na 
telefon komórkowy. O wszystkim 
dowiedziała się od brata Andrzeja 
z Nowego Sącza, który już wysłu-
chał wiadomości w telewizji i zaraz 
zadzwonił. Na początku nie było 
wiele informacji, wiadomo było, 
że samolot się rozbił, ale ilu i czy 
zginęli ludzie już nie. Z czasem te 
dane były bardziej aktualne.
- Dotarła do Państwa oficjalna, 
rządowa informacja?

- Otrzymała ją żona brata - 
Wiktoria.
- Atmosfera była napięta...

- Dzwoniliśmy jeden do 
drugiego. Nie mieliśmy konkretnej 
wiadomości. Dopiero po jakimś 
niedługim czasie oczekiwania - 
najgorsze się potwierdziło, że nikt 
nie przeżył. Początkowo podawano, 
że część pasażerów mogła ocaleć. 
Mieliśmy cień nadziei. 
- Kto pojechał do identyfikacji?

- Do Moskwy miała pojechać 
bratowa Wiktoria, była taka propo-
zycja, ale jej odradzono. Znajomi 
bratowej, którzy tam byli, stanowczo 
byli przeciwni, bo po prostu nie 
ma co oglądać, a szok jest niepraw-
dopodobny. Bo trudno porów-
nywać lekarza, który ma na codzień 
do czynienia ze śmiercią i z takimi 
widokami, do zwykłego człowieka. 
Dlatego Wiktoria tam nie poje-
chała, bo nic by nie rozpoznała. 
Brat był identyfikowany w tej ostat-
niej grupie, jego szczątki znalazły się 
potem w zaplombowanej trumnie. 
- Próbki DNA pobrano 
w Krakowie?

- Tak. Próbki pobierano od jego 
córki i siostry. Natomiast później 
w Legionowie, gdzie przywieziono 
rzeczy osobiste i ubrania ofiar, 
posortowane i względnie wyczysz-
czone, Wiktoria rozpoznała zegarek 
męża, jego szkiełko było stopione. 
Razem go kupowali, był charakte-
rystyczny, dlatego go z córką rozpo-
znała.
- W ceremonii na lotnisku 
wojskowym w Warszawie uczest-
niczyły całe rodziny...

- Tam było oficjalne pożegnanie 
państwowe. Wojsko się tym zajmo-
wało. Z każdej rodzin na płycie 
lotniska mogło w nim uczestni-
czyć po trzy osoby. Nas zawieźli na 
miejsce strażacy. Potem pojawiły się 
kłopoty z transportem do Krakowa. 
Miały pojechać trumny z ciałami 
brata i jeszcze dwóch generałów, 
jeden z nich to gen. Kwiatkowski, 
drugi był chyba dowódcą wojsk 
specjalnych, nie pamiętam dobrze. 
Jedna pani dyrektor z zakładu 
gospodarki komunalnej z Warszawy 
nie chciała się zgodzić na trans-
port samolotem, twierdząc, co 
było bardzo przykre, że wojsku nie 
można już ufać, bo już raz samolot 
rozbili. Chodziło o pieniądze, 
bo zakład chciał zawieźć zmar-
łych swoimi samochodami, a skarb 
państwa organizował pogrzeby na 
swój koszt. Te rachunki mogły być 
śmiało zawyżane. Po interwen-

cjach działaczy i posłów w końcu 
się zgodziła, że transport odbędzie 
się wojskowym samolotem. Była to 
naprawdę nieprzyjemna sytuacja.
- Casa wylądowała w Balicach...

- Tam też wojsko oddało ofiarom 
tragedii honory, po czym krakowski 
zakład pogrzebowy pana Barana, 
który organizował także pogrzeb 
prezydenta, przewiózł do zakładu 
trumnę. W dzień pogrzebu zawieźli 
ją na cmentarz parafialny w Prąd-
niku Czerwonym, w dzielnicy, 
w której mieszkał. Tam wartę hono-
rową trzymali m. in. nasi strażacy 
z Zakliczyna. Następnie kondukt 
udał się do Kościoła Mariackiego na 
nabożeństwo, Wiesław pochowany 
został na Cmentarzu Rakowickim.
- To była wręcz manifestacja, 
dziesiątki tysięcy ludzi, kilkaset 
delegacji i pocztów sztandaro-
wych...

- Chyba mogę to teraz powie-
dzieć, ale kolejna przykrość 
spotkała nas ze strony dyrekcji 
cmentarza, która odmawiała nam 
pochówku w Alei Zasłużonych 
w godnym miejscu, wskazując 
jakieś podrzędne. Znowu po inter-
wencjach, tym razem u samego 
prezydenta Majchrowskiego, 
udało się umieścić nagrobek brata 
w centralnym miejscu, tuż obok 
pomników innych znanych i zasłu-
żonych krakowian, m. in. Marka 
Grechuty.
- Proszę wybaczyć dociekliwe 
pytanie: rodzina partycypowała 
w kosztach?

- Pogrzeb, pochówek i nagrobek 
finansował skarb państwa. Na 
początek kwoty na te cele były 
nieograniczone, więc te nieuczciwe 
firmy, niestety, to wykorzysty-
wały. Dlatego po jakimś czasie 
ustalono limit, granicę wydatków. 
Mieliśmy problem z napisem na 
nagrobku, zaprojektowanego przez 
krakowskiego profesora, trzeba 
było uzgadniać i negocjować jego 
treść z zarządem cmentarza. Mieli 
swoje wymogi. Mogliśmy natomiast 
wybrać wzór i rodzaj kamienia. 
Takich zgrzytów w tym całym 
trudnym dla nas czasie było więcej, 
ale mniejsza o to. 
- To niepojęte w takich okolicz-
nościach... Ale życzliwych osób 
nie brakowało?

- Trzeba przyznać obiektywnie, 
że pomocy udzielano nam bardzo 
dużo. Prezydent Krakowa, dzia-
łacze PSL i innych partii, stra-
żacy, wszyscy bardzo się zaangażo-
wali. Ich zaangażowanie można było 
widzieć w dniu pogrzebu. Ten tłum 
strażaków ktoś bezstronny mógł 
sobie ocenić jak chciał.
- Dzień Wszystkich Świętych 
gromadzi nas przy grobach 
bliskich. Będzie Pan z rodziną 
przy mogile brata?

- Nie mogę. To nie na moje 
zdrowie. Nie jeżdżę tam, mam uraz. 
Zbyt duże emocje. 
- Uraz?

- Ja się obwiniam, że on tam 
pojechał. Miał zrezygnować, bo 
akurat został w przeddzień pobity 
na ulicy, miał mieć operację, rozra-
dzano mu, żeby nie jechał, a ja go 
namawiałem.
- Zastąpił posła Żelichow-
skiego...

- Byłem kiedyś z pielgrzymką 
ze starostwa w Charkowie. 
A w Katyniu atmosfera jest równie 
przejmująca jak w Charkowie. Są to 
nieprawdopodobne emocje. Tego 
się nie da opisać. Ten lasek, cisza, 
mogiły z kostki granitowej, charak-
terystyczne tablice stalowe, z nazwi-
skami, stopniami wojskowymi 
i datą urodzenia, celowo wygra-
werowane na stali rdzewnej. Tak, 
rdzewnej. Wrażenie nieprawdopo-
dobne, ogromne przeżycie - same 
te tablice! I cisza, a nagle rozlega 
się donośny głos dzwonu. Dlatego 
namawiałem Wieśka, żeby pojechał 
do Lasu Katyńskiego, żeby poczuł tę 
atmosferę. 
- Jakim był bratem?

- Był przywódcą rodziny, 
z charyzmą, miał wielki auto-
rytet i poważanie. Organizował 
spotkania, interesował się naszymi 
sprawami, wciągnął mnie do pracy 
społecznej i trochę do polityki, wiele 

mu zawdzięczam. Często przyjeż-
dżał do Paleśnicy, mieliśmy wspólne 
zainteresowania - pszczelarstwo, 
pole, rolnictwo, las. Był absolwentem 
Akademii Rolniczej, lubił te zajęcia.
- Jego żona Wiktoria pochodzi...

- ...z Kasinki Małej. Nie 
pamiętam czy dałem, czy sprze-
dałem mu ule, często jeździł z żoną 
do Kasinki, by zajmować się nimi. 
W Krakowie do dzisiaj przy jego 
domu stoją dwa, jeden o wyglądzie 
domku góralskiego, a drugi - czło-
wieka z długim językiem. Zawsze, 
jak jestem z wizytą u lekarza, to 
zaglądam do nich. Są nadal zamiesz-
kane przez pszczoły, których brat 
doglądał.
- Ma Pan jakąś teorię co do kata-
strofy?

- Wina leży po obu stronach. 
Przygotowanie podróży nie było jak 
należy, a z tamtej strony niechluj-
stwo w nawigacji i naciski z góry. 
Do tego fatalna pogoda i kiepskie 
lotnisko. To wszystko się złożyło 
na tę tragedię. Nie wydaje mi się, 
że dowiemy się kiedykolwiek jak to 
było naprawdę. Rosjanie nie zwykli 
przyznawać się do winy. Podobnie 
jak w przypadku Katynia. Ale sami 
też winniśmy się bić w piersi.
- Pojechałby Pan do Smoleńska?

- Nie. Ze względu na stan 
zdrowia nie pojadę.
- A rodzina?

- Na miejscu w rocznicę kata-
strofy była żona Wiktoria, córka 
brata, bracia Andrzej i Jan i mój syn. 
Polecieli samolotem z innymi rodzi-
nami do Witebska, stamtąd samo-
chodami do Smoleńska. Rosjanie 
bardzo troskliwie opiekowali się 
nimi. Byli niezwykle uczynni. 
Pogoda była fatalna, tak że wiele nie 
zobaczyli. Miejsce przysypane śnie-
giem, pomodlili się przy brzozie 
i pomniku.
- Zdjęcie tablicy w przeddzień 
wizyty prezydenta było prowo-
kacyjne...

- Nieładnie postąpili. Ale prawda 
leży pośrodku: jedni montowali po 
nocy po kryjomu, żeby Rosjanie 
nie wiedzieli, to było nie fair, ale 
Rosjanie też byli nie w porządku, 
bo podmienili ją tuż przed uroczy-
stością w Smoleńsku. Te jątrzenia 
nikomu nie służą. Trudno powie-
dzieć, kto co chciał ugrać na tym. 
Muszę powiedzieć, że na wschodzie 
nie jesteśmy lubiani i często nam to 
okazują, spotkałem się z takim trak-
towaniem podczas wycieczek do 
Lwowa czy do Kijowa. Duży wkład 
w tę atmosferę nieufności, a nawet 
nienawiści wnosi cerkiew prawo-
sławna.
- Rodzina wybiera się znowu do 
Smoleńska?

- Prawdopodobnie już nie. Nie 
ma kto organizować. Tzw. rodziny 
smoleńskie podzieliły się na grupy.
- Polskie piekiełko? Mało opty-
mistyczny koniec naszej 
rozmowy...

- Wie pan, tamten rok 2010 był 
dla nas fatalny. Zginął brat, zaraz 
potem zmarł jego wnuk na nowo-
twór, zmarła druga bratowa, ja 
przeleżałem z nowotworem trzy 
miesiące w szpitalu...
- Współczuję, ale teraz musi 
być tylko lepiej... Życzę dużo 
zdrowia i sił. Dziękuję za szczerą 
rozmowę.

Rozmawiał: Marek Niemiec

Wiesiek był przywódcą rodziny
Rozmowa ze Stanisławem Wodą, 

bratem zmarłego w katastrofie smoleńskiej posła Wiesława Wody

W dniu ślubu Wiktorii i Wiesława. FOT. ARCH. RODZINNE

Poseł Wiesław Woda. FOT. ARCH. RODZINNE
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Stanisława Kusiaka szerzej 
przedstawiać nie trzeba. 
Fotograficznego bakcyla 
połknął w latach 90. ubie-
głego wieku i od tej pory pnie 
się na drabince artystycznego 
sukcesu. 

Jest autorem nagradzanych 
w  kraju i  za granicą prac, ale 
i  kustoszem wielu wystaw arty-
stycznych prezentowanych dotych-
czas w Klubie Spytko w Zakliczyń-
skim Centrum Kultury (to sukcesor 
Regionalnego Centrum Tury-
styki i Dziedzictwa Kulturowego). 
I nadal pełen pomysłów spełniałby 
się w tej dziedzinie, gdyby nie jeden 
szkopuł: brak sali wystawienni-
czej. Ta klubowa w ratuszu musiała 
zmienić swój charakter po urucho-
mieniu w tym miejscu Restauracji 
Rycerskiej.

A dorobek pana Stanisława impo-
nujący, przypomnijmy te ekspozycje: 

Wystawy w Klubie 
Spytko w latach  
2008 – 2011
•	Konstanty	Olechnowicz	 
 - Skarby Pogórza Ciężkowickiego
•	Włodzimierz	Stachoń	 
 - Spotkania z przyrodą
•	Katarzyna	Kobylarz	 
 - grafika i malarstwo
•	Dariusz	i Wojciech	Kobylańscy	 
 - Chasydzi - powrót
•	 Światłoczuli	 
 - wystawa Zakliczyńskiego  
 Klubu Fotograficznego

•	 Joanna	Żmuda	-	Havana	 
 - kolory zasu
•	 Janowice	-	Wiosna	2010
•	Elżbieta	Zabawa	 
 - Fotografie

•	Wojciech	Sanek	 
 - Zwierzęta „Czerwonej  
 Księgi” Pogórza
•	Bogusław	Majewski	 
 - Personifikacje

•	Tadeusz	Koniarz	 
 - Fotograficzna fraszka 
•	Piotr	Sygnarowicz	-	Luminaria
•	Urszula	Gawron	 
 - Uśmiechy Pana Boga

•	 Łucja	Mleczko	-	Świat	ulotny
•	Dziecko	w obiektywie	 
 - Tarnowskie Towarzystwo 
 Fotograficzne
•	Vocatio	-	Jakub	Ochnio	
•	Wojciech	Migdał	 
 - Zamek w Melsztynie  
 - projekt promocji graficznej 
•	Dariusz	Zaród	 
 - portrety subiektywne
•	Natura	okiem	Mai
•	 Joanna	Nalepka	Sanek	 
 - Malarstwo
•	Henryk	Majcherek	 
 - Rysunek i Akwarela 
•	Kalwarie	-	Piotr	Bernacki
•	 Jindrich	Streit	-	Fotografia	

Ostatnia wystawa, którą współ-
tworzył wraz z  Markiem Szyma-
nowiczem z  krakowskiej Galerii 
Persja, jako podsumowanie 
pleneru „Zakliczyn-art”, odbyła się 
w prywatnej quasi-galerii „Rynek 
3” rodziny Szymanowiczów. 
Miejsce to po adaptacji znako-
micie nadaje się do tych celów, ma 
swoisty klimat małomiasteczkowej 
kamienicy. Ekspozycja bardzo 
spodobała się gościom z  Węgier, 
podczas ich wizyty we wrześniu 
tego roku na Święcie Fasoli. Radna 
Ewa Jednorowska rzuciła temat na 
sesji Rady Miejskiej. Może uda 
się zawrzeć artystyczny mariaż 
samorządowo-prywatny? Warto 
zachować tę tradycję i  wspierać 
pasję zakliczyńskiego fotografika, 
wszak nie samym chlebem czło-
wiek żyje... 

Marek Niemiec

Na zdjęciach: organizatorzy, artyści i goście wernisażu wystawy „Zakliczyn-art 2011”. FOT. MAREK NIEMIEC (4)

Stanisław Kusiak

Kto przygarnie
artystów?



GŁOSICIELMiesięcznik Miasta i Gminy Zakliczynpaździernik/listopad 2011
nr 10/11 (191) 9

Stypendia przyznane
27 września br. odbyło się spotkanie 
składu komisji kwalifikacyjnej, która 
miała za zadanie ocenić wnioski złożone 
przez studentów w ramach programu 
„Agrafka Agory”. Do konkursu o stypen-
dium mogli aplikować studenci zamiesz-
kujący w gminach Zakliczyn i Wojnicz, 
studiujący w trybie dziennym, którzy 
osiągnęli średnią w roku akademickim 
nie mniejszą niż 4,2.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – 
prezes SPON „Bez Barier” Jerzy Woźniak do 
pracy przy ocenie wniosków zaprosił przed-
stawicieli samorządu, stowarzyszenia LGD 
Dunajec-Biała i osoby reprezentujące środo-
wisko lokalnego biznesu. Zaproszenie przy-
jęli i w pracy komisji uczestniczyli: burmistrz 
Jerzy Soska, pani Urszula Żabińska, pani 
Krystyna Batko i pani Ewa Jóźwiak – koor-
dynator programów stypendialnych SPON 
„Bez Barier”. Komisja działając w oparciu 
o regulamin programu stypendialnego przy-

znała w ramach programu „Agrafka Agory” 
trzy stypendia po 3420 zł (płatne miesięcznie 
po 380 zł). Stypendium otrzymało trzech 
studentów, w tym dwóch zamieszkujących 
w gminie Zakliczyn.

W związku z dużym zainteresowaniem 
programem stypendialnym (łącznie wpłynęło 
20 podań-aplikacji) prezes Jerzy Woźniak 
działając z upoważnienia Zarządu Stowarzy-
szenia „Bez Barier” postanowił ufundować 
cztery dodatkowe stypendia dla osób wyty-
powanych przez Komisję kwalifikacyjną oraz 
sześć nagród jednorazowych w kwocie po 500 
zł, gdyż nie sposób nie zauważyć zdolnych 
studentów, którzy poza zajęciami na uczelni 
i nauką wolny czas poświęcają na wolonta-
riat, pracę w samorządzie na uczelni, a także 
rozwijają swoje talenty i pasje.

Łączny budżet programu stypendialnego 
na rok 2011/2012 to 23 520 zł, z czego 6840 
zł to środki pochodzące z Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce, a reszta czyli 16 680 zł to 
środki własne SPON „Bez Barier”. 

Andrzej Szczepański

R E K L A M A

Z pewnym opóźnieniem infor-
mujemy o udanych wakacjach 
paleśnickich uczniów, zwia-
stun ukazał się dużo wcze-
śniej na zakliczyninfo.pl, 
mamy nadzieję, że Czytel-
nicy wybaczą nam tę opiesza-
łość, a temat wart pochwały 
i rozgłosu. Relacjonuje dyr. 
Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Paleśnicy Sylwe-
ster Gostek.

Po raz kolejny grupa uczniów 
z Zespołu Szkół w Paleśnicy wróciła 
z  wakacyjnego wypoczynku nad 
morzem. W  tym roku 2-tygo-
dniowy turnus spędzili w Stegnie 
w  województwie pomorskim. 
Dzięki ładnej pogodzie - co w tym 
roku nie jest bez znaczenia - mogli 
cieszyć się piękną plażą i zażywać 
morskiej kąpieli. Był czas na zwie-
dzanie okolicy, a także Trójmiasta 
i Fromborka. Oczywiście nie brakło 
innych kolonijnych atrakcji, o które 
zadbali sami uczestnicy i  wycho-
wawcy. W  tym roku opiekunem 
grupy z  Paleśnicy była p. Anna 
Moj - nauczyciel naszej szkoły. 
Wychowawczyni, która na co dzień 
zajmuje się edukacją ekologiczną 
w  szkole, wykorzystała pobyt 
dzieci w nadmorskim środowisku 
przyrodniczym do ciekawych zajęć 
z ekologii.

Grupa wróciła pełna wrażeń 
i wspomnień, z  żalem wyjeżdżając 
w  drogę powrotną z  nadzieją, 
że w  przyszłym roku też uda się 
spędzić wakacyjny czas atrakcyjnie. 
W  zeszłym roku uczniowie naszej 
szkoły wypoczywali na Wybrzeżu 
Szczecińskim, a na przyszły planują 
wakacyjny wypoczynek gdzieś 
pośrodku - może Koszalin lub Ustka?

Kolejna grupa młodszych dzieci 
wyjechała do Krakowa w  ramach 
akcji „Najpiękniejszy Dzień 
Lata”. Pobyt w  parku wodnym, 
seans w  kinie, zajęcia tematyczne 

w muzeum i zwiedzanie miasta mile 
wspominają, zwłaszcza, że otrzymali 
również słodki upominek na drogę 
i ciepły posiłek w Krakowie. Grupa 
uczniów ze szkoły w  Paleśnicy 
i Dzierżanin już po raz czwarty brała 
udział w  takim wyjeździe, atrak-
cyjnie i  aktywnie spędzając dzień 
wakacyjnego wypoczynku. 

Dla wielu dzieci wakacje to czas 
nudy i brak oferty zorganizowanego 
wypoczynku w  miejscu zamiesz-
kania, brak możliwości finanso-
wych na atrakcyjne spędzanie czasu 
wolnego.

Miniony rok szkolny dla 
uczniów naszej szkoły był bogaty 
w  oferty wyjazdowe. Zorganizo-
wano wycieczki do Oświęcimia, 
Pszczyny, Ojcowa, Krynicy, Bochni, 
w  Góry Świętokrzyskie. Dzieci 
z klas IV-V były na tzw. Zielonej 
Szkole w Zakrzowie koło Wadowic. 
Była to nagroda za zwycięstwo 
w  konkursie ekologicznym. Ten 
pobyt, jak i wycieczki wykorzysty-
wane były również do celów eduka-
cyjnych.

Umiejętne połączenie rekreacji, 
wypoczynku i  edukacji to ważne 

zadanie szkoły, które w tym roku 
udało się realizować przy wsparciu 
finansowym KRUS-u, rodziców, 
sponsorów i  Rady Rodziców 
naszej szkoły, która w  tym roku 
na wyjazdy uczniów przeznaczyła 
blisko 10 tys. złotych – uznając, że 
to jest dobra inwestycja w rozwój 
dzieci. To też dowód, że bez unij-
nego wsparcia, a  przy zaangażo-
waniu wielu osób można orga-
nizować wypoczynek połączony 
z nauką.

Sylwester Gostek
dyr. ZS-P Paleśnica

WSPOMNIENIE LATA: 
Edukacyjnie, rekreacyjnie, wakacyjnie!

Na Westerplatte... Pierwsze miejsce w plażowym konkursie

W Gdańsku...Na plaży fajnie jest!
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N O T O W A N I E  Z  D N I A  2 0 1 1 - 1 0 - 1 9 :  T A R G O W I S K O  Z A K L I C Z Y N  OPR. ANNA KUZERA-MAJEWSKA, MODR

 NAZWA TOWARU JM PODAŻ CENA MIN CENA ŚRED CENA MAX POPYT 

	 Jęczmień	 dt	 35.00	 70.00	zł	 70.00	zł	 80.00	zł	 15.00
	 Kukurydza	 dt	 5.00	 90.00	zł	 90.00	zł	 90.00	zł	 5.00
	 Mieszanka	zbożowa	 dt	 20.00	 70.00	zł	 70.00	zł	 70.00	zł	 15.00
	 Pszenica	 dt	 70.00	 70.00	zł	 80.00	zł	 90.00	zł	 25.00
	 Pszenżyto	 dt	 5.00	 70.00	zł	 80.00	zł	 80.00	zł	 1.00
	 Ziemniaki	jadalne	 dt	 20.00	 26.00	zł	 40.00	zł	 70.00	zł	 3.00
	 Żyto	 dt	 4.00	 80.00	zł	 80.00	zł	 80.00	zł	 0.50
	 Prosięta	 para	 110.00	 120.00	zł	 150.00	zł	 170.00	zł	 60.00
	 Jajka	 szt	 500.00	 0.70	zł	 0.80	zł	 0.80	zł	 500.00
	 Banany	 kg	 40.00	 3.50	zł	 3.50	zł	 3.50	zł	 30.00
	 Buraki	ćwikłowe	 kg	 400.00	 0.70	zł	 0.80	zł	 1.00	zł	 110.00
	 Cebula	 kg	 500.00	 0.66	zł	 1.00	zł	 1.00	zł	 120.00
	 Cytryny	 kg	 40.00	 5.50	zł	 5.50	zł	 5.50	zł	 20.00
	 Gruszki	 kg	 150.00	 3.00	zł	 3.00	zł	 3.00	zł	 60.00
	 Jabłka	 kg	 700.00	 1.00	zł	 2.00	zł	 2.50	zł	 250.00
	 Kalafior	 szt	 100.00	 3.50	zł	 3.50	zł	 3.50	zł	 40.00
	 Kapusta	biała	za	kg	 kg	 800.00	 0.40	zł	 0.60	zł	 0.70	zł	 400.00
	 Kapusta	czerwona	za	kg	 kg	 80.00	 0.90	zł	 0.90	zł	 0.90	zł	 25.00
	 Mandarynki	 kg	 50.00	 6.50	zł	 6.80	zł	 6.80	zł	 20.00
	 Marchew	 kg	 400.00	 0.80	zł	 1.00	zł	 1.00	zł	 120.00
	 Ogórki	 kg	 60.00	 5.00	zł	 5.00	zł	 5.00	zł	 20.00
	 Papryka	czerwona	 kg	 50.00	 5.50	zł	 5.50	zł	 5.50	zł	 30.00
	 Pieczarki	 kg	 30.00	 7.50	zł	 7.50	zł	 7.50	zł	 15.00
	 Pietruszka	 kg	 150.00	 3.00	zł	 3.00	zł	 3.50	zł	 50.00
	 Pomidory	 kg	 250.00	 2.00	zł	 3.50	zł	 5.00	zł	 150.00
	 Pory	za	szt	 szt	 70.00	 1.50	zł	 1.50	zł	 1.50	zł	 30.00
	 Sałata	 szt	 50.00	 2.00	zł	 2.00	zł	 2.00	zł	 20.00
	 Seler	 kg	 60.00	 3.00	zł	 3.00	zł	 3.00	zł	 20.00
	 Śliwy	 kg	 60.00	 5.00	zł	 5.00	zł	 6.00	zł	 30.00
	 Czosnek	za	szt	 szt	 2500.00	 1.00	zł	 1.20	zł	 2.00	zł	 400.00
	 Kapusta	włoska	-	szt	 szt	 40.00	 2.50	zł	 3.00	zł	 3.00	zł	 10.00
	 Orzech	włoski	niełuskany	 kg	 20.00	 6.00	zł	 6.00	zł	 8.00	zł	 15.00
	 Winogrono	krajowe	 kg	 30.00	 5.00	zł	 5.00	zł	 6.00	zł	 20.00
	 Orzech	laskowy	 kg	 15.00	 10.00	zł	 10.00	zł	 10.00	zł	 5.00
	 Fasola	„Piękny	Jaś”	 kg	 100.00	 7.00	zł	 7.00	zł	 10.00	zł	 50.00

NZOZ OLSZYNY 171; tel. 14-679-12-82
Dorota Duda, lekarz chorób wewnętrznych
tel. kom. 693-874-204; tel. dom. 14-663-29-27

Serdecznie zapraszam od 2 listopada br. obecnych i przyszłych pacjentów
do nowego GABINETU LEKARSKIEGO 

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Olszynach

Zapewniam wysokiej jakości bezpłatną opiekę medyczną:
 • BADANIA LABORATORYJNE
 • USG
 • SPIROMETRIA
 • SZCZEPIENIA I BILANSE DZIECI
 • OPIEKĘ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ, POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ ORAZ
  PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA, HIGIENISTKI SZKOLNEJ
 • PROFILAKTYKA UKŁADU KRĄŻENIA ODDECHOWEGO ORAZ UKŁADU POKARMOWEGO

Drodzy Pacjenci! Przez kilkanaście lat pracy dowiodłam swojej empatii 
i rzetelności w zawodzie. lek. med. Dorota Duda

Na głównym placu budowy 
w naddunajeckiej gminie 
praca wre. Europejskie 
Centrum Muzyki powstaje 
w imponującym stylu, wszak 
całość pod klucz ma być 
gotowa w listopadzie przy-
szłego roku. 

W  Lusławicach w  ogromnym 
wykopie pracuje nieraz do 200 
robotników w  kaskach i  żółtych 
kamizelkach. Skanska prowadzi 
roboty nawet do godziny 22:00. 
W  kolejce ustawiają się beczko-
wozy z betonem firmy Contractor. 
Nad placem górują trzy masywne 
dźwigi. 

Część pracujących korzysta 
z noclegów w naszych gospodar-
stwach agroturystycznych, catering 
zapewnia ratuszowa restauracja. 

Solidny fundament  
już gotowy!

Pogoda dopisuje, a to niezbędny element realizacji plano-
wanych zadań. Jak się dowiadujemy, sporo osób wypy-
tuje już o pracę w nowo powstałym centrum, a nawet 
składa stosowne aplikacje w warszawskim biurze ECM. 
Znajome twarze można spotkać już na bramie budowy, 
miejscowi zatrudnieni są w  ochronie. W  następnym 
numerze raport z kolejnego etapu robót.  (MN)

R E K L A M A
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Ostatnie nasze 
kąciki opisujące 
język i kulturę 
okolic Zakli-
czyna dotyczyły 

spraw konkretnych, silnie zwią-
zanych z wiejską rzeczywistością 
(ziół, żniw, młocki). Teraz pora 
na bardziej abstrakcyjny temat. 
Zajmiemy się wyrazami, które 
w gwarze naszego regionu nazy-
wają ‘coś wyjątkowego’. 

Jeśli coś jest dla kogoś czymś 
szczególnym, mówi się, że mo to 
za cuda albo (dużo rzadziej): mo 
to za cejce. Pani Albina Leś z Wró-
blowic, opowiadając o biedzie 
w okresie okołowojennym, wspo-
minała: Biyda buła tako, ze jak bło-
rówki zacoły róś(ć), to my je miały 
za cejce. Najeś(ć) my sie ni młogły. 
Słowo cejco pojawia się w gwarach 
Małopolski południowej i zachod-
niej i ma nieco inne znaczenie. 
Mały słownik gwar polskich poda-
je, że jest to ‘każda rzecz, wszystko, 
co kto chce’. Wyraz ten znajdzie-
my też w Słowniczku prowincjo-
nalizmów z okolic Krakowa, Boch-
ni i Wadowic, opracowanym przez 
Władysława Kosińskiego – żyją-
cego przed wiekiem badacza, któ-
ry zajmował się m.in. naszym tere-
nem (okolicami Czchowa).

Aby nazwać coś wyjątkowego 
używa się też u nas określenia me-
cyje. Pojawia się ono jednak naj-
częściej w połączeniach: ładne mi 
to mecyje! lub to zodne (żadne) me-
cyje! czy to nie są mecyje! albo po-
dobnych. Warto zauważyć, że to 
słowo pojawia się tylko w zaprze-
czeniach. Jeżeli więc używamy np. 
formuły: ładne mi to mecyje!, mó-
wimy: ‘to nic wyjątkowego, nic 
szczególnego, nic wartego uwagi’. 
Nie powiemy natomiast np. Kieł-
basa wiejska i domowa pasztetów-
ka to prawdziwe mecyje.

Niezmiennie zachęcam Pań-
stwa do włączenia się w tworzenie 
opisu języka i kultury okolic Zakli-
czyna. Wsłuchujmy się w opowie-
ści dziadków, rodziców, sąsiadów, 
a z pewnością niejedne cejce usły-
szymy. Niech to, co żyje we wspo-
mnieniach, zostanie zachowane 
dla kolejnych pokoleń. 

dr Anna Piechnik-Dębiec

ZE ZOKLUCYNA

Cejce i mecyje

POSZUKUJĘ mieszkania do 
wynajęcia w Zakliczynie dla 
samotnej, starszej, religijnej 
osoby. Tel. 792-55-73-10

POSPRZĄTAM zrobię zakupy, umyję 
okna, praca w ogrodzie itp. 
Kontakt: 694-29-47-76

SPRZEDAM pole orne, pow. 62 ary 
w Charzewicach. Cena: 2 tys. zł  
za ar. Tel. 787-124-98

CZYSZCZENIE i mycie grobowców, 
sprzątanie, mycie okien, koszenie 
trawników, zimą odśnieżanie. 
Kontakt: tel. 604-87-54-40

DO 15 SŁÓW - GRATIS!

Ogłoszenia 
drobne

Tak niedawno rozpoczęliśmy 
rok szkolny, a już przedszko-
laki z Przedszkola Publicz-
nego nr 1 w Zakliczynie, 
oddział w Lusławicach, wraz 
z wychowawczyniami: mgr 
Krystyną Biel, mgr Agnieszką 
Biel oraz mgr Edytą Olszew-
ską-Kwiek, uczestniczyły 
w wycieczkach i festynie. 

W  związku z  omawianym 
tematem dotyczącym bezpieczeń-
stwa dzieci w domu i na drogach, 
gościliśmy pana policjanta mł. asp. 
Alberta Michałka z  Komisariatu 
Policji w Wojniczu, który opowie-
dział dzieciom o zasadach bezpie-
czeństwa oraz rozdał odblaski, które 
dzieci obiecały zawsze nosić przy 
sobie. 

Dostaliśmy również zapro-
szenie od dyrektora Małopol-
skiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego na festyn pod hasłem „Bądź 
bezpieczny maluchu w drogowym 
ruchu”, którego to współorganiza-
torem był Wydział Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji. 
Dzieci mogły pochwalić się znajo-
mością przepisów prawa ruchu 
drogowego, ale też praktycz-
nymi umiejętnościami, ponieważ 
najłatwiej przyswajają wiado-
mości podczas zabawy. Przed-
szkolaki brały udział w  konkur-
sach z  nagrodami oraz oglądały 
występy artystyczne przygotowane 
przez tarnowski Pałac Młodzieży. 
Wszyscy uczestnicy festynu zostali 
wyposażeni w  elementy odbla-
skowe, które sprawią, iż będą 
widoczni na drodze. 

Odbiegając od tematu bezpie-
czeństwa, kolejnym wydarze-
niem w  przedszkolu był występ 
aktorów z  tarnowskiego teatru, 
którzy wystawili „Przygody 
Koziołka Matołka”, dzieci uczest-
niczyły w przedstawieniu wspólnie 
z  aktorami, oceniali zachowanie 
koziołka, odpowiadały na pytania 
i bawiły się z aktorami.

Wiele radości sprawiła również 
dzieciom wycieczka do Promien-
nego Zamku w Tarnowie, zorganizo-
wana przez nauczycieli przedszkola, 
z okazji obchodzonego 19 września 
Dnia Przedszkolaka, dla niektórych 
dzieci była to pierwsza wycieczka 
bez opieki rodziców. Po zabawach 
udaliśmy się do McDonaldsa na 
obiad. Przedszkolaki wróciły bardzo 
zadowolone z  wycieczki, a  to jest 
najważniejsze.  (KB)

Z przedszkolnego kalendarza

Dzieci wzięły udział w tarnowskim festynie dla maluchów

W Promiennym Zamku...

Degustacja w McDonald’s

Pragniemy serdecznie podziękować 
Panu dr. Andrzejowi Gorycy 

i Personelowi Szpitala Położniczo-Chirurgicznego 
im. Św. Elżbiety w Roztoce, 

a przede wszystkim Panu dr. Michałowi Gorycy 
za profesjonalizm i troskliwą opiekę podczas 

narodzin naszego syna
Renata i Marek Niemcowie

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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Profesjonalne Studio Fryzjerskie MEGI Magdaleny Świderskiej
tel. 663-74-06-50, mail: MADA2204@interia.pl, www.studiofryzur-megi.pl

Rynek 8, prowadzonego od 10 lat, 
oraz do nowo otwartego  

przy ul. Mickiewicza 44 (za kościołem parafialnym)
czynne pon. - piątek w godz. 10:00 - 18:00, 

sobota w godz. 8:00 - 14:00

Studio MEGI poleca:
- pełny zakres usług fryzjerskich przy użyciu kosmetyków firmy Matrix
- profesjonalny makijaż   - saunę do włosów   - solarium   - fachowe doradztwo

zaprasza do swoich salonów:

WYLEWKI MASZYNOWE
DOCIEPLENIA BUDYNKÓW

ROBOTY BUDOWLANE
Mieczysław Krakowski

tel. 600-764-779
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IX Sztafeta PamIęcI Łowczówek–zaklIczyn 2011

CELE: uczczenie 93. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 97. rocznicy 
Bitwy pod Łowczówkiem, zamanifestowanie przez młodzież postaw i uczuć 
patriotycznych, udział w przedsięwzięciu „Młodzież Pamięta”
TERMIN: 10-11 listopada 2011 r.
ORGANIZATORZY: SKKT PTTK Compass przy Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, Miasto  i Gmina Zakliczyn, 
Starostwo Powiatowe w Tarnowie,  Zakliczyńskie Centrum Kultury we 
współpracy z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ,  
Zarząd Oddziału  PTTK „Ziemi Tarnowskiej”
PATRONAT: Ministerstwo Obrony Narodowej, Starosta Tarnowski , 
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.
PROGRAM: 
10.11. (czwartek)
 8:45 – 13:00 udział w 59. Złazie Szlakami I Brygady Legionów Polskich
 14:00 – 17:00 Łużna: porządkowanie cmentarzy nr 120 i  123.  
  W wyjazdach uczestniczą: delegacja młodzieży z Węgier  
  i członkowie SKKT PTTK „Compass” (w miarę wolnych  
  miejsc inni chętni)
11. 11. (piątek)
 8:30 zbiórka i  odprawa uczestników Sztafety w  Ratuszu  
  w Zakliczynie
 8:45 wyjazd uczestników Sztafety do Łowczówka
 9:30 zapalenie zniczy i  start Sztafety z  cmentarza nr 171  
  w Łowczówku
 9:40 – 12:00 w trakcie przebiegnięcia trasy Łowczówek - Rychwałd –  
  Lubinka - Janowice - Zakliczyn uczestnicy sztafety oddają  
  hołd poległym żołnierzom poprzez zapalenie zniczy na  
  cmentarzach znajdujących się na trasie (cm. nr 171, 188,  
  190, 191, 192, 294)
 12:00 wbiegnięcie Sztafety na Rynek w Zakliczynie - prezentacja  
  sylwetki Legionisty mjr Kazimierza „Kuby” Bojarskiego  
  na scenie przed ratuszem 
 12:15 – 12:30 złożenie wieńca na grobie mjr Kazimierza „Kuby”  
  Bojarskiego i  zapalenie zniczy na mogiłach innych  
  legionistów spoczywających na cmentarzu parafialnym  
  w Zakliczynie
 12:45 – 13:00 wręczenie pamiątkowych dyplomów uczestnikom  
  IX Sztafety Pamięci na scenie przed ratuszem – zakończenie  
  IX Sztafety Pamięci. Rozpoczęcie 20. Ulicznego Biegu  
  Niepodległości w Zakliczynie

UCZESTNICY: W Sztafecie uczestniczą członkowie SKKT PTTK Compass 
działającego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, 
delegacja młodzieży miasta Jászfényszaru z Węgier, reprezentacje szkół 
ponadgimnazjalnych z  Powiatu Tarnowskiego oraz chętni do udziału 
w Sztafecie i tym sposobem uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 - dobry stan zdrowia, pozwalający na przebiegnięcie dystansu  
  ok. 3000 m. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną  
  zgodę rodziców na udział w  Sztafecie (w  przypadku udziału  
  reprezentacji Szkoły
  - oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody)
 - strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych
 - zgłoszenie uczestnictwa w terminie do dnia 04.11.2011 r.
 - od członków SKKT PTTK Compass, delegacji młodzieży miasta  
  Jászfényszaru oraz reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu  
  Tarnowskiego nie pobiera się wpisowego, dla pozostałych wpisowe  
  wynosi 20 zł od osoby (koszulka i  ciepły posiłek po zakończeniu  
  sztafety) na konto Rady Rodziców Gimnazjum w  Zakliczynie  
  nr: 108 589 000 601 400 510 166 1000 1
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy biorą udział w Sztafecie na 
własną odpowiedzialność, a obowiązek ubezpieczenia ciąży na uczestnikach 
względnie organizacji zgłaszającej. W przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany trasy, lub 
formy imprezy (np. przejazd autokarem). Istnieje możliwość przebiegnięcia 
całej trasy (23 km), przerwy przy każdym z cmentarzy znajdujących się na 
trasie Sztafety. 
REALIZACJA IMPREZY: Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTTK 
Compass przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, Zakliczyńskie 
Centrum Kultury, Urząd Miejski w  Zakliczynie, Wydziały: Edukacji 
i Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie, Zarząd Gminny 
ZOSP w Zakliczynie, firma Agrotech–G w Zakliczynie.
ZGŁOSZENIA I  INFORMACJE:  ZCK w  Zakliczynie, Rynek 1, 
tel. 14-628-33-30, e-mail: rctidk@poczta.onet.pl; SKKT PTTK Compass, 
e-mail: skkt_compass@wp.pl, tel. 696-992-339, 699-266-786

PATRONAT MEDIALNY: 
RDN Małopolska, Polska Gazeta Krakowska, Zakliczyninfo, Głosiciel



GŁOSICIELMiesięcznik Miasta i Gminy Zakliczynpaździernik/listopad 2011
nr 10/11 (191) 17

Światowid 
o Bojarskim
Pan Mariusz Chryk 
z Wesołowa nabył okazyjnie 
numer „Światowida”  
z 1924 roku. Zainteresowało 
go zdjęcie z odsłonięcia 
pomnika legionisty „Kuby” 
Bojarskiego na cmentarzu 
parafialnym w Zakliczynie. 
Niniejszym prezentujemy 
winietę tygodnika wraz 
z archiwalną fotografią. 
Jak widać, było to znaczące 
wydarzenie w powojennej 
rzeczywistości.
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Zapraszamy i życzymy szerokiej drogi!

Stacja czynna: 
pon.-pt w godz. 8-16
w soboty w godz. 8-12
tel. 14-66-53-794

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

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

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”
Zakliczyn, ul. Spokojna 1
tel. 14-66-53-406, 14-665-34-91
Tradycje handlowe od 1925 roku!

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

Zachęcamy do korzystania z naszych usług!

C E N Y  P R O M O C Y J N E !

firma usługowo-handlowa

polerowanie i woskowanie karoserii

mycie pojazdów

pranie i suszenie dywanów i mebli tapicerowanych

Sylwia Mytnik zaprasza do 
RĘCZNEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ
Zakliczyn, ul. Malczewskiego 53
tel. 14-66-53-742, kom. 669-489-533
czynnej w godz. 8:00-20:00

ZAPRASZAMY!ASTORIA 

GABINET DENTYSTYCZNY 
lek. dentysta Karolina Horzymek

Domosławice 29 (budynek byłej szkoły)

Zapraszamy!

Bezpłatne usługi w ramach ubezpieczenia NFZ!

środa 14:00-18:00;
sobota (co druga w miesiącu) 10:00-13:00

poniedziałek 14:00-19:00; wtorek 10:00-14:00
PRZYJMUJE:

REJESTRACJA TELEFONICZNA: TEL. 602-378-777
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Firma Handlowo-Usługowa 
Właściciel: Robert Pach
tel. 601-720-856, 14/66-52-145
Zakliczyn: Rynek 3, Rynek 7 i Dom Towarowy
Czynne codziennie:
pon-pt 8:00 - 17:00
sob. 8:00 - 14:00

ANITEX

W ofercie:
Odzież damska i męska:

- bielizna, swetry, garsonki, płaszcze
- garnitury, koszule, krawaty

Galanteria:
-paski, parasole, portfele

-ręczniki, pościel, koce, narzuty, artykuły dekoracyjne, ceramika

ZAPRASZAMY!
Bank Spółdzielczy 

w Krakowie
Oddział w ZAKLICZYNIE

tel/fax (14) 66 53 697
BANKOMAT 24h

Czynne: dni powszednie: 8:00-17:00 sobota: 8:00-14:00

WSZYSTKO DLA DZIECKA
FHU „Tęcza” zaprasza

 
 

Rabat przy zakupie towaru powyżej 200 zł!
Polecamy: 
-wózki dziecięce, foteliki samochodowe, odzież 
-mebelki, zabawki, akcesoria, maskotki
-gry planszowe  itp.

Zakliczyn, Rynek 19, k. Domu Towarowego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

CENTRUM 
UBEZPIECZEŃ

Galeria Zakliczyn
Rynek 5

Czynne:
poniedziałek-piątek 8:00-15:30

sobota 8:00-11:00

tel. 14-66-52-667 
i 603-76-56-56
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TK-BETON
Roztoka 32-831 Olszyny

Betoniarnia już OTWARTA!!!
BETON TOWAROWY

posiadamy pompy do betonu o zasięgu 28 m

Betonomieszarki, również możliwość zakupu betonu na miejscu

BETONIARNIA: tel. 600-665-659
BIURO: tel. 600-621-830, 784-001-833

ZAPRASZAMY
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Oferta zajęć 
edukacyjnych Domu 
Kultury „Ratusz”
DZIECI (wiek 5-10 lat) 
- zajęcia plastyczne, prowadząca 
mgr Anna Kusek, odpłatność 15 
zł/miesiąc
- zajęcia rytmiczno-taneczne, 
prowadząca mgr Anna Kusek, 
odpłatność 25 zł/semestr (zajęcia 
w grupach wiekowych: 5-7 lat, 
8-10 lat)
- nauka śpiewu (zajęcia indywi-
dualne), prowadząca mgr Izabela 
Mytnik, odpłatność 25 zł/lekcja
- nauka gry na flecie prostym 
z edukacją muzyczną, prowa-
dząca mgr Izabela Mytnik, mgr 
Anna Kusek odpłatność 15 zł/
lekcja
- nauka gry na instrumentach 
(zajęcia indywidualne) – gitara, 
prowadzący Łukasz Tadla, 
odpłatność 25 zł/lekcja; akor-
deon, pianino, prowadzący mgr 
Bogusław Wróbel - 35 zł/lekcja
- nauka języków obcych – język 
angielski, prowadząca mgr 
Patrycja Świerczek, odpłatność 
35-40 zł/miesiąc, język niemiecki, 
prowadząca mgr Anna Wróbel, 
odpłatność 40-50 zł/miesiąc
- klub gier, rozrywki i logicz-
nego myślenia – scrabble, szachy, 
warcaby, prowadzący mgr Anna 
Kusek, Paweł Bober, wpisowe 
25 zł
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia logopedyczne (zajęcia 
indywidualne), prowadząca mgr 
Klaudia Padoł, odpłatność 25-30 
zł/lekcja
- zajęcia matematyczne (zajęcia 
indywidualne lub grupowe), 
prowadząca mgr Maria Chruściel, 
odpłatność do uzgodnienia
- zajęcia teatralne, prowadzący 
Arkadiusz Boryczka, zajęcia 
nieodpłatne

MŁODZIEŻ (wiek 11-18 lat)
- zajęcia fotograficzne, prowa-
dzący Stanisław Kusiak (na 
własnym materiale)
- nauka haftu i robótek ręcznych, 
prowadząca mgr Anna Kusek (na 
własnym materiale)
- zajęcia teatralne prowadzący 
Arkadiusz Boryczka, zajęcia 
nieodpłatne
- nauka gry na instrumentach 
(zajęcia indywidualne):
• gitara (klasyczna, elektryczna, 
basowa), prowadzący Łukasz 
Tadla, odpłatność 25 zł/lekcja
• akordeon, pianino, prowadzący 
mgr Bogusław Wróbel, odpłat-
ność 35 zł/lekcja
• akordeon guzikowy, prowa-
dząca mgr Izabela Mytnik, 35 zł/
lekcja
• klarnet, saksofon, prowadzący 
mgr Hubert Fałowski, 40 zł/lekcja
- nauka śpiewu (zajęcia indywi-
dualne), prowadząca mgr Izabela 
Mytnik, 35 zł/lekcja

- nauka języków obcych – język 
angielski, prowadząca mgr Kata-
rzyna Papuga, odpłatność 40-50 
zł/miesiąc, język niemiecki, 
prowadząca mgr Anna Wróbel, 
odpłatność 40-50 zł/miesiąc
- wolontariat, prowadząca mgr 
Anna Kusek
- klub gier, rozrywki i logicz-
nego myślenia – scrabble, szachy, 
warcaby, prowadząca mgr Anna 
Kusek, Paweł Bober, wpisowe 
25 zł
- zajęcia matematyczne (zajęcia 
indywidualne lub grupowe), 
prowadząca mgr Maria Chruściel, 
25 zł/lekcja indywidualna
- kursy tańca towarzyskiego

DOROŚLI
- zajęcia fotograficzne, prowa-
dzący Stanisław Kusiak (na 
własnym materiale)
- zajęcia z haftu i robótek ręcz-
nych, prowadząca mgr Anna 
Kusek (na własnym materiale)
- aerobik, prowadząca Krystyna 
Dudek
- nauka gry na instrumentach 
(zajęcia indywidualne):
• gitara (klasyczna, elektryczna, 
basowa), prowadzący Łukasz 
Tadla, odpłatność 25 zł/lekcja

• akordeon, pianino, prowadzący 
mgr Bogusław Wróbel, odpłat-
ność 35 zł/lekcja
• akordeon guzikowy, prowa-
dząca mgr Izabela Mytnik, 35 
zł/lekcja
• klarnet, saksofon, prowadzący 
mgr Hubert Fałowski, 40 zł/
lekcja
- nauka śpiewu (zajęcia indywi-
dualne), prowadząca mgr Izabela 
Mytnik
- nauka języków obcych – język 
angielski, prowadząca mgr Kata-
rzyna Papuga,  język niemiecki, 
prowadząca mgr Anna Wróbel
- szachy, prowadzący Paweł 
Bober, wpisowe 25 zł
- Zakliczyński Klub Seniora, 
prowadząca Janina Bolechała, 
odpłatność według ustalanych 
stawek
- koło historyczne, prowadzący 
Aleksander Majewski, bez odpłat-
ności
- kursy tańca towarzyskiego
Zajęcia prowadzą profesjo-
nalni nauczyciele i instruk-
torzy z dużym doświadczeniem 
w swojej dziedzinie.
Zapisy w Zakliczyńskim Centrum 
Kultury, osobiście w ratuszu, 
pokój nr 5 (poddasze), telefo-

nicznie - numer tel. 14/628-33-
31, e-mail: zck.annakusek@gmail.
com. Bliższych informacji udziela 
instr. Anna Kusek, tel. 14/628-
33-31 w godz. 16:00-20:00.

Oferta Świetlicy 
Profilaktyczno-
Kulturalnej 
w Filipowicach
Strażacka Orkiestra Dęta Filipo-
wice
Ognisko muzyczne przy orkie-
strze – nauka gry na instru-
mentach z możliwością gry 
w orkiestrze, odpłatność 20 zł/
miesiąc

Oferta Świetlicy 
Profilaktyczno-
Kulturalnej 
w Gwoźdźcu
Zespół Folklorystyczny „Gwoź-
dziec”
Kapela ludowa „Gwoździec”
Grupa Śpiewacza „Gwoździec”
Wszystkie formy działalności - 
bez odpłatności

Oferta Świetlicy Profi-
laktyczno-Kulturalnej 
w Woli Stróskiej
Grupa Cheerleaders

Zajęcia  
w świetlicach
Świetlica profilaktycz-
no-kulturalna w Filipo-
wicach. Wtorek: ognisko 
muzyczne (13:00-19:00); kafejka 
internetowa (17:00-20:00); 
środa: ognisko muzyczne 
(13:00-19:00); kafejka interne-
towa (17:00-20:00); czwartek: 
kafejka internetowa (17:00-
20:00); piątek: ognisko 
muzyczne (13:00-19:00); kafejka 
internetowa (17:00-20:00); 
próba orkiestry (19:00-21:00); 
sobota: kafejka internetowa 
(17:00-20:00)

Świetlica profilaktycz-
no-kulturalna w Gwoźdźcu. 
Piątek: zespół folklorystyczny 
„Gwoździec” (18:00-20:00); grupa 
Śpiewacza (20:00-21:00 co dwa 
tygodnie); kapela (20:00-21:00  
raz w miesiącu)

Świetlica profilaktycz-
no-kulturalna w Woli Stró-
skiej. Sobota: grupa Cheerle-
aders (9:30-11:00);

opr. Anna Kusek, ZCK

INFORMACJE

KĄCIK POETYCKIZiemio moja
Zdzisława Górska

Ziemio moja, w zieleni spowita
jak wieczny maj
Szmaragdy tonów pszenicy i żyta
mój chlebny kraj
Lasów tajemnica i liści tyle
ile jeszcze dni
Oby się spełniło, oby wiele było
a z nimi my

Śpiewa mi panna zwiewna
dzika róża – królewna
i odurzeniem białym pachnie
czarny bez
Pole maków płonie, obrodzą wnet
jabłonie
a rumiany żółto - białe sypią
milionami gwiazd

Gra mi niebo nocą, gwiazd bliskość
chwytam w dłonie
wyżej na nieboskłonie harfy brzmią
muzyką sfer
Ojciec Święty w tej dali objął nas
swym spojrzeniem
a Bóg swym bożym tchnieniem
pokój tej ziemi śle..…

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
w Zakliczyńskim Centrum Kultury - Dom Kultury RATUSZ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

SALA NR 11
Zajęcia plastyczne 

16.15 – 17.15

SALA NR 11
Nauka gry – flet

16.00 – 17.00 
Język angielski
17.10 – 18.10

SALA NR 11
Język angielski
16.00 – 16.40
16.40 – 17.20
17.20 – 18.40

SALA NR 11
Koło historyczne

18.00 – 20.00
raz w miesiącu

SALA NR 11
Język angielski
16.00 – 16.40
16.40 – 17.20

SALA NR 11
Zajęcia logopedyczne

8.00 – 11.00
2 razy w miesiącu

SALA NR 10
Nauka gry keyboard

12.00 – 20.00

SALA NR 10
Nauka gry gitara

13.00 – 20.00

SALA NR 10
Nauka gry gitara

13.00 – 18.15
Próba zespołu 
18.30 – 20.00

SALA NR 10
Nauka gry gitara

13.00 – 20.00

SALA NR 10
Zajęcia fotograficzne

16.00 – 18.00

SALA NR 10
-

SALA NR 9
AEROBIK

19.00 – 20.00

SALA NR 9
Zajęcia

Rytmiczno-Taneczne
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00

SALA NR 9
AEROBIK

19.00 -20.00

SALA NR 9

SALA NR 9
Zajęcia

rytmiczno-taneczne
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00

SALA NR 9
-

SALA NR 9
AEROBIK

19.00 – 20.00

SALA NR 9
Zajęcia

rytmiczno-taneczne
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00

SALA NR 9
AEROBIK

19.00 -20.00

SALA NR 9

SALA NR 9
Zajęcia

rytmiczno-taneczne
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00

SALA NR 9
-

SALA  
IM. S.W. JORDANA

AEROBIK 
20.00 – 21.00

SALA 
IM. S.W. JORDANA

Zespół VISION
17.30 – 19.00 

FIT – DANCE 
20.00 – 21.00

SALA  
IM. S.W. JORDANA

Teatr Wyobraźni 
„Żarówka”

16.00 – 18.00 
AEROBIK 

20.00 – 21.00

SALA  
IM. S.W. JORDANA

PILATES
20.00 – 21.00

SALA  
IM. S.W. JORDANA

Zespół VISION
17.30 – 19.00

SALA  
IM. S.W. JORDANA

Teatr Wyobraźni 
„Żarówka”

10.00 – 12.00

CIEMNIA CIEMNIA CIEMNIA CIEMNIA
CIEMNIA

Zajęcia fotograficzne
18.00 – 20.00

CIEMNIA
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Tytuł tego mojego nowego cyklu 
pielgrzymkowych wspomnień 
brzmi być może zagadkowo. 
Ale spokojnie, po kolei. Helladą 
nazywa się na ogół starożytną 

Grecję. Jednak dla Greków nazwa ta oznacza 
także i współczesny kraj. Na określenie zaś 
starożytnej Grecji używają oni pojęcia Archea 
Ellada. Będą więc to informacje i refleksje 
obejmujące zarówno nowożytną jak i staro-
żytną Grecję. 

Moja kolejna pielgrzymka, tym razem 
o bardziej turystycznym charakterze, rozpo-
częła się od podróży do Tarvisio, małej miej-
scowości w północnych Włoszech, w regionie 
Friuli-Wenecja Julijska. Stąd, podziwiając 
przepiękne górskie krajobrazy Alp Julijskich, 
udaliśmy się do Wenecji. To słynne miasto 
kanałów przywitało mnie po raz drugi. Jak 
zwykle bajkowe w swojej kolorowej szacie, ze 
swoim Placem św. Marka, bazyliką, pięknym 
Canale Grande i widokami podczas rejsu 
tradycyjnym tramwajem wodnym vapo-
retto – zwanym potocznie vaporetti. Chodzi-
liśmy też po urokliwych wąskich uliczkach 
z pięknymi kamienicami. Nie mogliśmy 
pominąć słynnego Mostu Rialto, najstarszego 
nad Kanałem Grande. Stąd rozpościera się 
przepiękny widok na kanał, krążące po nim, 
niczym po ulicach, vaporetti, gondole, małe 
statki wycieczkowe, statki karetek pogotowia, 
policyjne czy nawet, ku naszemu zdziwieniu, 
karawany ze zwłokami. Późnym popołu-
dniem wsiedliśmy na statek pasażerski – prom 
i udaliśmy się do Grecji rejsem trwającym 
ponad czterdzieści godzin. Dziwne i nowe 
było to dla mnie wrażenie i doświadczenie. 
Wydawało mi się dotąd, że prom to taki mały 
stateczek. A na tym „stateczku” z kilkoma 
poziomami można było łatwo się pogubić!

Bardzo wczesnym rankiem (o 5:00) przy-
płynęliśmy do Patry, miasta portowego poło-
żonego na północy Peloponezu – drugiego 
pod względem wielkości – po Pireusie – grec-
kiego portu. Tutaj mieliśmy okazję zwie-
dzić prawosławną bazylikę archikatedralną 
św. Andrzeja, który jest patronem tego 
miasta. W niej znajdują się relikwie głowy 
apostoła, brata św. Piotra, oraz relikwie krzyża, 

na którym umarł. Dowiedzieliśmy się, że 
w czasach Nerona św. Andrzej przybył do 
Patras (dawna nazwa Patry), by szerzyć chrze-
ścijaństwo na południu Europy, m.in. w Turcji, 
Bułgarii i Grecji. Aresztowany w Patras w 65 
lub 70 roku został skazany na śmierć poprzez 
ukrzyżowanie głową w dół.

Z Patry udaliśmy się do Loutraki – najstar-
szego i słynnego kurortu w Grecji, gdzie 

zatrzymaliśmy się na ponad dwa dni. To 
urocze miasteczko ze wspaniałą plażą, długim 
nadmorskim deptakiem zachęcającym 
do porannych, wieczornych czy nocnych 
spacerów, położone jest u stóp urwistego 
pasma górskiego o nazwie Gerania. Loutraki 
słynie też z leczniczej wody rozlewanej 
w pobliskich zakładach Pepsi. W każdym 
barze, kafeterii czy restauracji podaje się 

do posiłków także i tę wodę W hotelowym 
kranie też ją spotkaliśmy – można ją było pić 
bez żadnych obaw. Wieczorem, małą grupą, 
wybraliśmy się na dłuższy spacer depta-
kiem wzdłuż wód Zatoki Korynckiej do inte-
resującego miejsca z licznymi fontannami 
i sztucznym wodospadem. W wieczornej 
scenerii ukazał się nam bajkowy pejzaż kolo-
rowych strumieni wody. Wracając do hotelu 

Między Helladą a Archea Elladą

Urocze włoskie Tarvisio

Widok na Canale Grande z Mostu Rialto

Moja kolejna 
pielgrzymka,  
tym razem  
o bardziej 
turystycznym 
charakterze, 
rozpoczęła się  
od podróży  
do Tarvisio,  
małej miejscowości 
w północnych 
Włoszech,  
w regionie  
Friuli-Wenecja  
Julijska
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po 22:00, napotykaliśmy tłumy ludzi – miej-
scowych z dziećmi, turystów. Trochę to 
niezwykły widok dla nas, ludzi północnej 
Europy. Także i temperatura o tej porze dnia - 
+30 stopni Celsjusza Po kilku dniach oswa-
jania się z wysokimi temperaturami – wcze-
śnie rano około +25, obniżenie wskazań 
termometru do +20 stopni odczuwaliśmy jako 
spore ochłodzenie. W drugim dniu pobytu 
w tym kurorcie mieliśmy cały wolny dzień 
dla siebie. Większość z nas wybrała wypo-
czynek na oddalonej o 100 metrów od hotelu 
kamienistej plaży. Niedogodności wynika-
jące z wędrowania boso po tych kamieniach 
rekompensowała kąpiel, pływanie w przeźro-
czystej wodzie Zatoki Korynckiej. Spokojne 
wody zatoki, ciepła woda, zachęcały wprost do 
zażywania kąpieli. W ostatnim dniu pobytu 
w Loutraki wybrałem się wczesnym rankiem 
na spacer deptakiem wzdłuż plaży. Co jakiś 
czas spotykałem osoby spacerujące lub upra-

wiające jogging. Widziałem też pojedyncze 
głowy unoszące się nad wodą osób zażywają-
cych kąpieli w tej niesamowicie słonej wodzie, 
która, ponoć, ma duże właściwości lecz-
nicze. Dziwiła mnie też ich odwaga – pływali 
samotnie w dosyć dużej odległości od brzegu 
(około 100 metrów), a głębokość tej zatoki 
w tym miejscu na pewno osiąga kilka metrów. 

Loutraki było dla nas bazą wypadową do 
zwiedzania Koryntu. Zaczęliśmy od rejsu 
stateczkiem po Kanale Korynckim. Ten kopany 
w latach 1881 – 1893 kanał łączy Morze Egej-
skie (Zatokę Sarońską) z Morzem Jońskim 
(Zatoką Koryncką), ma długość ponad 6 km, 
szerokość około 20 m, głębokość 8 m i wyso-
kość około 80 metrów. Rocznie tym kanałem 
przepływa około 11 tys. statków, głównie pasa-
żerskich, o wyporności do 10 tys. ton. Dzięki 
niemu statki mogą zaoszczędzić 400 km 
podróży, bez konieczności opływania Półwyspu 
Peloponeskiego. Warto wspomnieć o pierw-

szych planach budowy tego kanału. Otóż cesarz 
Neron w roku 67 n.e. rozpoczął jego budowę, 
wbijając w ziemię własnoręcznie złotą łopatkę. 
Pierwszymi budowniczymi byli żydowscy 
niewolnicy z rzymskiej kolonii Judei – w liczbie 
około 6 tysięcy, którzy w przeciągu dwóch 
miesięcy wykopali dwa rowy: jeden od strony 
Zatoki Sarońskiej – o długości 1,5 km i drugi 
od strony Zatoki Korynckiej – o długości 2 km. 
Jednak po śmierci Nerona w 68 r. jego następca 
nie był zainteresowany budową kanału. Dla 
nas, płynących stateczkiem po tym kanale – 
od Zatoki Korynckiej do Zatoki Sarońskiej 
i z powrotem, widok tych wysokich skał po 
obydwu stronach kanału, mosty – drogowe 
i jeden kolejowy, robił ogromne wrażenie. 
Później, udając się w kierunku Aten, mieliśmy 
okazję podziwiać ten kanał i fotografować go 
z innej perspektywy, z góry. 

W tym greckim kurorcie miałem też okazję 
przypomnieć sobie swój drugi wyuczony język 

– rosyjski. Może nie jest to aż tak ciekawe, ale 
mimo to opowiem. Wybraliśmy się z kolegą 
z grupy na spacer po Loutraki. Poszukując 
sklepów z pamiątkami, natknęliśmy się na 
niepozorny sklepik niedaleko naszego hotelu. 
W rozmowie okazało się, że jego właści-
cielem był rodowity Ukrainiec, który bardzo 
dobrze mówił po rosyjsku. Dla mojego kolegi 
było to spore zaskoczenie, gdy usłyszał jak 
rozmawiałem z nim płynnie w tym języku. 
Żałował, jak później przyznał, że nie wiedział 
wcześniej o mojej znajomości tego języka. 
Podczas rejsu statkiem po Kanale Korynckim 
spotkaliśmy grupę Rosjan. On zaczął dysku-
tować z jednym z nich, posługując się 
mikstem językowym – angielsko-polskim. 
Rozmowa dotyczyła polityki. Ja wtedy podzi-
wiałem widoki Kanału Korynckiego w innej 
części statku. Więc nie żałuję. Może okazji 
do rozmowy po rosyjsku. Tematyki nato-
miast – nie.

Na przepięknym Placu św. Marka w Wenecji

Widok na Kanał Koryncki z góry

Bazylika archikatedralna w Patrze

Wieczorny pejzaż nad Zatoką Koryncką

Ciepłe i czyste wody Zatoki Korynckiej
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Zagórscy siedzieli w jadalni po śniadaniu i rozmawiali 
o interesach. On palił papierosa, strzepując popiół 
do skorupy z jajka i popijając mocną herbatę, ona, 
w białym czepeczku i granatowym szlafroku, zebrała 
talerze, talerzyki i filiżanki, ustawiła z nich wysoką 

piramidę i tak siedziała, niby już odchodząc, wpatrzona w stół, 
na którym machinalnie toczyła kulkę z chleba.

Omawiali swą sytuację finansową, która, według opty-
mistycznych obliczeń Zagórskiego, przedstawiała się dość 
pomyślnie: Sprzedał nieźle swój podręcznik języka litewskiego 
i w niedalekiej przyszłości będzie musiał napisać chresto-
matję lub antologję. Dalej miał pisać podręcznik języka angiel-
skiego i wreszcie zabrać się do układania solidnego słownika 
kieszonkowego angielsko-polskiego i polsko-angielskiego. Te 
prace były zakontraktowane. Zagórski, filolog z zamiłowania; 
zawód swój kochał, a pysznił się tem, że zdołał go wyzwolić 
i uniezależnić od nienawistnej belferki. Udało mu się znaleźć 
wydawców, którzy poznali się na rzeczy i zawarli z nim umowę, 
zabezpieczającą mu utrzymanie i możność spokojnej pracy. 
Pensja miesięczna nie była wielka, jednak - jak Zagórski myślał 
- wystarczająca na utrzymanie.

- Ale - mówił z naiwną radością - na tem jeszcze nie 
koniec! Bo ja im wystrzelę takiemi rzeczami; jakich się nie 
spodziewają. Litewskiego to ja się uczyłem naprzód na Litwie, 
u cioci, kiedy rodzice umarli, a ze służbą inaczej się dogadać 
nie mogłem, potem na uniwersytecie w Krakowie, więc nie 
dziwota! Ostatecznie - przerobiłem poprostu podręcznik 
niemiecki. Ale ja umiem też po rumuńsku, a kto może 
wiedzieć, że znam „Ki-Suahili”, kto wie, że ja byłem 
cztery lata pomocnikiem handlowym w Baga-
moyo u tego starego handlarza niewolników, 
wuja Aleksandra? I pomyśl tylko, jak im wytnę 
gramatykę „Ki-Suahili”, pierwszą w Polsce... 
Każdy kupi! Ktoby nie chciał się dowiedzieć, jak 
te czarne warjaty afrykańskie gadają... Choćby 
dla ciekawości. Byczo, byczo, teraz już można coś 
robić na świecie!

Pani Zagórska nie cieszyła się tak bardzo; 
za to wykazała mężowi, że obliczenia jego nie 
od- powiadają rzeczywistości. Miała słuszność. 
Mąż się istotnie przeliczył, wydatki przewyższały 
dochody. Był to fakt bardzo smutny, ale praw-
dziwy i Zagórski zmartwił się nim niemało; czuł 
się upokorzony, zawstydzony. Postąpił nie jak 
ojciec, nie jak głowa rodziny, nie jak pan domu, 
ale jak student - liczył tylko jedzenie, opał i coś na 
drobne wydatki, a zapomniał o pościeli, bieliźnie, 
jakiejś sukni dla żony, obuwiu, a rzeczy te były 
bardzo drogie i przy wciąż wzrastającej drożyźnie 
trudno było coś na nie odłożyć.

- Do djabła! Dajcież mi coś zrobić na świecie! - wykrzyknął 
zniecierpliwiony.

- Rób co chcesz. Któż ci broni? - odpowiedziała mu sucho 
żona. - Więc tego roku o jakimś wyjeździe do miasta marzyć 
nawet nie mogę.

- Do miasta? Po co?
- Mamy dawno nie widziałam.
- Mamy! To napisz do mamy; niech ci przyśle na drogę
- Wiesz przecież, że mamę na to nie stać!?
- Czasy ciężkie!
- A skądże ma być stać mnie? Czy dla mnie te czasy są 

lżejsze, niż dla mamy? Dlaczegóż dla mamy wynajdujesz 
okoliczności łagodzące, a dla mnie tylko ciężary? Zrozumiejże: 
udała mi się względnie zimę jakoś zabezpieczyć, ale na wyjazdy 
nie mam.

Nastrój zrobił się przykry. Zagórski widział, że żona 
z trudem się hamuje. Zbierało się na płacz lub na awanturę: 
Skończyło się na wzgardliwem odęciu ust.

- Jakoś to może będzie! - pocieszał ją mąż. - Nie zginęliśmy 
dotąd, to i dalej jeszcze jakoś pociągniemy.

Zebrała stos talerzy, wstała i odeszła w milczeniu.
Zaś Zagórski zmartwiony i trochę jeszcze zmęczony, zaczął 

się wałęsać po domu.
Dom swój lubiał. Nie był to żaden pałac, o nie, zwykły 

parterowy, dworek biały, z werandą i czerwonym dachem. 
U wejścia, w starej, murowanej, lecz odrapanej kapliczce 
z rozbitym barokowym gzymsem, stał święty Jan Nepomu-
ceński - czeski konsul, jak go żartobliwie Zagórski nazywał 
- a tuż był ogromny, czarny, stary modrzew. Niewielki ogródek, 
ogrodzony sztachetami, teraz zasypany śniegiem, oddzielał 
dom od gościńca, zaś za domem ciągnął się sad, pełen grusz 
i jabłoni: Pod dachem gruchało kilka gołębi.

Zagórski wyszedł przed dom i stanął w swojem ulubionem 
miejscu, koło modrzewia, na wzgórku, przed kaplicą. Widać 

stąd było gościniec, stojące po 
drugiej stronie domki sąsiednie, ciągnące się długim szeregiem 
aż do rynku, gdzie na rogu sterczały czerwone mury wielkiej, 
nieskończonej kamienicy piętrowej, wreszcie studnię i drogę 
wiejską, prostopadle uchodzącą do gościńca. Widok nie był 
wcale nadzwyczajny, zwłaszcza już zimą, a jednak Zagórski 
lubiał go. Wiedział, że rano, o wschodzie słońca ta droga 
wiejska to nie droga, lecz srebrno-złoty szlak słoneczny, a kto 
nią wtedy idzie, wygląda, jak gdyby zstępował wprost z nieba. 
Wiedział, że studnia jest punktem zbornym dziewcząt, nieprze-
ścignionych plotkarek i że woda jej szemrze echami wszystkich 
wypadków z życia okolicznych domów. On sam niemal widział 
przez ściany tych domów. Widział jak Ponikowska w space-
rowej sukni a bez fartucha - żeby jej kto, Boże broń, za służącą 
nie wziął - doji krowy, myśląc, równocześnie, skądby wziąć 
pieniędzy na najmodniejszą nową suknię, widział małego, 
zawsze żwawego Maślaka, otoczonego gromadą dzieci i rysują-
cego na wielkim białym stole plan tartaku, młyna czy chałupy, 
widział pannę Zosię, pomagającą w kuchni cioci a myślącą 
o swem niedalekiem już weselu, widział młodą pretensjonalną, 
s i e j ą c ą kokieteryjnie bokami Salcię Wurmerównę, w chwi-
lach wolnych od zajęć domowych wygrywającą sentymentalnie 
na mandolinie pieśni rosyjskie, widział wreszcie jej sąsiada, 
młodego Duwcia, wiecznie obdzierającego ze skóry zakrwa-
wione cielę - wszystkich znał, po dymach, idących z kominów 
mógł był niemal odgadnąć, co w którym domu na obiad 
gotują, i kochał to małe, proste życie ludzi cichych, pracą swą 
żyjących.

- Mali ludzie? - myślał o nich Zagórski z ciepłem, życz-
liwem uczuciem. - Niech sobie będą mali. Ale na przykład taki 
budowniczy Maślak. Zdawałoby się, że to nic. Malutki, niepo-
zorny. Mieszka sobie w małym domku, pracuje, jak może, 
czasem się zakropi, że aż mu nos świeci, jak rubin, pomyślałby 
kto - wróbel, gil czy ptaszyna jaka - a duszę ma konstruk-
cyjną, twórczą. Gdzie się ruszyć w promieniu wielu mil - on 
buduje stodoły, domy, tartaki, młyny - inni spekulują, kradną, 

szachrują - a on wciąż coś stawia, na swój sposób Polskę 
buduje. Prawdziwy budowniczy, z pewnością więcej wart od 
niejednego wielkiego kupca - zdzierusa, mieszkającego we 
własnym pałacu.

Wiatr dął, modrzew szumiał poważnie, rozgłośnie.
Zagórski słuchał z rozrzewnieniem.
- Dziękuję Ci, - szepnął w duchu - nieznany, dawno umarły 

człowieku poczciwy, któryś tu ten modrzew śpiewający dla 
mnie zasadził.

Ten modrzew był mu absolutnie do życia potrzebny. Kiedyś, 
gdy był małem dzieckiem, pamiętał przed gankiem białego 
dworki takich czarnych, wysokich modrzewi sześć...

- Nie wiem, co się - stało z tym dworkiem - myślał - i dokąd 
poszły modrzewie, ale przecie jeden z nich przyszedł do mnie 
i stanął w furtce mego ogródka. Prawda, przynajmniej jeden 
mi się należał.

Słuchał jeszcze chwilę a potem ruszył powoli ku rynkowi.
Białe miasteczko. Ciche, niebrzydkie. Obszerny rynek, 

ratusz z pociesznie przekrzywioną wieżyczką, śliczny, zadu-
many święty Florjan w krytej dachem kapliczce na czterech 
białych słupach, stare domy na podsieniach z drewnianemi, 
czarnemi od starości, śpiczastemi fasadami, kilka fur chłop-
skich z drzewem niedaleko szynku. Przez otwarte na prze-
strzał sienie widać czasem błękitny świat boży, pola, a w głębi 
zawsze dalekie góry i lasy, lub zrośnięte z sosnami, melan-
cholijne ruiny starego zamku. Niby nic. Mieścina, jak tysiące 
innych; zalatująca swędem dymu i smrodem gęsiego gnoju; 
rozbrzmiewająca głównie pokrzykiwaniem dzieci, szczeka-

niem psów, pianiem kogutów, fagotowemi krzy-
kami gęsi, gruchaniem gołębi. Tam, gdzieś, daleko, 
jest Polska rządząca, radząca, kłócąca się, a tu 
Polska cichej i skromnej pracy codziennej w ogro-
dach i w polu, w słońcu, na powietrzu, ta Polska, 
taka sama prawie co do wyglądu zewnętrznego 
i zwyczajów, jak była przed stu czy dwustu laty. 
Polska niezwyciężona, niezmienna.

Zagórski, powałęsawszy się trochę, chciał 
wracać, bo było zimno i wiatr dął nieprzyjemny, 
przypomniawszy sobie jednak, że nie ma tytoniu, 
wstąpił do „trafiki”.

„Trafika” mieściła się w małym, muro-
wanym domku pani Mandlowej, wdowy po kimś 
tam, który bardzo już dawno umarł, pozosta-
wiając syna i córkę oraz kilka morgów gruntu. 
Zagórski dokładnie stosunków tej rodziny nie 
znał. Wiedział tylko, że pani Mandlowa, żwawa; 
malutka staruszka o główce małej i ciemnej, 

jak ziarnko pieprzu, uchodziła za osobę bardzo 
skrzętną i gospodarną, że zrobiła na tytoniu majątek, zaś córka 
jej, ładna, ale próżna i pretensjonalna elegantka; skończyła 
gimnazjum. Z synem, studentem medycyny, można się było 
czasem spotkać w kołach miasteczkowej inteligencji, córka 
mało gdzie bywała, ponieważ naogół stosunków towarzyskich 
z panią Mandlową - ponoć niegdyś służącą we dworze - nie 
utrzymywano.

Sklep był, jak się to często zdarzało, zamknięty. Mieszkańcy 
miasteczka kupowali przezornie większe ilości tytoniu, tak, że 
rzadki gość, który chciał kupić paczkę tytoniu, pudełko tutek 
lub kilka papierosów, szedł zwykle do kuchni, albo do miesz-
kania pani Mandlowej. Wiedząc o tem, Zagórski zapukał do 
drzwi, wiodących do mieszkania prywatnego.

Zastał towarzystwo dość liczne.
W pokoju stołowym, urządzonym z małomieszczańską 

elegancją tak, aby mógł jednocześnie uchodzić za salon, 
siedziała pani Mandlowa, jej córka, Wanda, syn Ryszard, 
doktór miejscowy, Bromiński i jakaś osoba płci żeńskiej, która 
szlochała, oparłszy głowę o stół. Na stole stała butelka wina, 
kilka niedopitych kieliszków i talerz z pierniczkami.

- Bardzo prosimy, panie profesorze! - zawołała pani 
Mandlowa, zauważywszy, że Zagórski się cofa. - Jesteśmy tu 
sami swoi. A i tak się pan o wszystkim dowie!

- Ja tylko po tytoń... Przepraszam bardzo... Nie chcę prze-
szkadzać!

Doktór Bromiński, starszy już człowiek, o łysej czaszce, 
dużej twarzy i bujnym, siwym, polskim wąsie, zwrócił ku 
niemu zlekka głowę i uderzył go jasno-niebieskiemi, aroganc-
kiemi oczyma tak, jakby chciał powiedzieć:

- Ty durniu jeden!
A potem, nie bąknąwszy ani słowa powitania, podniósł swój 

kieliszek do ust i syrpnął odrobinkę wina.
- Proszę bardzo! Pan profesor będzie łaskaw chwileczkę 

poczekać. Zaraz pójdę po tytoń. Proszę tymczasem siadać.
Aroganckie spojrzenie doktora, niewyraźne miny, obec-

nych, płacz nieznajomej i wreszcie istotna konieczność zaopa-

CZĘŚĆ I, ROZDZIAŁ II

W BIAŁEM MASTECZKU
Jerzy Bandrowski
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Urodziłem się dnia 14 kwietnia 1868 roku 
w małem miasteczku, w Zakliczynie nad 
Dunajcem, powiat Brzesko województwa 
krakowskiego. Jestem synem Kajetana 

i Teresy z domu Jędrzejowskiej. Jestem synem szewca 
i wiejskiego muzykanta-basisty. Mam lat, jestem 
starcem, 81, 9 miesięcy i 14 dni kiedy zacząłem pisać, 
przepełnione goryczą, wzgardą, poniżeniem, wspo-
mnienia z moich minionych lat, po których pozostały 
tylko widma. Pamięć moja sięga roku 1870, chcę tu 
wynurzyć jak byli traktowani komornicy i ich dzieci, 
którzy nie posiadali żadnych należności spadkowych, 
jak ta ludność była traktowana i wyzyskiwana przez 
ówczesną szlachtę i możnych. Dlatego była w nędzy, 
pomimo onej ciężkiej pracy. Do tej kategoryi ja także 
należę, jako pośledni rodzaj ludzki, chociaż ze zbli-
żonym materyałem. 

W czasie postu (...) odbywać się mogły, to też 
ojciec zajmował się robotą obuwia w domu albo 
wyjeżdżał na wieś. To też tem razem przyjechał 
gospodarz, zabrał warsztat cały i ojca i odjechał, w tej 
chwili wszystko pamiętam. Ja z matką pozostaliśmy 
w domu brata ojca - Antoniego Wesołowskiego i jego 
żony, którzy umarli nagle. Dom stał pusty, rodzina 
pozwoliła nam na zamieszkanie, dokąd się nie trafi 
kupiec. W domu tym była tylko jedna izba, przy-
stawka stajenki dla krówki lub świniaka. Ja z matką 
wszędzie chodziłem, a kiedy zostawałem w domu, 
moje ulubione miejsce było przy oknie, z którego 
widok był na ulicę, tak zwaną „Prusy”, ponieważ 
najdalej była wysunięta w stronę północną, Przedmie-
ście, a także na rzeczkę Wolankę i mostek. Tu przed 
oknem rosła duża wiśnia, podczas jej kwitnięcia była 
obsypana kwiatem, później zaś owocem, kiedy zaczęła 
dojrzewać i owoc był czerwony. Widok jej był piękny, 
od której matka nie mogła mnie odciągnąć. Siedząc 
tak długim czasem, dostałem wysokiej gorączki. 
Drugi dzień, według osadu, trzeba dać na przeczysz-
czenie, ale co? Sąsiadki doradziły, że najlepiej to jest 
oleos, to końskie lekarstwo matka przygotowała i daje 
mi. Ja się drę i nie chcę pić tej goryczy, matka mnie 
straszy, że mię odejdzie, cały zacząłem się trząść 
i bojąc się o matkę zanosiłem się od płaczu i oleos 
musiałem wypić z strasznym wstrętem. Po przele-
żeniu kilku dni nastąpiła poprawa. Przychodziłem do 
zdrowia. Nareszcie doczekaliśmy się ojca przyjazdu.

***
Ciężki stan gospodarczy kraju, za administracyi 

galicyjskich namiestników kraju, trzech po sobie 

sprawujących rządy w kolonii, 
hr. Taff i hr. Kazimierz i Stani-
sław Badeniowie. Wszystkie zapo-
trzebowania Galicji, kraj był ten 
był zaopatrywany z austriackich 
fabryk, tak jak każda kolonia. 
Miejscowy kapitał żydowski, zasi-
lany przez współwyznawców 
Rothschildów, dostarczał tak 
jakby na umówiony znak resztę 
zapotrzebowania kraju. Będąc 
pewnym i silnym okupował 
grunta, dwory, chałupy, stawy, 
jeziora, lasy, spław drewna, 
myta, budowy mostów i wszelkie 
obiekty, nawet skórki, masło 
i jaja, co tylko popadło, nic nie 
uszło ich oka. Nawet podczas 
pierwszej wojny światowej olej 
płynął w beczkach z fabryk 
żydowskich do namaszczania 
konających żołnierzy katolickich, 
do szpitali. Wszystkie karczmy 
w całej Galicji były w ich posia-
daniu, żadnym kupnem nie 
gardzili, stan gospodarczy stop-
niowo przechodził w ich ręce. 
A biedota żydowska uroczy-
ście święciła soboty i inne święta 
przestrzegając mocno Talmudu. 
Do zapalania świec i ognia, jako 
też i do gaszenia świec, wynaj-
mowali biednych katolików, a za 
tę pracę otrzymywali kawałki 
chałwy, kler tego nie widział. 
Stali się panami. Chłop nie 
mając tej gotówki, a lubiał się 
napić, wódki używał jako okrasę. 

To karczmarz, bardzo porządny 
człowiek, dawał na kredyt, kiedy 

chłop pił i nie płacił to karczmarz sądownie chałupę 
zabrał. Chłop z chałupą, rzemieślnicy, komornicy, 
cierpieli nędzę, zarobków nie było.

Wyjątkowo powiat brzeski obfituje w dwa browary, 
kilka gorzelni i resztę w dwory, które sezonowo tej 
masie i lepiej widzianym dostarczali roboty. Dodać 
tu należy i budowy, które od czasu do czasu, gdzieś 
się wyłaniały. Na tę ludność powiatu to za mało. 
Lud się dożywiał kukurydzą i plackami z zepsutych 
kartofli. Rząd sięga po należne mu podatki, płatnik 
sam głodny nie płaci aż zarobi, czeka tej chwili. 
Państwo czekać nie może, z powiatu płatnik utrzy-
muje żołnierza, tak zwaną egzekucyę, i do tego czasu, 
dokąd nie złoży należności w powiecie, żołnierz ten 
musi pozostać na całkowitym utrzymaniu.

Nareszcie nastąpił upragniony czas ludu galicyj-
skiego, którzy chcą opuścić granice kraju i jechać 
na zarobek do Ameryki i Kanady, państwa porozu-
miały się i granice zostały otwarte. Ludność rzuciła 
się, sprzedając swe mienie, i wszystko to zakupy-
wali za bezcen żydowscy handlarze, i tego było im za 
mało. Pod okiem władz utworzyli biuro emigracyjne 
na linii Oświęcim-Wadowice, rozsyłając agentów na 
całą Galicję. Ci, którzy otrzymali papiery podróżne 
w Starostwie, dobijali szczęśliwie do Ameryki 
i Kanady pod opiekę władz. Ci, którzy szli na obiet-
nice agentów, spotkał ich smutny los. Przyjechawszy 
do Oświęcimia, agent zaprowadzał ich do tajnego 
biura, zmuszając chłopa do zapłaty przewozu. Przy-
jeżdżając całymi rodzinami, agent wprowadza niedo-
szłego emigranta do biura, ten musi za całą podróż 
z góry zapłacić i musi czekać. Emigrant zjawia się po 
paru dniach i pyta o pracę i co jest z jego wyjazdem. 
Urzędnik nastawia budzik, mówiąc chłopu, że tele-
fonuje do Ameryki w jego sprawie, że już pojedzie, 
tylko przyjdzie odpowiedź. Emigrant szczęśliwy, że 
już pojedzie, a kiedy budzik przestał dzwonić, ten 
oprawca pyta się, ile ma pieniędzy. Chłop odpo-
wiada, że tyle i tyle - to nie może jechać, chłop, który 
tu przez dwa tygodnie siedział z rodziną, pieniądze 
stracił. Do Ameryki nie pojechał, chałupy i kawałka 
gruntu się pozbył, a teraz z płaczem wraca do 
rodzinnej wioski. Fakty te przedstawić może proces 
kukizowski w wydaniu ks. Stojałowskiego. W tym 
czasie „Wieniec i pszczółka” umieściły proces dzia-
łacza praskiego Omladyny (młodzieżówki - przyp. 
red.), gdzie sądy austryackie w Pradze czeskiej zasą-
dziły tego patryotę na sześć lat więzienia za przepi-
sanie „Czerwonego Sztandaru”. 

opr. Joanna Białecka  
(scan zapisków pradziadka)  

i Marek Niemiec

trzenia się w tytoń, wszystko to skłoniło Zagórskiego do 
wejścia. Nie rozbierając się, aby swej obecności nie nadać 
charakteru wizyty, usiadł na pierwszem lepszem krześle przy 
stole.

- Może kieliszek wina? - spytała pani Mandlowa, chwytając 
gościnnie butelkę. - Wandziu, daj panu profesorowi kieliszek. 
Proszę się nie obawiać, panie profesorze, to nie przyprawiony 
ja- błecznik, jaki teraz zamiast wina podają, to wino praw-
dziwe, przedwojenne, austrjackie!

- Winko aż ha! - oświadczył kategorycznie doktór.
Panna Wanda, rosła, bujna, przystojna dziewczyna, o wiel-

kich, ciemno-niebieskich oczach, orlim nosie i ubarwionych 
ustach, w strojnej matince, która za każdym ruchem odsłaniała 
lub akcentowała mocno jakąś tajemnicę jej dziewiczych ponęt, 
podała Zagórskiemu wdzięcznym ruchem duży, kryształowy 
kieliszek, trzymając go w smukłych palcach tak, aby wszystkie, 
niewątpliwie piękne, kamienie jej pierścionków mogły się 
jaknajlepiej sprezentować.

Jednocześnie szlochająca dotychczas osoba płci żeńskiej 
dźwignęła ze stołu swą twarz i Zagórski, ku wielkiemu swemu 
zdziwieniu, poznał w niej Elzę, córkę aptekarza.

- Panno Elzo! Czegóż pani tak płacze! - zawołał.
- A, ba! - odezwał się doktór.
Panna Elza Majsztrykiewiczówna, drobna i w porównaniu 

z panną Mandlówną niepokaźna, nie miała ani w swej twarzy, 
ani w postaci nic nadzwyczajnego. Była to sobie zwykła panna, 
z buzią o trochę ostrych rysach, drobna, szczupła i kanciasta. 
Zagórski; choć ją znał, nigdy nie wiedział, nie pamiętał; jakie 
ona ma oczy lub włosy. Może nawet nie ma włosów! Ale w tej 
chwili to byłą tylko zapłakana panna. Oczy miała czerwone, 
policzki mokre od łez.

- Niech-że pani da spokój! O co płakać? Co się niby takiego 
stało?

Doktór pokiwał znacząco swą łysą, lśniącą czaszką.
- Bydło! - mruknął pogardliwie. - Rozumiesz pan? Bydło!
Zagórski doktora znał i ani myślał sprzeciwiać się mu:
- Dobrze, że bydło! - zgodził się. - Ale cóż, się stało? 

Dlaczego panna Elza płacze?
- Bo jest głupia! - objaśnił doktór. - Nie powinna płakać, ale 

śmiać się!
- Jednakże?
- Jednakże? Cóż za straszna historja, że jej matka pokazała 

„starą panią” pani Mandlowej! To każda przekupka potrafi!
- Co takiego?
- Nic znowu tak nadzwyczajnego! Wypięła na nią „starą 

panią”. Nie widziałeś pan tego jeszcze w życiu?
- Doktorze! Jakże można! Przy pannach! 
Doktór spojrzał na niego zimno i odpowiedział: - Mój 

panie! Czy to ja co pokazywałem? Czego pan ode mnie chcesz?
Panna Elza znowu zaniosła się od płaczu.
- Ale cóż się właściwie stało? - pytał zaciekawiony Zagórski.
- Głupstwo! - warknął doktór.
- Pani aptekarzowa wyrządziła mamusi publiczny afront na 

rynku! - odezwał się Ryś. 
- Wstyd mówić!
- Pobiły się panie może?
- Dajże pan spokój! Pobiły! Powtarzam panu: aptekarzowa 

pokazała pani Mandlowej na rynku „starą panią”! - objaśnił 
doktór.

- A w dodatku miała czerwone, barchanowe majtki! Coś 
obrzydliwego! - oburzała się panna Wanda.

- Tak w biały dzień, na rynku, przy ludziach? - dziwił się 
Zagórski.

- Miała panią Mandlową może na tę demonstrację do swego 
salonu prosić? - przyszpilił Zagórskiego doktór.

Jabym na miejscu mamusi natychmiast skarżyła o obrazę 
honoru! - namawiała gorąco piękna panna.

- Moje dziecko, cóż ty znów za brednie wygadujesz! - 
oburzył się stary doktór. - Co czyjś honor może mieć wspól-
nego z czerwonemi majtkami aptekarzowej! Aptekarzowa 
postąpiła jak ostatnia przekupka i tylko sama się ośmieszyła.

- Ale o cóż poszło? - pytał Zagórski.
- Aptekarzowa ma do mamusi urazę za to, żeśmy przyjęli 

Elzę!
- Pannę Elzę? Przyjęli? Nie rozumiem.
- Co pan, z nieba spadł, czy co? Tażebo hej! - huknął na 

Zagórskiego doktór.
- Nie spadłem żadnego nieba, ale dopiero wczoraj przyje-

chałem i o niczem nie wiem! - zniecierpliwił się Zagórski.
- No, to ja panu powiem; jak wyjdziemy.
Tu zwrócił się do wciąż jeszcze płaczącej Elzy.
- A ty, Elzo, nic sobie z tego nie rób. Wogóle gwiżdżcie na 

starych. Jeśli oni bezwzględnie chcą łamać was, łamcie ich 
wy. I tak djabła są warci. Życie do was należy, nie do nich. 
Stawiajcie na swojem, wbrew wszystkiemu, a zobaczycie; że się 
wam jeszcze zaczną kłaniać. To stare pokolenie, przedwojenne, 
to pokolenie niewolnicze, podłe. Oni tylko siłę szanują, uznają 
tylko wymuszenie. No, to jazda! Wymuszajcie! Musicie sobie 
na nich wymusić swoje życie, inaczej pozdychacie. Ja tu jeszcze 
po południu wpadnę.

Od redakcji: Kolejny odcinek powieści Jerzego Bandrow-
skiego z roku 1922, opisującego mieszkańców i życie codzienne 
międzywojennego Zakliczyna, w następnym wydaniu Głosi-
ciela. Pisownia tekstu oryginalna. Przedruk z poznańskiego 
z Wydawnictwa Polskiego R. Wegnera.

Na zdjęciach: figura św. Jana Nepomucena - 
„czeskiego konsula” i zabytkowy dom, obydwa obiekty 

znajdują się na ul. Mickiewicza w Zakliczynie (widok 
współczesny). fot. Marek Niemiec

Część IV
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POZIOMO:
 1) pasja
 7) np. lodu
 10) przeciwnik
 11) wynalazł dynamit
 12) wybieg dla koni
 13) choroba psychiczna
 14) np. manna
 17) potocznie PKP
 22) polski samochód terenowy
 24) Jan..., aktor
 25) otoczenie
 26) astronomiczna jednostka
 27) szuflada zecerska
 28) gatunek piwa
 34) podziemna kolej
 37) zespół Ciechowskiego

 38) rysunkowa szarada
 39) z igłą
 40) fenomen
 41) bractwo
 42) meksykański sukulent

PIONOWO:
 1) mała weranda
 2) śnieżna pantera
 3) bitwa
 4) orszak
 5) grecka wyspa
 6) ...Marczułajtis
 7) lubi czereśnie
 8) rasa psa
 9) kamerdyner

 15) pustynia
 16) notatka
 18) bziki
 19) wyborca
 20) przeciwieństwo wiersza
 21) zamiast kolczyka
 23) w omasztowaniu...
 24) dryfujący lód
 28) słowo
 29) Piotr..., kompozytor
 30) pierwiastek chemiczny
 31) melodyjne trele
 32) uciekinier
 33) np. do kina
 34) płaszczka
 35) czeskie auto
 36) lęk 

KRZYŻÓWKA NR 37

Rozwiązaniem Krzyżówki nr 37 jest przysłowie, którego treść prosimy nadsyłać do  
15 listopada br. na adres: Redakcja „Głosiciela”, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn (hasło wraz 
z adresem zamieszkania można też zostawić w redakcji, p. nr 5 w ratuszu). Z puli prawidłowych 
rozwiązań wylosujemy jedno, jego autor otrzyma bon towarowy o wartości 50 zł.
Hasło Krzyżówki nr 36: „Plotka jest zawsze smakowita”. Laureatem zostaje p. Katarzyna 
Piechnik ze Stróż, która otrzymuje bon na towary i usługi o nominale 50 zł, do realizacji w PHU 
ALMARCO w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 31 (do odbioru w redakcji). opr. Antoni Sproski

SPONSOR KRZYŻÓWKI:
ALMARCO - Aleksander Bajorek 
Zakliczyn, ul. Malczewskiego 31
NIE CZEKAJ W KOLEJCE! SERWIS I WYMIANA OPON

KONKURS 
KRAJOZNAWCZY

Rozpoznaj - Wyślij - Wygraj zakupy!
Figurę MB z Dzieciątkiem w Bieśniku odnalazła p. Edyta Franczyk z Melsztyna. 

W nagrodę (dzięki szczęśliwemu wynikowi losowania) otrzymuje bon o wartości 100 zł do 
realizacji w zakliczyńskim Lewiatanie.

Kolejna zagadka autorstwa Stanisława Kusiaka - dla fanów detali architektonicznych. 
Wśród osób, które nadeślą na adres: Głosiciel, 32-840 Zakliczyn, Rynek 1, lub przyniosą do 
naszej redakcji w ratuszu prawidłowe rozwiązanie dot. lokalizacji modelu widniejącego na 
załączonej obok fotografii rozlosujemy 100-złotowy bon towarowy ufundowany przez PHZ 
Zachęta, do realizacji w Supermarkecie LEWIATAN w Domu Towarowym w Zakliczynie, 
Rynek 20. Na odpowiedzi czekamy do 25 listopada br.

SPONSOREM QUIZU JEST LEWIATAN
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Zakliczyn:
Drew-Dom - ul. Jagiellońska
Krzychpol - Rynek
Denar - Rynek
Ruch - Rynek
Delikatesy Smakosz - Rynek
Delikatesy Centrum - Rynek
Lewiatan - Rynek
Leader - ul. Polna
Express - Salon Prasowy - ul. Polna
Kodak-Ruch - Rynek
Wasbruk - stacja paliw

Charzewice - sklep GS Czchów
Melsztyn - sklep W. Grzesicki

Gwoździec - sklep M. Cichy
Gwoździec - Lewiatan
Wesołów - sklep J. Drożdż
Faściszowa - kiosk J. Kochan
Faściszowa - sklep M. Osysko
Dzierżaniny - sklep Z. Sacha
Paleśnica - kiosk St. Woda
Paleśnica - market D. Hajdecka
Olszowa - sklep Gr. Łazarz
Roztoka - sklep mot. St. Kuboń
Filipowice - sklep T. Damian
Ruda Kameralna - sklep A. Pachota
Faliszewice - remiza
Zdonia - sklep Ramix

Tu kupisz Głosiciela
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A-KLASA; 12 KOLEJKA; 16.10., GODZ. 14, STRÓŻE
ORZEŁ STRÓŻE - POGÓRZE GWOŹDZIEC 
4:2 (2:1)
BRAMKI: 37’ P. Kubik, 39’ Fijor, 44’ 
Tokarczyk, 80’ Krakowski, 83’ Kuna, 
88’ K. Macheta
ORZEŁ: Bagiński - Bolechała, 
Łękawski, Fijor, Piechnik, Nosek, 
Potok (86’ Falkowski), Paweł Kubik 
(85’ Kornaś), Tomasz Kubik (77’ 
Kuna), Węgrzyn, Izworski (70’ 
Krakowski)
POGÓRZE: Grzesicki, Potępa, Wąs, 
Dawid Macheta, Kamil Macheta, 
Tokarczyk, Mastalerz (10’ Brzęk), 
Czchowski, Soból, Jania, Franczyk
KARTKI: 27’ Czchowski, 56’ Kamil 
Macheta, 60’ Tokarczyk, 70’ Potępa 
oraz 54’ Potok
SĘDZIOWIE: Sławomir Pudło oraz 
Marcin Marcinkowski i  Tomasz 
Zając - KS Brzesko
WIDZÓW: ok. 100.

Zderzenie doświadczenia 
z młodością ze wskazaniem na tych 
pierwszych - tak można podsu-
mować derbowe spotkanie w Stró-
żach. W  drużynie gości wystą-
piło aż dziewięciu młodzieżowców, 

których wspierał nietuzinkowy rep 
stadionów, a zarazem grający trener 
- 42-letni Jacek Tokarczyk, nale-
żący do najlepszych graczy tego 
zaciętego pojedynku. W  drużynie 
gospodarzy - raptem jeden 18-letni 
młodzieżowiec, Arkadiusz Nosek. 
Reszta ekipy to piłkarze z długim, 
boiskowym stażem, kilku z nich, jak 
bracia Kubikowie, Szczepan Bole-
chała, Leszek Kuna czy Paweł Potok 
- po udanych epizodach w wyższych 
klasach rozgrywkowych.

Mecz w słonecznej, acz wietrznej 
i chłodnej aurze, na równej, przy-
szkolnej płycie, rozpoczął się 
z 10-minutowym opóźnieniem bez 
wyraźnego powodu, w tym samym 
czasie zakliczyński IV-ligowy 
Dunajec rozgrywał już efektowny 
pojedynek na Kamieńcu, pokonując 
ostatecznie górali z Białki Tatrzań-
skiej 4:0. Zaraz na początku przykrej 
kontuzji nabawił się Michał Masta-
lerz, dopiero co wyleczone kolano, 
w  niegroźnej sytuacji na środku 
boiska, znowu odmówiło posłu-
szeństwa. Pechowca w 10 minucie 
zastąpił filigranowy 18-latek Piotr 
Brzęk, dzielnie sobie poczynający na 

prawej stronie boiska. Na trybunie 
spora grupa kibiców, wśród nich 
burmistrz Jerzy Soska. Kilka minut 
później, tym razem Paweł Kubik 
sygnalizuje uraz, ale po chwili jest 
gotów do gry. 

Na początku derbowych zmagań 
- dobre tempo i gra w bark w bark. 
W  14 minucie kanonada pod 
bramką gości, Fijor przed szansą. 
Minutę później w  rewanżu wolej 
Tokarczyka w polu karnym, jednak 
z pozycji spalonej. Aktywny trener 
Pogórza po zwodzie z daleka wprost 
w  ręce utalentowanego Grzesic-
kiego, popisującego się w  ciągu 
całego meczu efektownym para-
dami i interwencjami. Gra toczy się 
w środku pola, dopiero w 31 min. 
po slalomie pomiędzy zawodnikami 
Orła strzela z  „szesnastki” Fran-
czyk, mimo że w  obronie gospo-
darzy rozważnie dyryguje kapitan 
Bolechała. 

W  37 min. Orzeł obejmuje 
prowadzenie. Paweł Kubik w asyście 
obrońcy pakuje piłkę obok zasko-
czonego Grzesickiego, prostopadłą 
piłkę posłał do strzelca gola Łukasz 
Węgrzyn. W  odpowiedzi minutę 

później Kamil Macheta z dalsza po 
rzucie wolnym tuż nad poprzeczkę. 
W 39 min. drugi cios gospodarzy. 
Po podaniu z linii bocznej Tomasza 
Kubika w środek pola karnego piłki 
dopada Fijor, efektowne uderzenie 
od poprzeczki na 2:0. 

Z „pogórzanami” jednak nie tak 
łatwo. Naszpikowana juniorami 
drużyna bije kontaktowego gola „do 
szatni”. W 44 min. „klepka” Tokar-
czyka z Dawidem Machetą i już jest 
tylko 2:1. 

Po zmianie stron napór Orła, ale 
sytuację stwarzają goście. Ponownie 
Tokarczyk do Dawida Machety, ten 
pomknął z  obrońcą na karku, ale 
uderzenie na bramkę minimalnie 
chybione. W 60 min. Tomasz Kubik 
w  akcji, ale po paradzie Grzesic-
kiego, poprawka z faulem na bram-
karzu. W  62 min. seria trzech 
potknięć i upadków, w tym jedna... 
sędziego. Minutę później „przypa-
lony” nieco Potok w  sytuacji sam 
na sam z  bramkarzem przenosi 
nad poprzeczkę. Ten sam zawodnik 
gospodarzy znowu dynamicznie 
wchodzi w obronę, jego mocny strzał 
broni instynktownie ręką 20-letni 

Grzesicki. W 70 min. T. Kubik do 
Węgrzyna, ostre uderzenie zza 
„szesnastki” trafia... w szybę samo-
chodu ustawionego za bramką. Na 
szczęście obejdzie się bez odszkodo-
wania z polisy AC. 

Orzeł przechodzi do ofensywy. 
Na 3:1 trafia w  80 min. z  rzutu 
karnego Krakowski, po faulu Wąsa 
na egzekutorze „jedenastki”. Riposta 
Dawida Machety dwie minuty 
później nieskuteczna, piłka toczy się 
wzdłuż bramki. Nokdaun nastąpił 
w  83 minucie. Rezerwowy Leszek 
Kuna dopełnia formalności, pakuje 
piłkę na 4:1 do pustej bramki po indy-
widualnej akcji Pawła Potoka. Potem 
gol na otarcie łez Kamila Machety, 
ten obrócił się w miejscu i pięknie 
zawinął, futbolówka wpadła lobem 
za kołnierz kompletnie zaskoczo-
nego Bagińskiego, który ani drgnął. 
W epilogu tego zaciętego i wyrów-
nanego - wbrew wynikowi - meczu 
potężnie kropnął z  rzutu wolnego 
w 44 min. nad poprzeczkę Grzegorz 
Krakowski. Rezultat jednak nie uległ 
zmianie. Derby dla doświadczonego 
Orła.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Derby dla 
rutynowanych 

„orłów”

Drużyna Orła w mocnym składzie Młodzieżowcy Pogórza
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RAM-CAR
Zakliczyn, ul. Mickiewicza 20

>> barierki
>> obróbka stali nierdzewnej
>> szlifowanie
>> polerowanie

tel. kom. 503-097-880; tel. 14-66-52-158

Apteka oferuje co miesiąc szeroki 
asortyment tanich leków 
i suplementów diety z gazetki 
kolportowanej do domów, 
a także innych leków w dobrych 
cenach, wykonuje leki recepturowe. 
Pacjent jest zawsze dobrze 
obsłużony i może otrzymać 
niezbędne wyjaśnienia i informacje.

PACJENCI 
SPRAWDZILI...

...NISKIE CENY 
POTWIERDZILI

PACJENCI 
SPRAWDZILI...

...NISKIE CENY 
POTWIERDZILI

Apteka czynna od poniedziałku do piątku: 8-18, w soboty: 8-13, w niedziele i święta: 10-12

APTEKA „PRZY RONDZIE”
mgr farm. Genowefa Mytnik

Zakliczyn, ul. Malczewskiego 29; tel. 14-66-52-167
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tel. 694-66-09-37

DEKORACJE 
ŚLUBNE 
KOŚCIOŁÓW
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F.H.U KUBOŃ
AUTO-CZĘŚCI I ELEKTROMECHANIKA

Stanisław Kuboń
Roztoka 26, tel. 14-66-53-756

Sklep z częściami 
samochodowymi oferuje:
- części do wszystkich samochodów
- oleje silnikowe i pełny asortyment      
   płynów eksploatacyjnych
- akumulatory

ZAPRASZAMY!

POGÓRZANIN ul. Spokojna 13, 32-840 Zakliczyn
tel./fax 14-66-53-313, 14-628-34-13, 

kom. 503-694-175

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Kazimierz Starostka

F.P.H.U „Pogórzanin” świadczy usługi wod-kan-co-gaz
Sklep z artykułami sanitarnymi oferuje m.in.
 > oryginalne meble łazienkowe

 > kleje, fugi, listwy wykończeniowe
 > farby, pigmenty, akcesoria malarskie
 > lustra i kinkiety
 > okleiny meblowe i paski ozdobne
 > dywaniki i maty antypoślizgowe
 > elektronarzędzia

Zapraszamy do 
GALERII 

ARTYKUŁÓW 
SANITARNYCH

Sklep i Galeria czynne:
pon.-pt 8:00-16:00

sob. 8:00-13:00
Kompetentne doradztwo, możliwość zakupu na raty.
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F.P.U.H KRĘG-BUD Grzegorz Kwiek
Hurtownia Pasz
Zakliczyn, ul. Kamieniec (obok Domu Towarowego)
tel. 14-66-52-156
tel. kom. 608-336-783

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

NAWOZY - atrakcyjna cena!

TRANSPORT!

Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa
ZAKPOL

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 6
tel./fax 14-66-53-484, 14-66-63-321

Wykonawstwo i montaż:
- konstrukcje stalowe, ślusarka budowlana, więźby dachowe,    
  stalowe i drewniane, usługi dekarskie
Produkcja:
- konstrukcje stalowe
Usługi:
- spawalnicze, ślusarskie i agrotechniczne
Handel:
- częściami do maszyn rolniczych, materiałami budowlanymi, 
tarcicą budowlaną, paliwem, skup złomu i metali kolorowych
 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

SPU Zakpol prowadzi SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
w dni powszednie i w soboty w godz. 7:00-15:00

Asortyment skupowanych surowców, jak i ceny, prosimy uzgadniać telefonicznie.
Uwaga! Prosimy o niedostarczanie makulatury, toreb jednorazowych z folii oraz plastików 

po artykułach spożywczych (do odwołania).
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