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Szanowni Mieszkańcy Gminy Zakliczyn
Drodzy Czytelnicy Głosiciela

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 
2018 Roku mamy przyjemność złożyć Państwu serdeczne życzenia; 
radości, uśmiechu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz 
samych sukcesów w pracy zawodowej. 

Niech Boża Dziecina pozwoli przeżyć niepowtarzalne świąteczne 
chwile w pokoju i we wzajemnej dobroci. Niech szczęście i zdrowie 
nigdy Was nie opuszczają, a wiara codziennie dodaje sił i energii 
do pokonywania życiowych przeciwności.

Czytelnikom i redakcji Głosiciela, w jubileuszowym roku 25-lecia 
istnienia pisma miasta i gminy Zakliczyn, wielu ciekawych artyku-
łów na jego łamach, owocnego współredagowania i nowatorskich 
pomysłów.

Wszystkim Państwu życzymy ciepła, spokoju i życzliwości, 
a w Nowym Roku dużo miłości!

Szopka autorstwa Stanisława Sochy - ludowego artysty z Faściszowej, instruktora warsztatów 
rzeźbiarskich w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna pn. „Uczucia zapisane na 
drewnie” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. FOT. STANISŁAW KUSIAK

Anna Moj
Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Zakliczynie

Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta
i Gminy Zakliczyn

VeloDunajcem  
z Lusławic do Czchowa

1 grudnia w Sali im. Spytka Jordana w zakliczyńskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa połączona z ceremo-
nią przekazania umowy na budowę liczącego 16,8 km fragmentu trasy rowerowej od Lusławic do zapory wodnej 
w Czchowie. Czytaj na str. 3

Wybrano 
Zarząd GSW
Podczas Walnego Zebrania Gminnej 
Spółki Wodnej, przeprowadzonego 
w ratuszu 4 grudnia br. z udziałem 
Burmistrza Zakliczyna, wybrano 

zarząd spółki. Prezesem GSW został 
Kazimierz Ryba z Zakliczyna, do 
Zarządu weszli: Zygmunt Olchawa 
z Filipowic i Marek Stężowski z Cha-
rzewic. Na kierownika robót wybrano 
Romana Skalskiego. Niebawem nowo 
powołany zarząd przygotuje listę zadań 
do realizacji w przyszłym roku.  (mn)

Na 100-lecie 
odzyskania 
niepodległości
Zakliczyńska Pieśń Niepodległo-
ści zabrzmiała dumnie w dopiero 
co odnowionej ratuszowej Sali im. 
Spytka Jordana, która nabrała nie-
przeciętnego błysku.

Czytaj na str. 9

Debata w ratuszu
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Zakli-
czynie zorganizowali II Gminną 
Konferencję dot. Przeciwdziałaniu 
Uzależnieniom. 12 grudnia br. 
debatowano w ratuszu nt. poziomu 
wiedzy z zakresu rozwiązywania 
problemów dotyczących uzależ-
nień i udzielenia pomocy osobom 
dotkniętym uzależnieniem lub 
przemocą w rodzinie. Pożyteczne 
spotkanie z udziałem przedstawicieli 
Policji, Służby Więziennej, psycho-
logów, samorządowców, duchowień-
stwa i pracowników oświaty.  (mn)



Głosiciel • Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn • Grudzień 2017 • Nr 12 (251) 2



Ukazuje się od 1993 roku    ISSN 1231-4641

SKŁAD: Marek Niemiec 
DRUK:

POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
Drukarnia Sosnowiec

WYDAWCA:
Zakliczyńskie Centrum Kultury
32-840 Zakliczyn, Rynek 1, tel. 14-628-33-30
Dyrektor: Kazimierz Dudzik
e-mail: dyrektor.zck@op.pl

REDAKCJA: 32-840 Zakliczyn, Rynek 1

Redaktor naczelny: Marek Niemiec, tel. 14-628-33-31
e-mail: glosiciel@zakliczyn.pl
Nakład: 1000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

1 grudnia w Sali im. Spytka 
Wawrzyńca Jordana w zakli-
czyńskim ratuszu odbyła się 
konferencja prasowa połączo-
na z ceremonią przekazania 
umowy na budowę liczącego 
16,8 km fragmentu trasy 
rowerowej od zapory wodnej 
w Czchowie do Lusławic. 

Zgodnie z zapisami w umowie 
zawartej pomiędzy samorządem 
Województwa Małopolskiego a firmą 
Strabag Infrastruktura Południe Sp. 
z o.o. z Wrocławia, budowa tej czę-
ści VeloDunajec będzie kosztować 
8,8 mln zł i ma być gotowa w listo-
padzie 2018 roku. Na uroczystość 
przekazania umowy do Zakliczyna 
przyjechali: marszałek Województwa 
Małopolskiego Jacek Krupa i wice-
marszałek Stanisław Sorys, którym 
towarzyszyli zastępca dyrektora Kan-
celarii Zarządu Jacek Pilch, będący 
jednocześnie pełnomocnikiem 
Zarządu Województwa Małopol-
skiego ds. budowy tras rowerowych, 
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódz-
kich Marta Maj, dyrektor Agendy 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego Jan Grabski.

Samorząd Powiatu Tarnowskiego 
reprezentowali wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Tarnowskiego Adam 
Czaplak oraz szef Komisji Finansów 
Rady Powiatu Kazimierz Korman. 
Samorządy gminne reprezentowali: 
Burmistrz Miasta i Gminy Zakli-
czyn Dawid Chrobak wraz ze swoim 
Zastępcą, licznie przybyłymi radnymi 
Rady Miejskiej z Wiceprzewodniczą-
cym Rady Henrykiem Lasotą i sołty-
sami oraz Burmistrz Czchowa Marek 
Chudoba. Na spotkaniu był obecny 
również pełnomocnik firmy Strabag 
Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Zakliczyńskie spotkanie wzbu-
dziło spore zainteresowanie mediów 
informacyjnych, co zresztą samo-
rządowcy wykorzystali do zorga-
nizowania konferencji prasowej. 
Gości przywitał burmistrz Dawid 
Chrobak, a konferencję poprowadził 
Jacek Pilch. Jako pierwszy głos zabrał 
marszałek Jacek Krupa, który mówił 
m.in. o tym, że samorząd wojewódzki 
postawił przed sobą ambitne zada-
nie, aby do 2020 roku wybudować 
w całej Małopolsce prawie 1000 km 
tras rowerowych. 

- To 8 szlaków łączących najdal-
sze zakątki naszego regionu, budo-
wane w najwyższym standardzie. 
Od prawie dwóch lat realizujemy 
intensywnie to zadanie. Do końca 
2017 roku rowerzyści będą już mieli 
do dyspozycji blisko jedną trzecią 
z zakładanych tysiąca kilometrów 
bezpiecznych i komfortowych tras 
rowerowych, w zdecydowanej więk-
szości poprowadzonych po wałach 
małopolskich rzek.

Marszałek Krupa zwrócił uwagę 
na to, że realizacja projektu nie jest 

prosta, począwszy od uzgodnień, 
a skończywszy na realizacji inwesty-
cji. Jacek Krupa pochwalił dyrektor 
Martę Maj i Zarząd Dróg Wojewódz-
kich, który w imieniu Województwa 
Małopolskiego zajmuje się realizacją 
tras rowerowych. Marszałek zwrócił 
uwagę na fakt, że powstanie trasy 
rowerowej VeloDunajec jest rów-
nież szansą na rozwój mikroregionu 
Czchów–Zakliczyn i cieszył się, że 
mógł gościć w pięknym miasteczku 
Zakliczynie.

Wicemarszałek Stanisław Sorys 
wyraził wielką radość w związku 
z pobytem w Zakliczynie, dla któ-
rego pretekstem jest ogłoszenie 
budowy kolejnego odcinka EuroVelo 
w Małopolsce. Sorys zwrócił uwagę 
na fakt, że od 7 lat funkcjonowania 
w małopolskim samorządzie woje-
wódzkim koalicji PO–PSL „rozwi-
jamy Małopolskę nie tylko poprzez 
duże aglomeracje, ale włączając do 
obiegu gospodarczego wszystkie 
obszary, zwłaszcza te, które są zapóź-
nione w rozwoju gospodarczym. 
Przypominam sobie czasy gdy sam 
byłem wójtem, że mówiło się o tym, 
iż środki europejskie są dla dużych 
samorządów. Pamiętam, jak odrzu-
cono mi wniosek, ponieważ był para-
fowany granatowym, a nie niebie-
skim atramentem. Dzisiaj zmieniło 
się wszystko. Gdybyśmy popatrzyli 
na mapę funduszu europejskich, to 
zobaczymy że w Subregionie Tarnow-
skim jest najbardziej kolorowo. Kiedy 
również patrzymy na inwestycje dro-
gowe, to też inni nam zazdroszczą: 

na przykład modernizacja drogi 
wojewódzkiej w kierunku Paleśnicy 
i Gródka nad Dunajcem czy w kie-
runku Gromnika, nie wspominając 
o potężnej inwestycji jaką jest obwod-
nica Tuchowa czy budowa mostu na 
Wiśle w Borysowej, budowa drogi 
z Tarnowa w kierunku Mielca - to są 
potężne zadania generujące olbrzy-
mie koszty, które dzięki tej koalicji 
w Małopolsce udaje się realizować”.

Wicemarszałek dodał, że również 
„sala, w której się znajdujemy, została 
wyremontowana dzięki udziałowi 
środków europejskich będących 
w dyspozycji Małopolski”. Sorys tłu-
maczył, że przy okazji przekazania 
umowy na budę odcinka VeloDunajec 
wylicza inne inwestycje realizowane 
w naszej okolicy, bo będąc na innych 
spotkaniach w gminie Zakliczyn 
jakoś, jak to ujął, „inne zadania się 
bardziej przebiły, natomiast te inwe-
stycje finansowane w ramach środ-
ków Województwa Małopolskiego 
czy środków, gdzie zarządzającym 
jest Województwo Małopolskie, o tym 
się jakoś w przestrzeni medialnej nie 
mówi tutaj. Kiedy mówimy o roz-
woju Małopolski, to mówimy też, że 
już 15 mln turystów przyjeżdża do 
Małopolski. Chcemy, żeby większa 
liczba turystów przyjeżdżała również 
w te tereny, żeby turyści zostawali nie 
tylko w Krakowie, w Oświęcimiu, ale 
żeby również na Ziemię Tarnowską 
i Sądecką w większej liczbie przyby-
wali, poznając naszą historię i tradycję, 
ale również ciesząc się z oferty spor-
towej i rekreacyjnej. Budowa tras 

rowerowych Velo w Małopolsce to 
potężne przedsięwzięcie, ale też chodzi 
o to, abyśmy w każdym subregionie 
zabezpieczyli środki na infrastrukturę 
uzupełniającą; pętle rowerowe. Przy-
kładowo, jeśli mówimy o Lusławicach, 
to też trzeba pamiętać o Kąśnej Dolnej 
i to jest ten potencjał napędowy dla 
turystyki, który należy wykorzystać”

Na koniec wystąpienia Stanisław 
Sorys podziękował marszałkowi 
Krupie, które jeszcze jako członek 
Zarządu Województwa (gdy marszał-
kiem był Sowa – przyp. K. D.) odpo-
wiadał za przygotowanie projektów 
drogowych oraz dyrektor Maj, bo 
jak stwierdził Sorys - „w subregionie 
tarnowskim tych dróg mamy przy-
gotowanych bardzo dużo”.

Po marszałku Stanisławie Sory-
sie głos zabrał burmistrz Czchowa 
Marek Chudoba: - Panowie Mar-
szałkowie, panie Burmistrzu, nie 
jesteśmy gospodarczo zapóźnieni 
– zauważył burmistrz Czchowa – ta 
współpraca pomiędzy Zakliczynem 
a Czchowem na różnych płaszczy-
znach się rozwija. Jak Czchów nie 
cieszy się z przebiegu projektowanej 
nowej trasy „Sądeczanki” (droga nr 
75), to bardzo cieszymy się z budowy 
VeloDunajec.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakli-
czyn Dawid Chrobak na wstępie 
podkreślił, że to ważny dzień dla 
Zakliczyna, bowiem budowa tego 
odcinka trasy rowerowej z pewnością 
podniesie atrakcyjność turystyczną 
gminy Zakliczyn. 

- Mamy już na swoim terenie ścieżki 
rowerowe wyznaczone już kilkanaście 
lat temu. Teraz zostaną one skomuni-
kowane. Zresztą we wszystkich folde-
rach i informatorach turystycznych 
piszemy o tym, że na terenie gminy 
powstaną kolejne trasy w ramach 
EuroVelo. Cieszę się też, że ta trasa 
połączy nie tylko dwie gminy: Zakli-
czyn i Czchów, ale też dwa powiaty: 
brzeski i tarnowski, a w przyszłości 
także dwa duże ośrodki: Tarnów 
i Nowy Sącz, a w dalszej kolejności 
przygraniczną Muszynę.

Burmistrz poprosił też marszałka 
Jacka Krupę o przychylność dla wnio-
sku o rewitalizację Rynku w Zakli-
czynie, który to wniosek przeszedł 
pozytywną ocenę formalną. Dawid 
Chrobak argumentował, że rewitali-
zacja Rynku to projekt najważniejszy 
w kontekście podniesienia atrakcyj-
ności turystycznej Zakliczyna.

Po wystąpieniu burmistrza 
Dawida Chrobaka jeszcze marszałek 
Stanisław Sorys wyjaśniał, że pozy-
tywna ocena formalna wniosku to 
znaczy że wniosek jest złożony na 
właściwym formularzu i posiada 
wymagane załączniki, po czym nastą-
piła ceremonia prezentacji umowy 
na realizację odcinka VeloDunajec 
z Czchowa do Lusławic.

Kazimierz Dudzik
fot. Marek Niemiec

VeloDunajcem - z Lusławic 
do Czchowa - za rok

Informacja w sprawie 
gospodarowania 

odpadami komunalnymi 
w 2018 roku

Urząd Miejski w Zakliczynie 
informuje, że Rada Miejska 
w Zakliczynie na sesji w dniu 
20 listopada 2017 r. podjęła 
uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXXIII/337/2013 
Rady Miejskiej w Zakliczynie 
z dnia 29 października 2013 
r. w sprawie postanowienia 
o odbieraniu odpadów komu-
nalnych od właścicieli nierucho-
mości, położonych na terenie 
Gminy Zakliczyn, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a po-
wstają odpady komunalne.

W związku 
z powyższym od 
dnia 1 stycznia 
2018 r. Urząd Miej-
ski w Zakliczynie 
przestanie być jednostką odpowie-
dzialną za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nierucho-
mości niezamieszkałych, zatem obo-
wiązek ten przechodzi na właścicieli 
tychże  nieruchomości (rozumie 
się przez to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiada-
jące nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością).

W celu realizacji od stycznia 2018 
roku obowiązku właściwego gospo-
darowania odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości niezamiesz-
kałej powinien w grudniu 2017 r. 
zawrzeć stosowną umowę z wybranym 
przedsiębiorcą wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, prowadzo-
nego przez Burmistrza (stan na dzień 
30 listopada 2017 r.):
• FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. 

Odległa 8, 33–100 Tarnów,
• Firma Usługowo–Handlowa 

„Dimarco” Marek Strzelec 32–861 
Iwkowa 482,

• Miejskie Przedsiębiorstw Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 
Okrężna 11, 33–100 Tarnów,

• Przedsiębiorstwo Obrotu Surow-
cami Wtórnymi SURPAP s.c. ul. 
Wyspiańskiego 3, 33–300 Nowy 
Sącz,

• CONTEKO Sp. z o.o. ul. Woleńska 
15, 33–130 Radłów,

• Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych van Gansewinkel Kraków 
Sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30–740 
Kraków,

• AVR Sp. z o.o. ul. Józefa Dietla 
93/4, 31–031 Kraków
Jednocześnie informuję, że od 

2018 roku system gospodarowania 
odpadami komunalnymi z nierucho-
mości zamieszkałych (gospodarstw 
domowych) pozostaje bez zmian.

Wszelkich informacji w powyższej 
sprawie udziela pracownik Urzędu 
Miejskiego w Zakliczynie, p. Paulina 
Waryas, tel. 14-632-64-74, e-mail: 
paulina.waryas@zakliczyn.pl.

Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta 

i Gminy Zakliczyn
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Konferencja prasowa w Sali im. Spytka Jordana



Gmina Zakliczyn pozyskała 
260 tys. zł z Funduszu Spra-
wiedliwości. Za te pieniądze 
zostanie zakupiony samochód 
ratowniczy dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zakliczynie, a ponadto 
wszystkie jednostki OSP 
z terenu zakliczyńskiej gminy 
otrzymają sprzęt do rato-
wania zdrowia i życia ludzi – 
zestawy PSP R1 oraz defibry-
latory AED.

Zreformowany Fundusz Spra-
wiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości, działa 
od września 2017 roku. Wpływają 
do niego pieniądze od ludzi, którzy 
dopuścili się przestępstwa, złamali 
prawo, uczynili krzywdę innym. 
Zmiany ustawowe pozwoliły na 
poszerzenie katalogu organizacji, 
które będą mogły pomagać poszko-
dowanym. Tak, aby rzeczywista 
pomoc dotarła do jak największej 
grupy potrzebujących.

Minister Sprawiedliwości Zbi-
gniew Ziobro podjął m.in. decyzję, 
aby niemałą część środków z tego 
Funduszu przekazać strażakom 
z Ochotniczych Straży Pożarnych. 
– To ludzie, którzy z wielkim poświę-

ceniem, oddaniem, a często z nara-
żeniem własnego życia, niosą pomoc 
innym. Zawsze należy im się za to 
szacunek. Ale w parze z uznaniem 
powinno iść realne wsparcie – powie-
dział minister Zbigniew Ziobro pod-
czas uroczystości podpisania umów 
z samorządami w Małopolskim Urzę-
dzie Wojewódzkim.

Gmina Zakliczyn znalazła się 
w gronie 13 małopolskich gmin, 
które otrzymały pieniądze na zakup 
lekkiego samochodu ratowniczego. 
Trafi do jednostki OSP w Zakliczy-
nie. Ponadto wszystkie jednostki OSP 
z zakliczyńskiej gminy otrzymają 
urządzenia niezbędne do udzielania 
pomocy poszkodowanym w wypad-
kach bezpośrednio na miejscu zda-
rzenia.

- Dziękuję serdecznie za wspar-
cie naszych starań Posłowi Micha-
łowi Wojtkiewiczowi oraz Prezesowi 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Małopolsce Edwardowi Siarce za 
przychylne potraktowanie prośby 
mojej oraz Pana Posła Wojtkiewicza 
o pieniądze na samochód strażacki 
z Funduszu Sprawiedliwości – stwier-
dza Dawid Chrobak, burmistrz Mia-
sta i Gminy Zakliczyn.

Rafał Kubisztal
fot. arch. UM

Ochotnikom z Zakliczyna nie-
bawem w garażu okazałej re-
mizy przybędzie nowy pojazd. 
Nie jest to ciężki wóz bojowy, 
o który zabiegają od paru lat, 
ale równie pomocny w służbie 
pojazd ratowniczy, który zastą-
pi wysłużonego Land Rovera. 
Niebagatelną kwotę w wysoko-
ści 260 tys. zł gmina Zakliczyn 
pozyskała z Ministerstwa Spra-
wiedliwości z tzw. Funduszu 
Sprawiedliwości. 

Prezes Edward Siarka również nie 
kryje satysfakcji z pozyskania mini-
sterialnego grantu. - Umowy na zakup 
sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawie-
dliwości obejmują zakup 630 toreb 
medycznych i 210 defibrylatorów. 
Jednostki o największej liczbie wyjaz-
dów wzbogacą się o zestawy ratow-
nictwa technicznego. Dofinansujemy 
zakup 14 samochodów ratownictwa 
technicznego. Program będzie reali-
zowany w 2018 roku już na terenie 
całej Polski. Dziękuję w imieniu mało-
polskich strażaków panu Ministrowi 

Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro 
za utworzenie Funduszu.

Konkretne wsparcie z Minister-
stwa Sprawiedliwości z pewnością 
ucieszyło naszych druhów z preze-
sem Maciejem Gofronem, pojawiło 
się akurat jakby w nagrodę za tytuł 
najlepszej jednostki w wojewódz-
twie. To już drugie takie zaszczytne 
miano w historii OSP Zakliczyn. 27 
listopada br. specjalna komisja pod 
przewodnictwem prezesa ZOW 
ZOSP RP Edwarda Siarki orzekła, że 
w konkursie na „Najlepsza Jednostkę 
OSP w Województwie Małopolskim 
w roku 2017” zwyciężyła Ochotni-
cza Straż Pożarna w Zakliczynie. Po 
eliminacjach powiatowych komisja 
oceniła 16 aplikacji. W szranki woje-
wódzkie ostatecznie zakwalifikowano 
jednostki z Głogoczowa, Krośnicy, 
Moszczenicy, Bulowic, Gorenic, 
Skawiny II, Górek, Przesławic, Jorda-
nowa, Książa Wielkiego, Kłaja, Ujścia 
Jezuickiego, Targanicy Górnej, Łapa-
nowa, Łososiny Górnej i Zakliczyna. 

OSP Zakliczyn otrzymała za pierw-
sze miejsce nagrodę w wysokości 35 

tys. zł, ufundowaną przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego. Drugie 
miejsce przypadło jednostce z Książa 
Wielkiego - nagroda 30 tys. zł przy-
znana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 20 tys. zł - 
nagroda WFOŚiGW - za trzecie miej-
sce odebrał zarząd OSP Skawina II.

Warto też wspomnieć o innym 
laurze dla zakliczyńskiej jednostki. 
30 września br. w remizie OSP Czu-
łówek k. Krakowa na Wojewódzkim 
Przeglądzie Kronik i Monografii 
„Historia zaklęta w kronikach” III 
miejsce zajęła zakliczyńska kronika 
ochotniczej straży, prowadzona obec-
nie przez druhnę Ewę Klocek - wice-
prezes jednostki. Nagrodę odebrał dh 
Tadeusz Trytek.

Tak więc dorobek i dyspozycja 
zakliczyńskiej jednostki jest impo-
nujący i zauważany. Niech te nagrody 
będą motywacją do pokonywania 
nowych wyzwań. A tych nie brakuje. 
Naszym dzielnym fajermanom z serca 
gratulujemy! Marek Niemiec

fot. arch. ZOSP Gorlice

W Zakliczynie powstanie 
plac targowy z prawdziwego 
zdarzenia, na którym znajdą 
się m.in. stoiska do sprzedaży 
lokalnych produktów i ekolo-
gicznej żywności. Na prze-
budowę targowiska zlokali-
zowanego przy ul. Grabina 
samorząd pozyskał 521 tys. zł 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-20.

Teren obecnego targowiska 
w Zakliczynie, na którym planowana 
jest inwestycja, jest dość zaniedbany. 
Wkrótce wszystko zdecydowanie 
zmieni się na plus. Zbudowana 
zostanie infrastruktura handlowa 
i usługowa z prawdziwego zdarzenia. 
Targowisko będzie mogło funkcjo-

nować przez cały rok i będzie ogól-
nodostępne.

Co konkretnie zostanie zrobione 
na działce przy ul. Grabina? Wyko-
nany zostanie chodnik oraz odwod-
nienie terenu a nawierzchnia placu 
zostanie utwardzona. Wykonane 
zostaną również zadaszone stoiska 
i zrobiony zostanie podział na strefy 
handlowe. Jedną stanowił będzie 
asortyment owocowo-warzywny, 
drugą ogrodniczy, a na trzeciej 
znajdował się będzie asortyment dla 
hodowców: zboża na karmę, pasza 
dla zwierząt itp. Będzie też miejsce 
do sprzedaży żywych zwierząt, przy 
którym znajdzie się stałe poidło.

Targowisko wyposażone zosta-
nie w sanitariaty, wykonane zostaną 
przyłącza do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. Będzie też parking 
dla samochodów.

- Dużą wagę przywiązujemy do 
powstania stoisk do sprzedaży lokal-

nych produktów rolno-spożywczych. 
Będzie można je kupować prosto od 
producenta, czyli od rolnika. Będą 
ponadto oznaczone stoiska do sprze-

daży żywności ekologicznej. Realizacja 
tych projektów jest niezwykle ważna 
dla mieszkańców oraz lokalnych 
przedsiębiorców  – informuje Dawid 
Chrobak, burmistrz miasta i gminy 
Zakliczyn.

Przewiduje się, że całość robót 
zamknie się kwotą ponad 1 miliona 
złotych.

Prócz Zakliczyna o wsparcie 
przebudowy placu targowego sta-
rały się Wietrzychowice i Moszcze-
nica. Nowe targowiska powstaną 
w Bukownie, Proszowicach, Gdowie, 
Michałowicach, Ochotnicy Dolnej, 
Pleśnej i Kętach. Samorząd Woje-
wództwa Małopolskie przeznaczył 
na ten cel z PROW-u w sumie 6,8 
mln zł.

Rafał Kubisztal

Targowisko z lokalnymi produktami

Samochód 
strażacki i sprzęt 

do ratowania życia

Ministerialna dotacja 
dla najlepszej jednostki 

w województwie!

Gmina Zakliczyn znalazła się w gronie 13 małopolskich gmin, które otrzymały pieniądze na 
zakup lekkiego samochodu ratowniczego. Trafi do jednostki OSP w Zakliczynie.

Gala w Czułówku z udziałem prezesa ZOSP Waldemara Pawlaka.
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8 listopada br. burmistrz Da-
wid Chrobak podpisał z mini-
strem Andrzejem Adamczy-
kiem oraz Tomaszem Tomalą 
- pełnomocnikiem ministra 
ds. organizacji Krajowe-
go Zasobu Nieruchomości 
list intencyjny ws. budowy 
w gminie Zakliczyn miesz-
kań (wspólnie z Krajowym 
Zasobem Nieruchomości) 
w ramach rządowego progra-
mu Mieszkanie Plus.

Gmina Zakliczyn jest jedną 
z czterech pierwszych gmin z Mało-
polski, które podpisały list inten-
cyjny w tej dziedzinie. Pozostałe 
gminy to: Pcim, Skawina i Szerzyny. 
W ramach programu powstanie 

40 mieszkań w Lusławicach (obok 
przedszkola) oraz 30 mieszkań 
w Paleśnicy (obok ośrodka zdro-
wia). Wkrótce zostanie zlecona 
dokumentacja projektowa dla tych 
budynków. Okres realizacji zadania 
to lata 2018-2019.

- Dziękuję panu ministrowi 
Andrzejowi Adamczykowi za udzie-
loną pomoc i poparcie naszego wnio-
sku. Słowa podziękowania za wspar-
cie naszej gminy kieruję również do 
panów: posła Michała Wojtkiewicza, 
posła Jarosława Szlachetki, Tomasza 
Żuchowskiego - wiceministra infra-
struktury i budownictwa, Łukasz 
Smółki - szefa Gabinetu Politycznego 
Ministra Infrastruktury i Budownic-
twa oraz Tomasza Tomali - Dawid 
Chrobak z uznaniem o wsparciu 

zakliczyńskiego wniosku i projektu. 
- Rządowy program Mieszkanie Plus 
to realizacja zasady zrównoważonego 
rozwoju naszego kraju. Dzięki pro-
gramowi polskie rodziny będą mogły 
mieć pewność, że stać je będzie na 
posiadanie własnego, taniego miesz-
kania i że każda polska rodzina będzie 
miała szansę żeby stać się właścicie-
lem takiego mieszkania. Młodzi ludzie 
będą mogli bezpiecznie planować 
przyszłość.

22 listopada br. odbyło się kolejne 
spotkanie w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa w zakre-
sie umowy inwestycyjnej w ramach 
programu Mieszkanie Plus w gmi-
nie Zakliczyn z udziałem burmistrza 
Dawida Chrobaka, Łukasza Smółki 
i Tomasza Tomali. (mn)

Gmina Zakliczyn otrzyma-
ła kolejne duże rządowe 
pieniądze na modernizacje 
lokalnych dróg. Wkrótce 
przebudowana zostanie ul. 
Grabina w Zakliczynie oraz 
wyremontowana droga 
gminna w Lusławicach. 
Budżet państwa wesprze 
te przedsięwzięcia kwotą 
prawie 1,3 mln zł.

Do Urzędu Miejskiego w Zakli-
czynie dotarła właśnie informa-
cja o przyznaniu Gminie Zakli-
czyn dofinansowania w kwocie 
blisko 1,2 mln zł w ramach 
rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Programem zarzą-
dza Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa.

Rozbudowany zostanie prze-
szło 1,5 km odcinek ul. Grabina 
w Zakliczynie. Przewidywany 
koszt całego przedsięwzięcia to 
przeszło 2,2 mln zł. Droga ta 
posiada strategiczne znaczenie. 
Łączy dwie drogi powiatowe, 
a ponadto znajdują się przy niej 
ważne dla mieszkańców instytucje 
– Dom Pogodnej Jesieni, Ośrodek 
Zdrowia, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych, jest też m.in. stacja 
benzynowa i plac targowy.

- Droga zostanie kompleksowo 
przebudowana. Zostanie wyko-

nane odwodnienie, na całej dłu-
gości modernizowanego odcinka 
położona zostanie nowa nakładka 
asfaltowa, będą zrobione przej-
ścia dla pieszych, pojawi się nowe 
oświetlenie. Wybudowane zosta-
nie 1,2 km chodnika, bo na części 
tej drogi chodnik już jest. Przetarg 
na wykonawstwo będziemy chcieli 
rozstrzygnąć w styczniu 2018 roku 
– informuje burmistrz Zakliczyna 
Dawid Chrobak.

Do zakliczyńskiego urzędu 
przesłana została również pro-
mesa (szósta już w tym roku!) na 
remont kolejnej drogi w ramach 
podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Tym 
razem przyznano 120 tys. zł na 
remont drogi gminnej „Sklep” 
w miejscowości Lusławice. Jest 
to droga łącząca ulicę Lwowską 
z drogą powiatową koło sklepu 
i przedszkola.

Tutaj sprawa jest tym bardziej 
korzystna, bo przyznane dofinan-
sowanie wynosić ma 80 procent 
całości zadania. Warte podkre-
ślenia jest, że w tym roku z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Gmina Zakliczyn 
uzyskała już przeszło 1,6 mln zł 
dofinansowania na poprawę stanu 
dróg uszkodzonych w wyniku 
klęsk żywiołowych.

Rafał Kubisztal
fot. Marek Niemiec

Kolejne drogowe 
inwestycje z rządowym 

wsparciem

Bezpłatne porady prawne
Radca prawny Dawid Chrobak,  

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, udziela bezpłatnych porad 
prawnych w Biurze Poselskim Posła Michała Wojtkiewicza 

w Zakliczynie, Rynek 5, I piętro. 
Biuro czynne w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn informuje,

Podpisano list intencyjny 
ws. budowy mieszkań 

w Lusławicach i Paleśnicy

9 listopada w Zespole Szkolno–
przedszkolnym w Paleśnicy od-
był się Międzyszkolny Konkurs 
„Sławię Cię Ziemio Ojczysta 
poezją i pieśnią.” W konkursie 
uczestniczyli reprezentanci 
sześciu szkół podstawowych 
z terenu gminy Zakliczyn: ze 
Szkoły Podstawowej im. T. 
Kościuszki w Stróżach, Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Gwoźdźcu, Szkoły 
Podstawowej im. J. Malczew-
skiego w Faściszowej, Szkoły 
Podstawowej im. Lanckoroń-
skich w Zakliczynie, Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Filipowicach oraz Ze-
społu Szkolno–Przedszkolnego 
w Paleśnicy.

Każda ze szkół wystawiła repre-
zentanta w kategorii „poezja patrio-
tyczna” i w kategorii „pieśń patrio-

tyczna”. Prezentacjom przysłuchiwali 
się uczniowie szkoły w Paleśnicy, 
nauczyciele i goście, a wśród nich 
burmistrz Dawid Chrobak. Konkurs 
poprowadziła dyrektor Agnieszka 

Pomikło, a występy oceniała komi-
sja w składzie: Stanisław Deś – prze-
wodniczący jury oraz Janina Sumara, 
Andrzej Drażnycia i Kazimierz 
Dudzik.

Piękne to było wydarzenie i wysoki 
poziom artystycznych prezentacji. 
W kategorii „poezja patriotyczna” 
wygrała reprezentantka Szkoły 
Podstawowej im. Lanckorońskich 
w Zakliczynie Justyna Perkman, 
a w kategorii „pieśń patriotyczna” 
zespół wokalny z Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego im. T. Kościuszki 
w Paleśnicy.

Gratulacje należą się wszystkim 
recytującym i śpiewającym artystom 
i ich opiekunom oraz organizatorom 
wydarzenia.

Tekst i fot. Kazimierz Dudzik

Patriotycznie w Paleśnicy

Wysoki poziom wykonawców paleśnickiego przeglądu

Pani dyrektor i przewodniczący jury ogłaszają wyniki

Burmistrz Chrobak podziękował ministrowi Błaszczakowi za wsparcie z tzw. „powodziówek” 
MSWiA podczas uroczystości reaktywowania Posterunku Policji w Zakliczynie
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18 listopada br. w Zajeździe 
„Ania” przy ul. Krakowskiej 
odbyły się wybory Zarządu 
Terenowego PiS w gminie 
Zakliczyn. W wyniku wybo-
rów Dawid Chrobak został 
Przewodniczącym Zarządu 
Komitetu Terenowego Prawa 
i Sprawiedliwości w gminie 
Zakliczyn. 

Zgodnie ze statutem PiS przewod-
niczący struktur gminnych wchodzi 
do zarządu powiatowego PiS. Sekre-
tarzem Zarządu Gminnego została 
Ewa Nijak, a skarbnikiem Maciej 
Krakowski. Wybory przeprowadził 
Ryszard Pagacz - sekretarz Zarządu 
Okręgowego PiS w Tarnowie oraz 
Piotr Wójcik - członek Zarządu Okrę-
gowego PiS w Tarnowie.

Nowo wybrany przewodniczący 
przedstawił zamierzenia na przyszły 
rok, służące osiągnięciu jak najlep-
szego wyniku w nadchodzących 

wyborach samorządowych. Dawid 
Chrobak do najważniejszych zadań 
stojących przed samorządem Gminy 
Zakliczyn w 2018 zaliczył: pozyskanie 
z Urzędu Marszałkowskiego dofi-
nansowania i rozpoczęcie rewitali-
zacji rynku w Zakliczynie (10 mln 
zł), zakończenie inwestycji związa-
nej z budową przedszkola i żłobka 
w Zakliczynie (5,5 mln zł) oraz roz-
poczęcie realizacji rządowego pro-
gramu Mieszkanie Plus (8,5 mln zł). 
Do bardzo istotnych zadań zaliczył 
również przebudowę targowiska na 
ul. Grabina w Zakliczynie (1 mln zł) 
oraz przebudowę ul. Grabina (2,2 
mln zł). 

- Dziękuję koleżankom i kolegom za 
obdarzenie mnie zaufaniem i poparcie 
mojej kandydatury na Przewodniczą-
cego Zarządu Komitetu Terenowego 
Prawa i Sprawiedliwości w Gminie 
Zakliczyn. Najbliższy miesiące to 
czas przygotowania się do wyborów 
samorządowych, które prawdopodob-

nie odbędą się 4 lub 18 listopada 2018 
roku. Naszym celem jest osiągnięciu 
jak najlepszego wyniku w nadcho-
dzących wyborach samorządowych, 
zarówno na szczeblu gminnym, jak 
i w powiecie czy sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz realizacja 
programu zrównoważonego rozwoju 
kraju.

W zakliczyńskich wyborach 
uczestniczył również Jacek Hudyma 
- Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
Tarnowskiego, zarazem członek 
Zarządu Okręgowego PiS w Tarno-
wie i pełnomocnik PiS w Powiecie 
Tarnowskim, oraz Jacek Ściboro-
wicz - członek Zarządu Okręgowego 
w Tarnowie.

Warto dodać, że to kolejna funk-
cja, którą obejmuje Dawid Chrobak, 
wszak należy do Rady Politycznej 
Prawa i Sprawiedliwości (to naj-
wyższa władza uchwałodawczą PiS 
w okresach pomiędzy posiedzeniami 
Kongresu), jest członkiem prezydium 
Zarządu Okręgowego PiS w Tarnowie 
i Skarbnikiem Okręgowym PiS. Pod-
czas zebrania powiatowego człon-
ków PiS Powiatu Tarnowskiego, które 
odbyło się 9 grudnia br. w siedzibie 
OHP w Tarnowie, został skarbni-
kiem powiatowym PiS. Ostatnio 
został również wybrany do Zarządu 
nowo powołanego Związku Samo-
rządów Polskich, stowarzyszenia 
zrzeszającego samorządy. Dawid 
Chrobak należy również do Woje-
wódzkiego Zespołu Samorządowego, 
którego zadaniem jest przygotowa-
nie programu PiS dla Województwa 
Małopolskiego. Przewodniczącym 
Zespołu jest poseł Jarosław Szla-

chetka z Myślenic. W skład Zespołu 
wchodzą m.in. Piotr Ćwik – Woje-
woda Małopolski, Józef Gawron 
– Wicewojewoda Małopolski, Bar-

bara Nowak – Małopolska Kurator 
Oświaty.

Marek Niemiec
fot. arch. KT PiS

W Zakliczynie po raz kolejny 
przeprowadzono finał „Szla-
chetnej Paczki”. Pomysł ks. 
Stryczka padł i u nas na podatny 
grunt, mimo że potrzebujących 
i ubogich ubywa, zwłaszcza po 
wdrożeniu rządowego pro-
gramu „Rodzina 500 plus”, ale 
konkretna paczka dla konkret-
nej rodziny stanowi „zastrzyk 
motywacji i pomoc w odbiciu się 
od ubóstwa” - jak podkreśla ko-
ordynatorka akcji Monika Kulak.

Finał przeprowadzono w dniach 9 
i 10 grudnia br. Bazą XVII Ogólno-
polskiego Finału Szlachetnej Paczki 
była Sala Bł. Krystyna Gondka 
w klasztorze Ojców Franciszkanów 
w Zakliczynie. Już po raz trzeci fina-
łowy sztab w Zakliczynie koordyno-
wał dystrybucję paczek na obszarze 
pięciu okolicznych gmin. 

- Rodzina biorąca udział w akcji 
jest starannie wybierana, zgłaszana 
przez osoby, które najlepiej ją znają: 
szkoły, kościoły, sąsiadów, musi wyka-
zać, że mimo trudnych warunków, za 
wszelką cenę stara się żyć godnie i pró-
buje samodzielnie, w miarę swoich sił, 
wyjść z trudnej sytuacji - tłumaczy 
koordynatorka akcji. 

Wcześniejsze rozeznanie miało 
na celu wskazanie konkretnych 

adresatów „Szlachetnej Paczki”. 
Największa liczba paczek trafiła do 
rodzin w Zakliczynie - 32, w gminie 
Ciężkowice -18, gminie Wojnicz 5, 
gminie Gromnik - 3, gminie Gródek 
nad Dunajcem - jedna. Łącznie 59 
gospodarstw domowych otrzymało 
pomoc na kwotę ponad 200 tys. zł, 
najcenniejsza paczka opiewała na 
sumę 8,5 tys. zł. Podarki spływały 
z całego regionu.

Informacje o potencjalnej rodzinie 
- beneficjencie programu - sprawdzają 
wolontariusze. Wytypowana osiem-
nastka ankieterów z burmistrzem 
Dawidem Chrobakiem i wiceburmi-
strzem Zakliczyna Dawidem Dru-
kałą odwiedzała zgłoszone rodziny 
i przeprowadzała z nimi na miejscu 
wywiad, by ustalić, jakie najważniej-

sze rzeczy są konieczne, by poprawić 
ich trudną sytuację. W finale jednak 
uczestniczyło o wiele więcej osób 
dobrej woli, które podjęły się pomocy 
zarówno w sztabie, jak i przy rozwo-

żeniu paczek do rodzin. Włodarze 
naszej gminy wykorzystywali do tego 
celu swoje prywatne samochody.

- Najważniejsze zgłoszone w tym 
roku przez rodziny potrzeby, to głów-
nie żywność, węgiel na opał, AGD, 
meble, buty, ubrania, ale i nietypowe 
życzenia, wydawałoby się dość zaska-
kujące, jak np. golarka elektryczna dla 
dorastającego chłopca - mówi Dawid 
Drukała, wiceburmistrz Zakliczyna.

„Nie mają łazienki, więc kąpią się 
w misce. W jednym pokoju i mikro-
skopijnej kuchni mieszkają trzy 
rodziny, w bardzo trudnych warun-
kach (…). Gdy Zosia miała urodziny 
i chciała zaprosić do domu koleżanki, 
mama musiała jej wytłumaczyć, że to 
jednak nie najlepszy pomysł.

To jeden z tysięcy opisów rodzin, 
do których dociera SZLACHETNA 
PACZKA. Odkrywamy prawdziwą, 
ukrytą biedę i pomagamy ludziom się 
z niej uwolnić. Przekraczamy progi 

domów tych, którzy sami mówią 
o sobie, że „świat o nas zapomniał”. 
W Polsce 8 milionów Polaków 
doświadcza ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, blisko 50 proc. osób 
niepełnosprawnych deklaruje, że nie 
zawsze starcza im na jedzenie. Co 
czwarty samotny rodzic z powodu 
braku pieniędzy rezygnuje z wykupu 
lekarstw dla dzieci. 

Uważam, że nie może być tak, 
że czym więcej pomocy, tym więcej 
potrzebujących. Chcemy pomagać 
tak, aby ludzie sami radzili sobie 
w życiu. Nie chcemy biedy. Nie 
chcemy rekordów. Chcemy praw-
dziwej miłości wzajemnej. Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego! - 
uważa ks. Jacek „Wiosna” Stryczek 
- prezes Stowarzyszenia WIOSNA, 
pomysłodawca Szlachetnej Paczki.

W lipcu 2018 roku kolejny nabór 
wolontariuszy.  Marek Niemiec

fot. arch. akcji

Dawid Chrobak na czele gminnych struktur PiS w Zakliczynie

Szlachetna akcja na rzecz ubóstwa

Radosny sztab „Szlachetnej Paczki” tętnił życiem…

Spotkanie wyborcze w Zajeździe „Ania”
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21 listopada br. w Dzień Pra-
cownika Socjalnego w Warsza-
wie w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów odbyła się coroczna 
uroczystość wręczenia nagród 
i wyróżnień za wybitne, nowa-
torskie rozwiązania w pomocy 
społecznej.

Wśród 11 wyróżnionych przez 
Elżbietę Rafalską - Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej osób 
znalazła się Małgorzata Chrobak - 
dyrektor Domu Pomocy Społecz-
nej i kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Stróżach. 
Panią dyrektor doceniono za dzia-
łalność zawodową i społeczną na 
rzecz poszerzania lokalnej oferty 
pomocowej dla różnych grup spo-
łecznych i ich integracji ze społeczno-
ścią lokalną, w tym poprzez realizację 
licznych projektów. 

Nagrody laureatom wręczały: Elż-
bieta Rafalska - Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, Wice-
minister Elżbieta Bojanowska oraz 
prof. dr hab. Barbara Kromolicka 

-  Przewodnicząca Rady Pomocy 
Społecznej. W uroczystości wręcze-
nia nagród i wyróżnień uczestni-
czył zaproszony przez Ministerstwo 
przedstawiciel powiatowych władz 
samorządowych, Jacek Hudyma - 
Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
Tarnowskiego. 

Pani dyrektor DPS-u Małgorzata 
Chrobak poprzez swoją 17-letnią 
pracę w Domu Pomocy Społecznej, 

pełniąc najpierw funkcję kierownika 
Działu Terapeutyczno–Opiekuń-
czego i Rehabilitacji, a od kwietnia 
2008 r. po dzień dzisiejszy - Dyrek-
tora, doprowadziła do osiągnięcia 
przez ten Dom wymaganych standar-
dów, dzięki czemu jego mieszkańcy 
mają zapewniony na wysokim pozio-
mie pełny zakres usług opiekuńczych, 
bytowych i wspomagających. Jest 
inicjatorem powstania Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Stró-
żach i Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Dzierżaninach.

Na szczególną uwagę zasługuje 
również praca społeczna pani Mał-
gorzaty Chrobak w Samarytańskiej 
Federacji Organizacji Pozarządo-
wych oraz w Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Domu Pomocy Społecznej 
w Stróżach. W swojej działalności 
wyróżnia się aktywnością, sukcesami 
w rozwoju i rozszerzaniu działalności 
społecznej ww. organizacji. 

Pani Małgorzata Chrobak promuje 
działania społeczne na wszystkich 
szczeblach samorządu, a także na 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej wyróżniona przez minister Rafalską

30 listopada br. w Centrum 
Edukacyjnym IPN „Przystanek 
Historia”, przy ul. Dunajew-
skiego 8 w Krakowie, odbyła 
się uroczystość wręczenia 
nagrody Instytutu Pamięci Na-
rodowej – „Świadek Historii”. 
Nagroda ta jest przyznawana 
osobom szczególnie zasłużo-
nym dla upamiętniania historii 
Narodu Polskiego w regionie 
oraz osobom wspierającym 
pion edukacyjny IPN w dziele 
edukacji historycznej.

Odznaczenie jest nadawane 
w podziękowaniu za trud przecho-
wywania, gromadzenia i rozpo-
wszechniania wiedzy o najnowszej 
historii Polski w czasach, kiedy 
historia współczesna przez wła-
dze PRL była wykorzystywana do 

celów propagandowych. Dzięki ich 
pasji docierania do prawdy w tam-
tych trudnych czasach, udało się 
zachować od zapomnienia pamięć 
o wielu osobach i faktach. W tym 
roku po raz kolejny została wręczona 
w Krakowie, aby uhonorować tych, 
którym na sercu leżało budowanie 
szacunku dla narodowej przeszłości. 
Nagrodę przyznaje Kapituła, której 
przewodniczącym jest Prezes Insty-
tutu Pamięci Narodowej.

W tym roku nagrodę „Świadek 
Historii” otrzymali: Stanisław M. Jan-
kowski, Karol Tendera, Aleksandra 
Szemioth, Ryszard Majdzik, Zofia 
Wieczorek-Nowak, Środowisko 
Świętokrzyskich Zgrupowań Party-
zanckich Armii Krajowej „Ponury” 
– „Nurt”.

Na początku uroczystości dyrek-
tor Oddziału IPN w Krakowie, dr 

hab. Filip Musiał, odczytał list od 
dr. Jarosława Szarka - Prezesa IPN, 
natomiast radny Adam Kalita odczy-
tał list od Przewodniczącego Rady 
Miasta Krakowa Bogusława Kośmi-

dra oraz wręczył w jego imieniu 
laureatom listy gratulacyjne. Zapre-
zentowane zostały również krótkie 
filmowe życiorysy laureatów w reż. 
Dariusza Walusiaka.

Wręczenie medali zostało uświet-
nione koncertem pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu Wielopokolenio-
wego Chóru Nauczycieli, Uczniów, 
Rodziców i Absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Zakliczynie pod 
dyrekcją Adama Pyrka. Jak już 
wspominaliśmy na łamach portalu, 
mistrzowski poziom zakliczyńskiego 
zespołu został dostrzeżony podczas 
gali w Filharmonii Krakowskiej 
w Ogólnopolskim Finale Festiwalu 
Piosenki Niezłomnej i Niepodległej, 
co zaowocowało zaproszeniem do 
ubogacenia występem uroczystości 
w Instytucie Pamięci Narodowej.

Warto zauważyć licznych patro-
nów medialnych gali IPN-u. Są to: 
PAP, TVP Kraków, Radio Kraków, 
Dziennik Polski, Gość Niedzielny, 
TVP Kielce, Radio Kielce, Radio eM, 
Echo Dnia, Internetowa Telewizja 
Kielce.

- Do IPN-u zostaliśmy zaproszeni, 
abyśmy uświetnili naszym koncer-
tem uroczystość wręczenia medali. 
Był z nami pan burmistrz Dawid 
Chrobak. Liczni patroni medialni, 
wydawnictwa, prasa, radio i tele-
wizja, również internetowa, pisali 
i mówili o naszym występie i kolej-
nym sukcesie z życzliwością. Nie 
ukrywam, że rozsławiamy nasze 
miasteczko i gminę w Małopolsce - 
i nie tylko! - podkreśla z satysfakcją 
jedna z chórzystek.

Tekst i fot. Maria Soska

Zakliczyński chór uświetnił galę IPN-u

forum zagranicznym, biorąc udział 
w szeregu konferencji i spotkań doty-
czących pomocy społecznej.

- Dla mnie nagroda przyznana 
przez panią Minister to duże wyróż-
nienie. Stanowi potwierdzenie mojej 

dotychczasowej działalności w ramach 
inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie 
pomocy społecznej oraz jest inspiracją 
do podejmowania dalszych działań – 
twierdzi Małgorzata Chrobak.

opr. DPS Stróże

W tym roku nagrodę „Świadek Historii” otrzymali: Stanisław M. Jankowski, Karol Tendera, 
Aleksandra Szemioth, Ryszard Majdzik, Zofia Wieczorek-Nowak, Środowisko Świętokrzyskich 
Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt” Medal „Świadek Historii”

Koncert zakliczyńskiego chóru

Dyrektor M. Chrobak obok minister Rafalskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Laureatki nagrodzone w Dzień Pracownika Socjalnego
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Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości zapoczątko-
wane zostały w latach między-
wojennych, kiedy to najpierw 
nowo tworzona administracja 
państwowa, a następnie ucznio-
wie szkół czcili pamięć pole-
głych legionistów w wolnym 
i niepodległym kraju, w ustano-
wionym przez ówczesny Sejm 
dniu wolnym od pracy i nauki. 

W PRL-u nie było przyzwolenia 
na organizację niepodległościo-
wych obchodów, dopiero w roku 
1988 w pamiętnej inscenizacji na 
zakliczyńskim Rynku w reżyserii śp. 
Stefana Ściborowicza (z jego charak-
terystyczną rolą marszałka Piłsud-
skiego) przywrócono w Zakliczynie 
publiczną pamięć o wolnej i suwe-
rennej Polsce roku 1918.

W nowym systemie politycznym, 
po zwycięstwie „Solidarności”, święto 
to ponownie otrzymało zasłużoną 
rangę i jest obchodzone u nas z pełną 
czcią i szacunkiem. Nową jakością 
w tym czasie w naszym mieście 
była organizacja Ulicznego Biegu 
Niepodległości z udziałem kilkuset 
uczniów, młodzieży i dorosłych. 11 
listopada br. Stowarzyszenie Sokół 
przeprowadziło 23. edycję tych 

niepodległościowych zawodów. To 
jeden z najstarszych biegów w Polsce, 
zapoczątkowany 11 listopada 1991. 
W tym roku blisko setka biegaczy 
w ten oryginalny sposób uczciła bez-
cenną wartość, jaką jest wolna, suwe-
renna i niepodległa Polska. Zawody 
sędziował Robert Kraj, zarazem spi-
ker imprezy, zaś komandorem był 
Marek Żabiński. Wyniki 23. Ulicz-
nego Biegu Niepodległości na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Sokół 
Zakliczyn.

23. UBN pod patronatem 
Marszałka Województwa Mało-
polskiego Jacka Krupy, Starosty 
Tarnowskiego Romana Łucarza 
i Burmistrza Zakliczyna Dawida 
Chrobaka, który wręczył ufundo-
wane puchary i upominki podczas 
ceremonii przed ratuszem.

Inną oryginalną formą patrio-
tycznej postawy jest udział w Szta-
fecie Pamięci, organizowanej przez 
SKK-T Compass Zakliczyn. To już 
15. jubileuszowa edycja terenowego 
biegu. W tym roku 80-osobowa 
grupa w jednolitych, żółtych koszul-
kach, wyruszyła z Cmentarza Legio-
nistów Polskich w Łowczówku do 
Zakliczyna. Nie zabrakło przyjaciół 
z Węgier, corocznie przybywających 

w tym celu do Zakliczyna. Po przybie-
gnięciu na Rynek uczestnicy Sztafety 
udali się na zakliczyński cmentarz 
parafialny, by oddać hołd legioni-
stom. Wcześniej pokłonili się im na 
kilku nekropoliach na trasie Szta-
fety. Tradycyjnie przy grobie majora 
Kazimierza „Kuby” Bojarskiego - 
legionisty śmiertelnie rannego pod 
Łowczówkiem - złożono wieńce 
i znicze. Burmistrz Dawid Chrobak 
złożył kwiaty w towarzystwie emery-
towanej nauczycielki i sportsmenki 
z Tarnowa - Barbary Prymakowskiej 
(która w słusznym wieku bez trudu 
pokonała prawie 25-kilometrowy 
dystans) i wicedyrektor SP Zakliczyn 
Krystyny Sienkiewicz-Witek. Z mło-
dzieżą polsko-węgierską biegła też 
prezes tarnowskiego oddziału PTTK 
Marzena Misaczek. Bieg asekurowali 
strażacy z Zakliczyna i patrol tarnow-
skiej policji.

15. Sztafeta Pamięci „Młodzież 
pamięta” pod patronatem hono-
rowym Starosty Tarnowskiego 
Romana Łucarza i Burmistrza 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida 
Chrobaka.

Wcześniej o godz. 9:30 we Mszy 
św. w intencji Ojczyzny uczestni-
czyli w kościele parafialnym pw. św. 

Idziego opata w Zakliczynie liczni 
wierni, władze samorządowe, harce-
rze, poczty sztandarowe. Eucharystię 
koncelebrowali ks. Paweł Mikulski 
i o. Tomasz Michalik OFM. Ks. 
proboszcz w swojej homilii cyto-
wał wielkich Polaków, którzy dobro 
i los swojej Ojczyzny stawiali na 
pierwszym miejscu. Po przemarszu 
w asyście Strażackiej Orkiestry Dętej 
„Filipowice” (która zagrała również 
w kościele), nastąpiło złożenie wią-
zanek i zniczy pod pomnikiem na 
zakliczyńskich „plantach”, gdzie 
wartę zaciągnęli strażacy i harcerze 
pod dowództwem dh. Wieńczy-
sława Pawłowskiego. Program wiecu 
poprowadził dyr. ZCK Kazimierz 
Dudzik. Przemówił Burmistrz Mia-
sta i Gminy Zakliczyn, podkreślając 
znaczenie niepodległości, którą nasz 
kraj w ciągu prawie stu lat od jej odzy-
skania, jedynie przez dwadzieścia, 
w międzywojniu, a potem dopiero po 
roku 1989 cieszył się w pełni. Wol-

ność i suwerenność została nam na 
całe dziesięciolecia zabrana, wszak 
Polska cierpiała i była zniewolona 
ze względu na okupację niemiecką, 
a po 1945 roku sowiecką.

Na Rynku zaprezentowano 
też dwa szkolne, misterne wieńce 
nagrobne eksponowane i docenione 
podczas uroczystości w Łowczówku. 
Jeden z nich złożono przy mogile mjr. 
„Kuby” Bojarskiego. Na zakończenie 
wzniosłego spotkania przy pomniku 
ofiar wojen i prześladowań stalinow-
skich orkiestra zagrała „Rotę”.

Organizatorzy obchodów 99. 
rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości: Burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn we współpracy z Zakli-
czyńskim Centrum Kultury, Agen-
cją Turystyki Aktywnej Styr, SKKT 
PTTK Compass przy Szkole Podsta-
wowej im. Lanckorońskich w Zakli-
czynie, ze Stowarzyszeniem Sokół 
Zakliczyn, OSP Zakliczyn.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Kultywowanie bezcennych wartości
99. rocznica Odzyskania Niepodległości

Po Mszy św. przemarsz na Rynek w rytm Strażackiej Orkiestry Dętej z Filipowic

Apel pod pomnikiem ofiar zbrodniczych systemów totalitarnych

Uczestnicy Sztafety z burmistrzem Dawidem Chrobakiem oddali hołd legionistom, w delegacji 
Krystyna Sienkiewicz-Witek – wicedyrektor SP Zakliczyn i sportsmenka Barbara Prymakowska

Nagrodzony wieniec w Łowczówku Na trasie Sztafety Pamięci, etap w Janowicach

Uliczny Bieg Niepodległości przeprowadzono w kilku kategoriach, sędziował Robert Kraj Na najwyższym stopniu podium w kategorii pań Karolina Gac – pedagog SP Faściszowa
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Zakliczyńska Pieśń Niepod-
ległości zabrzmiała dumnie 
w dopiero co odnowionej ratu-
szowej Sali im. Spytka Jordana, 
która nabrała nieprzeciętnego 
błysku. Tym wydarzeniem 
kulturalno-edukacyjnym zain-
augurowano gminne obchody 
100–lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Stowarzyszenie Promocji i Roz-
woju Gminy Zakliczyn Klucz sku-
tecznie aplikowało o dofinansowanie 
projektu z Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 
w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”. Patronat honorowy 
nad zakliczyńskim wydarzeniem 
objęli: prof. Piotr Gliński – Wicepre-
mier i Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Dawid Chrobak – 
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

W bogatym programie wykłady 
nt. okoliczności wybuchu I wojny 
światowej i powstania niepodległego 
państwa, rys historyczny nt. wojen-
nych nekropolii, wernisaż wystawy 
fotografii ukazujących cmentarze 
wojskowe, koncerty uznanego chóru 
szkolnego i artystów domosławickiej 
szkoły muzycznej.

Przy wypełnionej sali (wstęp ze 
względu na ograniczoną ilość miejsc 
- za imiennymi zaproszeniami) 
prowadzący spotkanie - dyr. ZCK 
Kazimierz Dudzik i stażystka ZCK 
Halina Machel-Gaura powitali wraz 
z burmistrzem Dawidem Chroba-
kiem zaproszonych gości. Wśród tego 
grona (nie licząc miejscowych ofi-
cjeli) m. in. pianista Wiesław Gertner 
z małżonką, Łukasz Gaj – dyrektor 
Centrum Paderewskiego w Kąśnej 
Dolnej, Józef Knapik – Wójt Gminy 
Pleśna, Ryszard Ostrowski – wizy-
tator Kuratorium Oświaty, Krystyna 
Gurgul – dyrektor Zamku w Dębnie, 
Kazimierz Wojnicki - dyrektor Szkoły 
Muzycznej I Stopnia im. Ks. Prof. 
Józefa Tischnera w Domosławicach.

Arkana i tajniki I wojny świa-
towej przybliżył zgromadzonym 
mgr Michał Chruściel – nauczyciel 
w Szkole Podstawowej im. Lancko-
rońskich w Zakliczynie, należący do 
Stowarzyszenia Klucz. Ten młody 
historyk zaprezentował polską 
drogę do niepodległości, zarówno 
w szerszym, globalnym spektrum, 
jak i w wymiarze lokalnym. Przybli-
żył sylwetki legionistów pochowa-
nych na cmentarzu w Zakliczynie, 
tj. Józefa Krupskiego i mjr. „Kuby” 
Bojarskiego. Interesujący wykład 
poparty materiałem wizualnym (po 
raz pierwszy przy użyciu zamontowa-
nych na stałe w głównej sali ratusza 
rzutnika, ekranu i nagłośnienia).

Następnie w klimatyzowanej Sali 
im. Spytka Jordana pięknie zaprezen-
tował się Wielopokoleniowy Chór 
Nauczycieli i Uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Zakliczynie pod kierunkiem 
Adama Pyrka, doceniony na II Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki Nie-
złomnej i Niepodległej 12 listopada 
br., jako laureat, udziałem w koncercie 
finałowym w Filharmonii Krakowskiej 
z towarzyszeniem Orkiestry Kameral-
nej Passionart. Zakliczyńskich artystów 
będzie można także usłyszeć z okazji 
Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych 
pod koniec lutego w Auli Auditorium 

Maximum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, a 30 listopada br. w krakowskim 
oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, 
jako gwiazda artystyczna uroczysto-
ści wręczenia nagród „Świadkowie 
historii”. Organizatorzy, dla lepszego 
odbioru koncertu i wspólnego śpiewu, 
przygotowali wydrukowane specjalnie 
na ten dzień śpiewniki pieśni patrio-
tycznych. Widownia, zachęcona przy 
wykonawców, włączyła się chętnie do 
patriotycznego występu. Zabrzmiały 
znane utwory, śpiewane ekspresyjnie 
również przez uzdolnionych solistów, 
zarówno tych małych, jak i dorosłych, 
z perełką w finale wykonaniu Eleonory 
Krupskiej. Jej żarliwa interpretacja 
pieśni żołnierskiej „Więc pijmy wino, 
szwoleżerowie” dosłownie wcisnęła 
publikę z wrażenia w białe fotele. A na 
bis „Modlitwa o wschodzie słońca” 
Jacka Kaczmarskiego.

Zanim udano się na piętro, by 
wziąć udział w wernisażu wystawy 
„Cmentarze wojenne ziemi zakliczyń-
skiej” Stanisława Kusiaka, o genezie 
powstania c.k. cmentarzy wojennych 
na naszej ziemi opowiadała zajmu-
jąco historyk mgr Ewa Jednorowska. 
Kwintesencją prelekcji była wystawa 
mistrzowskich ujęć wojennych nekro-
polii autorstwa zakliczyńskiego foto-
grafika. Fotogramy z wielu cmentarzy 
na naszej ziemi zrobiły wrażenie na 
uczestnikach wernisażu, zarówno 
burmistrz Dawid Chrobak, jak i wójt 
Pleśnej z uznaniem odnieśli się do 
kunsztu pana Stanisława. Józef Kna-
pik zapowiedział nawet wykorzy-
stanie jego wyjątkowego talentu do 
fotograficznej dokumentacji histo-
rycznych miejsc w tej gminie.

Po wernisażu kolejna artystyczna 
gratka. Koncert nauczycieli i uczniów 

Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Ks. Prof. Józefa Tischnera w Domo-
sławicach. Na ratuszowej scenie 
zaprezentowano najpiękniejsze pieśni 
i piosenki należące do kanonu pol-
skiej kultury: „Pożegnanie ojczyzny” 
Michała Ogińskiego, „Chłopca mego 
mi zabrali” Ignacego Paderewskiego, 
pięć melodii ludowych Witolda 
Lutosławskiego oraz Polonez As-
-Dur Fryderyka Chopina. Wystąpili 
znakomici i utytułowani artyści, pro-
fesorowie Szkoły Muzycznej: Magda 
Niedbała-Solarz – mezzosopran, 
Krystyna Man-Li Szczepańska – for-
tepian, Aleksandra Czajor – skrzypce, 
Grażyna Zubik – skrzypce, Natalia 
Warzecha-Karkus – altówka, Julia 
Kotarba – wiolonczela.

Domosławiccy artyści otrzymali 
owację na stojąco. Koncert stanowił 
mocny akcent na finał tego wieczoru. 
Bezsprzecznie Zakliczyńska Pieśń Nie-
podległości zaistniała w świadomości 
mieszkańców miasta i gminy. Wie-
czorem w Zajeździe Ania rozpamię-
tywano ratuszowe impresje podczas 
towarzyskiego spotkania. A już dwa 
dni później przyszło ponownie spotkać 
się zakliczynianom w ratuszu z imprezą 

na równie wysokim poziomie arty-
stycznym. Centrum Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej przygotowało Wie-
czór Koncertowy i spotkanie autorskie 
z Franciszkiem Pulitem. O tym wyda-
rzeniu w innej relacji.

Patronat honorowy: prof. Piotr 
Gliński – Wicepremier i Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Dawid Chrobak – Burmistrz 
Miasta i Gminy Zakliczyn.

Inauguracyjne obchody 100–lecia 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2021 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Inauguracja obchodów stulecia odzyskania niepodległości 
pod patronatem Ministra Kultury

Na ratuszowej scenie zaprezentowali się znakomici i utytułowani artyści, profesorowie Szkoły 
Muzycznej: Magda Niedbała-Solarz – mezzosopran, Krystyna Man-Li Szczepańska – fortepian, 
Aleksandra Czajor – skrzypce, Grażyna Zubik – skrzypce, Natalia Warzecha-Karkus – altówka, 
Julia Kotarba – wiolonczela

Prowadzący galę: Halina Machel-Gaura i Kazimierz Dudzik Prelekcja Michała Chruściela Zdjęcia Stanisława Kusiaka urzekły odbiorców

Wielopokoleniowemu chórowi towarzyszył wtór widowni

Inauguracja wystawy „Cmentarze wojenne Ziemi Zakliczyńskiej” w Galerii Poddasze

Autor wystawy należy m. in. do Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, obchodzącego 
w tym roku 85. rocznicę istnienia

Publiczność korzystała ze śpiewników
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Społeczność Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. 
Józefa Piłsudskiego w Za-
kliczynie obchodziła Święto 
Szkoły w przeddzień Narodo-
wego Święta Niepodległości. 
W tym uroczystym dniu Jacek 
Malczewski został włączony 
w poczet wybitnych postaci, 
eksponowanych w Galerii 
Wielkich Polaków umieszczo-
nej w holu Zespołu. 

Laudację wygłosił dyr. Adam 
Zawada ze Szkoły Podstawowej im. 
Jacka Malczewskiego w Faściszowej. 
Aktu odsłonięcia tablicy (z biografią 
i wizerunkiem artysty, tworzącego 
w latach międzywojennych w dwo-
rze lusławickim) dokonał Starosta 
Tarnowski Roman Łucarz. Nieco 
wcześniej włodarze powiatu i mia-
sta nagrodzili wyróżniających się 
uczniów i ich opiekunów w konkur-
sie „Zakliczyn - moja mała ojczy-
zna” oraz najzdolniejsze dziewczęta 
legitymujące się najwyższą średnią 
ocen, które otrzymały stypendia 
Prezesa Rady Ministrów na rok 
szkolny 2017/18. Są to: Natalia Paw-

łowska z Liceum Ogólnokształcą-
cego oraz Katarzyna Matras z Tech-
nikum Zawodowego. Uczennice te 
znalazły się w gronie prymusów, 
wyróżniających się „szczególnymi 
osiągnięciami na polu naukowym, 
artystycznym oraz sportowym, 
ponadto wyróżniających się szero-
kimi zainteresowaniami i aktywnie 
uczestniczących w życiu szkoły” 
- jak określają kryteria naboru. 
Uroczysta gala z udziałem naszych 
stypendystek odbyła się 8 listopada 
br. w siedzibie Kuratorium Oświaty 
w Krakowie. Stosowne dyplomy 
wręczyła uczennicom ZSP Bar-
bara Nowak - Małopolska Kurator 
Oświaty.

Przemówienie dyr. Krzysztofa 
Małka, ślubowanie adeptów klas 
pierwszych na sztandar szkoły 
i prezentacja szkolnego samo-
rządu, to kolejne punkty pro-
gramu święta. Do grona pedago-
gicznego i uczniów zwrócili się, 
gratulując uzyskanych wyników, 
i życząc kolejnych sukcesów, staro-
sta Roman Łucarz, przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty i burmistrz 
Dawid Chrobak. Wśród gości, m. 

in. Adam Czaplak - wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Tarnow-
skiego, Zofia Górnikiewicz - sze-
fowa gminnego oddziału ZNP i o. 
Tomasz Michalik - katecheta w SP 
Faściszowa.

W programie artystycznym 
zaprezentowali się artyści kilku 
pokoleń. Scenkę z „Wesela” Sta-
nisława Wyspiańskiego odegrali 
uczniowie szkoły, wszak mottem 
uroczystości był cytat z dramatu 
wieszcza: „A to Polska właśnie…”. 
Do wspólnego śpiewu pieśni 
patriotycznych zachęcał znakomity 
Chór Nauczycieli i Uczniów z SP 
Zakliczyn pod dyrekcją Adama 
Pyrka, doceniony niedawno w pre-
stiżowym konkursie w krakowskiej 
Filharmonii. Ukazujące się teksty 
na ekranie ułatwiały włączenie się 
widowni do śpiewu.

Na koniec akademii niespo-
dzianka. Na parkiecie pojawili się 
uczniowie zakliczyńskiej podsta-
wówki z układami, które podzi-
wiano podczas gali 200-lecia ist-
nienia Szkoły Podstawowej im. 
Lanckorońskich. To nie przypa-
dek, bowiem od dawna szkoła 
przy ul. Grabina utrzymuje bliskie 
kontakty z placówką przy ul. Mal-
czewskiego (nazwa ulicy mieści 
się w konwencji programu święta 
szkoły, stąd zapewne zaproszenie 
i z tego powodu); wielu absolwen-
tów „Lanckoronki” trafia do liceum 
albo technikum w ZSP, by konty-
nuować edukację.

Wisienką na torcie uroczysto-
ści okazało się otwarcie wystawy 
o Jacku Malczewskim. Następnie 
gospodarze zaprosili obecnych na 
wspólny, uroczysty obiad. Do stołu 
zasiedli byli i obecni nauczyciele, 
pracownicy warsztatów i obsługi, 
rodzice, goście święta, dyrekcja. 
W odrębnej sali podjęto poczę-
stunkiem uczniów, którzy uważ-
nie obserwowali wydarzenia na 
parkiecie hali z wysokości trybuny.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Ogłoszenie
Kupię działkę rolną lub budowlaną pod 

budownictwo mieszkaniowe,  
w Zakliczynie i okolicach (do 3 km). 

Kontakt pod numerem tel. 792-172-151.

Forum Młodych Prawa i Spra-
wiedliwości zbierało w Zakli-
czynie artykuły na Dom Dziec-
ka w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Akcja odbyła się w Zakliczynie 
dzięki uprzejmości pana burmistrza 
Dawida Chrobaka, jak i właściciela 
sklepu z obuwiem w Galerii Zakli-
czyńskiej - pana Łukasza Daniela, 
który użyczył nam swój lokal do 
przeprowadzenia zbiórki darów. 
Dziękujemy również bardzo ser-
decznie pani Marcie Misiak, która 
pomagała nam, jak zwykle bardzo 
ochoczo, w zbiórce darów, jak i jej 
koordynowaniu w Zakliczynie. Pani 
Marta zawsze pomaga młodzieżówce 
w akcjach o różnym charakterze, za 
co jej bardzo serdecznie dziękujemy.

Dary zostały zawiezione i przeka-
zane dzieciom, były bardzo szczęśliwe 

z prezentów, jak i również z odwie-
dzin członków młodzieżówki. Dzię-
kujemy wszystkim darczyńcom za 
wsparcie naszej inicjatywy, a szcze-
gólnie tym z Zakliczyna i miejsco-
wości z nim graniczącymi, którzy po 
raz kolejny nas nie zawiedli. Dzięki 
Wam udało się sprawić radość dzie-
ciom. W naszych działaniach zawsze 
wyznajemy zasadę, iż jeśli mamy 
tylko możliwość pomóc - to po pro-
stu to robimy. Uśmiech na twarzy 
drugiej osoby wynagradza nam cały 
trud włożony w organizację zbiórki. 
Jeszcze raz dziękujemy i zaznaczamy, 
że na tym nie poprzestaniemy. Była 
to już trzecia z rzędu akcja charyta-
tywna Forum Młodych PiS okręgu 
15. w Zakliczynie. Całą akcję prowa-
dził Przemysław Skruch - Przewod-
niczący Forum Młodych PiS.

(FM PiS)

Udana akcja charytatywna 
Forum Młodych PiS

„A to Polska właśnie…”

Matecznik Tradycji - Mało-
polska Szkoła Tradycji Mało-
polskiego Centrum Kultury 
„Sokół” w Nowym Sączu przy 
współpracy z Zakliczyńskim 
Centrum Kultury ogłasza na-
bór uczestników na warsztaty:

• rzeźby w drewnie
• kowalstwa tradycyjnego

Zajęcia odbywać się będą od 
stycznia 2018 roku w Faściszowej 
(rzeźba – mistrz Stanisław Socha) 
i Zakliczynie (kowalstwo – mistrz 
Józef Grochola).

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 
stycznia 2018 roku w Zakliczyń-

skim Centrum Kultury, telefonicznie 
14-628-33-31 lub e-mailowo: maria.
chrusciel@op.pl lub halinamachel@
interia.pl

Ilość miejsc ograniczona, decy-
duje kolejność zgłoszeń. Zajęcia 
prowadzone będą przez artystów-
-rzemieślników dla grup 5-osobo-
wych raz w tygodniu przez 4 godziny 
lekcyjne.

Halina Machel-Gaura

Chcesz się nauczyć  
rzeźbić w drewnie?

Kuć żelazo póki gorące?

Stanisław Socha wyczarowuje cudeńka z lipowego kocka

Ślubowanie na sztandar szkoły adeptów klas pierwszych
Starosta Tarnowski odsłania tablicę 
poświęconą Jackowi Malczewskiemu

Układy taneczne uczniów zakliczyńskiej szkoły przy ul. Malczewskiego Inscenizacja „Wesela”

Święto ZSP im. Józefa Piłsudskiego zawsze w przededniu Narodowego Święta Niepodległości
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9 grudnia br. zmarła śp. Kata-
rzyna Kijowska. Mieszkanka 
Wesołowa, która 24 listopada 
br. obchodziła swoje setne uro-
dziny. Nie zdążyliśmy jeszcze 
zrelacjonować kurtuazyjnej 
wizyty (z racji miesięcznego 
cyklu wydawniczego Głosiciela) 
z tej okazji burmistrza Dawida 
Chrobaka i kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Lucyny Skal-
skiej, a tu dotarła niespodzie-
wanie do redakcji ta smutna 
wiadomość.

Wspomniani przedstawiciele 
samorządu gminy wręczyli Jubilatce 
bukiet kwiatów, upominek i listy 
gratulacyjne od pani Premier Beaty 
Szydło, od Wojewody Małopolskiego 
Piotra Ćwika i własny - Burmistrza 
Miasta i Gminy Zakliczyn. 

Oto fragmenty listu pani Premier 
do Jubilatki: „Szanowna Pani, z okazji 
wyjątkowego Jubileuszu - Pani 100. 
urodzin - proszę przyjąć moje pozdro-
wienia oraz wyrazy mojego głębokiego 
szacunku. Należy Pani do pokolenia 
głęboko doświadczonego w dziejach 
Polski, które stawało przed różnymi 

wyzwaniami. Była Pani świadkiem 
wielu trudnych, ale i doniosłych 
wydarzeń, które kształtowały kolejne 
pokolenia Polaków, ich patriotyzm 
i miłość do Ojczyzny. Święty Jan 
Paweł II nazwał Seniorów „strażni-
kami pamięci zbiorowej”, którzy mają 
„szczególny tytuł, aby być wyrazicie-
lami wspólnych ideałów i wartości” 
W tym szczególnym dniu proszę mi 
pozwolić - w imieniu własnym oraz 
członków Rady Ministrów - złożyć na 
Pani ręce serdeczne podziękowania za 
wszelkie trudy i owoce minionych lat za 
te swoista lekcję życiowej wytrwałości. 

Śp. pani Katarzyna przez całe swoje 
życie mieszkała w Wesołowie, w domu 
postawionym przez jej ojca, wykoń-
czonym z czasem przez męża Juliana. 
Była jedną z dwanaściorga rodzeństwa. 
Ostatnie lata spędziła z najmłodszą 
córką Renatą, która zdecydowała się 
przeprowadzić z Krakowa do rodzin-
nego domu, by opiekować się mamą, 
wszak od jakiegoś czasu poruszała 
się na wózku inwalidzkim. Za to do 
końca życia świadoma, dopisywał jej 
znakomity apetyt. Z mężem Julianem, 
pochodzącym z Filipowic, doczekali 
się czwórki dzieci: Haliny, Wiesława, 

Marii i Renaty. Dwójka z nich mieszka 
w Krakowie, zmarły brat Wiesław (wł. 
Julian Wiesław) i Renata (po sześciu 
latach pobytu w Krakowie) - w Weso-
łowie. Pociechę mieli też z jedenastki 
wnucząt. Są to: Zuzia, Julek, Bruno, 
Kamila, Mateusz, Kacper, Klaudia, 

Kuba, Igor, Mikołaj. Mąż Julian nie 
żyje dokładnie od 30 lat. W Wesołowie 
zajmował się betoniarstwem. Kijowscy 
mieli też trochę pola. Ciężko praco-
wali na 4-hektarowej ziemi. Mimo 
dość intratnego zajęcia głowy domu, 
dochody rodziny mocno obciążała 

spłata rodzeństwa, co było rzeczą 
powszechną w tamtych czasach, dla-
tego Kijowskim się nie przelewało. 

Podczas uroczystego spotkania 
z gośćmi z magistratu, pani Renata 
pochwaliła się ciekawym opracowa-
niem rodzinnym, drzewem gene-
alogicznym, opracowywanym przez 
kuzynkę Cecylię Kalafarską z Kra-
kowa, świadczącym o zacnych posta-
ciach rodu. Z rodziny pani Katarzyny 
(bliźniaczki z Janem), z domu Migda, 
wywodzą się m. in. ks. Antoni Wróbel, 
zm. 7 lipca 1908 roku kustosz Kate-
dry na Wawelu, oraz bracia Konstanty 
i Antoni Franczykowie, zasłużeni 
redemptoryści z Gwoźdźca. 

Ceremonia pogrzebowa śp. Kata-
rzyny Kijowskiej odbyła się w kościele 
parafialnym pw. św. Idziego w Zakli-
czynie 12 grudnia br. W ostatniej 
drodze towarzyszyli pani Katarzynie 
najbliższa rodzina, sąsiedzi, współ-
mieszkańcy, sołtys Wesołowa Henryk 
Lasota. Mszę św. żałobną odprawił ks. 
Paweł Mikulski, proboszcz parafii. 

Stulatka z Wesołowa została 
pochowana na cmentarzu parafial-
nym w Zakliczynie.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Odeszła śp. Katarzyna Kijowska - 
stulatka z Wesołowa

Pani Katarzyna w otoczeniu przedstawicieli magistratu i córki Renaty
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Od 26 września br. Stowa-
rzyszenie Przyjaciół i Sym-
patyków Szkoły we Wróblo-
wicach realizowały projekt 
„Artystycznie o niepodległej 
Polsce” dofinansowanego ze 
środków Programu Wielolet-
niego „Niepodległa” na lata 
2017-2021 ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Głównym zadaniem projektu 
było propagowanie i upowszechnia-
nie wiedzy dotyczącej drogi Pola-
ków do niepodległości. Chcieliśmy 
zwrócić uwagę na fakt, że to, co dzieje 
się w małych ojczyznach jest ściśle 
związane z historią Polski oraz ma 
istotny wpływ na to, jak postrze-
gana jest ojczyzna. Dlatego zależało 
nam, aby punktem wyjściowym było 
upowszechnienie wydarzeń oraz 
miejsc w naszym regionie związa-
nych z odzyskaniem i utrzymaniem 
niepodległości. W ramach projektu 
postanowiliśmy zaakcentować, jak 
wiele kosztowało Polskę i Polaków nie 
tylko odzyskanie niepodległości, ale 
również jej zachowanie (szczególnie 
w okresie II wojny światowej) oraz 
zwrócić uwagę współcześnie żyją-
cym, jak łatwo niepodległość utracić 
i jak trudno ją odzyskać. Realizacja 
odbyła się poprzez działania anga-
żujące dzieci, młodzież i starszych. 
Odbyły się dwa gminne konkursy: 
plastyczny i historyczny, powstała 
gazetka i blog o tematyce niepodle-
głościowej. Pozniżej przedstawiamy 
pozostałe wydarzenia.

Rodzinny rajd 
historyczny na 
Łowczówek

W sobotni poranek 21 paź-
dziernika grupa uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli z Niepublicznego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we 
Wróblowicach rozpoczęła wędrówkę 
śladami Legionów Polskich. Wyda-
rzenie było jednym z działań 
realizowanych w ramach projektu 
„Artystycznie o niepodległej Polsce” 
dofinansowanego ze środków Pro-
gramu Wieloletniego „Niepodległa” 
na lata 2017-2021 w ramach Pro-
gramu Dotacyjnego „Niepodległa”. 
Celem był Łowczówek – miejscowość 
w gminie Pleśna (powiat tarnowski), 
w której w dniach 22-25 grudnia 
1914 roku rozegrała się bitwa sto-
czona pomiędzy I Brygadą Legionów, 
walczącą po stronie Austro-Węgier, 
a Rosjanami. Bitwa pod Łowczów-
kiem była pierwszą wielką bitwą sto-
czoną przez Legiony Polskie.

Bolesław Lubicz napisał wiersz 
poświęcony bitwie, pt. „Skończony 
pod Łowczówkiem bój”, który w nie-
samowity sposób oddaje atmosferę 
tamtych dni:

Skończony pod Łowczówkiem bój. 
Zcichły armaty.

Okopy milczą. Czas zrachować 
łupy.

Ty zostawiłaś wrogom łup bogaty –
- Twe trupy!
Pamiętasz te ataki, które piersią 

własną
Odparłaś: - boje sławnej, niezrów-

nanej doby.
Pomniki twego męstwa, które nie 

zgasną –
- To groby.
Ty nie znasz, co to lęk. Twe męstwo 

nie zna granic,
Zabłysnął oto świt, znów idziesz 

w bój z ochotą.

Wiedz, tyś jest Polski bojujący 
szaniec,

- Piechoto!

Po dotarciu na miejsce grupa 
wysłuchała wykładu nauczyciela 
historii, pana Michała Chruściela, 
który przybliżył zgromadzonym 
losy tej ważnej dla I wojny światowej 
bitwy oraz informacje o poległych 
żołnierzach spoczywających na oko-
licznych cmentarzach wojennych. Po 
tej dawce historycznych informacji 
grupa ruszyła w drogę powrotną do 
Wróblowic pod opieką naszego prze-
wodnika pana Janusza Flakowicza. 

Finał wydarzenia miał miejsce 
na terenie Niepublicznego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego we Wró-
blowicach, gdzie podczas posiłku 
uczestnicy na żywo dzielili się ze sobą 
wrażeniami, przeżyciami i spostrze-
żeniami.

Z pieśnią patriotyczną  
na ustach

Ideą działania było wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycznych zarówno 
z młodszymi, jak i ze starszymi. 
Dzięki uprzejmości pani Lucyny 
Gondek – dyrektor przedszkola nr 
1 w Zakliczynie i filii w Lusławicach 
mogliśmy zaśpiewać dla najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy. Na 
koniec przedszkolaki przygotowały 
dla nas biało-czerwone upominki. 
Koncertowaliśmy również w Domu 
Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, za 
co pragniemy podziękować panu 
Ryszardowi Kuczyńskiemu. Było 
to dla wszystkich niezwykle budu-
jące doświadczenie i wielkie święto 
patriotyzmu.

Pokoleniowy spacer po 
niepodległej Warszawie

W dniach 15-17 listopada 2017 
r. grupa uczniów z klas IV-VII, 
nauczyciele i panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Wróblowianki” uczest-
niczyli w wyjeździe partnerskim do 
Warszawy. Było to jedno z zadań 
realizowanych w ramach projektu 
„Artystycznie o niepodległej Polsce” 
dofinansowanego ze środków Pro-
gramu Wieloletniego „Niepodległa” 
na lata 2017-2021, w ramach Pro-
gramu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Głównym celem było zgłębienie 
historii naszego kraju dzięki wizy-
tom w miejscach, których rozegrały 
się kluczowe wydarzenia w naszej 
drodze do niepodległości. Pierwszy 
dzień rozpoczęliśmy od wizyty na 
Zamku Królewskim w Warszawie. 
To właśnie to miejsce było siedzibą 
władców Polski po przeniesieniu 
stolicy z Krakowa do Warszawy. 
W Zamku Królewskim w Warszawie 
mogliśmy zobaczyć m.in. sale kró-
lewskie powstałe dla króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego oraz sale 
sejmowe. Najznakomitsza jest Sala 
Tronowa w czerwonym aksamicie 
i złotej dekoracji, warte zobaczenia 

są też: Sala Rycerska oraz Sala Balowa 
z największym w Polsce plafonem. 
Wśród stałych ekspozycji są też: 
Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki 
Zdobniczej, Apartament księcia 
Józefa w pałacu „Pod Blachą” czy 
multimedialna wystawa „Zniszcze-
nie i odbudowa Zamku”.

Drugi dzień to zwiedzanie War-
szawy z przewodnikiem, które roz-
poczęliśmy od jednego z niezwykłych 
punktów na mapie stolicy – Łazienek 
Królewskich. Park Łazienkowski przy-
witał nas w barwach jesieni. Było to 
dla nas czymś cudownym, dlatego że 
bardzo rzadko mamy okazję zoba-
czyć rzeźby, które przypominają 
mitologiczne postacie. Otoczenie było 
zadbane, wszędzie kwiaty i piękne 
stare drzewa oraz ławki zachęcające 
do chwili odpoczynku. Klasa trzecia 
rzucała monety do fontanny z myślą, 
że przyniesie im to szczęście. W trak-
cie spaceru widzieliśmy pomniki sław-
nych Polaków: Fryderyka Chopina 
i Józefa Piłsudskiego. Jak wiadomo, 
Łazienki to również letnia rezydencja 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Pani przewodnik przybliżyła nam 
kilka informacji dotyczących „obia-
dów czwartkowych”. 

Potem rozpoczęliśmy spacer po 
Śródmieściu. Kolorowe kamienice 
na Starym Mieście wprowadzały nas 
w klimat dawnej Warszawy. Pomnik 
Warszawskiej Syrenki przypomniał 
nam legendę o Warszawie. Spacero-
waliśmy również po średniowiecz-
nych murach obronnych. Zatrzyma-
liśmy się na chwilę przy pomniku 
Małego Powstańca i wysłuchaliśmy 
w skupieniu opowieści  o Powstań-
cach Warszawskich.

Zwiedzanie Warszawy przepla-
tane było opowieściami o historii 
Warszawy. W naszym programie 
nie mogło zabraknąć Pałacu Prezy-
denckiego czy Grobu Nieznanego 
Żołnierza. Spacer po Warszawie była 
ciekawą lekcją historii i jeszcze raz 
pokazała nam jaką piękną mamy 
stolicę.

Po obiedzie udaliśmy się na 
Cmentarz Powązkowski. Powązki to 
jedna z najstarszych, zabytkowych 
nekropolii stolicy. Spoczywają na 
nich wielcy artyści, aktorzy, malarze, 

politycy i znani Polacy z pierwszych 
stron gazet.

Ostatnim punktem drugiego dnia 
naszej wycieczki była wizyta w Pałacu 
Kultury i Nauki. Z tarasu widoko-
wego znajdującego się na 30 piętrze 
mogliśmy podziwiać panoramę sto-
licy nocą. Na każdym z nas widok 
ten wywarł niesamowite wrażenie.

Trzeci dzień rozpoczął się od 
wizyty w Muzeum Powstania War-
szawskiego. Uczniowie mieli oka-
zję uczestniczyć w lekcji muzealnej 
„Kim byli? Poznajemy bohaterów 
Powstania”. Podczas zajęć poznali 
walczących w Powstaniu War-
szawskim następców bohaterów 
„Kamieni na szaniec” Aleksandra 
Kamińskiego, czyli kontynuatorów 
działań „Rudego”, „Alka” i „Zośki”. 
Poszukiwali odpowiedzi na pytania: 
kim byli powstańcy? Co przeżywali? 
W jakich sytuacjach się znajdywali? 
Jakich zadań się podejmowali, wyko-
rzystując indywidualne zdolności 
i talenty jako sanitariusze, łącznicy, 

żołnierze, harcerze? Zdobywanie 
wiedzy ułatwiło zastosowanie różno-
rodnych formuł prowadzenia lekcji, 
takich jak prezentacja multimedialna, 
pogadanka i praca w grupach.

Pełni wrażeń wróciliśmy do 
naszych domów. Wyjazd na długo 
pozostanie niezapomnianym prze-
życiem.

Spotkanie z żywą historią
22 listopada 2017 roku w naszej 

szkole miało miejsce niezwykłe 
spotkanie. Mieliśmy zaszczyt gościć 
pana pułkownika Jerzego Pertkiewi-
cza – żołnierza kampanii wrześniowej 
i Armii Krajowej (pseudonim „Drza-
zga”), pułkownika w stanie spoczynku, 
harcmistrza i Harcerza Rzeczpospoli-
tej, kawalera Krzyża Srebrnego Orderu 
Wojennego Virtuti Militari.

W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie klas IV-VII. Pan pułkownik 
przybliżył zebranym, jak wyglądała 
walka naszych przodków o niepod-
ległość. Przywiózł ze sobą zdjęcia, 
na których mogliśmy zobaczyć, jak 
wyglądała walka w czasie II wojny 

światowej. Na koniec mogliśmy sta-
nąć do wspólnego zdjęcia z niezwy-
kłym gościem. Spotkanie na długo 
pozostanie w naszej pamięci.

Gala Niepodległości
25 listopada 2017 roku w remizie 

OSP we Wróblowicach odbyła się 
Gala Niepodległości podsumowu-
jąca realizowany przez nasze sto-
warzyszenie projekt „Artystycznie 
o niepodległej Polsce”. W spotkaniu 
uczestniczyli zaproszeni goście (m.in. 
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawid Chrobak, sołtys wsi Wróblo-
wice Zbigniew Jachym), przedsta-
wiciele organizacji partnerskich 
(Koła Gospodyń Wiejskich „Wró-
blowianki”, OSP we Wróblowicach), 
rodzice i uczniowie z Niepublicznego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
we Wróblowicach oraz uczniowie 
nagrodzeni w gminnych konkursach 
realizowanych w ramach projektu.

W trakcie spotkania zebrani śpie-
wali pieśni patriotyczne oraz oglądali 

prace filmowe i plastyczne przygoto-
wane przez uczniów. Filmy były przy-
gotowane w konwencji czarno-białej 
i dotyczyły ważnych w historii Polski 
postaci i wydarzeń (historia kolumny 
Zygmunta III Wazy, Powstanie Listo-
padowe, historia Grobu Nieznanego 
Żołnierza, ciekawostki o Józefie 
Piłsudskim, ślady Powstania War-
szawskiego). Prace plastyczne zaś 
dotyczyły postaci, które odegrały 
znaczącą rolę w budowaniu niepod-
ległości naszego kraju. Kolejnym ele-
mentem była dyskusja „World cafe” 
dotycząca dzisiejszego podejścia do 
niepodległości. Uczestnicy w małych 
grupach dyskutowali przy wyznaczo-
nych stolikach na jeden z podanych 
tematów: Co to jest niepodległość? 
Jak być patriotą? Jak w dzisiejszych 
czasach dbać o niepodległość? Dla-
czego w dzisiejszych czasach również 
powinniśmy walczyć o niepodle-
głość? Czym w dzisiejszych czasach 
jest patriotyzm?

Po upłynięciu wyznaczonego 
czasu uczestnicy zmieniali stoliki. 
Wyznaczeni sekretarze notowali 
wnioski z dyskusji. 

Podsumowaniem uroczystości 
były „Życzenia dla Polski”. Każdy 
uczestnik otrzymał kawałek biało-
-czerwonego tortu. Wszyscy wysłu-
chali życzeń dla ojczyzny przygo-
towanych przez uczniów w ramach 
akcji „Kartka dla Polski”. Wszyscy 
otrzymali wydanie specjalne szkolnej 
gazetki „Wróbelek” w całości poświę-
conej tematyce niepodległościowej.

Szczegółowe informacje o reali-
zacji projektu można odnaleźć na 
stronie szkoły www.nspwroblowice.
szkolnastrona.pl (zakładka „Arty-
stycznie o niepodległej Polsce”).

Agnieszka Łazarek
fot. Marzena Curyłło

Wróblowicki projekt: „Artystycznie o niepodległej Polsce” z dotacją MKiDN

Spotkanie z płk. Jerzym Pertkiewiczem 

Historyczny rajd do Łowczówka

Pokoleniowy spacer w stolicy
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Nawet do 87% dofinansowa-
nia do szkoleń można uzyskać 
uczestnicząc w małopolskim 
projekcie „Kierunek Kariera”, 
który realizuje Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie. Szan-
sę na otrzymanie dofinansowa-
nia w formie bonów otrzymają 
wszyscy uczestnicy projektu, 
którzy spotkają się z doradcą 
zawodowym i wraz z nim okre-
ślą jakich szkoleń potrzebują. 
Szczegółowe informacje o pro-
jekcie dostępne są na stronie: 
www.pociagdokariery.pl

Kto może skorzystać 
z projektu?

Bony i usługi doradztwa zawo-
dowego (Bilans Kariery) są prze-
znaczone dla osób pracujących 
(zatrudnionych na umowę o pracę, 
na podstawie wyboru, mianowania, 
powołania lub spółdzielczej umowy 
o pracę – w rozumieniu Kodeksu 
pracy, a także na umowę zlecenie 
lub umowę o dzieło; prowadzących 
wyłącznie jednoosobową działal-
ność gospodarczą i nie zatrudniają 
pracowników; rolnicy, którzy nie 
są osobami bezrobotnymi, opłacają 
składki w KRUS i poświęcają czas na 
prowadzenie gospodarstwa rolnego, 
nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej 

sprzedaży lub usług i nic nie wypro-
dukowały, oraz obcokrajowcy, którzy 
posiadają dokument upoważniający 
ich do pobytu oraz świadczenia pracy 
na terenie RP), niezależnie od miejsca 
wykonywania pracy, które:
• ukończyły 50. rok życia – nieza-

leżnie od wykształcenia;
• ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 

50 lat – posiadają wykształcenie 
co najwyżej na poziomie ukoń-
czonego liceum lub technikum 
(łącznie ze zdaną maturą);

• ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 
25 lat – posiadają wykształcenie 
co najwyżej na poziomie ukoń-
czonego liceum lub technikum 
(łącznie ze zdaną maturą) – akcyj-
nie (najbliższy nabór w grudniu);

• są w jakiś sposób związane z Mało-
polską – mieszkają, uczą się lub pra-
cują w województwie małopolskim.

Jak skorzystać ze szkoleń?
Pierwszym krokiem do otrzyma-

nia bonów szkoleniowych jest usługa 
Bilansu Kariery. Jest to indywidu-
alne spotkanie (lub cykl spotkań) 
z doradcą zawodowym, podczas 
którego nie tylko podsumowuje się 
dotychczas nabyte umiejętności, edu-
kację i doświadczenia zawodowe, ale 
także określa się plan dalszego roz-
woju, w tym m.in. rodzaje i tematykę 
potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery będzie można 
umówić się w Krakowie, Tarnowie 
i Nowym Sączu, nasi doradcy dyżu-
rują także w punktach mobilnych 
w kilkudziesięciu miejscowościach 
Małopolski (szczegółowa lista miej-
scowości i terminów poszczególnych 
dyżurów dostępna jest na stronie 
www.pociagdokariery.pl) – osoby 
zainteresowane skorzystaniem 

z usługi Bilansu Kariery i otrzyma-
niem dofinansowania do szkoleń 
w formie bonów proszone są o kontakt 
telefoniczny lub e-mailowy z biurem 
projektu „Kierunek Kariera” w Woje-
wódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, 
Plac Na Stawach 1, tel. 12 619 84 55, 
e-mail: kariera@wup-krakow.pl lub 
z wybranym Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej:
• Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej w Krakowie, 
pl. Na Stawach 1 tel.: 12 424 07 38, 
e-mail: centrum.krakow@wup-
-krakow.pl

• Centrum Informacji i Planowa-
nia Kariery Zawodowej w Nowym 
Sączu, ul. Węgierska 146 tel.: 18 
442 94 90, e-mail: centrum.nowy-
sacz@wup-krakow.pl

• Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w Tarnowie 
tel.: 14 626 99 40, e-mail: centrum.
tarnow@wup-krakow.pl
Dyżurujemy lokalnie w Zakliczynie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Zakliczynie, ul. Grabina 57, 
32-840 Zakliczyn, 19.12.2017 godz. 
14.00–17.00.

Z jakich szkoleń można 
skorzystać?

Szkolenia realizowane są na tere-
nie całej Małopolski przez firmy 

szkoleniowe, które w pierwszej kolej-
ności oferują szkolenia:
• językowe w połączeniu z egzaminem;
• informatyczne, w tym dotyczące: 

obsługi np. komputerów, smart-
fonów, laptopów i innych urzą-
dzeń; umiejętności korzystania 
z internetu; korzystania z narzędzi 
cyfrowych i aplikacji; obsługi pro-
gramów biurowych, min. pakietu 
MS Office; obsługi specjalistycz-
nych programów;

• kurs prawa jazdy kat. A, B, C, C+E;
• zarządzanie projektami.

Pełna tematyka możliwych do 
realizacji szkoleń dostępna jest 
w Bazie Usług Rozwojowych https://
uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz 
w biurze projektu „Kierunek Kariera”.

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

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

Urząd Miejski

Gabinety
W związku z wnioskiem gminy 

Zakliczyn do Wojewody Małopol-
skiego o dofinansowanie wypo-
sażenia gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w sprzęt gmina Zakli-
czyn otrzymała kwotę 13.400 zł na 
wyposażenie gabinetów w Szkole 
Podstawowej im. Lanckorońskich 
w Zakliczynie oraz Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Paleśnicy. Celem 
dotacji jest poprawa dostępności 
i jakości świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielanych w gabinetach profilak-
tyki zdrowotnej w szkołach, poprzez 
doposażenie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej. Efektem realizacji doto-
wanego zadania będzie doposażenie 
funkcjonującego (Zakliczyn) i nowo 
tworzonego gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej (Paleśnica). Dotacja obej-

muje 100 proc. kosztów poniesionych 
na wyposażenie gabinetu profilak-
tyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie 
wyższej niż 6.700 zł na jeden gabinet. 

Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa

Celem głównym Priorytetu 3 – 
„Rozwijanie zainteresowań uczniów 
przez promowanie i wspieranie rozwoju 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”, 
w tym zakup nowości wydawniczych, 
jest uatrakcyjnienie księgozbiorów 
bibliotek szkolnych i pedagogicznych 
oraz wzmocnienie potencjału i roli 
bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Celami szczegółowymi Priorytetu 3 są: 

Poprawa atrakcyjności oferty 
bibliotek szkolnych i pedagogicznych 
przez zwiększenie udziału nowości 
wydawniczych w zbiorach bibliotek; 

Wzrost dostępności książek 
w bibliotekach szkolnych i pedago-
gicznych; 

Rozwój współpracy pomiędzy 
szkołami a bibliotekami publicz-
nymi. 

Po złożonym wniosku w 2015 roku 
dofinansowanie w ramach tego pro-
jektu w 2016 roku otrzymało Gim-
nazjum im. Bł. Krystyna Gondka 
w Zakliczynie – 12.000 zł. Natomiast 
w 2017 roku dofinansowanie otrzy-
mały szkoły: Zespół Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola w Filipowicach 
- 2.480 zł, Zespół Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Gwoźdźcu - 3.000 
zł, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Stróżach - 4.000 zł. Ogó-
łem dotacja wyniosła 9.480 zł.

Agnieszka Malisz
Inspektor ds. Oświaty

Program  
„Aktywna tablica” 

W bieżącym roku szkoły z naszej 
gminy skorzystały z dofinansowania 
w ramach rządowego programu roz-
wijania infrastruktury oraz kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna 
tablica”. W ramach Projektu wspar-
cie finansowe uzyskały trzy szkoły 
z gminy Zakliczyn, tj. Szkoła Podsta-
wowa im. Lanckorońskich w Zakli-
czynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. Tadeusza Kościuszki w Paleśnicy, 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Stróżach. Każda z tych 
szkół otrzymała wsparcie finansowe 
w wysokości 14.000 zł. 

Założeniem Programu „Aktywna 
tablica” jest wdrażanie w procesie 
dydaktycznym nowoczesnych roz-
wiązań umożliwiających rozwój 
kompetencji, zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli, zgodnie z ich określo-
nymi potrzebami. U podłoża tej ini-
cjatywy leży zmiana sposobu myśle-
nia o sposobach posługiwania się 
nowymi technologiami oraz powstaje 
możliwość rozwijania zainteresowań 
uczniów podczas zajęć pozalekcyj-
nych. Uczestnicy Programu mają 
mieć zapewnione szkolenia przygo-
towujące do umiejętnego korzystania 

z tablic interaktywnych, projektorów 
lub projektorów ultrakrótkoognisko-
wych, głośników, interaktywnych 
monitorów dotykowych lub innych 
urządzeń pozwalających na przekaz 
dźwięku. Program obejmuje także 
uzupełnienie brakujących sprzę-
tów lub wyposażanie szkół w nowe 
pomoce dydaktyczne konieczne 
do realizacji programów nauczania 
z wykorzystaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych. 

Po przekazaniu wsparcia finanso-
wego szkoły zakupiły: interaktywne 
monitory dotykowe, tablica z projek-
torem ultrakrótkoogniskowych oraz 
głośniki. Dzieci zdobędą dodatkowe 
doświadczenie, które stanowi prio-
rytet na współczesnym rynku pracy. 
Dzięki temu, w przyszłości łatwiej im 
będzie sprostać trudnym i coraz bar-
dziej złożonym wymaganiom stawia-
nym przez rynek pracy. Obecnie zna-
jomość obsługi prostych programów 
komputerowych to za mało. Wielu 
pracodawców stawia na pracowników, 
którzy mają predyspozycje do szyb-
kiego odnajdywania się w nowościach 
technologicznych. Udział w tym pro-
gramie jest szansą dla młodych.

Pozostałe szkoły będą się starać 
o dofinansowanie w przyszłym roku.

Agnieszka Malisz
Inspektor ds. Oświaty UM

Projekt „Już pływam” 
Szkoły podstawowe z naszej 

gminy od marca do grudnia 2017 
roku realizują program przygoto-
wany przez Urząd Marszałkowski pn. 
„Już pływam”. Założeniem projektu 
jest udzielenie pomocy finansowej 
na przeprowadzenie nauki pływa-
nia dla uczniów szkół podstawowych 
w ramach zajęć pozalekcyjnych. Idea 
ta z roku na rok staje się bardziej 
popularna, ponieważ w ciekawy spo-
sób zachęca uczniów do aktywności 
fizycznej. Dzieci nabywają cennych 
umiejętnościom, jakimi są zdolno-
ści pływackie, przy czym mogą się 
dobrze bawić oraz czeka na nie wiele 
atrakcji. Pomoc z urzędu wojewódz-
kiego w 2017 roku wyniosła 13.850 zł.

W pierwszym półroczu br. udział 
w projekcie wzięło 120 uczniów 
ze szkół: w Zakliczynie, Faściszo-
wej, Stróż, Paleśnicy, Wróblowic, 
Gwoźdźca. Zajęcia z nauki pływania 

odbywały się na Kry-
tej Pływalni im. Jana 
Kota w Bochni. Mło-
dzież miała również 
zorganizowany przez 
gminę dojazd na basen 
i z powrotem. Prze-
woźnikiem została 
Firma Transportowo-
-Usługowa Jakubas. 
W czerwcu zakończyła się pierwsza 
edycja projektu w naszej gminie. 
Uczniowie mieli szansę integrować się 
z rówieśnikami z innych szkół. Koszty 
poniesione przez rodziców to zaled-
wie 100 zł za dziesięć dwugodzinnych 
wyjazdów na pływalnie, resztę dopła-
cała gmina oraz urząd wojewódzki.

W obecnym, czyli drugim półro-
czu udział w projekcie bierze również 
120 uczniów z tych samych szkół oraz 
dołączyli uczniowie z Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Filipowi-
cach. Zajęcia na basenie odbywają się 

w grupach 15-osobo-
wych, co stanowi dobre 
rozwiązanie techniczne 
na pływalni. Uczniowie 
w mniejszych grupach 
mogą się zatem więcej 
nauczyć. Nie zmieniły 
się koszty wyjazdów na 
basen w drugiej edycji 
projektu.

W ramach projektu dzieci zostały 
objęte opieką fachowych instruktorów 
nauki pływania. Szkolenie pływackie 
służy zdobywaniu podstawowych 
umiejętności poprawnej techniki 
pływania. Ponadto dzieci uczą się 
bezpiecznego zachowania w wodzie 
oraz podnoszą swoją sprawność 
fizyczną. Umiejętność pływania jest 
znakomitym sposobem na korekcję 
wad postawy. Co więcej, uczniowie 
mogą kreatywnie wykorzystywać czas 
pozalekcyjny.  Agnieszka Malisz

Inspektor ds. Oświaty UM

Szkolenia za bony w Małopolsce

CO SŁYCHAĆ W OŚWIACIE?
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Za nami szósta edycja kon-
kursu „Rodzinna zakliczyńska 
szopka bożonarodzeniowa”, 
ciesząca się niesłabnącym 
zainteresowaniem wśród 
uczniów i ich rodziców.

Wykonywanie szopki niesie za 
sobą wspólne przebywanie, przeka-
zywanie wartości chrześcijańskich, 
poznawanie naszej ziemi ze szczegól-
nym uwzględnieniem jego wartości 
historycznych czy architektonicz-
nych.

Specjalnie powołana komisja 
konkursowa pod przewodnictwem 
wicedyrektor Krystyny Sienkiewicz-
-Witek oceniła rzetelnie wszystkie 
prace i przyznała swoje nagrody. Jury 
zwróciło uwagę na technikę wykona-
nia, staranność, pomysł, oryginal-

ność, kolorystykę oraz ilość akcentów 
i elementów związanych z naszym 
regionem. Komisja miała twardy 
orzech do zgryzienia, bowiem szopki 
prezentowały się okazale, niektóre 
misterne, z wykorzystaniem zaska-
kujących materiałów zdobiących, np. 
ziaren kawy, fasoli czy herbatników.

12 grudnia br. odbyła się w pla-
cówce „wywiadówka”, podczas któ-
rej przyznano stypendia Burmistrza 
Miasta i Gminy Zakliczyn oraz 
nagrodzono laureatów bożonaro-
dzeniowego konkursu.

Dawid Chrobak i dyr. Józef 
Gwiżdż wręczyli dyplomy i upo-
minki, ufundowane przez sponsorów, 
następującym rodzinom:

I miejsce zdobyły ex-aequo szopki 
rodzin Ogonków oraz Rośków, II 
miejsce - szopka rodziny Dziedzi-

ców, III miejsce ex-aequo - szopka 
rodziny Pachotów, Węglarczyków 
oraz Zawadów. 

Nagrodę specjalną otrzymała 
szopka rodziny Migdałów, prezen-
tująca Święta Rodzinę… pod mostem 
na Dunajcu. 

Wyróżnienia otrzymały rodziny: 
Antoszów, Mrozów, Drogosiów, Fla-
kowiczów, Kwieków.

Pomysł i koordynacja 
konkursu - Anna Okońska.

Ciekawe pomysły, oryginalne techniki, misterna praca

Jury podziwiało kunszt wykonania
Anna Okońska – organizator konkursu, obok dyr. Krystyna Sienkiewicz-Witek – 
Przewodnicząca komisji Szopka przed ratuszem…

Nagroda specjalna dla rodziny Migdałów „Wywiadówce” towarzyszył kiermasz kartek świątecznych i ozdob choinkowych
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Pomimo zwiększającej się 
świadomości proekologicznej 
mieszkańców naszej gminy, 
ciągle zdarzają się takie dzia-
łania jak: wypalanie traw, nie-
segregowanie śmieci, naduży-
wanie środków ochrony roślin, 
spalanie śmieci w kotłowniach 
domowych, nadużywanie 
detergentów itp. Powoduje to 
zanieczyszczanie powietrza, 
wód i gleb naszego terenu. 

Ma to bezpośredni wpływ na 
florę i faunę, może zmienić różno-
rodność biologiczną, jak również 
krajobraz naszej gminy. Zdając 
sobie sprawę z powagi problemu 
oraz biorąc pod uwagę fakt, że od 
świadomości młodzieży będzie 
zależeć przyszłość i jakość roz-
wiązywanych lokalnych i regional-
nych problemów środowiskowych, 
Szkoła Podstawowa im. Lanckoroń-
skich w Zakliczynie zgłosiła się do  
uczestnictwa w realizowanym przez 
Stowarzyszenie Ekopsychologia 
projekcie „Karpackie Inicjatywy 
Lokalne 2”. 

Nasza inicjatywa nosiła tytuł 
„Monitoring środowiska przy-
rodniczego na terenie Gminy 
Zakliczyn” i była realizowana od 
listopada 2016 do grudnia 2017. 
Koordynatorem została pani Aneta 
Kaczor, natomiast opiekunami grup 
projektowych pani Marta Gniewek 
oraz pani Zofia Wójcik.

Głównym założeniem inicja-
tywy była ochrona roślin, zwierząt, 
krajobrazu naszej gminy. Działa-
nia miały na celu monitoring stanu 
wód w rzece Paleśnianka, zbadanie 
zanieczyszczeń powietrza i gleb 
na terenie sąsiadującym ze szkołą, 
jak również opracowanie wyników 
badań i wyciągnięcie wniosków 
dotyczących wpływu zanieczysz-
czeń na stan środowiska naszej 
gminy. Cel ten mógł być zreali-
zowany poprzez skompletowanie 
odpowiedniego sprzętu. Dzięki 
dofinansowaniu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 
7740 złotych zakupiono między 
innymi: uniwersalny zestaw do 
badania jakości gleb, wody, powie-
trza; mikroskop, kieszonkowy 
mikroskop cyfrowy, a także lupy, 
klucz do oznaczania roślin, kwaso-
mierz glebowy, komplet papierków 
wskaźnikowych.

Młodzież klas gimnazjalnych 
przy Szkole Podstawowej im. 
Lanckorońskich w Zakliczynie, 
w kolejnych tygodniach realiza-
cji inicjatywy, grupami wyruszała 
w teren i sukcesywnie pobierała 
próbki wody oraz gleby. Zebrany 
materiał został poddany grun-
townej analizie. Zbadano nastę-
pujące parametry wody: stężenie 
azotanów, azotynów, fosforanów; 
zawartość żelaza, jonów amonu, 
tlenu; odczyn pH oraz twardość, 
barwę i zapach.

Na podstawie wszystkich badań 
można stwierdzić, że jakość wody 
rzeki Paleśnianki jest dobra. Mie-
ści się ona w przedziale pierwszej 
i drugiej klasy czystości. Na tere-
nie gminy Zakliczyn brak inten-

sywnego przemysłu, dlatego brak 
jest ścieków przemysłowych, które 
w dużym stopniu zanieczyszczałyby 
wodę. Źródłami zanieczyszczeń 
wód powierzchniowych jest dzia-
łalność rolnicza (środki chemiczne, 
nawozy) oraz nieoczyszczone ścieki 
komunalne i ścieki rolnicze (gno-
jówka). Parametrami wskazują-
cymi na używanie nawozów jest 
stężenie azotanów NO₃⁻ oraz azo-
tynów NO₂⁻. Stwierdzono niskie 
stężenie azotanów i azotynów, co 
świadczy o racjonalnym stosowa-
niu przez rolników nawozów azoto-
wych i właściwym ich składowaniu 
oraz czyszczeniu zagród rolniczych.

Parametrem, który ogranicza 
lub uniemożliwia użycie wody do 
celów pitnych, jest żelazo. Stęże-
nie tego pierwiastka wyniosło od 
0,02-0,3 mg/l. Jest to ilość niewielka 
pozwalająca zaliczyć wodę do I i II 
klasy czystości. Duża zawartość 
żelaza nadaje wodzie specyficzny 
smak i zapach. Ponadto bardzo 
brudzi armaturę (wanny, umy-
walki, pranie). W normach wody 
pitnej mieści się zawartość bada-
nego amonu, którego stężenie we 
wszystkich przypadkach wyniosło 
0,05 mg/l. Zadowalający był wynik 
pomiaru stężenia fosforanów, 
w badanych stanowiskach wyniósł 
od 0,1 do 0,3 mg/l.

Jednym z najważniejszych 
wskaźników jakości wody jest 
zawartość tlenu rozpuszczonego 
w wodzie. Wynik pomiaru stężenia 
tlenu O₂ potwierdza dobre natlenie-
nie wody, a tym samym dobrą moż-
liwość życia dla zwierząt i roślin 
wodnych. Oprócz zawartości 
tlenu, o jakości wody i warunkach 
do życia dla ryb i roślin, decyduje 
odczyn pH. W badanych porach 
roku wyniósł od 6,5-8. Parametr 
ten należy do najbardziej miarodaj-
nych. W dobrze funkcjonującym 
ekosystemie wodnym odczyn pH 

powinien wahać się od 7,5-8,5, czyli 
badany zbiornik posiada wysoką 
jakość wody.

Kolejnymi zbadanymi para-
metrami były: twardość, barwa 
i zapach. We wszystkich zbadanych 
próbach woda okazała się miękka. 
Jest to zjawisko pozytywne dla 
ludzi z niej korzystających, gdyż 
zbyt twarda woda stwarza okre-
ślone trudności przy użytkowaniu 
jej w gospodarstwach domowych 
(wzrasta użycie mydła do mycia 
i środków piorących z powodu 
wytrącania się nierozpuszczalnych 
soli wapnia i magnezu, powodują-
cych podrażnienie skóry). Pogar-
szają się również wartości odżyw-
cze jedzenia gotowanego w twardej 
wodzie, powstaje kamień kotłowy, 
który utrudnia wymianę ciepła. 

W wodzie stwierdzono obec-
ność rozmaitych gatunków zwie-
rząt. Na podstawie przewodników, 
kluczy do oznaczania mikrofauny 
oraz obserwacji mikroskopowych 
zidentyfikowano: larwy chruści-
ków, larwy widelnic, larwy jętek, 
obecność ślimaków, kiełży; wśród 
roślin wodnych: mchy, glony, liście 

kosaćca, rdestnicę. Obecność tych 
organizmów świadczy o zadowa-
lającej czystości wody. W wodach 
zanieczyszczonych gatunki te nie 
występują. O dobrym stanie wody 
w rzece świadczy również fakt, że 
żyją w niej ryby, takie jak: pstrąg, 
lipień, kiełb, kleń. Informacje te 
uzyskano z przeprowadzonych roz-
mów z wędkarzami.

Podczas cyklicznego okresu 
badań nie stwierdzono wzdłuż 
brzegów rzeki nielegalnych wysy-
pisk śmieci. Odnotowano jednak 
odpady stałe, takie jak: puszki, 
butelki, opakowania po słodyczach, 
przedmioty i opakowania plasti-
kowe, których ilość od wiosny do 
jesieni zwiększyła się. Nasuwa się 
wniosek, że nie wszyscy zdają sobie 
w pełni sprawę ze skutków zagro-
żeń dla środowiska naturalnego, 
pomimo działającego systemu 
gospodarowania odpadami na 
całym obszarze gminy Zakliczyn.

Dla powietrza zbadano: stopień 
zapylenia; zawartości ozonu; stan 
czystości powietrza na podstawie 
skali porostowej. Dokonano rów-
nież pomiaru natężenia ruchu przy 

drodze wojewódzkiej numer 980 
w Zakliczynie. Dla gleb oceniono: 
kwasowość (pH gleby) oraz zawar-
tość olejów. 

Z badań wynika, że zanie-
czyszczenie powietrza jest duże. 
Największy stopień zapylenia 
stwierdzono w okresie zimowym 
i letnim. Jest to spowodowane 
głównie: wzmożonym natęże-
niem ruchu (największe natężenie 
ruchu zaobserwowano podczas 
lata - liczba pojazdów mierzona 
w ciągu 1 godziny wyniosła 420) 
oraz ogrzewaniem domów surow-
cami mineralnymi zanieczysz-
czonymi związkami siarki (tylko 
13% mieszkańców do ogrzewania 
mieszkań używa gazu ziemnego, 
pozostali wykorzystują drewno, 
węgiel kamienny, ekogroszek). Pyły 
zawieszone w powietrzu mają bar-
dzo negatywne oddziaływanie na 
zdrowie człowieka oraz stan roślin-
ności. Ze względu na niewielkie 
rozmiary łatwo przedostają się do 
płuc. Mogą powodować: zatrucia, 
zapalenia górnych dróg oddecho-
wych, pylicę, choroby alergiczne, 
astmę, nowotwory. Pył osadzający 
się na powierzchni liści pochłania 
światło oraz zatyka aparaty szpar-
kowe, utrudniając fotosyntezę.

W powietrzu na terenie sąsiadu-
jącym ze szkołą nie wykryto ozonu. 
Natomiast dużą zawartość dwu-
tlenku siarki potwierdzają bada-
nia na podstawie skali porostowej, 
ponieważ porosty są wskaźnikami 
powietrza bardzo wrażliwymi na 
tlenki siarki. Dwutlenek siarki 
wykazuje działanie toksyczne, 
atakuje drogi oddechowe, struny 
głosowe, może też wywoływać 
astmę, skurcze i zapalenie oskrzeli. 
Po połączeniu z wodą tworzy kwa-
śne deszcze, które zakwaszają gleby, 
a te z kolei są przyczyną powstawa-
nia uszkodzeń drzew oraz innych 
roślin. Tłumaczy to zakwaszenie 
pobranych próbek gleby, które 
mieściły się w przedziale 5,5-6,4 
pH. W badanych próbkach gleby 
nie stwierdzono obecności olejów. 

Należałoby się zastanowić nad 
sposobami poprawy stanu środowi-
ska naszej gminy. Młodzież zapro-
ponowała następujące rozwiązania. 

Zapamiętaj - bądź EKO:
• nie spalaj odpadów i reaguj na 

tego typu zachowania Twoich 
sąsiadów

• przejdź na ogrzewanie gazowe 
albo przynajmniej wymień swój 
piec węglowy na bardziej nowo-
czesny

• ograniczaj zużycie ciepła - ociepl 
swój dom, zużywaj mniej paliw 
i płać mniejsze rachunki

• korzystaj częściej z roweru - nie 
wszędzie musisz dojechać samo-
chodem

• przekazuj pozostałości roślinne 
do odzysku - nie spalaj ich 
w ogrodzie

• zaprzestań wypalania traw.

Więcej informacji na stronach 
www.zakliczyninfo.pl.

Aneta Kaczor
fot. arch. SP

Monitoring środowiska przyrodniczego 
w ramach Karpackich Inicjatyw Lokalnych
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Profilaktyka i promocja 
zdrowia to ważne elemen-
ty oddziaływania szkoły na 
prawidłowy rozwój młodych 
organizmów. Kształtowanie 
prawidłowych nawyków 
żywieniowych i higienicznych, 
wyrabianie dbałości o własne 
zdrowie i kondycję fizyczną 
- to główne cele realizowane 
przez Koło Promocji Zdrowia 
działające w Szkole Podsta-
wowej im. Lanckorońskich 
w Zakliczynie.

Jak co roku, w ramach działal-
ności Koła, realizowane są różno-
rodne działania i przedsięwzięcia 
wpływające korzystnie na poprawę 
stanu zdrowia uczniów, rodziców, 
nauczycieli i pracowników szkoły.

Jednym z działań promujących 
aktywność fizyczną w naszej szkole 
były obchody „Europejskiego Tygo-
dnia Ruchu” (23-30 września br.) 
W tym czasie zorganizowane zostały 
zajęcia aerobiku, aktywne długie 
przerwy, aktywne godziny wycho-
wawcze, gry i zabawy z elementami 
atletyki terenowej dla uczniów klas 
III Szkoły Podstawowej. Dodatkowo 
dla uczniów klas VII oraz uczniów 
z oddziałów gimnazjalnych zorga-
nizowano zajęcia ruchowe w terenie 
m.in. marsze z kijkami nordic-wal-
king, zabawy biegowe wałami Pale-
śnianki i kompleksu Orlika, jazdę na 
rolkach czy też marszobiegi na Białą 
Górę. Ponadto, promując aktywne 
formy spędzania wolnego czasu, 
członkowie SKKT „Compass” wraz 

z opiekunami pokonali pieszo szlak 
górski na trasie: Jaworzyna Krynicka 
- Hala Łabowska - Łomnica.

Godnym uwagi jest niewątpliwie 
fakt, iż już od kilku lat członkowie 
Koła Promocji Zdrowia regularnie 
organizują uroczyste obchody „Tygo-
dnia dobrego chleba i zdrowego stylu 
życia w szkole” (16-23 października 
br.). W związku z tym, również i w tym 
roku szkolnym zostały podjęte cie-
kawe działania. Na początku ucznio-
wie z klas III Szkoły Podstawowej 
zapoznali się z etapami powstawania 
chleba – samodzielnie siejąc różne 
gatunki zbóż. Następnie starsze klasy 
gimnazjalne uczestniczyły w warsz-
tatach wypieku chleba oraz zorgani-
zowały szkolną wystawę dotyczącą 
historii chleba. Dodatkowo zostało 
również przygotowane stoisko degu-
stacyjne podczas wywiadówki szkol-
nej dla rodziców, nauczycieli i pra-
cowników szkoły. 

W związku z realizacją przez naszą 
szkołę programów edukacyjnych, tj. 
„Śniadanie daje moc” i „Mam kota 
na punkcie mleka”, zostały zorgani-
zowane różnorodne przedsięwzię-
cia. Jednym z nich były uroczyste 
obchody „Dnia - Śniadanie daje moc”, 
który przypadł w tym roku szkol-
nym na dzień 8 listopada br. W tym 
dniu uczniowie klas III i VII Szkoły 
Podstawowej wraz z zaproszonymi 
rodzicami wspólnie przygotowywali 

odżywcze i zdrowe posiłki. Uroczyste 
śniadania zorganizowane były w for-
mie stołów szwedzkich podzielonych 
na 4 kategorie: „owocowa wyspa”, 
„warzywny ogród”, „tęczowe soki” 
i „mleczny raj”. Na wspólną degusta-
cję przygotowanych potraw zostali 
również zaproszeni goście: panie - 
pielęgniarka, intendentka i pedagog. 
Uroczyste śniadania zostały poprze-
dzone turniejem wiedzy na temat 
zasad zdrowego odżywiania.

Na koniec warto dodać, iż sta-
rania członków Koła Promocji 
Zdrowia zostały docenione w VI 
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Czas na zdrowie”, w którym to 
nasza grupa projektowa otrzymała 
wyróżnienie zajmując 5 miejsce na 
137 szkół z całego kraju sklasyfi-
kowanych w konkurencji konkur-
sowej. 

Dbajmy więc o nasze zdrowie 
i prawidłowy rozwój własnego orga-
nizmu. Angażujmy się w różnorodne 
przedsięwzięcia z zakresu profilak-
tyki i promocji zdrowia. Starajmy się, 
aby nasze wspólne działania dopro-
wadziły do stworzenia zdrowego, 
przyjaznego środowiska szkolnego 
zapewniającego uczniom, nauczy-
cielom i pracownikom szkoły dobre 
warunki nauki i pracy.

Opiekunowie Koła  
Promocji Zdrowia

fot. arch. SP Zakliczyn

Od dobrych nawyków - do zdrowia
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„Młodzież Pamięta” to przed-
sięwzięcie realizowane od kil-
kunastu lat w zakliczyńskim 
gimnazjum przez Szkolne 
Koło Krajoznawczo-Turystycz-
ne „Compass”.

Jego głównym celem niezmien-
nie jest kształtowanie tożsamości 
narodowej i pogłębianie w atrak-
cyjny sposób wiedzy o historii Polski 
poprzez pryzmat wydarzeń, które 
miały miejsce w naszym regionie. 
W obecnym roku szkolnym mło-
dzi krajoznawcy i inni żądni wiedzy 
i przygód uczniowie uczestniczyli 
w rajdach edukacyjno-turystycz-
nych: na Jamną, Mogiłę, do Rudy 
Kameralnej czy ostatnio do Łow-
czówka. Jednym z działań realizo-
wanych od 15 lat przez Koło jest 
Sztafeta Pamięci łącząca cmen-
tarz wojenny polskich legionistów 
w Łowczówku z grobem majora 
Kazimierza „Kuby” Bojarskiego, 
który był jednym z dowódców 
w boju pod Łowczówkiem.

Ta bitwa, która stała się legiono-
wym symbolem, jak również wiele 
innych walk stoczonych przez pol-

skich żołnierzy podczas I wojny 
światowej, w połączeniu z dyploma-
tycznymi wysiłkami różnych środo-
wisk doprowadziła przed 99 laty do 

odrodzenia się Niepodległego Pań-
stwa Polskiego. Dla uczczenia tego 
faktu, blisko 80 młodych ludzi zde-
cydowało się podjąć wysiłek i w 2,5 
godziny przebiec z biało-czerwoną 
flagą 23-kilometrową trasę. Od 10 
lat obok naszych narodowych barw 
podczas Sztafety Pamięci łopocze 
też flaga węgierska, a to za sprawą 
młodzieży z Jászfényszaru, którą 
niezmiennie opiekuje się Matécsa 
László Csaba, nauczyciel z tamtej-
szej szkoły.

Sztafeta Pamięci to nie tylko bieg 
i hołd oddany poległym, to także 
inne wydarzenia, które mają jak 
największej liczbie uczniów uzmy-
słowić wagę 11 Listopada w historii 
Polski. W obecnym roku, już trady-
cyjnie, grupa uczniów wzięła udział 
w XXIX Małopolskim Złazie Szla-
kami Legionistów w Łowczówku. 
Podczas złazu ogłoszono wyniki 
Konkursu Wieńców Nagrobnych 

„Żołnierska Pamięć”. Niespodzianki 
nie było. Zarówno jury, jak i tarno-
wianie, w plebiscycie publiczności 
uznali, że wieniec z Zakliczyna jest 
najładniejszy. W tym roku wieniec 
wykonały uczennice klasy IId pod 
kierunkiem pani Małgorzaty Kraj. 
W złazie zorganizowanych przez tar-
nowskie PTTK uczestniczyło ponad 
1000 osób, a wśród nich także Bur-
mistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, 
który wraz z gospodarzem terenu 
Wójtem Gminy Pleśna Józefem 
Knapikiem oraz innymi samorzą-
dowcami dziękował młodzieży za 
zaangażowanie.

W tym samym dniu inna grupa 
członków SKKT wraz z delegacją 
węgierską przebywała w Wadowicach 
i Krakowie. Młodzież i nauczyciele 
z Węgier odwiedzili Muzeum Domu 
Rodzinnego Karola Wojtyły w Wado-
wicach, a w Krakowie, zwiedzając 
między innymi Wawel, pokłonili się 
w kryptach przy grobach: marszałka 
Józefa Piłsudskiego i Marii i Lecha 
Kaczyńskich. Jednym z celów tego 
wyjazdu było przybliżenie młodym 
ludziom postaci św. Jana Pawła II, 
którego Zakliczyn w tym roku obrał 
za patrona.

W świąteczny poranek, 11 listo-
pada, z rynku w Zakliczynie wyru-
szyły do Łowczówka dwa autokary 

wypełnione uczestnikami Sztafety 
Pamięci. Poza uczniami klas gim-
nazjalnych w Zakliczynie, w biegu 
uczestniczyło kilkunastu absolwen-
tów gimnazjum oraz kilka osób, 
które zadeklarowały chęć świętowa-
nia w tak nietypowy sposób. Wśród 
nich Barbara Prymakowska z Tar-
nowa, która jako jedna z nielicz-
nych Polek skompletowała Koronę 
Maratonów Świata. W sztafecie 
czynnie uczestniczyła też Marzena 
Misaczek, prezes Oddziału PTTK 
„Ziemi Tarnowskiej”. Na wzgórzu 
Kopaliny, na którym usytułowany 
jest cmentarz nr 171, w obecności 
Wójta Gminy Pleśna Józefa Knapika, 
polscy uczestnicy sztafety zapalili 
znicze, a młodzież z Węgier złożyła 
tradycyjny wieniec. Po krótkim 
przypomnieniu historii walk o nie-
podległość i chwili zadumy biega-
cze ruszyli w kierunku Zakliczyna. 
Biegacze, pokonując wyznaczoną 
widokową trasę, zatrzymywali się 

na mijanych cmentarzach z okresu 
I wojny światowej, by oddać hołd 
poległym. Kulminacyjny punkt Szta-
fety odbył się na cmentarzu parafial-
nym w Zakliczynie, gdzie wspomi-
nano nie tylko majora Bojarskiego, 
ale także innych legionistów wywo-
dzących się z okolic Zakliczyna. 
W uroczystościach oprócz biega-
czy uczestniczyli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Zakliczyn Dawid Chro-
bak, Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Zakliczynie oraz grupa uczniów 
z rodzicami. Podsumowanie uroczy-
stości, wręczenie dyplomów, podzię-
kowań i losowanie nagród odbyło się 
w świetlicy szkolnej w Zakliczynie.

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu Sztafety. Lista insty-
tucji i firm znajduje się na jednym ze 
zdjęć dołączonych do tego artykułu. 
W szczególności dziękuję nauczy-
cielom, którzy od lat współdziałają 
w organizacji tej imprezy: Irenie Fla-
kowicz, Halinie Kochan i Małgorzacie 
Chryk oraz Dyrekcji, która przez 15 
lat „toleruje” i wspiera tak nietypowy 
sposób świętowania. Już dziś zapra-
szamy na XVI Sztafetę Pamięci, która 
odbędzie się za rok w 100. rocznicę 
Odzyskania Niepodległości.

Janusz Flakowicz
fot. arch. SKK-T „Compass”

Jubileuszowa XV Sztafeta Pamięci 
Łowczówek–Zakliczyn

Grupa z SKKT z delegacją węgierską przebywała w Wadowicach i Krakowie. Młodzież pokłoniła się w kryptach przy grobach: marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz Marii i Lecha Kaczyńskich

Przy grobie „Kuby” Bojarskiego…

W podsumowaniu Sztafety, oprócz biegaczy i Barbary Prymakowskiej, uczestniczyli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zakliczynie oraz 
grupa uczniów z rodzicami

Uczniowie wzięli udział w XXIX Małopolskim Złazie Szlakami Legionistów w Łowczówku, tamże nagrodzono konkursowe wieńce nagrobne
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IV Międzygminny Konkurs 
Przyrodniczy „Na leśnych 
tropach” dla szkół podstawo-
wych. zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową w Pale-
śnicy i Nadleśnictwo Gromnik 
przy współudziale Muzeum 
Przyrodniczego w Ciężkowi-
cach. odbył się 17 listopada 
br. Honorowy patronat nad 
konkursem sprawowali: Wice-
starosta Tarnowski Zbigniew 
Karciński i Prezes Okręgowej 
Rady Łowieckiej w Tarnowie 
Janusz Onak. 

W przyrodniczej rywalizacji, ze 
znajomości gatunków ssaków łow-
nych naszych lasów, rozpoznawania 
tropów, posługiwania się terminolo-
gią myśliwską uczestniczyło 12 szkół: 
Bistuszowa, Ciężkowice, Faściszowa, 
Filipowice, Gromnik, Gwoździec, 
Jastrzębia, Kąśna Dolna, Paleśnica, 
Ryglice, Siekierczyna, Zakliczyn. 
Szkoły reprezentowane były przez 
24 uczniów klas IV–VI.

W etapie międzygminnym 
szkoły, tradycyjnie już, rywalizują 
o najlepszy wynik: uczniowie pisali 
test sprawdzający wiadomości, 
rozpoznawali gatunki ssaków łow-
nych na przygotowanej prezentacji 
multimedialnej z wykorzystaniem 
sprzętu informatycznego ze szkoły 
w Paleśnicy, opisywali stosując ter-
minologię myśliwską sylwetki zwie-
rzyny łownej, rozpoznawali tropy 
zwierząt. Uczniowie zmierzyli się 
również z trudnym zadaniem przy-
gotowanym przez leśnika a zarazem 
myśliwego - Marka Malinowskiego – 
otrzymali do rozpoznania 10 głosów 
leśnych zwierząt.

Konkurs w dużym stopniu spraw-
dzał wiedzę praktyczną uczniów, ich 
zdolności obserwacyjne i umiejętność 
współpracy w zespole. O końcowym 
rezultacie i miejscu poszczególnych 
szkół zdecydowały indywidualne 
wyniki uczniów oraz efekty pracy 
zespołowej. Poziom zmagań był bar-
dzo wyrównany, uczniowie wykazali 
się bardzo dobrą znajomością mate-
riału przewidzianego regulaminem 
konkursu i niewielką różnicą punk-
tów rozstrzygnęła się rywalizacja 
o zwycięstwo w konkursie:

Kategoria: „Najlepszy zespół 
reprezentujący szkołę” - 1 miejsce: 

Szkoła Podstawowa w Paleśnicy 
reprezentowana przez Bartłomieja 
Martykę i Kacpra Szewczyka – dru-
żyna uzyskała 139 pkt; 2 miejsce: 
Szkoła Podstawowa w Faściszowej 
reprezentowana przez Jakuba Śledzia 
i Jakuba Truchana – drużyna uzy-
skała 129 pkt; 3 miejsce: Szkoła Pod-
stawowa w Gromniku reprezento-
wana przez Julię Uchwat i Katarzynę 
Łyżwę – drużyna uzyskała 129 pkt. 
O drugim i trzecim miejscu zadecy-
dowała dogrywka przeprowadzona 
przez pana Marka Malinowskiego. 
Na czwartym miejscu uplasowała się 
drużyna Szkoły Podstawowej w Cięż-
kowicach.

Kategoria: „Najlepszy uczestnik 
konkursu na podstawie indywidual-
nego testu” - 1 miejsce: Kacper Szew-
czyk - Szkoła Podstawowa w Pale-
śnicy - 47 pkt na 48 pkt możliwych; 
2 miejsce : Katarzyna Łyżwa – Szkoła 
Podstawowa w Gromniku – 45 pkt; 3 
miejsce : Bartłomiej Martyka – Szkoła 
Podstawowa w Paleśnicy – 45 pkt. 
O drugie i trzecie miejsce przepro-
wadzono dogrywkę ponieważ dwóch 
uczestników w teście uzyskało ten 
sam wynik. Dogrywka wyłoniła osta-
tecznie laureata 2 i 3 miejsca.

Zwycięzcą, w bardzo trudnym 
zadaniu rozpoznania głosów zwierząt 
leśnych, został bezkonkurencyjny 
Kacper Dudowicz - uczeń Szkoły 
Podstawowej w Ryglicach rozpoznał 
bezbłędnie wszystkie usłyszane zwie-
rzęta. Osiągane wysokie wyniki przez 
wszystkich uczestników świadczą, że 
uczniowie bardzo dobrze są przygo-
towani do konkursu, a tematyka jest 
dla nich bardzo ciekawa.

Nadleśnictwo Gromnik ufun-
dowało atrakcyjne nagrody dla 

uczniów, a każdy uczestnik konkursu 
otrzymał pamiątkowy dyplom. Nie 
zapomniano też o poczęstunku dla 
wszystkich uczestników, opieku-
nów i zaproszonych gości. Nagrody 
w konkursie wręczali: Wicestaro-
sta Tarnowski Zbigniew Karciński, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik 
Eugeniusz Piech, Burmistrz Miasta 
i Gminy Zakliczyn – Dawid Chro-
bak, Przewodniczący Zarządu Okrę-
gowego PZŁ w Tarnowie Krzysztof 
Łazowski, Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Paleśnicy Agnieszka Pomi-
kło. Wiele starań w przygotowanie 
i organizację konkursu włożył, repre-
zentujący Nadleśnictwo Gromnik, 
mgr inż. Marek Malinowski, który 
przewodniczył Komisji Konkursowej 
i pełnił merytoryczny nadzór nad 
konkursem. Szkoła Podstawowa 
w Paleśnicy przygotowała organi-
zacyjnie część konkursową, a nad 
jej przebiegiem czuwały nauczy-
cielki: Krystyna Michałek i Anna 
Moj - szkolny koordynator kon-
kursu. Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Paleśnicy dziękuje Nadleśnictwu 
Gromnik za merytoryczny patronat 
nad konkursem, atrakcyjne nagrody 
i wsparcie organizacyjne oraz Dyrek-
torowi Muzeum Przyrodniczego 
w Ciężkowicach wraz z pracowni-
kami za udostępnienie sal i pomoc 
w przygotowaniu pomieszczeń na 
potrzeby konkursu. Dziękujemy 
wszystkim nauczycielom przygo-
towującym uczniów do konkursu, 
rodzicom, którzy pomogli organi-
zacyjnie , aby konkurs przebiegł bez-
piecznie i w miłej atmosferze.

Anna Moj
fot. arch. SP Paleśnica

Paleśnica najlepsza „Na leśnych tropach”

13 listopada br. w świetlicy 
wiejskiej w Wesołowie odbyło 
się doroczne spotkanie władz 
gminy Zakliczyn z organizacja-
mi pozarządowymi (stowarzy-
szenia i fundacje – przyp. K.D.). 

Celem spotkania było omówie-
nie realizacji „Programu współpracy 
gminy Zakliczyn z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2017” oraz 
prezentacja projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Zakliczynie o współ-
pracy na rok 2018. W spotkaniu 
wzięli udział ze strony samorządowej 
burmistrz Dawid Chrobak, sekretarz 
gminy Janusz Krzyżak oraz inspektor 
UM Monika Bożek. Ze strony poza-
rządowej mieliśmy reprezentantów 
zakliczyńskich „Samarytan”, SPON 
„Bez barier”, klubów sportowych, OSP, 

Fundacji MAK z Gwoźdźca oraz Sto-
warzyszenia „Klucz” i Stowarzyszenia 
„Pod bocianim gniazdem” ze Stróż.

W roku 2017, w ramach programu 
współpracy, zrealizowanych zostało 
w gminie Zakliczyn 18 zadań, z czego 
10 zadań w ramach tzw. małych gran-
tów i 8 zadań w ramach otwartych 
konkursów ofert. W realizacji zadań 
publicznych uczestniczyło 13 lokal-

nych organizacji pozarządowych, 
a gmina Zakliczyn na te działa-
nia wydała łącznie 347 tys. 453 zł. 
W ramach otwartych konkursów ofert 
gmina udzieliła wsparcia w wysoko-
ści 308 tys. zł, z czego 138 tys. zł na 
wspólną ofertę czterech stowarzyszeń 
(„Bez barier”, „Klucz”, Stowarzysze-
nie Przyjaciół DPS w Stróżach oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympa-
tyków Szkoły we Wróblowicach) na 
prowadzenie klubów samopomocy, 
popularnie zwanych „Akademią dla 
Aktywnych”. Ten program w takiej jak 
dotychczas postaci dobiega końca i do 
końca roku 2018 zostanie zamknięty. 
67 tys. zł na prowadzenie zajęć spor-
towo-rekreacyjnych dla mieszkańców 
Zakliczyna i sąsiednich miejscowości 
otrzymał LKS Dunajec Zakliczyn, 
26 tys. zł na prowadzenie szkolenia 

i współzawodnictwa sportowego 
otrzymał UKS Gulon Zakliczyn, po 
19 tys. zł na prowadzenie zajęć spor-
towo-rekreacyjnych otrzymały kluby; 
Pogórze Gwoździec, Orzeł Stróże, 
Jedność Paleśnica, ponadto stowarzy-
szenie „Bez barier” otrzymało 20 tys. 
zł na prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego oraz na wsparcie osób cho-
rych i niepełnosprawnych w zakupie 
leków i środków medycznych.

Gmina w ramach tzw. małych 
grantów wydała rekordowe 39 tys. 
453 zł na wsparcie realizacji jede-
nastu zadań realizowanych przez 
organizacje pozarządowe. Najwięcej 
uzyskało Stowarzyszenie „Klucz” (10 
tys. 400 zł), które pozyskało w ten 
sposób środki na wkład własny przy 
realizacji trzech projektów: „Zakli-
czyńskiej Majówki Historycznej”, 

„Biesiady Rycerskiej” w Melsztynie 
i „Zakliczyńskiej Pieśni Niepodle-
głości”. Stowarzyszenie „Bez barier” 
na transport żywności i program 
stypendialny otrzymało łącznie 9 
tys. zł. Na Dożynki Gminy Zakli-
czyn w Stróżach stowarzyszenie „Pod 
bocianim gniazdem” uzyskało wspar-
cie w wysokości 6 tys. zł, a MUKS 
Jordan (klub szachowy) 5 tys. zł na 
edukację szachową. To są najwięksi 
beneficjenci małych grantów w gmi-
nie Zakliczyn.

Jak będzie w przyszłym roku ? 
Ma być jeszcze lepiej i jeszcze więcej 
środków na współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi, które realizują 
bardzo istotne zadania społeczne - 
zapowiada burmistrz Dawid Chro-
bak.

Tekst i fot. Kazimierz Dudzik

Konkurs przeprowadzono w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach

Samorząd a organizacje pozarządowe

Obradowano w świetlicy wiejskiej w Wesołowie
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Od września do grudnia 
2017 roku Szkoła Podsta-
wowa w Stróżach wraz 
z 262 szkołami realizuje 
projekt matematyczne 
i informatyczne dla dzieci 
i młodzieży, otrzymawszy 
grant w ramach progra-
mu „mPotęga”. Organi-
zatorem całej akcji jest 
fundacja mBanku przy 
partnerstwie z fundacją 
„Dobra Sieć”. 

Autorem projektu, który 
otrzymał grant dla naszej 
szkoły, jest Elżbieta Soska, wie-
loletni nauczyciel informatyki, 
która od zaszczepiła w dzie-
ciach i młodzieży ogromne 
zainteresowanie informatyką, 
osiągając spore sukcesy w tej 
dziedzinie.

Głównym celem projektu 
jest rozwijanie zainteresowania 
matematyką oraz nowocze-
snymi technologiami wśród 
uczniów szkoły podstawowej 
oraz angażowanie rodziców, 
jak również seniorów. Zało-

żeniem całego przedsięwzięcia 
jest także wciągnięcie dzieci 
w aktywny proces wykorzy-
stywania wiedzy matema-
tycznej , poprzez pokazanie 
praktycznych zastosowań. 
Cele konkursu będą realizo-
wane poprzez dofinansowanie 
projektów edukacji matema-
tycznej. 

W ramach całego pro-
jektu młodzież z klasy 6 oraz 
7 naszej szkoły aktywnie 
uczestniczy w dodatkowych 
warsztatach informatycz-
nych, na których uczniowie 
wykonują samodzielnie quizy 
matematyczne, gry logiczne 
w programie „Scratch”. Nasza 
placówka kładzie ogromny 
nacisk na naukę programowa-
nia już w szkole podstawowej, 
przez co uczniowie świetnie 
radzą sobie z powyższymi zda-
niami, szkoląc nawet młodsze 

klasy. Zamierzamy również 
przeprowadzić warsztaty 
z programowania w środo-
wisku „Scratch” dla uczniów 
i nauczycieli  z innych szkół, 
jak również dla seniorów. 
Jesteśmy bardzo podekscy-
towani, że możemy rozwijać 
swoją wiedzę matematyczno 
informatyczną w przyjemny 
sposób, a tym samym dzielić 
się nią z innymi motywując 
ich do działania. Wierzymy, 
ze projekt ten przyniesie 
nam wiele dobrego: zainte-
resuje matematyką szersze 
grono odbiorców jak rów-
nież pomoże nam rozwijać 
swoje umiejętności. Dzięki 
sprzętowi, jaki otrzymamy, 
na pewno nauka będzie dla 
nas jeszcze ciekawsza i przy-
jemniejsza. 

Agnieszka Fior
fot. arch. SP Stróże

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodziny
Ustawa z dnia 4.11.12016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny  

„Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866)

JEŚLI JESTEŚ:
• Kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży z powikłaniami, która z dużym 

prawdopodobieństwem urodzi dziecko obarczone poważnymi pro-
blemami zdrowotnymi.

• Kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu albo zmarło 
wkrótce po urodzeniu.

• Matką wychowującą dziecko niepełnosprawne lub członkiem jej 
rodziny.

MASZ PRAWO DO:
• Pomocy i wsparcia asystenta rodziny.
• Łatwiejszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
• Pomocy prawnej i psychologicznej.
• Wsparcia finansowego, w tym jednorazowego świadczenia w wyso-

kości 4000 zł.
• Innych usług w zakresie kompleksowego wsparcia rodziny.

Po pomoc i informacje możesz zgłosić się do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zakliczynie. GOPS czynny w dni powszednie 

w godz. 7:30–15:30, tel. 14-66-64-275, 14-66-52-263.

Warsztaty informatyczne 
„mPotęga” w stróskiej szkole

W Domu Strażaka we Wróblowi-
cach w samo południe 13 grud-
nia br. podsumowano realizację 
rocznego projektu pn. „Poroz-
mawiajmy o angielskim”. Dwu-
dziestka adeptów uczestniczyła 
w wielu atrakcjach programu, m. 
in. w półkolonii, o czym sprawoz-
daje w innym miejscu na naszych 
łamach jego koordynatorka, 
anglistka Marzena Curyłło. 

Program finału starannie przygo-
towany przy współpracy miejscowej 
straży i Koła Gospodyń Wiejskich 
„Wróblowianki”. Na początek powi-

tanie gości przez panią dyrektor 
Bożenę Kirc i prezentacja programu 
artystycznego. Całość, rzecz jasna, 
w języku angielskim. Miło było 
posłuchać, jak swobodnie młodzież 
się nim posługiwała. Podopieczni 
pani Marzeny przygotowali scenki 
z angielskiej bajki, która już wysta-
wiali, m. in. na wróblowickim Świę-
cie Rodziny. Piosenki, śpiewane po 
angielsku, uzupełniły sympatyczne 
przedstawienie. Po inscenizacji - 
efektowny układ tańca irlandzkiego, 
po czym nastąpiła ceremonia nagro-
dzenia uczestników projektu za ich 
zaangażowanie. Upominki, m. in. 

okolicznościowe kubki z nadrukiem, 
trafiły też do darczyńców i osób życz-
liwych. O stronę kulinarną zadbały 
panie z KGW Wróblowianki, przy-
gotowując i częstują smakowitymi 
tartinkami, kanapkami owocami i cia-
stami, a na finał imprezy wniosły na 
salę okazały tort z racami w barwach 
brytyjskich, na którym umieszczono 
nazwiska wszystkich uczestników 
projektu. Pierwsze porcje specjału, 
jak każe obyczaj, podała dzieciom 
i gościom, pani dyrektor Niepublicz-
nego Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego we Wróblowicach - gospodyni 
Gali „Let’s speak about English!

Spotkanie zakończyła diaporama 
ze zdjęciami, opisującymi wszystkie 
przedsięwzięcia w ramach projektu, 
i film z wypowiedziami uczniów; 
nie trzeba chyba dodawać, że 
opinie o przebytych doświadcze-
niach z językiem angielskim były 
w każdym przypadku niezwykle 
pochlebne.

Tekst i fot. Marek Niemiec

Wróblowicka gala… po angielsku

Inscenizacja „Goldilocks and the Three Bears”

Warto uczyć się angielskiego – zapewniają uczestnicy programu

Marzena Curyłło – koordyna-
torka projektu

Pani dyrektor Bożena Kirc, uzupełniwszy budżet programu, wzbogaciła istotnie jego wymiar

Na koniec tort z racami (i oklaski)  
– jak najbardziej zasłużenie!
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W kulturze europejskiej, 
mającej swe źródła w antyku 
i chrześcijaństwie, wykształ-
cił się ideał żołnierza jako 
obrońcy wiary i ojczyzny, 
który oddaje swe życie za 
życie innych. A więc poległy 
żołnierz to bohater, któremu 
należy się wdzięczność i cześć 
współczesnych i potomnych. 
Stąd miejsce jego wiecznego 
spoczynku jest zarazem miej-
scem pamięci. 

Cmentarz wojenny niezależnie 
od lokalizacji był terenem wyodręb-
nionym poprzez stosowną architek-
turę, a także napis o treści patrio-
tyczno-religijnej, niosący przesłanie 
poległych skierowane do żywych. 
Powstanie odrębnych cmentarzy, 
przeznaczonych dla poległych wymu-
siły okoliczności. W początkowym 
okresie wojny porządkowanie pól 
bitewnych, grzebanie poległych pro-
wadziły służby kwatermistrzowskie 
działające przy Etapowych Komen-
dach Armii, ale powiększający się 
sukcesywnie obszar działań wojen-
nych, a w związku z tym rosnąca stale 
liczba poległych skłoniły dowództwo 
austriackie do ujęcia tego problemu 
w jednolite ramy organizacyjne. 
Stąd w listopadzie 1915 roku przy 
Ministerstwie Wojny utworzono IX 
Wydział Grobów Wojennych, który 
posiadał swoje terenowe odpowied-
niki. Trzy z nich znajdowały się 
w Galicji: w Krakowie, Przemyślu 
i Lwowie. Miał on dwa odrębne refe-
raty: Ewidencji i Opieki. Pierwszy 
z nich zbierał informacje o poległych, 

prowadził spisy, lokalizował miej-
sca pochówku, ustalał daty śmierci, 
pogrzebu, przynależności armijnej. 
Drugi natomiast wydawał dyrektywy 
dotyczące kształtowania i zakładania 
cmentarzy wojennych, począwszy 
od ustalenia lokalizacji cmentarzy 
i pozyskania działek drogą zakupu 
lub darowizny, poprzez przydzielenie 
architektów, rzeźbiarzy, aż do wzno-
szenia monumentalnych pomników 
na polach bitew.

Prace polowe związane z ekshu-
macją zwłok, porządkowaniem pół 
bitewnych, prowadziło 3 tys. jeń-
ców, głównie Rosjan i Włochów. Ci 
ostatni jako rzeźbiarze i kamienia-
rze byli zatrudnieni bezpośrednio 
przy budowie nagrobków i pomni-
ków. Wspomagali ich pracownicy 
cywilni oraz ludność miejscowa (np. 
zwożenie zwłok wozami konnymi). 
Dowódcą Okręgu Krakowskiego był 
major Rudolf Broch. Wspomagali 
go dwaj oficerowie koncepcyjni – 
Ludwik Brixel i Hans Hauptmann, 
autorzy wierszowanych napisów 
o treści religijno-patriotycznej, 
wykutych na pomnikach. Środki na 
to ogromne przedsięwzięcie pozy-
skiwano z darowizn oraz sprzedaży 
„cegiełek” w postaci rysunków, akwa-
rel, modeli cmentarzy, pocztówek, 
map pól bitewnych. Były one dziełem 
nierzadko wybitnych twórców, m.in. 
Polaków: Alfonsa Karpińskiego, Hen-
ryka Uziembły, Wojciecha Kossaka 
i innych.

Architektura cmentarzy była 
zróżnicowana. Dominowały formy 
proste, surowe (cmentarz w Czarnym 
Lesie), ale też spotykamy odniesie-

nia do twórczości ludowej danego 
regionu (drewniane kapliczki, rzeź-
bione krzyże). Cmentarze były ogro-
dzone, aby wyodrębnić ich w ota-
czającym terenie, nawet jeśli to był 
cmentarz parafialny. Drzewa i krzewy 
sadzone na cmentarzach, o czym dziś 
rzadko się pamięta i bezmyślnie nisz-
czy, dopełniały kompozycje architek-
toniczno-przestrzenne. Cmentarze 
nie były bezimienne. Na każdym 
grobie znajdowała się metalowa 
tabliczka z imieniem, nazwiskiem, 
stopniem wojskowym zmarłego. 
Oddziały ewidencyjne sporządzały 
rejestry katastralne poległych, gro-
bów i cmentarzy, które trafiały do 
centralnego katastru w Ministerstwie 
Wojny.

O szybkim tworzeniu cmentarzy 
wojennych zadecydowały następu-
jące względy – chęć godnego pocho-
wania poległych, konieczność szyb-
kiego uprzątnięcia pól bitewnych dla 

rozpoczynających się wiosennych 
prac polowych. Ponadto płytkie tym-
czasowe groby mogły spowodować 
wybuch epidemii, a dużą liczbę jeń-
ców wykorzystywano do prowadzo-
nych prac. Na terenie gminy toczyły 
się w latach 1914 i 1915 ciężkie walki. 

W Zakliczynie zorganizowano szpital 
polowy. Stąd stosunkowo duża liczba 
cmentarzy.

Tylko w Charzewicach są trzy 
cmentarze w tzw. Czarnym Lesie. 
Cmentarz nr 290 na pograniczu 
Charzewic, Gwoźdźca oraz Melsz-
tyna, to najbardziej znany i naj-
większy wojenny cmentarz z okresu 
I wojny światowej nie tylko w Cha-
rzewicach, ale i na terenie gminy 
Zakliczyn. Pośród gęstego lasu 
znajdują się trzy kwatery mogił. 
Przedzielone są drogą. Zaczynając 
od samego dołu można zobaczyć 
wielkie pole cmentarne, ogrodzone 
betonowymi słupkami, połączo-
nymi łańcuchami. W tej kwaterze 
po przejściu przez drewnianą bramkę 
widać kilka nagrobków oraz duży 
krzyż łaciński. Trochę wyżej w dru-
giej kwaterze znajdują się nagrobki 

wzdłuż alejki. Są to groby ziemne 
i na nich można odnaleźć krzyże 
maltańskie. Ten obszar jest również 
zagrodzony słupkami i łańcuchami. 
Po wejściu przez kolejną bramkę zna-
leźć się można w obszarze, gdzie cen-
tralnym pomnikiem jest kamienny, 
dwunastometrowy słup, na którym 
u samej góry, z czterech stron widać 
krzyże greckie. Słup ten jest otoczony 
kamienną arkadą, która składa się 
w dużej mierze z kolumn. Na niej to 
umieszczone zostały wielkie żeliwne 
krzyże oraz tablice, m.in. z takim 
tekstem: „ERDE. ICH WAR DIR 
GUT ERDE. DU TRANKST MEIN 
BLUT ERDE. ICH STARB FÜR 
DICH ERDE. NUN SCHIRMST DU 
MICH!”, w tłumaczeniu: „Ziemio, 
byłem ci wierny. Ziemio, piłaś moją 
krew. Ziemio, umarłem dla ciebie. 
Ziemio, teraz okrywasz mnie”. Za 
centralnym pomnikiem są jeszcze 
dwa groby oficerskie. Na tym monu-
mentalnym cmentarzu, który powstał 
tam, gdzie faktycznie 20 listopada 
1914 r. odbyła się krwawa bitwa, 
pochowanych zostało 161 żołnierzy 
różnych narodowości: 109 żołnierzy 
armii austro-węgierskiej i 52 armii 
rosyjskiej.

Cmentarz nr 288 - pochowano 
na nim 29 żołnierzy armii austro-
-węgierskiej. Położony jest w lesie 
i choć niedaleko „Pomników”, to 
jego odnalezienie jest trudniejsze. 
Na skraju lasu droga rozgałęzia się. 
Drogą prowadzącą w lewo pod górę 
dojeżdżamy do cmentarza numer 
289 (w odległości 40 metrów od roz-
gałęzienia dróg) oraz do cmentarza 
288 (dalsze 200 metrów) – obydwa 
cmentarze leżą bezpośrednio przy 
drodze, po jej prawej stronie. Cmen-

tarz numer 288 jest małym cmen-
tarzem z jedną mogiłą zbiorową. 
Ogrodzenie składało się z sześciu 
wysokich słupków o podstawie sze-
ściokąta i stożkowym zakończeniu 
- słupki były połączone łańcuchami. 
Element centralny to niski betonowy 
pomnik – betonowy krzyż łaciński na 
kamiennej podstawie.

Cmentarz nr 289 - spoczywa na 
nim 13 żołnierzy armii rosyjskiej. 
Dojazd do cmentarza według opisu 
powyżej (z opisu cmentarza 288). Jest 
to cmentarz bliźniaczy do cmentarza 
288. Jedyną różnicą jest pomnik, na 
którym – w tym przypadku - znajduje 
się krzyż „rosyjski”. W jego pobliżu 
– wśród drzew – można zauważyć 
ślady okopów.

Cmentarz nr 291 - zlokalizowany 
w obrębie cmentarza parafialnego 
w Domosławicach. Pochowano na 

Rzecz o cmentarzach wojennych Ziemi Zakliczyńskiej

Stowarzyszenie „Klucz” zrealizowało 23 listopada 2017 projekt Zakli-
czyńska Pieśń Niepodległości, który zainaugurował w Zakliczynie obchody 
100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt został wybrany 
i dofinansowany z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa.” Obok świetnych koncer-
tów i wystawy o cmentarzach z okresu I wojny światowej znajdujących 
się w Zakliczynie i okolicach, uczestnicy mogli posłuchać interesujących 
wykładów historyków związanych ze Stowarzyszeniem „Klucz”, tj. z Ewą 
Jednorowską i Michałem Chruścielem. Zapraszam do zapoznania się ze 
streszczeniem pierwszego z wykładów, tj. wykładem Ewy Jednorowskiej, 
traktującym o cmentarzach wojennych Ziemi Zakliczyńskiej. Tekst ten 
będzie do znalezienia w zakładce „Historie Ziemi Zakliczyńskiej” na portalu 
www.zakliczyninfo.pl.

Kazimierz Dudzik - prezes Stowarzyszenia „Klucz” i dyrektor ZCK

Cmentarze wojenne Ziemi Zakliczyńskiej

Roztoka 

Domosławice

Czarny las
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nim 49 żołnierzy austro-węgierskich 
i 4 Rosjan.

Cmentarz nr 292 – Faściszowa. 
Spoczywa na nim 30 żołnierzy 
austro-węgierskich i 43 rosyjskich. 
Cmentarz położony jest w kępie 
drzew w rozwidleniu dróg do Grom-
nika i do Brzozowej.

Cmentarz nr 293 – Zakliczyn. 
Spoczywa na nim 11 żołnierzy austro-
-węgierskich i Rosjanin, wszyscy 
wyznania żydowskiego. Cmentarz 
ten jest unikatem, gdyż jest to jedyny 
samodzielny cmentarz żydowski, 
który w dodatku przetrwał do dnia 
dzisiejszego w nienaruszonej formie.

Cmentarz nr 294 - cmentarz 
położony jest w obrębie cmentarza 
parafialnego w Zakliczynie. Pocho-
wano na nim 249 żołnierzy armii 
austro-węgierskiej i 17 Rosjan.

Cmentarz nr 295 - Paleśnica. 
Spoczywa na nim 46 żołnierzy 
austro-węgierskich i 16 Rosjan. 
Cmentarz położony jest na przy-
drożnej skarpie, na terenie cmen-
tarza parafialnego.

Cmentarz nr 296 - Paleśnica. Spo-
czywa na nim 67 żołnierzy austro-
-węgierskich. Cmentarz położony 
jest na stoku wzgórza w sąsiedztwie 
cmentarza numer 295.

Cmentarz nr 287. Roztoka. To 
jeszcze jeden, być może najmniej 
znany cmentarz wojenny na tere-
nie gminy Zakliczyn, zlokalizowany 
po lewej stronie Dunajca. Jadąc od 
strony Charzewic, należy skręcić 
w lewo na rondzie w asfaltową 
uliczkę koło Szpitala św. Elżbiety. 
Udajemy się pod górę, należy wejść 
do lasu, gdzie po chwili w obniżeniu 
terenu można zobaczyć cmentarz, 
który ma kształt prostokąta i zlo-
kalizowany jest na zboczu góry. 
Z przodu i po bokach ogrodzony 
jest betonowymi słupkami i meta-
lowym łańcuchem, natomiast od 

strony zbocza ogrodzenie stanowi 
pokryty dachówką mur, ze ścianą 
pomnikową pośrodku. Na ścianie 
tej stoi wysoki betonowy krzyż, 
poniżej którego we wnęce widoczna 
jest prowizorycznie wykonana data 
„1915”. Niestety, nie ma śladu po 
tablicy inskrypcyjnej, na której napis 
w wolnym tłumaczeniu brzmiał 
następująco: „Czerń nocy musiała 
zasnuć te oczy, by dla was zaświtał 
nowy dzień”. Na niskich nagrobkach 
znajdują się żeliwne krzyżyki, lecz 
w kilku przypadkach zastąpione są 
prowizorycznymi krzyżykami wyko-
nanymi z płaskownika.

Projektantem wszystkich opi-
sanych cmentarzy wojennych był 
Robert Motka – austriacki architekt 
w randze porucznika.

Przez Europę w ciągu dziejów 
przetoczyło się wiele wojen. Pole-
głych w nich żołnierzy grzebano 
w bezimiennych kopcach. Tu było 
inaczej: państwo, zapewniając godny 
pochówek swym żołnierzom, przej-
mowało jakby rolę rodziny zmar-
łego, którego nie dane było spocząć 
obok swych bliskich. Nagradzano też 
bohaterów, którzy „Mężni w walce 
dostąpili błogosławieństwa po 
śmierci”. Tak więc poległy przestał 
być bezimienny. Rodzina znała miej-
sce jego pochówku. Miało to też cel 
propagandowy – związanie społe-
czeństwa z Monarchią. Dziś te „małe 
pola śmierci” nadal są otoczone sza-
cunkiem i opieką. I wciąż, tak jak 
z Termopil, płynie z nich przesłanie 
o umieraniu, nadziei i wierności pra-
wom Ojczyzny.

mgr Ewa Jednorowska
historykZakliczynPaleśnica
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Już prawie koniec naszych 
działań w ramach programu 
English Teaching Activities, 
dzięki któremu realizujemy 
projekt w Niepublicznym 
Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym we Wróblowicach. Dzięki 
Fundacji NIDA oraz Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności uczniowie z naszej 
szkoły otrzymali dofinanso-
wanie w kwocie 17.000 zł, 
obejmujące projekt główny 
plus wakacje. Łączna wartość 
projektu wraz z wkładem 
własnym to 37.505 zł (projekt 
główny plus wakacje).

Projekt został podzielony na kilka 
etapów, w których uczniowie reali-
zowali swoje pasje, uczyli się języka 
angielskiego, poznawali wiedzę na 
temat krajów anglojęzycznych, wyko-
nywali ciekawe zadania i nie tylko! 
Główne założenie projektu to nauka, 
zabawa, radość! Bezpośredni uczest-
nicy, czyli wszyscy uczniowie klas 
IV-VI, nie zapomnieli o uczniach 
młodszych. W projekt zaangażowani 
zostali także uczniowie klas I-III, dla 
których uczniowie starsi przygoto-
wali między innymi lekcje o krajach 
anglojęzycznych. Dodatkowo ucznio-
wie czytali bajki dla przedszkolaków. 
Poniżej opis poszczególnych etapów:

I etap - Let’s learn! (poznawanie 
wiedzy o krajach anglojęzycznych) 
- miał na celu wykonanie makiety 
(wybranego przez uczniów kraju, 
miasta), stworzenie przez uczniów 
prezentacji multimedialnej i pre-
zentacja jej na forum dla klas I-III 
wkraczających w sferę kultury anglo-
języcznej;

II etap - Let’s act!, czyli kółko 
teatralne, wybór sztuki, oglądanie 
przedstawień (np. bajki „Little Red 
Riding Hood” w języku angielskim za 
pośrednictwem Internetu), czytanie 
wybranej bajki do inscenizacji „Gol-
dilocks and the Three Bears”, podział 
na role, próby oraz występ podczas 
Dnia Rodziny. Czytanie poezji po 
angielsku we współpracy z nauczy-
cielem języka polskiego Agnieszką 
Łazarek;

III etap - Let’s celebrate! Wspólne 
świętowanie tradycyjnych świąt 
angielskich, gotowanie tradycyjnych 
potraw z Kołem Gospodyń Wiej-
skich „Wróblowianki”, organizowa-
nie zabaw i konkursów związanych 
z obchodami świąt, przygotowanie 
zabaw;

IV etap- Let’s enjoy! W tym etapie 
postawiliśmy na rozwój kompetencji 
językowych poprzez wspólną zabawę 

(z wykorzystaniem plansz i gier 
zakupionych w ramach projektu), 
oglądanie filmików (bajki, teledyski), 
śpiewanie piosenek karaoke podczas 
„Nocowania w Szkole”. Zakładam 
tutaj współpracę z innymi nauczy-
cielami - opiekunami grupy. 

V etap - Let’s help each other! 
Organizacja gminnego konkursu 
na najlepszego anglistę klas I-III SP 
oraz Gminnego Przeglądu Piosenek 
Świątecznych w języku angielskim ze 
Szkoła Podstawową w w Faściszowej.

Pierwszym sprawdzianem dla 
naszej grupy projektowej była lek-
cja dla klas I-III związana z kulturą 
krajów anglojęzycznych, ale i wie-
dzą praktyczną. Uczniowie zostali 
podzieleni klasami, a każda klasa 
dostała pod opiekę uczniów młod-
szych. Wykorzystaliśmy metodę sta-
cji. Na każdym stanowisku czekały na 
uczniów zadania związane z Anglią, 
Irlandią, Szkocją oraz Walią, a także 
z zadaniami językowymi. Warto 
podkreślić, że grupa projektowa 
wykonała samodzielnie prezentacje 
multimedialne, jako wstęp do całego 
wydarzenia. 

Kolejnym wydarzeniem było 
gotowanie z Kołem Gospodyń „Wró-
blowianki”. Z pomocą pań dzieci 
przygotowały tradycyjne potrawy 
angielskie, np. śniadanie angielskie. 
Przed gotowaniem uczniowie przed-
stawili prezentację na temat jedzenia 
w krajach anglojęzycznych. 

Wszystkie etapy przenikały się 
nawzajem i uzupełniały. Większe 
wydarzenia, które już na stałe wejdą 
do kalendarza naszych imprez, to 
między innymi Przegląd Świątecz-
nej Piosenki Angielskiej, który odbył 
się 17 stycznia 2017 roku. Na szkol-
nej scenie utwory w języku angiel-
skim zaprezentowali uczniowie 

naszej szkoły, Szkoły Podstawowej 
w Faściszowej (partner projektu) 
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Paleśnicy. Przegląd miał na 
celu prezentację umiejętności języ-
kowych i wokalnych uczniów, pro-
pagowanie nauki języków obcych 
poprzez formę piosenki, motywowa-
nie do rozwijania kompetencji języ-
kowych, rozwijanie uzdolnień oraz 
wzbudzanie zainteresowania nauką 
języków obcych. Uczniowie mogli 
wykonywać przygotowane utwory 
w zespołach liczących maksymal-
nie sześć osób. Młodym wykonaw-
com kibicowały nauczycielki języka 
angielskiego: Marzena Curyłło, 
Natalia Sikora i Patrycja Świerczek, 
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Faściszowej - Adam Zawada oraz 
dyrektor naszej szkoły - Bożena Kirc. 
Za organizację Przeglądu odpowia-
dała Marzena Curyłło, nauczycielka 
języka angielskiego i koordynator 
projektu English Teaching. W czasie 
Przeglądu zabrzmiały takie hity 
jak: „Merry Christmas, everyone” 
Shaking Stevens’a, “Do they know 
it’s Christmas?” Band Aid, „Santa 
is his name-o” The Kiboomers. Po 
wysłuchaniu pięknych wykonań 
przyszedł czas na świąteczne kara-
oke. Uczestnicy wspólnie z widownią 
zaśpiewali m.in. „Silent Night” i „We 
wish you a Merry Christmas”. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz upominki, zaś opieku-
nowie podziękowania za wkład pracy 
włożony w przygotowanie uczniów 
do Przeglądu. 

Dodatkowo, dzięki współpracy 
z Fundacją Nida i Polsko-Ame-
rykańską Fundacją Wolności, 14 
października 2016 roku do naszej 
szkoły przybyli niezwykli goście - 
Barbara i Larry Beyna. Na początku 
zwiedzili naszą szkołę, a potem prze-
prowadzili zajęcia z uczniami. Pani 
Barbara, która prowadziła zajęcia 
z młodszymi uczniami, mimo różnic 
językowych bez problemu nawiązała 
wspaniały kontakt z dziećmi. Pod-
czas swojej lekcji w bardzo ciekawy 
sposób prezentowała słownictwo 
tematyczne i ćwiczyła angielskie 
zwroty związane z prezentowaniem 
swojej osoby. Wspólnie śpiewali pio-
senki i bawili się w różne zabawy. 
Największą popularnością cieszył 
się wśród młodszych dzieci taniec 
i śpiewanie piosenki „Hokey Pokey”. 
Larry natomiast prowadził zajęcia 
ze starszymi uczniami. Od samego 
początku zyskał ich sympatię dzięki 
swojej otwartości i poczuciu humoru. 
Podczas swojej prezentacji w cie-
kawy sposób przedstawił uczniom 

informacje na temat Stanów Zjedno-
czonych i ich stolicy, Waszyngtonu. 
Przybliżył uczniom najważniejsze 
zwyczaje i ciekawostki kulturowe 
obszaru językowego, w którym 
przyszło mu żyć. Prezentacja miała 
również charakter osobisty, gdyż 
Larry przedstawił historię swojej 
rodziny, która pochodzi z Polski. 
W dalszej części spotkania ucznio-
wie klasy VI przedstawili zaproszo-
nym gościom i pozostałym kolegom 
i koleżankom prezentację o tradycyj-
nych potrawach z Wielkiej Brytanii. 
Potem wręczyli Larremu i Barbarze 
pamiątkowe laurki i własnoręcznie 
wykonane kwiaty. Wizyta państwa 
Beyna była dla uczniów doskonałą 
okazją do autentycznej komunikacji 
w języku obcym oraz bardzo miłym 
i niezapomnianym przeżyciem.

Dzięki realizacji ścieżki ETAs 
powiększyła się nasza szkolna 
biblioteka. Otrzymaliśmy ponad 
„30 kg” książek, zróżnicowanych 
pod względem językowym, dzięki 
czemu skorzystają z nich wszyscy 
nasi uczniowie. 

Czytanie bajki w języku angiel-
skim to kolejne wyzwanie, z którym 
zmagali się nasi uczniowie. 18 maja 
2017 roku grupa projektowa zapro-

siła wszystkich przedszkolaków do 
wysłuchania bajki o „Złotowłosej”, 
po czym najmłodsi mogli ją obejrzeć 
w języku angielskim. Całość prze-
biegała bardzo sprawnie, a nasi naj-
młodsi otrzymali pamiątkowe misie.

Ponieważ nasi uczniowie uwiel-
biają pomagać, dnia 23 maja bieżą-
cego roku grupa projektowa wsparła 
organizację już IV edycji Gminnego 
Konkursu na Najlepszego Anglistę 
klas I-III Szkoły Podstawowej. Warto 
też dodać, że nagrody zostały sfinan-
sowane w ramach naszego projektu. 
Jak co roku uczestnicy konkursu 
dopisali swoją obecnością. W zma-
ganiach brali udział uczniowie szkół 
z Zakliczyna, Stróż, Gwoźdźca, Wró-
blowic, Faściszowej oraz Paleśnicy. 

Laureaci w poszczególnych kate-
goriach: 

klasa I: I miejsce Lena Śledź, II 
miejsce Michał Słowiński, III miejsce 
Paweł Krakowski.

klasa II: I miejsce Wojciech Tru-
chan, II miejsce Anna Nowak, Karo-
lina Wójcik, III miejsce Olga Mytnik.

klasa III: I miejsce Jakub Nowak, 
II miejsce Milena Kwiek, III miejsce 
Anna Słowińska.

Kolejnym wydarzeniem było 
przedstawienie w języku angiel-
skim „Goldilocks and the Three 
Bears’ - „Złotowłosa i trzy misie”. 
Uczniowie przygotowywali je 
w ramach jednego z etapów pro-
jektu, a premiera miała miejsce 28 
maja podczas Festynu Rodzinnego. 
Po raz kolejny uczniowie rozdali 
pamiątkowej misie. 

Wrażeń związanych z projek-
tem nie było końca, gdyż 2 czerwca 
uczniowie spędzili noc w szkole. 
W programie nocowania ucznio-
wie między innymi: robili zakupy 
w języku angielskim, poznawali 
i utrwalali nowe słownictwo, brali 
udział w różnych konkursach w tym 
mini-konkursie związanym z kulturą 
krajów anglojęzycznych, śpiewali pio-
senki, oglądali filmy i bajki w języku 
angielskim. 

Przed nami jeszcze sporo wyzwań, 
wydarzeń (między innymi gala 
końcowa podsumowująca projekt), 
dobrej zabawy i oczywiście nauki. Za 
nami organizacja Językowej Szkoły 
Letniej, czyli półkolonii, na którą 
otrzymaliśmy 5000 złotych od Fun-

dacji Nida. Dzięki otrzymanej dotacji 
uczniowie odbywali zajęcia przez 15 
dni oraz brali udział w wyjeździe do 
Zakopanego. Na koniec warto dodać, 
że większość wydarzeń, w miarę 
możliwości, wejdzie na stałe do 
kalendarza imprez szkolnych. Są to 
między innymi: Przegląd Świątecz-
nej Piosenki Angielskiej, nocowanie 
w szkole, przedstawienie w języku 
angielskim, czytanie bajki dla przed-
szkolaków.

Korzystając z okazji, już teraz 
pragniemy wszystkim podzięko-
wać za wkład, pomoc i współpracę 
przy realizacji projektu oraz pomoc 
w przygotowaniu gali podsumowu-
jącej projekt.

Projekt „Porozmawiajmy o angiel-
skim!” realizowany jest w ramach 
Programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności ENGLISH 
TEACHING, którego krajowym 
operatorem jest Nidzicka Fundacja 
Rozwoju NIDA.

Agnieszka Łazarek, 
Marzena Curyłło

Let’s speak about English! Porozmawiajmy o angielskim!
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W sobotę 25 listopada br. na 
ratuszowej scenie zaprezen-
towali się znakomici artyści. 
Centrum Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej zaprosiło 
melomanów w Zakliczynie 
na Wieczór Koncertowy pod 
honorowym patronatem 
Starosty Tarnowskiego w wy-
konaniu Strauss Ensamble 
z pianistą Arturem Jaroniem. 
Partie solowe mistrzowsko 
wykonali: sopranistka Hanna 
Samson i tenor Łukasz Gaj 
(na co dzień dyrektor Cen-
trum Paderewskiego).

Koncert połączony z promocją 
najnowszego wydawnictwa Cen-
trum Paderewskiego, i kolejnego 
już o tej tematyce, autorstwa dr. 
Franciszka Pulita, znawcy bio-
grafii mistrza Paderewskiego, pt. 
„Obrońca wolności – I. J. Pade-
rewski”. Książkę można było nabyć 
po koncercie. O tym, co zawiera, 
opowiadał ze sceny autor publika-
cji. Utwory wybitnego pianisty–
wirtuoza, kompozytora, a także 
polityka i męża stanu (piastował 
funkcję premiera i ministra spraw 
zagranicznych) wykonał brawu-
rowo Artur Jaroń.

Po prezentacji książki dr. Pulita 
na scenie pojawił się zespół nietu-
zinkowy. Grupa złożona z muzy-
ków Filharmonii Świętokrzyskiej 
wystąpiła w składzie: Ludmiła 
Worobec–Witek (skrzypce), Jacek 
Hodur (wiolonczela), Krzysztof 
Sokołowski (kontrabas), Agnieszka 

Wolska-Ścipniak (flet), Dariusz 
Kozieł (klarnet), Bogusław Olczyk 
(perkusja) i szef artystyczny - Artur 
Jaroń (fortepian). Podczas kon-
certu Strauss Ensemble nie zabra-
kło rozmaitych walców, polek, 
czardaszy czy muzyki filmowej, 
którą zaprezentowali doskonali 
i profesjonalni muzycy. Zespół 
występował na deskach najzna-
mienitszych festiwali muzycznych, 
w tym podczas Festiwalu Muzyki 
w Sandomierzu czy Międzynaro-
dowym Festiwalu Muzyki im. Jana 
Kiepury w Krynicy.

Soliści też z pierwszej półki. 
Niezwykle utalentowany Łukasz 
Gaj, tenor, uczył się najpierw 
w Tarnowie, a później na Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. Od 
ośmiu lat jest związany z Operą 
Wrocławską. Był jej etatowym 
solistą. Po objęciu kierownic-
twa w Centrum Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej, zrezygnował 
z etatu, ale współpracuje w dal-
szym ciągu z Operą Wrocławską.

Hanna Samson - sopran – to 
uznana śpiewaczka operowa. 
Absolwentka Akademii Muzycz-

nej w Warszawie i Mozarteum 
w Salzburgu, organizatorka 
i dyrektor artystyczny festiwalu 
Belcanto w Nałęczowie i Muzycz-
nego Teatru Młodych Polskich 
Nagrań. Debiutowała wokalnie 
i estradowo w Zespole „Mazow-
sze”. Artystka preferuje muzykę 
operową i operetkową, wystę-
powała m. in. w Austrii i Niem-
czech, głównie w operach Belli-
niego i Rossiniego. Znaczącym 
wydarzeniem w jej karierze arty-
stycznej było przyznanie nagrody 
im. Nico Dostala w Salzburgu za 

osiągnięcia w repertuarze ope-
retkowym.

Publiczność oklaskiwała arty-
stów i podziwiała artyzm prezen-
tacji scenicznej, zwłaszcza że reper-
tuar lekki i przyjemny, głównie 
znane arie operetkowe, ale i utwory 
musicalowe, jak np. „Przetańczyć 
całą noc” z „My Fair Lady”. Soliści 
zachęcali publiczność do śpiewu, 
ta nie pozostawała obojętna. Mało 
tego, Hanna Samson porwała do 
tańca Franciszka Pulita! Jej energia 
i prezencja zachwycały. W duecie 
z Łukaszem Gajem pokazała swoje 
niesamowite możliwości głosowe 
i aktorskie. Nie zabrakło pięknych 
utworów Johanna Straussa, publika 
wspólnie wykonała, falując, arię 
„Wielka sława to żart” z „Barona 
cygańskiego”. Były i słynne „Bru-
netki, blondynki” Jana Kiepury 
i nie mniej popularne „Oczy 
czarne” z repertuaru Violetty Villas.

To drugi z rzędu koncert 
w odnowionej Sali im. Spytka 
Jordana po przeprowadzonym 
gruntownym remoncie. Sceneria 
i możliwości techniczne sali pre-
destynują ją do przeprowadzania 
artystycznych (i nie tylko) przed-
sięwzięć na najwyższym poziomie. 
Dlaczegóż by nie? Z pewnością 
czekają nas w przyszłości kolejne 
niepowtarzalne wrażenia.

Tekst i fot. Marek Niemiec

17 grudnia zabrzmi ostatni 
w tym roku koncert na scenie 
lusławickiego Centrum! Wystą-
pi orkiestra Sinfonietta Craco-
via pod dyrekcją Jurka Dybały 
oraz uczestników Międzynaro-
dowego Kursu Dyrygenckiego 
prof. Jormy Panuli. Szczególną 
atrakcją będzie światowe pra-
wykonanie utworu Krzysztofa 
Meyera – Musica concertante.

W grudniu mamy zaszczyt gościć 
w Lusławicach coroczny Międzyna-
rodowy Kurs Dyrygencki Sinfonietty 
Cracovii, prowadzony przez słynnego 
Jormę Panulę. Grono uczestników 
z całego świata przez tydzień pra-
cuje z Maestro i orkiestrą Sinfonietta 
Cracovia, by na zakończenie kursów 
zaprezentować się podczas Koncertu 

Finałowego. W niedzielny wieczór 
usłyszą Państwo znane dzieła symfo-
niczne od Haydna i Mozarta począw-
szy po utwory Schoenberga i Pen-
dereckiego, a także zupełną nowość 
i światową premierę! Po raz pierw-
szy, w Lusławicach zabrzmi bowiem 
„Musica concertante” Krzysztofa 
Meyera – na wiolonczelę, fortepian, 
perkusję i smyczki. Utwór wykona 
Sinfonietta Cracovia pod batutą Jurka 
Dybały, a solistami będą Jan Kali-
nowski (wiolonczela) i Marek Szlezer 
(fortepian) – czyli zespół kameralny 
Cracow Duo.

Dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu „Kolekcje” 
– priorytet „Zamówienia kompozy-
torskie”, realizowanego przez Instytut 
Muzyki i Tańca.

Koncert symfoniczny - Jurek Dybał, Sinfonietta Cracovia - w ECMKP

Spytek Wawrzyniec Jordan byłby zachwycony…

Strauss Ensamble z pianistą Arturem Jaroniem i solistą Łukaszem Gajem Dr Franciszek Pulit

Partie solowe mistrzowsko wykonali: sopranistka Hanna Samson i tenor Łukasz Gaj
Strauss Ensamble złożona z muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Ludmiły 
Worobec–Witek (skrzypce)
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CZĘŚĆ 2
Zdawałoby się, miła rodzinna 

kolacja miała nieoczekiwany finał. 
Pogodny nastrój prysnął wraz 
z pojawieniem się Andrzeja, który 
już w przedpokoju zaczął utyskiwać. 
– Co to za pies. Kto przyprowadził 
takie duże zwierzę do domu, rozum 
potraciły itd. itd.

- To mój pies, a ja tu chyba jeszcze 
mieszkam – Matylda pojawiła się 
w drzwiach - kupiłam dom i za kilka 
dni wyprowadzamy się. W tej chwili 
pan tu jest gościem, więc zapraszamy 
do stołu.

- A więc, jak już mówiłam – kon-
tynuowała przerwaną rozmowę – 
pod koniec tygodnia przewiozę rze-
czy z mojego pokoju i zamieszkam 
w Dębcu. Mam nawet możliwość 
pracy na miejscu, ale z tym nie będę 
się spieszyć.

- Mat, nie zabierzesz chyba tych 
kilku antyków. Widzisz – Julia była 
nieco speszona – Jarek potrzebuje 
ich do swojego zajazdu. Obiecałam 
mu… nie myślałam…

Zaczęła się plątać.
- Matylda zesztywniała. – Ależ to 

moje meble, pamiątka po mamie - to 
już naprawdę draństwo.

- Jak ty smarkulo odzywasz się 
do ciotki – Andrzej uderzył pięścią 
w stół - w tym domu nie ma nic 
twojego! A jak się nie podoba, to 
wynocha!

- Andrzejku, uspokój się, zaszło 
nieporozumienie – Julia była bliska 
łez.

Matylda bez słowa opuściła kuch-
nię. Za chwilę pojawiła się, ciągnąc 
dwa wielkie plastikowe worki. 

- Zabieram ubrania, ręcznik 
i kubek do zębów. Mam nadzieję, 
że Jarek nie potrzebuje moich kiecek.

Z niemałym trudem zeszła po 
schodach. Wrzuciła do bagaż-
nika worki, ulokowała Kamrata 
i ruszyła. 

- Jadę, dokąd jadę - zatrzymała 
wóz w bocznej uliczce i wyjęła 
z torebki komórkę. - Matylda Raw-
ska. Przepraszam panie dyrektorze, 
ale chciałam zapytać, czy mogłabym 
dziś zanocować w moim dawnym 
domu ?... Aha, rozumiem… Pokój 
gościnny w muzeum, ale ja mam 
psa… Profesor Panas przyjeżdża 
z jamnikiem… Nie, nie to tylko 
jedna noc… Jutro mogę zamiesz-
kać u Makarewiczów, pamięta pan, 
ta para konserwatorów… Dziś jest 
za późno, nie chcę robić najazdu… 
Zadzwoni pan na portiernię… 
Doskonale, dziękuję, już jadę.

Miesiąc później Matylda znów 
była szczęśliwa. Przykre wypadki 
ustąpiły miejsca radości z nowego 
domu. Był to niewielki, zbudowany 
z kamienia XVIII-wieczny budynek, 
położony przy pnącej się stromo 
w górę uliczce świętego Mikołaja 
zwieńczonej barokowym kościołem 
pod jego wezwaniem. Obok świą-
tyni mieścił się klasztor dominika-
nów. Za domem rozciągał się ładnie 
utrzymany nieduży ogród z kilkoma 
drzewami owocowymi, w którym 
wraz z Kamratem spędzała letnie 
popołudnia. Kusiła zmiana miejsca 
pracy. Archiwum było niedaleko, 
trudno było jednak podjąć decyzję. 

- Mam jeszcze czas, będzie wolny 
etat dopiero w styczniu, ktoś idzie 
na emeryturę.

- Wszystko zależy od warunków 
pogodowych – Pola Makarewicz, 
częsty teraz gość, odstawiła pusty 
talerzyk – w zimie dojazd może być 
trudny. A co z twoją ciotką, nie byłaś 
na ich ślubie?

- Jeszcze czego – Matylda spo-
chmurniała – miałam być nawet 
świadkiem, ale odmówiłam. Nie 
chcemy znać tego łajdaka, prawda 
Kamrat?

Pies podniósł głowę i wydał nie-
określony pomruk, następnie wstał 
i zniknął w otwartych drzwiach. 

- Chodźmy do ogrodu – Pola 
wysączyła resztę kawy – jest tak 
pięknie.

- Doskonale. Wezmę z ganku 
leżaki.

Ulokowały się pod rozłożystą 
jabłonką, gawędząc o tym i owym.

- Przyniosę jeszcze ciasto, macie 
tu doskonałą cukiernię. 

- U Janasa. Sama często kupuję. 
Szczególnie szarlotkę. 

- No właśnie szarlotka, poczekaj 
chwilkę, ktoś dzwoni. 

Pola obserwowała przyjaciółkę 
stojącą w otwartym oknie kuchni.

- Co jej? Zatoczyła się i oparła 
o kredens.

Nie wypadało się wtrącać, czekała 
więc cierpliwie, głaszcząc Kamrata, 
który usiadł na tylnych łapach, mru-
cząc z zadowolenia. 

Matylda wróciła po chwili, niosąc 
talerz pełen kawałków ciasta.

- Dzwoniła Julia – spojrzała 
na przyjaciółkę - leży w szpitalu 
z otwartym złamaniem obu nóg. 
Andrzej zginął w wypadku. Byli na 
wycieczce we Włoszech. Autokar 
wpadł w przepaść. Ocalała jako 
jedyna z pasażerów.

- Pamiętam - przerwała Pola. - 
Widziałam w telewizji, to było chyba 
dwa tygodnie temu. Jest już w kraju?

- Tak, prosiła by ją odwiedzić. 
Dziś niedziela. Pojadę zaraz, tylko 
mam prośbę. Zanocuj u mnie, wrócę 
jutro wieczorem. Puszki Kamrata 
masz w lodówce.

- Zgoda, ale mam lepszy pomysł. 
Zabiorę go do nas. Już nocował 
w ubiegłym miesiącu. Nie było pro-

blemów. Ale powiedz mi, co będzie 
dalej.

- To jasne – odparła z uśmiechem 
Matylda. – Julia zamieszka u mnie. 
Znów jak dawniej będziemy razem. 
Powiem ci jeszcze coś, bardzo się za 
nią stęskniłam.

***

Dyrektor Pudelski  spacerował 
nerwowo po gabinecie.

- Pani Matyldo, doprawdy tak 
mi przykro, jest pani doskonałym 
pracownikiem, ale sama pani rozu-
mie… - plątał się – pracuje pani 
najkrócej… więc jeśli muszę kogoś 
zwolnić… redukcja etatów… trudno 
starszego przed emeryturą… pani 
jest jeszcze młoda…

- Proszę się nie martwić – prze-
rwała – od stycznia mam pracę 
w archiwum, w sąsiedztwie mego 
domu. Za miesiąc zabieram ciotkę 
ze szpitala, więc praca na miejscu 
jest dla mnie korzystna. 

- Doskonale, u nas ma pani 
zapewniony etat do grudnia. Więc 
nie grozi brak pieniędzy. No to 
doszliśmy do porozumienia – zatarł 
ręce – choć przyznam, że wolałbym 
takiego pracownika zatrzymać. 

Wstała, by się pożegnać, ale 
Pudelski zatrzymał ją ruchem ręki.

- Chwilkę jeszcze, mam prośbę – 
uchylił drzwi sekretariatu.

- Proszę, materiały dla profesora 
Frankicza. 

Wrócił z szarą, podłużną kopertą. 
– Odwiezie to pani profesorowi 
i obejrzy oferowany do sprzedaży 
zbiór miniatur. 

- Mam jechać teraz, czy później?
- Oczywiście teraz, załatwi to pani 

w godzinach pracy.
Rozpadało się na dobre. Prze-

skakując kałużę dobiegła do samo-
chodu, wsiadła i ruszyła. Posuwała 
się wolno przez zatłoczone, zamie-

nione chwilami w małe jeziora 
ulice, snując plany na najbliższe 
popołudnie. Dotyczyły one głównie 
kilku prac domowych, związanych 
z przygotowaniem pokoju dla chorej 
krewnej. 

- Co to za szczęście, że przeżyła. 
Wygląda okropnie. Obie nogi zła-
mane, dłonie poranione, całe ciało 
jeden wielki siniec. Ale to głupstwo, 
parę miesięcy i nie będzie śladu. 
A tego łajdaka pokarało. Dobrze 
mu tak. Nieładnie cieszyć się z czy-
jejś śmierci, ale nie potrafię inaczej. 
Dobrze się stało, w przeciwnym razie 
zamieniłby jej życie w piekło.

Ostatnie domy przedmieścia 
zostały w tyle. Mijałaby teraz 
kolorowe, nieduże wiejskie chatki 
tonące w zieleni kwiatach. Nagle 
z przydrożnego rowu wyskoczył na 
jezdnię mężczyzna. Zahamowała 
gwałtownie. 

 – Zwariował pan. O mało pana 
nie przejechałam. Nie mam zamiaru 
siedzieć w więzieniu przez idiotę.

- Ale osiągnąłem swój cel, zatrzy-
małem panią – uśmiechnął się pro-
miennie – gdyby mnie pani podwio-
zła do Malinki. Jadę do ojca. 

- Niech pan wsiada, jedziemy 
w jednym kierunku. Jest pan krew-
nym profesora Frankicza? 

- Jego synem. Nie było mnie kilka 
lat w kraju. Studiowałem, trochę 
pracowałem ze Włoszech i Francji, 
a teraz chcę odwiedzić tatusia. 

- Powinien się ucieszyć. 
-Nie jestem pewien. Nie zagrzeje 

długo miejsca, najwyżej miesiąc, 
dwa i uciekam.

- Jest pan malarzem?
- Malarzem, historykiem sztuki, 

antykwariuszem, tak wszystkim po 
trochu. 

- Czyli, jak to mówią, nikim. Nie 
najlepiej się panu powodzi - spoj-
rzała na brudne i cuchnące piwem, 
moczem i papierosami ubranie.

- Niestety, nie szła mi ostatnio 
karta. Bo podstawa mego utrzy-
mania to szulerka. Miałem jednak 
pecha, trafiłem na lepszych.

Niespodziewanie przestało padać 
i zza chmur wyszło słońce. Zje-
chała na boczną, wąską, żwirowaną 
drogę. Za chwilę ukazało się wielkie, 
ponure domostwo, otoczone wie-
kowym parkiem. Zatrzymała wóz 
przed bramą i wysiadła. Dostrzegła 
profesora w głębi alejki. Nie był sam. 
Obok stał olbrzym o wyglądzie bok-
sera. Na odgłos samochodu obrócili 
się jednocześnie.

- Witam, pani Matyldo – profesor 
biegł w kierunku bramy, spuszcza-
jąc podwinięte rękawy koszuli. Na 
widok młodego człowieka stanął jak 
wryty.

- A to cuchnące ścierwo, co tu 
robi? - warknął. - Po co mi pani 
przywiozła tego śmiecia.

- Ależ panie profesorze, to 
podobno pański syn, prosił o pod-
wiezienie tutaj.

- Czy ten gnojek wygląda na 
mojego syna, no, proszę mi odpo-
wiedzieć, czy wygląda?

- Nie wiem - odparła speszona 
Matylda - tak mi powiedział. Jeśli 
jest inaczej, to bardzo mi przykro 
i przepraszam.

- Tak pani powiedział, nie ma 
pani za co przepraszać. Ten osob-
nik wymyślał i jak widzę nadal 
wymyśla niestworzone historie. 
Zapewniam panią, że jest w tym 
mistrzem. Ucieka co pewien czas, 
a potem wraca, korząc się i obie-
cując poprawę. Wrócił synek mar-
notrawny. Tatuś wykąpie, ubierze, 
nakarmi. Synuś się podtuczy i znowu 
bryknie. Tak karuzela trwa. Ale tym 
razem koniec. Wynocha, mój panie. 
A kysz! Wracaj skądeś przyszedł.

- Tato błagam, ostatni raz, 
naprawdę ostatni - chłopak teatral-
nym gestem padł do nóg rodzica, 
usiłując objąć go. - Zobaczysz, ja się 
zmieniłem, naprawdę.

Chciał coś dodać, ale zawył z bólu, 
gdyż stary kopnął go w brzuch.

- Bart - krzyknął profesor - Bart, 
odprowadź panicza do drzwi.

Bokser podbiegł, chwycił go 
i śmiejąc się przerzucił za mur ogro-
dzenia.

- A teraz chodźmy panienko, 
służę ramieniem - Frankicz 
uśmiechnął się - pani wizyta jest 
dla mnie zaszczytem.

Poprzedzani przez Barta, ruszyli 
żwirowaną ścieżką ku domowi. 
W zachowaniu profesora nastą-
piła zupełna przemiana. Znów był 
miłym, starszym panem, prowadzą-
cym szarmancko damę do rodowej 
posiadłości. Gawędził przy tym, żar-
tował, chcąc zatrzeć niemiłe wraże-
nie gościa i gdyby nie lekkie drże-
nie rąk, znamionujące wewnętrzne 
wzburzenie, nikt nie uwierzyłby, że 
przed chwilą miała tu miejsce siar-
czysta awantura.

Pałac nie miał szerokiego pod-
jazdu. Żwirowana ścieżka kończyła 
się niewielkim, zaniedbanym traw-
nikiem, na którym stała wiklinowa 
ławka i małe krzesełko.

Wejścia do domu strzegli dwaj 
kamienni rycerze mocno naru-
szeni zębem czasu i ludzkim wan-
dalizmem, podobnie jak masywny 
portal, z rozbitą, wieńczącą go tarczą 
herbową.

- Widzi pani jaka to ruina - Fran-
kicz zatoczył ręką szeroki łuk - nic 
dziwnego, była tu zawodówka, 
a potem zakład poprawczy. Wątpię, 
czy zdołam to jeszcze naprawić. Nie 
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uwierzy pani, gdy powiem, że przed 
wojną była to naprawdę piękna i ele-
gancka rezydencja.

- Ależ wierzę - odparła Matylda 
- widziałam już gorsze przypadki. 
Komuna to potęga, oczywiście 
w negatywnym znaczeniu.

- Dobrze powiedziane - malarz 
parsknął śmiechem - zupełna racja, 
muszę to zapamiętać. Tymczasem 
zapraszam księżniczko do środka.

Obszerną, sklepioną sień zdobiły 
wypłowiałe gobeliny oraz stojące 
pod ścianami zbroje rycerskie, hala-
bardy i piki. W rogu manekin husa-
rza siedzącego na koniu wyciągniętą 
kopią atakował nieproszonych gości. 
Przerażona Matylda mimo woli cof-
nęła się. 

- Spokojnie, pan regimentarz 
nie atakuje dam – głos Frankicza 
odbił się głuchym echem – choć 
przyznam, że niektóre z nich ucie-
kły z wrzaskiem. Mam skłonność 
do tego typu żarcików. Rozumiał 
to doskonale śp. Jasio Wirski, o tak, 
doskonale to rozumiał.

- Jestem również pełna podziwu 
dla jego talentu. Wystawę kart do gry 
zrealizowałam wedle jego scenariu-
sza. Wspomnienie salonu gracza do 
dziś przyprawia o lekki dreszczyk.

-To był mój pomysł, ja również 
namówiłem go, by powiesił portret 
mego przodka i dotąd mam wyrzuty 
sumienia.

- To pański przodek? – Matylda 
nie kryła zdumienia – dlaczego więc 
go pan nie odzyska. Na pewno lepiej 
czułby się tutaj, we własnym domu, 
niż w magazynie muzealnym.

- Po co mam go zabierać. Dość 
dużo w życiu narozrabiał, niech to 
będzie dla niego karą. Mam jeszcze 

kilka innych, zobaczy pani za chwilę. 
Zapraszam do salonu.

- Ależ to rupieciarnia – pomy-
ślała Matylda, wchodząc do dużego 
pokoju zapełnionego bez ładu 
i składu starymi meblami o wybla-
kłych obiciach, nadłamanych 
ozdobach, powyginanych nogach. 
Wielkie weneckie, zmatowiałe lustro 
odbiło ich postacie, a raczej cienie 
postaci. Kilka wydekoltowanych 
dam i dziarskich kawalerów, uwiecz-
nionych na zakurzonych portretach 
dopełniało całości wystroju tego 
upiornego wnętrza. Matylda usia-
dła ostrożnie na jednym z krzeseł, 
pełna obawy czy aby za chwilę nie 
wyląduje na podłodze.

- Jestem niezmiernie ciekawa – 
podjęła przerwany wątek – czym 
pański nieszczęsny przodek zasłu-
żył sobie na banicję i w jaki spo-
sób dostał się do muzeum. Do tego 
jeszcze, nie wiem czy pan o tym wie, 
cieszy się tam ponurą sławą portretu 
– zabójcy.

Frankicz roześmiał się. Otworzył 
usta, gdy wtem rozległo się głośne 
pukanie i w otwartych drzwiach 
(sądząc po odgłosie kopniakiem) 
ukazał się Bart ze srebrną tacą. Roz-
stawił na stole dzbanek z kawą, dwie 
filiżanki i cukierniczkę.

- Ależ piękna porcelana – Matylda 
z zachwytem wzięła do ręki porce-
lanowe cacko.

- Miśnia, połowa XVIII wieku 
– odparł Frankicz. - Serwis był 
własnością faceta, o którym rozma-
wiamy. A więc tak – rozlał kawę do 
filiżanek – zacznijmy od pytania kim 
był mój przodek, a potem opowiem 
pani jak zawędrował do waszego 
muzeum.

Wstał i wyjął z kredensu talerz 
ciastek, które sądząc z wyglądu były 
niewiele młodsze od zastawy.

- A więc, o czym to ja chciałem 
– aha, o moim przeklętej pamięci 
przodku. Już mówię. Gaspar Fran-
kicz nie był szlachcicem. Jego 
rodzice, wędrowni aktorzy, prze-
mierzali wraz z innymi członkami 
wędrownej trupy ziemie austriackie, 
niemieckie, aż zawędrowali do Pol-
ski, gdzie miłościwie panował król 
August II Wettin. Gaspar obdarzony 
był niezmierną siłą, którą popisywał 
się, występując na jarmarkach jako 
atleta. Prócz tego był znakomitym 
szulerem. Ogrywał naiwnych chło-
pów i podróżnych w przydrożnych 
karczmach. Jednym słowem był 
skarbem całego zespołu.

Pewnego dnia los zetknął go 
z wszechwładnym królewskim mini-
strem Brühlem. Powóz arystokraty 
wpadł dwoma kołami do głębo-
kiego rowu i niechybnie doszłoby 
do katastrofy, gdyby nie szybka 
reakcja młodego osiłka. Wyskoczył 
on z wlokącej się za karetą budy, 
postawił pojazd do pionu i podniósł 
go, wyciągając z pułapki. Wdzięczny 
minister zaproponował mu u siebie 
służbę. Frankicz bez namysłu opu-
ścił rodzinę i przyjaciół, nie zważając 
na ich głośne protesty i lamenty. 

Brühl dla zabawy zaprezentował 
atletę na uczcie królewskiej i przez 
cały wieczór popisywał się nim jak 
tresowaną małpą. Mój przodek zadzi-
wił wszystkich, łamiąc lufę armatki, 
ogrywając towarzystwo w faraona czy 
pochłaniając za jednym zamachem 
dziesięć garnców gorzałki.

Król był zachwycony. Odkupił 
siłacza od dotychczasowego właści-

ciela i uczynił zaufanym wykonawcą 
łajdackich zleceń. Kilka lat później 
obdarzył go tytułem szlacheckim 
i sporym majątkiem. Było to już 
przed śmiercią monarchy. Po jego 
pogrzebie Frankicz wyjechał z kraju. 
Wrócił jako młody, elegancki pan, 
ogromnie przy tym bogaty. Oso-
biście podejrzewam, iż pieniądze 
pochodziły z szulerki, którą wydo-
skonalił w zagranicznych jaskiniach 
gry. Zbudował pałac i zaczął wieść 
życie arystokraty. Wkrótce też oże-
nił się z kobietą nieco starszą, która 
w rok po urodzeniu syna zmarła. 
Majętny wdowiec znalazłby nie-
jedną kandydatkę pośród córek 
przyjaciół i sąsiadów. On jednak 
przez blisko dwadzieścia lat nie 
żenił się. 

Sam, nie posiadając wykształ-
cenia, zapragnął, aby jedyny syn 
Sebastian ukończył studia wyższe. 
Wysłał go więc za granicę, prze-
syłając regularnie pieniądze. Nie 
wiem w jakich okolicznościach 
poznał wtedy młodą córkę dalszych 
sąsiadów, Magdalenę. Stary, gruby 
zreumatyzowany budził zapewne 
w młodej pannie wstręt, ale wola 
rodziców olśnionych ogromnym 
majątkiem okazała się decydująca. 

Magdalena z zemsty zmieniła 
życie starego w piekło. Wrzaskom, 
awanturom, wiecznym pretensjom 
nie było końca. Na domiar złego 
Sebastian powrócił do domu. 

Znajomość obojga młodych prze-
rodziła się w płomienny romans, 
z którym nie kryli się. Postępujący 
paraliż nóg czynił starego bezsil-
nym wobec poczynań żony i syna. 
Trwało to jakieś pół roku. Pewnego 
dnia Sebastian wybrał się z psem na 

polowanie. Widziano ich schodzą-
cych ze zbocza w kierunku lasu. Pod 
wieczór zwierzę skomląc wróciło, 
próżno jednak wyglądano młodego 
pana. Rankiem pies doprowadził 
do leśnego jeziora, w którym pły-
wał pokrwawiony kubrak chło-
paka. Przeprowadzone śledztwo nie 
dało żadnych rezultatów. Rozpacz 
kochanki, będącej wówczas w ciąży, 
nie miała granic. Magdalena nie bez 
racji podejrzewała męża o zgładze-
nie i ukrycie zwłok syna. Jeden 
z jego zaufanych służących zniknął 
po paru dniach, podobno ze znaczną 
gotówką. 

Miesiąc po symbolicznym 
pogrzebie Sebastiana wydarzyło się 
kolejne nieszczęście. Stary Frankicz 
nagle w nocy zachorował i zmarł 
nad ranem. Znów zaczęto szeptać 
o morderstwie. Tym razem Magda-
lenę podejrzewano o otrucie męża, 
jednak niczego nie można jej było 
udowodnić. Nie wyszła powtórnie 
za mąż, mieszkała do śmierci tutaj, 
opiekując się synem, któremu nadała 
imię Sebastian.

- Czy jego też spotkało nieszczę-
ście? - przerwała Matylda.

- Ależ nie, żył w czasach stanisła-
wowskich, posłował nawet na Sejm 
Wielki, potem stronił od polityki. 
Ot, taki zwykły, poczciwy ziemianin. 
A teraz odpowiem na pani drugie 
pytanie. Ale może jeszcze kawy. 
Nie! To proszę ciastko. Wyglądają 
okropnie, ale są naprawdę smaczne, 
Bart upiekł je wczoraj. On świetnie 
gotuje. Był kucharzem na statku. 
Zaraz przekona się pani. Zapra-
szamy na obiad.

CDN
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn Dawid Chrobak oraz 
Gminny Organizator Sportu 
Szkolnego Związku Sporto-
wego w Zakliczynie Ryszard 
Okoński informują:

rozgrywki Amatorskiej Ligi Siat-
kówki o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Zakliczyn rozpoczną się 
w dniach 5-7 stycznia 2018 r. w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej im. 
Lanckorońskich w Zakliczynie, 
ul. Malczewskiego 56. Serdecznie 
zapraszamy do udziału i dokony-
wania zapisów do dnia 22 grudnia 
2017 r. zgodnie z Regulaminem ALS 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Zakliczyn.

Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta i Gminy 

Zakliczyn. 
Ryszard Okoński

Koordynator II edycji ALS 
o Puchar Burmistrza Miasta 

i Gminy Zakliczyn.

Kontakt - e-mail: okonskiry-
szard1964@gmail.com, osylwia@
interia.pl, telefon kontaktowy: 
Ryszard Okoński - 601-40-88-96, 
695-34-11-16.

REGULAMIN
Amatorskiej Ligi Siatkówki
O Puchar Burmistrza Miasta 
I Gminy Zakliczyn

I. Cele
– upowszechnianie aktywnych 

form wypoczynku, podnosze-
nie sprawności fizycznej, popu-
laryzacja gry w piłkę siatkową 
wśród mieszkańców gminy 
Zakliczyn i sąsiednich gmin 
- wyłonienie Mistrza Gminy 
Zakliczyn drużyn amatorskich 
w piłce siatkowej 

– integracja poprzez sport miesz-
kańców gminy Zakliczyn i sąsied-
nich gmin

II. Organizatorzy
– Burmistrz Miasta i Gminy Zakli-

czyn
– Międzyszkolny Ludowy Uczniow-

ski Klub Sportowy Gulon Zakli-
czyn

– Szkoła Podstawowa im. Lancko-
rońskich w Zakliczynie

– Gminny Organizator Sportu 
Szkolnego Związku Sportowego 
Gminy Zakliczyn

III. Termin i miejsce
– rozgrywki będą odbywać się w hali 

sportowej Szkoły Podstawowej im. 
Lanckorońskich w Zakliczynie, 
ul. Malczewskiego 56, w piątki, 
soboty i niedziele po południu (od 
5 stycznia 2018 r.) wg terminów 
ustalonych z poszczególnymi dru-
żynami

– dokładne terminy i miejsca 
poszczególnych spotkań ujęte 
zostaną odrębnym terminarzem 
gier, ustalonym po zakończeniu 
przyjmowania zgłoszeń.

IV. Rozgrywki odbywać się 
będą następującym syste-
mem:
– każdy z każdym (do trzech wygra-

nych setów), w przypadku zgło-
szenia większej drużyn - system 
grupowy.

V. Zasady klasyfikacji drużyn
– za zwycięstwo w stosunku 3:0, 

3:1 – zespół otrzymuje 3 punkty, 
za zwycięstwo w stosunku  3:2 
– zespół otrzymuje 2 punkty, za 
porażkę w stosunku 2:3 - 1 punkt, 
za porażkę w stosunku 0:3, 1:3 – 0 
punktów

– w przypadku walkowera - wynik: 
3:0 (sety 25:0, 25:0, 25:0 ) - dru-
żyna zwycięska otrzymuje 3 
punkty, drużyna w stosunku do 
której orzeczony został walkower 
otrzymuje 0 punktów (sety 0:25, 
0:25, 0:25).

VI. O kolejności końcowej 
decyduje:
– większa ilość zdobytych punktów
– lepszy stosunek setów (zdobytych 

do straconych)
– lepszy stosunek małych punktów 

(zdobytych do straconych)
– wynik bezpośredniego spotkania

VII. Zasady uczestnictwa
– udział w zawodach jest bezpłatny
– w rozgrywkach startują zespoły 

składające się z maksymalnie 
10 zawodników reprezentujące 
zakłady pracy, szkoły, drużyny 
niezrzeszone i inne

– w rozgrywkach nie mogą brać 
udział zawodnicy aktualnie 
uczestniczący na podstawie 
licencji w zawodach prowadzo-
nych przez PZPS lub posiadający 
licencję po roku 2014

– drużyny mogą składać się 
z kobiet i mężczyzn, jednakże 
przepisy dotyczące wysoko-
ści siatki obowiązują tak jak 

w zawodach mężczyzn, czyli 
górna taśma siatki znajduje się 
na wysokości 243 cm

– zawodnik może reprezentować 
w danym cyklu rozgrywek tylko 
jeden zespół. Udział tego zawodnika 
w innym zespole uwarunkowany 
jest wycofaniem się z rozgrywek  
drużyny, w której był zgłoszony

– uczestniczący winni być ubez-
pieczeni od następstw nieszczę-
śliwych wypadków. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności 
z tytułu: nieszczęśliwych wypad-
ków, kradzieży, zagubienia, uszko-
dzenia sprzętu i odzieży

– zawodnik może nie mieć ukoń-
czonego 18 roku życia, wymagana 
jest wtedy pisemna zgoda rodzi-
ców (opiekunów prawnych) na 
udział w zawodach, którą wraz 
ze zgłoszeniem przedkłada orga-
nizatorom kapitan zespołu

– tożsamość zawodników może 
sprawdzić sędzia prowadzący 
mecz w obecności kapitanów 
drużyn na ich wniosek przed 
rozpoczęciem spotkania

VIII. Wymogi regulaminowe.
– terminarz spotkań będzie podany 

z odpowiednim wyprzedzeniem 
przez organizatorów ALS o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Zakli-
czyn na stronie www.zakliczyn.pl 
i www.zakliczyninfo.pl oraz grupie 
na facebooku

– rozgrywki przeprowadzone będą 
zgodnie z przepisami PZPS

– zespół przystępujący do meczu 
musi się składać z minimum 6 
zawodników w innym przypadku 
przegrywa spotkanie walkowe-
rem. Tylko w przypadku kontuzji 
w trakcie meczu istnieje możli-
wość kontynuowania gry w skła-
dzie 5-osobowym

– w trakcie rozgrywek nie jest moż-
liwe uzupełnienie listy zawodników

– udział w danym meczu zawodnika 
nieuprawnionego powoduje wal-
kower

– obowiązuje czas i miejsce podane 
w terminarzu. Drużyna, która 
w ciągu 15 minut od wyznaczo-
nego  czasu nie stawi się do gry 
przegrywa walkowerem. Przekła-
dania meczów nie przewiduje się

– organizatorzy zapewniają do roz-
grywek piłki typu Molten

– drużyny zobowiązane są do utrzy-
mania porządku na obiektach, 
w których odbywają się zawody, 
a wszelkie szkody pokrywają bez-
pośredni sprawcy

– za rzeczy zaginione w czasie roz-
grywek Organizatorzy nie odpo-
wiadają

– obowiązuje bezwzględny zakaz 
palenia tytoniu oraz spożywania 
napojów alkoholowych w tym piwa, 
na terenie szkoły pod rygorem 
wykluczenia z ALS o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Zakliczyn

– o innych sprawach nie ujętych 
regulaminem decydują: sędzia 
zawodów i organizatorzy. Zgło-
szenie drużyny jest jednoznaczne 
z akceptacją niniejszego Regula-
minu. Sprawy nieobjęte regulami-
nem rozstrzygają organizatorzy.

– drużyna musi posiadać swoją 
nazwę, kapitana, telefon kontak-
towy oraz posiadać jednolity strój. 
W przypadku braku jednolitego 
stroju sędzia lub organizator ma 
prawo nie dopuścić zawodnika lub 
zespołu do gry. Każdy zawodnik 
pełnoletni zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia, że nie ma 
żadnych przeciwwskazań zdro-
wotnych do gry w ALS o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Zakli-
czyn /załącznik 2/. Osoby niepeł-
noletnie składają również zgodę 
rodziców /załącznik 3/.

IX. Zgłoszenia.  
– zgłoszenia do rozgrywek przyj-

mowane są do dnia 22.12.2017r. 
(piątek)

– zgłoszenia przyjmowane będą 
w Szkole Podstawowej im. Lanc-
korońskich w Zakliczynie, ul.  
Malczewskiego 56 w dniach: - 
poniedziałek–czwartek w godz. 
9:00–14:15 /Ryszard Okoński/.

Kompletne zgłoszenie drużyny do 
rozgrywek musi  zawierać:
– wypełniony formularz zgłosze-

niowy /załącznik 1/
– oświadczenia zawodników że nie 

mają żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych do gry /załącznik 
2/ oraz zgody rodziców w przy-
padku zawodników niepełnolet-
nich /załącznik 3/

– wyżej wymienione kompletne 
dane należy dostarczyć do orga-
nizatorów

Załącznik 1
Formularz zgłoszeniowy drużyny 

wg wzoru:
nazwa drużyny, imię i nazwi-

sko kapitana (nr tel., adres, e-mail, 
podpis), imię i nazwisko zawodnika, 
data i miejsce jego urodzenia, adres, 
Pesel, podpis.

Załącznik 2
Oświadczenie uczestnika pełno-

letniego
Oświadczam, iż zapoznałem się 

z treścią regulaminu Amatorskiej 
Ligi Siatkówki o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Zakliczyn i zgłaszam 
swoje uczestnictwo.

Jednocześnie oświadczam, iż do 
rozgrywek Amatorskiej Ligi Siat-
kówki o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Zakliczyn przystępuję 
dobrowolnie, na własne ryzyko oraz 
na własną odpowiedzialność.

Zaświadczam również, że nie 
posiadam żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych i innych do uprawiania 
sportu i aktywności fizycznej. 

imię i nazwisko, podpis

Załącznik 3
Oświadczenie rodzica uczestnika 

niepełnoletniego:
Ja niżej podpisany(a) … zamiesz-

kały(a) … legitymujący się dowo-
dem osobistym … wydanym przez 
… oświadczam, że wyrażam zgodę 
na udział mojego/mojej syna/córki 

imię i nazwisko, tel. kontaktowy, 
Pesel

w rozgrywkach Amatorskiej Ligi 
Siatkówki o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Zakliczyn oraz że 
stan zdrowia dziecka pozwala mu 
na uprawianie sportu – w stopniu 
zarówno rekreacyjnym, jak i wyczy-
nowo–sportowym.

Oświadczam również, że zdaje 
sobie sprawę z ryzyka, które wiąże 
się z uprawianiem sportem oraz że  
dziecko uczestniczy w rozgrywkach 
Amatorskiej Ligi Siatkówki o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn 
tylko i wyłącznie na moją odpowie-
dzialność i moje ryzyko. 

(miejscowość, data, podpis 
rodzica)

Rusza kolejna edycja Ligi Siatkówki 
o Puchar Burmistrza

Ubiegłoroczny zestaw drużyn

Pomysłodawcy i organizatorzy ligi (również jako grający zawodnicy): Dawid Chrobak 
i Ryszard Okoński
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Nowy sprzęt
Listopad i grudzień są w tym roku 

dla zakliczyńskich szachistów bar-
dzo pracowite. Klub w tym czasie 
realizuje projekt pn. „Szachy: Edu-
kacja-Rozrywka–Integracja” finanso-
wany z małego grantu otrzymanego 
z Urzędu Miejskiego. W ramach 
tego projektu doszło do całkowi-
tej wymiany sprzętu szachowego. 
Zakupiono 15 pełnych kompletów 
turniejowych (szachownice i bierki), 
elektroniczne zegary szachowe oraz 
inny osprzęt do organizacji tur-
niejów (woreczki na bierki, torby 
do przewożenia i przechowywania 
sprzętu). Utworzono także biblio-
teczkę klubową, w której znalazły się 
najpotrzebniejsze tytuły do nauki gry 
w szachy. W ramach tego projektu 
zorganizowano także trzy turnieje 
szachowe. Jeden drużynowy był jed-
nocześnie finałem Amatorskiej Ligi 
Szachowej Powiatu Tarnowskiego 
2017, współorganizowanej przez 
MUKS Jordan od 4 lat. Ale o tym 
poniżej. Zorganizowano także dwa 
turnieje indywidualne zaliczane do 
klasyfikacji tegorocznej edycji Zakli-
czyńskiej Ligi Szachowej: Turniej Sza-
chowy w Filipowicach i Mikołajkowy 
Turniej Szachowy w Lusławicach.

Turniej Szachowy 
w Filipowicach

W sobotę 18 listopada tuż po 
godzinie 14 dyrektor ZSPiP w Fili-
powicach pani Irena Kusion doko-
nała uroczystego otwarcia turnieju. 
Do rywalizacji stanęło 13 zawodni-
ków. Po siedmiorundowych pełnych 
emocji zawodach zwycięzcą turnieju 
okazał się Paweł Bober (6 pkt). Dru-
gie miejsce zajął Sławomir Gilar (5 
pkt. wystąpił w turnieju po rocznej 
przerwie). Na najniższym stopniu 
podium stanął Szymon Świerczek (4,5 

pkt). W klasyfikacji kobiet najlepsza 
okazała się Kinga Świerczek. Rywali-
zację juniorów sukcesem zakończył 
Filip Turczak, który okazał się też 
najlepszym zawodnikiem ze szkoły 
w Filipowicach. Po zakończeniu zma-
gań zawodnicy otrzymali z rąk pani 
dyrektor puchary. Zostały też rozloso-
wane nagrody specjalne. Po turnieju 
prezes MUKS Jordan Paweł Bober 
podjął decyzję o przekazaniu części 
starego sprzętu szkole w Filipowicach 
i o utworzeniu w tej szkole sekcji sza-
chowej Jordana. Opiekunem sekcji 
będzie sama pani dyrektor, natomiast 
liderem sekcji - ze strony uczniów - 
będzie Filip Turczak. Przy okazji 
serdecznie i gorąco dziękujemy pani 
dyrektor Irenie Kusion za gościnę.

Mikołajkowy Turniej 
Szachowy w Lusławicach

W niedzielę 3 grudnia zakliczyń-
scy szachiści zebrali się w Świetlicy 
Wiejskiej w Lusławicach, aby dokoń-
czyć rywalizację w Zakliczyńskiej 
Lidze Szachowej. Fakt, że zbliżał się 
6 grudnia, czyli Mikołajki, sprawił, że 
postanowiono rozegrać Mikołajkowy 
Turniej Szachowy. Na starcie rywaliza-
cji stanęło 17 zawodników . Po emo-
cjonujących pojedynkach poznaliśmy 
zwycięzcę, którym okazał się Janusz 
Gębarowski (po raz trzeci w tym roku 
wygrał turniej zaliczany do ZLSz). 
Drugim zawodnikiem tego turnieju 
został Sławomir Gilar, a na najniższym 
stopniu podium stanął Robert Ogórek. 
Najlepszą szachistką okazała się Kinga 
Świerczek, która regularnie w tym roku 
zgarniała ten tytuł na turniejach. Naj-
lepszym juniorem okazał się Paweł 
Maniak - reprezentant gospodarzy.

Na koniec rywalizacji zwycięzcy 
wyjątkowo nie otrzymali pucharów, 
lecz prezenty od św. Mikołaja. Junio-
rzy przyjęli paczki mikołajowe ze 

słodyczami oraz nagrody rzeczowe. 
Każdy z goszczących szachistów 
otrzymał podarek.

Prezes triumfuje 
w Zakliczyńskiej Lidze 
Szachowej

Dobiegła końca tegoroczna 10. 
już edycja Zakliczyńskiej Ligi Sza-
chowej. W tym roku Liga składała 
się z 7 turniejów: Startowy Turniej 
Szachowy w Lusławicach, Turniej 
w Wiosce Pozytywnie Zakręconej 
(Ruda Kameralna), Turniej Sza-
chowy w „Szkole Marzeń” w Faści-
szowej, Rodzinny Turniej Szachowy 
w Agroturystyce „Pod Lupą”(Ruda 
Kameralna), Turniej na zakończenie 
wakacji w Lusławicach, Turniej Sza-
chowy w Filipowicach i Mikołajkowy 
Turniej Szachowy w Lusławicach. 
Ogólnie w całej rywalizacji wzięło 
udział 28 zawodników. Zwycięzcą 
Ligi okazał się Paweł Bober, który 
zgromadził  łącznie 34,5 pkt. Jest to 
drugi triumf Pawła Bobra w tej Lidze, 
poprzednio w 2015 roku wygrał ją ex-
-aequo z Mirosławem Stecem. Drugi 
był Janusz Gębarowski z wynikiem 33 
pkt. Na najniższym stopniu podium 
stanął Kazimierz Świerczek (27 pkt), 
który rzutem na taśmę w ostatnim 
turnieju wyprzedził czwartego - 
Mirosława Steca - o pół punktu. 
Trzeba zaznaczyć, że jest to powrót 
pana Kazimierza na podium Ligi po 
4 latach przerwy. Najlepszą zawod-
niczką Ligi okazała się Kinga Świer-
czek. Kinga poszła w ślady sióstr: 
Katarzyny i Karoliny, które także 
wygrywały rywalizację w tej kate-
gorii. Najlepszym juniorem został 
Paweł Maniak. Szczegółowe infor-
macje na temat miejsc zawodników 
i rezultatów na poszczególnych tur-

niejach w tabeli. Zwycięzcy zostaną 
nagrodzeni pucharami i nagrodami 
na Mistrzostwach Miasta i Gminy 
Zakliczyn w szachach błyskawicz-
nych P-5 i na Walnym Zebraniu 
Klubu w styczniu przyszłego roku.

MUKS na podium!
19 listopada (niedziela) odbył się 

Finałowy Turniej Szachowy ALSPT 
2017 w Filipowicach. To już drugi 
finał w czteroletniej historii Ligi zor-
ganizowany przez Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Szachowy Jordan 
w Zakliczynie. Poprzednio, w 2015 
roku, graliśmy w szkole we Wróblowi-
cach. Tego dnia gościny udzieliła nam 
nieoceniona dyrektor SP Filipowice - 
pani Irena Kusion (także radna Rady 
Powiatu Tarnowskiego, wspierająca 
naszą powiatową inicjatywę). W tym 
roku Turniej Finałowy organizowany 
był w ramach projektu „Szachy: Edu-
kacja-Rozrywka-Integracja”. Już trzeci 
rok z rzędu patronat honorowy nad 
całaą Ligą sprawuje Starosta Tar-
nowski Roman Łucarz. Tradycyjnie 
też turniej organizowany w gminie 
Zakliczyn odbywa się pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawida Chrobaka. Sponsorami tur-
nieju byli: Starostwo Powiatowe w Tar-
nowie, Urząd Miejski w Zakliczynie, 
MUKS Jordan Zakliczyn, Grupa 
Azoty Tarnów, Irena Kusion i Gospo-
darstwo Agroturystyczne „Pod Lupą” 
w Rudzie Kameralnej. O godzinie 10 
z minutami na starcie rywalizacji 
stanęło 13 drużyn, tj. 52 zawodni-
ków. Na koniec rywalizacji najlepszą 
drużyną okazała się drużyna Azotów 
Tarnów. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna gospodarzy - Jordana Zakliczyn 
w składzie: Janusz Gębarowski, Robert 
Ogórek, Mirosław Stec i Paweł Bober. 

Po raz drugi zakliczyńska drużyna 
zajęła 2 lokatę w turnieju ALSPT. Na 
najniższym stopniu podium stanęła 
drużyna THE REDS z Woli Radłow-
skiej. W kategorii drużyn juniorskich 
najlepszą okazała się drużyna KANA 
Junior. Druga w tej kategorii była dru-
żyna Asteriksów Szynwałd, a podium 
uzupełniła reprezentacja Łęgu Tar-
nowskiego.

Tradycyjnie już zostały także wrę-
czone statuetki dla najlepszych zawod-
ników na poszczególnych szachowni-
cach: I szachownica  Jakub Lenart, II 
szachownica - Jakub Wąs, III szachow-
nica - Stanisław Kilian i IV szachow-
nica - Marek Chyc. Nagrody wręczali 
Dawid Chrobak - Burmistrz MiG 
Zakliczyn , Irena Kusion - Dyrektor 
SP Filipowice i Paweł Bober - Prezes 
MUKS Jordan Zakliczyn. Prócz prze-
pięknych pucharów, statuetek i medali 
losowane były też nagrody książkowe, 
gadżety szachowe i… trzy słoiki miodu 
ufundowane przez Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Pod Lupą „. Ponadto 
Wojciech Bator wręczył nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Grupę 
Azoty Tarnów. Nagrody te otrzymali 
najmłodsi uczestnicy turnieju: Ryszard 
Chlasta, Jakub Laskowski, Nikoletta 
Wolak, Greta Mazur i Rafał Chłopek 
oraz zawodnicy z drugich i trzecich 
miejsc na poszczególnych szachowni-
cach: Wiktor Kryzia, Małgorzata Bator, 
Robert Ogórek, Hubert Chrupek, Jan 
Pradel, Mirosław Stec, Paweł Bober 
i Michał Olszówka.

Należy też odnotować, że tego 
dnia zakliczyńscy szachiści wystawili 
jeszcze dwie drużyny: Jordan Zakli-
czyn II w składzie: Marek Słowiński, 
Jacek Soska, Paweł Maniak i Oskar 
Soska, oraz SP Filipowice w składzie: 
Tomasz Ogórek, Michał Czuba, Filip 
Turczak i Natalia Gębarowska.

W imieniu wszystkich uczest-
ników serdecznie dziękujemy pani 
dyrektor Irenie Kusion za gościnę, 
a paniom z Akademii dla Aktywnych 
za przepyszne ciasta, które osłodziły 
zaciętą rywalizację. Paweł Bober

Prezes MUKS  
Jordan Zakliczyn

NA SZACHOWNICY…

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

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

Zachęcamy do korzystania z naszych usług!

Prezes Jordana - Paweł Bober (w środku) triumfuje w tegorocznej lidze!

Głosiciel • Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn • Grudzień 2017 • Nr 12 (251) 27



W hali sportowej Zespołu 
Szkół w Nowym Brzesku 
rozegrano 5 listopada br. VI 
Turniej Niepodległości w piłce 
siatkowej pod patronatem Po-
sła na Sejm RP Włodzimierza 
Bernackiego. 

W zawodach wystartowało sześć 
ekip: Skawina, KS Grębocin, Dru-
żyna Adama, AM PLUS, Samorząd 
Gminy Zakliczyn, Intensity Kraków. 
Miło nam poinformować, że drużyna 
naszych samorządowców wywalczyła 
miejsce na podium. Trzecia lokata to 
zasługa uporu i umiejętności siatka-
rzy, którzy pod wodzą burmistrza 
Dawida Chrobaka dzielnie reprezen-
towali naszą gminę, potwierdzając 
na brzeskim parkiecie swoją wysoką 
dyspozycję. 

Nasi reprezentanci wystąpili 
w składzie: Dawid Chrobak, Dawid 

Drukała, Ryszard Okoński, Marek 
Tobiasz, Zbigniew Damian i Michał 
Kluza.

W Turnieju Niepodległości zwy-
ciężyła drużyna Intensity Kraków. 
Drugie miejsce zajął KS Grębocin. 
Poseł Włodzimierz Bernacki, przy-
bywszy prosto z XIX Zlotu Niepodle-
głościowego w Łowczówku, wręczył 
zwycięzcom ufundowane przezeń 
puchary.

Dawid Chrobak wysoko ocenia 
rywalizację na parkiecie w Nowym 
Brzesku oraz zachęca do udziału 
w drugiej edycji Amatorskiej Lidze 
Siatkówki o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Zakliczyn, która 
ruszy niebawem na parkiecie Szkoły 
Podstawowej im. Lanckorońskich 
w Zakliczynie. 

Marek Niemiec
fot. arch. Biura  

Posła Bernackiego

Turniej rozegrano systemem 
„każdy z każdym”, mecz i rewanż. 
Spotkania sędziowali Mieszko 
Okoński (właściciel i trener zakli-
czyńskiej akademii) oraz jego asy-
stent Piotr Okoński. 4-godzinna 
sportowa zabawa szybko upłynęła, 
zacięte pojedynki obserwowali 
rodzice i opiekunowie młodych 
piłkarzy, dopingujący z trybuny 
swoich pupili. Mało tego, dorośli 
przygotowali słodki poczęstunek 
i pizzę na finał. Podsumowaniem 
sympatycznej imprezy była wizyta 
Mikołaja (zdradzimy tajemnicę, że 
w tej roli dzielnie się spisał Ryszard 
Okoński - wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej i gminny koordy-
nator sportu), który w towarzy-
stwie trenerów rozdał wszystkim 
uczestnikom turnieju pamiątkowe 
medale (z nadrukiem z logo orga-
nizatora) oraz upominki. Chętnie 
pozował z adeptami piłki nożnej 
do zdjęć. Wśród uczestników 

szczególnie spodobała się kibicom 
mała Natalka z Czchowa, jedyna 
piłkarka turnieju, bynajmniej 
nie ustępująca umiejętnościami 
swoim kolegom. Padło mnóstwo 
goli, niektóre przecudnej urody, 
dominowały „cieszynki” á la 
Robert Lewandowski ze skrzy-
żowanym na piersi rękami. Po 
zakończonych meczach drużyny 
przybijały „piątki”, dziękując sobie 
za szlachetną rywalizację w duchu 
fair play.

Niebawem drugi mikołajkowy 
turniej w hali przy ul. Malczew-
skiego. Tym razem organizowany 
z myślą o żakach. Trener Mieszko 
Okoński awizuje niespodziankę. 
W zeszłym roku gościł w Zakli-
czynie Jakub Wróbel, pomocnik 
ekstraklasowej drużyny - Bruk-
-Bet Termalica Nieciecza. Kto 
tym razem będzie rozdawał 
autografy?

Tekst i fot. Marek Niemiec

Samorządowcy udanie na parkiecie

Mikołajkowy turniej 
piłkarskiej akademii

Zakliczyńska Akademia Piłkarska „English Football” zorgani-
zowała w niedzielę 3 grudnia br. mikołajkowy turniej futsalu. 
W hali sportowej gościnnej Szkoły Podstawowej im. Lancko-
rońskich rywalizowały trzy ekipy skrzatów AP „EF” i jedna 
gościnnie z Czchowa. Zawodnikom Akademii Sportu „Future” 
towarzyszyli rodzice i trener Patryk Bodziony (akademia ta 
prowadzi również zajęcia w Gródku nad Dunajcem).

Akademia Piłkarska „EF” wystawiła w mikołajkowym turnieju trzy drużyny

Czchowscy adepci Akademii Sportu nie ustępowali poziomem zakliczyńskim skrzatomDzielna Natalka nie ustępowała umiejętnościami

Poseł Bernacki po raz szósty zorganizował niepodległościowy turniej
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Zakliczyn:
•  Delikatesy Eko - Rynek
•  Delikatesy Centrum - Rynek
•  Drew-Dom  

– ul. Malczewskiego
•  Drogeria Nicola – Rynek
•  Expres – ul. Polna
•  Lewiatan – Rynek
•  Leader – ul. Polna
•  SPAR – ul. Jagiellońska
•  Wasbruk – stacja paliw
•  ZCK – Ratusz
•  Stacja Paliw Lotos

Charzewice – sklep S. Biel
Dzierżaniny – sklep Z. Sacha
Gwoździec – market Euro

Gwoździec – Cichy Kącik
Faściszowa – sklep M. Osysko
Faściszowa – sklep H. Kochan
Filipowice – sklep T. Damian
Faliszewice – S. Biel
Paleśnica – SPAR, A. Spieszny
Paleśnica – sklep St. Woda
Roztoka – sklep K. Soból
Ruda Kameralna – sklep GS
Słona – sklep S. Biel
Stróże – sklep W. Biel
Stróże – sklep P. Soska
Wesołów - sklep J. Drożdż
Wola Stróska – sklep S. Biel
Wróblowice - sklep M. Osysko

Tu kupisz Głosiciela

Restauracja & Pizzeria Rynkowa
Zakliczyn, Rynek 1 (Ratusz)
Restauracja&Pizzeria Rynkowa - tel. 570-200-212
Pizzeria Mars - tel. 669 520 271

Poziomo:
 2) polski zespół rockowy
 3) gat. nietoperza
 5) ganek
 9) „mózg” szkoły
 11) omasta
 12) smaczne z dżemem
 13) tropy
 17) przodek po mieczu
 20) na końcu lassa
 22) w latarce
 23) zaplatany z włosów

 25) …prawny w firmie
 26) imię męskie
 27) gafa
 28) beczułka na wino

Pionowo:
 1) łóżko więźnia
 3) zbudował arkę
 4) pocztowy na kopercie
 5) studenckie zajęcia
 6) roślina na olej
 7) miasto włoskie

 8) nowela Prusa
 9) odłam wyznaniowy
 10) twardy metal
 14) daw. alarm
 15) wyrób ludwisarza
 16) budowla gospodarska
 18) góry z Turbaczem
 19) w parze z katodą
 20) ogrodzenie z desek
 21) dawne zaloty
 22) wyznawca judaizmu
 24) znane radio

KRZYŻÓWKA NR 96 KONKURS GŁOSICIELA
W ostatnim, podwójnym numerze Głosiciela pytali-
śmy o gwardiana i proboszcza parafii pw. Matki Bożej 
Anielskiej w Zakliczynie. O. Nataniel Marchwiany 
OFM w połowie bieżącego roku objął te obie funkcje, 
przybywszy ze stolicy. W Warszawie na ul. Senator-
skiej spędził pięć lat, posługując jako katecheta i rek-
tor kościoła pw. św. Antoniego z Padwy, istniejącego 
od 1866 roku. Pełnił też funkcje wikarego parafii, 
a przede wszystkim gwardiana tamtejszego francisz-
kańskiego klasztoru. 

Urodził się w Jarosławiu, ale wychował po prze-
prowadzce rodziny w Przemyślu. Najmłodszy z trojga 
rodzeństwa. Pochodzi z parafii pw. św. Józefa pro-
wadzonej przez przemyskich Salezjanów. Ukończył 
Technikum Elektroniczne w Przemyślu. Następnie 
podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie, na której bazie powstał Uniwersytet Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego. Na piątym roku zdecydował się odbyć postulat w Pilicy 
w Prowincji Matki Bożej Anielskiej. W latach 2004-2005 w nowicjacie w Zakliczynie, 
gdy funkcję gwardiana pełnił o. Józef Witko. Następnie sześcioletnie studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Krakowie-Bronowicach. Święce-
nia kapłańskie przyjął w roku 2011. Pierwszą jego placówką był klasztor i parafia pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu. Po roku - wspomniana na początku - warszaw-
ska parafia i po pięciu latach (od lipca 2017 r.) probostwo w zakliczyńskiej parafii pw. 
Matki Bożej Anielskiej. Ojciec Nataniel ma smykałkę do elektroniki, majsterkowania, 
lubi film, dobrą książkę, miłośnik twórczości o. Łukasza Buksy. Jednak najbardziej - jak 
podkreśla - ceni sobie zwykłe spotkania z ludźmi.

Nagrody - bony zakupowe - ufundowane przez Restaurację Rynkową w Zakliczy-
nie - wylosowały Dorota Sołtys z Wesołowa i Joanna Jaje z Charzewic. Do odbioru 
w redakcji.

Pasję sportową dzieli z nim jego rodzina. Uczy w Szkole Podstawowej im. Lanc-
korońskich w Zakliczynie, udziela się społecznie, pełniąc m.in. funkcję wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Zakliczynie. Gminny koordynator sportu Szkolnego 
Związku Sportowego. Jak nazywa się (widoczny na zdjęciu) ten ceniony w środowi-
sku pedagog, działacz sportowy i samorządowiec?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2018 r. na adres: Redakcja Głosiciela, 
Rynek 1, 32-840 Zakliczyn (przyjmiemy je również w redakcji w ratuszu). Pamiętajcie 
o dołączeniu kuponu kontrolnego (na marginesie strony). Wśród autorów prawidło-
wych rozwiązań rozlosujemy dwa 50-złotowe bony zakupowe na dowolne menu w kar-
cie, ufundowane przez Restaurację Rynkową w Zakliczynie, Ratusz, Rynek 1.  

 KONKURS SPONSORUJE RESTAURACJA RYNKOWA

Zakliczyn, 
ul. Polna 2

Konkurs Głosiciela 
kupon kontrolny 12/2017

krzyżówka nr 96
kupon kontrolny

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło – powiedzenie A. Regul-
skiego. Treść hasła wraz z kuponem kontrolnym (na marginesie strony) prosimy nadsyłać na adres 
redakcji: Głosiciel, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn (rozwiązanie krzyżówki przyjmiemy także w redakcji 
w ratuszu). Spośród prawidłowych rozwiązań wylosujemy dwa, ich autorzy otrzymają bony 
zakupowe o wartości 50 zł każdy, ufundowane przez Biedronkę w Zakliczynie. Termin nadsyłania 
rozwiązań upływa 31 stycznia 2018 r. Hasło Krzyżówki nr 95: „Życie to nie tylko piwo i kręgle”. 
Nagrody wylosowały: Danuta Łukasik z Charzewic i Angelika Krakowska-Kubik z Gwoźdźca. 
Laureatki otrzymują bony zakupowe „Biedronki” o nominale 50 zł każdy, do odebrania w redakcji 
po 15 stycznia 2018 r.  opr. Antoni Sproski

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

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

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

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

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

Stacja Kontroli Pojazdów Kazimierz Bednarek
Zakliczyn, ul. Grabina 6
(na terenie SPU Zakpol)
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Nawozy - atrakcyjne ceny!
TRANSPORT!
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KARTA
DUŻEJ
RODZINY -15%

Grzegorz Kwiek
Zakliczyn, ul. Kamieniec (za Domem Towarowym)

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

HURTOWNIA PASZ
koncentraty, mieszanki 
dla trzody, drobiu, bydła, 
królików i in.
śruta sojowa i rzepakowa
folie kiszonkarskie
artykuły zootechniczne, 
karmniki i poidła
wysłodki buraczane

FPUH KRĘG-BUD
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