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MINĘł.A MODA NA KILIMY? 

Zwykły śmiertelnik nie jest w stanie wy
obrazić sobie ile to pracy kosztuje - mówi 
jedna z sześciu pracownic wiśnickiego od
działu Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludo
wego i Artystycznego im. Stanisława Wys
piańskiego w Starym Wiśniczu. 

Spółdzielnia przeżywa ciężki okres. 
Teraz w Nowym Wiśniczu robi się lalki
lajkoniki. Taka miniatura lajkonika składa 
się z kilkunastu drobnych elementów, któ
re trzeba połączyć . Są to głowa konia 
z grzywą, głowa człowieka z brodą iwą
sami, korpus człowieka plus podstawka, 

tył konia, cztery kapy - w tym jedna do 
wyhaftowania, spodnie, rękawy, kabacik, 
oklejany ozdobną tasiemką , lejce i uzda 
z trzema koralikami, szabla z kokardą , 
czapka z półksiężycem zdobiona koloro
wą kaszą i buława z nakładanym na nią 
koralikiem. Do złożenia lalki z tych ele
mentów trzeba wielkiej cierpliwości 
i zręczności palców. To jest rękodzieło 
a nie lalka Barbie - powiedziała pani 
Grażyna Orłowska , która od dwóch latjest 
prezesem Spółdzielni z siedzibą w Krako
wie. Robimy teraz lalki, bo na nie jest 

Drodzy Czytelnicy! 
W ostatnim czasie otrzymaliśmy du

żo listów, w których zawarte są poch
wały, rady i życzliwa krytyka naszej 
wiśnickiej gazety. Za wszystkie uwagi 
dziękujemy i w miarę możliwości pos
taramy się uwzględnić je w następnych 
numerach. 

Pragniemy także podzifkować Ma
rianowi Nalepce, Bronisławowi Kacz
marczykowi i Bankowi Spółdzielczemu 
w Nowym Wiśniczu za wsparcie fman
sowe gazety w 1992 r. 

Redakcja 

jeszcze zapotrzebowanie. Od czasu do 
czasu trafią się zamówienia na gobelin, ale 
rzadko, dla tego musieliśmy zlikwidować 
Tarnowski Oddział Spółdzielni, w którym 
w ostatnich latach zatrudnionych było aż 
70 osób. Na początku la t 704ych właśnie 
w Tamowie utkanych zostało 16 dużych 
gobelinów przeznaczonych dla zamku 
w Wiśniczu . 

Obecnie Spółdzielnia przekształca się . 
Z wszystkich naszych oddziałów został 
tylko Kraków, Radziszów i Wiśnicz. O
czywiście lalki to jest produkcja zastępcza , 
chcielibyśmy jednak pracownice przetrzy
mać, bo są to osoby już wyszkolone, o du
żych umiejętnościach , ale nie wiadomo 
czy nam się to uda . Mamy zaległości ' 
w wypłacaniu i tak niewysokich pensji 
(ok. milion dwieście zł). Całkowicie minę
ła moda na kilimy. Nie ma też zamówień 
na polskie stroje ludowe, których dawno 
szyliśmy dużo. Spółdzielnia nasza ma dłu
gą historię. Istnieje od 1947 r. W Wiśniczu 
początkowo był zorganizowany punkt pra
cy nakładczej , co dawało zatrudnieQiecha
łupniczkom. Przy szyciu strojów Judo-
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cd. ze str. I 
wycb, zwłaszcza krakowskich, ora.z przy 
tkaniu kilimów, bieżników i zdobwnych 
poduszek z wełny pracowało ponad 50 o
sób. W 1980 r. władze gminy przekazały 
do użytkowania naszej Spółdzielni pod
worsld budynek w Starym Wiśniczu . Po 
remoncie został w nim założony oddział 
spółdzielni, wstawiono tam krosna, pows
tał magazyn projektów tkanin, farbiarnia 
i magazyn różnokolorowych wełen. W la
tach 80. tkano tu tkaniny eksportowe do 
kilku krajów europej kich, m. in. do Fran
cj i, Danii, Anglii, Szwecji, Włoch. Był to 
okres prosperity Spółdzielni, w której dob
rzesię zarabiało. Od dwóch lat, po rozwią 
zaniu Centralnego Związku Spółdzielni , 
Spółdzielnia im. Stanisława Wyspiańskie
go należy do Fundacji "Cepelia" . Przeszła 
na samodzielne rozJjczenie, ale poważnym 
naszym obciążeniem są zobowiązania fi
nansowe z poprzedniego okresu, np. odp
rawy dla zwalnianych pracowników. Naj
bliższy okres może przynieść poprawę sy
tuacji. Bardzo nie chcielibyśmy - mówi 
prezes Grażyna Orłowska - tracić cen
nego kapitału , jakim są umiejętności na
szych pracownic. Czy oddział w Wiśniczu 
uda się utrzymać - w tej chwiJi jeszcze 
nie wiadomo. 

opr. M. DOMAŃSKA. 

Tkaczki ze Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego 
im. S. Wyspieńsldego w Starym Wiśniczu uczą się sklejać lalki-lajkoniki. 

KANALIZACJA STAN OBECNY· 
W 1985 roku przy tąpiono do budowy 

oczy zcza lni ścieków w Nowym Wiśni
czu.Jest tooczyszczalrua biologiczna, któ
ra w pocz.ątko~m okresie oczy · ci ·cieki 
w ilo ·ci 200 m na ~o~ z możJ iwo ' cią 
rozbudowy do 600 m na dobę. Urządze
nia do rea lizacji tej oczyszczalni zo tały 
zakupione przez Wojewodę Tarnow kie
go w roku 1977. W tym okr ie Urząd 
Gminy nie posiadał jeszcze odpowiednie
go terenu pod jej lokalizację. Z ch wiJą do -
tarczenia nam urządzeń na oczy zezalnie 
przystąpiono do wykupu terenu, opraco
wywania dokumentacji technicznej a na -
~pnie do budowy kole ktora głównego. In
westorem zast~pczym na tym zadaniu j t 
Przedsiębiorstwo Usług lnwetycyjnych 
w Tarnowie. Pierwszym wykonawcą tego 
zadania było Przed iębiorstwo Państwowe 
Budostal 3 z Krakowa, który z uwagi na 
niesolidność oraz opie załość w rea lizacj i 
tego zadania zo tał "wyrzucony". Z chwi
l' zatrudnienia nowyc h wykonawców zde
cydowanie poprawiła ię realizacja tego 
zadania oraz terminowość wykonywanych 
prac. 

W ?~nej chwili wykonawcami są : 
Przeds1~b1ontwo Go podarki Komunal
nej w Nowym Wiśniczu, Zakład Robót In
żya.ieryjaycb pana Augustyna Anioła ze 
Starego WWDicza, TOR - Kopaliny 
{dlway POM - roboty elektryczne) oraz 
w maiejazym zakre ie Zakład Remonto
w<Hłudowlaay paaa MiiOłława Nalepki 
z Nowego Wiiaicza. 

Budowa oczy zeza l ni finansowana jest 
w około 70% przez Wydział Ochrony S ro
dowi ka Urzędu Wojewódzkiego w Tar
nowie, w pozostałych czę ' cia b 10 środki 
z budżetu gminy oraz Zakładu Karnego 
jako partycypacja, z uwagi na to, że Zakład 
Kamy będzie dostarczał około 40% ście
ków. Planowane ukończenie oraz urucho
mienie oczy zezał oi przewiduje się na 
czerwiec 1993 br., uzależnione je t to jed· 
nak od do tarczenia niezbędnej ilo ·ci ście
ków. 
Głównymi dostarczycielami ' cieków 

będą : Zakład Ka my w Nowym Wi niczu, 
PLSP w ~owym Wiśniczu , ś ieki komu
nalne mieszkańców ul. Lipni kiej oraz 
mieszłcańców ulic: Brzękow kiego, Gło
wackiego, Długiej, Kazimierza W ielkiego 
oraz Nowej z uwagi na to, iż w 1993 r. 
planowana j t kana liza ja tych ulic. 

Drugim warunkiem ukończenia tej bu
dowy jest pływ rodków fina nsowych 
z Wydziału Ochrony Środowi ka Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Zakładu Karnego. 
Ponieważ budowana od lat ,oczyszczal
nia nie jestjuż najnow zego typu, postano
wiono na etapie jej realizacji wprowadzić 
pewne ulepszenia , tzn. z mieniono system 
napowietrzania ścieków ( z mechaniczne
go na napowietrzanie pęcherzykowe 
wgłębne) oraz dobudowano zbiornik na 
ścieki dowożone, aby dać możJiw ć 
mie zkańcom całej gminy dowóz ścieków 
z opróżnionych szamb. Kolektor główny 
do oczy zezałoi o przekroju f 500 został 

ukończony w 1985 r. W styczniu 1993 r. 
przy udziale odpowiednich fachowców o
raz p rzedstawicieli inwestora głównego 
PUI Tarnów oraz przedstawicieli Zakładu 
Kamego sprawdzona została drożność ko
lektora na całej długości . Nie potwierdziły 
się zatem przypuszczenia oraz podejrzenia 
niektórych mieszkańców Nowego Wiśni
cza o jego niedrożności. 

Władysław Sysło 
Kieronik Wydziału Gospodarki 

Przestrzennej, Budownictwa 
i Ochrony Środowiska 

SKLEP MOTORYZACYJNY 
,,AUTO - MOTO" . 

R. KRAWCZYK NOWY WISNICZ 
UL NOWA 159TEL. 286-43 

OFERUJE: 
D części zamienne 

w szczególności Fiat 126P 
D oleje, filtry 
D akcesoria, kosmetyki 

SKLEP CZYNNY CODZIENNIE 
od 800 do 1600 

Sobota SOO do 1400 
w razie pouuby o każdej porze dzwonek pn:y 

drzwiach. 
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LISTY DO REDAKCJI 
* * * Zimajeszcze trwa, ale powinniśmy już myś-

leć o wiośnie i sezonie turystycznym 93. Cho
ciaż w całej Polsre są mniej więcej takie same 
kłopoty, to jednak każdy region ma swoją spe
cyfikę, którą powinno się wykorzystywać. Do
tyczy to również Wiśnicza, który jest coraz 
ładniejszy i zadbany, ale swoich walorów zu
pełnie nie wykorzystuje. A więc najpierw -
turystyka i wypoczynek. Ubiegły rok ~dąg~ął 
do Wiśnicza około 20 tys. turystaw zwiedzają
cych zamek, Koryznówkę i m~eum S. ~i~ 
mowskiego. Dodatkową atrakcją był rówruez 
basen kąpielowy. 

Turyści są zawsze mile widziani, zwłaszcza 
gdy zostawiają pieniądze. A ci nas odwiedzaj~
cy przyjeżdżają tylko na parę godzin, bo gdz•e 
w Wiśniczu wydać pieniądze - kawiarenka 
w rynku słabo się reklamuje a piękny obiekt 
naprzeciw domu towarowego stoi pusty. Res
tauracja "Turystyczna" mogłaby zostawić wy
szynk - jak się drzewiej mówiło- na starym 
miejscu, a przenieść się do tego budynku pod 
nazwą np. "U Kmity". Oczywiście trzeba by 
podnieść standard usług, może i wprowadzić 
muzyczkę. Na piętrze jest miejsce na motelik, 
bo jest też gdzie zaparkować samochód. Ale kto 
zainwestuje w ten interes, który mógłby się u
dać przy odpowiedniej reklamie, głównie 
w Krakowie? Jest przecież w Wiśniczu paru 
niezłych biznesmenów. Wspomnę tu jeszcze, 
że w Kmitówre na zamku jest urządzona kuch
nia dla prowadzenia restauracji - niestety za
mek stoi a jego sprawy leżą! 

Druga propozycja, którą często powtarzam, 
to letnisko dla babci z wnuczkiem. Duże stare 
ośrodki przeżywają kryzys, bo coraz mniej lu
dzi może sobie pozwolić na wyjazd. Przy niż-

ZOFIA TRZECIAK 

szych cenach mógłby Wiśnicz być konkuren
cyjny. Dobry klimat, łagodne górki, basen, blis
ko Krakowa, niezła komunikacja ora~ zaopat
rzenie to niezaprzeczalne plusy. Jeszcze tylko 
alejka sparerowa szeroka na jedną pa~ na zbo
czu góry zamkowej i porządek zrobiony. Są 
jednak u mieszkańców Wiśnicza jakieś opory 
-"kto mi się będzie kręcił po mieszkani u"
jak mi kiedyś ~wiedziano. Ale pieniążki same 
nie spadną z rueba. Ciekawe, że z każdego pra
wie domu ktoś wyjeżdżał na Zachód, ale~ 
powrocie i wybudowaniu willi następuje jakieś 
samozadowolenie i z amerykańskiego przykła
du inicjatywy niewiele pozostaje. Trzeba pa
miętać, ż~ są kraje żyją re z turystyki, a przecież 
taka np. Zegocina wykazuje o wiele więcej i
ąicjatywy i przebojowości. Reklamy letniska 
Zegocina widziałem na dworcach PKP. Zaś 
w działaniach gospodarczych, zwłaszcza roz
woju przemysłu spożywczego, jest daleko 
przed nami. I co ciekawe, inicjatorem wielu 
poczynań jest tamtejszy, ksiądz proboszcz. Przy 
okazji- w tym roku legodna obchodzi 700 
lat, o czym trzeba będzie więcej napisać. 

I jeszcze jedna sprawa. Dobrze byłoby gdy
by Urząd Gminy już teraz wystąpił do dyrekcji 
PKS-u w Krakowie o puszczenie dwóch auto
busów rano z Krakowa do Wiśnicza lub przez 
Wiśnicz do Limanowej i po południu z Wiśni
cza do Krakowa lub przez Wiśnicz do Krako
wa. Obecnie jeździ do Limanowej 18 autobu
sów różnymi drogami, lecz przez Wiśnicz ża
den a przed laty były takie. 

Są więc argumenty, obiekty do zwiedzania, 
basen, możliwość wypoczynku w czystym po
wietrzu- to atrakcja także dla krakowian. 

MJEC'ZYSLA W ROSlEK 

Czytam comie ięczne Wa ze w panił 
łe "Wiadomości Wi nickie" i znajduj~ 
zawsze wiele intere ujących artykułów 
z różnorodnxch dziedzin życia. W wojej 
domowej biblioteczce odnalazłam tary 
kalendarz z 1925 roku, a w nim rady dla 
rolników itd. Co prawda ą to wiadomości 
troch~ jakby archaiczne, ale miło się je 
czyta i z pewnym sentymentem wspomi
nając naszych przodków gospodarzy. 

MARlA KORODY-MALISZEWSKA 

MARZEC 
Wszystko sk.ierować do robót polnych: bronować 

orlci jesienne a wiosenne rozpocząć. Siać zboża jare 
j~mień, owies, wyk~, koniczyn~. talci:e groch, bób 
i marcbew. Pilnować ziemniaków, aby nie rosły; 
przebierać je. Na nasienie dobywać z kopców 
i w bezpiecznym miejscu rozkładać, aby przewi~dły. 
Przyorać obornik pod ziemnialci. Gdzie sucbe brono
wać lucemik.i. Zbierać kamienie na nich i na koniczy
nach. Siać mieszank.i na wczesną zieloną ~· Roz
siewać cbilijsk.ą saletr~ na żyto. Spuszczać wod~ 
z pól. Wierzby obcinać. Jeżeli ziemia zupełnie niez
marzni~ta, zacząć sadzenie drzew i luzewów. Z kop
ców i dołów zdjąć okrycie. Pod koniec miesiąca sa
dzić w ogrodach kartofle; siać rozsad~: kapustę, sala· 
t~, cebul~, brukiew i inne. W inspektach z.a.ś kalafio
ry, ranną kapustę, pory, selery, sałatę. Niszczyć gą
sienice i ~drak.i. Nasadzić ~si, kaczk.i i kury. Łąki 
oczyszczać z mchu bronami i gdzie urządzenie po 
temu, zalewać wodą. U pszczół przewietrzać stebni
k.i, aby w nich nie było za ciepło - odp. temp. /R. 
Do rybnych stawów należy teraz sprowadzać ryblci 
i umieścić je tymcz.asem w tzw. magazynach. 

Pnepowutbtu 
Kiedy w marcu deszczu wiele- nieu

rodzaj zboże ściele. 
Św. Józef pogodny -będzie roczek u

rodny. 
Ile w marcu dni mglistych -tyle w żni

wa dni dżdżystych. 

PORADNIA WYCHOWAWCZO-ZAWODOWA 
Skierowanie dziecka do Poradni Wy

chowawczo-Zawodowej budzi do tej pory 
u niektórych rodziców poczucie lęku 
i zagrożenia przed kwalifikacją córki czy 
syna do szkoły specjalnej i opinią środo
wiska oraz świadomość "moje dziecko jest 
najgorsze" . 

A przecież dzieci z niedorozwojem u
mysłowym to tylko nieznaczny procent 
wszystkich corocznie przyjętych naszych 
pacjentów. Pornoc psychologiczno-peda
gogiczna w procesie wychowania i eduka 
cji ma służyć wspomaganiu działań podej
mowanych przez rodziców i szkołę. Niez
miennie naczelnym jej celem jest dobro 
dziecka. Poradnia służy pomocą dzieciom 
i młodzieży od wieku przedszkolnego 
przez cały okres edukacji i ważne jest, aby 
pomoc ta podjęta była w odpowiednim 
czasie. Do najczęstszych przyczyn kiero
wania do poradni dzieci w wieku przedsz
k?lnym.jest ustale~e late!'lllizacji co wiąże 
s1ę m. m. z decyzJą, ktorą ~ką dziecko 
~zie się posługiwało przy pisaniu, po
~oc w określeniu działań stymulujących 
row~omiemy rozwój dziecka, w dalszym 
etap1e określenie dojrzałości do podjęcia 

nauki w kl. J. W tym przedziale wieko
wym dużą grupę stanowią dzieci z zabu
rzeniami mowy, które korzystają z pomo
cy logopedy. 

W okresie nauki szkolnej pojawiają się 
nowe trudności w sprostaniu wymaga
niom szkolnym przez nasze dziecko -
ucznia kolejnych klas. Przyczyny niepo
wodzeń w nauce, trudności wychowaw
czych i zaburzeń w wychowaniu mogą 
mieć różnorakie źródła i tkwić po stronie 
dziecka, szkoły czy rodziny. Diagnoza 
w poradni i ustalenie działań pomocni
czych, które mają podjąć dorośli i sam u
czeń mają na celu ich likwidowanie i za
pobieganie dewiacjom i patologiom spo
łecznym. 

Jest również duża liczba dzieci z różny
mi rodzajami chorób i schorzeń, dla któ
rych należy orzekać inne formy rehabilita
cji, nauczanie indywidualne w domu lub 
w placówkach kształcenia specjalnego. 

Inną formą działań pomocnych poradni 
to problemy uczniów kl. vm w związku 
z wyborem zawodu. Pornoc w podjęciu tej 
ważnej decyzji mogą znaleźć niezdecydo
wani, a zwłaszcza uczniowie, którzy z u-

wagi na schorzenia potrzebują pomocy 
w wyborze odpowiedniego kierunku 
kształcenia i dostaniu się do wybranej 
szkoły. 

Działalność poradni to nie tylko diag
noza, ale również zajęcia prowadzone in
dywidualnie lub g rupowo z dziećmi na te
renie poradni i w szkołach. PWZ w Boch
ni obejmuje swoim działaniem miasto 
Bochnię i sześć gmin w tym Gminę Nowy 
Wiśnicz. Ogółem w placówkach przedsz
kolnych i szkolnych jest ponad 20 tys. 
dzieci i młodzieży . Uczniowie ą kierowa
ni do poradni przez nauczycieli, rodziców 
i nauczycielom, którzy zgłoszą się do nas 
ze swoimi problemami. 

Każdy zgłaszający s i~ do naszej porad
ni może liczyć, że zostanie mu udzielona 
wszelka fachowa pomoc. 

Nasz adres: 
Poradnia W ychowawczo-Zawodowa 
Bochnia, ul. Pros~ka 5.0. Tel. 236-91, 
czy~: poJlM>d 8 - 1'1"' 
wt. 8 -l! ()() ()() 
śr., czw., p•ątek 8 -14 . 
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Dyplomanci 1993 -w pracowni 

MIROSŁAW MARMUR 

O CO CHODZI W TYM 
SZTUKATORSTWIE 

Prace dyplomowe -1985 
[fotografie M. S.} 

Kiedy przychodzi napisać kilka słów 
o swoim dziale, o sztukatorstwie, gdzie 
jestem nauczycielem, chciałoby się zwy
czajnie powiedzieć- zapraszam wszyst
kich zainteresowanych do szkoły. Tam 
chętnie każdego oprowadzę, opatrzę ko
mentarzem każdą pracę archiwalną , odpo
wiem na pytania typu: o co chodzi w tym 
sztukatorstwie? 

~--------------------~ ,,------------- ------ u 
li Prywatny Gabinet Laryngologiczny l1 

11 Lek. Med. Małgorzata Gruca 11 
11 ul. Brzeżnicha 17 l 33. 32-700 Bochnia 11

1 11 teł. (0-197) 226-10 li 
11 ~pecjal~styczne leczenie schorzeń uszu , gardła, nosa l1 

11 l krtani 11 

11 dobór i sprzedaż aparatów słuchowych finny 11 

1
1 SIEMENS (RFN) wraz z wyposażeniem i gwarancjąJI li indywidualne wkładki douszne. 11 

11 Akcesoria do aparatów słuchowych l1 

11 CZXNNY CODZIENNIE (prócz wtorku) od 1600-1tł"', ll 
1
1 w Mgłych przypadkach poza tymi godzinami lj 

l~~~~~.:;;!:~~~~~~~~:.:.' 11 

Dział "elementy architektury" potocz
nie znany jako sztukatorstwo został utwo
rzony szesnaście lat temu. Istniało wów
czas duże zapotrzebowanie na sztukato
rów nie tylko w remontowanym zamku 
wiśnickim, ale w ogóle w konserwacji. 
Nie bez znaczenia była tutaj bliskość obfi
tującego w zabytki Krakowa. 

Nasze- wykładowców- zaintereso-

BIBLIOTEKA 
J. Lewitao, " Historir oirzwykłr o gWiazdach 

i planetach" 
Jaka temperatura panuje na Słońcu? 
Ile jest gwiazd na niebie? 
Czy można żyć na innych planetach? 
Odpowiedzi na te pytania otrzymacie towarzysząc 
Oli i Rafałowi w ich zabawach. 

R. Vrrnoo, "Tylko trzy tygodnie'' . 
Robi n od dawna marzyła o wielkiej podró~y. ~edy 
więc dowiedziała się, że to właśnie ~n~ wyjedzte do 
Szwajcari i, w nagrodę za dobre wyru ki w nauce, ~
dość jej nie miała granic. Lecz gdy na l~ie ~IDJ· 
ków wycieczki znalazła nazwisko swoje~o na~wt~· 
szego wroga- wyjazd natychmiast stractł swÓJ urok. 
Trzy tyeodnie spędzone wspólnie z Henrym. to prze
cież koszmar. 
Znajdzie cbyba jednak sposób, aby teao unilr.qć. 
Seria ,,Słodkie marzenia", 9. , 

J. F. Piek.n, "CzeluU•c aa klifCła 1 ~Id' 
Cbelsey Star jest romantyczat idealistq. ~~~~ Dl 
m~żczyzn~. który byłby wyjttlr.owy- takJak ~ona. 
Bo przecież rzadko zdarza si~ aby ~ ł!iCIDI 
dziewayna jednocześnie opiekowała llf ellort .. -
s iadq, uprawiała warzywa W ocróclku, UIBI płolda 
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wanie .,. vtał n111 u 1 

rua 7tukatora :.kuptam 11 " btl kturt , 
na W , l . tkilll , CO 1-l IIOWI \t l C/11 111 

troju budowli , aró-. n t'l Wll t'Jl J k 
i n trza ch, 11 ta ki' t oCielilu łludy nJ..u 
tzw. małej art"hitektur/ parko\ ej. GI \! -

n naci k kładli m 1111 1dob ci<' po ·1 
ucznia umiejętn <ci ltukator.;kicb , :.~~mo
d7ielno ci , odpowicd7ialności 711 d c 1jc, 
amody pliny, ni 7będn ch do kompe-

tentnego wykonywania 7awodu. U mi j ·t
no ci manualne t : p 1nanic wielu technik 
rz zbiarskich, r7c1bienic, o pa n \1 8 ni . ry-
unku i malarstwa p prJ"/ kopiow ni · 

i wi zeni11 projektowe. 
Nauka od pi rws7 j d stalniej kin y 

to indywidualny tok nauc1.ania 1/JI . ka1d 
uczeń w zależno i od ki y (7 ez m' i -
że ię programowy topi ń trud n ści prac) 
i poziomu nabyty b umiejętno i am de
cyduje i wybiera tematykę ćwi zenia . Op
racowuje barmonogram i t hnologię' y
konania pra y, jak również am mu i do
pilnować realizacji posz zególnych eta 
pów wykonywanej pra y. Są to nic7mi r
nie ważne elementy nauki czę to decydu
jące o przyszłej karierze za\! odowej. Na
sza rola, rola nauczyciela to czuwanie nad 
każdym z etapów, doradztwo (tylko łow
ne - uczeń do w zy tiUego mu i doj ć 
sam!), tworzenie warunków pracy. Czyni 
to pracę nauczyciela nkzwykle i kawą , 
zabezpieczającą przed zrutynizowaniem, 
gdyż co ćwiczenie to inny z taw zagad
nień. Proszę sobie wyobrazić - grupa na 
zajęciach to średnio 15 osób. A więc 15 
różnych osobowości, tyleżodrębnych ćwi
czeńjak równieżetapów pracy. W każdym 
momencie trzeba pamiętać o indywidual
nych dokonaniach ucznia jak i wybiegać 
w przyszłość, cały cza mając na my ' li 
plastyczne doskonalenie umiejętno · ci 
ucznia. 

Co uczniowie wykonują? Od przysło
wiowego studium rośl iny przez proste or
namenty dekoracyjne po skomplikowane 
detale jak: balustrady, kominki, portale, 

PROPONUJE 
chleb i pomagała finansowo młodszemu bratu. Pew
nego upalnego popołudn i a, Chelsey jak zwykle pro
wadzi trening baseballowej drużyny dziewcząt. Pod
czas zajęć zdarza się niefortunny wypadek i piłka 
zbyt mocno przez nią uderzona, rozbija szybę pięk
nego nowego samochodu, zaparkowanego nie opodal 
boiska. Dzjewczyna postanowiJa poznać właściciela 
auta i zapłacić za szkodę ... 
Seria ,,Namiętności", 13. 

H. H. Kirst ., Wilki" 
Obraz kończącego się świata pewnej mazurskiej wsi 
w latach 1933-1945, zachwianie się dotychczaso
wej hierarchii wartości , utrata godności ludzkiej 
przezjednych i nieustępliwa walka o jej zachowanie 
przez innych - oto najkrótsze streszczenie tej zna
komitej powieści , uważanej przez niektórych za naj 
większe osifgnięcie pisarskie nieżyjącego już H. H. 
Kirsta (zm. 1989 r.). Tą sugestywną książkę o pew
nych znamionach eposu, pełną dramatycznej siły, 
czyta się niczym najlepszą powieść sensacyjną, zmu
szająct jednak do refleksji o destrukcyjnej sile syste
mu totalitarnego oraz właściwościach natury ludz
kiej. 

Marta Cholewa 

, 

W 11r hr~um . rukat rttl4'a 

wazy, pła ko rzczby, ra m o1dobnc, mora
ilU itp. Są t pra c kon ,,.ane w '1 ny b 
technikach (glina , SIP'' · tiu k. \ /tU z n. ka
rni ń) czę tokroć olbrrymi j Mrt · i ar
ty tycznej i handloweJ. 
Wymieniłem pra.,. ic " ·z . tko. \: 

da j zez pov i dzieć l w klik o u
czycielach. Dzic i ty r kuczą: rt. rz i _ 
M. Sadza i art. rzeźb. M. Mam1ur i b · na 
końcu wymienię tech. Euge n1u z.a T bura 
to wła · nie jemu zawdzięcza m , ze dział 

przetrwał liczne kryzy y w formie mez
mienionej jaką wypracował razem z rue
żyjącą art. ceramik Ireną Hyz . Pani Irena 
i p. Eugeniusz ą tymi najważniej zymi 
pierw zymi nauczycielami, od których 
wszy tko ię zaczęło. 

Prowadzisz budcnvę? 
Potrzebujesz betonu? 

Wystarczy zadzwonić do firmy: 

te/. 255-41 te/. 286-83 
Bochnia, ul. Biała Ba Nowy Wiśnicz 80 

Pompujemy beton na strop pompą Stetterll 
Produkujemy atestowane betony różnych marek: 

B- 12,5 
B-15,0 
B-17,5 
B-20,0 

a także betony wodoszczelne. 
Qowieziemy beton na plac budo wy 

specjalistycznymi samochodami (gruszkami) lub wywrotką. 
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JAN M_AT~J~O 
... mnie stę zdaJe, zem 

.~ 

• 
Karykatura narysowana przezla~a Matejk~ .w 1857 r. w Wiśnicz~: P~eds~awi~ od lewej: Jana 

Matejkę, Stefana G1ebułtowskJego, Leonarda Serafmsklego 1 Tos1a 

Pierwszy potwierdzony zapisem przy
jazd Jana Matejki do Wiśnicza miał miejsce 
w 1853 r. Ja!ko 15-letn.i młodzieniec przyje
chał tu spędzić wakacje wraz z kolegami 
Stanisławem i Stefanem Giełtowskimi . 

Starsza siostra chłopców, Joanna, była 
już żoną Leonarda Serafińskiego i w domu 
u Serafińskich przy wiśruckim rynku za
mieszkali młodzi letnicy. Ten jeden z nie
licznych wówczas murowanych i piętro
wych domów, mimo pożaru w 1863 r. , 
zachował się do dnia dzisiejszego. Obec
nie jest w nim skJep metalowy, na piętrz 
biblioteka a w dawnej przejezdnej łukowo 
skJepionej sieni, skJep mięsny. Dom ten 
opisuje we "Wspomnieniach rodzinnych" 
Stanisława Serafińska: " ... dom w Wiśni
czu, w /a6rym mieszkali nasi rodzice, była 
to piętrowa kamienica w środku rynku 
zwana Pańskim Domem jako własność 
hrabska. Właścicielem rozległych dóbr 
wiśnickich był wtedy hr. Maurycy Potocki 
z Zatora, a ojciec nasz justycjariusz, sę
dzia obwodowy w Wi.łniczu, był jego peł
nomocnikent prawnym i dóbr Wiśnickich 
unqdcq. W tym Pańskim Domu mieścili 
sif wszyscy wakacyjni goście( ... )". Budy
nek wyróżniał się wśród innych: ., środek 
bowm parteru zajmowała wielka slcle
p~NI s;d zamy'"!_M od UWPaflrz o_lbrzy
m~q bramq Nlbt)anq lcutymt ćwtelcami 
( ... )· •. W cmsie Wdlulcji w 1956 r. Jan 

Matejko jest w Wiśniczu aż do październi
ka malując kolejne portrety J oaHny i Leo
narda Sera{Lńskich. W czasie kolejnych 
wakacyjnych pobytów w domu przy rynku 
powstają też liczne szkice i rysunki. O at
mosferze panującej w tym domu tak pisze 
MariaSzypowska w książce pt. "Matejko 
w zy tkimznany":" WWiśniczużyciepły
nęłoJanowi idyllicznie, pogodnie, dostat
nio. W ciasnych pokojach na Floriańskiej 
w Krakowie ćmiła świeczka łojowa (trzy 
za grosz) ojciec zacinał z czeska, że .,Jaszo 
jest zmanla koszula" i że" trio w g" było 
fałszywie malowanie ciążyło to zabawka 
a nie pieniądze " o parę groszy na płótno 
nie śmiał lub bał się prosić. U Serafińskich 
w Wiśniczu panowała dostatniość, rozleg
ły dom ściągał liczną rodzinę, Jan był 
"szefem sztabu" ( ... ) malowanie budziło 
podziw, złotówki pan Leonard "prawie" 
gwahem wpakował w łapę na płótno. 
Wielki talentJana i tniał wzalqiku, ale do 
rozwoju potrzebował dostatku, ciepła, 
zaufania, laóre znalazł u Serafińskich". 

W 1860 r. L. Serafiński zostaje notariu
szem w Bochni i tam przenosi ię z żoną 
i dziećmi. Dom w Nowym Wiśniczu, któ
ry jest dalej pod jego zarządem, proponuje 
na mieszkanie teściowej Paulinie Giebuł
towskiej. W 1862 r. P. Giebułtowska z naj
młod 24 córką Tosi' przenosi się z Krako
wa do Wiśnicza. 

Drugim domem w Wiśniczu, w którym 
w tym czasie bywał J. Matejko był dworek 
Piotra Giebułtowskiego radnego miasta 
Wiśnicza - stryja Stanisława i Stefana. 
Wybudowany przed 1848 r. frontem do 
zamku przy ulicy prowadzącej do Starego 
Wiśnicza otoczony był dużym ogrodem 
i kawałkiem gruntu. Tutaj przyc.hodzili 
młodzi z Janem i spędzali czas w ogro
dzie, którego przy Pańskim Domu nie by
ło. Na początku naszego stulecia dworek 
ten był własnością pułkownika Bymasa. 
W okresie powojennym zamieszkały 
przez rodzinę pana S. Holoty, organisty 
z Wiśnicza, zwany był organistówką. 
W latach 70. opuszczony i rozebrany 
przestał istnieć. Na jego miejscu postawio
no nowy, piętrowy dom, w niczym nie na
wiązujący do tradycji, a na części terenu 
kilkanaście lat wcześniej postawiono tzw. 
bloki POM-owskie. O ogrodzie w tym 
miejscu przypominają stare okazy drzew. 

Nadszedł rok 1863 brzemienny w wiel
kie wydarzenia zarówno w skali Połski jak 
i Nowego Wiśnicza. Boże Narodzenie 
1862 r. 24-letni Jan Matejko spędził 
w Bochni u Serafińskich i w Wiśniczu 
u Giebułtowskich. Ostatni raz spotykają 
się tu ze Stanisławem, który skończył 
właśnie seminarium Duchowne w Tamo
wie i Stefa nem zaangażowanym w dzia
łalność konspiracyjną w Krakowie. 

22 stycznia wybuchło powstanie. Jan ze 
Stefanem przyjechali do Wiśnicza, aby po
żegnać się przed wyruszeniem do powsta
nia . Jak pisze Teodora Giebułtowska, 
J?rzyszła żona Matejki, "wzbogac~liś~y 
tcll relikwiami, w których rozdawaniU LJO 

miałam udział kładąc na piersi krzyż jed
nemu z tycia chwilowych bohaterów". 
Z Wi'nicza do powstania wyszła grupa 
młodzieży, co upamiętnia skromna tab
liczka na Pańskim Domu w rynku oraz 
knyż stojący przed cmentarzem, po pra
wej tronie drogi do Bo hni. J~n zat~Y".'~ł 
się w Krakowie, Stefan w kilka dru. poz
niej zginął w bitwie z .. Mosk.ala~ pod 
Miechowem. Do tragedii rodzJnnej dołą
czyła tragedia Wiśnicza. 3 lipca spłon~ło 
całe drewniane miasteczko. Jan MatejkO 
w liście do przyjaciela, ks. Stani~ława na
pisał: "Nie wiem, jaJe dawno Crę dosz!a 
wiadomość o spaleniu drogiego nam WL!
nicza, nie wiem, jaJe dla lco~o, ale mme 
z każdym dniem żal więceJ tego qta, 
w /aórym niemal połowę życia się pneg~
nilo, Wiśnicz dzielił niemal rów~ moJe 
przywiązanie z Krakowem ( ... ) Nte poz
nałbyś dzisia~ naszej siedziby.( ... ) Ratusz 
czarny bez waerzchu z czarn&eJszy"! wnęt
rzem wypalonych okien wygl~a Jtlk .su
mienie strasznego człowieluJ. Kalka ..".so
kich kominów świadczy o jlllcich.ł pnykg· 
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, 
WWISNICZU W tym r ku mija 100 lat d mi r d 

Mat jkl, najwybitni j z o m l ra Pol 
ki. P tać Jana Mat jkj j t /AU lni 
bli k3 i związana z na z.ą mi j wo i 
NowyrnWi ni u.m.Cb u z i l l
c iejego rnier i wi ni zani bci li ywy
budować pomnik temu wielki mu rty -
cie. Sprawa budowy pomnika była pned
rniotem po iedzeń Korni ji Oświaty, Kul
tury tutej zej Rady Gminy z udziałem 
Wójta i njektóry b ób zł nJców Zarzą
du Gminy. Wnio ek o budowie p mnika 
z tał przez wyżej wymi nion K mi ję 
przyjęty i wnie iony na ję Rady Gminy, 
która u to unJcowała ię d niego przy
chylni . Na tępni dbyło ię p i dzenie 
z udział m Wójta, członków Zart.ądu 
Gminy i o ób zczególnie zainter wa
nych z obecnością doc. dr Cze ława Diwi
gaja pracownika naukowego Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Poronik Jana 
Matejki jaki doc. dr Cze ław Dźwigaj bez
intere ownie chciałby ofiarować wojej 
miej cowo 'ci to wielki dar erca wi nicza
nina. Z udziałem fundatora pomnika i zeb
ranych o ób komisja dokonała wizji rynku 
celem u taJenia miej ca najbardziej odpo
wiedniego, w którym miałaby stanąć po -
tać Jana Matejki. Propozycje lokalizacji 
przyjęto, ale nie zdecydowano o tym m.iej-

tu był zawsze ... 
łościach wkoło rynku i dalej, toż amo co 
przed tobą i za tobą -z~liszcza ( ... )Z ~oś
cioła ciemne mury zo taty bez dachu, kwdy 
wyjdziesz. ~zuj~sz .wrażenie rabunku, .mor
du pożogi 1 św1ęc1 ~ołtarzów patrzą ~akby 
przerażeni, pusto 1 straszno, .w pow1et~zu 
nieszczęście. Doleci czasamt głuchy jęk 
biednego ludu przesuwającego się jak ma
ry po gorącej ziemi. Ze smutnymi myślami 
opuściłem Wiśnicz. ( ... )" 

W 1864 r. Leonard kupił od Maurycego 
Potockiego teren między zamkiem 
a kJasztorem i zbudował dom letni zwany 
tradycyjnie Koryznówką. Dom ten jest mi
niaturą polskiego dworu: "przestrzeń kil
kumorgowa o nadzwyczajnej rozmaitości 
terenu, jak na niewielką rozległość. Są tam 
laski, łąki, wzgórza, dolink4 parowy, sad 
obfity, wirydarzyk kwiatowy, stawek, ła
zienka, rzeczka i źródełko pysznej wody! 
Przy tym gospodarstwo w miniaturze 
z pszenicq, żytem, owsem, jęczmieniem, 
ziemniakam4 burakam4 koniczyną -cały 
płodozmian". 

Z 1866 rokiem rozpoczynają się waka
cyjne pobyty Serafińskich i Matejków 
z dziećmi na Koryznówce. Mijały lata. Os
tatni raz Jan Matejko do Wiśnicza na Ko
ryznówkę przyjechał w 1890 r. na trzy lata 
przed śmiercią . Był wtedy malarzem o ug
runtowanej sławie i legendzie artystą, któ
ry jak nikt z wielkich polskiej kultury zro
bił zawrotną karierę." W jedną niedzielę
pisze St. Sera fińska - gdy powróciwszy ze 
s~my pomęcwne gorącem chłodziłyśmy 
stę na wiejskiej swobodzie w niedbałych 
strojach( ... ) ... przed bramę zajechałydwie 
b?che.ńskie jednokonki. Dojrzałyśmy wy
stada)tiCe smukłe w bieli postacie hożych 
m!odzieńców i bladą twarz wuja Matejki. 
S ledzieli już i rozmawiali w saloniku, gdy 
uporządkowawszy nieco strój niedbały 
podążyłam do nich. Wuj wstał p ierwszy. 

W drzwiach w progu, niebaczny na 
l!rzesądJagiełłowy, gdy podniosłam do ust 
Jego :ękę, głowę moją przycisnął do piersi 
l!rZYJętym zwyczajem. Tadziu, Hela Beata 
l Jerzy [dzieci Matejki] tacy ogromni.~ . 
J?O~z!iśmy oglądać przeszłość: altankę, 
sctezkę koło stawku ku łazience w lasku. 
P_od dziką gruszą, zwaną Matczynem u
~ladłyśmy na kamiennej ławeczce -wuj 
l chło.P.cy w trawie u naszych stóp. Młodzi 
mó~lll, że doznają wzruszenia pomniej
szalącego wszystko, co im się wydawało 
duze, gdy byli dziećmi. 

-:-J.a tego nie czuję- rzekla wuj
mnte stę zdaje, żem tu był zawsze. Poszliś
my do zamku, tam tłok wspomnień. Zamek 
b~ ~edy świeżo nabyty z dobrami wiśnic
kum przez S traszewskich ( ... ) Chodziliśmy 
dof!koła. Wuj wszedł na chwilę do sklepio
neJ lcuchni pod Kmil6wkq ( ... ) Wujowi zro-

biłosię słabo, zbladł bardzo. Biegaliśmy ze 
szklanką ażeby nabrać wody ciągnionej 
wiadrem z zamkowej tudni ( ... ) ... wraca
liśmy uspokojeni. W adziepod wiśniami 
Hela przyrządziła podwieczorek. Wisiały 
j szcze na drzewie takie same czarne wiś
nie, które wuj Jan zrywać Lubił. l teraz 
zerwał kilka z nici~ gdy na chwilę odesz
łam i wróciłam. 

- Patrz, jak tatuś udekorował stół -
zawołała starsza córka l'lelena. 

-Istotnie, babka do kawy, stojąca na 
środlat stołu i świeże masło na talerzyku 
przybrane były wiśniami i zielonymi list
kami. Rozmawialiśmy( ... )". 

W tym roku minie sto lat od śmierci 
Jana Matejki. Dawne drewniane ntia to 
Wiśnicz zachowało ię już tylko na jego 
rysunkach wykonanych przed pożarem 
1863 r. Koryznówka w niezmienionym 
kształcie przetrwała do naszych czasów. 
Dziś udostępniana do zwiedzania służy 
tym wszystkim, którzy podążają śladami 
Jana Matejki pragnąc odetchnąć atmosferą 
tamtych czasów. 

cu, uważając, że mieszkańcy Nowego 
Wiśnicza sarni to miej cewskażąjako naj
bardziej odpowiednie. 

STANISŁAW DOMAŃSKI 
mgr Józef Korta 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury 

VIDEO-PROFIL 
wypożyczalnia kaset video 

Artur Projlcz 
Nowy Wiśnlcz, ul. Kmity 442 

(obok Ośrodka Zdrowia) 

Zaprasza od pon iedziałku do soboty 
w godz. l 000-2000 

Poleca najlepsze tytuły dla dorosłych i dla dzieci 
Co tydzień nowości. Ceny przystępne 

6 tys. za dobę, 8 tys. w sobotę i niedzielę 
Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji kaset -teł. 284-29 

Co 20-ty film - wypożyczenie gratis 
Tytuły filmów w marcu: 

Stój, bo mamusia strzela- kom. z S. Stallone 
Beethoven- komedio 

In terceptor-sensacyjny 
Bohaterowie Telemarku- woj. z K. Douglosem 
Zew krwi- sens. karate- z Don Dragon Wilson 

Nowe przygody Smerfów- bojko dla dzieci 
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. 
WAZNEDLA , 
BEZROBOTNYCH I PRACOWNIKOW 

Dnia 11 D br. odbyło się spotkanie przeds
tawicieli Rejonowego Urzędu Pracy z praco
dawcami naszej gminy. Celem spotkania było 
poinformowanie o zadaniach i sposobach dzia
łania RUP, która to instytucja poza rejestracją 
bezrobotnych i wypłacaniem zasiłków pienięż
nych ma za zadanie, najogólniej mówiąc, łago
dzenie skutków bezrobocia. Chodzi o racjonal
ne wykorzystanie środków finansowych przez
naczonycb przez państwo dla zmniejszenia 
bezrobocia. Dlatego konieczna jest współpraca 
zarówno pracodawców jak i bezrobotnych 
z RUP. W tym celu przy Urzędzie Gminy 
w Nowym Wiśniczu stworzone zostało stano
wisko Koordynatora do Spraw Zatrudnienia 
i Bezrobotnycb. Jadwiga Widełka pełni dyżur 
w każdy wtorek w godz. od 8-12 w pole. nr 4 

Koordynator ds. zairudnienia udziela osobom 
bezrobocnym zamieszkałym na lerenie gminy infor
macji o: 

- regulacjach prawnych dol. uslawy o zairud
nieniu i bezrobociu; 

- wolnych miejscach pracy; 
- miejscach pracy inlerwencyjnej, dodalko-

wych miejscach pracy, zairudnieniu przy robolach 
publicznych; 

- możliwości ocrzymania pożyczki na podję
cie działalności gospodarczej na własny rachunek; 

- możliwości przyuczenia do zawodu lub 
przekwalifikowania .. 

Udziela zakładom pracy informacji o: 
- regulacjach prawnych dotyczących uslawy 

o zairudnieniu i bezrobociu; 
- scruklurze zawodowej osób bezrobocnych 

zamieszkałych na lerenie gminy; 
- możliwościach organizowania miejsc pracy 

incerwencyjnej, dodalitowych miejsc pracy w ramach 
środków Funduszu Pracy. 

INFORMACJA O KURSACH W BOCHNI 

NAZWA ADRES lCLEFON RODZAJ KURSU CENA 
lNS1YTIJCJI CLAS lRW ANIA (ORIENTACYJNIE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BOCHNIA. UL 227-30 KURSY CENA USTAL PO 
BUDOWL\NYCH STASIAKA PRZYU~Ą.CE DO NABORZE 

ZAWO W: 
-MURARZ 
-MALARZ 
- STOLARZ 
-CIEŚLA ok. 3 m-<:e 

ZOZTARNÓW ZPH ZDZ SPAWAC'lY ELEKTR. l 1900000 
STALPRODUKT TARNÓW GAZ. 
S. A, 225-55, w. PAIACZ KOTŁÓW 
BOCHNIA UL 11-32 WOD. l GAZOWYCH 850000 
WYGODA KIER WÓZJ<A AKUM. l 

SPA!JNOWEGO 
PRZEWÓZ MA lCR. 

800000 

NIEBEZP!ECZNYCH 400000 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BOCHNIA. UL 226..{)3 SPAWANTE GAZOWE 550000 
MECHANI CZ. WlNDAJ<lEWICZA 223-70 l ELEKTRYCZNE, 
NYCH W BOCHNI 23 

~ CZNE 

PEDAGOGICZNY 1 
ZESPÓl SZKÓŁ BOCHNIA. UL 227-79 KURS PISANIA NA 800000 
EKONOM1CZ. KRAKOWSKA 20 MASZYNIE 
NYCH OŚRODEK 

KURS MAŁEJ 800000 KSZTAŁCENIA 
GASTRONOMII 

KURS SEKRETAREK OD 

PEDAGOGICZNY DLA 8~ 

MISTRZÓW W 1000000 

ZAWODZIE 

MARKETING 2000000 
(2- 3 m-<Je) 

~UM ~~slfl~EGO 228-49 KURSY 
LNOICSZTA- KOMPtrrEROWE (3 

ł.C~ TYG.) 
A- 2G-GODZINNY 430000 
B 3G-GODZINNY 650000 

ZOZTARNóW BOCHNIA UL 235-35 -3 LETNI KURS 4200000 
FIUA W BOCHNI ORACKA FRYZJERSKI 

~~WOWA KURS PAIACZA CO 1000000 
NR2) (DO 3 mi .) 

KURS 690000 
BUXJECIARS1WA 
(l mi,..) 

KURS 742000 

ZI~~ECZNIC1W A 11 mi,.. 
ZPH BOCHNIA UL - KURSSPAWANIA 2000000 
i:lAlnODUICT WYOODA ELEKTRYCZNEGO 

- 0A2l)W000 
2000000 

Tworząc miejsce dla osoby niepełnosprawnej 
bezrobotnej, zarejeslrowanej w Rejonowym Urzę
dzie Pracy pracodawca- zakład pracy może olrzy
mać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilila
cji Osób niepełnosprawnych zwrol koszców: 

l. Poniesionych w związku z organizacją nowe
go miejsca pracy slosownie do polrzeb osoby niepeł
nosprawnej - do wysokości 30-krolnego przecięc
nego wynagrodzenia za każde miejsce. 

2. wynagrodzenia wypłacanego osobie niepełnos
prawnej skierowanej do pracy przez Urząd Pracy 
w wysokości nieprzekraczającej przecięmego wy
nagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne 
przez okres 18 miesięcy. 

Refundacja koszlów następuje pod warunkiem, 
że Kierownik Zakładu Pracy złoży pisemne zobowią
zanie, iż na cych sianowiskach przez okres 3 lal będą 
zacrudnione osoby niepełnosprawne, skierowane 
przez Urząd Pracy. Jeżeli z przyczyn zakładu pracy 
okres zairudnienia osoby niepełnosprawnej na nowo
utworzonym miejscu pracy jesl krócszy, zakład pracy 
zwraca środki pobrane na organizację lego miejsca 
w wysokości 1/36 ich części, nie mniej niż za 6 
miesięcy. 

Szczegółowych informacji udziela: 
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DS. ZAT-

RUDNIENIA I REHABILITACJI OSÓB NIE
PEŁNOSPRA WNYCH 

33-100 TARNÓW, ul. Szujskiego 66 

• Do świadczeń uprawnione są osoby podlegające 
ubezpieczeniu społecznemu rolników, kcóre zasiały 
zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy i nie są uprawnione do świadczeń dla bezroboc
nych na podsławie uslawy, jeżeli: 

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczeń 
pozostawały w stosunku pracy co najmniej 180 dniu 
i slosunelc ten zoscał rozwiązany z przyczyn dotyczą
cych zakładu pracy; 

- podacek z gospodarstwa rolnego lub działu 
specjalnego nie przekracza kwoty podacku rolnego z 
S ha przeliczeniowych albo w przeliczeniu na jedne
go członka gospodarstwa domowego nie mającego 
slałych, pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekra
cza kwocy podalitu rolnego z l ha przeliczeniowego. 

- Swiadczenia te obejmują: 
- pokrycie składek na ubezpieczenie społecz-

ne rolników za osobę, z którą rozwiązano slosunek 
pracy, w okresie pierwszych czterech kwarealów po 
cym rozwiązaniu, z wyłączeniem okresu pobierania 
zasiłku szkoleniowego; 

- przyuczenie do zawodu lub przekwalifiko
wanie w celu podjęcia zatrudnienia lub działalności 
gospodarczej poza gospodarstwem rolnym; 

- zasiłelc szkoleniowy w związku z powyż
szym przyuczeniem lub przekwalifikowaniem; 

- świadczenia z cytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych, powscałych w związku z od
bywaniem przekwalifikowania; 

- jednorazową pożyczkę na podjęcie pozarol
niczej dzi al al ności &ospodarczej nie wyłączając dzia
łalności wytwórczej lub usługowej, związanej z rol
nictwem. 

Ze statystyki RUP 
dane z dn. 4 łutego 1993 

dotyczące gminy Nowy Wiśnicz 
Bezrobotnych ogółem: 717 
w.tym mężczyzn: 287 
kobiet: 430 
Bezrobotni wg zawodów: 
krawiec: 65 
śłu arz: 65 
przedawca: 44 

rolnik: 28 
kucharz: 24 
malarz--łapicer: 16 
technik ekonomista: 24 
technik budowlany: 16 
technik mechanik: 13 
po LO: 19 
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ANDRZEJ MOŻDŻEŃ 
WSPOMNIENIA 
Z LAT 
OKUPACJI 

odcinek ID 

WSPÓŁPRACA PI.ACÓWKI 
WIŚNICZ Z "BCH" 

Wielu byłych członków Stronnictwa 
Ludowego oraz organizacji Wici wstępo
wało do ZWZ. Z chwilą gdy zaczęły się 
rozwijać Bataliony Chłopskie niektórzy 
z nich zwłaszcza byli aktywiści Stronnict
wa jak np. Siekiera z Wiśnicza Starego 
oraz Franciszek Nowak i Piotr Nowak 
włączyli się do pracy nad rozwojem Bata
lionów Chłopskich. Ludzie ci jednak nadal 
utrzymywali łączność z placówką a jak 
zachodziła potrzeba to nigdy nie odmawia
li swej pomocy. I tak Franciszek Nowak 
i Piotr Nowak parokrotnie pomagali przy 
transporcie i czyszczeniu broni. Wspólnie 
z naszym oddziałem dywersyjno-sabota
żowym brali oni udział w kilku akcjach 
zbrojnych. Siekiera, który był Komendan
tem Gminnym . Batalionów Chłopskich 
czyli Gajówki, co roku wiosną i jesienią 
użyczał swego domu na to, że w nim urzą
dzałem generalne czyszczenie broni. 
W tym celu Morus i Karwiński wyjmowa
li broń z magazynu i wynosili ją na skraj 
lasu a stąd moi ludzie Siekiery zabierali tę 
broń i odnosili do domu Siekiery, gdzie 
była na nowo czyszczona i wazelinowana. 
Czyniłem to dlatego, że czyszczenie broni 
w magazynie z uwagi na ciasność miejsca 
trwało by dłuższy czas a ze względów bez
pieczeństwa chciałem jak najrzadziej ot
wierać magazyn. Dlatego też to czyniłem 
gdyż Siekiera chętnie ofiarował mi swą 
pomoc i cała ta akcja czyszczenia broni 
odbywała się w ciągu jednej nocy. Z chwi
lą odgórnego scalenia się Batalionów 
Chłopskich z ZWZ-em Topola wyznaczył 
mnie do przeprowadzenia tej akcji na tere
nie naszej placówki. Dzięki pozytywnemu 
ustosunkowaniu się Siekiery oraz całego 
aktywu BCh do tego zagadnienia zostało 
to załatwione szybko i sprawnie. Odbyło 
s~ę to w ten sposób, że w Kobylu zebrali 
s1ę przedstawiciele B Ch wyznaczeni przez 
Siekierą , na którym też byłem. Po omó
wieniu ogólnych zagadnień podeszli do 
sprawy w ten sposób, że zrobili po prostu 
przegląd ewidencji i wszystkich młodych 
Geżeli oczywiście na którymś z nich im 
~p.ecjalnie zależało) przekazywali do mo
Jej dyspozycji. Było to tak poważnym zas
trzykiem dla placówki, że chociaż wnet po 
tym Upnica została od nas odłączona i sta
ł~.się samodzielną placówką to jednak by
hsmy w stanie wystawić w pewnym skła
dzie kompanię strzelecką wraz z specjal
nymi· sekcjami, jak również wzmocniony 
plutonem Wojskowej Straży Ochrony 
Powstania, który to pluton podlegał ko
mendantowi FWSOP Sąkowi -Julianowi 
Trzasce. 

Na początku zimy 1942 roku na 1943 
"Usola" otrzymał ze sztabu Obwodu czyli 
o~ "Wieloryba" propozycję zorgaru1żowa
rua 6-cio miesięcznego kursu podchorą-

ży~h piechoty. Dla omówienia tej sprawy 
"L1sola" wezwał do siebie mnie oraz Gro
ma i Sępa. Początkowo byliśmy skonster
nowani tą .sprawą. Wydawało nam się na 
tyle powaznym zagadnieniem, że nie bar
dzo byliśmy pewni czy damy radę to urze
czywistnić. Szkoda nam jednak było po
minąć tę okazję do powiększenia sobie 
przeszkolonej kadry a w dużym stopniu 
zaważyła też amunicja. Na skutek naszych 
dotychczasowych wyników w pracy kon
spiracyjnej uważani byliśmy bodaj czy nie 
najlepszą placówką w Obwodzie, dlatego 
tym bardziej nie wolno nam było się cof
nąć i przez to samo zawieść pokładane 
w nas zaufanie. Propozycję Wieloryba 
przyjęliśmy więc jako rozkaz i postanowi
liśmy przystąpić do natychmiastowego 
działania. Zebranie to przeistoczyło się 
w zebranie robocze. Na nim bowiem usta
liliśmy szczegółowy program pracy. InSt
ruktora~ tego kursu mieliśmy być obaj 
z Lisolif, Sęp i Grom otrzymali zadanie 
postarania się w ciągu tygodnia o tablicę 
(na WZÓf szkolnej) a wszelkie przybory 
piśmienne potrzebne do teoretycznych 
ćwiczeń. Jako lokal szkolenia teoretyczne
go Lisola zaproponował własny dom, wy
chodząc z założenia , że pod bokiem Niem
ców będzie najbezpieczniej. Mieszkał bo
wiem w bezpośrednim sąsiedztwie zakła
du, w którym był kamy obóz. Podejście 
zaś do domu Lisoli było dobre, gdyż las
kiem Zl}a było dojść do samego ogrodu, 
a o odem na tył domu. Podzieliliśmy się 
z isolą przedmiotami. Lisola miałwykła
d~ć służbę wartowniczą, gazoznawstwo, 
organizację armii i łączności, ja natomiast 
wyszkolenie bojowe i dowodzenie druży
ną i plutonem, nauka o broni, musztra i te
renoznawstwo. Na uczestników zostali 
wytypowani Julian Trzaska, Sęp, Stanis
ław Termiołowski - Grom, Kazimierz 
Rojek-Karwiński . Miesiące zimowe jak 
również wiosennych roztopów wykorzys
taliśmy na szkolenie teoretyczne. Cztery 
razy w tygodniu o zmroku kursanci ost
rożnie przedzierali się laskiem do domu 
Lisoli. Wykłady prowadził w większości 
Lisola a ja i Sęp na zmianę ubezpieczaliś
my dom, przy czym nieraz trzeba było 
porządnie wymarznąć. Z nastaniem wios
ny ja przejąłem kursantów i zacząłem z ni
mi praktyczne szkolenie w polu. Nocami 
przeprowadzałem ćwiczenia ruchowe 
a w dzień ograniczałem się do aplikacyj
nych. ĆWicząc kursantów w dowodzeniu, 
szkoliłem sobie równocześnie kompanię, 
przeprowadziłem sobie ćwiczenia bojowe 
poszczególnych drużyn i plutonów w ten 
sposób, że na czas ćwiczeń wyznaczałem 
funkcję kursantom i oni te ćwiczenia pro
wadzili, leczpod okiemetatowych dowód
ców. Na początku sierpnia 1943 r. Topola 
osobiście przeprowadził egzamin kursan
tów. Egzamin z teorii prowadził w miesz
kaniu Sępa w Wiśniczu Małym. Egzamin 
ten trwał od południa do wieczora, przy 
czym Topola był bardzo wymagający. 
Wieczorem zaś tego dnia wyszliśmy w te
ren na egzamin praktyczny. Pierwszym te
matem był marsz plutonu jako szpicą po 
wsi Wiśnicz-Stary-Zagrody~m
na-Bukowiec-Połom. Z drugiej strony 
występował pluton w opóźnieniu po tej sa-

mej osi marszu. W lesie Bukowiec przes
paliśmy się parę godzin a od świtu do po
łudnia trwał znowu wszechstronny egza
min z dowodzenia plutonem i drużyną. Po 
południu w leśniczówce w Bukowcu od
było się oficjalne i dość uroczyste zakoń
czenie kursu. Przemówienie Topoli spra
wiło dość dużą satysfakcję dla mnie i Li
seli. Oświadczył bowiem, że wszyscy kur
sanci zdali z bardzo dobrym wynikiem i 
że on osobiście jest zaskoczony tak wyso: 
kim poziomem szkolenia kursantów. Dla 
bardziej efektywnego przebiegu egzaminu 
przyczynił się w znacznej mierze ten zaw
sze chętny i ofiarny Sęp, który wraz ze swą 
żoną i żoną Sęka zorganizował na ten czas 
sprawną i wspaniałą aprowi.zację. 

SZKOłA PODOFICERSKA 
W latach 1943-44 datuje się duży 

napływ członków organizacji. Niewystar
czająca natomiast była ilość kadry po<:lofi
cerskiej. Dlatego też na początku 1944 r. 
wystąpiłem z prośbą do Topoli o zezwole
nie na otwarcie szkoły podoficerskiej. Po 
otrzymaniu zgody Topoli występowaliś
my wraz z dowódcami plutonów kandyda
.tów do tej szkoły. Otwarcia tego kursu 
dokonała w Łomnej w mieszkaniu Kosy 
-Romana Adolfa. Kurs prowadziliśmy 
we dwóch z dowódcą I plutonu Stanisła
wem Sasaidem- Wirem. Dla udogodnie
nia kursantom podzieliliśmy się z Wirem 
w ten sposób pracą, że 5 kursantów, którzy 
pochodzili z Nieszkowic, Nieprześni, 
i Kopalin szkolił Wir. Natomiast 7 kursan
tów, pochodzących z Wiśnicza Starego, 
Łomnej i Wiśnicza Nowego szkoliłem ja. 
W niektórych przypadkach jak np. gdy 
chciałem zapoznać kursantów ze sposo
bem niszczenia czołgów i różnych obiek
tów przy pomocy butelek samozapalają
cych to wtedy zarządzałem ćwiczenia ca
łości. Główny nacisk w szkoleniu kładliś
my na dowodzenie drużyną i patrolami 
w walkach, a więc patrolowanie terenu, 
skryte podejścia i urządzanie zasadzek. 
Dokładnie też zapoznaliśmy kursantów 
z wszelką bronią jaka tylko była w naszym 
posiadaniu. -SZKOLENIE SANITARNE 

Gdy cofające się armie niemieckie/ 
stopniowo lecz stale zbliżały się do granic 
Polski zaczęła świtać możliwość otwartej 
walki z wrogiem. Toteż wraz z Lisolą · 
i Powałą - Filipem Szewczykiem zaczę
liśmy rozważać sprawy służby sanitarnej. 
Doszliśmy do wniosku, że należy się przy
gotować na to, żeby w razie potrzeby moż
na było w Wiśniczu na bazie szpitaliska 
więz*'e ego u~chomićszpital n_a kilka~e! 
łóżek. o tego jednak celu nalezało nuec 
przyg towany odpowiedni personel sani
tam . Pod kierownictwem doktora For
dońskiego i nauczycielki Kalitowej został 
uruchomiony na terenie Wiśnicza kurs sa
nitarny. Kursantki, gdyż były to wy~ącznie 
niewiasty poza właściwym szkoleroero sa
nitamym były wykorzystane jeszcze w ten ) 
sposób, że na zajęciach praktycznych 
przygotowywały opatrunki osobiste dla 
żołnierzy. W sumie opatrunków tycb przy
gotowały 3000 szt. 

C. tJ. IIIUtqpy 
~ 
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(()) JlDmŁCCJE N(Q)~NJEJJ JJJE§/ZCC/ZJE WliiE NA ~YW(Q) 
Idzie wiosna, a zatem najwyższa pora na zbliże

nie Czytelnikom najpopularniejszej dyscypliny spor
tu- piłki nożnej . Nikt na razie nie odkrył powodów 
jej magii, czaru i fascynacji. Uprawia ją niemalże 
cały świat Świato~a Federacja Piłkarska (FI~~
Federation Internailonale de Football Assoc1atton) 
skupia około 170 państw i pod względem liczebności 
członków przewyższa nawet ONZ. W piłkę nożną 
gra się niezależnie od wieku i płci. Kopią ją duchow
ni mundurowi, dziennikarze i politycy- słowem 
z~ni i niezrzeszeoL Panie także posiadają swoje 
ligi krajowe. Odbyły się też Mistrzostwa Świata Ko
biet-mistrzyniami, podobnie jak ich rodacy zostały 
Niemki. 

Najważniejsze imprezy piłkarskie to wielkie wy
darzenia, daleko odbiegające swoim znaczeniem od 
czystosportowego widowiska. Wielka piłka angażuje 
ogromne pieniądze, a jej aktorzy zyskują niejednok
rotniesławę większą od karier politycznych. Najpięk
niejszą i najbardziej porywającą ze wszystkich gier 
oglądają bezpośrednio na stadionach dziesiątki tysię
cy widzów i miliony przy odbiornikach telewizyj
nych. Honorowym członkiem FC Barcelonajest sam 
papież Jan Paweł 11. Wyczyny swoich reprezentacji 
śledzą i podziwiają prezydenci i królowe, np. Królo
wa Anglii Elżbieta 11 bywa gościem na meczach 
własnej drużyny. Z tym większą przyjemnością zap
raszam panią, która co prawda nie jest królową i nie 
lubi piłki nożnej - przynajmniej na jeden mecz 
Szreniawy. 

Rozważając o futbolu, nie sposób ominąć nega
tywnych zjawisk związanych z zachowaniem pseu
dokibiców, gdzie chuligaństwo, chamstwo i wulga
ryzm mają szczególnie niebezpieczne oddziaływanie 
na tłum widzów zgromadzonych na piłkarskich are
nach. Takie postawy stanowią część ogólnej pa to logi i 

BURMISTRZ MIASTA BOCH
NI WSPÓLNIE Z REJONOWYM 
URZĘDEM PRACY W BOCHNI 
ZAPRASZA WSZYSTKIE OSO
BY PRZEDSIĘBIORCZE ZAIN
TERESOWANE URUCHOMIE
NIEM WŁASNEGO BIZNESU. 
Informujemy o tworzeniu lokalne
go inkubatora przedsiębiorczości, 
który ułatwi prowadzenie działal 
ności na własny rachunek. Oferuje
my lokale w Bochni, wsparcie 
prawne, marketingowe, księgowe 
i finansowe. Zapraszamy do współ
pracy na zasadach patronackich. Or
ganizujemy spotkanie informacyjne 
z fachowcami. 

Informacji udziela: R. U. P. 
Bochnia, pokój 121 (w budynku od 
ulicy Różanej, 1 piętro), teł. 234-40, 
w. 63, w godz. 8.00-14.00. 

~kró~ny "Kodeks pracy" _ 
Ks1ęgam1a u P. Jacka 1 w 1 · , u . o m-
ea 5, 32-700 Bochnia 
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życia społecznego. Jednakże zdecydowane działania 
służb porządkowych i policji, przyniosły w ostatnim 
czasie zdecydowaną poprawę w tym zakresie i poło
żyły niemalże tamę ludzkiemu wynaturzeniu. Tak 
więc można mieć nadzieję. że piłkarstwo zrodzone 
przed około stu pięćdziesięcioma laty na wyspach 
brytyjskich będzie bawić widzów i zbliżać narody. 

Wróćmy jednak na własne podwórko i zobaczmy 
co słychać w Szreniawie? 

Najogólniej można powiedzieć, że w zgodzie, 
spokoju i wzajemnym zrozumieniu pracujemy 
wszyscy, tzn. piłkarze i działacze. 17 l 93 r. odbyło 
sięzebraniesprawozdawczo-wyborcze LZS Szrenia
wa. Prezesem ponownie został pan Zbigniew Dyrnura 
a jego zastępcami panowie Leszek Sowiński i Alek
saoder Piekarz, kt1ry jest jeszcze czynnym piłkarzem 
i zarazem kapitanem drużyny. 

W referacie sprawozdawczym prezesa LZS Szre
niawa oraz w trakcie dyskusji przewijała się myśl 
przewodnia, ze wiśni cki klub jest dla wszystkich, 
chcemy zająć wolny czas młodzieży na treningi i me
cze. Oczywiście na pierwszym miejscu jest nauka 
zdobycie zawodu, praca a dopiero potem piłka. Te 
wszystkie sprawy dla młodego człowieka są do pogo
dzenia przy zdrowych zmysłach i szczerych chę
ciach. 

Piłkarze dość intensywnie przygotowują się do 
wiosennych rozgrywek i rozgrywają mecze sparrin
gowe. A oto ich wyniki: 
Kobyle: LZS Czarni Kobyle - Szreniawa l :3 
Nowy Wiśnicz : Szreniowa -Orzeł Cikowice l :2 
Czarny Dunajec: Czarni Czarny Dunajec 
Szreniowa 4 :2 
(mecz rozegrano podczas wycieczki do Zakopanego, 
goście przyjadą na rewanż do Nowego Wiśnicza 21 
III 93 r.) 

telefony ... 
Gminny Społeczny Komitet Telefoni

zacji w Nowym Wiśniczu informuje, że 
dnia l II 93 r. została uruchomiona pod
centrala Nowego Wiśnicza w Kopalinach. 
Do podcentrali włączono nowych i istnie
jących abonentów Kopalin i Małego Wiś
nicza, w wyniku czego zmieniono numery 
telefoniczne abonentów Kopal in i Małego 
Wiśnicza. 

Mieszkańców Nowego Wiśnicza, 0 1-
chawy, Łomnej , Leksandrowej, którzy 
przystąpili do telefonizacji i wpłacili kwo
tę 2700000 zł informujemy, że prace zwią
zane z budową nowej linii telefonicznej 
i wykonywaniem przyłączy do budynków 
rozpoczną się w chwili uruchomienia pod
central w Muchówce, Starym Wiśniczu 
i Królówce. 

Kwotę z dotychczasowych wpłat prze
kazano wiejskim komitetom telefonizacji 
na p~kry~ie ~osztów podcęntral i urządzeń 
wspołdzJałaJących. Wszelkie dodatkowe 
informacje można uzyskać pod telefonem 
291-02. 

Przew. Gm. Komitetu Telefonizacji 
Krzysztof Trzeciak 
Wiśnicz odzyskał 25 numerów 
Pod<_:entrala w Kopalinach liczy 70 a-

bonentow w tym: Stary Wiśnicz 5 Nowy 
Wiśnicz 3, Olchawa 4 Mały WiŚnicz 7 
Kopaliny 51. ' ' 

Nowy Wiśnicz : Szreniowa -Okocimski II 3:1 
Nowy Wiśnicz: Szreniowa -Jadowniki l :4. 

Już 14 III nasi piłkarze staną w szranki rywaliza
cj i o Puchar Polski wyjazdowym meczem w Lipnicy 
Murowanej z miejscową Macierzą. Następnu rzut 
Pucharu Polski odbędzie się za tydzień, tj. 21 III, 
miejmy nadzieję, że z udziałem Szreniawy. 

Rozgrywki mistrzowskie o mistrzostwo Kl. 
A rozpoczną się 28 III - Szreniawa podejmie u sie
bie Orła Dębno. 

Od marca obowiązki gospodarza obiektu sporto
wego przejęła p. Maria Grzegorczyk, której w pra
cach wymagających męskiej siły pomagać będzie 
mąż. A pan Janusz zaczął .,urzędowanie" od niesku
tecznej walki z kretem, sys tematycznie podkopują
cym murawę boiska. Byłemu gospodarzowi panu 
Józefowi Sołtysowi Zarząd LZS Szreniawa dziękuje 
za włożony wkład pracy. 

Super ciekawa wUulom~ć z osuJJniej chwili. Na 
wiśnickim stadionie wystąpi Mistrz Polski juniorów 
młodszych. Będzie to przedmecz ligowego meczu 
Szreniawy z Pogonią Biadoliny l O IV 93 r. Mistrzo
wie Polski będą gra li z juniorami Szreniawy. 

IGNACYTWORZYK 

Łapanów. W rozegranym 27 Ił br. tur
nieju tenisa stołowego dla niezrzeszonych 
brało udział dwóch przedstawicieli naszej 
gminy. Na trzydziestu startujących Bogdan 
C holewa zajął drugie miejsce a Dariusz Dę
biec był trzeci. Plłkarze Szreniawy wykazali 
bardzo dobre umiejętności również w tej 
dyscyplinie sportu. Zaznaczmy, że były to 
gry singlowe. 

O pięknie wydane bajki 
dla dzieci 

O literaturę dla młodzieży 

i dorosłych 

O lektury i artykuły 
szkolne 

O miesięczniki: Twój Styl 
i Burda z wykrojem 

Serciecznie 
zapraszamy 

Towarzy
stwo Miło

śników Wiśn
icza 



oprac . . 'l(fopf(g. 

Nagrody za rozwiąza nie hasła z krzy
żówki z lutowego numeru WW wyloso
wali: 

Paweł Krawczyk i Małgorzata Ciepi
chał z Nowego .Wiśnicza, Maria Knywda 
z Mał go Wiśnicza, Wiesław Wójcik 
z Olchawy i Jani na Łacna z Łomnej . 

Nagrody ufundowali: Galeria Sztuki U
żytkowej Bochnia, ul. Wolnica 4, SkJep 
,.Markus", Bochnia, Rynek 16; Kwiaciar
nia MW Walusiaka w Nowym Wiśniczu, 
Księgarnia w Nowym Wiśniczu i Kazi
mierz Bober. 
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PIONOWO 
l. ... na świ•t 
3. dopływ Obu 
4. m.anz i biee 
S. ~I'Zf~ w starożytnej Persji 
6. tnaczq pomówienie 
7 · pr.cownik ponu 
8. najud 
9. inaczej chodnik 
13. ptak z baśni 1001 nocy 
20. potrzebny przy adresie 
21. garnitur sportowca 
22. filozof z Abdery 
23. wygląd 
24. gwałtowne przemiany 
25. w przedszkolu 
27. beczułka 
28. objaśnienia do mapy 
30. rzeka, w której się kąpiemy 
36. gatunek literacki 
37. coś co ucieka 
39. ptak z krainy lodów 
40. podstawa, np. kolumny 
41. łam nie tylko remontują statki 
44. . .. niezgody. 
45. . .. trafiła n mień 
46. żona 
49. łączy eralowe części 
50. wła ca Rosji przed rewolucją 
51. s patyczny kwiatek wiosenny 

P ZIOMO 
2. u lowana zwierzyna 
6. część zdania 
10. pisarz brazylijski 
11. jednostka powierzchni 
12. solona przekąska 
14. np. telewizyjny bez l 
15. zaimek wskazujący 
16. jeden z pierwiastków alkalicznych 
17. drapieżna ryba morska 
18. fale ultrakrótkie 
19. na ścianie 
20. klatka na taśmie filmowej 
23. potrzebuje kodu 
26. aktor z "Przeminęło z wiatrem" 
29. związek kwasu z alkoholem 
31. mile widziany w kuchni 
32. pogotowie górskie 
33. niewolnik 
34. ambasador Watykanu 
35. forma rządów 
38. widział we śnie 
42 .... Baba 
43. pańskie konia tuczy 
47. chroniony ptasi śpiewak 
48. zmieszanie, zakłopotanie 
51. nocny motyl 
52. szlachetny materiał rzeźbiarski 
54. jeden z gatunków małp 

Rozwiązania polegające na odczytaniu 
hasła należy przesłać do dn. 25 marca br. 
na adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, Rynek 38 
z zaznaczeniem dla WW. Wśród autorów 
prawidłowych rozwiązań nadesłanych 
wraz z kuponem rozlosujemy nagrody. 

14 15 17 li l f 

--KUPON-
XJtzry-żaw~ wiś!J{JcX!l 
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* * -Posłucńaj 
nic siF nie stało 
WiarF w chwiiF potem 
zwqtpieniem_przyk!am . 
by na nawo utmelllll szulcoc. 
-Popatn 
ile czasu potrzeba . 
zanim z błota wydo~dz1esz 
kropl F czystej wody. 
-Powiedz 

* 

gdzie szulco~ m!ejsca, . 
gdzie człOWJe/aem przYJmq 
bez wstecz~~ych rozrachunków życia 
-Posłucńai 

nic SIF nie stało ... 
... Tobie. 

Gąski 

K. K. 

Produkty: 
2 S szklanki mąki, 0,2S kg masła lub margaryny, 4 
g~towane żóhka przetarte przez sito, S łyżek cukru, 
cukier do posypania. 

z mąki, masła, cukru i żółtek zagnieść ciasto 
i schłodzić około godziny w lodówce. Następnie le
pić z niego maleńkie rogaliki (najwyżej 4 cm) i ukła
dać na posypanej mąką blasze. Piec w średnim piecu 
na złoty kolor. Po upieczeni u jeszcze gorące posypać 
obficie cukrem pudrem ze wszystkich stron (najlepiej 
zrzucić je w głęboki talerz pełen cukru pudru i unu
rzać). 

Są to wspaniałe, staroświeckie, bardzo kruche 
ciasteczka, uwielbiane przez dzieci. 

* * * Na dole sq trzy wzgórza 
- tradycjF diwigajq na grzbietach 
(tradycja ZIUlczy zamek albo klasztor), 
w ciemnej, zmierzwionej sierści 
majq światła; 

w górze jest gwiazda 

Na dok zima: 
palce nocy s q długie 
i wyziFhfe, 
ludzie w domach otulają się 
światłem ... 

Jestem więźniem, byłam 
złodziejem szczęścia 
ak mnie nakryli
-kiedy wyciqgam rękę 
gwiazda łasi się do niej 
jak kot. 

Maryna 

MagdaMuryn 

Prowadzenie ksifg 
obrachunkowych, 

wypełnianie deklaracji do 
Urz,du Skarbowego 

wykonuje 
Marla Tworzydło 

Nowy Wlśnicz 
ul. Nowa 157 
teł. 281-45 ____ , ...... 

• Wlo._Md Wlllllckio" - pismo adrcsowue do mieszkańców 
gmiay Nowy Wiśnia. Wydawca: Za1Zfd Gminy. 
Rełalrol:ja: M. Serafi6ska-Ooawi.ka, M. Sadza. 
Slal ...... racew.lcy: M. Konivcb, l. Tw012yk, M. Rooiek. 
SIIW: Ma~c:ia Hcrzos. Kraków, al. Slowaclciego 41/S lei (0.12) 
3~28-47 ' o 

Dnie WydaWIIic:two 00. Pnoc:iukoaów "Bratni U:./', Knków, Pl. 
Wozyatkicb Św., teJ (0.12) 22-71-6t 
Wydawilicewo i Oruk.amia ,,5eotoja", Kraków, ul. łw. Jana 12. 
Nu ... oddlllo do drvku: l ID 1993 r. 
Wydaac> w alidadzie 700 ep. 
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KlłfłNIKlł 
t•ftJ .. J(~Y .JNił 

7 11 w Rajbrocie w niedzielę ra.no na plebanii 
obok kościoła parafialnego zamordowane zostały 
dwie kobiety -70-letnia gospodyni i 60-letnia mat
ka jednego z księży. Księża właśnie odprawiali mszę 
św. Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiś
niczu komisarz Leszek Sowiński został na miejsce 
wypadku wezwany telefonicznie z domu przez księ
dza z Rajbrotu. Była to niedziela, co utrudniało szyb
ką akcję. Po wejściu do b~dy~ku pleb~ni s~ierdził, 
że w przedsionku za drzw1am1 w kałuży krw1 z twa
rzą do ziemi leży ciało kobiety. Dalej, w następnym 
pomieszczeni u leżało ciało drugiej kob!eo/ z bardzo 
zakrwawioną twarzą. WezwanywcześnieJ lekarz Po
gotowia Ratunkowego z Bochni już stwierdził ich 
zgon. Natychmiast zawiadomiona została ~rupa o~: 
racyjno-<łochodzeniowa Komendy WoJewódzkieJ 
w Tarnowie, która przyjechała na miejsce zdarzenia 
po ok. 2 godzinach. Rozpoczęła czynności dochodze
niowe, oględziny i przesłuchania świadków, ~tóre 
były bardzo pomocne. W wyniku tych czynnośCI bar
dzo szybko udało się ustalić prawdopodobnego 
sprawcę. Był nim osobnikjuż notowany w wiśnickim 
komisariacie, co w znacznym stopniu pozwoliło na 
prawie natychmiastowe jego ujęcie. Morderstwa do
konał 24-łetni Edward D. pochodzący z Lipnicy Mu
rowanej na stałe zameldowany w Pustkowie i tam też 
został zatrzymany i przewieziony do aresztu śledcze
go. 

§ 

1211 w Muchówce miał miejsce pożar na strychu 
budynku mieszkalnego. Pożar został zduszony w za
rodku przez Straż Pożarną. Przyczyną pożaru była 
niedrożność instalacji kominowej. 

§ 
16 II w Lipnicy Murowanej zatrzymany został 

mieszkaniec Krakowa posiadający fałszywe bankno
ty: l milion i 100 dolarów. 

§ 
18 II w pomieszczeniach internatu PlSP w No

wym Wiśniczu miał miejsce pożar w mieszkaniu jed
nej .z' pracownic internatu 

§ 

W ciągu lutego zatrzymano 3 prawa jazdy i dwa 
dowody rejestracyjne, wypisano 27 mandatów za 
wykroczenia drogowe. 

N o wy Wiśnicz, Rynek 2 
oferuje: 

O rośliny 
doniczkowe 

O wiązanki 
okolicznościowe 

O kompozycje 
roślinne 

O upominki 

Czynny w dni powszednie 
od 81° do 16°0 

Niskie ceny! 
Dobra jakość! 

Dnia 28 stycznia po dłuższej przerwie 
odbyło si~ spotkanie członków oddziału 
Wiśnickiego Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Spotka
nie uświetnił występ śpiewaczki Aleksan
dry Polak, która wykonała kilka kolęd Fe
liksa Nowowiejskiego. Przybyli zostali 
poczęstowani wspaniałymi plackami. 
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy p. 
K. Kokoszka. 

. , 
MAŁZENSTWA 
STYCZEŃ 

Slabrawa Bronisław 
Widelka Irena 

Kuza Tadeusz 
Sumara Teresa 

Przybyłko Władysław 
Trzectak Marta 

JędrykaJarosław 
Sroka Barbara 

Królówka 99 
Królówka 223 

Gnojnik 
Stary Wiśnicz 325 

Lipnica Górna 
Połom Duży 30 

Poręba Spytkowska 
Nowy Wiśnicz 315 

NOWI OBYWATELE 
STYCZEŃ 

Kaczmarczyk Magdalena Katarzyna 
Kura l Paweł Jan 

Chronów47 
Chronów77 

Widelka Kamil Artur 
Wójcik Agnieszka Stanisława 
Karteczka Łukasz Krystian 
Zym TomaszJanusz 
Mochel Karolina Agata 
Leśniak Dominik 
Rojek Bartłomiej Kacper 
DudaDamian 
Ożóg Katarzyna 
Smęda Agnieszka Anna 
Chłopek Małgorzata 
Burkiewicz Katarzyna Anna 
Burkiewicz Paweł Grzegorz 
Helak Łukasz 
Marcióczak Iwona Małgorzata 
Wojewoda Marta Anna 
Knywda Aneta Mariola 
Bienias Damian Maria 

Kobyle264 
Królówka 104 
~lówka254 
Królówka 267 
Królówka 269 

Leksandrowa 2/14 
Leksandrowa 33 

Nowy Wiśnicz 275 
Nowy Wiśnicz 445 

Olchawa87 
Połom Duży 54 
Połom Duży 71 
Połom Duży 77 

Stary Wiśnicz 321 
Stary Wiśnicz 13 
Stary Wiśnicz 40 
Stary Wiśnicz 14 
Mał Wiśnicz 89 

KRONIKA ~OBNA 
STYCZEN 

Fortuna Magdalena 
Marszałek Czesław 
Piękoś Julia 
DziedzicJózef 
Fortuna Teofil 
Kawka Maria 
Kornecka Maria 
Muskała Helena 
Maduzia Michał 
Nabielec Stanisława 

Połom Duży 
Królówka88 

Nowy Wiśnicz l~ 
Leksandrowa 

Połom Dużu 112 
Olcbawa 16 

Nowy Wiśnicz 346 
Nowy Wiśnicz 64 

Muchówka68 
Chronów88 

S l lat 
631ata 
63lala 
78lat 
851at 
85 lat 
15 lat 

841ala 
631ala 
891at 
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