
Wiadomości Wiśnickie   1

Wiadomości
Wiśnickie
Kwartalnik społeczno-kulturalny  CHRONÓW

 KOBYLE
 KOPALINY 
 KRÓLÓWKA 
 LEKSANDROWA 
 ŁOMNA 
 MUCHÓWKA 
 OLCHAWA
 POŁOM DUŻY
 STARY WIŚNICZ
 WIŚNICZ MAŁY
 NOWY WIŚNICZ

marzec rok 2021 NR 153 ISSN-1231-9066 cena 5 zł



2   Wiadomości Wiśnickie

ZIEMIA WIŚNICKA W STAREJ FOTOGRAFII - KOPALINY

Wielu mieszkańców podejmując trud budowy domu zaczynało od 
produkcji pustaków. (Fot. z rodzinnego archiwum Emilii Goryczko).
.

Panorama ze wzniesienia „Grabina”.

Samodzielna naprawa Fiata 126p „Malucha”.

Widok na wzgórze międy Kopalinami a Kurowem na „Grabinę”.

Kontynuujemy cykl pn. „Ziemia wiśnicka w starej fotografii”, prezentujemy unikalny obraz Kopalin z minionych lat.  
Przedstawione zdjęcia to zaledwie ułamek rozległej historii tej miejscowości. Osadnictwo na terenie Kopalin sięga co 
najmniej 400 lat p.n.e. Świadczą o nim drobne zabytki ceramiki odkryte na terenie pozostałości tamtejszego grodziska. 
Oficjalnie nazwa miejscowości pojawia się w inwentarzu Michała Aleksandra Lubomirskiego z 1654 roku.

W pierwszej połowie XIX wieku w Kopalinach istniało Towarzystwo Szkoły Ludowej, posiadające bibliotekę z 189 
książkami, która zlokalizowana była w istniejącej wówczas szkole podstawowej. W okresie międzywojennym na terenie 
wsi istniało koło młodzieży „Znicz”, na czele którego stał Michał Sroka. W latach powojennych w dworze Macudzińskich 
mieścił się Państwowy Ośrodek Maszynowy.

Redakcja

Codzienna praca przy tokarce na hali produkcyjnej POM 
w Kopalinach. (Fot. z rodzinnego archiwum Mariana Kokoszki).

W latach 30. XX w. w Kopalinach został wybudowany zespół pała-
cowy Macudzińskich (pierwsi właściciele zamieszkiwali w nim do 
1945 r.). Baszta pałacowa ma cechy pseudogotyckie, jest dwupię-
trowa, na planie kwadratu, ale o zaokrąglonych narożnikach. Przy 
południowej ścianie zaprojektowano przeszkloną galerią wspartą 
na półkolistych arkadach, a w północno-wschodnim narożniku pa-
łacu wieżyczkę nakrytą dachem typu namiotowego. (Fot. z rodzin-
nego archiwum Eugeniusza Nowaka).
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ZIEMIA WIŚNICKA W STAREJ FOTOGRAFII - KOPALINY

OD REDAKCJI
Takiej prawdziwej nie było już od kilku lat. Z nostalgią 

wyczekiwano na pierwsze jej oznaki. W końcu nadeszła 
w pełnej krasie. I chociaż z natury bywa uciążliwą, często 
jej uroki wprawiają w zachwyt i dają wiele radości. Ale 
nawet najpiękniejsza zimowa aura w końcu się znudzi. 

Zwyczajowo powinniśmy, tak jak dawniej, to znaczy 
w latach sprzed marca 2020 roku, w spontanicznie orga-
nizowanych pochodach pożegnać zimę i zaprosić wiosnę. 
Jak pamiętamy, podczas tych happeningowych korowo-
dów, dzieci i młodzież podążała ze słomianą kukłą zwaną 

„Marzanną” w kierunku rzek, strumieni i potoków. Marzanna 
była postrzegana jako uosobienie zimy, ale również choro-
by, śmierci i każdego zła, które nękało ludzi w czasie tej 
pory roku, dlatego w symboliczny sposób trzeba było się jej 
pozbyć. Wówczas z radością wyśpiewywano różne piosen-
ki, a słowa takich, m.in. rymowanek Marzanno, Marzanno, 
Ty zimowa Panno, Do wody cię wrzucamy, Bo Wiosnę wi-
tamy! Wrzucimy do wody niedobrą boginię. Niech prędko 
do morza zła zima odpłynie - miały pozbawić jej mocy.

Gdyby tak teraz można było tę „covidową zmorę” z ostat-
niego roku zamienić w słomianą kukłę i utopić w wartkich 
nurtach wezbranych zimowymi roztopami rzek. Gdyby moż-
na było symbolicznym pochodem radości pozbyć się epide-
mii i z wiarą wypatrywać wiosny, nie tylko tej za oknem, ale 
przede wszystkim tej, w pochmurnych głowach i nastrojach.

I chociaż w obecnej sytuacji trudno wieszczyć przy-
szłość, to warto przypomnieć, że w tym roku będziemy ob-
chodzić okrągłe, a przez związki z ziemią wiśnicką, szcze-

gólne dla nas rocznice. 
W roku 2014 społeczność Muchówki święto-

wała uroczystość nadania imienia swojej Szkole 
Podstawowej. Za patrona wybrano Prymasa Tysiąclecia, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981), które-
go w tym roku z okazji 120. rocznicy urodzin i 40. rocz-
nicy śmierci będziemy w szczególny sposób wspominać.

Inna ważna rocznica wiąże się ze zwycięską obroną 
Chocimia w 1621 roku (w wojnie z potężną armią turecką), 
która została uznana za jedno z najważniejszych zwycięstw 
Rzeczpospolitej. W bitwie pod Chocimiem po śmierci 
Chodkiewicza,  to właśnie  przed 400. laty  Stanisław  Lubomirski, 
jako regimentarz dowodził wojskami koronnymi i litewskimi. 

130 lat temu urodził się Stanisław Klimowski (1891-
1982) - polski artysta, malarz i rzeźbiarz, związany głów-
nie z Nowym Wiśniczem. Studiował malarstwo i rzeźbę 
na krakowskiej Akademi Sztuk Pięknych, pod kierunkiem 
Jacka Malczewskiego, Teodora Axentowicza i Konstantego 
Laszczki, co odzwierciedlił w swojej twórczości. 

Szanowni czytelnicy, warto również wspomnieć, że 
„Wiadomości Wiśnickie”, na łamach których ukazuje-
my społeczne i kulturalne obszary „życia” naszej gmi-
ny, już od 30 lat goszczą w waszych domach. Z okazji 
tego skromnego jubileuszu oraz zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych, redakcja „WW” życzy wszystkim dobre-
go zdrowia oraz radości z każdego darowanego nam dnia.

Leszek Marszałek  
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wzmacnianie przywiązania do tradycji i zachęcanie do two-
rzenia i kultywowania własnych, rodzinnych obyczajów, 
wzmacnianie więzi i pogłębianie relacji, propagowanie tra-
dycji i wartości rodzinnych oraz wypromowanie mody na 
wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego.

Koordynacji projektu w SP Nowy Wiśnicz podjęła się 
Pani Renata Seredyńska – pedagog szkolny, która poprowa-
dziła zajęcia warsztatowe (on-line) w klasach piątych i szó-
stych. Uczniowie zapoznali się ze znaczeniem wspólnych, 
rodzinnych celebracji, rozmawiali o rodzinie oraz o włas-
nych doświadczeniach w budowaniu tradycji rodzinnych.

Renata Seredyńska

Rodzinny Triathlon
Niedziela, 13 grudnia 2020 r. zapisze się w historii na-

szej rodziny złotymi zgłoskami. Ściany naszego domu były 
świadkami różnych uroczystości: urodzin, imienin, chrzcin, 
komunii, rocznic, ale „rodzinny benefis” okazał się debiu-
tem w 100% .

Czy udanym? Skoro zaangażował całą naszą rodzinę do 
bycia razem, zarówno w zabawie jak i w jego części in-
telektualno-sentymentalnej, odpowiedź nasuwa się jedna: 

„Mamy siebie, mamy tak wiele”.
Kiedy przygotowywaliśmy plan benefisu, jeden z synów 

nucił sobie pod nosem „Będzie, będzie zabawa, będzie się 
działo.../ Będzie głośno, będzie radośnie... ”.

I rzeczywiście, tak jak w piosence „Bałkanicy”, dzia-
ło się… była zabawa, było głośno i radośnie, ale przede 
wszystkim, w tym  naszym codziennym „zabieganiu” i bra-
ku czasu na zwykłe bycie razem, ów benefis dał nam szansę 
na uświadomienie sobie po raz kolejny, że czas spędzony 
z rodziną wart jest każdej sekundy.

Małgorzata Klimek z rodziną

Końcem zeszłego roku Gmina Nowy Wiśnicz przy-
stąpiła do kampanii społecznej Benefis Naszej Rodziny, 
realizowanej w Małopolsce przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki 
w ramach Programu Pełnomocnika do Spraw Polityki 
Demograficznej na rok 2020 „Po Pierwsze Rodzina”. 
Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej. Do uczestnictwa w konkursie zgło-
siły się dwie szkoły podstawowe, z Muchówki i Nowego 
Wiśnicza. 

Kampania zakładała wypromowanie w rodzinach 
z Małopolski celebrowania własnej wyjątkowości poprzez 
wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych dnia, 
kiedy cała „familia” jest razem – „Benefis Naszej Rodziny”. 
To oczywiście uroczystość zorganizowana specjalnie poza 
imieninami, urodzinami oraz innymi rodzinnymi świętami. 
Rodziny, które zgłosiły chęć udziału, opracowały włas-
ny scenariusz benefisu. Z obu szkół zgłosiły się po dwie 
rodzinne drużyny i jak się później okazało, każda z nich 
zakwalifikowała się do kolejnego etapu. Fotorelacje z bene-
fisów zostały przesłane do organizatora kampanii. Decyzją 
komisji konkursowej rodzinom, które wzięły udział w kam-
panii zostały przyznane miejsca oraz wyróżnienia. Spośród 
43 rodzin z Małopolski, które wzięły udział w konkursie na-
grodę specjalną Grand Prix otrzymali Państwo Klimkowie 
z Leksandrowej. Dwa równoległe II miejsca przyznano 
Państwu Ruśnicom z Nowego Wiśnicza i Państwu Fortunom 
z Muchówki oraz wyróżnienie dla Państwa Babralów 
z Muchówki. Nagrody od organizatora przesłane na adres 
Urzędu Miejskiego zostały wręczone przez Panią Burmistrz 
Małgorzatę Więckowską w dniu 27 stycznia br. Dodatkowo 
za udział w projekcie Burmistrz wręczyła upominki.

Poniżej przedstawiamy relacje ze szkół oraz samych ro-
dzin, które zechciały podzielić się wrażeniami z uczestni-
ctwa w konkursie.

Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu
Celem projektu jest troska o rodzinę jako fundament, 

BENEFIS NASZEJ RODZINY

Rodzinny triathlon Państwa Klimków.

Wręczenie nagród rodzinom z SP Nowy Wiśnicz.
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Świąteczni Wirtuozi
Udział w projekcie "Benefis Naszej Rodziny" był dla 

nas okazją do bardziej świadomego pielęgnowania świą-
tecznych tradycji i rytuałów, które postanowiliśmy przy 
okazji tego przedsięwzięcia nie tylko pielęgnować, ale tak-
że współtworzyć. Stąd pomysł na to, żeby wzmacniać na-
sze wewnątrzrodzinne relacje poprzez: rodzinną wyprawę 
w góry w poszukiwaniu Bożonarodzeniowych akcentów, 
wspólne przyozdabianie domu i pieczenie świątecznych 
pierników oraz próbę zawiązania nietypowego rodzinne-
go zespołu instrumentalno-wokalnego, w którym skrzypce, 
wiolonczela i gitara stanowiły ciekawy podkład muzyczny 
do śpiewu kolęd.

Dziękujemy Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu Pani mgr 
Bożenie Głąb oraz Pani Pedagog mgr Renacie Seredyńskiej, 
koordynatorowi projektu za zaproszenie i zachętę do udzia-
łu oraz wspieranie w całym przedsięwzięciu.

Beata i Bogusław Ruśnica 
z Zosią, Hanią, Olgą i Franiem

Szkoła Podstawowa w Muchówce
Po pierwsze rodzina! Takie przesłanie przyświecało 

nam, kiedy zachęcaliśmy rodziny z naszej miejscowości do 
wzięcia udziału w projekcie pt: „Benefis Naszej Rodziny” 
Mieliśmy nadzieję, że będzie to niepowtarzalna okazja do 
wspólnego spędzania czasu, wzmacniania i pogłębiania 
więzi rodzinnych, a także dobra zabawa.

 Inicjatorzy kampanii zaproponowali rodzicom uczniów 
naszej szkoły spotkanie online, w trakcie którego podpo-
wiadali, jak wspierać dzieci w czasie pandemii, przedstawi-
li idee kampanii „Benefis Naszej Rodziny”, a także zapro-
ponowali inspiracje dla rodzin zainteresowanych wzięciem 
udziału w konkursie.

Wychowawcy, przy wsparciu pani pedagog Sylwii 
Tworzydło, zorganizowali zajęcia dla uczniów, celem któ-
rych było pokazanie i uświadomienie, że rodziny, w których 
żyjemy, choć nie zawsze idealne, są ważne, bo znajdujemy 
w nich miłość i wsparcie. Uczniowie przekonali się, że war-
to budować relacje rodzinne poprzez wspólne celebrowa-
nie niecodziennych wydarzeń, okazuje się wtedy, że każdy 

z nas jest ważny i  wyjątkowy, a wspólne radości i troski 
tylko wzmacniają rodzinę. Poniżej przedstawiamy relację 
naszych wspaniałych Rodzin.

Anna Górka
Sylwia Tworzydło

Wielopokoleniowa opowieść o wypieku chleba
Goszcząc u naszych kochanych dziadków, świętowali-

śmy i razem pracowaliśmy wspólnie prawie cały dzień. Był 
to niezwykły i owocny czas. Razem z dziadkami i rodzicami, 
krok po kroku, uczestniczyliśmy w wykonaniu każdej ko-
lejnej czynności, aby powstał przepyszny chleb. Mogliśmy 
wszystko zobaczyć, dotknąć własnymi rękami i poczuć. 
Praca ta wymagała od nas ogromnego wysiłku, jednak było 
warto, ponieważ był to dla nas jeden z najwspanialszych dni  
spędzonych wspólnie z rodzicami i dziadkami. A zapach 
chleba i smak nie do opisania. Jedząc każdą kromkę, wy-
czuwa się zapach lasu i drewna. Teraz mamy świadomość, 
jak wiele pracy i poświęcenia wymagało od naszych dziad-
ków uzyskanie podstawowego pokarmu, jakim był chleb. 
To doświadczenie pozostanie z nami na zawsze.

Kamil, Kacper, Magdalena i Krzysztof Fortunowie

Świąteczni Wirtuozi - rodzina Ruśniców.

Wręczenie nagród rodzinom z SP Muchówka.

Rodzinny wypiek chleba u Państwa Fortunów.
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Wprowadzenie 
Wiele nieudokumentowanych zdarzeń o wymiarze hi-

storyczno-społeczno-kulturowym z czasem odchodzi w za-
pomnienie. Dlatego też nawet najmniejsze okruchy wspo-
mnień z życia lokalnej społeczności stanowią nieocenione 
źródło ważnych informacji ukazujących pełny obraz minio-
nych czasów. W poprzednim nr „WW” zostały utrwalone 
wspomnienia Emilii Kądziołki, która opowiedziała o przy-
musowej pracy na rzecz okupantów niemieckiego obozu 
w Kobylu. W bieżącym wydaniu przybliżymy relację Jana 
Rutkowskiego, który w liście do Redakcji „WW” opisał 
wspomnienia dotyczące sposobu budowy przez Niemców 
fragmentu umocnień zwanych liną Stellung a2 w Chronowie, 
które miały zatrzymać ofensywę zbliżającego się frontu. 
Linia ta była jedną z kilku wybudowanych na terenie Polski. 
Na cały system fortyfikacji składały się umocnienia z ro-
wów przeciwczołgowych i okopów. Linia w wielu strate-
gicznych punktach była wzmacniana schronami o konstruk-
cji drewniano-ziemnej lub żelbetonowej. Po działaniach 
wojennych większość tych rowów (przeważnie znajdowały 
się na polach uprawnych) została zasypana. Tylko nieliczne 
przetrwały do czasów obecnych, w tym na terenie Starego 
Wiśnicza bunkier typu Ringstand 58c, o którym pisaliśmy 
w nr 146 (2018r.).

Autor poniższej relacji urodził się w 1936 r. w rodzinie 
Adama i Marii Rutkowskich, którzy mieszkali w Chronowie 
pod nr 76 w przysiółku zwanym (o ile dobrze zapamię-
tał)Glonkówka. Wówczas ta część miejscowości, admi-
nistracyjnie przynależała do gminy Lipnica Murowana. 
Z Chronowa wyjechał za chlebem w 1954 r. zaraz po ukoń-
czeniu 18 roku życia. Jak mówi - było nas, dwie siostry 
i pięciu braci, miał kto wołać o chleb, którego nie zawsze 
było pod dostatkiem. Najpierw pracował w Nowej Hucie, 
następnie w Rudzie Śląskiej i w Katowicach. W Kielcach 
mieszka od 1959 r. Tam też przez 40 lat pracował w FŁT 

„ISKRA”, dokształcał się i założył rodzinę. Obecnie od 24 
lat jest na emeryturze. Jednak o rodzinnych stronach nigdy 
nie zapomniał. Chronów odwiedza każdego roku, najczęś-
ciej 15 sierpnia (wtedy też chętnie uczestniczy w śpiewach 
pieśni patriotycznych organizowanych przez miejscowe sto-
warzyszenie) oraz 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych. 

Leszek Marszałek

Tego się nie da zapomnieć
Wielki wybuch i setki ton ziemi wyrzucone w powietrze, 

zasłaniające horyzont oraz przerażone twarze ludzi z są-
siedztwa. 

Z LISTÓW DO REDAKCJI

Idą święta…
Do udziału w konkursie zmotywowała mnie dyrektor na-

szej szkoły, pani Anna Górka.
Po rozmowie z całą rodzinką zdecydowaliśmy się 

wziąć udział w kampanii „Benefis Naszej Rodziny”. 
Stwierdziliśmy, że warto pokazać, iż w obecnym czasie bar-
dzo ważne jest wzmacnianie i pogłębianie więzi rodzinnych. 

Pieczenie pierników w rodzinie Babralów.

Naszym zadaniem było przedstawienie w krótkiej fo-
torelacji dnia, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Ważny był 
też pomysł na spędzenie czasu w gronie najbliższej rodziny. 
Nie było to trudne, gdyż grudzień i przedświąteczna aura 
sprzyja celebrowaniu rodzinnych tradycji. Jako, że w na-
szym domu już od kilku lat wspólnie pieczemy i dekoruje-
my pierniki, postanowiliśmy to udokumentować.

Pracy, ale i niesamowicie dobrej zabawy, było co nie-
miara. Od organizatorów Benefisu otrzymaliśmy koszulki 
promujące akcję, baloniki do dekoracji, jak i słodki upo-
minek.

Balonowymi dekoracjami zajęło się najmłodsze towa-
rzystwo, pieczenie spadło na moje barki, ale do wykrawania 
i dekorowania pierników nikogo nie trzeba było namawiać.

Mamy nadzieję, że w tej krótkiej fotorelacji udało nam 
się pokazać, iż rodzinne spędzanie czasu wolnego nie musi 
być nudne. Dzień pieczenia pierników zapisujemy na stałe 
w naszym kalendarzu świąt rodzinnych.

                                      Ewa Babral z rodziną
Składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie  

i udział w kampanii, za trud, który wymagał wiele pracy 
i czasu, za odwagę i kreatywność rodzin. Mamy nadzieję, 
że przyczyni się to do budowania i wzmacniania bliższych 
relacji rodzinnych.

Serdecznie gratulujemy nie tylko otrzymanych miejsc 
i wyróżnień ale przede wszystkim zapału i zaangażowania 
w realizacji Benefisu Naszej Rodziny.

Opracowała
Katarzyna Faber
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To jeden z obrazów, jaki obserwowałem, jako 8-letni 
chłopiec, w Chronowie w 1944 roku. W tym czasie, gdy 
Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu z frontu wschodniego, 
powstał plan budowy umocnień obronnych zwanych linią 
Stellung a2. Chodziło o budowę fortyfikacji ziemnych w po-
staci okopów, bunkrów i rowów przeciwpancernych na te-
renie wielu miejscowości w kierunku Krakowa. W ramach 
tego programu obronnego w Chronowie powstało wów-
czas kilka bunkrów, duża ilość okopów i przez całą wieś 
rów przeciwczołgowy. Bunkry i okopy wykonywane były 
narzędziami ręcznymi przez ludność, głównie miejscową. 
Natomiast rowy przeciwpancerne powstawały poprzez deto-
nację ładunków wybuchowych, tylko sporadycznie wykony-
wali je ludzie łopatami i kilofami. Latem, chyba w sierpniu 
1944 roku, wykonywany był rów, odcinek najbliższy naszego 
domu, w odległości około 400 m. Prace przygotowawcze 
trwały kilka dni, a polegały one na wierceniu i wkładaniu 
dynamitu na głębokości około 3 - 4 m. Nadszedł dzień grozy, 

szczególnie dla dzieci, które bardzo boją się wielkiego huku. 
W godzinach południowych usłyszeliśmy trzy, w określonych 
odległościach, sygnały ostrzegawcze, wykonywane na trąb-
ce. (O zaplanowanej detonacji wcześniej poinformowano 
mieszkańców). Po pierwszym sygnale uciekliśmy, całą ro-
dziną szybko do sąsiedniego lasku. Wcześniej starszy brat 
pozdejmował i zabezpieczył w domu wszystkie okna, żeby 
nie uległy zniszczeniu od drgań w czasie wybuchu. W lesie 
usłyszeliśmy ostatni trzeci sygnał, a potem straszny wybuch. 
Powstała niekończąca się ściana z ziemi, przestała istnieć 
„czwarta strona świata”, dla nas wtedy północ. Wokół nas 
długo spadały na ziemię niewielkie bryły (byliśmy oddaleni 
od miejsca wybuchu blisko pół kilometra). Po około godzi-
nie opadania, wyrzuconej wcześniej ziemi pozostała w po-
wietrzu na długo wielka chmura pyłu. Po pewnym czasie, 
gdy już wszystko opadło dostrzegliśmy, że dom, który stał 
w pobliżu rowu, w odległości około 15m całkowicie zniknął 
z powierzchni. Był to dom mieszkalny pani Wandy Put. Nasz 
dom Adama i Marii Rutkowskich miał nr 76, obok płynął po-
tok, sąsiadami byli Marcin Bakalarz z jednej strony i Józef 
Bakalarz z drugiej strony, a za potokiem dom Stanisława 
Zygmunta i trochę dalej Leona Klupy. Dlaczego o tym wspo-
minam? Ostatnio mam więcej czasu i zaglądam do różnych 
zakątków historii, ale najchętniej do historii mojego ro-
dzinnego Chronowa, opisanej w monografii historycznej 
przez Stanisława Nabielca, którą można również przeczytać 
w wersji elektronicznej. Dostrzegłem tam małą lukę z okresu 
drugiej wojny światowej, gdzie zabrakło wzmianki, że forty-
fikacje ziemne budowane były także w Chronowie. Np. w hi-
storii sąsiedniej wsi Kobyle, jest to wyraźnie odnotowane. 
Dlatego też uważam, że jest potrzeba uzupełnienia naszej 
wiedzy również o takie informacje.

Jan Rutkowski
 Kielce, 18.02.2021 r.

W wielu miejscach 
Chronowa pozostały nierów-
ności terenu po zasypanych 
rowach, które biegły od stro-
ny Kobyla w kierunku Uszwi. 
Jednym z miejsc, w których 
wybudowano drewniano-

-ziemne umocnienia w ramach 
linii Stellung a2, było pagór-
kowate wzniesienie powyżej 
obecnego stadionu sportowe-
go w Chronowie, opowiada 
Pan Stanisław (na zdjęciu), 
właściciel tej posesji. Fot. L. 
Marszałek.
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OKIEM LEKARZA

Wreszcie, jest! 
Nadszedł długo oczeki-
wany moment… co ja 
piszę –  czy naprawdę 
tak długo oczekiwany? 
Czy w przypadku prac 
nad szczepionką prze-
ciwko nowemu groź-
nemu wirusowi czas 
jej zaprojektowania, 
wykonania i przebada-
nia, który zamknął się 
w okresie kilku miesięcy 
można nazwać długim? 
Bynajmniej! 

Teoretycznie bioche-
miczne podstawy umożli-

wiające powstanie szczepionek takiego typu, jak przeciwko 
COVID-19, znane były od dłuższego czasu, ale dopiero po-
jawienie się tej groźnej choroby pośród ludzi zmotywowa-
ło zespoły na całym świecie w skali dotąd niespotykanej 
do działań na rzecz urealnienia ich założeń. Przyznaję, że 
nie byłem optymistą w kwestii możliwości szybkiego poja-
wienia się na rynku bezpiecznego i skutecznego preparatu 
uodporniającego przeciwko nowej chorobie, ale na szczęś-
cie myliłem się. I oto za nami już kilka tygodni szczepień 
niektórych grup osób w naszym kraju. Od początku roku 
również w Przychodni Rejonowej w Nowym Wiśniczu 
nabywamy doświadczeń w tym temacie – wiele dziesiątek 
osób z naszej gminy zostało już zaszczepionych jedną bądź 
wymaganymi do uzyskania odpowiedniego poziomu odpor-
ności dwiema dawkami preparatu. A wszystko to pomimo 
pewnych przeciwności takich, jak trudne warunki lokalowe 
związane z nadal trwającym remontem budynku naszego 
ośrodka czy przerwy w bieżących dostawach szczepionek.

W tym miejscu chciałbym ostudzić pewne emocje zwią-
zane z dostępem do szczepień. Jeszcze raz podkreślając, że 
historia nie zna przypadku, by na groźną chorobę tak szyb-
ko wytworzono bezpieczny i skuteczny produkt zapobiega-
jący zakażeniu, powinniśmy się cieszyć z tego, co mamy 
i uzbroić w odrobinę cierpliwości. Mieszkańcy naszej gmi-
ny nie są odosobnieni ani w skali kraju, ani w skali Europy 
pod względem niedostatków dotyczących zaopatrzenia 
w preparat. Należy uświadomić sobie, że możliwości pro-
ducentów szczepionek nie są nieograniczone. Pamiętajmy, 
że wytwarzanie czegokolwiek, co ma zostać podane czło-
wiekowi w celu poprawy jego zdrowia, powinno przebiegać 
z zachowaniem najwyższych standardów. Musi podlegać 
stałej kontroli, aby  umożliwić maksymalne ograniczenie 
możliwych po podaniu preparatu niepożądanych odczynów, 
z drugiej strony, by zapewnić niezbędną ilość potrzebnych 
do wytworzenia odporności składników. W związku z taki-
mi wymaganiami i w dobie rozkwitu ruchów antyszczepion-
kowych nie ma mowy o dopuszczeniu do jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego nadmiernym pośpiechem w pro-
cesie produkcyjnym ani jednej spośród milionów dawek. 

Choć nowatorska metoda działania szczepionki umożliwia 
jednocześnie szybsze tempo jej wytwarzania, wciąż podaż 
nie nadąża za popytem. W związku z tymi oczywistymi, da-
jącymi się przewidzieć ograniczeniami niezbędne było po-
dzielenie populacji na grupy i rejestracja chętnych do szcze-
pienia na odległe terminy. Jak się okazało i to nie pomogło 

– doszło do kilku niespodziewanych opóźnień w dostawach 
do naszego Ośrodka, powodujących zamieszanie na liście 
oczekujących na uodpornienie osób. A lista ta szybko się za-
pełniła i z uwagi na ministerialne zarządzenia nie możemy 
samowolnie jej powiększać bez ograniczeń o kolejne osoby 
i na kolejne miesiące. 

Poszkodowani mogą się poczuć seniorzy niezdolni 
z przyczyn zdrowotnych do zgłoszenia się osobiście do 
punktów szczepień – przeciągało się uruchomienie długo 
zapowiadanych wyjazdowych jednostek wykonujących 
szczepienia w domach pacjentów. Na szczęście udało nam 
się nawiązać współpracę z jednym takim mobilnym punk-
tem, któremu przekazujemy już dane osób, jakie muszą być 
zaszczepieni w miejscu zamieszkania. Liczymy na sprawne 
nadrobienie zaległości odnośnie tej grupy pacjentów. 

Być może uda się wkrótce zwiększyć dostępność do 
szczepień dla mieszkańców naszej gminy przez uruchomie-
nie drugiego punktu szczepień – w Królówce, o co wnio-
skujemy do władz, czekając na odpowiedź w tej kwestii. 
Tymczasowym utrudnieniem dla potencjalnie chętnych do 
poddania tam się szczepieniu może okazać się remont drogi 
prowadzącej w kierunku Ośrodka Zdrowia w Królówce od 
strony Nowego Wiśnicza, ale z drugiej strony zachęcać może 
fakt oddania do użytku odcinka położonego tuż przy Ośrodku. 
Przy okazji wymiany nawierzchni w tym fragmencie, dzięki 
inicjatywie kierownictwa naszego Zakładu, zmodernizowa-
no parking bezpośrednio przylegający do drogi, utwardza-
jąc go, malując pomocnicze oznakowanie wyznaczające 
poszczególne miejsca, w tym jedno dla osób niepełnospraw-
nych. Chętnych do parkowania tam bywa jednak chwilowo 
więcej niż wyznaczonych miejsc, a wszystko to przez nadal 
trwający remont Przychodni Rejonowej w Wiśniczu, przez 
który w niektóre dni tygodnia w Królówce pracuje równo-
cześnie dwóch lekarzy rodzinnych, dentysta z asystentkami, 
pielęgniarki, personel administracyjny i sprzątający, poza 
tym oczywiście pacjenci. Nawet pomimo dojeżdżania do 
pracy przez kilka pracownic jednym samochodem, brakuje 
miejsc parkingowych, jesteśmy więc bardzo wdzięczni Pani 
Dyrektor szkoły w Królówce, która udostępniła nam teren 
do pozostawiania samochodów po drugiej stronie ulicy.

Cieszymy się również z koncentratorów tlenu, jakie prze-
kazała nam do użytku Gmina Nowy Wiśnicz. Szczególnie 
w czasie pandemii choroby oddziałującej na układ odde-
chowy, ale też w związku z innymi schorzeniami pacjentów 
zgłaszających się do naszych Ośrodków Zdrowia, aparaty te 
są ważnym elementem poprawiającym jakość i wpływają-
cym na bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług.

Po roku od potwierdzenia pierwszego przypadku za-
każenia słynnym wirusem w granicach naszego kraju co-
raz bardziej przygnębiające jest to, jak wiele osób straciło 

Lek. Krzysztof Kubiak
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życie w wyniku zarażenia się nową chorobą. Wspominam 
przy tym kilku moich pacjentów i jednego dalszego członka 
mojej rodziny… Wobec liczby ponad 40 000 zgonów pa-
cjentów zakażonych SARS-CoV-2 w całej Polsce, spośród 
których część nie miała chorób współistniejących predys-
ponujących do śmierci, działania władz, mające na celu 
ograniczanie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, wydają 
się być uzasadnione. Jesteśmy świadomi problemu, skoro 
godzimy się na zakup hektolitrów płynów dezynfekujących, 
milionów maseczek, milionów dawek szczepionki, skoro 
stać nas na trzymanie dzieci i młodzieży w domach przed 
komputerami celem ich edukacji, jesteśmy w stanie nie ko-
rzystać z usług wielu branż, któ-
rych straty finansowe wymagają 
pomocy ze środków ze Skarbu 
Państwa, zmieniliśmy nasze na-
wyki odnośnie załatwiania nie-
których spraw dotyczących zdro-
wia, obecnie realizowanych tele-
fonicznie… Pomimo jednak tych 
i innych działań, nie udało się 
uratować wielu istnień ludzkich. 
Tymczasem od dziesięcioleci na 
świecie istnieje wróg zdrowia 
publicznego, który według sza-
cunków przyczynia się w Polsce 
każdego roku do większej liczby 
zgonów, niż COVID-19 podczas 
ostatnich 12 miesięcy obecności 
w naszym kraju. To tytoń, które-
go palenie jest odpowiedzialne 
za 1/3 wszystkich przypadków 
śmierci z powodu chorób nowo-
tworowych i za wiele przypad-
ków śmierci związanej z cho-
robami układu krążenia takimi 
jak zawał serca czy udar mózgu. 
Już 31 maja, a więc jak szacuję 
przed pojawieniem się kolejnego 
numeru Wiadomości Wiśnickich, 
przypada międzynarodowy 
dzień bez papierosa, do którego 
pragnę się teraz odnieść. Dzień 
ten został wyznaczony w kalendarzu celem przypominania 
o tym, jak wielkich spustoszeń dokonują choroby odtytonio-
we w społeczeństwie. 

Skoro, jak wcześniej wspomniałem, można wprowadzić 
tak bolesne obostrzenia dla całego narodu i ponieść tak wiel-
kie nakłady celem walki z wirusem, to czy nie dałoby się 
zrobić czegoś podobnego odnośnie walki z tytoniem, który 
jak dotąd okazuje się być groźniejszym zabójcą? Dlaczego 
walka z paleniem nie jest tak medialna jak z COVID-19? 
Dlaczego w mediach nie wspomina się ludzi, którzy w wy-
niku palenia utracili nogę w przebiegu miażdżycy tętnic 
lub nabawili się z duszności spowodowanej rozwinięciem 
się przewlekłej obturacyjnej choroby płuc? Te pytania po-
zostają dla mnie bez odpowiedzi. Jestem za to przekonany, 
że potrzeba dużo więcej edukacji na ten temat niż ma to 

obecnie miejsce. Same zakazy obwarowane karami za ich 
nieprzestrzeganie (podobnie jak w przypadku COVID-19) 
nie pomagają bez zrozumienia i zaakceptowania przez ludzi 
powagi problemu. Wielu wydaje się, że palenie papierosów 
to ich osobista sprawa, a zapomina się o wpływie palenia 
biernego na otaczających ich ludzi. Na przykład wykazano, 
że dzieci palącego rodzica narażone są na częstsze infek-
cje dróg oddechowych od rówieśników, których żaden ro-
dzic nie pali. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy rodzic nie 
pali w obecności dziecka, a nawet, gdy robi to tylko poza 
domem. Dym tytoniowy przenika nie tylko wyposażenie 
domu, wnętrze samochodu, ale i ubrania, z których wydo-

staje się i dociera do układu od-
dechowego dziecka. Głośną oka-
zała się również kilka lat temu 
sprawa kobiety, która całe życie 
pracowała w towarzystwie osób 
palących, a zachorowała na raka 
płuca. Zakazy palenia w miej-
scach publicznych nadal są czę-
sto łamane – nie sprawozdaje 
się natomiast ile kar nałożono 
za takie postępowanie w prze-
ciwieństwie do mandatów za 
nienoszenie maseczek ochron-
nych. Palacz papierosów może 
szkodzić innym również w bar-
dziej subtelny sposób: wydając 
pieniądze na papierosy, choćby 
paczkę dziennie, ograbia rodzinę 
na sumę ponad 300 zł miesięcz-
nie. Jeśli zaś poważnie zachoruje 
i umrze, pozbawi rodziny cze-
goś, a właściwie kogoś więcej: 
męża, ojca, brata lub żony, mat-
ki, siostry… Choć więc problem 
chwilowo nie jest tak modny, 
zachęcam palaczy do podjęcia 
decyzji, by 31 maja świętować 
już porzucone palenie, a człon-
ków ich rodzin do cierpliwego 

zachęcania swoich ukochanych 
palaczy do podjęcia wyzwania. 

Apeluję również do przedstawicieli władz, a także do osób 
kierujących placówkami oświatowymi o działania eduka-
cyjne w tej kwestii. Nieśmiało proszę właścicieli punktów, 
w których można zaopatrzyć się w tytoń, by pomimo nie-
wątpliwego ryzyka strat na utargu zrezygnowali ze sprze-
daży wyrobów przynoszących jedynie straty zdrowotne dla 
klientów. Ponadto zachęcam naszych pacjentów do wzięcia 
udziału w programach profilaktycznych pośrednio związa-
nych z chorobami odtytoniowymi, poświęconymi schorze-
niom układu krążenia oraz nowotworom głowy i szyi, któ-
re wznawiamy w tym roku w naszych przychodniach. Nie 
zapomnijmy o froncie tytoniowym podczas prowadzenia 
wojny z chwilowo sławnym wirusem!

Na koniec pozwolę sobie na kilka słów nie tylko „lekar-
skiej” refleksji. Osocze z krwi ozdrowieńców jest cennym 

Koncentrator tlenu przekazany przez Gminę Nowy Wiśnicz 
do SPGZOZ w Nowym Wiśniczu. Fot. L. Marszałek.
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darem dla osób chorujących na COVID-19. Szczepionkę 
przywitano niemal jak zbawcę ludzkości, choć jak każdy 
środek wytworzony przez człowieka nie ma stuprocentowej 
skuteczności w działaniu, a tym bardziej nie pozbawi nas 
innych niż COVID-19 problemów zdrowotnych. Pomimo 
niewątpliwego rozwoju medycyny, niosącej ulgę w cierpie-
niach i przedłużającej czas trwania ludzkiego życia, osta-
teczny kres naszej egzystencji pozostanie dla medyków, jak 
i dla władz problemem nie do rozwiązania. W obliczu zbli-
żających się Świąt Wielkanocnych pomyślmy o bezcennym 
darze Tego, Który dobrowolnie poddał się skutkom choro-
by grzechu, by bezcenny lek – przelana przez Jego krew 
–  mógł zapewnić życie lepsze i dalece dłuższe, niż jesteśmy 
w stanie sobie wyobrazić. 

Krzysztof Kubiak

-  warsztatowa miała zadanie zainspirowania do twórczych 
rozwiązań plastycznych, rękodzielniczych uczestników 
w temacie pisanek, kompozycji wielkanocnych oraz pozna-
nie nowych technik plastycznych. 

Bernadetta Błoniarz

WEBINARIUM - STAROSŁOWIAŃSKA PISANKA
Tradycyjnie po rozpoczęciu Wielkiego Postu 

w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu 
odbyły się warsztaty dla nauczycieli, wychowawców, in-
struktorów, terapeutów zajęciowych.

 Czas pandemii zdecydował, że zrealizowane zostały 
w formie webinarium. Chętnych do udziału nie brakowało, 
stąd też dwie edycje 1 i 2 marca 2021r.  W bieżącym wy-
daniu tematem części merytorycznej były pisanki wykony-
wane przez Słowian, których ślady są odnajdywane przez 
archeologów. Wiele motywów przetrwało jeszcze długo 
w kulturze, co ukazują etno-
grafowie w swych badaniach. 
Jajko w wielu pogańskich reli-
giach było symbolem nowego 
życia, odrodzenia, płodności 
i siły. Było też najbardziej cha-
rakterystycznym elementem 
świąt wiosennych – „Jarych 
Godów”, gdzie Słowianie wy-
rażali radość z rozpoczynają-
cego się roku wegetacyjnego, 
z przybywania słońca i nadej-
ścia ciepła. Wielkanocne zdo-
bione jajka i wydmuszki sięga-
ją historią do starosłowiańskich, przedchrześci-
jańskich kultów. Tę pradawną tradycję w swej 
mądrości przejęło chrześcijaństwo, wiążąc nową 
wiarę z dawnymi świątecznymi obrzędami. Dla 
Słowian pisanka była medium w kontaktach 
z duchami i bogami, których przychylność chcie-
li sobie zjednać. Przekładało się to na dobór na-
noszonych na jajkach wzorów i barw.  Sposoby 
dekorowania pisanek skategoryzowano na dwie 
grupy. W jednej znajdują się symbole związane 
z siłami kosmicznymi i mocą przyrody, a w dru-
giej zaklinające, odnoszące się do kultu bogów 
i wyroków nieba. Uczestnicy zajęć poznali te 
grupy znaków oraz ich symbolikę.  Druga część 

Zmodernizowany parking przy Ośrodku Zdrowia w Królówce. 
Fot. L.Marszałek
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W styczniu br. minął rok od rozpoczęcia działalno-
ści przez Wiśnicką Akademię Maluszka, mieszczącą się 
w Starym Wiśniczu. Ten czas pokazał, jak bardzo tego 
typu placówka była potrzebna w naszej gminie. Rodzice 
maluszków bowiem coraz częściej muszą jak najszyb-
ciej wrócić do pracy. W tej sytuacji najbardziej prob-
lematyczną jest opieka nad dziećmi, które ukończyły 
pierwszy rok życia, a nie są jeszcze objęte wychowaniem 
przedszkolnym. Spełniając te oczekiwania, Wiśnicka 
Akademia Maluszka okazała się doskonałym miejscem 
dla dzieci oraz ich opiekunów, którzy mogą powrócić na 
rynek pracy.

Klub malucha zapewnia dzieciom beztroskie spę-
dzanie czasu i nawiązanie kontaktów z rówieśnikami. 
Podstawowymi atutami funkcjonowania placówki są: bez-
pieczne i komfortowe miejsce opieki nad dziećmi, ela-
stycznie dopasowane godziny otwarcia, bezstresowa pra-
ca zawodowa rodziców ze 
świadomością, że dziecko 
jest w przyjaznym miejscu. 
Niewątpliwie takiej pla-
cówki brakowało w gminie, 
w związku z tym w 2016 
r. zrodził się pomysł na jej 
otwarcie, a jej pomysło-
dawcą była Pani Burmistrz 
Małgorzata Więckowska.

Klub dziecięcy zapew-
nia 30 miejsc dla dzieci 
w wieku od 1 do 3 lat. Do tej 
pory odbyły się 4 rekrutacje. 
Głównym celem projektu 
jest realizacja polityki rodzinnej odnoszącej się do wspie-
rania rodzin w działaniach opiekuńczych nad dziećmi, za-
pewnienie dzieciom miejsca, w którym osiągną poziom roz-
woju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej. 
Projekt w pełni realizuje zasady w zakresie równego trakto-
wania osób, w szczególności osób niepełnosprawnych.

Zadaniem klubu jest zapewnienie dzieciom warunków 
i atmosfery jak najbardziej zbliżonej do domowej oraz indy-
widualnej pracy z każdym dzieckiem według jego potrzeb 
i możliwości rozwojowych. Nadrzędnymi zadaniami klubu 
jest usamodzielnianie dzieci w zakresie samoobsługi dnia 
codziennego w wykonywaniu takich czynności jak ubie-
ranie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, jedzenie oraz 
przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu. Kolejnym 
ważnym zadaniem jest nauka funkcjonowania w grupie po-
przez gry i zabawy oraz odkrywanie różnorodnych emocji 
i radzenia sobie z nimi. Duży nacisk kładzie się na rozwój 
naturalnego zainteresowania dzieci otaczającym je światem, 
rozbudzanie w nich kreatywności i otwartości oraz poczu-
cia własnej niezależności i wartości.

Placówka powstała dzięki dofinansowaniu w kwocie 
468 918,00 zł udzielonemu przez Wojewodę Małopolskiego 
w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, a także ze 

środków w wysokości 484 500,00 zł pozyskanych w ra-
mach projektu pn. „Wsparcie na rzecz łączenia życia za-
wodowego z prywatnym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz 
poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na dział-
ce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utwo-
rzenia klubu dziecięcego” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina Nowy Wiśnicz 
przekazała ze środków własnych na ten cel 129 000 zł. Taka 
finansowa hybryda pozwoliła otworzyć pierwszy w gminie 
klub maluszka przy skromnym wkładzie finansowym gmi-
ny, co jest ogromnym sukcesem.

W obchodach roczku Wiśnickiej Akademii Maluszka 
udział wzięli m.in.: Burmistrz, Dyrektor, opiekunowie 
klubu, rodzice oraz same maluszki, dla których placówka 
powstała i działa. W tym dniu na wychowanków placówki 

czekała moc atrakcji – odświętny 
wystrój sal, otoczenie wokół bu-
dynku, na powitanie przepiękna 
balonowa brama, a w sali candy bar, 
na którym znajdowały się słodkie 
przekąski, owocowe koreczki oraz 
lemoniada. Podczas uroczystości 
nie zabrakło tortu i to właśnie od 
zgaszenia świeczki rozpoczęło się 
świętowanie. Odśpiewano trady-
cyjne sto lat, a na pamiatkę wy-
konano zdjęcia. Ogromną niespo-
dzianką dla maluszków był dmu-
chany zamek wypełniony koloro-
wymi kuleczkami, który sprawił 

dzieciaczkom wiele radości, a uśmiech nie schodził z ich 
twarzy aż do popołudnia. Wydarzenie to odbyło się dzię-
ki sponsorom, którym Dyrektor Klubu Pani Anna Widła 
składa serdeczne podziękowania, a wśród nich: Burmistrz 
Nowego Wiśnicza, F.T.H. Brzesko, Magic Projects, Stal-
Chem Elektro, Kambud, Zakład Tokarsko-Ślusarski 
Błoniarz Adam, F.H.U. “Kris” Krzysztof Kołodziejczyk 
oraz Rodzice dzieciaczków. Szczególne słowa uznania na-
leżą się pracownikom placówki za trud włożony w przygo-
towanie tego dnia. Wiśnicka Akademia Maluszka cieszy się 
bardzo dobrą opinią. Z powodzeniem działa profil facebo-
okowy klubu, gdzie często ukazują się artykuły dotyczące 
działalności klubu.

W styczniu br. Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dotację 
ze środków budżetu państwa w kwocie 28 800,00 zł na re-
alizację zadania: utrzymanie Klubu Dziecięcego „Wiśnicka 
Akademia Maluszka” w Starym Wiśniczu. Dotacja wypła-
cana jest z programu „Maluch+” 2021 a przeznaczona zo-
stanie na częściowe pokrycie bieżących wydatków klubu 
dziecięcego.

Na podstawie materiałów z Zespołu ds Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych. 

opracowała Katarzyna Faber

WIŚNICKA AKADEMIA MALUSZKA MA JUŻ ROCZEK
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W Nowym Wiśniczu powstaje przedszkole na miarę XXI 
wieku

W ramach zadania pn. „Zwiększenie dostępu do eduka-
cji przedszkolnej poprzez adaptację budynku szkoły przy ul. 
Kościelnej w Nowym Wiśniczu do pełnienia funkcji przed-
szkola” w grudniu zeszłego roku rozpoczęły się prace re-
montowe w budynku dawnej szkoły. Obecnie wewnątrz bu-
dynku, po rozebraniu starych stropów wykonywane są nowe. 

Zakres wszystkich wykonywanych prac obejmie m.in.: 
roboty zewnętrzne (szyb i montaż windy, schody i pochylnia, 
nadproża i wybicie otworów); wymianę stropów i dachu; ro-
boty wykończeniowe zewnętrzne (wymiana okien, wymia-
na i remont drzwi wejściowych, remont elewacji, remont 
istniejących schodów i pochylni przy wejściu do budynku 
od strony południowej); roboty wykończeniowe i adaptacyj-
ne wewnętrzne – piwnice, parter i wymiana części stropu 
nad piwnicą, piętro; roboty wykończeniowe – poddasze; 
wewnętrzną klatkę schodową; roboty instalacji sanitarnych, 
elektrycznych i teletechnicznych; zakup wyposażenia wraz 
z montażem i uruchomieniem.

Po zakończeniu gruntownego remontu swoją siedzibę 
będzie miało tam wiśnickie przedszkole. Wartość inwestycji 
to blisko 8 milionów zł, przy czym Gmina Nowy Wiśnicz 
z funduszy unijnych pozyskała na ten cel ponad 5 milio-
nów zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM) Działanie 11.2 Odnowa 

WYBRANE INWESTYCJE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 
Obszarów Wiejskich. Realizacja tego przedsięwzięcia zde-
cydowanie przyczyni się do poprawy jakości usług świad-
czonych w zakresie opieki nad dziećmi na terenie naszej 
gminy. Nowe przedszkole to przede wszystkim większe 
przestrzenie dla przedszkolaków, przyjazny wystrój oraz 
nowoczesne wyposażenie, co da możliwość przyjęcia do 
placówki ok. 230 dzieci. Budynek zostanie dostosowany 
również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Termin za-
kończenia prac przewidziany jest na drugą połowę sierpnia 
2022 r.

 
Nowoczesne centrum edukacji powstanie w budynku 
MZW

Gmina Nowy Wiśnicz dzięki pozyskanemu w czerw-
cu 2018r. dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozpoczęła prace 
w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Umowę na realiza-
cję zadania podpisano końcem zeszłego roku.

Inwestycja pn. „Stworzenie nowoczesnego centrum edu-
kacji w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej poprzez wdro-
żenie projektu – Moja Wiśnicka Rodzina” jest realizowa-
na w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Celem operacji jest 
utworzenie odpowiedniej infrastruktury i warunków na po-
trzeby organizowania i animowania uczestnictwa społecz-
ności lokalnej w wydarzeniach kulturalnych. Wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań  pozwoli na stworzenie centrum 
edukacji, w którym uczniowie będą mogli w sposób aktyw-
ny poprzez zabawę na nowoczesnych urządzeniach uczyć 
się i poznawać kulturę regionu. Całkowity koszt inwestycji 
opiewa na kwotę ok. 689 tys. zł w tym dofinansowanie 458 
898,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to wrze-
sień 2021r.

 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Leksandrowej
Gmina Nowy Wiśnicz, dzięki pozyskanym w zeszłym 

roku dofinansowaniom, przystąpi do modernizacji stacji 
uzdatniania wody w Leksandrowej. Otrzymanie promessy 
pierwszej dotacji w wysokości 1 096 305,00 zł miało miej-
sce w lipcu zeszłego roku. Jej przyznanie nastąpiło w ra-
mach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i oszczędzanie energii” objętej Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast w grud-
niu ubiegłego roku Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała 1 mi-

Budynek dawnej szkoły w remoncie.

Wizualizacja jednej z sal w nowym przedszkolu.
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współfinansowanej ze środków unijnych planowane jest na 
koniec sierpnia br.

 Dodatkowo, dzięki staraniom kierownictwa SPG ZOZ, 
część pomieszczeń w budynku została wymalowana i wy-
posażona w nowe meble.
 

Dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla 
szkół z terenu gminy

Pozyskano kolejne dofinansowanie na zakup specjali-
stycznego sprzętu komputerowego dla uczniów szkół pod-
stawowych. Sprzęt ten przeznaczony jest dla szkół w celu 
ich transformacji cyfrowej. Zadanie zrealizowane zostanie 
w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej (MTA) 
– Pakiet Edukacyjny. Są to działania będące częścią kom-
pleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające 
negatywnym skutkom epidemii COVID-19 i jednocześnie 
stanowiące bezpośrednią odpowiedź na obecne wyzwania 
oświaty w zakresie pomocy uczniom, dyrektorom i nauczy-
cielom.

W ramach dofinansowania w kwocie 74 999,80 zł zo-
staną zakupione komputery typu ALL in ONE, laptopy, 
tablety, oprogramowania oraz inne niezbędne urządze-
nia peryferyjne i akcesoria  umożliwiające pracę zdalną. 
Jest to już trzecie 100% dofinansowanie na sprzęt kom-
puterowy – łącznie udało się pozyskać prawie 250 tys. zł.                                                                                                                                     

Realizacja projektów jazdy na nartach
W lutym br., w ramach zagospodarowania czasu wolne-

go dzieci i młodzieży, Gmina Nowy Wiśnicz po raz kolejny 
przystąpiła do przeprowadzenia zajęć z nauki jazdy na nar-
tach realizując projekt „Jeżdżę z głową”. Projekt realizowa-
ny był w okresie od 15.02.2021 do 19.02.2021. W zajęciach 
z nauki jazdy na nartach uczestniczyło łącznie 90 dzieci 
ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. 
Projekt realizowany był na stoku narciarskim Laskowa – 
Kamionna, na który uczestnicy dowożeni byli autokarem, 
zajęcia odbywały się w 6 grupach. Na jednego uczestnika 
projektu przypadało 18 godzin zajęć. Każda grupa miała 
swojego opiekuna oraz wykwalifikowanego instruktora nar-
ciarstwa. Doświadczenie instruktorów w pracy z dziećmi 
sprawiało, że każdy uczestnik schodził ze stoku zadowolo-
ny, z poczuciem odniesionego sukcesu. Uczniowie zostali 
wyposażeni w dobrej jakości sprzęt narciarski (narty, buty, 
kaski) oraz zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania 
się na stokach narciarskich. Na realizację ww projektu pozy-
skano środki z Województwa Małopolskiego w formie dota-
cji celowej w kwocie 16 800,00 zł. Gmina przeznaczyła na 
ten cel 18 534,00 zł, a wkład rodziców wyniósł 9 000,00 zł. 

lion zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. 
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na II etap inwesty-
cji. Rozpoczęcie I etapu inwestycji pn.„Przebudowa stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Leksandrowa” planowa-
ne jest na ten rok i potrwa do połowy 2022. Po jego zakoń-
czeniu gmina przystąpi do prac w ramach II etapu.

Celem przedmiotowego zadania jest poprawa infra-
struktury technicznej oraz poprawa warunków życia miesz-
kańców Gminy Nowy Wiśnicz poprzez przebudowę stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Leksandrowa. Wartość 
całej inwestycji oszacowana na podstawie kosztorysu wy-
nosi 2 192 610,00 zł.

Prace termomodernizacyjne przy budynku ośrodka 
zdrowia w Nowym Wiśniczu

Postępują prace termomodernizacyjne budynku SPG 
ZOZ w Nowym Wiśniczu prowadzone w ramach zadania 
pn. “Głęboka modernizacja energetyczna budynków ad-
ministracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy 
Nowy Wiśnicz”. Do tej pory wykonano ocieplenie ścian 
przy gruncie, częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych. 
Ponadto wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, 
zmodernizowano kotłownię oraz zamontowano nowe piece 
do C.O.

Zakończenie inwestycji o wartości blisko 1,3 mln, 

Nowe wyposażenie gabinetów.

Budynek stacji uzdatniania wody w Leksandrowej.



14   Wiadomości Wiśnickie

końcem zeszłego roku. Pojawiły się one na ul. Bocheńskiej 
(obok Liceum i stacji paliw) i w Połomiu Dużym. Kolejne 
3 zamontowano w miejscowościach Królówka (Sośliny) 
i Połom Duży oraz w centrum Nowego Wiśnicza przy ul. 
Grunwaldzkiej. Łączny koszt wykonania nowych wiat to 
kwota 110 205,25 zł. 

Bieżące utrzymanie dróg w gminie
Na terenie gminy Nowy Wiśnicz prowadzone są prace 

związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i we-
wnętrznych. W pierwszej kolejności wykonywane są na-
prawy uszkodzeń powstałych w okresie zimowym poprzez 
uzupełnianie ubytków kruszywem oraz asfaltem na zimno. 
Ze względu na długą i wyjątkowo intensywną zimę koszty 
zimowego utrzymania dróg, poniesione przez gminę w se-
zonie 2020/2021, a związane z odśnieżaniem oraz zakupem 
materiałów do ich posypywania wyniosły ponad 500 tys. zł.  
Remonty kolejnych odcinków dróg będą wykonywane sy-
stematycznie. Na te prace gmina planuje wydatkować w bie-
żącym roku kwotę ok. 1,1 mln zł.

Na podstawie danych
z Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;

Referatu Inwestycji, Remontów i Utrzymania
opracowała Katarzyna Faber

Łączny koszt całego zadania to 44 334,00 zł.
 Natomiast dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwo-

cie 10 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki zreali-
zowano projekt pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie 
upowszechniania sportów zimowych w 2021 roku”. Tym 
razem 45 dzieci (zajęcia w 4 grupach) mogło rozpocząć 
swoją przygodę z nartami na stoku narciarskim Laskowa 
– Kamionna w terminie od 24.02.2021 do 28.02.2021. Na 
jednego uczestnika projektu przypadało 18 godzin zajęć. 
Podobnie jak w przypadku programu “Jeżdżę z głową” obo-
wiązywały wytyczne zgodne z PZN. Łączny koszt całego 
zadania to 22 167,00 zł.  

W obecnej sytuacji bardzo ważne jest, aby dzieci mia-
ły możliwość jak najczęściej korzystać z zajęć sportowych, 
dlatego cieszy nas duże zainteresowanie takimi projektami. 

Nowe wiaty przystankowe
     Gmina Nowy Wiśnicz zakupiła i zamontowała wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nowe wiaty przystankowe. Na chwilę 
obecną zamontowano 7 szt. Cztery z nich zamontowano 

Nauka jazdy na nartach. 

Nowa wiata przystankowa w centrum Nowego Wiśnicza.

Projekt Jeżdżę z głową.

Droga gminna Stary Wiśnicz - Zagrody
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494,80 zł na zakup materiałów przeznaczonych do remontu 
świetlicy w Kopalinach pochodziły z budżetu gminy.

Wszystkie prace zostały wykonane systemem gospodar-
czym. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Wiśniczu serdecznie dziękuje kierownictwu i pracowni-
kom ZUK w Nowym Wiśniczu, ponadto przy remoncie 
świetlicy w Kopalinach Panom Piotrowi Kapale i Pawłowi 
Pyrzowi za rzetelną i bezinteresowną pracę.

Leszek Marszałek

Pod koniec 2020 roku rozpoczął się częściowy remont 
budynku przy ul. Rynek 6, wybudowanego w latach 60 
XX w., w którym od roku 2016 swoją siedzibę ma Miejski 
Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu. 

W budynku wykonano całościową wymianę okien, co 
znacznie poprawiło termoizolacyjność, estetykę obiektu 
i komfort pracy (w tym wyciszenie obiektu) oraz przyczyni-
ło się do oszczędności w sezonie grzewczym. Zamontowana 
stolarka PCV, to okna o sześciokomorowym profilu z pa-
kietem trzyszybowego szklenia, co spełnia obecne wymogi 
dotyczące przenikalności cieplnej. 

W grudniu zostało wymienione orynnowanie obiektu. 
Zamontowano nowe rynny i rury spustowe z blachy po-
wlekanej oraz wykonano obróbki blacharskie, w tym tzw. 
jaskółki dachowej. Kolejne etapy remontu zostały zaplano-
wane na przełomie stycznia i lutego 2021 roku. Wykonano 
częściową poprawę instalacji elektrycznej, ocieplenie stro-
pu klatki schodowej oraz malowanie wnętrz. 

Również pomieszczenia Ośródka Edukacji Regionalnej 
w Starym Wiśniczu, (które zostały oddane do użytku w 2006 
roku) w lutym br. zostały wymalowane. Natomiast w świet-
licy wiejskiej w Kopalinach po przejęciu lokalu, który do 
końca roku pełnił rolę centrali telefonicznej, został wyko-
nany gruntowny remont tego pomieszczenia oraz korytarza, 
sanitariatu i zaplecza socjalnego. Wykonano nową instalację 
wodno-kanalizacyjną i elektryczną, ocieplenie wylewki be-
tonowej, wyrównanie ścian, położenie płytek posadzkowych 
i ściennych oraz malowanie. Środki finansowe w kwocie 25 

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że na terenie 
gminy Nowy Wiśnicz trwa akcja sprzątania przydroż-
nych rowów i poboczy. Pracownicy Zakładu Usług 
Komunalnych zbierają śmieci, które w znacznym stop-
niu uwidoczniły się po stopieniu zalegającego śniegu.   

Działania będę prowadzone w miarę możliwości na bie-
żąco i systematycznie. Doceńmy i szanujmy podjęte stara-
nia poprzez utrzymywanie porządku w miejscach, w któ-
rych możemy sami tego dopilnować.

Niestety nadal z przykrością obserwujemy zjawisko cią-
głego zaśmiecania przydrożnych rowów, lasów czy miejsc 
mało uczęszczanych. Często zalegają tam rozrzucone opa-
kowania foliowe, butelki, puszki, itp. Uprzejmie prosimy 
o zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie własnych pose-
sji i jego uporządkowanie.

Mając na uwadze estetyczny wygląd otoczenia, odpo-
wiedzialność za czyste środowisko naturalne i zdrowie nas 
samych, zwracamy się z prośbą o nie wyrzucanie śmieci 
w miejsca, które nie są do tego przeznaczone.

Pamiętajmy, że obowiązuje system gospodarowania 
odpadami, który gwarantuje możliwość oddania odpadów 
w ramach zbiórki sprzed posesji. Jednak mimo to ilość 
śmieci wyrzucanych do przydrożnych rowów systematycz-
nie rośnie, a przecież wspólnym celem wszystkich miesz-
kańców powinno być dbanie o czystość i porządek w naszej 

AKCJA SPRZĄTANIA NA TERENIE GMINY NOWY WIŚNICZ

gminie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy solidnie 

wywiązują się ze swoich obowiązków, dbając o porządek 
na własnych posesjach oraz w ich najbliższym otoczeniu. 
Świadczy to nie tylko o naszej kulturze, ale kształtuje właś-
ciwą postawę i świadomość ekologiczną.

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, dbajmy wszyscy 
razem o ład i porządek w naszej Gminie!
Nie zaśmiecajmy naszego wspólnego dobra!

REMONTY OBIEKTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Elewacja frontowa z nową stolarką okienną.
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PATRZĄC Z WYSOKOŚCI BASZTY BONY
Zanim  zacząłem pisać te słowa zajrzałem do 

„Wiadomości Wiśnickich” w naszym muzealnym ar-
chiwum. Jak miło było poczytać artykuły z pierwszych 
wydań Wiadomości w 2018 czy 2019 roku. Były w nich 
wydarzenia, które miały miejsce w Muzeum Ziemi 
Wiśnickiej w okresie świąteczno-noworocznym i piękne 
plany na wiosnę czy lato. Pisząc artykuł do pierwszego 
wydania w ubiegłym roku, w momencie, kiedy wirus 
Covid-19 był już obecny w Polsce, wiedziałem, że będzie 
to rok zupełnie inny niż poprzednie, ale chyba nikt nie 
przypuszczał, że niepewność jutra będzie trwała tak dłu-
go. Dzisiaj po 12 miesiącach pandemii wciąż zadajemy 
sobie pytanie, ile to jeszcze może trwać? I wciąż brak 
odpowiedzi.

Ale żyć i działać trzeba. Dlatego, pomimo że od po-
czątku roku nie mogliśmy zaprosić turystów do wnętrz 
zamku, postanowiliśmy wykorzystać możliwość zapro-
szenia ich chociaż na dziedziniec zewnętrzny wiśnickiego 
zamku. Wspólnie z zabrzańską firmą IPB zorganizowali-
śmy „Dziedziniec tysięcy świateł”. Pierwszą taką atrakcję 
nie tylko na zamku w Wiśniczu, ale na zamkach małopol-
skich w ogóle. I pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Od połowy stycznia do początku marca nasz rozświetlony 
dziedziniec odwiedziło ponad 4,5 tys. osób. Odbyły się na 
nim oświadczyny (3 razy), padały urodzinowe i imieninowe 
życzenia oraz powstało setki rodzinnych zdjęć. Specjalny 
ukłon wykonaliśmy w stronę dzieci i młodzieży szkolnej 
z naszej gminy, które mogły gościć na „Dziedzińcu tysięcy 
świateł” bez ograniczeń i bezpłatnie. Jedyne negatywne uwa-
gi jakie usłyszeliśmy to, dlaczego dziedziniec nie rozbłysnął 
światłami wcześniej, przed Bożym Narodzeniem. Niestety, 
termin otwarcia atrakcji nie zależał od nas. Zrobiliśmy to 
jak tylko było możliwe. Ale już dzisiaj mogę państwa za-
pewnić, że na następną zimę przygotujemy podobną atrak-
cję w jeszcze bogatszej wersji i na pewno na jej początek. 
Rozmowy w tej sprawie już się rozpoczęły.

Można więc powiedzieć, że pomimo pandemii rok 2021 
rozpoczął się w Muzeum Ziemi Wiśnickiej „świetliście”. 
Nie poddajemy się wirusowi. Od początku marca możemy 
udostępniać wnętrza zamku. Przygotowujemy się inten-
sywnie do sezonu turystycznego i jak zwykle planujemy 
nowości i niespodzianki. Z nowości już od kwietnia na 
Trasie Dworskiej pojawi się nowa ekspozycja poświęcona 
historii Klasztoru Karmelitów Bosych i Zakładu Karnego. 
Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Dziedzictwa Kultury 
i Natury oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 
Jej pierwszym efektem będzie wspaniała wystawa 
„Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX wie-
ku”, którą będzie można oglądać w salach wiśnickiego za-
mku od początku września do końca października. Wystawa 

jest zwieńczeniem czwartej edycji 
muzealnego programu rekonstrukcji 
historycznej pt. Wilanów dla Młodych 
Talentów. Projektu adresowanego do 
miłośników krawiectwa historyczne-
go z całej Polski. Będzie z pewnością 
dużą atrakcją i z dumą chcemy podkre-
ślić, że zamek w Nowym Wiśniczu bę-
dzie jedynym miejscem w Małopolsce 
gdzie tę wystawę będzie można zoba-
czyć.

Tradycją majową na zamku był 
w ostatnich latach „Magiczny Tydzień”. 
W ubiegłym roku z wiadomych po-
wodów nie mógł być zorganizowany. 
Powód, czyli pandemia, nie minął, ale 
mając nadzieję, że w maju wirus bę-
dzie już zanikał czynimy przygotowa-
nia, aby do tradycji majowej imprezy 

w pierwszym tygodniu maja powrócić. 
W tym roku pierwszy majowy weekend nie będzie taki „dłu-
gi” jak zwykle. A to dlatego, że 1 maja przypada w sobotę 
i weekend będzie wydłużony tylko o wolny poniedziałek. 
Niemniej przygotowujemy dla Państwa niespodziankę i, je-
żeli tylko sytuacja z pandemią pozwoli, zaprosimy na dwa 
dni „innego” zwiedzania zamku zwieńczone wyjątkową 
atrakcją. Ponieważ ma to być niespodzianka to więcej nie 
zdradzę, ale zapewniam - takiej atrakcji na wiśnickim zamku 
jeszcze nie było. Jeżeli obostrzenia pandemii uniemożliwią 
tę imprezę na początku maja to następnym terminem, w któ-
rym będziemy chcieli ją zrealizować jest początek czerwca.

I tak doszliśmy już do wakacji i kolejnej tradycji, czyli 
„Weekendu z Orężem Polskim”. Tu znowu musi pojawić się 
zastrzeżenie o pandemii, ale wierzę, że pod koniec sierpnia 
będzie ona już tylko niemiłym wspomnieniem. Może tak 
jak w ubiegłym roku, wirus chociaż zawiesi swoją działal-
ność na wakacje. Dlatego przygotowania do III edycji tej 
imprezy ruszyły pełną parą. Odbędzie się również w jej ra-
mach Turniej Husarski o nagrodę Marszałka Województwa 
Małopolskiego, w nowej, bardziej rozbudowanej formule 
i w randze eliminacji Ogólnopolskiej Ligi Husarskiej. To 
nie wszystko. W tym roku przypada 400-lecie bitwy cho-

Zamek na tle panoramy Nowego Wiśnicza.Fot. Archiwum MZW.
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cimskiej. I z tego powodu Weekend Oręża Polskiego będzie 
miał wyjątkową rangę i oprawę. Ale to już kolejna niespo-
dzianka. Jak będą wyglądały obchody rocznicy chocimskiej, 
jaka będzie ich ranga i kto nas odwiedzi, zdradzimy na pew-
no przed wakacjami. Prosimy o trochę cierpliwości i takie 
zaplanowanie sobie wakacji, aby wrócić z nich przed 29 
sierpnia. Zapewniam, będzie warto.

Dobrych informacji nigdy za dużo, zwłaszcza teraz. 
A taka miła informacja dotarła do nas z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, które rozpatrzyło pozytywnie 
dwa nasze wnioski o dofinansowanie prac remontowych 
i konserwatorskich na zamku. Dzięki temu będziemy konty-
nuować między innymi odbudowę murów Bastionu wschod-
niego. Jeśli prace przebiegną bez problemów (w obiektach 
zabytkowych trzeba liczyć się z niespodziewanymi dodat-
kowymi pracami), to w jesieni po raz pierwszy udostępni-
my bastion dla zwiedzających. Być może także ze specjalną 
ekspozycją.

Jak państwo zauważyli nie napisałem na razie nic o pla-
nach związanych z budynkiem Muzeum na ul. Zamkowej. 
A to dlatego, że w styczniu rozpoczął się tam gruntowny 
remont. W ramach inwestycji prowadzonej przez Urząd 
Miejski obiekt przejdzie termomodernizację i otrzyma no-
woczesne wyposażenie. Zmieniona zostanie aranżacja eks-
pozycji i rozszerzona możliwość prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych. Koniec prac planowany jest na wrzesień i mamy 

nadzieję zaprezentować państwu Muzeum Ziemi Wiśnickiej 
na ulicy Zamkowej w nowej odsłonie na początku paździer-
nika.

A póki co, cały zespół Muzeum Ziemi Wiśnickiej życzy 
czytelnikom Wiadomości Wiśnickich i wszystkim miesz-
kańcom Gminy Nowy Wiśnicz dużo zdrowia w tych covi-
dowych czasach!

Piotr Pyziak

   MARCELEK KUBALA - MAŁY WIELKI WOJOWNIK

Marcelek Kubala z Jadownik od urodzenia 28 paź-
dziernika 2018 r. pokazuje swe waleczne oblicze. Zmagał 
i zmaga się z wieloma przeciwnościami, ale wraz z rodzi-
cami, dla których jest największym skarbem podejmuje 
walkę o życie i zdrowie każdego dnia. 

Teraz najważniejszym wyzwaniem jest przeszczep wą-
troby, którego podjął się szpital w Chicago. Koszt trans-
plantacji dla rodziców jest ogromny, to kwota ośmiu milio-
nów złotych. Dzięki ludziom, którzy otworzyli swoje ser-

ca, środków gromadzi się coraz więcej. Do akcji pomocy 
Marcelkowi włączyły się również organizacje z naszej gmi-
ny. Pierwsze odbyły się już pod koniec lutego.

 20 lutego w akcję pomocy włączyło się KGW 
„Kobylanki” z Kobyla. Wystarczył jeden telefon z biura fun-
dacji, gdzie monitorują zbiórkę na rzecz chłopca, do naszej 
pani Prezes Renaty Kokoszki, która zadzwoniła do mnie - co 
robimy? Odpowiedź musiała być tylko jedna - pomagamy! 
Panie z zarządu KGW Kobylanki: Renata Kokoszka, Jolanta 

Lasota i Lucyna Igielska pojechały do Jadownik, 
gdzie otrzymały identyfikatory oraz zaplombowa-
ne puszki do zbiórki. Moim zadaniem było zorga-
nizowanie naklejek na paczki oraz zamieszczenie 
na Facebooku i na stronie internetowej Kobyla 
informacji o akcji. Dzięki pomocy Państwa Anny 
i Kazimierza Wójsów mogliśmy nasz namiot, któ-
ry został użyczony z MOK Nowy Wiśnicz, usta-
wić przy sklepie Groszek w Kobylu – relacjonuje 
sołtys Kobyla Małgorzata Grabiec i jak dodała 

- do akcji włączyły się też Panie z Dębna, któ-
re przywiozły swoje wyroby. W piątek 19 lutego, 
zebrałyśmy się na Świetlicy Wiejskiej w Kobylu, 
żeby przygotować paczki na kiermasz i kolejna 
radość. Ciasta upiekły wszystkie panie z KGW 
oraz mieszkańcy naszej wioski. Po zapakowaniu 
okazało się że mamy 210 paczek z ciastem oraz 
zabawki i inne produkty podarowane przez do-
brych ludzi .

Koło Gospodyń Wiejskich  w Kobylu podczas kiermaszu charytatywnego.

Dziedziniec zewnętrzny wiśnickiego Zamku z iluminacja pn. 
„Dziedziniec tysiąca świateł”. Fot. Archiwum MZW.
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z bajek: Goofy, Kaczor Donald i Kubuś 
Puchatek, które częstowały najmłodszych 
darczyńców cukierkami. Członkinie KGW 
w Chronowie część z przygotowanych 
artykułów, sprzedały następnego dnia 
przy kościele w Chronowie po mszach 
świętych. Wszystkie przygotowane pro-
dukty szybko znalazły swoich nabywców. 
Wydarzenie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem i bardzo ciepłym przyjęciem, cze-
go świadectwem jest przede wszystkim ze-
brana łącznie przez oba Koła kwota 22289, 
84zł Wdzięczność wyrazić należy również 
ofiarodawcom, którzy na kiermasz przeka-
zali swe wyroby: Zakładowi Przetwórstwa 
Mięsnego Mariana Mochla z Muchówki, 
Cukierni Kryształek z Nowego Wiśnicza, 

Cukierni Caramello z Muchówki, P.H.U. C.D.S. Jacek 
Glonek z Brzeska.

Do akcji przyłączyło się również KGW z Królówki. 
O akcji zbiórki pieniędzy dla Marcela Kubali, napisała na-
sza koleżanka na grupie KGW. Ponieważ wszystkie jesteśmy 
matkami, nie mogłyśmy przejść obojętnie. Zgodnie posta-
nowiłyśmy włączyć się w przygotowania. Wystarczyły dobre 
chęci, których w naszym Kole nie brakuje. Akcja przerosła 
nasze oczekiwania. – wspomina Małgorzata Tyndel – kwotę, 
którą udało się nam zebrać 20670,00 zł. Brawo mieszkańcy 
Królówki i okolic!

W dniu, kiedy kończymy pisać o zbiórkach zorgani-
zowanych w naszej gminie, jej bohater Marcelek, jest już 

w Chicago. Przeprowadzane są badania, 
konsultacje lekarskie ze specjalistami 
transplantologii. Planowany jest prze-
szczep rodzinny i dawcą może będzie mógł 
być tata. Decyzję podejmą lekarze, mając 
na uwadze zdrowie Marcelka i uniknięcie 
zagrożeń. Teraz wszyscy trzymają mocno 
kciuki, żeby wszystko przebiegło pomyśl-
nie i życzą szybkiego powrotu do zdrowia.

Opracowanie 
Redakcja „WW”

Kiermasz odbył się następnego dnia i już przed roz-
stawieniem namiotu - tu dziękuję naszemu radnemu panu 
Janowi Gazdzie, który dostarczył namiot i pomógł go roz-
stawić oraz panu Włodzimierzowi Waśko - byli pierwsi chęt-
ni na zakup naszych ciast. Cały kiermasz trwał do godziny 
12-tej, wszystko zostało sprzedane, a kwota która zasiliła 
konto małego wojownika to 10157,90 zł .

Kolejny weekend należał do KGW Łomna i KGW 
Chronów. 27 lutego 2021 r. panie z tych kół zorganizowały 
akcje w Nowym Wiśniczu przy sklepie Groszek. Na kier-
masz przygotowanych zostało ponad 300 paczek z ciasta-
mi, ciasteczkami i innymi słodkościami wykonanymi przez 
mieszkanki Chronowa. Mieszkańcy Łomnej, do których 

przyłączył się Połom Duży i Leksandrowa przy-
gotowali 270 paczek. Ponadto członkinie KGW 
w Chronowie upiekły 70 szt. różnych chlebów, 
w sprzedaży pojawiły się także wiejskie wędliny, 
smalczyki. Można było również zakupić zabawki 
i książki dla dzieci ofiarowane przez mieszkań-
ców. Do wsparcia akcji, przed sklepem Groszek, 
zachęcały sympatyczne i radosne postaci  Podczas kiermaszu. Koło Gospodyń Wiejskich w Łomnej.

Przygotowania do kiermaszu. Pamiątkowe zdjęcie przedstawicielek KGW w Chronowie.

Kiermasz charytatywny. Przedstawicielki Koła 
Gospodyń Wiejskich w Królówce.
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Działająca w Rzeszowie firma 
Polimarky jest producentem szerokiej 
gamy modyfikowanych tworzyw sztucz-
nych przeznaczonych do wytłaczania 
i formowania wtryskowego. Na ich stro-
nie możemy przeczytać „Nasz zespół 
wykwalifikowanych i doświadczonych 
specjalistów nieustannie czuwa nad 
utrzymaniem wysokiej jakości produk-
tów i dostosowaniem ich do wymogów 
ochrony środowiska”.

Firma podejmuje także szereg działań 
mających propagować idee proekologicz-
nego stylu życia. Jednym z nich było zapro-
szenie uczniów Wiśnickiego Plastyka do 
ciekawej akcji #Recyclingloop.

Celem głównym było podniesienie 
wśród młodzieży wiedzy o gospodarce 
w obiegu zamkniętym recyclingowej pętli, która 
pozwala na wtórne wykorzystanie zasobów. 

Są takie branże, w których nie można zastą-
pić tworzyw sztucznych innymi materiałami. 
Zwrócenie uwagi na różnice między szkodliwym 
plastikiem, a tworzywami, które stanowią ważny 
czynnik rozwoju i podlegają recyklingowi.

Drugim, nie mniej ważnym, celem było za-
projektowanie kalendarza, którego karty nawią-
zywałyby do produktów firmy Polimarky, równo-
cześnie promując mądre korzystania z zasobów, 
w których wykorzystywane są tworzywa sztucz-
ne. 

Konkurs, ogłoszony we wrześniu, odbywał 
się w trudnych warunkach, spowodowanych 
zdalną pracą uczniów. Mimo to powstały wyjąt-
kowe projekty. 

Komisja konkursowa, w której skład wcho-
dzili przedstawiciele firmy oraz szkoły, doceni-
ła walory artystyczne przygotowanych prac. 26 lutego na 
spotkaniu zdalnym ogłoszone zostały nazwiska laureatów. 
Wyróżniono dwa projekty Kaji Kosiorowskiej i Liliany 
Skut (nagrody pieniężne). Nagroda główna, czyli publika-
cja pracy konkursowej w formie kalendarza przeznaczo-
nego do dystrybucji oraz nagroda pieniężna trafiła w ręce 
Oliwii Strzopy, uczennicy klasy 3. 

Dla uczestników konkursu była to nie tylko możliwość 
promowania swojej twórczości, sprawdzenia w praktyce 
zdobytych umiejętności, ale również zdobycia doświadcze-
nia we współpracy z partnerami biznesowymi. 

Dziękujemy za zaproszenie do współpracy organizato-
rom akcji: Magdalenie Woźniak z Agencji marketingowej 
The Imagine i Katarzynie Łebkowskiej Marketing Manager 
z firmy Polimarky.

Magdalena Potaczek-Szwed, 
Barbara Szota-Rekieć

KALENDARZ POLIMARKY PROJEKTU OLIWII
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z okresu międzywojennego. Wiele osób pamięta studnię 
w górnej części ulicy Kmitów, która do lat 90. XX w. sta-
nowiła stały element miejscowego krajobrazu. Z tego ujęcia 
m.in. czerpano wodę do celów wytwórczych piekarni dzia-
łającej w latach 50. XX w. przy skrzyżowaniu ul. Kmitów 
i Zamkowej3. Jednak jakość wody z tej studni w później-
szych latach uległa pogorszeniu, a otwór szybu ostatecznie 
został zasypany. 

Na jednym z obrazów Stanisława Klimowskiego z roku 
1933 widnieje studnia na tle kościoła parafialnego w Nowym 
Wiśniczu namalowanego od strony ulicy Targowej. Co naj-
mniej trzy publiczne studnie powstały w tzw. dzielnicy ży-
dowskiej w okolicy 
Żabiego Potoku. 
Wówczas był to 
teren podmokły, 
a miejscami nawet 
bagnisty, stąd też 
lustro czerpalnej 
wody zwykle poja-
wiało się na niewiel-
kich głębokościach. 
Studnie te były 
usytuowane przy ul. 
Głowackiego, nieco 

Jednym z charakterystycznych obiektów małej archi-
tektury, która wpisała się w pejzaż  Wiśnicza, jest drew-
niana zabudowa studni miejskiej. Jej początki sięgają 
czasów lokacji miasta, a obecny wygląd zyskała w roku 
2003. Zgodnie ze średniowiecznym prawodawstwem, to 
założyciel grodu zapewniał mieszkańcom dostęp do pub-
licznego ujęcia wody, która nie tylko miała służyć do ce-
lów socjalno-bytowych, ale również w razie pożaru, do 
jego gaszenia. 

Studnię wytyczono i wykopano w centralnym punkcie 
wiśnickiego Rynku. Początkowo głębokością sięgała kilku-
nastu metrów, a przekrój kamiennej cembrowiny wynosił 
140 cm. Chociaż nie zachowała się ikonografia przedstawia-
jąca pierwotny mechanizm do wyciągania wody, to najpraw-
dopodobniej studnia wyglądem przypominała powszechnie 
używane w tamtych czasach. Typowy kołowrót studzienny 
składał się z walca ze sznurem, co najmniej jednego koła, 
i osadzony był na masywnych, drewnianych słupach. Wodę 
czerpano w dębowych wiadrach o pojemności 25 l. Teren 
wokół studni wyłożono kamiennym brukiem. Od ujęcia 
zwyczajowo biegła niewielka fosa, którą odpływała rozla-
na woda przy napełnianiu wiader1. Wykopanie studni było 
bardzo drogą inwestycją i nie zawsze wyłożone fundusze 
gwarantowały oczekiwany efekt. Dlatego też kolejni włoda-
rze miasta byli zobowiązani dbać o jej właściwe eksploato-
wanie oraz okresowe remonty, co zostało udokumentowane 
w księgach miejskich. 

Altanowe zadaszenie nad głównym ujęciem w Rynku 
pojawiło się dopiero w drugiej połowie XIX wieku i nie 
przetrwało do współczesnych czasów2. Wtedy też studnię 
pogłębiono do ok. 20 m. Przez kolejne stulecia ujęcie było 
głównym, chociaż nie jedynym, publicznym miejscem po-
boru wody przez wiśnickich mieszczan. Z chwilą rozrasta-
nia się miasta, w różnych jego częściach powstawały kolej-
ne publiczne studnie. W centrum Wiśnicza jeszcze w latach 
60. XX w. czerpano wodę z drugiego, równie starego ujęcia, 
wydrążonego w południowej pierzei rynku, którego żeliw-
ny mechanizm z korbą, został uwieczniony na fotografiach 

STUDNIA MIEJSKA

Obraz Stanisława Klimowskiego z 1933r. Na pierwszym planie jed-
na z publicznych studni.

Wygląd studni miej-
skiej na podstawie 
opowiadań.

Rynek w Nowym Wiśniczu. Na tle ratusza zabudowa studni miej-
skiej z przełomu lat 40.-50. XX w.
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powyżej skrzyżowania z ul. Żydowską, kolejna w połowie 
obecnego łącznika spacerowego będącego przedłużeniem 
ul. Nowej prowadzącego w kierunku południowym do ul. 
Kazimierza Wielkiego (do roku 1942 w okolicy tego miej-
sca funkcjonowała żydowska mykwa, stąd ścieżka, a obec-
nie łącznik spacerowy w potocznej nazwie przetrwał do 
końca lat 90. XX jako „Łaźnia”4) oraz przy skrzyżowaniu 
ulic Pogodnej z Lipnicką. Mieszkańcy, którym poziom wód 
gruntowych albo środki finansowe pozwalały wybudować 
studnię w obrębie własnej posesji, należeli do nielicznych. 
Toteż większość społeczności Wiśnicza musiała nosić wodę 
z publicznych ujęć lub z pobliskiej rzeki Leksandrówki. 
Służyły im do tego drewniane nosidła – oheblowane drąż-
ki w kształcie pałąka z wcięciem na szyję, do których były 
przymocowane łańcuchy zakończone hakami do podwie-
szania wiader. Po wodę chodziło się nawet kilka razy dzien-
nie, a zgromadzony zapas przechowywano w dębowych 
beczkach nakrytych pokrywą. 

Opisując historię wiśnickich studni, należy również 
wspomnieć o wydajnym ujęciu wody pitnej znajdującej się 
na dziedzińcu zamku, które w razie oblężenia warowni wraz 
z zapasami żywności pozwalało załodze na długą obro-
nę. Studnia została wydrążona lub pogłębiona w czasach 
Stanisława Lubomirskiego około roku 16215. W głębszych 
warstwach została wykuta w skalistym podłożu do głębo-
kość 36 m i poziomem sięga rzeki Leksandrówki. Obwód 
cembrowiny wynosi 180 cm, a lustro wody, jeszcze w cza-

1Prawdopodobnie dopiero po wielkim pożarze w 1863 r., wiśniccy 
rajcowie podjęli decyzję o wykonaniu na rynku ziemnego, obwało-
wanego zbiornika przeciwpożarowego pełniącego rolę cysterny do 
gromadzenia wody opadowej, do której podłączono również fosę 
od głównej studni.
2W latach powojennych, ze względu na zły stan, rozebrano drew-
nianą konstrukcję. Również kamienna cembrowina nie przetrwała 
do naszych czasów. Ze wspomnień Wiesława Mikulskiego dowia-
dujemy się, że w miejscu pierwotnego zadaszenia studni w latach 
pięćdziesiątych postawiono wysoką, drewnianą wiatę, która pełni-
ła rolę wieży ciśnień. Wodę można było zaczerpnąć po odkręceniu 
zaworu. Przy projektowaniu obecnie istniejącej konstrukcji wzo-
rowano się na fotografiach wiśnickiego rynku z lat czterdziestych 
XX w., na których można dostrzec ówczesną zabudowę, a także 
w oparciu o wygląd i łączenia ciesielskie studni z Tyńca.
3O czym wspomina w rozmowie z autorem tekstu Henryk Dejnak, 
od urodzenia mieszkaniec Nowego Wiśnicza.
4W trakcie prac ziemnych prowadzonych w 2000 r. przy ulicy 
Nowej zostały odsłonięte fragmenty drewnianych rur, którymi do-
prowadzano wodę do łaźni z ujęcia od strony południowej.
5Według legendy, do drążenia zamkowej studni zostali zmuszeni 
tatarscy lub tureccy jeńcy wzięci do niewoli w jednej z wielu zbroj-
nych bitwach obronnych prowadzonych przez Lubomirskiego na 
rubieżach Rzeczpospolitej.
6O czym pisze Benignus Józef Wanat OCD w „Architektura i wypo-
sażenie kościoła i klasztoru Karmelitów bosych w Wiśniczu”
7XVII wieczny zbiornik został przypadkowo odkryty podczas prac 
remontowych w 2017 roku. Na tym miejscu obecnie postawiono 
atrapę studni.

Współczesne zadaszenie studni (Fot. Jerzy Łacny).

Żeliwny kołowrót studzienny ulokowany na dziedzińcu wewnętrz-
nym Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu (Fot. Paweł Jastrzębski).  

Publiczne ujęcie wody w południowej części wiśnickiego Rynku 
lata 30. XX w. Fot https://www.facebook.com/starezdjeciawisnicza/

sach powojennych, kiedy z niej korzystano, utrzymywało 
się na wysokość 10 m od dna. 

Również Klasztor Karmelitów posiadał własne źródło. 
Zadaszona studnia z kołowrotem była niegdyś usytuowana 
pośrodku większego dziedzińca wewnętrznego (23x24m)6. 
Ponadto zakonnicy korzystali z wybudowanego na dzie-
dzińcu kamiennego zbiornika do gromadzenia zapasów 
deszczówki, którą prawdopodobnie wykorzystywali do 
podlewania upraw w przyklasztornym ogrodzie7. 

Jeszcze wiele lat po II wojnie światowej, chodzenie po 
wodę było regularnym i uciążliwym zajęciem. Dopiero ze-
lektryfikowanie kolejnych miejscowości stało się motywa-
cją i inspiracją do podjęcia tematu wodociągowania, a „sen 
o własnym kranie z wodą” zaczął spełniać się dopiero pod 
koniec lat 50. XX wieku.

Leszek Marszałek
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Piątego lutego 2021 roku, jedenastu uczniów kla-
sy pierwszej oficjalnie powiększyło grono społecz-
ności Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce. 

Od początku roku szkolnego przygotowywali się do tej, 
jakże ważnej uroczystości. Niestety okres pandemii wydłu-
żył czas oczekiwania na pasowanie. W końcu nastał ten uro-
czysty dzień.                                 

Od samego rana w klasie pierwszej panowała świątecz-
na atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, piękna 
dekoracja sali- wszystko po to, aby ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej wypadło jak najbardziej uroczyście.

Po przywitaniu uczniów przez Panią Dyrektor Annę 
Górkę nastąpiła część artystyczna. Pierwszoklasiści za-
prezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, 
udowadniając w ten sposób  gotowość do przyjęcia ich do 
grona społeczności szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmosferze nastąpiło ślubowa-
nie na Sztandar Szkoły. Uczniowie ślubowali być dobrymi 
Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym za-
chowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycie-
lom. 

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała sym-
bolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia 

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Prymasa Tysiąclecia w Muchówce”- mówiła, dotykając ra-
mion swoich podopiecznych. 

Następnie odbył się akt pasowania na czytelnika, dzię-
ki któremu uczniowie zostali pełnoprawnymi czytelnikami, 
w nagrodę otrzymali  książki.

Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzy-
mali od rodziców prezenty w postaci wygrawerowanych 
imiennych zestawów do pisania. Oprócz tego, ich starsi ko-
ledzy, uczniowie klasy trzeciej, podarowali im wyjątkowe 
(imienne) breloczki.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Katarzyna Wójcik

Uczniowie: Filip Bakalarz, Sebastian Fąfara, Jakub Kazior, Kacper Kądziołka, Gabriela Michałek, Piotr Pawłowski, Marcel Rajca, Marcel 
Więcław, Natalia Wnęk, Emil Wołek, Weronika Zachariasz z panią Katarzyną Wójcik.
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W poprzednim wydaniu „Wiadomości Wiśnickich”, 
zostali zaprezentowani najmłodsi mieszkańcy Gminy 
Nowy Wiśnicz, którzy biorąc udział w uroczystym pa-
stowaniu pierwszoklasistów, wstąpili w grono uczniów 
szkół podstawowych. 

Swoim starszym koleżankom i kolegom pozazdrościły 
przedszkolaki. Co prawda, na ich dzień „pasowania” przyj-

WIŚNICKIE PRZEDSZKOLAKI
dzie im jeszcze trochę poczekać, jednakże przychylając się 
do prośby, i „spełniając marzenia” wielu dziadków i babć,  
udostępniamy strony „Wiadomości Wiśnickich”, na któ-
rych prezentujemy ich pociechy - najmłodszych obywateli 
uczęszczających do wiśnickiego przedszkola.

Redakcja        

,,Orły’’ Stoją od lewej: Leon, Jasiu W., Dominik, Jasiu K., Kacper, Arek, Kuba,Marcin, Antek, Krystian.
Siedzą od lewej: Ada, Alicja, Julia, Hania, Milenka, Wiktoria, Blanka.

,,Jeżyki’’ Stoją od lewej: Alan, Olga, Nikola, Marcel Z., Marcel R., Natalka, Kacper, Mikołaj P. ,Bartuś, Leon, Ola.
Siedzą od lewej: Emilka, Martynka Ś., Oliwka, Szymon, Wojtuś, Mikołaj O., Michalinka, Martynka K., Tymon M., Stasiu, Antoś, Tymon 
Z., Zuzia, Ada.



24   Wiadomości Wiśnickie

„Motylki’’ Stoją od lewej: Zuzia, Zosia, Gabrysia, Maja, Igor F., Basia, Przemuś.
Siedzą od lewej: Iza, Julka, Weronika, Dawid, Jakub, Tymek, Miłosz, Igor B.

,,Pszczółki’’ Stoją  od lewej: Tosia, Radek, Antek, Szymon W., Emilka G., Jadzia, Michałek, Michasia. 
Siedzą od lewej: Emilka K., Małgosia, Natalka, Gabrysia, Nicola, Mateusz, Natan, Ola.
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„Kangurki’’ Stoją od lewej: Amelka P., Karolina K., Milenka, Miłosz, Mikołaj, Kacper, Maja, Ania. 
Siedzą od lewej: Amelka B., Madzia, Gabrysia, Zosia, Karolina R., Michasia.

,,Tygryski’’ Stoją od lewej: Martynka, Karolinka, Kubuś, Karolek, Lena, Helenka.
Siedzą od lewej: Amelka, Milenka B., Milenka P., Lidzia, Klara.
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WIŚNICKIE KIOSKI 
 SENTYMENTALNA PODRÓŻ W CZASY RETRO

Z dzieciństwa zapamiętałem je jako zielono-żół-
te blaszaki, oszklone dookoła oknem wystawowym. 
Wieczorami, niczym latarnie, rzucały blask światła na 
pobliskie chodniki wiśnickiego rynku. W latach 60.,70. 
i 80. były nie tylko symbolem szybkiej sprzedaży, ale 
również swoistą „galerią” wielości towarów zgromadzo-
nych zaledwie na kilku metrach kwadratowych. 

W Wiśniczu funkcjonowały dwa. W określeniu ich loka-
lizacji dodawano do nazwy przedrostek – „przy podstawów-
ce” (ten znajdował się w sąsiedztwie szkoły), drugi uloko-
wany był naprzeciw posterunku ówczesnej milicji (w tym 
budynku znajdowała się również Poczta). 

Mało kto dziś kojarzy nazwisko Gudanek. W pamięci 
najstarszych mieszkańców Wiśnicza zachował się obraz 
sklepiku, w którym można było kupić prawie wszystko, od 
nafty po tytoń. Nieduży, kanciasty budynek, niegdyś „ster-
czący” na rogu Rynku i ulicy Grunwaldzkiej, w końcu mu-
siał ustąpić zaplanowanej w tym miejscu budowie Domu 
Towarowemu GS. Julian Gudanek przeniósł swoje stoisko 
do blaszanego kiosku ustawionego w północnej części ryn-
ku, który prowadził do roku 1965. Przez kolejne lata praco-
wały w nim Panie Ewa Kozak i Bożena Tabor. 

Równolegle w Wiśniczu funkcjonował drugi kiosk. Jego 
wieloletnim pracownikiem był (dziś już nieco zapomniany) 
Bolesław Kupczyk. W tym punkcie „przy podstawówce” - 
opowiada pani Barbara Klasa, wspominając swojego stryja 
Bolesława, który prowadził ów kiosk oprócz gazet, papiero-
sów na sztuki, podstawowych środków czystości, można było 
kupić np. dziecięce zabawki. 

W roku 1965 po odejściu Kupczyka na emeryturę, kio-
skarką została pani Anna Trzeciak, a następnie Maria 
Kupiec. Były to czasy, kiedy w kiosku lokalne gospodynie 
często pytały o pończochy ze „stylonu” i kultowy wów-
czas krem „Nivea”, natomiast panowie o wodę „kolońską” 
w butelce z wiklinowym 
oplotem o charakterystycz-
nym zapachu i równie spe-
cyficznej nazwie „Prastara”. 
W tych, dobrych czasach 
kioski niemal zastępowa-
ły zwykłe sklepy, a przed 
ich okienkiem często usta-
wiały się długie kolejki 
- wspomina Maria Kupiec. 
Zaopatrywane przez jed-
ną hurtownię, posiadały 
to, czego klienci potrzebo-
wali. Prym (zgodnie z ideą 
upowszechniania prasy 
i książki przez  RUCH) 
wiodły gazety - wiele tytu-
łów, w tym m.in. uwielbia-
ne „Przyjaciółka”, „Tempo” 
a przez młodzież „Młody 
Technik”. Zakładano wów-
czas bardzo popularne 

„teczki”, w których klienci 

zawsze mieli odłożone, zamówione tytuły. Przeważnie było 
ich kilka.

Oczywiście sprzedawało się całą gamę produktów - 
proszki do prania, pasty do zębów, żyletki do golenia dla 
panów, farby do włosów dla pań, ale również art. piśmienni-
cze, baterie, zapałki no i przedewszystkim papierosy. Wiele 
marek papierosów, którymi wówczas delektowano się, jak 
czymś naprawdę wyjątkowym. Wtedy palenie wiązało się 
z pewnym prestiżem, było „modne” w urzędach, wśród arty-
stów i lekarzy. W ogóle papierosy i ich amatorzy to odrębny 
temat, o którym można by długo opowiadać. Najchętniej ku-
powano „Sporty” i „Popularne” bez filtra bo tanie i „dawały 
kopa”, chociaż wydawały woń rozgrzanego asfaltu. Były 
też „Klubowe”, które dobrze się sprzedawały, zwłaszcza 
w okresie stanu wojennego (wtedy można było je nabyć na-
wet na sztuki). „Exstra mocne”, które potocznie nazywano 
„schabowymi” występowały w wersji z filtrem lub bez i do-
czekały się żartobliwego określenia „schabowy z kością lub 
bez”, natomiast elitarnym i drogim, polskim produktem ty-
toniowym na zachodniej licencji były papierosy „Marlboro”. 
Uchodziły wówczas za wyborny towar i często były wręcza-
ne jako „drobny gest wdzięczności” za załatwienie czegoś 
w tamtych, niełatwych czasach.

W latach osiemdziesiątych kioskarką „Ruch-u przy pod-
stawówce” zostaje pani Krystyna Zelek. Po kilku latach jej 
starań o dogodniejszą lokalizację (bliżej głównej drogi), 
którą popierało wielu klientów decyzją naczelnika gminy, 
kiosk zostaje przeniesiony w południowo-zachodnią pierze-
ję rynku. Dzisiaj, po 37 latach pracy pani Krystyna właś-
ciwie mogłaby odejść już na zasłużoną emeryturę, jednak 
przywiązanie do „znajomych” zawsze życzliwych i pogod-
nych klientów, do zwyczajnego „dzień dobry”, „co słychać” 
czy „życzę miłego dnia”, wyzwala w niej niespożytą energię 
i radość z wykonywanej pracy.

Ulica w centrum wiśnickiego Rynku z pierw. Połowy lat 40-tych XX w. W tle sklepik Juliana Gudanka. 
Fot. Strona internetowa https://www.facebook.com/starezdjeciawisnicza/ 
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Kiosk dosłownie „zawsze 
był po drodze”, bo kiedy na-
wet jechało się do Bochni 
można było kupić w nim bilet 
autobusowy, a dla wypełnie-
nia czasu w podróży krzyżów-
kę, wtedy również długopis, 
itd., itd. Często klienci zatrzy-
mując się po przysłowiową 

„gazetę”, kupowali jeszcze 
wiele innych, podstawowych 
artykułów.

Pani Maria Kupiec już od 
dawna jest na emeryturze. 
Za „okienkiem” kiosku prze-
pracowała 35 lat, przy czym 
w latach osiemdziesiątych 
zmieniła lokum z kiosku „przy 
podstawówce” na punkt „na-
przeciw policji”. Wtedy pro-
wadziła go wspólnie z Panią 
Zofią Laszkowską. Pracę 
w zawodzie kioskarki, która może ze wzglę-
du na warunki lokalowe (ciasno, temperatura 
wewnątrz zależna od warunków atmosferycz-
nych) nie należała do komfortowych, wspomi-
na z sentymentem. Zawsze lubiła utrzymywać 
kontakt z ludźmi, natomiast klienci cenili ją za 
rzetelność, skromność i taktowność. Lubiła czy-
tać „bo kiedy nie było kupujących, wzrok prze-
ważnie topiła w lekturze artykułów prasowych 
lub kartkach dostępnych wydawnictw”. I taką ją 
zapamiętano.

Po roku 2000 stare „blaszaki” zastąpiono 
małymi domkami nakrytymi stylizowanym 
dwuspadowym zadaszeniem z trójkątnymi 
lukarnami. Znikły też szyldy „Ruch” które 
w nazwie zamieniono na „wielobranżowy”, ale 
w witrynowych oknach, podobnie jak przed laty, 
dwoi się i troi od kolorowych opakowań wy-
stawionego towaru, oczywiście takiego, na jaki 
jest w danym momencie popyt. 

Dla współczesnych pokoleń Wiśniczan, 
małe, kioskowe sklepiki z tzw. „ duszą”, 
to odległe dzieje. Kolejny rozdział tej 
historii dzisiaj zapisuje m.in. pani Ewa 
Andrukowicz, która od kilku lat pro-
wadzi kiosk ten „naprzeciwko policji”. 
Może kiedyś po latach w sentymental-
nych wspomnieniach ktoś przywoła czasy 
lat 20 XXI wieku, które wtedy będą dla 
współczesnych równie retro jak te „nie-
zwykłe”, z naszych lat - 60 i 80 XX wieku.

 
Leszek Marszałek 

Współczesna bryła pawilonu wiśnickich kiosków.

W tle widoczny kiosk RUCH-u, Lata 80. XX w.

Róg ulic Rynek i Grunwaldzkiej. Na pierwszym 
planie sklepik Juliana Gudanka. Fot. Strona in-
ternetowa https://www.facebook.com/starezd-
jeciawisnicza/
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HISTORIA POWIATOWEGO DROGOWNICTWA
Dzieje drogownictwa w Polsce sięgają odległych 

czasów. Wiążą się z nimi różne historie, zdarzenia, oso-
by, a także miejsca. Z opowieści rodzinnych pamiętam 
obraz przedstawiony przez ojca, który opisał pewną oso-
bę, dalszego sąsiada, o którym mówiono Dróżnik. 

Jak się z opowieści dowiedziałem nazywał się inaczej, 
a miano „dróżnik” przyległo do niego od zawodu, który kie-
dyś wykonywał. Ów człowiek każdego dnia dbał o przejezd-
ność  na powierzonym mu kilkukilometrowym odcinku dro-
gi. Jego praca polegała na łataniu wybojów, odwadnianiu 
jezdni, a w okresie zimowym odśnieżaniu newralgicznych 
odcinków drogi oraz stawianiu płotów zapobiegających 
tworzeniu się zasp. Pamiętam również z lat siedemdziesią-
tych XX. w. tzw. „smolarnię”, która była ulokowana przy 
drodze skategoryzowanej jako państwowa i pełniła ważny 
punkt w utrzymaniu ówczesnych dróg.

Poniżej w zarysie przypomnimy uwarunkowania, któ-
re dały początek ulokowania Powiatowego Zarządu Dróg 
w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu

Redakcja

Powiatowy Zarząd Dróg Bochnia. Lata 1998-2007
Nowy etap drogownictwa samorządowego nastąpił po reor-
ganizacji administracji państwa w 1998 roku. Reaktywowane 
powiaty przejęły zarządzanie drogami samorządowymi po-
wiatowymi. 
Starosta bocheński w ostatnich miesiącach 1998 roku po roz-
mowach z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Oddział 
w Krakowie ustalił wstępnie przejęcie terenu dla przyszłych 
siedzib zarządcy dróg powiatowych oraz przejęcie pracow-
ników od Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Kraków 
i zatrudnienie w Powiatowym Zarządzie Dróg.
Zarząd Powiatu bocheńskiego w styczniu 1999 roku powo-
łał Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Nowym Wiśniczu 
na dawnej bazie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych 
w Krakowie, Rejonu Dróg Publicznych w Brzesku oraz 
w Bochni przy ul. Karosek 1, w budynku dawnego Rejonu 
Eksploatacji Dróg Publicznych w Bochni, przy którym znaj-
dował się niewielki plac manewrowy i mały magazyn. 
Organizacja funkcjonowania powołanej jednostki praktycz-
nie od podstaw spadła na dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg (którym w okresie od 1 stycznia 1999 roku do  14 sierp-
nia 2007 roku  był inż. Bohdan Barylak - red). Zatrudniono 
5 osób w administracji drogowej, a mianowicie: kierownika 
zarządu, księgową, referenta ds. administracyjno-pracowni-
czych, referenta d/s ochrony pasa drogowego, majstra - nad-
zorcę prac utrzymania dróg.
Prace na drogach wykonywało 6 robotników drogowych 
wielofunkcyjnych.
DODP Kraków przekazał powiatowi używany samochód 
Fiat 126p oraz dwa używane samochody Żuk i był to jedyny 
sprzęt do wykonywania zadań.
Stan przekazanych budynków w Bochni i Nowym Wiśniczu, 
dróg i mostów był bardzo zły, stąd pierwsza działalność 
polegała na wykonywaniu prac interwencyjnych tj. remon-
ty budynków, remonty bieżące dróg i mostów w zakresie 

umożliwiającym w miarę normalne ich użytkowanie.
Finansowania dróg dokonywano z subwencji na drogi 
przekazywanej przez Państwo do powiatu oraz z funduszy 
samorządu powiatowego. Środki te nie zabezpieczały po-
trzeb w zakresie budowy lub przebudowy dróg i mostów, 
a pozwalały jedynie na prowadzenie bieżącego letniego 
i zimowego utrzymania dróg i mostów. Pomimo tego w la-
tach 1999-2007 stan dróg i mostów w powiecie doprowa-
dzono do stanu umożliwiającego bezpieczną i nieuciążli-
wą eksploatację przez użytkowników. Wejście Polski do 
Unii Europejskiej wyraźnie poprawiło finansowanie dróg 
w tym powiatowych i stworzyło możliwość wykonywania 
większych inwestycji drogowych, których realizację podjął 
Powiatowy Zarząd Dróg.

Krótka historia bazy w Nowym Wiśniczu.
Na przełomie lat 1951 i 1952 w wyniku reorganiza-

cji zarządzania drogami publicznymi utworzono Rejony 
Eksploatacji Dróg Publicznych w tym Rejon Eksploatacji 
Dróg Publicznych w Bochni. Budowa nowych i utrzyma-
nie istniejących dróg wymagało zapewnienia odpowiednie-
go zaplecza. REDP utworzył swoją placówkę w Nowym 
Wiśniczu przy obecnej ul. Limanowskiej. Na bazie tej pla-
cówki uruchomiono produkcję masy bitumicznej popular-
nie zwanej asfaltem. Do jego produkcji używano rozgrzanej 
smoły będącej lepiszczem wiążącym kruszywa. Z tego po-
wodu często nad okolicą unosiły się chmury gęstego dymu 
oraz duszący zapach smoły. Dlatego miejsce to potocznie 
nazywano „smolarnią”. 

Baza pod zarządem REDP przetrwała do reorganizacji 

Urzędowa tablica z godłem państwowym z lat 20. XX w., którą 
zwyczajowo zawieszano na dróżnikówkach.
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administracji państwa i drogownictwa 
w roku 1976 . 

Drogi powiatowe przemianowano 
na wojewódzkie, a zarządzanie nimi 
przejęła Dyrekcja Okręgowa Dróg 
Publicznych w Krakowie poprzez nowo 
powstały Rejon Dróg Publicznych 
w Brzesku. Baza w Nowym Wiśniczu 
stała się siedzibą obwodu drogowego. 
Kierownikiem został Alojzy Całka, 
a po nim prowadzenie obwodem prze-
jął Kazimierz Liszka. Obwód drogowy 
budował i utrzymywał drogi samorzą-
dowe na terenie gmin Nowy Wiśnicz, 
Żegocina, Trzciana i Łapanów.

Obwód drogowy istniał do roku 
1992 tj. do czasu przemianowania 
Rejonu Dróg Publicznych w Brzesku 
na Zarząd Dróg w Brzesku. Baza ob-
wodu drogowego w Nowym Wiśniczu 
w latach 1992- 1998 nie była użytkowana. W wyniku re-
formy administracyjnej (1998 r.), decyzją władz samorządu 
powiatowego, z dniem 1 stycznia 1999 r., stała się siedzibą 
obecnego Powiatowego Zarządu Dróg.

Bohdan Barylak

Historię PZD w Bochni od roku 2008 przedstawimy w ko-
lejnym wydaniu „Wiadomości Wiśnickich”.

BYŁ TAKI ZAKŁAD - POM KOPALINY

Zdjęcie grupowe PZD Bochnia, lata 40. XX w. Fot. strona internetowa GDDKiA: https://
www.gddkia.gov.pl/pl/a/338/zdjecia-grupowe

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kopalinach po-
wstał w roku 1953 jako przedsiębiorstwo państwowe, 
prowadzące działalność gospodarczą na własnym rozra-
chunku. Był jednym z 346 istniejących POM-ów zakłada-
nych sukcesywnie w latach 1947-1957. Założeniem było, 
by w każdym powiecie działał zakład świadczący usługi 
głównie dla powstających Spółdzielni Produkcyjnych 
lub PGR-ów, a także rolników indywidualnych.

W pierwszych latach działalności dysponując podsta-
wowym zestawem ciągników i maszyn, POM Kopaliny 
świadczył usługi w zakresie uprawy roli, chemicznej ochro-
ny roślin i nawożenia, transportu rolniczego i budowlanego 
oraz w zakresie dokształcania rolniczego, w tym szkoleń, 
wystaw, organizacji kursów prawa jazdy na ciągnik itp.

Mający swą siedzibę w Kopalinach, działał na 
wydzielonym w ramach rozparcelowania ziemiań-
skiego majątku po Macudzińskich o powierzchni 
7,62 ha, z zabudowaniami gospodarczymi: stajniami, 
stodołami, wiatami oraz okazałym pałacem, który 
stanowił biuro POM. Zamieszkiwały również w nim 
pierwsze zatrudnione w zakładzie osoby. 

Prowadzona od 1957r. działalność została 
wzbogacona o usługi w zakresie remontów ciągni-
ków i maszyn głównie na rzecz Kółek Rolniczych. 
Spowodowało to wzrost zatrudnienia i kształcenie 
kadr, które potrafiły sprostać postawionym wyma-
ganiom. Na terenie ówczesnego województwa kra-
kowskiego działały prawdopodobnie dwadzieścia 
dwa Państwowe Ośrodki Maszynowe, których jed-
nostką nadrzędną było Wojewódzkie Zjednoczenie 
Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa 

w Krakowie z siedzibą na Placu Szczepańskim.
Wymienione Zjednoczenie nadzorowało działalność 

POM-ów, prowadząc coroczny ranking, którego zwycięzca 
otrzymywał przechodni sztandar. POM Kopaliny w koń-
cu lat 60. i I połowie lat 70. trzykrotnie zdobył I miejsce 
w województwie i otrzymał okazały sztandar przechodni na 
własność. Na ocenę wpływały wyniki finansowe, szkolenia 
młodzieży, a w latach 70-tych sukcesywny wzrost usług 
w zakresie ochrony roślin oraz rozsiewu wapna nawozowe-
go głównie na terenach popowodziowych (Grobla, Świniary, 
Niedary). Druga połowa lat 60. oraz następna dekada to dy-
namiczny rozwój firmy. Powstają nowe obiekty jak hala na-
praw ciągników, odlewnia aluminium, hala nad warsztatami 
ślusarskimi, w której wykonywano przezwajanie silników 

Pracownicy przy cysternie do przewozu paliw, którą dostarczano benzynę do 
stacji działającej w POM Kopaliny. Fot. prywatne ze zbiorów Emilii Goryczko.
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elektrycznych. Zwiększyło to zatrudnienie, przeprowadzo-
no gruntowną wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz oddano do eksploatacji przepompownię wody ze zbior-
nikiem o pojemności 50 m3, z którego korzystały również 
nowo wybudowane domy, głównie pracowników POM. 

W celu poprawy warunków socjalnych załogi, na terenie 
zakładu wybudowano okazały budynek mieszczący stołów-
kę, pomieszczenia gospodarcze i kuchnię oraz dużą świetli-
cę przeznaczoną na zebrania załogi, spotkania okolicznoś-
ciowe- również dla dzieci i  przyjęcia weselne.

W Nowym Wiśniczu wybudowano również trzy blo-
ki, w których znalazło mieszkanie dziesięć rodzin. Wzrost 
zatrudnienia i powiększenia zasobu sprzętu transportowe-
go: ciągników i samochodów, dźwigów, wymusił  podjęcie 
decyzji o budowie stacji benzynowej na własne potrzeby, 
a w późniejszym okresie dostępnej dla wszystkich użytkow-
ników. 

Wiodącą działalnością 
była grupa elektroinstala-
cyjna świadcząca usługi 
głównie na rzecz Zakładów 
Energetycznych w zakresie 
remontu i budowy sieci ener-
getycznych napowietrznych 
i kablowych oraz stacji trans-
formatorowych.

Od roku 1975, po refor-
mie administracyjnej POM 
Kopaliny prowadził działal-
ność głównie w wojewódz-
twie tarnowskim. 

Rozwinęła się działalność 
odlewni, świadczącej usługi 
głównie dla dziewięciu ko-
palń oraz indywidualnych 
rolników w postaci alumi-
niowych kojców dla hodowli 
świń, klatek ściekowych do 
obór bezściółkowych oraz 

montażu ww. elementów. Na rzecz kopalni wę-
gla kamiennego odlewano elementy filtrów wy-
korzystywanych w procesach technologicznego 
pozyskiwania węgla (Kopalnie Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej). Na rzecz Ursusa odle-
wano koła kierownic, których był deficyt. 
Uruchomiona na szeroką skalę została pro-
dukcja instalacji elektrycznych do ciągników, 
maszyn oraz przyczep, których głównymi od-
biorcami były Agromy oraz zakłady zajmujące 
się remontem ciągników i maszyn. Dla zaprzy-
jaźnionych zakładów remontujących autobusy, 
głównie Słupsk, wykonano odlewy drobnych 
elementów typu: uchwyty, klamki, itp.

Oprócz działalności prowadzonej 
w Kopalinach, POM posiadał dwie filie, 
w Cichawce i Majkowicach, które czasowo zaj-
mowały się głównie remontem ciągników i ma-
szyn.

POM w Kopalinach należał do dużych za-
kładów pracy. W najlepszych latach zatrudniał 

około 200 osób. Stabilna sytuacja zakładu sprzyjała również 
realizacji celów socjalnych, w tym różnych form wypoczyn-
ku. Dysponując własnym autobusem, prowadzono aktywną 
działalność kulturalno-sportową, wycieczki do kin, teatrów 
miejsc historycznych i religijnych, a także na imprezy spor-
towe, m.in. organizowane na Stadionie Śląskim.

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza w kraju w latach 
80., oraz dobre wyniki finansowe zakładu, przyczyniły się 
do podjęcia decyzji o prywatyzacji  POM-u. W roku 1992 
dyrekcja w porozumieniu z radą pracowniczą podjęła de-
cyzje o zawiązaniu spółki pracowniczej TOR, której pełna 
nazwa „Techniczna Obsługa Rolnictwa” nawiązywała do 
sztandarowej działalności POM-ów. 

Eugeniusz Nowak

Dawny Pałac Macudzińskich lata 60. XX w. Fot. prywatne zbiorów Eugeniusza Nowaka.

Rok 1966. Wizytacja w POM Kopaliny delegatury Wojewódzkiego Związku 
Przedsiebiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Krakowie. 
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Działania podczas I wojny światowej prowadzone były 
również na ziemi wiśnickiej. Proboszcz parafii w Starym 
Wiśniczu ksiądz Franciszek Ratowski prowadził pamięt-
nik. Autor zawarł w nim wspomnienia życia mieszkań-
ców, funkcjonowania parafii, instytucji – szkoły, kółka 
rolniczego, poczty, posterunku żandarmerii w Nowym 
Wiśniczu i wpływających na nie działaniach wojennych 
w okresie od 09. XI. 1914 do 14 .V. 1915 roku.

W maszynopisie przygotował go w 1988 roku ksiądz 
Stanisław Jakubas.

Wspomnienia te publikować będziemy w odcinkach. 
Pierwsze wzmianki w pamiętniku dotyczą poboru miesz-
kańców Starego Wiśnicza i Kobyla i niepokoju przed zbli-
żającym się frontem.
9 listopada 1914r.

Po ogólnej konsternacji z powodu cofnięcia się armii au-
striacko – pruskiej spod Warszawy wypadki zaczęły iść nader 
szybkim krokiem. Rano przychodzi wiadomość, że pobór do 
wojska pospolitaków, który miał się rozpocząć 16. XI i trwać 
do 31. XII już się dziś rozpoczął i że zdatni pójdą zaraz pod 
wer, bo nakazano zabrać z sobą do poboru żywność na 3 
dni, koce, bieliznę, ciepłe ubrania…Jadę wieczór do miasta 
(Nowy Wiśnicz) zasięgnąć języka, obserwuję ogniska terenu 
pod dworem – widok oryginalny i piękny. Pewne małe uspo-
kojenie mi dano – osobliwie pułkownik Byrnas (emerytowa-
ny pułkownik austriacki, mieszkał w uliczce równoległej 
do rynku), ale stwierdzono ogólną panikę władz. W domu 
mówiono mi przedtem, że żandarmeria z Wiśnicza się pakuje 
i że szyld już zdjęto. To mnie najbardziej zaniepokoiło i to 
potwierdzono mi w Wiśniczu (…).
10 listopada 1914 roku

Tren (tabory bojowe) jeszcze trochę jedzie a w południe 
duży oddział saperów, który pierwszy raz w pełnym rynsztun-
ku oglądałem. Dyrektor (szkoły) Kaszuba i wikary z bratem 
Skwirutowie jadą do Bochni na wywiad, ale wracają pie-
szo tam i na powrót, bo koni za żadną cenę nie dostanie. 
Stwierdzają ogólną panikę w Bochni: wyjazd kupców, pa-
kowanie się władz i urzędników, a Bochnia nabita wojskiem 
ku Krakowowi powracającym. Tylko komisja Poborowa 
i Starostwo funguje. Do wojska biorą słabo, z Kobyla na 26-
ciu wzięto 5- ciu (…).
11 listopada 1914 roku

Spowiedź i pożegnanie się z poborowymi ze Starego 
Wiśnicza, którzy mają stawać 12 XI Podobnie było 
i z Kobylem. Zapowiadam spowiedź na południe przyszło 
sporo (...).
12 listopada 1914 roku

Oskar –( nauczyciel w Wiśnicza Małego) jedzie raniut-
ko po komunii św. z Kaszubą i Niepokojem do poboru, my 
błogosławimy poborowych i spowiadamy długo resztę męż-
czyzn i dużo kobiet. Ksiądz wikary (Roman Skwierut) jedzie 
z Kaszubową i Sławką ( żony mężczyzn do poboru) by być 
przy wyniku. 11 XI wieczór powiedziano,  znowu, że 12 XI 
będzie pobór, tymczasem dowiadują się w drodze, że poboru 
już nie ma. Komisja w nocy odjechała i Starostwo ostatnim 
pociągiem. Więc wracają.

Po powrocie Kaszuba, Oskarowie i Skwirutowie po-
dejmują decyzję o wyjeździe z obawy przed Moskalami. 
Planowali udać się w stronę Kalwarii  wieczór do Niegowici. 
13 listopada 1914 roku

Rano wśród ubierania się wchodzi Kaszuba – wraca sam. 
Wśród masy wojsk wracających ku Gdowowi, ledwie doje-
chali o 9-tej , tam ta sama panika, poczta jeszcze wcześniej 
się wyniosła o dostaniu się do kolei Oskarom nic nie umieją 
powiedzieć(...). W parafii ogólna panika i ogólne usuwanie 
wszystkiego, co by Moskale mogli pozabierać. Nawet zbo-
że w dołach chowali, doły również wszyscy pokopali by dla 
siebie mieć schronienie na wypadek strzałów, gdyby tu jaka 
bitwa miała być.
14 listopada 

… Słychać dalekie pomruki armat. Wieczorem w Kółku 
Rolniczym (dzisiejszy OER) gromada gminna. Na niej wy-
łuszczam wszystkie szczegóły na wypadek najazdu rosyjskie-
go. Wśród obrad zawołano, że się pali – rozchodzimy się 
momentalnie – stała duża łuna nad Zakliczynem, potem dru-
ga nad Wisłą (jak w dalszej części pamiętnika jest informa-
cja pozyskana od  informatorów, że nad Wisłą była łuna od 
reflektorów a nad Zakliczynem palono materiał drzewny).
15 listopada

Niedziela- św. Stanisława Kostki. Pod olbrzymim wraże-
niem nabożeństwa. Rano, od ołtarza lud uspokajam, pouczam 
o zachowaniu się na wypadek przyjścia Moskali.O spokój 
proszę (...).
16 listopada

Cały dzień granie armat, o coraz silniejszej detonacji, 
patrole pojedyncze przebiegają we wszystkich kierunkach. 
Mówię z paroma na drodze, przy szkole. Wieczorem idziemy 
z wikarym na drogę i kierownikiem /Kaszubą/ na pagórki 
ku Małemu Wiśniczowi, tam pada strzał karabinowy gdzieś 
od Łomny, tylko echo po moim całym lesie zagrało. Coraz 
większa konsternacja, z kim mówić – każdy drży. Ledwie 
wróciliśmy nadchodzi wojsko, 160 piechoty z oficerami obo-
zuje w szkole, ze 100 huzarów z końmi rozkwaterowuje się za 
rzeką, od wójta. Tym większa w gminie panika, już ciemno 
gdy przybiega pani Kaszubowa, że w jej kuchni pełno żołda-
ctwa, które ją lekceważy a w pokoju 7 oficerów), żołnierze 
łamią płoty i palą, pokradli jej już kury etc. Uspokojoną po 
herbacie odprowadzamy do szkoły z księdzem Wikarym, by 
ją zabrać na noc do plebanii.

Rozmawiam z rotmistrzem, który już tam sam został, 
o sytuacji obecnej, tylem jednak tylko wyrozumiał- bo i on 
nic nie wiedział, czy mówić nie chciał – że Moskali z tej 
strony Dunajca nie ma , że swym oddziałem, po 7 nocach 
przepędzonych to w polu to nad Dunajcem, to gdzieindziej – 
pierwszą noc prześpi pod dachem. Wracam w końcu sam bo 
p. Kaszubowa zdecydowała się zostać na noc z wszystkimi 
w szkole. Przed szkoła, w ogrodzie stoi kuchnia i parę wo-
zów trenu.

opracowała 
Bernadetta Błoniarz

Z PAMIĘTNIKA KSIĘDZA RATOWSKIEGO



32   Wiadomości Wiśnickie

WSPOMNIENIA STANISŁAWY KOŁODZIEJ
Wielu z nas pamięta uśmiechniętą, życzliwą panią kie-

rownik Urzędu Stanu Cywilnego Stanisławę Kołodziej, 
w obecności której wypowiadano słowa przysięgi małżeń-
skiej, a Ona na dowód zawarcia związku małżeńskiego 
wręczała przygotowywane dokumenty. Sporządzała je 
również na inne okoliczności narodziny, zgony. Zapewne 
posiadamy jszcze zachowane na pamiątkę „stare dowo-
dy osobiste” ręcznie, misternie i pięknie przez nią wypi-
sywane. 

Opowiedziała nam o przepracowa-
nych latach w administracji państwowej 
najniższego szczebla. Pani Stanisława 
Kołodziej pracę urzędniczą rozpoczę-
ła w Gromadzkiej Radzie Narodowej 
w Królówce, gdzie się urodziła i miesz-
kała. Jak wspomina po ukończeniu szkoły 
podstawowej marzeniem było kontynu-
owanie nauki w Liceum Pedagogicznym. 
Do szkół średnich przyjmowani byli tylko 
nieliczni z obszarów wiejskich. Jej, mimo 
zdanych egzaminów wstępnych, niestety 
nie udało się dostać. Pracowała u rodziców 
na roli. Kiedy ukończyła 18 lat do domu 
przyszedł sołtys Marcin Stabrawa i za-
proponował pracę w Gromadzkiej Radzie 
Narodowej, której ówczesnym przewodni-
czącym był Bolesław Mączka. Były obawy 
czy sobie poradzi, nie mając doświadcze-
nia i wykształcenia. Szybko się wdroży-
ła, poznała  zasady i wytyczne powierzo-
nych obowiązków. Do zadań, które wykonywała należały 
sprawy meldunkowe ludności przynależącej do gromady, 
wyliczanie obowiązkowych dostaw żywca, mleka, zboża, 
ziemniaków z ilości hektarów, które były w posiadaniu rol-
ników. Po dwóch latach pracy w Królówce 
w 1962r. została przeniesiona do 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym 
Wiśniczu. Ówczesnym Przewodniczącym 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 
był Stanisław Nowak, a później Jan Kufta. 
Na terenie obecnej gminy funkcjonowały 
takie GRN w Nowym Wiśniczu, Królówce, 
Starym Wiśniczu i Połomiu Dużym. 
W skład  gromad wchodziło po kilka wsi. 
Biuro gromadzkie w Nowym Wiśniczu 
znajdowało się w budynku ratusza. Prace, 
które początkowo tu wykonywała, były 
bardzo podobne do tych w Królówce. 
Wyliczanie obowiązkowych dostaw dla 
rolników,…. duże płachty arkuszy do prze-
liczeń, ołówek, pióro i liczydła - główne 
nasze narzędzia pracy w  małym pomiesz-
czeniu na piętrze ratusza i wiele ludzkich 
problemów. Bieda była duża i wiele osób 
prosiło o pomoc w napisaniu podań do 
gromady o umorzenie obowiązkowych do-
staw żywności. Jeśli ktoś nie dysponował 

płodami mógł uiścić opłaty, mimo że było trudno i ciężko to 
ludzie sobie radzili.

W latach sześćdziesiątych już wiele osób podejmowa-
ło pracę zawodową. Dojeżdżali do zakładów w Bochni, 
w Krakowie. Tam też sprzedawano płody wytworzone w go-
spodarstwach czego niestety władza ludowa zakazywała. … 
W Wiśniczu, rankiem przy drodze na skrzyżowaniu drogi kra-
jowej z ulicą Olchawską często można było spotkać patrole 

milicji sprawdzające robotników 
jadących na ciężarówkach do pra-
cy, czy nie wiozą ze sobą zwłaszcza 
wyrobów mięsnych. Jeśli znaleźli to 
je konfiskowano i przekazywano do 
sprzedaży w małej budce nazywaną 

„Jatką”. Usytuowana była na placu 
targowym między ratuszem a drogą 
prowadzącą do Lipnicy Murowanej.

Większa część pracy urzędni-
czej pani Stanisławy dotyczyła 
ewidencji ludności. Do 1946 roku 
zapisy urodzin, chrztów, ślubów 
prowadzono w kancelariach para-
fialnych. Proboszczowie do końca 
1945 r. mieli obowiązek przekazać 
księgi za lata 1870-1945 do tworzo-
nych w tym czasie Urzędów Stanu 
Cywilnego. W Nowym Wiśniczu 
pierwszymi kierownikami USC 
byli: Józef Koprowski, Stefan 
Tryczyński, Bronisława Sowińska. 

Pani Stanisława uzupełniła swoje wykształcenie, jak wiele 
osób w tym okresie, godząc to z życiem rodzinnym, wycho-
waniem córek, budową domu. W latach 1972-1975 uczęsz-
czała do Liceum Ogólnokształcącego dla pracujących 

Stanisława Kołodziej, emerytowana wielolet-
nia kierowniczka USC w Nowym Wiśniczu.

Świętowanie „Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego”, rok 1987. Na zdjęciu 
kierowniczka USC z małżonkami Dylągów, Dudziców, oraz Panią Krzysztofowicz, świę-
tującymi złote gody. Fot. Archiwum MOK. 
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WSPOMNIENIA STANISŁAWY KOŁODZIEJ w Bochni i przyszedł czas na awans. 
W 1973 roku została zastępca kie-
rownika USC, a 1 października 
1983 roku została mianowana kie-
rownikiem. Pierwsze śluby przez 
nią udzielane były w obecnej Sali 
Matejkowskiej wiśnickiego ratusza, 
a biuro wraz z dokumentacją znaj-
dowało się w obecnym biurze Rady 
Gminy. Gdy ratusz został prze-
kazany do remontu siedzibę USC 
przeniesiono do budynku Rynek 16 
( dzisiejsze pomieszczenia ZUK). 
Pozostałych urzędników z ratusza 
przeniesiono do zakupionego i wy-
remontowanego budynku przy uli-
cy Rynek 38, w którym dziś znaj-
duje się Urząd Miejski. W reformie 
od 1 stycznia 1973 roku zadania 
Gromadzkich Rad Narodowych 
przejęły Gminy i obejmowały 
swym działaniem większą ilość gro-
mad. Na mocy ustawy z 1972 roku organem zarządzającym 
i wykonawczym Gminnej Rady Narodowej byli naczelnicy. 
W skład urzędów gmin weszły: biuro urzędu gminy, gminna 
służba rolna i urząd stanu cywilnego. Naczelnikowi gminy, 
jak później wójtom i burmistrzom, przysługiwały uprawnie-
nia kierownika urzędu stanu cywilnego. Z uwagi na ilość 
obowiązków, zapewnienie fachowości i ciągłość obsługi 
stron obowiązki te powierzano powoływanym kierownikom 
USC. Pani „Stasia” tak do niej zwracali się współpracowni-
cy o sobie często mówiła, że pełni funkcję „księdza w spód-
nicy”. Ślubów udzieliła wiele i nie sposób ich policzyć. 
Udzielała ich również zastępczyni pani Basia Dobrzańska. 
Ich ilość znacznie zmalała, gdy narzeczeni mogli wziąć ślub 
konkordatowy.  Najtrudniejsze dla mnie były śluby udziela-

ne w Zakładzie Karnym, atmosfera związana z miejscem nie 
była tak uroczysta jak w sali USC. Tam nie mogłam zabierać 
ze sobą ksiąg, wpisu do nich  dokonywałam na podstawie 
sporządzonego na okoliczność ślubu protokołu i niestety 
często później przychodziły dokumenty o rozpadzie tych 
małżeństw.

 Wiele osób pamięta jej osobę z organizowanych przez 
USC Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego. Pierwsze uroczysto-
ści w latach osiemdziesiątych organizowane były w świetli-
cach, domu kultury, na wsiach. Jeździłam do jubilatów jesz-
cze z naczelnikiem Romanem Piętą i Przewodniczącymi Rad 
Narodowych: Januszem Warzechą, Ryszardem Taborem, 
Kazimierzem Kokoszką - ówczesnym wójtem, a potem 
burmistrzem. W Wiśniczu spotkania te organizowaliśmy 

w dawnej remizie strażackiej (dzisiaj jest tam poczta). 
Dopiero w latach dziewięćdziesiątych wszystkich jubila-
tów z Gminy Nowy Wiśnicz obchodzących 25., 30., 40., 50. 
i 60. rocznicę ślubu zapraszaliśmy do nowej remizy stra-
żackiej w Nowym Wiśniczu.  Ileż było wspomnień, radości 
spotkania rówieśników, a i też wspólnej biesiady często 
do późna. Wiele było takich par, którym udzielałam ślubu, 
a później składałam gratulacje z okazji jubileuszu - wspo-
mina. Na te uroczystości przyjeżdżali wojewodowie, dy-
rektor WSO Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, przyby-
wały władze naszej gminy. Wiele pracy w przygotowania 
zawsze wkładały koleżanki urzędniczki i moja zastępczyni 
Basia Dobrzańska.

Po czterdziestu trzech latach pracy przeszła na eme-
ryturę. Na pytanie, czy się odnalazła w nowej rzeczywi-
stości, rzekła .. przyjęłam inne obowiązki, mogłam pomóc 
córce w opiece nad wnukami, mam czas na wspólne spę-
dzanie czasu z emerytami w Klubie Seniora i w grupie 
wokalnej Towarzystwa Miłośników Wiśnicza.

ze Stanisławą Kołodziej 
rozmawiała 

Bernadetta Błoniarz

„Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego”, rok 1987. Pamiątkowe zdajecie z  srebrnymi 
jubilatami. Fot. Archiwum MOK .  

Roku 1994. Uroczystość „Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego” 
w Remizie OSP w Nowym Wiśniczu – Stanisława Kołodziej w gronie ówczesnych  
władz wojewódzkich i samorządowych.  Fot. Archiwum MOK. 
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W związku z obowiązującą uchwałą antysmogową 
związaną z ochroną powietrza na terenie Województwa 
Małopolskiego publikujemy kilka ważnych informacji. 

Ograniczenia i zakazy wprowadzone uchwałą obowią-
zują wszystkie osoby mieszkające i prowadzące działalność 
na obszarze województwa małopolskiego. Dotyczą one 
eksploatacji instalacji systemów centralnego ogrzewania, 
a więc kotłów, pieców, kominków, ale również procesów 
produkcyjnych, wędzarni, suszarni, gastronomii, itp.
Mieszkańcy Małopolski zobowiązani są do:
•wymiany kotłów pozaklasowych tzw. KOPCIUCHÓW do 
końca roku 2022,

•wymiany kotłów klasy 3 i 4 do końca roku 2026,
•wymiany urządzeń typu: piec kaflowy, koza, kominek, 
trzon kuchenny do końca roku 2022, za wyjątkiem urzą-
dzeń, które będą osiągać sprawność cieplną na poziomie 
80 % lub zostaną doposażone w urządzenia zapewniające 
redukcję emisji pyłu do wartości zgodnych z wymaganiami 
ekoprojektu czyli w tzw. elektrofiltr.

Kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, których 
eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. mogą być 
użytkowane bezterminowo.

Uchwała antysmogowa wprowadza również wymagania 
co do jakości stosowanych paliw. Obowiązuje zakaz spala-
nia drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza 
to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane 
minimum 2 lata. Suche drewno charakteryzuje się znacznie 
wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż 
drzewo surowe. Przypominamy o ZAKAZIE palenia odpa-
dów komunalnych oraz stosowania mułów, flotokoncentra-
tów, miałów (z wyjątkiem ekomiału).
Kontrole palenisk domowych - ekointerwencja

W celu sprawdzenia, jak  mieszkańcy stosują się do 
przestrzegania wymagań uchwały na terenie gminy są 
prowadzone kontrole przez upoważnionych pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Policję oraz 
Inspekcję Ochrony Środowiska. Użytkownik urządzenia 
grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty (np. 
dokumentacja techniczna, instrukcja użytkowania, wyni-
ki badań, certyfikaty) potwierdzające, że piec, kocioł lub 
kominek, z którego korzysta spełnia wszystkie wymogi 
określone uchwałą. Jeżeli użytkow-
nik instalacji nie przestrzega przepi-
sów uchwały antysmogowej, może 
zostać ukarany mandatem do 500 zł. 
W przypadku eksploatacji instalacji 
niezgodnie z przepisami może zostać 
również skierowany wniosek do sądu 
o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł.

Zgodnie z wytycznymi Programu 
Ochrony Powietrza dla Województwa 
Małopolskiego na terenie Gminy 
będą przeprowadzone kontrole inter-
wencyjne, z których losowo będą po-
bierane próbki popiołu oraz kontrole 
planowe.

Wszystkie przypadki naruszeń można zgłaszać telefo-
nicznie pod nr tel. 14 685 09 31 lub 33 oraz poprzez formu-
larz EKOINTERWENCJI dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.
Inwentaryzacja kotłów i systemów grzewczych

W związku z wdrażaniem przepisów mających przyczy-
nić się do poprawy jakości powietrza konieczne jest kon-
tynuowanie na terenie gminy inwentaryzacji źródeł ciepła 
w budynkach. Na podstawie nowych przepisów mieszkańcy 
będą zobowiązani przekazać do gminy deklarację dotyczą-
cą eksploatowanych urządzeń grzewczych w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych, których są właścicielami. 
Najprawdopodobniej obowiązek ten wejdzie w życie na 
przełomie czerwca-lipca 2021 roku.
Program „Czyste Powietrze”

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców małopol-
ski, został stworzony program „Czyste Powietrze”, którego 
celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji bu-
dynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. 
Maksymalne dofinansowanie na wymianę pieca i ocieple-
nie domu to obecnie 37 000 złotych. Kwota dofinansowania 
uzależniona jest jednak od dochodów. Niezbędne zaświad-
czenie o dochodach można uzyskać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu. Program realizo-
wany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska 
w Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12, tel. (12) 
422-94-90 wew.2 lub 502 073 066, e-mail: 
czyste.powietrze@wfos.krakow.pl.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie 
WFOŚ www.portal.wfos.krakow.pl oraz na stronie Gminy 
Nowy Wiśnicz www.nowywisnicz.pl w zakładce „Czyste 
powietrze”.

Stopnie ilustrujące poziom zanieczyszczenia powie-
trza pyłem PM10.

W przypadku przekroczenia norm pyłu PM10 mieszkań-
cy zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w pro-
gramie ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego 
zilustrowanych poniżej.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
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 Z KRONIKI O KONKURSIE SZOPEK

Czas kolędowania już za nami i choć kultywowanie 
tradycji w minionym i na początku bieżącego roku było 
utrudnione ze względu na covidowe utrudnienia, to ko-
lędnicy nie dali o sobie zapomnieć. 

Swoje prezentacje nagrali i wysłali na konkursy, które od-
były się online. Trzy grupy kolędnicze reprezentowały naszą 
gminę w 39. Małopolskim Konkursie Grup Kolędniczych 
w Lipnicy Murowanej, który odbył się w dniach 11-12 

 KOLĘDOWANIE ONLINE
stycznia 2021r. Młodzieżowa Grupa Kolędnicza z Nowego 
Wiśnicza zdobyła Grand Prix i nominację na przegląd do 
Podegrodzia, gdzie uplasowali się na II miejscu. Grupy 
z Połomia Dużego zajęły drugie miejsca w swoich ka-
tegoriach wiekowych. Dorosła Grupa Kolędnicza ze 
Stowarzyszenia Rozwoju Połomia Dużego otrzymała no-
minację na 49. Ogólnopolski Przeglądu Grup Kolędniczych 
w Bukowinie Tatrzańskiej, który odbywał w ramach 

Góralskiego Karnawału trwającego od 11 do 14 
lutego 2021 r. Wśród 38 grup kolędniczych, wer-
dyktem jury, kolędnicy z Połomia Dużego otrzy-
mali III miejsce. Młodzieżowa Grupa Kolędnicza 
ze Świetlicy Wiejskiej niestety nie prezentowała 
swojego występu w Podegrodziu, ale wraz z do-
rosłą grupą dała piękny występ podczas Pasterki 
oraz uroczystości Trzech Króli w Kaplicy Św. 
Brata Alberta w Połomiu Dużym, a także 6 stycz-
nia w Bazylice Św. Mikołaja w Bochni. Wszystkim 
grupom serdecznie gratulujemy osiągnięć i zapału 
w kultywowaniu pięknej tradycji kolędniczej

Redakcja

Kwartalniki mają to do siebie, że często ukazywane 
na łamach czasopisma wydarzenia, dotyczą na przykład 
minionego okresu świątecznego. Nie inaczej jest w tym 
wypadku. Sposobimy się do Świąt Wielkanocnych, ale 
wspominamy wydarzenia dotyczące zwyczajów związa-
nych z czasem świąt Bożonarodzeniowych, któremu to-
warzyszą liczne wierzenia, obrzędy i tradycje. 

Do nich zaliczyć należy wy-
darzenia z narodzin dzieciątka 
Jezus, dla upamiętnienia których 
m.in. buduje się szopki. Z reguły 
powstają w kościołach, na pla-
cach miejskich, stawia się je pod 
choinką lub w specjalnie przygo-
towanej przestrzeni w naszych 
domach. Aby wypełnić powstałą 
pustkę, którą „zafundował” nam 
covid, skutecznie ograniczając 
możliwość tworzenia rzeczy 
pięknych, rodzinnych spacerów, 
zwiedzania wystawianych eks-
pozycji lub udziału w tradycyj-
nych przeglądach amatorskiej 
twórczości, w grudni ubiegłe-
go roku został ogłoszony przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu rodzinny 
konkurs na wykonanie szopki. Odbył się on drogą online, 
prace należało sfotografować i wysłać pocztą elektroniczna 
na adres organizatora do 4 stycznia 2021r. Komisja oceniła 

przysłane prace i przyznała nagrody i wyróżnienia a wśród 
nich:
W kategorii szopek wykonanych rodzinnie nagrody 
otrzymali:
I miejsce - Antonina Wzorek z rodzicami
Cztery równorzędne II miejsca - Klaudia Famielec, Łukasz, 
Bartosz i Alicja Bodurka z rodzicami, Maja i Franciszek 

Kokoszka z rodzicami, Gabriela 
i Michał Wzorek
Dwa równorzędne III miejsca - 
Karol Wolnik, Konrad Famielec
Dwa równorzędne wyróżnienia - 
Karolina Wnęk, Angelika, Natalia, 
Arkadiusz i Kamil Bereta
W kategorii szopek wykonanych 
przez dorosłych i instytucje 
przyznano:
I miejsce - Franciszek Rusnarczyk
II miejsce - Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Muchówce
III miejsce - Małgorzata Łubik, 
Andrzej Rybka, Ewelina Łubik- 
Węgrzyn.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za propago-

wanie twórczości plastycznej oraz promowanie wartości 
kulturowych i rodzinnych.

Redakcja

Angelika, Natalia, Arkadiusz i Kamil Bereta
z wyróżnioną w konkursie szopką.

Grupa kolędnicza z Nowego Wiśnicza.
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RODZIME RECEPTURY Z OLCHAWY
Pod koniec roku 2020 zapytano mnie, czy będzie 

organizowany Jarmark Grudniowy, który cyklicznie 
odbywa się w Nowym Wiśniczu. Niestety jak większość 
planów, pandemia i ten pokrzyżowała. 

Osoba, z którą wówczas rozmawia-
łem zachwalała ideę handlu regionalny-
mi produktami, szczególnie wyrobami 
kulinarnymi, które charakteryzują się nie 
tylko walorami smakowymi, ale również, 
a może przede wszystkim, prozdrowot-
nymi. Wtedy też zrodził się pomysł, aby 
na łamach „Wiadomości Wiśnickich” 
zainicjować cykl, w którym będziemy 
przybliżać przepisy kulinarne w oparciu 
o tradycyjne receptury lokalnych Kół 
Gospodyń Wiejskich. A skoro owa pani 
tak bardzo zachwalała konfitury i nalew-
ki z pigwy, poniżej przedstawiamy prze-
pisy na przetwory z tego owocu.

Co prawda do jesieni jeszcze tro-
chę czasu, ale mówiąc o owocach pig-
wy, przetworach i nalewkach postaram 
się zaszczepić w czytelnikach również 
ducha ogrodnika. Bo o ile można nabyć 
owoce z różnych źródeł, to warto pomy-
śleć o własnej sadzonce, która odpowiednio pielęgnowana 
napewno w niedługim czasie hojnie się odwdzięczy. Ale po 
kolei.

Redakcja

Dlaczego pigwa?
Krótkie, zimowe dni i niskie temperatury 

za nami. Jednak, zanim nadejdzie prawdziwa 
wiosna, w przyrodzie ciągle czuć „przedwioś-
nie”, a z nim ogólne osłabienie organizmu. 
Dlatego w tym czasie powinniśmy często 
sięgać po naturalne specjały naszych spiżarni. 
Przetwory, konfitury i nalewki z domowych 
ogródków i sadów (niestety obecnie wypar-
te przez ogólniedostępne i stosowane suple-
menty diety) są uważane za najbardziej przy-
swajalne źródło naturalnych witamin oraz 
potrzebnych do zdrowego funkcjonowania 
związków. Wśród tradycyjnych darów ziemi 
pomocnych w budowaniu odporności ostat-
nimi czasy na popularności zyskuje pigwa. 
Uważana jest za jedną z najstarszych uprawia-
nych przez człowieka roślin. Pochodzi z ob-
szarów Azji, z której do Europy Południowej została spro-
wadzona. Już w VIII wieku p.n.e. drzewo to było uprawiane 
w Grecji, gdzie symbolizowało płodność i miłość. Stamtąd 
pigwa zawędrowała do słonecznej Italii, a za sprawą han-
dlowych wypraw, dalej rozprzestrzeniła się na pozostałe 
obszary Europy, gdzie znalazła zastosowanie w wielu dzie-
dzinach ludzkiego życia.

W Polsce pigwa spotykana jest w większych uprawach, 

rzadziej w naszych ogrodach. Drzewko dorasta do około 3 
metrów, jest rośliną samopylną, dlatego może rosnąć samot-
nie. Posiada ono owalne, ciemnozielone z wierzchu, a od 

spodu szarozielone liście. Jesienią przebarwiają się na żółto 
i pomarańczowo. Jej miododajne kwiaty są w białym lub 
bladoróżowym kolorze. Okres kwitnienia pigwy przypada 
na przełom maja i czerwca oraz na sierpień, jednakże owo-

ce dojrzewają dopiero w październiku. 
Są niewielkie, osiągają około 5 cm, cha-
rakteryzują się przyjemnym zapachem, 
a kształtem przypominają małe gruszki. 
Pigwa po zerwaniu powinna być prze-
chowywana w pomieszczeniu przez kil-
ka tygodni do momentu, aż zmieni swój 
kolor z zielonego na żółty.

Zdrowotne właściwości pigwy 
Owoce pigwy są niedocenianym źród-

łem cennych i bardzo zdrowych substan-
cji dla naszego organizmu. Posiadają ni-
ski indeks glikemiczny i nie są kalorycz-
ne, dzięki czemu obniżają ryzyko chorób 
układu sercowo-naczyniowego i otyło-
ści, a także wysoki poziom cholesterolu. 

Zawierają dużą ilość witaminy C, związki 
takie jak wapń, potas czy magnez. Właściwości te sprawiają, 
że pigwa staje się pomocna szczególnie w okresie jesienno-
-zimowym jako domowy i naturalny specyfik uodpornia-
jący organizm przed okresem nasilonych przeziębień oraz 
grypy, ale także jest źródłem sił witalnych na tzw. wiosen-
nym przednówku. Warto wspomnieć, że owoc ten również 
pomaga w problemach układu pokarmowego, przyspiesza 
proces regeneracji wątroby, a stosowany zewnętrznie działa 
przeciwzapalnie. 

Przedstawicielki KGW w Olchawie podczas Jarmarku Wiśnickie Specjały. Fot archiwum 
MOK.

Pigwa wielkoowocowa, nazywana 
polska cytryną
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Ponadto pigwa jest znakomicie nadającym się owocem  
do wykonywania słodkich konfitur oraz aromatycznych na-
lewek. Może być stosowana jako domieszka do przetworów 
z owoców o mdłym lub słabo wyrazistym smaku, dobrze 
sprawdza się w połączeniu z jabłkami. Dzięki dużej zawar-
tości pektyn, pigwy służą również do żelowania przetwo-
rów z owoców o niskiej zawartości tego składnika. Pigwa 
nadaje się również jako owoc do produkcji suszu, syropu do 
lodów i deserów, czy galaretki. 

Zestawiając wszystkie zalety tej rośliny, warto rozwa-
żyć również własną uprawę tej rośliny w przydomowym 
ogródku. Co ciekawe, krzew ten nie jest wymagającą ro-
śliną, a oprócz pysznych owoców, wygląda przepięknie, 
gdy kwitnie. Jesienią też kolorystyka liści ubarwi ogród. 
Sadzonki można nabyć prawie w każdej szkółce drzewek 
i krzewów. Ale póki co, owoce można nabyć chociażby na 
stoisku targowym wiśnickiego rynku, na przykład u nieza-
wodnego Pana Adama Kądzieli. 

Z kulinarnych przepisów KGW w Olchawie
Cierpliwym i zdecydowanym na całkowicie włas-

ny wyrób polecamy kilka przepisów autorstwa gospodyń 
z Olchawy. Tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich niemalże 
od czterdziestu lat z powodzeniem stosuje sprawdzone re-
ceptury przekazywane z pokolenia na pokolenie. Często ich 
wyroby trafiają nie tylko na stragany „wiśnickich jarmar-
ków”, ale w gusta kupujących owe konfitury, syropy i na-
lewki. Właściwie żadna porządna impreza o zabarwieniu 
kulinarnym i rękodzielniczym nie odbywa się bez udziału 
gospodyń z Olchawy, które prezentują przygotowane przez 
siebie liczne dekoracje, ozdoby i wspomniane tradycyj-
ne produkty spożywcze. Dodatkowo, zawsze służą poradą 
i pomocą w zakresie przetworów i wspomnianych nalewek. 
Dlatego dla tych, którzy chcą pominąć proces zbierania 
owoców oraz czas ich leżakowania, polecam zwrócić się do 

„Olchawianek”, zwłaszcza po słynną „pigwówkę”. 
Irena Michalczyk

Od Koła Gospodyń Wiejskich w Olchawie
Koło Gospodyń Wiejskich w Olchawie działające od 

1958 roku, stale poszukuje czegoś nowego. Kiedy w 1999 
roku wznowiłyśmy aktywność działania koła, myślałyśmy 
o tym, w którym kierunku rozwinąć działalność kulinarną 
na naszym terenie. Rozpoczęłyśmy poszukiwania starych 
przepisów na zdrową żywność, robioną z produktów wy-
produkowanych we własnych gospodarstwach. Oprócz ciast, 
które były naszym pierwszym dziełem, rozpoczęłyśmy le-
pienie różnych rodzajów pierogów z wieloma wariantami 
farszów, pieczenie chleba na zakwasie, a także robienie so-
ków, dżemów, powideł i konfitur. 

W roku 2008 natrafiłyśmy na przepisy nalewek z ma-
lin, wiśni oraz orzechów włoskich. Okazało się, że są one 
pomocne w zwalczaniu przeziębień (malinowa), niestraw-
ności (orzechowa) oraz stresu (wiśniowa). Dlatego zdecy-
dowałyśmy się na ich sporządzanie. W dalszych poszuki-
waniach inspiracji zdobyłyśmy inne asortymenty i przepisy 
na nalewki m.in. jarzębinową (wspomagająca odporność), 
z kwiatów czarnego bzu (bakteriobójcza), z owoców aronii 
(na choroby serca) oraz miętową (przeciwbólowa, rozkur-

czająca). Do najbardziej wszystkim znanych soków, dże-
mów i nalewek z malin, wiśni, aronii i porzeczek, nasze 
Koło Gospodyń Wiejskich dodało również dżemy i nalewkę 
z pigwy, która z dodatkiem pigwowca, stała się tą najbar-
dziej smakowitą. Działa ona odpornościowo i pokrzepiająco. 
Ponadto to właśnie ta nalewka niejednokrotnie wygrywała 
konkursy w Nawojowej, Jabłonce, Krakowie, Bochni, a tak-
że w Nowym Wiśniczu. 

Halina Wójcik

Przepisy
Wyrób nalewki z pigwy nie wymaga specjalnych umie-

jętności, dlatego tym zastanawiającym się jak ją krok po 
kroku zrobić, prezentujemy najprostszy z nich.
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WSPOMNIENIA Z FERII ZIMOWYCH

Ferie zimowe to czas, którego wszyscy wy-
czekiwaliśmy z niecierpliwością, tym bardziej, 
że w tych trudnych epidemicznych czasach, 
większość dnia uczniowie spędzali przed mo-
nitorem komputera. Dlatego, po mimo wielu 
ograniczeń, nie daliśmy się ponieść nudzie, 
i zgodnie z przyjętą zasadą „przyjemnie, 
pożytecznie i bezpiecznie”, każdy kto zgło-
sił swój udział mógł z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Nowym Wiśniczu wziąć udział 
w cyklu spotkań na świeżym powietrzu. 

Miejscem codziennych zajęć był wszyst-
kim znany Park 400-lecia, skąd pierwszego 
dnia w małych grupkach wraz z opiekunami 
wyruszyliśmy w trasę rekreacyjno-edukacyjną. 

Wyprawa pod nazwą „Zimowa eskapada w poszukiwaniu 
ukrytego skarbu” prowadziła śladami zabytków, legend 
i historii Nowego Wiśnicza. Uczestnicy wzbogacili swoją 
wiedzę o liczne ciekawostki związane z naszą okolicą. Po 
odgadnięciu zaszyfrowanych informacji potrzebnych do 
wypełnieniu karty poszukiwacza oraz zebraniu „skarbów”, 
spacerowicze wyruszyli do dawnego „Kina Szreniawa”, 
gdzie na wszystkich czekała kulinarna nagroda. 

Drugi dzień zajęć feryjnych również rozpoczął się na 
terenie parku, a głównymi atrakcjami było „Ognisko na zi-
mowisko” oraz  spotkanie ze Stowarzyszenia „Per Saecula”, 
Podczas zajęć można było opanować sztukę strzelania 
z łuku, władania szablą, ale również zaznajomić się z zasa-

dami dawnych, szlacheckich gier i zabaw. No i oczywiście 
zwieńczeniem tego dnia było tytułowe ognisko oraz pieczo-
ne kiełbaski z patyka, które dodały wszystkim siły na dalsze 
zabawy z rówieśnikami. 

Kolejnego dnia sypnęło śniegiem, więc w Parku 400-le-
cia na uczestników czekała podwójna atrakcja – zaplanowa-
na „wyprawa do świata przyrody” oraz dodatkowo śnieżne 
zabawy. „Wyprawa” zaczęła się pogadanką na temat naszych 

„ptasich sąsiadów”, o których opowiedział zaproszony przez 
organizatorów Pan Ireneusz Cichy, inicjator i realizator 
projektu „Bochnia - Ptasie Miasto”. Następnie pod okiem 
prowadzącego zajęcia mogliśmy sprawdzić swoje umiejęt-
ności manualno-konstruktorskie. W ruch poszły śrubokręty, 
kluczyki imbusowe, młotki, no i oczywiście przygotowane 
wcześniej podzespoły do samodzielnego skręcania. Po chwi-
li można było zobaczyć pierwsze efekty w postaci budek lę-
gowych dla ptaków, które wspólnie zawiesiliśmy na drze-
wach w parku. W czasie oczekiwania na rodziców, którzy 
każdorazowo odbierali swoje pociechy, wszyscy bawili się 
na śniegu, prześcigając się kto zrobi największą kulę.

Feryjne spotkania z Miejskim Ośrodkiem Kultury w od-
różnieniu od zajęć rekreacyjno-ruchowych, zakończyliśmy 
zabawami plastycznymi, podczas których były wykonywa-
ne elementy stroju karnawałowego. Kolorowe maski i pa-
pierowe nakrycia, którymi ozdobiliśmy nasze głowy, wzięły 
udział w konkursie. Ku wielkiemu zaskoczeniu i wielkiej 
radości laureatami zostali wszyscy uczestnicy. 

I chociaż okoliczności, w których odbyły się tegoroczne 
ferie były objęte wieloma utrudnieniami, to rozstawaliśmy 
się z poczuciem twórczo i radośnie zrealizowanego zimowe-
go wypoczynku, a nutę nostalgii z końca ferii rozgoniliśmy 
gromkim „do zobaczenia” z nadzieją, że już niebawem bę-
dziemy mogli spotkać się w większych grupach i bez epide-
micznych ograniczeń.

Irena Michalczyk
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SUKCESY MŁODYCH LEKKOATLETÓW „SZRENIAWY”

W lutym br. mieszkanka Nowego Wiśnicz, Karolina 
Kokoszka wystartowała w Halowych Mistrzostwach 
Polski U18 w Toruniu w konkurencji 3000 m chodu 
sportowego. Na 17 zawodniczek, które dostały prze-
pustkę do rywalizacji w tej konkurencji, Karolina za-
jęła 15 miejsce. Niektórzy mogą powiedzieć, że to nic 
wielkiego, ale proszę mi wierzyć nic bardziej mylnego.

Karolina swoją przygodę z królową sportu rozpoczęła 5 
lat temu, kiedy z inicjatywy członka zarządu, a jednocześ-
nie trenera (Marcina Zagrodzkiego – red.) powstała sekcja 
lekkoatletyczna. Na początku swojej kariery sportowej za-
wodniczce nie było łatwo. Bo czasami tak jest, że nawet 
stuprocentowe treningi i dobre przygotowanie nie przyno-
szą właściwych efektów – długo podium zawodów o ran-
dze małopolskiej nie zostawało „zdobyte”. 

Przełom nastąpił w ubiegłym roku. W Otwartych 
Mistrzostwach Małopolski, na dystansie 600 m, zajęła 2 
miejsce, a w październiku została Mistrzynią Małopolski 
w biegach Przełajowych. Pomimo tych pierwszych suk-
cesów w biegach, trener i zawodniczka 
postanowili spróbować sił w innych kon-
kurencjach. W ten oto sposób Karolina 
rozpoczęła treningi chodu sportowego – 
konkurencja lekkoatletyczna polegająca 
na pokonywaniu trasy chodem, w którym 
najważniejszą zasadą jest ciągły kontakt 
zawodnika z podłożem (zawsze jedna 
ze stóp musi dotykać podłoża - red), co 
uniemożliwia pokonywanie trasy bie-
giem, oraz wyprostowanie w kolanie 
nogi pozostającej z tyłu. Po trzech mie-
siącach treningów oraz udziału w startach 
kontrolnych w Mielcu i w Spale, dostała 
możliwość rywalizowania z najlepszymi 
chodziarkami z całej Polski. Chód spor-
towy jest bardzo trudną konkurencją lek-
koatletyczną, w której ważna jest wytrzy-
małość, a i technika ma duże znaczenie. 
Podbudowa wytrzymałościowa już była, 
a jak się okazało Karolina szybko uchwy-
ciła technikę. Wiadomość o tym, że ma 
wystartować w Mistrzostwach Polski, 
była dla niej wielkim zaskoczeniem. Na początku niedo-
wierzanie, a potem dużo emocji i niepewności. Trzeba 
przyznać, że miejsce, które osiągnęła w debiucie jest wiel-
kim sukcesem. 

Cierpliwość, sumienność i najważniejsze - pracowitość 
w dążeniu do celu, to cechy, które wyróżniają najlepszych 
sportowców. Wszystkie te zalety posiada właśnie Karolina. 
Moim zdaniem może być postrzegana za wzór sportow-
ca - znakomicie zorganizowana, potrafi pogodzić naukę 
w szkole średniej z treningami.

Przez 5 lat działalności sekcji lekkoatletycznej klu-
bu WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz na arenę ogólnopol-
ską wybili się także: Jakub Gawąd – kulomiot, który jest 
wielokrotnym Mistrzem Małopolski oraz ósmym zawod-

nikiem Mistrzostw Polski w kategorii U16 oraz zawod-
nikiem, który został powołany do Zaplecza Kadry Polski. 
Jest również Aleksandra Kowalińska sprinterka, także wie-
lokrotna mistrzyni Mistrzostw Małopolski oraz 17 zawod-
niczka na dystansie 100 i 300 m Mistrzostw Polski, które 
odbyły się w Słupsku zeszłego roku. W grupie „Smerfów 
Zagrodzkiego” (zawodnicy nazywają swojego trenera Papą 
Smerfem - red.) znajduje się kilku młodych i zdolnych spor-
towców. Jesteśmy pewni, że za rok, może dwa, będziemy 
mogli pisać o osiągnięciach kolejnych utalentowanych za-
wodników klubu WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz. 

W tym roku nasi młodzi sportowcy mają szansę poka-
zania się na kolejnych imprezach, takich jak Mistrzostwa 
Polski U18 oraz U16 (już wiadomo, że jedne z nich odbę-
dą się w Karpaczu). By mogli dobrze przygotować się do 
rywalizacji z innymi rówieśnikami, planujemy zorgani-
zować dla nich obóz z możliwością m.in. trenowania na 
bieżni tartanowej. Koszt takiego wyjazdu niestety jest dość 
duży, a środki finansowe, którymi dysponujemy niewielkie. 

Wiemy też, że w naszym środowisku 
są nie tylko osoby kibicujące naszym 

„sportowym latoroślom”, ale również 
gotowe wesprzeć nasze edukacyjno-
-wychowawcze działania. Dlatego 
wdzięczni będziemy za każdy gest 
wsparcia naszych młodych lekkoat-
letów. 

Marcin Zagrodzki

Od lewej: Aleksandra Kowalińska, Kamila Zając, Karolina 
Kokoszka, Weronika Nakielna. Fot. M. Zagrodzki

Karolina Kokoszka 
Fot. M. Zagrodzki
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DOMKI DLA PTAKÓW W PARKU 400-LECIA
Wiśnicki park u podnóża Zamku Kmitów 

i Lubomirskich już ponad rok pełni rolę jednego z naj-
częściej odwiedzanych obiektów turystyczno-rekreacyj-
nych w Nowym Wiśniczu. Jest miejscem spacerów i spot-
kań. W centrum, a zarazem na uboczu małomiasteczko-
wego gwaru można usiąść na ławce, zagrać w szachy czy 
po prostu odpocząć. 

Park stał się też ulubionym miejscem do organizowania 
kameralnych edukacyjno-rekreacyjnych spotkań organizo-
wanych dla dzieci podczas letniego i zimowego wypoczyn-
ku.  

Nie inaczej było podczas feryjnych zajęć pn. „Pożyteczne 
ferie” organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. 
W programie m.in. zaplanowano „Wyprawę do świata 
przyrody”. I rzeczywiście, dosłownie i w przenośni dzieci 
nie tylko mogły wysłuchać fascynującej opowieści o ży-
ciu ptaków w naszej okolicy, zaobserwować ich siedliska 
i zwyczaje, dowiedzieć się o potrzebie budowania dla nich 

„domków” lęgowych, ale również wcielić się w architektów 
i budowniczych ptasich mieszkań, które ostatecznie po pra-
cach monterskich zawisły na parkowych drzewach. Rolę 
przewodnika wyprawy, na zaproszenie organizatorów przy-
jął pan Ireneusz Cichy - inicjator i współtwórca projektu 

„Bochnia - Ptasie Miasto”, realizowanego pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. I, 
jak się później potwierdziło, nasza inicjatywa łączenia przy-
jemnego z pożytecznym ma głębszy sens i uzasadnienie. Bo 
kiedy uważnie zaobserwujemy nasze otoczenie, możemy 
zauważyć, sporą liczbę zawieszanych skrzynek lęgowych, 
które  pojawiły się w parkach, ogrodach lasach, a nawet na 
miejskich budynkach. Wiele osób może się zastanawiać, 
jaki jest powód i cel ich montowania w naszym otoczeniu. 

Jednym z głównych powodów wieszania lęgowych do-
mków dla ptaków są tak zwane prace kompensacyjne, do 

których zobowiązane są firmy przeprowadzające prace mo-
dernizacyjne zabudowań miast, naruszające naturalnie wy-
stępujące dziuple i gniazda ptaków. Drugim powodem jest 
rosnące zainteresowanie ptasim światem, rozwojem amator-
skiej i hobbystycznej ornitologii, a także zyskującemu na 
popularności obserwowaniu ptaków, tzw. birdwatchingu. 
Kolejnym powodem troski o ptaki jest wzrost świadomości 
ekologicznej, która obejmuje wszystkie działania zapobie-
gające wyniszczaniu środowiska roślinnego oraz zwierzęce-
go. Nie można zapomnieć również o korzyściach z monta-
żu budek lęgowych i karmników w najbliższym otoczeniu. 
Większa ilość i różnorodność otaczających nas ptaków, owo-
cuje m.in. w minimalizowaniu występowania niechcianych 
owadów, a ponadto obecność ptaków daje mam możliwość 
ich podziwiania oraz zachwycania się ich trelami. 

Dopowiem, że w dowód uznania naszej spontanicznej 
i pilotażowej „wyprawy do świata przyrody”, Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział tar-
nowski przekazał uczestnikom „Pożytecznych ferii” budki 

lęgowe do samodzielnego 
złożenia, a naszym „małym 
monterom” nie obce były 
wkręty do drewna, młotki 
i śrubokręty. W efekcie, go-
towe „ptasie mieszkanka” 
zgodnie z zasadą – zawsze 
po wschodniej stronie pnia 
drzewa,  zostały zamonto-
wane w Parku.  

Irena Michalczyk 

Siedem ważnych 
informacji 
o budka lęgowych (typ A)

Budka lęgowa typ A wg 
Sokołowskiego przeznaczo-
na jest dla ptaków gniazdu-
jących w dziuplach, takich 
jak sikora bogatka, mazu-
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rek, wróbel, sikora 
modra, pleszka, ko-
walik, muchołówka 
żałobna i białoszy-
ja, krętogłów, rza-
dziej sikora sos-
nówka i czubatka. 

Otwór wlo-
towy o średnicy 
3,30 cm skutecz-
nie uniemożliwia 
dostanie się do jej 
wnętrza większym 
i dużo silniejszym 
k o n k u r e n t o m . 

Budkę lęgo-
wą należy wie-
szać na wysokości 
od 3 do 5 metrów. 
Jeśli chcemy, żeby 
skrzynka została 
zasiedlona przez 
sikorkę bogatkę 
czy mazurka - naj-
lepszym miejscem 
montażu jest pień 
drzewa. Natomiast 
budka zawieszona 
na ścianie budyn-
ku, z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem zostanie zajęta przez wróbla.
Należy pamiętać, żeby budka nie była wystawio-

na na długotrwałe i bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych (unikamy montażu skrzynki otworem 
wlotowym w kierunku południowym). Istotne jest 
również, aby w pobliżu otworu wlotowego nie znaj-
dowały się żadne gałęzie, mogące służyć jako podpar-
cie dla drapieżników (koty, kuny czy sroki mogą sięg-
nąć z takiej gałęzi do wnętrza budki i splądrować lęg).

Raz w roku, najlepiej późną jesienią, warto otwo-
rzyć budkę (umożliwia to jej konstrukcja), by ją wy-
czyścić i bez obaw usunąć stare gniazdo, w którym 
mogą również  znajdować  się   ptasie pasożyty np. pchły.

Często zdarza się, że nieprawidłowo zawie-
szona budka (pod skosem) lub niewyczysz-
czona nie zostanie zasiedlona przez ptaki, co 
z pewnością wykorzystają osy lub szerszenie.

Minimalny odstęp między budkami typu 
A dla sikor tego samego gatunku, powinien wy-
nosić 20 – 30 metrów. Różne gatunki mogą znaj-
dować się nawet obok siebie. Jednak trzeba też 
zwrócić uwagę na bogactwo środowiska natural-
nego i zasobność pokarmową. Im bardziej różno-
rodne środowisko (drzewa liściaste, dużo krzewów, 
zbiorniki wodne, łąki), tym więcej gatunków pta-
ków a tym samym większe zagęszczenie lęgowe.

Budka dla ptaków zawieszona w Parku 400-lecia Fot. Arch. MOK

Szczegóły konkursu na naszej stronie: 
moknowywisnicz.pl
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BOBRY W WIŚNICKO-LIPNICKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Przejeżdżając przez Olchawę drogą 
powiatową nr 2082K w okolicy potoku 
Olchawka, w pasie nadbrzeżnym można 
zauważyć specyficznie nadgryzione drze-
wa, które wskazują na obecność bobrów.

 Podobne ślady bytowania w postaci tam, 
nor, zgryzów czy powalonych kłód może-
my zaobserwować w krajobrazie Połomia 
Dużego nad potokiem Połomianka. 

Warto przystanąć na chwilę i bliżej przyj-
rzeć się efektom działalności tych zwierząt, 
a może nawet zaobserwować samego bobra. 
Wielki gryzoń! 

Jak na gryzonia osiąga imponujące roz-
miary – może ważyć 30 kg i mieć długość 
110 cm! Wśród jego kuzynów z odległej 
przeszłości znajdziemy dużo mniejsze for-
my, ale i takie, które były wielkości niedźwie-
dzia. W wyglądzie zewnętrznym uwagę skupiają adaptacje 
do ziemnowodnego trybu życia; spłaszczony ogon (zwany 
kielnią lub pluskiem) – pokryty zrogowaciałą łuską, błona 
pławna między palcami oraz wodoodporne futro.
Zmysły

Tu również ujawniają się przystosowania do miejsca 
bytowania: fałdy skórne zasłaniające uszy podczas nurko-
wania, trzecia, przeźroczysta powieka chroniąca oczy, czy 
włosy czuciowe, które pozwalają mu pracować w mętnej 
wodzie. O jakości zmysłów bobra świadczy to, jak do-
skonale potrafi rozpoznać i wybrać miejsca na tamy, aby 
ukształtować bieg rzeki dla swoich potrzeb. Ważnym ele-
mentem w komunikacji tego zwierzęcia jest wydzielina 
zapachowa nazywana „strojem” – wykorzystywana w pro-
dukcji rzadkich i bardzo kosztownych perfum. 
Inżynieryjny geniusz 

Bobry słyną ze swoich budowli, to znaczy tam i żeremi. 
Te ostatnie stanowią mieszkanie rodziny bobrzej. Należy 
jednak zauważyć, że nie zawsze występowanie bobra wią-
że się z powstawaniem tych – niejednokrotnie sporych 

rozmiarów – budowli. Na większych rzekach najczęściej 
zamieszkują one nory i nie budują tam. Genezą „inżynieryj-
nej działalności” bobrów jest zapewnienie bezpieczeństwa. 
Nie wiemy czy to dzięki instynktowi, czy doświadczeniu, 
zwierzęta te precyzyjnie wybierają miejsca na tamy aby 
w sposób stały i stabilny podnieść poziom wody.  
Gryzący problem czy sprzymierzeniec? 

Bobry żeby dostać się do cienkich gałęzi, które obgry-
zają i magazynują pod wodą, a także żeby zdobyć budu-
lec – ścinają drzewa. Nie rzadko w ten sposób ich obecność 
staje się problematyczna dla właścicieli lasów, a nawet sa-
dów (w Polsce odszkodowania za szkody wypłaca Skarb 
Państwa). Z kolei spiętrzona woda niejednokrotnie zatapia 
pola uprawne. Ważne jednak, aby w tym „procederze” do-
strzec pozytywne aspekty tej działalności. Tamy poprzez 
zmianę stosunków wodnych i biochemi gleby sprawiają, że 
ich budowle działają jak naturalne oczyszczalnie ścieków. 
Przede wszystkim jednak bobry to nasz ogromny sprzymie-
rzeniec w walce z suszą i wezbraniami rzek, regulując i sta-
bilizując poziom wód. 

Memento 
Pamiętam, jak na początku lat dziewięćdzie-

siątych emocje wzbudziła informacja o poja-
wieniu się bobrów w naszym regionie. Były to 
Charzewice nad Dunajcem. Bezskutecznie pró-
bowałem zaobserwować tam te pierwsze osob-
niki w ówczesnym województwie tarnowskim. 
Tym próbom towarzyszyła radość, że ochrona 
gatunku i ciężka praca polskich naukowców za-
kończyła się sukcesem reintrodukcji. Dziś, aby 
zobaczyć bobra lub jego ślady nie potrzeba du-
żego wysiłku. Pamiętajmy jednak, że niedawno 
gatunek ten był na skraju wymarcia. 

Wojciech Sanek
Straszy Specjalista ds. Edukacji 

Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego 

Zgryzione przez bobry drzewo nad potokiem Olchawka. Widoczne ślady zębów. 
fot. Piotr Buglewicz

Bóbr europejski (zdjęcie z fotopułapki)
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W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 
marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 
10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozy-
skanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej 
terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficz-
no-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakoś-
ciowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. 

Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzysty-
wane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do 
tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązko-
wy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demo-
graficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wy-
kształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszka-
niowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 
2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 
sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludno-
ści i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).
Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

•osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywają-
ce w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych po-
mieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne 
niemające miejsca zamieszkania;

•mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwatero-
wania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące miesz-
kaniami.
Metody przekazywania danych:

•samodzielnie za pośrednictwem aplikacji in-
ternetowej na stronie internetowej GUS;

•w wywiadzie telefonicznym przeprowadza-
nym przez rachmistrza spisowego;

•w wywiadzie bezpośrednim przeprowadza-
nym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli 
na to sytuacja epidemiczna.
Tożsamość rachmistrza spisowego bę-
dzie można zweryfikować, kontaktując się 
z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie 
Statystycznym w Krakowie lub właściwym 
Gminnym Biurem Spisowym.

Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której 
zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie 
będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa 
o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udo-
stępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do rea-
lizacji samospisu:

•urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki pub-
licznej,

•urzędy wojewódzkie,
•urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów 

miast oraz gminne jednostki organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zosta-
ną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i sta-
rannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnio-
ne. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz 
procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają 
całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka 
publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie 
można powiązać z konkretnymi osobami. 

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy 
do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. 
Liczymy się dla Polski! #LiczySięKażdy

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stro-
nie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br., dzwoniąc na 
infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realiza-
cją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontak-
tować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie 
Statystycznym w Krakowie – tel.:+48 12 42 04 050, e-mail: 
WBS_Krakow@stat.gov.pl.

W Gminie Nowy Wiśnicz informacje dotyczące NSP 
2021 można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym pod nr 
telefonu: 14 685 09 12. 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
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