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ukazuje się od 1993 roku

Mija rok jak 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
ogłosiła pandemię nowego koronawirusa. W Polsce  stan 
epidemii ogłoszono 20 marca. Wiele w tym czasie było zmian 
i ograniczeń w codziennym naszym funkcjonowaniu. Strach 
przed wirusem i wprowadzone obostrzenia sprawiły, że ulice 
miast świeciły pustkami. Zamknięto niemal wszystkie sklepy, 
opustoszały szkoły i kościoły, a dla restauracji nadszedł czas 
sprzedaży na wynos. Dziś po roku od tego czasu, pomimo 
ciągłego zagrożenia i kolejnych fali zachorowań, staramy się 
aby życie społeczne i kulturalne nie przeniosło się całkowicie 
do wirtualnego świata. 

W marcowym Głosicielu znajdą Państwo informacje 
na temat projektów i zadań inwestycyjnych realizowanych 
przez samorząd, m.in. kolejny etap odbudowy wieży zamko-
wej na Melsztynie, która już teraz cieszy się ogromnym za-
interesowaniem zarówno zwiedzających jak i obserwujących 
przez internet, dzięki zainstalowaniu kamery online. W lutym 
podpisano umowę na rozpoczęcie budowy mieszkań „pod 
klucz”, które mają być gotowe do września przyszłego roku. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie realizuje 
pilotażowy projekt wdrożenia standardów usług mieszkal-
nictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i kieruje swoje zaproszenie do skorzystania  
z tych usług zainteresowane osoby zarówno w mieszkaniach 
własnych jak i w wyremontowanym na potrzeby projektu 
Mieszkaniu Wspomaganym w Lusławicach. 

W serwisie informacyjnym przeczytać można o pięknych 
inicjatywach mieszkańców naszej gminy i okolic na rzecz cho-
rego Marcelka Kubali, o obchodach 40 rocznicy porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich, peregrynacji kopii obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej - Patronki Robotników w naszym dekana-

cie oraz wizycie Wicewojewody na Borowej. Przedstawiamy 
również relacje z wręczenia nagród rodzinom z naszej gminy, 
które wzięły udział w konkursie „Benefis naszej rodziny”, oraz 
z wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przy-
znawanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

W dziale kulturalnym zapraszam do zapoznania się m.in.  
z ofertą Mobilnego Domu Kultury,  relacją z obchodów Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i przygotowań do 
oratorium „Ślad losu”, które będzie transmitowane przez diece-
zjalne radio RDN Małopolska z bazyliki katedralnej w Tarnowie.

Zapraszam do licznego udziału w Konkursie Głosiciela, jak 
zwykle na zwycięzców losowania czekają bony upominkowe.

Na nadchodzący czas Tridum Paschalnego oraz Świąt 
Wielkiej Nocy życzę Państwu zdrowych i radosnych świąt, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, serdecznych spo-
tkań w gronie rodzinnym i wesołego „Alleluja!”

Zapraszam do lektury.
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ZAMYŚLENIA OJCA ANDRZEJA

SERWIS SAMORZĄDOWY

Zamyślenia ojca Andrzeja – marzec 2021
Większa od grzechu

Kiedy odchodzisz 
Nie chwyta cię za rękę
Nie mówi nie odchodź –
Synu mój 
Synu mój zostań… 

Kiedy marnotrawisz
Wszystko  - 
Siebie
Dom – dziedzictwo
Ojcowską miłość
Czeka aż się przebudzisz –
Zapragniesz wrócić… 

Gdy mówisz wstanę i pójdę
Wybiega naprzeciw
Aby  cię opleść w ramiona –
Do serca przytulić… 

Gdy brat twój zgorszony
Miłością ojca wypomni żeś
Odszedł
Odpowie że właśnie wróciłeś
Że jesteś a nie było ciebie –
Byłeś umarły a właśnie ożyłeś…  
***

Moja miłość cię znajdzie –
Ja tych których kocham ścigam 

Miłosierdziem
Wszystkich uciekinierów Bożych
Dopadnę  –  ich nagość okryję…
***  
Nie patrz na ludzi i rzeczy
Jakimi są – 

Lecz jakimi mogą stać się
Kiedyś… 

- Miłość jeśli nie jest tylko
Jakąś cząstką 
Lecz pełnią naszego życia
Może tak wiele zmienić…
*** 
Cokolwiek czynisz
Czyń w imię miłości… 

A wszystko będzie 
Pięknieć i wzrastać – 

Jak z ziarenka gorczycy
Drzewo 
Dające schronienie
Niebieskim ptakom…  

Człowieku gdzie jesteś? 
Ciągle uciekasz
Chcesz się skryć przede mną… 

W swojej kryjówce
Możesz mnie nie widzieć
Ale ja widzę ciebie 
Jak jesteś nędzny biedny ślepy 
I nagi… 
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Tekst: Rafał Kubisztal
Rusza budowa mieszkań „pod klucz”  
w Lusławicach

17 lutego zawarta została umowa pomiędzy gminą Zakliczyn a firmą Neobud z Rożnowa w sprawie budowy wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego w Lusławicach – poinformował na konferencji prasowej w zakliczyńskim Ratuszu bur-
mistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. Za kwotę przeszło 6,8 mln zł w ciągu niespełna 18 miesięcy „pod klucz” 
oddanych ma zostać 40 mieszkań. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wyniesie 95 procent.

- Mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o rodzinach z dzieć-
mi, gdyż zależy nam, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać stąd 
do większych miast, do większych ośrodków właśnie ze względu 
na brak mieszkania. Ale nie zapominamy również o seniorach. Bu-
dynek, który powstanie, będzie wyposażony w windę, będą do-

stępne wszelkie udogodnienia po to, aby osoby niepełnosprawne 
w ramach dostępności mogły korzystać z tego obiektu – powie-
dział burmistrz Dawid Chrobak.

Mieszkania „pod klucz” mają być gotowe do września 
przyszłego roku. Cena czynszu – zgodnie z przewidywa-
niami gminy – kształtować się będzie na poziomie 10-11 zł  
za metr kwadratowy.

Zainteresowanie realizowanym przez gminę Zakliczyn 
programem „Mieszkanie Plus” już teraz jest bardzo duże. 
Wpłynęło 78 ankiet. To – zdaniem burmistrza – pokazuje jak 
tego typu inwestycje jest potrzebna. Trwają już przygotowa-
nia do ogłoszenia przetargu na budowę kolejnego takiego 
bloku – w Paleśnicy. Ma tam być 30 mieszkań.

W spotkaniu w Ratuszu, na którym przekazano informa-
cję o podpisaniu umowy na budowę pierwszego w regionie 
bloku mieszkalnego w ramach programu „Mieszkanie Plus” 
uczestniczyli również Wiceminister Edukacji i Nauki, sena-
tor prof. Włodzimierz Bernacki oraz Posłowie Anna Pieczar-
ka, Józefa Szczurek-Żelazko, Wiesław Krajewski i Piotr Sak. 
Obecni byli również Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, 
Wicewojewoda Ryszard Pagacz, Wicestarosta Tarnowski 
Jacek Hudyma, Radna Województwa Małopolskiego Anna 
Mikosz, a także wieloletni poseł i honorowy obywatel gminy 
Zakliczyn Michał Wojtkiewicz.

Gmina Zakliczyn realizuje projekt pn. „Ekopartnerzy na 
rzecz słonecznej energii Małopolski” w ramach poddziała-
nia 4.1.1 RPO WM na lata 2014-2020.

Tekst: Barbara Witek
Dotacje na odnawialne źródła energii 
w Gminie Zakliczyn

Przyjmowane są jeszcze zgłoszenia mieszkańców zaintere-
sowanych dofinansowaniem do kolektorów słonecznych (do 
ogrzewania ciepłej wody użytkowej) i pomp ciepła. Więcej 
informacji w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, pok. 23 lub 
pod nr telefonu 14/632-64-74.

Komunikat w sprawie wykazu nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie,  

Rynek 32, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zakliczyn,  
przeznaczonych do oddania w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie.
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W tym roku czwarty etap odbudowy  
zamku w Melsztynie 

Tekst: Rafał Kubisztal 
foto: UM Zakliczyn

W tym roku kontynuowana będzie odbudowa zamku w Melsztynie. Gmina Zakliczyn na dalsze prace konserwatorsko
-budowlane otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 270 tys. zł. Wykonanie  
IV etapu umożliwi udostępnienie dla turystów kolejnego poziomu tej historycznej budowli.

Tekst: PP Zakliczyn
Informacja dzielnicowego  

Posterunku Policji w Zakliczynie
Dzielnicowi Posterunku Policji w Zakliczynie zgodnie z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji, w uzgod-
nieniu z kierownikiem ogniwa ds. prewencji, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy 
zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, dzielnicowi przygotowali plany działań priorytetowych, które są pro-
wadzone od dnia 01.02.2021 do dnia 31.07.2021 roku.

Na terenie gminy Zakliczyn w powyż-
szym okresie czasu realizowane będą 
następujące zadania:

1. Wyeliminowanie zjawiska po-
legającego na spożywaniu alkoholu  
w rejonie sklepu „Groszek” w miejsco-
wości Paleśnica połączone z zakłóca-

Prace przy zabezpieczaniu ruin zamku 
i jego częściowej odbudowie trwają od 
2018 roku. M.in. odgruzowano przy-
ziemie, odkopano fundamenty ścian  
i wykonano wszystkie niezbędne zabez-
pieczenia, a następnie zaczęto wznosić 
mury wieży wraz ze schodami oraz wy-
konano strop nad parterem obiektu.  
W ubiegłym roku odbudowano mury 
wieży do wysokości 7,20 m, a także 
wykonano strop drewniany na pozio-

mie drugiego piętra (wysokość 6,60 m). 
Już teraz stamtąd podziwiać można 
piękne widoki na dolinę Dunajca.

Na ten rok zaplanowano IV etap prac 
z zabezpieczeniem ruin zamku na po-
ziomie trzeciego piętra (wys. 10,40 m), 
w tym odbudowę muru wieży do wys. 
11,60 m. Realizację planów umożliwia 
ministerialne dofinansowanie. Całość 
zadania (wraz z wkładem własnym gmi-
ny Zakliczyn) wyniesie około 400 tys. zł.

– Wykonanie czwartego etapu prac 
umożliwi udostępnienie dla mieszkańców 
i turystów kolejnego poziomu tej histo-
rycznej budowli. Przybliży nas również 
do osiągnięcia stanu docelowego jakim 
będzie taras widokowy na dolinę Dunaj-
ca na szczycie baszty – zaznacza Bur-
mistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid 

Chrobak. – Pracujemy też nad tym, aby 
w istniejącej części piwniczno-partero-
wej powstało pomieszczenie przystoso-
wane do organizowania różnych wystaw  
i spotkań. Dziękuję Panu Ministrowi Prof. 
Włodzimierzowi Bernackiemu oraz Panu 
Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi 
za udzieloną pomoc w pozyskaniu rządo-
wych środków.

Warto dodać, że ostatnio na zam-
kowym wzgórzu zainstalowany został 
monitoring, który ma chronić zabytko-
wą budowlę i jej otoczenie przed ak-
tami wandalizmu. Na odbudowywanej 
wieży zainstalowana została kamera, 
z której widok na tereny Pogórza, Be-
skidu Sądeckiego oraz na Tatry śledzić 
można na żywo na stronie internetowej 
gminy Zakliczyn.

niem ładu i porządku publicznego przez 
osoby nietrzeźwe.

2. Wyeliminowanie zjawiska polega-
jącego na spożywaniu alkoholu na te-
renie parkingu przy stacji paliw „Moya”  
w miejscowości Roztoka połączone z za-
kłócaniem ładu i porządku publicznego.
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Projekt „Sami-Dzielni!” w Gminie Zakliczyn Tekst Monika Kulak
foto: Monia Kulak
arch. UM Zakliczyn

Projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” 
realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) 
wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na 
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Gmina Zakliczyn jest jedną z pięciu gmin województwa 
małopolskiego, biorących udział w pilotażowym wdrożeniu 
standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form deinstytu-
cjonalizowanych, opracowanym w ramach projektu. Odbior-
cami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w tym co najmniej osoby z niepełnosprawnością 
fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby nie-
widome z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby choru-
jące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny 
oraz otoczenie.

W ramach projektu Gmina Zakliczyn przeprowadziła ge-
neralny remont pomieszczeń w budynku mienia komunalne-
go po byłym przedszkolu w Lusławicach. W budynku został 
wykonany remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyj-
ne i centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca, przepro-
wadzono remont generalny łazienki, zainstalowano system 
przyzywowy i wyposażono lokal w nowe meble i sprzęt RTV 
i AGD. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego to kwota 
221.332,08 zł w tym dofinansowanie w ramach projektu to 
kwota 199.050,08 zł (89,93%). Ponadto w najbliższym czasie 
zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie windy 
w budynku, w celu zapewnienia dostępności dla uczestni-
ków projektu z niepełnosprawnością ruchową. 

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetesto-
wanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych 
dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nabór jest 
ciągły gdyż projekt trwa do 31.03.2023 roku. Nasz zespół 
realizujący projekt w Gminie Zakliczyn składa się z Koordy-
natora Mieszkalnictwa Wspomaganego, Trenera, Psychologa 
oraz Pracownika Socjalnego.

Obecnie projektem objęte są cztery osoby, dwie w miesz- 
kaniach własnych i dwie w Mieszkaniu Wspomaganym  
w Lusławicach. Każdy uczestnik korzysta z wiedzy oraz po-
mocy naszego zespołu, zupełnie za darmo. Treningi dopa-
sowane są do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika,  
a potrzeby te są skrupulatnie diagnozowane oraz analizowane 

przez zespół specjalistów. Treningi mają na celu maksymalne 
usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnościami, wzmoc-
nienie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawo-
wych czynności dnia codziennego. Uczestnicy są objęci naszą 
opieką przez pół roku i jest to czas rozwoju dzięki treningom, 
spotkaniom integracyjnym, rozmowom z psychologiem.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, któ-
re chciałyby skorzystać z naszego doświadczenia, chętne 
zdobycia nowych doświadczeń życiowych oraz sprawdzenia 
swoich umiejętności. 

*      *      *
Kontakt w sprawie projektu: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie
tel. 14 66 52 275, wew. 18.  

Koordynator Mieszkalnictwa Wspomaganego 
Dagmara Kamińska.



MARZEC 2021| NR 3/2818

GŁOSICIEL
SERWIS SAMORZĄDOWY

Tekst i foto:  
Monika Kulak

40 rocznica podpisania porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich

18 lutego br. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej odprawiona została  msza św.  w intencji Ojczyzny 
i Polskich Rolników upamiętniająca 40. rocznicę podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Udział w niej 
wzięli przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego z Burmistrzem Miasta I Gminy 
Zakliczyn na czele oraz członkowie rolniczej „Solidarności” Gminy Zakliczyn. Piękną homilię wygłosił proboszcz 
parafii i gwardian klasztoru - o. Ariel Krzywda.
Porozumienia stały się symbolem walki rolników w okresie 
PRL o swoje prawa, których gwarancją miało być powstanie 
niezależnego od władz związku. Porozumienia zwane ,,Kon-
stytucją Polskiej Wsi” były ważnym etapem w procesie po-
wstawania i rejestracji 12.05.1981 r. NSZZ RI Solidarność. 
Zakliczyński klasztor był w latach 1980 - 81 ważnym ośrod-
kiem działalności opozycji antykomunistycznej. To tutaj od-
bywały się spotkania opozycji antykomunistycznej i powstały 
struktury NSZZ RI Solidarność w województwie tarnowskim. 
W klasztorze przechowywany był przed zarekwirowaniem 

przez komunistów sztandar NSZZ RI Solidarność Gminy Za-
kliczyn, który obecnie znajduje się w gablocie zamieszczonej 
w galerii bł. Krystyna Gondka w klasztornych korytarzach.

W zawartych porozumieniach rolnicy uzyskali gwarancje 
nienaruszalności własności i prawa do dziedziczenia, rów-
ność traktowania rolników indywidualnych oraz rolnictwa 
spółdzielczego, zapewnienie zniesienia ograniczeń w obrocie 
gruntami rolnymi. Zawarto również szereg postanowień świa-
topoglądowych, m.in. dotyczących swobody w budownictwie 
sakralnym i dostępu do praktyk religijnych, zadeklarowano też 
rozbudowę sieci szkół i przedszkoli na terenach wiejskich.

Porozumienia nie zawierały uzgodnień dotyczących za-
sadniczej kwestii dotyczącej rejestracji rolniczych związków 
zawodowych, jednak miały istotne znaczenie w tej mierze 
– podpisanie porozumień z formalnie niezarejestrowaną 
organizacją świadczył o faktycznym uznaniu jego roli przez 
władzę. 8 i 9 marca 1981 odbył się w Poznaniu zjazd zjedno-
czeniowy, na którym powołano NSZZ Rolników Indywidu-
alnych „Solidarność” z Janem Kułajem na czele. Rejestracja 
związku nastąpiła ostatecznie 12 maja 1981 przez Sąd Wo-
jewódzki w Warszawie. Oryginalny egzemplarz porozumień  
w 2006 przekazano Jasnogórskiej Fundacji Pro Patria Bastion.

GŁOSICIEL
INFORMACJE
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Wicewojewoda odwiedził pana  
Stanisława z Borowej

Tekst: Rafał Kubisztal
foto: arch. UM Zakliczyn

Wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz odwiedził pana Stanisława z Borowej, który w pożarze stracił dom oraz rodzinę. 
Towarzyszyli mu burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zakliczynie Anna Piotrowska oraz sołtys Borowej Janusz Klocek.
Do tragicznego w skutkach pożaru  
w Borowej doszło w nocy z 30 wrze-
śnia na 1 października ubiegłego roku. 
Uratował się tylko najstarszy z trójki 
rodzeństwa – 70-letni Stanisław, któ-
ry w porę się obudził i wydostał z pło-
nącego budynku przez okno. Zginęła 
też jego matka.

Dom, w którym mieszkali, spło-
nął doszczętnie. Pan Stanisław stracił 
wszystko, ale nie został bez pomocy. 
To tragiczne zdarzenie uruchomiło 
cały łańcuch dobrych serc. Z pomocą 
natychmiast ruszyli sąsiedzi i okolicz-
ni mieszkańcy, władze samorządowe 
gminy Zakliczyn, losem pana Stanisława natychmiast zain-
teresował się również wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Obok spalonego budynku stał murowany dom, który rodzeń-
stwo budowało od lat, ale nie był ukończony na tyle, by można 

było w nim zamieszkać. Na prace ada-
ptacyjne wojewoda wyłożył 48 tys. zł,  
a gmina Zakliczyn dała 12 tys. zł.  
W grudniu 2020 roku pan Stanisław 
mógł się do niego wprowadzić.

Wicewojewoda Ryszard Pagacz 
podczas wizyty w Borowej przekazał 
bardzo doświadczonemu przez los 
człowiekowi upominek od Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Za-
pewnił też pana Stanisława, że jego los 
nie jest obojętny państwu polskiemu.

– Gratuluję solidarności społecznej, 
która tutaj objawiła się w Borowej po 
tej tragedii – mówił Ryszard Pagacz. – 

Dzięki temu jest dach nad głową, jest gdzie mieszkać.
W imieniu wojewody Łukasza Kmity przekazał panu Sta-

nisławowi życzenia dużo zdrowia oraz błogosławieństwa 
Bożego.

Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej – Patronki Robotników 

13 i 14 lutego wiele się działo w naszej gminie w związku ze zbiórką dla chorego Marcelka Kubali, a tymczasem do naszych 
zakliczyńskich kościołów zawitała kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej - Patronki Robotników, replika krzyża nowo-
huckiego oraz  relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

Tekst: Monika Kulak 
foto: Monika Kulak
Natalia Mazgaj

Od niedzieli 20 września 2020 r. Region Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy Małopolski Wschodniej, który obejmuje całą 
diecezję tarnowską, przejął na jeden rok przewodnictwo  
w ramach tegoż duszpasterstwa. Znakiem tego było uroczy-
ste przyjęcie na Jasnej Górze od diecezji rzeszowskiej kopii 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – Patronki Robotni-
ków, repliki krzyża nowohuckiego oraz relikwii bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, które obecnie peregrynują po parafiach naszej 
diecezji.

Trwająca peregrynacja stanowiła dogodną okazję do 
wzmożonej modlitwy za ludzi pracy i ich rodziny, o zacho-

wanie miejsc pracy i wzmocnienie etosu pracy, o spra-
wiedliwość społeczną, a także o ustanie pandemii.

Obraz wraz z relikwiami rozpoczął peregryna-
cję w dekanacie zakliczyńskim w sobotę 13 lutego  
w kościele św. Idziego Opata w Zakliczynie a w nie-
dzielę przybył do kościoła parafialnego pw. Mat-
ki Bożej Anielskiej przed wieczorną mszą świętą.  

W poniedziałek o godz. 16.00 odmówiono Koronką 
do Bożego Miłosierdzia i pożegnano obraz oraz reli-

kwie, a następnie przewieziony do kościoła parafialne-
go w Siemiechowie.
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Podziękowania za okazane wsparcie 
dla Marcelka Kubali 

INFORMACJE

Na prośbę koordynatorki kiermaszu charytatywnego zorganizowanego dla Marcelka Kubali publikujemy podziękowania Pani 
Pauliny Garbacz-Pach dla wszystkich wspierających zbiórkę.

Tekst i foto:  
Monika Kulak

Kochani! 
Z całego serca chcielibyśmy Wam Wszystkim podziękować za po-
moc przy organizacji KIERMASZU W ZAKLICZYNIE, FILIPOWI-
CACH, WRÓBLOWICACH oraz zbiórce w GWOŹDZCU. Kwota 
jaką udał się zebrać to 86 286,01 zł. W Filipowicach zebraliśmy 
– 15 178,75 zł, w Gwoźdźcu – 5 257,50 zł, we Wróblowicach  
– 5 194,20, pod kościołem w św. Idziego Opata w Zakliczynie  
– 29 696,86 zł, a przy klasztorze OO. Franciszkanów w Zakliczynie 
– 30 958,70 zł. 
Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY: członkom KGW z Filipowice, Wró-
blowice,  Zdonia, Stróże, Gwoździec, Charzewice, Wola Stróska, Za-
kliczyn i Słona. Dziękujemy instytucjom i organizacjom, a wśród nich:

 ҄ Samorządowy Żłobek w Zakliczynie
 ҄ Przedszkole nr. 1 w Zakliczynie
 ҄ Publiczne Przedszkole w Jurkowie
 ҄ Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podsta-

wowej w Filipowicach wraz z rodzicami i nauczycielami oraz 
dziećmi z przedszkola 

 ҄ Całej Społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Stróżach: 
Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom oraz Szkolnemu 
Kołu Wolontariatu „Dobro Powraca”

 ҄ „Kapela św. Idziego”
 ҄ Parafialne Zespoły Caritas z parafii Matki Bożej Anielskiej  

i św. idziego Opata w Zakliczynie
 ҄ Akcja Katolicka z parafii św. Idziego Opata w Zakliczynie
 ҄ Zakliczyńskie Centrum Kultury
 ҄ Jednostki OSP Zakliczyn, OSP Filipowice  

i OSP Wróblowice

 ҄ Świetlica Środowiskowa z Filipowic
 ҄ Proboszczom poszczególnych parafii za umożliwienie prze-

prowadzenia zbiórek
 ҄ Szkolne Koło Wolontariatu działające przy ZSP Gwoździec 

,,Pomoc daje moc’’
 ҄ SPON ,,Bez Barier’’
 ҄ FIRMA ALMARCO 
 ҄ MAGDALENA DROŻDŻ 
 ҄ AGATA CIURA
 ҄ Piekarnie; Lucynka Filipowice, Zakład Henryk Migdał i GS 

Zakliczyn
 ҄ Drukarnia: http://www.sowareklamy.pl/ za banery na kier-

masz oraz za naklejki na paczki https://www.facebook.com/
Departament-Reklamy-112369067350085/, „Serduszka dla 
Marcelka”

 ҄ Całej społeczności wspaniałych ludzi z GRÓDKA n/Dunaj-
cem, NOWEGO SĄCZA oraz okolice a także wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy upiekli ciasta i pomagali nam osią-
gnąć tą kwotę na leczenie Marcelka.

 ҄ Grupom osób, które poświęciły swój czas i w trudnych wa-
runkach atmosferycznych trwały dzielnie na stoiska rozpro-
wadzając ciasta, upominki i zbierając datki.

Dziękuję również za pomoc Wam - Ula Mróz, Marek Mróz oraz Mał-
gorzata Soska, bo bez Was też by się to nie udało. Jesteście wszy-
scy wspaniali i macie ogromne serducha za co jeszcze raz bardzo, 
bardzo dziękujemy. Bo tylko razem możemy więcej i pamiętajmy,  
że dobro powraca a pomaganie jest fajne.

W imieniu rodziny i przyjaciół Marcelka 
Paulina Garbacz-Pach”

Łącznie w naszej gminie na samych tylko kiermaszach 
została zebrana kwota 96.322,01 zł. Końcem lutego Mar-
celek wraz z rodzicami poleciał do Stanów Zjednoczonych  
i jest poddawany serii badań w Children’s Hospital of Chicac-
go Przypominamy, że wciąż trwają  zbiórki internetowe jak 
również licytacje. Do potrzebnej kwoty brakuje jeszcze ok.  
2,5 mln PLN. Wpłat można dokonać na trzy sposoby:

1. Wpłata darowizny na konto Stowarzyszenia Pomocy 
Chorym Dzieciom LIVER: 94 1750 0012 0000 0000 2068 
7444, tytułem: Darowizna na rzecz Marcela Kubali lub wpła-
ta ON-LINE: www.liver.pl/kubala-marcel.

2. Wpłata za pomocą zbiórki Siepomaga pod adresem: 
www.siepomaga.pl/marcelek-kubala

3. Przez przekazanie 1% podatku dopisując nr KRS: 0000 
124 837, Cel szczegółowy: Kubala Marcel.
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Dziękując za owocnie przeżyte lata, osiągnięty dorobek ży-
cia, służbę ku dobru ojczyzny, wierność małżeńską i opiekę 
nad dziećmi i ich dobre wychowanie, gospodarze uroczysto-
ści zaprosili odznaczone pary do pamiątkowej fotografii, któ-
ra na dzień dzisiejszy została doręczona na adresy wszyst-
kich obecnych Jubilatów.

Rokrocznie przyjęcie jubileuszowe odbywało się w zakli-
czyńskim ratuszu w sali im. Spytka Jordana, w tym roku wyjąt-
kowo wręczenie medali miało miejsce w sali Urzędu Stanu Cy-
wilnego w pierwszych dniach lutego. Jubilaci zostali zaproszeni  
w stosownych odstępach czasowych aby zachować wszelkie 
zasady bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi obostrze-
niami sanitarnymi. Niestety ze względu na epidemię w roku 
ubiegłym ta uroczystość nie 
odbyła się, jednakże włodarz 
Gminy Zakliczyn obiecał, że  
w sprzyjających warunkach me-
dale zostaną wręczone i słowa 
dotrzymał. Natomiast uroczyste 
obchody zarówno Złotych, jak  
i Diamentowych Godów będą 
świętowane wspólnie po zła-
godzeniu ograniczeń wynikają-
cych ze stanu epidemii.

W gronie szanownych Ju-
bilatów znaleźli się Państwo: 
Janina i Jerzy Bolechała 
Anna i Stefan Czuba 
Stefania i Edward Fulara 
Halina i Adolf Gniadek 
Kazimiera i Władysław Klocek 
Halina i Aleksander Kornaś 
Maria i Antoni Krzyżak 
Maria i Jan Kukułka 
Zofia i Stanisław Kwaśniewscy 
Anna i Edward Kwiatkowscy 

INFORMACJE

Złote Gody
16 par małżeńskich wyraziło zgodę na wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanych przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę. W tym roku wręczono medale Jubilatom, którzy zawarli związek małżeński w okresie od stycznia 
do grudnia 1969 roku. Do medalu i certyfikatu podpisanego przez Prezydenta RP, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawid Chrobak wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Lucyną Skalską, dołączył pamiątkową statuetkę i słodki 
upominek.

Barbara i Adam Malisz 
Maria i Stanisław Noskowicz 
Józefa i Jan Osuch 
Bernadeta i Zbigniew Rodzik 
Stanisława i Czesław Sobol 
Janina i Stanisław Wróbel

Niestety nie wszystkie pary mogły uczestniczyć w tego-
rocznej uroczystości. Wszystkim nieobecnym Jubilatom ży-
czymy aby dalej szli przez życie, w zdrowiu i miłości, trzyma-
jąc się mocno za ręce zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, 
zawsze pewni swoich uczuć.

Tekst Monika Kulak
Foto: UM Zakliczyn
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Projekt „Benefis naszej Rodziny” w Gminie Zakliczyn
19 lutego w zakliczyńskim ratuszu Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak wręczył nagrody rodzinom z naszej 
gminy, które wzięły udział w konkursie „Benefis naszej rodziny”.

Na przełomie listopada i grudnia Gmina Zakliczyn przystąpiła do 
projektu „Benefis naszej Rodziny” realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek z Wieliczki w ra-
mach kampanii „Po Pierwsze Rodzina!” dofinansowanej ze środ-
ków Pełnomocnika Rządu Do Spraw Polityki Demograficznej.

Projekt zakładał wypromowanie w rodzinach celebrowania 
własnej wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza 
uroczystości rodzinnych (jak rocznice, chrzciny, imieniny mamy, 
taty, urodziny dzieci) Benefisu naszej Rodziny. W gminach, któ-
re przystąpiły do kampanii zostali wybrani Ambasadorzy, którzy 
czuwali nad jej lokalnym przebiegiem. Ambasadorem kampa-
nii w naszej gminie była Pani Agnieszka Malisz - inspektor ds 
oświaty Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.Rodziny, które zre-
alizowały swój Benefis, wzięły udział w konkursie na sprawoz-
danie z realizacji rodzinnej celebracji. Dla zwycięskich drużyn 
przewidziano nagrody, w tym karty podarunkowe, do realizacji 
bezpłatnych zakupów w wybranych przez rodziny sklepach. 

Kampania „Benefis naszej rodziny” była realizowana  
w szkołach podstawowych w Zakliczynie, Stróżach, Pale-
śnicy, Gwoźdźcu i Filipowicach, do konkursu koordynatorzy 
zgłosili 9 rodzin. Uroczystego wręczenia nagród ufundowa-
nych przez organizatorów kampanii dokonał Burmistrz Da-
wid Chrobak wraz z Ambasadorem kampanii. 

Lista laureatów konkursu „Benefis naszej Rodziny” – 
Gmina Zakliczyn:

 ҄ I miejsce Rodzina Krzysty-
niaków (SP Zakliczyn)

 ҄ II miejsce Rodzina Żychow-
skich (SP Stróże)

 ҄ III miejsce Rodzina Kula-
ków (SP Zakliczyn) i Mrzy-
głód (SP Gwoździec)

Wyróżnienia:
 ҄ Rodzina Forysiów (SP Za-

kliczyn)
 ҄ Rodzina Sosków (SP Pale-

śnica)
 ҄ Rodzina Ślezak-Różyckich 

(SP Paleśnica)
 ҄ Rodzina Dulianów (SP Za-

kliczyn)
 ҄ Rodzina Mateja (SP Gwoź-

dziec)

Koordynatorzy:
 ҄ Justyna Iwaniec – SP Zakli-

czyn
 ҄ Ewa Misiak – SP Paleśnica
 ҄ Elżbieta Malawska-Pajor – 

SP Stróże
 ҄ Maria Ojczyk – SP Gwoź-

dziec
 ҄ Natalia Rosiek – SP Filipo-

wice

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęca-
my rodziny z naszej gminy do udziału w kolejnych edycjach, 
jeśli tylko projekt będzie kontynuowany. Dziękujemy koordy-
natorom projektu, dla których organizatorzy również przewi-
dzieli upominki, za ich ogromny wkład w realizację kampanii 
a przede wszystkim za wspieranie i motywowanie rodzin  
w konkursie, które przełożyło się na sukces każdej z rodzin.

Tekst i foto:  
Monika Kulak
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KULTURA NA CZASIE

Uroczyste obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Tekst: Monika Kulak
Foto: Monika Kulak

Z nadzieją na lepsze jutro
Przed nami najważniejsze ze świąt w naszej chrześcijańskiej kulturze –  

Święta Wielkiej Nocy. Tak jak za sprawą Zmartwychwstałego otrzymaliśmy 
dobrą nowinę, tak pamiątka tego wydarzenia, które w roku 2021 świętować 

będziemy 4 i 5 kwietnia, niech doda nam nadziei na lepsze jutro.
Jako Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury i wydawca „Głosiciela” 

pragnę życzyć Wam przede wszystkim zdrowia  
i samych dobrych wiadomości, które docierają do Was za pośrednictwem 

mediów informacyjnych Zakliczyńskiego Centrum Kultury.
Kazimierz Dudzik   

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
chociaż symboliczne ze względu na obostrzenia pandemicz-
ne, miały bardzo uroczysty charakter.
Rozpoczęły się od złożenia wiązanek i zapalenia zniczy 
przez delegacje samorządową i szkolne Szkoły Podstawowej  
w Zakliczynie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józe-
fa Piłsudskiego w Zakliczynie, przy akompaniamencie werbla 
(w roli werblisty wystąpił Pan Adam Pyrek) na grobie mjr Jana 
Dubaniowskiego ps. „Salwa” następnie delegacje udały się 
do kościoła parafialnego na uroczystą mszę św. sprawowaną 
przez proboszcza parafii - ks. Pawła Mikulskiego. Eucharystię 
rozpoczęto od wspólnego zaśpiewania Modlitwy Obozowej  
i powitania uczestniczących zarówno w kościele jak i poprzez 
transmisję online, przez gospodarza świątyni. Celebrans  wy-
głosił wymowną homilię, przypominając historię naszego na-
rodu i znaczenie ofiary poniesionej przez Żołnierzy Wyklę-
tych dla naszej ojczyzny. Zwrócił się do młodego pokolenia  
z zachętą do kultywowania pa-
mięci historycznej i budowania 
wolności i suwerenności naszej 
ojczyzny na co dzień, swoją po-
stawą w szkole - przez sumienne 
zdobywanie wiedzy oraz w społe-
czeństwie - angażując się w dobre 
i wartościowe inicjatywy.

W nabożeństwie udział wzięli 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych szczebla powiatowego  
i gminnego na czele z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawi-
dem Chrobakiem, kierownicy jed-

nostek organizacyjnych Gminy Zakliczyn, delegacje: ZSP im. 
Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie, uczniów klas 1-3 Szkoły 
Podstawowej w Zakliczynie oraz członkowie SKKT „Com-
pass” z opiekunami.

Po zakończonej mszy św. przedstawiciele samorządu 
udali się do Rudy Kameralnej złożyć wiązanki kwiatów na 
pomniku mjr Dubaniowskiego. Również najmłodsi członko-
wie SKKT „Compass” wraz z opiekunami udali się na cmen-
tarz aby oddać cześć Żołnierzom Wyklętym, składając wią-
zankę i zapalając znicze na grobie mjr Jana Dubaniowskiego 
ps. „Salwa” a stamtąd wyruszyli pieszo pod pomnik w Rudzie 
Kameralnej szlakiem wiodącym przez lasy m.in. przez wzgó-
rze Mogiła w Woli Stróskiej odwiedzając po drodze kolejne 
miejsce pamięci na mapie naszej gminy. Była to ciekawa lek-
cja historii połączona z poznawaniem naszej małej ojczyzny 
przez najmłodsze pokolenie członków SKKT „Compass”.

W godzinach popołudniowych także przedstawiciele har-
cerzy z 1 TDH „Sulima” im. Zawiszy 
Czarnego złożyli wiązankę kwia-
tów i zapalili znicz w hołdzie Żoł-
nierzom Wyklętym na grobie mjr 
Jana Dubaniowskiego ps. „Salwa” 
na zakliczyńskim cmentarzu.

Mamy nadzieję, że w następnym 
roku będziemy mogli uczestniczyć  
w obchodach Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych na miarę 
tych z lat ubiegłych i będzie możli-
wość kontynuowania wydarzeń ta-
kich jak  Bieg Pamięci „Tropem Wil-
czym”, czy gra miejska w tym dniu.
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Dzięki Waszym odpisom 1% podatku 
otrzymywaliśmy dodatkowe środki w 
latach od 2013 do 2020 roku – dzię-
kujemy! Środki te wykorzystujemy na 
wskazane cele.

W ramach Stowarzyszenia „Klucz’ działa 
sześć oddziałów:

 ҄ Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów 
i Harmonistów,

 ҄ Klub Seniora „Pogodni”,
 ҄ Wolska Organizacka Kobiet „Nad potokiem”,
 ҄ Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej 

„Filipowice”,
 ҄ Grupa Regionalna Charzewice,
 ҄ Grupa Regionalna Gwoździec.  

Realizujemy wiele projektów kultural-
nych, w tym ministrialnych takich jak: Za-
kliczyński Uniwersytet Ludowy, Gdy nasi 
dziadkowie byli dziećmi, Zakliczyńska e-po-
wieść, doposażamy zespoły artystyczne za-
kupami strojów i instrumentów, wspieramy 
w działalności bieżącej artystów i w zakresie 
edukacji kulturalnej poprzez takie projekt jak 
„Mistrz i uczeń”.  

Możesz wskazać cel szczegółowy na który 
chcesz przekazać 1% podatku, np. w taki spo-
sób jeśli chcesz przekazać 1% na cele statuto-
we Stowarzyszenia „Klucz” bez wymieniania 
celów szczegółowych: możesz, ale nie musisz 
w rubryce 127 umieścić swoje dane kontakto-
we, a w rubryce 128 możesz wpisać cel szcze-
gółowy, np. wskazując że chcesz aby środkami 
wspomóc: Klub Heligonistów, Orkiestrę Dętą, 
Grupy Regionalne Gwoździec lub Charzewi-
ce, Klub Seniora, WOK nad Potokiem - wtedy 
wystarczy że wpiszesz: Heligoniści, Orkiestra, 
Charzewice lub Gwoździec, Senior, WOK – to 
wystarczy - możesz wpisać inny cel, np. wyda-
nie książki, albumu, organizacja wypoczynku 

KULTURA NA CZASIE

1% dla Klucza
Stowarzyszenie „Klucz” jest jedynym w gminie Zakliczyn i jednym z nielicznych w regionie stowarzyszeń działających w ob-
szarze kultury, promocji kultury, wspierania nietuzinkowych osób dążących do osiągania osobistego sukcesu i swoją postawą 
promujących Gminę Zakliczyn, a także stowarzyszeniem pobudzającym aktywność społeczną i działającym na rzecz dziedzic-
twa kulturowego w kraju i zagranicą, przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury. Nasz numer KRS to: 00000 42094

Tekst: Kazimierz Dudzik

dla dzieci, pomoc dla Polonii lub inny cel statutowy naszego 
Stowarzyszenia.

Decyzja należy do Ciebie!
Dziękuję, Kazimierz Dudzik 

prezes Stowarzyszenia „Klucz”

Zaproszenie na Oratorium drogi  
Krzyżowej „Ślad Losu”

Tekst: Monika Kulak

Jak już wcześniej informowaliśmy, dyrygent Chóru Cantando Canzoni i kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej  
w Filipowicach – Dawid Nawalaniec lubi wyzwania i po maratonie kolędowym podjął się realizacji kolejnego dużego 
projektu. Tym razem pod batutą Nawalańca ćwiczy blisko 70-osobowy chór i 24-osobowa orkiestra pod wspól-
ną nazwą „Zanurzeni w miłosierdziu” przygotowując oratorium „Ślad losu”, które na początku lat 80-tych w Wyż-
szym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie stworzyli redemptoryści: o. Wojciech Skroboszewski  
i o. Andrzej Wodka. 
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Mobilny Dom Kultury ZCK z Fundacją Orlen
4 marca w świetlicach ZCK w Filipowicach i Woli Stróskiej 
rozpoczęły się pierwsze warsztaty realizowane w ramach 
projektu Zakliczyńskiego Centrum Kultury „Mobilny Dom 
Kultury” sfinansowanego przez Fundację Orlen.

Tekst Kazimierz Dudzik

Projekt zakłada organizację serii nieodpłatnych dla uczestni-
ków warsztatów w okresie od marca do czerwca 2021 roku 
we wszystkich świetlicach ZCK. Warsztaty prowadzić będą 
instruktorzy; Patrycja Zelek – malarstwo, Stanisław Kusiak 
– fotografia, Krzysztof Węglarczyk – taniec i Małgorzata Za-
krzewska – krawiectwo.

W marcu zaplanowaliśmy warsztaty z krawiectwa i malar-
stwa, a harmonogram warsztatów wygląda następująco:

Małgorzata Zakrzewska (krawiectwo): 4, 11, 18, 21 mar-
ca w godzinach 16.00-18.00 w Woli Stróskiej i w tych sa-
mych dniach w godz. 18.00-20.00 w Filipowicach.

Patrycja Zelek (malarstwo): 8, 15, 22 i 29 marca w go-
dzinach 16.00-18.00 w Gwoźdźcu i w dniach 6, 13, 20, 27  
w godz. 15.00-17.00 – tej w Rudzie Kameralnej.

W kwietniu odbędą się warsztaty z tańca i krawiectwa, 
w maju fotografii i tańca, a w czerwcu malarstwa, fotografii 
i tańca. Koordynatorką projektu jest specjalistka ds. progra-
mów grantowych ZCK – mgr Ewelina Siepiela.

Zaintersowani warsztatami w poszczególnych miejsco-
wościach mogą zapisywac się u gospodyń świetlic: w Filipo-
wicach – Małgorzata Soska, w Gwoźdźcu – Ewelina Siepiela, 
w Rudzie Kameralnej - Iwona Padoł oraz w Woli Stróskiej 
– Paulina Siemińska.

Znajdziemy dla Ciebie
najlepsze ubezpieczenie!

 

 
 

 

 

 

Więcej na: unilink.pl 

Unilink to największa Multiagencja Ubezpieczeniowa  
w Polsce i Lider Ubezpieczeń. Najlepsi Agenci znajdą  
dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenie z oferty 
ponad 40 ubezpieczycieli. Teraz również zdalnie: 
przez telefon i internet. Sprawdź! 

Przyjdź do nas, do placówki, pokaż tą reklamę, 
a otrzymasz specjalny rabat. Zapraszamy!

Zakliczyn 
ul. Malczewskiego 57, 533 503 053
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Konkurs Głosiciela

KONKURS

Konkurs „Głosiciela” cieszy się dużym zainteresowaniem, wśród czytelników, Hasło 
z numeru lutowego brzmiało: „Mobilny Dom Kultury”, po liczbie nadesłanych roz-
wiązań raczej nie sprawiło dużej trudności. Prawidłowe odpowiedzi przesłało łącz-
nie 102 osoby. W wyniku losowania przeprowadzonego pod nadzorem sekretarza 
redakcji Marii Chruściel, bony upominkowe otrzymują:

 ҄ Pan Filip Wojtas ze Zdoni - bon do Anitexu
 ҄ Pani Monika Figiel z Lusławic - bon do sklepu Biedronka  

(do zrealizowania na stoisku mięsnym)

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, wytnij/zrób zdjęcie i prześlij li-
stem/mailem albo przynieś do Redakcji (Rynek 1, Ratusz, glosiciel@op.pl) 
wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem. 

Spośród tych, którzy nadeślą do 26 marca 2021 roku prawidłowe odpo-
wiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez firmę Anitex 
oraz Biedronkę w Zakliczynie. Powodzenia! 

Powodzenia!
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