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ukazuje się od 1993 roku

Szanowni Czytelnicy! 
Oddajemy do Państwa rąk lutowy numer „Głosiciela”, a w nim aktualny roz-

kład jazdy gminnych linii komunikacyjnych, podsumowanie inwestycji w 2021 
roku a także informacja na temat dotacji z programu „Czyste powietrze”.

W serwisie informacyjnym przeczytacie Państwo jak świętowano 148 uro-
dziny Witosa, komu przyznano odznaką „Primus in Agendo” czy też o peregry-
nacji figury Matki Bożej w klasztorze Ojców Franciszkanów.

W serwisie kulturalnym prezentujemy m. in. nową kapelę powstałą przy Za-
kliczyńskim Centrum Kultury, zachęcamy do odwiedzania Europejskiego Cen-
trum Muzyki w Lusławicach przypominamy o naborze do projektu „ZUL-aplika-
cja” . Zapraszam do udziału w konkursie.

Monika Kulak

ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR I 
Paleśnica – Wróblowice

Firma Transportowo – Usługowa ,,FTU” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
T  – kursuje w pierwsza sobotę miesiąca 

Nazwa dworca lub przystanku 
komunikacyjnego D, T D, T D, T D, T

Paleśnica Granica 7:05 9:00 11:00 14:48
Paleśnica I 7:06 9:01 11:01 14:49
Paleśnica 7:07 9:02 11:02 14:50
Borowa 7:08 9;03 11:03 14:51
Bieśnik 7:09 9:04 11:04 14:52
Bieśnik Granica 7:11 9:06 11:06 14:54
Zakliczyn – Szkoła 7:15 9:10 11:10 14:58
Zakliczyn – ul. Grabina III 7:16 9:11 11:11 14:59
Zakliczyn – ul. Grabina II 7:17 9:12 11:12 15:00
Zakliczyn ul. Grabina I 7:18 9:13 11:13 15:01
Zakliczyn Rynek 7:20 9:15 11:15 15:03
Zakliczyn Ośr. Zdrowia 7:22 9:17 11:17 15:05
Lusławice 7:23 9:18 11:18 15:06
Lusławice Skrzyżowanie 7:24 9:19 11:19 15:07
Wróblowice Most 7:25 9:20 11:20 15:08
Wróblowice Remiza 7:26 9:21 11:21 15:09

Nazwa dworca lub przystanku 
komunikacyjnego D, T D, T D, T D, T

Wróblowice Remiza 7:35 10:30 13:25 15:40
Wróblowice Most 7:36 10:31 13:26 15:41
Lusławice Skrzyżowanie 7:37 10:32 13:27 15:42
Lusławice 7:38 10:33 13:28 15:43
Zakliczyn Ośr. Zdrowia 7:40 10:35 13:30 15:45
Zakliczyn Rynek 7:42 10:37 13:32 15:47
Zakliczyn ul. Grabina I 7:44 10:39 13:34 15:49
Zakliczyn – ul. Grabina II 7:45 10:40 13:35 15:50
Zakliczyn – ul. Grabina III 7:46 10:41 13:36 15:51
Zakliczyn – Szkoła 7:47 10:42 13:37 15:52
Bieśnik Granica 7:50 10:45 13:40 15:55
Bieśnik 7:51 10:46 13:41 15:56
Borowa 7:52 10:47 13:42 15:57
Paleśnica 7:54 10:49 13:44 15:59
Paleśnica I 7:55 10:50 13:45 16:00
Paleśnica Granica 7:56 10:51 13:46 16:01
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zamyślenia ojca andrzeja

Zamyślenia ojca Andrzeja - luty 2022
Matki Bożej Gromnicznej
Maryja, która przyniosła Jezusa 
do świątyni i ofiarowała Go Bogu, 
i nas pragnie nieść  
i powierzać Jego rękom...
Pytanie, które wciąż na nowo  
zadawaj sercu:
- Co cię powstrzymuje,   
by dać się ponieść?
Może lęk, że Maryja 
ofiaruje Bogu twoją pustkę?
Ludziom,  
którzy mają pustkę w sercu, 
tak trudno zaufać Bogu,  
by się ofiarować...
Bo z czym? 
Z własnym egoizmem? -  
To stanowczo za mało...
A może jest jeszcze nadzieja?, 
że w Bożych rękach  
puste serce ożyje -
napełnione Jego miłością, 
oświecone Jezusowym światłem  
znowu zacznie kochać?

„Prowadź mnie, Światło, 
swą błogą opieką, 
Światło odwieczne! 
Noc mroczna, dom mój 
tak bardzo daleko, 
Więc Ty mnie prowadź. 
Nie proszę rajów 
odległych widoku, 

Starczy promyczek dla 
jednego kroku.

Nie zawsze tak się modliłem 
jak teraz, 
Światło odwieczne. 
Sam chciałem widzieć, 
sam chciałem wybierać 
Swą własną drogę. 
Pomimo trwogi łaknąłem 
barw świata 
Ufny w swą siłę. 
Przebacz tamte lata. 
 
Tyś zawsze trwało, 
gdym przez głuchą ciemność, 
Przez bór, pustynię 
Błąkał się dumny. 
O, czuwaj nade mną, 
Aż mrok przeminie, 
Aż świt odsłoni 
te drogie postaci, 
Którem ukochał niegdyś, 
którem stracił.”  
 
(Modlitwa kardynała Newmana)

GŁOSICIEL
SerWiS SamorzĄdoWy

Tekst: Rafał Kubisztal 
foto: z arch. UM Zakliczyn

Takiego roku, w którym wykonano tyle inwestycji w tak wielu obszarach, nie było w historii gminy zakliczyn w 
ciągu co najmniej ostatnich dwudziestu lat. na różne przedsięwzięcia podnoszące komfort życia mieszkańców 
w 2021 roku wydano przeszło 26 mln zł, co stanowiło blisko 30% wydatków budżetowych zakliczyńskiej gminy. 
Powszechnie znane są takie inwestycje jak budowa pierwszych w regionie bloków mieszkalnych w lusławicach i 
Paleśnicy, odbudowa zamku w melsztynie czy prowadzona z dużym rozmachem rewitalizacja rynku w zakliczynie, 
ale naprawdę ubiegłoroczny raport ze zrealizowanych wszystkich przedsięwzięć, tych większych i mniejszych, jest 
imponujący i robi wrażenie.

– Skuteczność naszych działań najlepiej obrazuje fakt, że z tych 
przeszło 26 mln zł, wydanych na inwestycje i zadania remon-
towe przy drogach gminnych, blisko 20 mln zł czyli 75 procent 
to środki zewnętrzne pozyskane z różnych źródeł rządowych i 
unijnych. I to wszystko udało się osiągnąć mimo pandemii koro-
nawirusa – podkreśla z satysfakcją burmistrz Miasta  Gminy 
Zakliczyn Dawid Chrobak.

Gmina Zakliczyn otrzymała z trzech transz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) blisko 12 mln zł. W 
latach 2020-2022 za te pieniądze realizowane są następu-
jące zadania: budowa bloków mieszkalnych w Lusławicach i 
Paleśnicy, świetlicy w Melsztynie, modernizacja budynku w 
Zakliczynie na cele GOPS i siedziby LGD „Dunajec-Biała”, re-

witalizacja Rynku w Zakliczynie, stabilizacja osuwiska w Pa-
leśnicy, a także budowa chodników przy drodze wojewódz-
kiej nr 975 Zakliczyn – Bieśnik (450 tys. zł) i powiatowej w 
Zdoni (162 tys. zł), a ponadto zabezpieczony został wkład 
własny gminy do remontów dróg dojazdowych do pól (161 
tys. zł). Na te przedsięwzięcia z tego rządowego programu w 
2021 roku wydano łącznie blisko 5 mln zł.

Pierwszy etap budowy chodnika przy drodze wojewódz-
kiej Zakliczyn – Bieśnik został też wsparty kwotą 500 tys. zł 
przez Województwo Małopolskie (Inicjatywy Samorządowe). 
Cała inwestycja (750 m chodnika ze ścieżką rowerową) to w 
minionym roku był koszt przeszło miliona złotych. Dotacja 
z budżetu województwa pozwoliła ponadto na wybudowa-

Raport ze zrealizowanych przedsięwzięć w gminie Zakliczyn robi wrażenie 

Rekordowy rok mimo pandemii!
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nie chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej przez 
Lusławice i Faściszową wraz z dwoma zatokami autobusowy-
mi (koszt całości 316 tys. zł).

Wraz z powiatem tarnowskim zrealizowano trzeci etap 
budowy chodnika przy drodze powiatowej nr K1410 w Zdo-
ni. Koszt inwestycji – 238 tys. zł, w tym dotacja z budżetu 
starostwa w wysokości 130 tys. zł. Oświetlone zostało przej-
ście dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Pale-
śnicy. Zadanie zrealizowane zostało przez Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie za kwotę blisko 30 tys. zł.

osuwisko w Paleśnicy i naprawy dróg
Wykonano prace związane ze stabilizacją osuwiska wraz z 
odbudową drogi gminnej Paleśnica – Dzierżaniny. W ub. roku 
wydano na ten cel blisko 3,5 mln zł. Oprócz zaangażowania 
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (blisko 
700 tys. zł) prawie 2,8 mln zł stanowiła dotacja z budżetu 
państwa w ramach programu usuwania skutków ruchów osu-
wiskowych ziemi. 

Dzięki dotacjom z budżetu państwa w wysokości blisko 
1,2 mln zł (80% wartości zadania) na usuwanie skutków in-
tensywnych opadów atmosferycznych wyremontowano 7 
odcinków dróg gminnych za łączną kwotę blisko 1,5 mln zł: 
Lusławice – Lwowska (362 tys. zł), Filipowice – Dogale (150 
tys. zł), Faściszowa – Do Szkoły (240 tys. zł), Wróblowice – 
Szkoła (317 tys. zł), Ruda Kameralna – Zimny Potok (90 tys. 
zł), Zakliczyn ul. Piłsudskiego (124 tys. zł) i Zakliczyn ul. Ko-
ściuszki (180 tys. zł).

Na likwidację części szkód powstałych w infrastrukturze 
drogowej dotację w wysokości 300 tys. zł przyznał również 
samorząd województwa małopolskiego. Za te pieniądze do-
konano napraw w gminnej infrastrukturze drogowej - remon-
ty nawierzchni dróg i poboczy, remonty przepustów.

Przebudowano drogi dojazdowe do pól (dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych) w miejscowościach: Borowa (162 tys. zł), 
Faściszowa (126 tys. zł), Paleśnica (120 tys. zł), Wróblowi-
ce (50 tys. zł) i Zdonia (143 tys. zł). Wykonano asfaltowanie 
gminnych dróg, również z udziałem środków z Funduszu So-
łeckiego (350 tys. zł) za prawie 900 tys. zł o łącznej długości 
3,5 km.  Warte podkreślenia – w 2021 roku w gminie Zakli-
czyn wykonano blisko 11 km nowych nakładek asfaltowych 
na drogach gminnych.

Będzie 70 mieszkań
W minionym roku w decydującą fazę wkroczyła realizacja 
sztandarowej inwestycji zakliczyńskiego samorządu ostatnich 
lat – rewitalizacja centrum stolicy gminy zwanej powszechnie 
handlową stolicą Pogórza. Całkowita wartość zadania wynosi 
13 mln zł, z czego blisko 9 mln zł to środki zewnętrzne pozy-
skane przez samorząd. W ramach tego zadnia zakończyła się 
przebudowa dróg gminnych wokół Rynku w Zakliczynie oraz 
drogi powiatowej. Przebudowana została płyta głównego pla-
cu w Zakliczynie, odnowiono elewację budynku ratusza, wy-
remontowano elementy małej architektury, wykonano ilumi-
nację oraz wybudowano kramy handlowe. Przypomnijmy, że 

Zmienia się centrum Zakliczyna. Wartość prac wynosi 13 mln zł, z czego blisko 9 mln zł to środki zewnętrzne pozyskane przez samorząd.
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rewitalizacja centrum Zakliczyna jest finansowana nie tylko z 
funduszy budżetu państwa, ale także z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, czyli środ-
ków unijnych – jest to kwota przeszło 3,5 mln zł. 

Wykonano czwarty etap prac budowlano-konserwator-
skich przy wieży zamkowej w Zakliczynie. Mur wieży został 
podniesiony do wysokości  11,60 m. Koszt tego etapu prac 
wyniósł blisko 500 tys. zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego to 270 tys. zł, reszta to środki z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowane były dwa wielorodzinne bloki mieszkalne – 
w Lusławicach i Paleśnicy. Wartość pierwszego zadania to 
przeszło 7 mln zł, z czego ponad 6,6 mln zł to kwota z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych (95 proc.) a ponad 350 
tys. zł to środki samorządu. Wartość budynku w Paleśnicy to 
6,6 mln zł w całości finansowanego ze środków rządowych, 
w tym 1,3 mln zł ze wspomnianego już Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych oraz 5,3 mln zł z  Funduszu Dopłat Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego.

Wykonano w ub. roku większość prac związanych z bu-
dową świetlicy wiejskiej w Melsztynie, która służyć będzie 
również do celów turystycznych. Wartość zadania – 700 tys. 
zł, finansowanie w 100% ze środków RFIL.

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją budynku 
mienia komunalnego przy Rynku w Zakliczynie pod potrzeby 
GOPS (370 tys. zł) oraz obiektu byłego przedszkola przy ul. 
Jagiellońskiej na cele muzeum regionalnego. Koszt pierwsze-
go etapu tego drugiego przedsięwzięcia wyniósł 300 tys. zł. 
Prace były współfinansowane przez MKiDN (210 tys. zł).

Z innych inwestycji warto wymienić zrealizowanie nastę-
pujących prac – budowa wiaty przy szkole w Faściszowej, 
budowa altany i zakup urządzeń rekreacyjnych przy budyn-
ku świetlicy w Słonej, dostawa i montaż urządzeń sportowo
-rekreacyjnych dla ZSPiP w Filipowicach, remont świetlicy 
wiejskiej w Zdoni, zagospodarowanie terenu obok świetlicy 
w Paleśnicy czy remont kuchni oraz zakup mebli do świetlicy 
w Lusławicach. 

W 2021 wykonywane były nowe przyłącza wodociągowe 
i kanalizacyjne w Lusławicach i Roztoce w ramach środków 
UE PROW 2014-20. Zrealizowano zadania w celu ochrony 
powietrza, w tym związane z dofinansowaniami na wymianę 
przestarzałych kotłów węglowych. 

Wzorowa polityka senioralna
„Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” i „Akade-

mia dla aktywnych” – to tylko dwa z licznych projektów z 
zakresu polityki senioralnej, które finansowanie były przede 
wszystkim ze środków zewnętrznych. – Podejmowane przez 
nas inicjatywy społeczne, zwłaszcza na rzecz osób starszych, 
pokazywane są jako wzór dla innych. Nasze Centrum Aktywi-
zacji i Opieki Seniorów w Kończyskach, gdzie znajdują się rów-
nież mieszkania do opieki wytchnieniowej odwiedzili w ubiegłym 
roku premier Mateusz Morawiecki i małżonka prezydenta Agata 
Kornhauser-Duda. Na Powiatowym Dniu Pracownika Socjalne-
go, który odbył się w Lusławicach obecna była minister rodziny 
i polityki społecznej Marlena Maląg – przypomina burmistrz 
Dawid Chrobak.

Sporo pieniędzy ze źródeł zewnętrznych spłynęło rów-
nież do zakliczyńskiej gminy na działania kulturalne. Zakli-
czyńskie Centrum Kultury na różne projekty pozyskało łącz-
nie 476 tys. zł, a stowarzyszenie „Klucz” 230 tys. zł.

Z odbudowywanej wieży zamku w Melsztynie można już podziwiać 
piękne widoki na dolinę Dunajca i Beskid Sądecki

W ramach pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej doposażono w sprzęt komputerowy i opro-
gramowanie informatyczne szkoły i placówki oświatowe. W 
gminie Zakliczyn realizowany jest program „Cyfrowa Gmina” 
zwiększający możliwości elektronicznej obsługi mieszkańców.

Warto wspomnieć o zakupie samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz ciągnika 
dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych.

Istotnym przedsięwzięciem było prowadzenie gminnych 
linii komunikacyjnych w ramach Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych. Przewozy pasażerskie realizowane 
były na trasach Paleśnica – Wróblowice, Zakliczyn – Jamna 
i Zakliczyn – Dzierżaniny. Funkcjonowała też linia autobuso-
wa Tarnów – Zakliczyn – Nowy Sącz w wymiarze 4 kursów 
dziennie.

2021 rok zakończył się kolejnym hitem jeśli idzie o po-
zyskane dodatkowe pieniądze do budżetu. Gmina Zakliczyn 
dostała 10 mln zł z rządowego programu „Polski Ład” – 1,5 
mln zł na kontynuację budowy chodnika ze ścieżką rowero-
wą przy drodze 140K, tym razem w Zdoni i w Filipowicach, 
2 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Stróżach i 6,5 
mln zł na rozbudowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej w 
Roztoce i Zawadzie Lanckorońskie oraz wodociągowej w 
Charzewicach, Melsztynie, Gwoźdźcu, Roztoce i Zawadzie 
Lanckorońskiej. Realizacja tych inwestycji rozpocznie się w 
bieżącym roku. 
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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.

Od 24 stycznia 2022 r. obowiązuje zaktualizowany 
rozkład jazdy gminnych linii komunikacyjnychTekst: UM Zakliczyn 

INFORMACJA  
Urzędu Miejskiego w Zakliczynie

Urząd Miejski w Zakliczynie informuje 
o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się  

w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie 
ul. Rynek 32, 32-840 Zakliczyn piętro nr 3 

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie 

Obwieszczenia Starosty Tarnowskiego nr 
UAB.6740.51.6.2021.EM 

z dnia 03 stycznia 2022 r. dot. wszczęcia 
postępowania administracyjnego w dniu  22.11.2021 r. 
w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizacje 

inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę drogi gmin-
nej klasy D nr K203345 (G15) w m. Faliszewice 

w km 0+220 – 1+100 w ramach zadania pn.: „Stabilizacja 
osuwiska (03, 04, 05) wraz z odbudową drogi gminnej 

nr K203345 (G15) w m. Faliszewice w km 0+220 – 1+100” 
na wniosek zarządcy drogi 

– Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.

Gmina Zakliczyn otrzymała dofinansowanie z rządowego 
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej na utrzymanie 3 linii komunikacyj-
nych w 2022 roku. Pozyskana dla Gminy Zakliczyn kwota 
dotacji wyniosła 184 264,96 zł., a w budżecie Gminy zabez-
pieczono kwotę 21 454,40 zł
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Nawet 90% dotacji do wymiany kotła  
i ocieplenia budynku w ramach  
Programu „Czyste Powietrze”

25 stycznia 2022 r. uruchomiona została iii część Programu czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem 
sięgającym nawet 69 tys. zł. iii część Programu przeznaczona jest dla najuboższych Polaków, którzy chcieliby prze-
prowadzić termomodernizację swoich domów.

Tekst: Barbara Witek

maksymalna intensywność dofinansowania: 90%
Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania:
1. Osoby fizyczne, które spełniają warunki: 

• są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa do-
mowego nie przekracza kwoty:
◊ 1 260,00 zł/os w przypadku  jednosobowego gospodarstwa do-

mowego
◊ 900,00 zł/os w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domo-

wego 
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okre-
sowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, któ-
ra przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie 
na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, 
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 
kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód 
wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie.

najważniejsze zmiany w porównaniu do i i ii części Programu czyste Po-
wietrze:

• w ramach III Części Programu liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji 
zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach)

• najwyższy poziom dofinansowania nie będzie do-
stępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste 
Powietrze dostępnym w przypadku I i II Części 
Programu

• uwzględnienie możliwości finansowania z „Czy-
stego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z 
gminnymi programami parasolowymi, w których 
wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła 
do zakończenia okresu trwałości, a także umożli-
wianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie 
rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłą-
czenia gazu przez operatora

dodatkowo wśród istotnych zmian znalazły się:
• dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowu-

jących drewno i spalających pellet drzewny, jako 
zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze”

• doprecyzowanie wymagań dla przewodów komi-
nowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze 
względów bezpieczeństwa

*    *    *
W Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (pok. 23, III pię-

tro Urzędu) działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Infor-
macyjny programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy gminy 
Zakliczyn mogą skorzystać z BEZPŁATNEJ pomocy w 
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz rozlicze-
niu inwestycji.
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Tekst: Monika Kulak
foto: D. Chrobak

31 stycznia bieżącego roku pracownicy i mieszkańcy domu Pomocy Społecznej w Stróżach podziękowali swojej wielo-
letniej pani dyrektor małgorzacie chrobak. która z dniem 29 stycznia przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani małgorzata 
funkcję dyrektora pełniła od 2008 roku. 

Pracownicy i mieszkańcy DPS w Stróżach podziękowali  
za wieloletnią pracę swojej Pani Dyrektor

Praca zawodowa pani Dyrektor 
koncentrowała się wokół niesie-
nia pomocy z ludziom. Od 1982 
roku pracowała jako pielęgniarka 
w Ośrodku Zdrowia w Paleśnicy. 
Od roku 2000 rozpoczęła pracę 
w Domu Pomocy Społecznej w 
Stróżach na stanowisku Kierow-
nika Działu – Opiekuńczego – 
Terapeutycznego i Rehabilitacji a 

następnie w 2008 roku została powołana przez Zarząd 
Powiatu Tarnowskiego, na stanowisko Dyrektora tegoż 
DPS-u. W roku 2010 po przeniesieniu Środowiskowego 
Domu Samopomocy do Stróż, po likwidacji placówki w 
Rzuchowej, pani Małgorzata objęła również funkcję Kie-
rownika Środowiskowego Domu Samopomocy.

Kolejnym etapem w pracy zawodowej było współ-
tworzenie i objęcie funkcji wiceprezesa Stowarzyszenia 
Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Stowarzyszenie 
to wspierało działalność DPS-u jak również w 2015 roku rozpoczę-
ło prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku dawnej 
szkoły w Dzierżaninach. Obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej 
świadczą pomoc dla 30 osób i zatrudniają 10 pracowników. 

21 listopada 2017 r. w Dzień Pracownika Socjalnego w War-
szawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dyrektor Małgorzata 
Chrobak odebrała wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania 
w pomocy społecznej, z rąk Elżbiety Rafalskiej - ówczesnej  Mini-
ster Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Było to uhonorowanie 
niewątpliwie aktywnej działalności zawodowej i społecznej na 
rzecz poszerzania lokalnej oferty pomocowej dla różnych grup spo-
łecznych i ich integracji ze społecznością lokalną, w tym poprzez 
realizację licznych projektów.

Dyrektor Małgorzata Chrobak od czerwca 2015 r. pełni rów-
nież funkcję Prezesa Samarytańskiej Federacji Organizacji Poza-
rządowych, które aktywnie realizuje politykę senioralna w naszym 
regionie. W kwietniu 2018 roku zostało utworzone Centrum Akty-
wizacji i Opieki Seniora w Kończyskach a w październiku 2020 roku 
uruchomiono kolejne centrum, tym razem w Wielkiej Wsi, prowa-
dzone przez SFOP. 

8 grudnia  2021 roku w Filharmonii Krakowskiej miała miejsce 
uroczysta gala rozdania nagrody Amicus Hominum oraz nagrody dla 
najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych ,,Kryształy 
Soli”. Laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskie-
go „Kryształy Soli” w kategorii Najlepszy Projekt Społeczny została 
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie, 
kierowana przez panią Małgorzatę Chrobak, nagrodę przyznano za 
stworzenie i prowadzenie dla seniorów z gmin Gromnik, Wojnicz i 
Zakliczyn Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus, a tym samym 
kompleksowe wsparcie osób starszych; za nieustanne podnosze-
nie jakości życia osób niesamodzielnych z gmin wiejskich oraz reali-
zację działań aktywizujących podopiecznych objętych projektem. 

Warto podkreślić, że w konkursie wzięły udział łącznie 54 organi-
zacje pozarządowe z Małopolski.

Za tą działalność Małgorzata Chrobak, Dyrektor Domu Po-
mocy Społecznej w Stróżach, Kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Stróżach, Prezes Samarytańskiej Federacji Organi-
zacji Pozarządowych w Zakliczynie została uhonorowana odznaką 
„Primus in Agendo”, którą wręczyła jej w styczniu br. Minister Ro-
dziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg. 

Zapytana o plany na przyszłość stanowczo zaprzecza jakoby 
miała znacznie zwolnić tempo pracy i rozpocząć życie spokoj-
nej emerytki. Chce nadal aktywnie pracować na rzecz seniorów i 
osób z niepełnosprawnościami, ma w związku z tym wiele planów 
i marzeń. Na początek już w marcu podejmie pracę jako Kierownik 
WTZ w Dzierżaninach. Na tym nie koniec planów Prezesa  SFOP, 
gdyż obecnie federacja wraz z partnerami tj. Gminą Zakliczyn, 
Gminą Wojnicz i Gmina Gromnik podejmuje działania w kierunku 
utworzenia kolejnego takiego centrum. Celem jest ciągłe zwiększa-
nie oferty pomocowej dla seniorów i ich integracja z lokalną spo-
łecznością. Marzeniem pani Małgorzaty jest stworzenie takiego 
centrum w większej aglomeracji, np. Tarnowie a nawet w Krakowie. 
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małgorzata chrobak, dyrektor domu Pomocy Społecznej w Stróżach, Kierownik środowiskowego domu Samopomocy 
w Stróżach, Prezes Samarytańskiej federacji organizacji Pozarządowych w zakliczynie została uhonorowana odznaką 
„Primus in agendo”.

Primus in Agendo - Pierwszy w działaniu Tekst: Rafał Kubisztal 
foto: D. Chrobak

 Uroczystość odbyła się dnia 27 stycz-
nia 2022 r. w siedzibie Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej w War-
szawie. Odznakę „Primus in Agendo” 
wręczyła Pani Minister Marlena Maląg. 
W wydarzeniu uczestniczył Pan Mini-
ster Stanisław Szwed oraz Pani Poseł 
Urszula Rusecka – przewodnicząca 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 
Sejmu RP.

Odznaka Honorowa „Primus in 
Agendo” przyznawana jest przez Mi-
nistra Rodziny i Polityki Społecznej za 
szczególne działania oraz zasługi na 
rzecz rynku pracy, polityki społecznej 
oraz rodziny. Jest ona wyrazem uzna-
nia dla aktywnej, pełnej zaangażowa-
nia i oddania postawy wyróżnionego, 
najciekawszych i najbardziej warto-
ściowych inicjatyw, nowatorskich osią-
gnięć oraz innowacyjnych projektów, a 
także rzetelności i ofiarności w podej-
mowanych działaniach. Odznakę moż-
na otrzymać tylko raz. To zaszczytnie 
wyróżnienie jest również efektem bar-
dzo dobrej współpracy między Domem 
Pomocy Społecznej w Stróżach, Śro-

dacjami i spółdzielniami socjalnymi. 
Odznaczenie „Primus in Agendo” to 
wspólny sukces wszystkich Pracow-
ników Domu Pomocy Społecznej w 
Stróżach, Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Stróżach oraz Zarządu 
Samarytańskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych w 
Zakliczynie, który 
prowadzi Centrum 
Aktywizacji i Opieki 
Seniorów w Kończy-
skach i Wielkiej Wsi 
i stanowi ono wyraz 
uznania dla codzien-
nej pracy na rzecz 
rozwoju polityki se-
nioralnej i pomocy 
społecznej na terenie 
Powiatu Tarnowskie-
go, a w szczególno-
ści na terenie Gminy 
Zakliczyn – mówi 
Dyrektor Małgorzata 
Chrobak.

Tymczasem w listopadzie 2021 r. Zarząd Powiatu Tarnow-
skiego, będący organem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej 
w Stróżach, podjął uchwałę o przeniesieniu na wolne stanowisko 
dyrektorskie oraz wolne stanowisko  Kierownika ŚDS w Stróżach, 
dotychczasowego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kar-
wodrzy i Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Karwodrzy - panią Monikę Chrobak. Pani Monika funkcję tę obję-

ła 29 stycznia br. Wcześniej przez półtora roku była Dyrektorem 
Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy i Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Karwodrzy, posiada też kilkuletnie doświadczenie 
w pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. 

Obu Paniom życzymy spełnienia swoich marzeń i planów oraz 
dużo zdrowia i energii do ich realizacji.

dowiskowym Domem Samopomocy w 
Stróżach i Samarytańską Federacją Or-
ganizacji Pozarządowych w Zakliczynie  
a wszystkimi partnerami działającymi 
na rzecz polityki senioralnej i pomocy 
społecznej – instytucjami rządowymi, 
samorządami, stowarzyszeniami, fun-
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Peregrynacja figury Matki Bożej  
u Franciszkanów w Zakliczynie

Tekst i foto: 
Monika Kulak

W sobotę 4. lutego przed południem do zakliczyńskiego klasztoru franciszkanów przybyła figura matki Bożej anielskiej, 
patronki parafii jak również całej Prowincji zakonnej. figura ta pochodzi z klasztoru św. Kazimierza w Krakowie – domu 
Głównego Prowincji a powstała 400 lat temu. na początku ubiegłego wieku, kiedy Polska pozbawiona była jeszcze suwe-
renności na skutek rozbiorów, figura ta towarzyszyła pielgrzymom z trzech zaborów, którzy w ramach organizowanych 
przez franciszkański Komisariat ziemi świętej pielgrzymek narodowych, udawali się pątniczym szlakiem do ziemskiej oj-
czyzny chrystusa.

Jak już wspominaliśmy Prowincja 
Matki Bożej Anielskiej w przyszłym 
roku będzie obchodzić 400-lecie swo-
jego istnienia, a jedną z ważnych wyda-
rzeń towarzyszących jubileuszowi jest 
nawiedzenie wszystkich klasztorów 
prowincji. Tak więc w sobotę 4. lutego 
figura zawitała do klasztoru w Zakliczy-
nie, gdzie o godzinie 11.00 została uro-
czyście wniesiona do kościoła i powi-
tana przez gospodarza zakliczyńskiego 
klasztoru o. gwardiana Ariela Krzywdę. 
Na tę uroczystość przybyli również 
franciszkanie z Krakowa, Jarosławia, 
Przemyśla i Biecza, którzy wspólnie 
pod przewodnictwem o. prowincjała 
Jacka Komana celebrowali mszę św. 
modląc się w intencji swojej prowincji.

Po południu o godzinie 15.00 od-
mówiono koronkę do Siedmiu Radości 
Najświętszej Maryi Panny, a o godz. 

17.15 miało miejsce uroczyste powi-
tanie figury przez przedstawicieli pa-
rafii franciszkańskiej oraz msza św. z 
udziałem wiernych. Wieczorem o godz. 
21.00 Apelem Jasnogórskim rozpoczę-
ło się czuwanie modlitewne, animowa-
ne przez członków Oazy Rodzin i Gru-
py Młodzieżowej wraz z opiekunami. 
O północy rozpoczęła się uroczysta 
Pasterka Maryjna zakończona procesją 
z figurą Matki Bożej po placu przyko-
ścielnym przy świetle lampionów.

Peregrynacja w zakliczyńskim klasz-
torze trwała do czwartku kiedy to fi-
gura Matki Bożej została przeniesiona 
w uroczystej procesji po mszy św. o 
godzinie 18.00 do pobliskiego klaszto-
ru Sióstr Bernardynek w Kończykach, 
skąd następnie została przewieziona 
do kolejnego klasztoru franciszkańskie-
go, tym razem do Biecza.
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Wincenty Witos był dobrym gospodarzem Tekst: Rafał Kubisztal 
foto: 

W Wierzchosławicach odbyło się modlitewne spotkanie i konferencja naukowa upamiętniające 148. rocznicę urodzin Win-
centego Witosa, trzykrotnego premiera w ii rP i wybitnego przywódcy chłopów polskich. Uczestniczył w tym wydarzeniu 
m.in. wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. dwóch rolników z gminy zakliczyn otrzymało 
odznaki honorowe „zasłużony dla rolnictwa”. mszę św. w kościele parafialnym w Wierzchosławicach w intencji polskich 
rolników oraz ojczyzny odprawił biskup leszek leszkiewicz, a następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod Grób Witosa, 
gdzie złożyli wiązanki kwiatów.

Otwierając konferencję w Centrum Kultury Wsi Polskiej 
przewodnicząca rolniczej „Solidarności”, poseł Teresa Hałas 
przypomniała, że modlitewne wspomnienia powiązane z 
dyskusją na temat aktualnych problemów w rolnictwie i na 
polskiej wsi w miejscu urodzin Wincentego Witosa organi-
zowane są od wielu lat. Gromadzą nie tylko przedstawicieli 
różnych organizacji i samorządowców, ale także najważniej-
sze osoby w państwie.

– Ziemia, własność i jej dziedzictwo zabezpieczają byt na-
rodu. Dobrze wiedział o tym Wincenty Witos. Poza tym trwał 
przy wartościach. Zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli się znisz-
czy wiarę, to zniszczy się jedność narodu polskiego – stwierdziła 
poseł Teresa Hałas.

Wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Hen-
ryk Kowalczyk powiedział, że Wincenty Witos był człowie-
kiem niezwykłym, który powinien być wzorem do naślado-
wania dla wszystkich zajmujących się polityką.

– To był dobry gospodarz. Zarówno u siebie w zagrodzie, ale 
również jako osoba odpowiedzialna za losy kraju. Troszczył się 
rolników i o Polskę – mówił wicepremier. Dodał, że polskie 
rolnictwo w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań.

– Takim wyzwaniem jest problem ubezpieczeń upraw rol-
nych, aby były realne dla rolników i szybko następował zwrot 
utraconej wartości w momencie klęsk żywiołowych. Wyzwaniem 

są ceny nawozów, paliw, środków do produkcji rolnej. Mamy na-
dzieję, że Komisja Europejska wyrazi zgodę na pomoc dla rol-
ników i dopłaty do nawozów – stwierdził Henryk Kowalczyk. 
– Wieś się zmienia, warunki do życia się poprawiają, ale wciąż 
jeszcze są gorsze niż w miastach. Jest jeszcze dużo do zrobienia. 
Pragnę zapewnić, ze dokładać będziemy wszelkich starań, aby 
polskie rolnictwo coraz szybciej się rozwijało, że będziemy się 
troszczyć o rolników i wykonywać w tym względzie swoją pracę 
rzetelnie i jak najlepiej.

Na wniosek poseł na Sejm RP Anny Pieczarki 25 rolni-
ków z powiatu tarnowskiego minister rolnictwa i rozwoju 
wsi przyznał odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”. Otrzymało je 
m.in. dwóch mieszkańców gminy Zakliczyn – Ryszard Knapik 
i Jan Zelek z Lusławic.

W Wierzchosławicach na obchodach 148. rocznicy uro-
dzin Witosa obecni byli ponadto m.in. zastępca szefa kance-
larii prezydenta RP Piotr Ćwik, wiceminister rolnictwa i roz-
woju wsi Norbert Kaczmarczyk, wicewojewoda małopolski 
Ryszard Pagacz, wicemarszałek Józef Gawron, wicestarosta 
tarnowski Jacek Hudyma oraz burmistrz Dawid Chrobak. 
Odczytane zostały listy okolicznościowe od prezydenta An-
drzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz od 
prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.



GŁOSICIEL

luty 2022| nr 2/29212

KUlTUra na czaSie

Tadeusz Malik postanowił, że i w Zakli-
czynie powstanie kapela podwórkowa. 
Na jesieni ubiegłego roku zebrał skład, 
który zaczął się spotykać i ćwiczyć. Ofi-
cjalnie o powstaniu kapeli Tadeusz Ma-
lik poinformował podczas Gali Hono-
rowej Nagrody Jordan Stowarzyszenia 
„Klucz”w grudniu ubiegłego roku pod-
czas odbierania swojego „Jordana.” Mó-
wił wtedy, że podczas odbioru zrewita-
lizowanego Rynku zakliczyńska kapela 
podwórkowa zadebiutuje publicznie.

Zakliczyńska Kapela Podwórkowa 
przyjęła zaproponowaną przeze mnie 
nazwę „Gulony” i działa pod patrona-
tem Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

Dlaczego „Gulony”?
Jak już słusznie Pani Anna skomentowała pod postem na pro-

filu społecznościowym „Dudzik lokalnie”, cytuję: „ Świetnie nazwa 
„Gulon” pochodzi z dawien dawna od rodowitych mieszkańców 
Zakliczyna. Wiąże się z jarmarkami zakliczyńskimi, a w szczegól-
ności ludzie przyjeżdżający z przylegających do Zakliczyna wsi 

Powstała Zakliczyńska Kapela  
Podwórkowa „Gulony” 

Tego jeszcze w historii zakliczyna nie było, ale teraz już jest. miały swoje popularne w kraju kapele podwórkowe 
takie miasta jak; Warszawa, lwów czy Kraków, były nawet tarnowskie „franty”, ale nigdy dotąd nie było w zakli-
czynie takiej formacji artystycznej.

Tekst: Kazimierz Dudzik
foto: zasoby ZKP „Gulony” 

tak określali mieszkańców Zakliczyna.” 
Pani Aniu, nie wchodząc w szczegó-
łową genealogię przezwiska Zakliczy-
nian, Pani komentarz trafił w samo 
sedno intencji związanej z nazwą ka-
peli podwórkowej – o to właśnie cho-
dziło.

Miejmy nadzieję, że już niebawem 
(także przy okazji jarmarków) będzie-
my mieli okazję podziwiać i oklaskiwać 
popisy Zakliczyńskiej Kapeli Podwór-
kowej „Gulony”.

Podam jeszcze, że na ten czas w 
skład Zakliczyńskiej Kapeli Podwórko-
wej „Gulony” wchodzą: Andrzej Zawa-
da – gitara, Mirosław Nowak – bandżo, 

Eugeniusz Kukulski – klarnet, Jan Jewulski – trąbka, Dariusz Jur-
kiewicz ( w stroju Głosiciela, czyli kolejny ukłon w stronę zakli-
czyńskiej tradycji) – bęben, Dagmara Nowak – tamburyno oraz 
Tadeusz Malik – założyciel i szef „Gulonów” – harmonia polska.

P.S. „Gulony” zapraszają do swojego składu skrzypka (skrzy-
paczkę) z talentem wokalnym.
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„lusławickim ogrodom i ich drzewom, moim drzewom, zawdzięczam wiele stron kompozycji”. Ganek lub werandę lusła-
wickiego dworu często wypełniały porozrzucane karty papieru nutowego i kolorowe kredki. mistrz o świcie, w skupieniu 
zasiadał do pracy notując na pięciolinii dźwięki i szkicując kolejne założenia parkowe. jak powstawały tak wielkie dzieła? 
czy rodziły się spontanicznym gestem, czy raczej wyłaniały się stopniowo? 

Lusławice Krzysztofa Pendereckiego Tekst i foto:  
Mateusz Kluza

Narodzinom idei zazwyczaj wystarcza chwila, a reszta pro-
cesu przebiega w zależności od bogactwa warsztatu, czasu 
i umiejętności twórcy. Z całego procesu tworzenia najbar-
dziej interesujący jest moment, w którym w umyśle kompo-
zytora pojawia się pomysł na utwór; ów przysłowiowy prze-
błysk geniuszu. Krzysztof Penderecki inspiracji poszukiwał 
wśród swoich drzew, w swoim ukochanym parku, w swoich 
Lusławicach. Jak mawiał: „Kiedy tylko mogę, jadę na wieś, 
do swoich drzew, z którymi czuję się najlepiej. Wcześnie się 
kładę, wstaję rano z ptaszkami i piszę muzykę. Panuje abso-
lutny spokój. Człowiek odzyskuje zdrowy dystans do siebie, 
do muzyki do świata. Często zakwitnięcie magnolii staje się 
równie ważne, jak zobaczenie czegoś pięknego w teatrze czy 
przeczytanie dobrej książki”.

Historia zna przykłady twórców kompletnie niezależnych, 
zdecydowanych postępować po swojemu i przekazywać w 
dziełach własne zdanie – choćby na przekór całej swej epo-
ce. To takich twórców niewątpliwie należał Krzysztof Pende-
recki. Najważniejszym rysem jego artystycznego charakteru 
i podstawą wszystkich cech pozostałych była niezależność 
oraz przekonanie, że racji należy poszukiwać nie w panują-
cych opiniach, ale w sobie samym – w suwerenności własne-
go odczuwania. Jak mawiał: „Komponując nie myślę o pozy-
skaniu publiczności (…) Piszę tak, jak czuję, ale czy dlatego 
mam zmienić swoją twarz, założyć maskę? (…) Często w mej 
muzyce nawiązuję do sytuacji zewnętrznych. Zarzuca mi się, 
że to spektakularne. Ale ja taką właśnie odczuwam potrze-
bę! Dlaczego mam udawać kogoś innego? Posłużę się moją 
ulubioną metaforą drzewa: nie można odciąć się od swoich 
naturalnych korzeni”.

W Lusławicach nieustannie czuć emanacje ponadczaso-
wej obecności Krzysztofa Pendereckiego. To miejsce Jego 
spełnienia. Jak mawiał: „Przeżyłem życie, jak chciałem. Uda-
wało mi się, nie zawsze w stu procentach, 
ale nie chciałbym niczego powtarzać. Nicze-
go nie mam sobie do zarzucenia. Pamięta-
łem całe życie to, co mi dziadek mówił: Nie 
marnuj czasu, masz talent, musisz to wyko-
rzystać, zostawić po sobie ślad (…) Myślę, że 
się spełniłem. Zwłaszcza jak patrzę na ten 
ogród, który daje mi tyle siły i równowagi”.

Gorąco zachęcamy do odkrywania Lusła-
wic Krzysztofa Pendereckiego, miejsca gdzie 
tworzył muzykę, park, gdzie realizował swe 
wizjonerskie idee, gdzie zostawił po sobie 
trwały ślad. 

*   *   *
Harmonogramem wydarzeń organizo-

wanych przez Europejskie Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w nadchodzącym 
czasie: 18 i 25 lutego.

Zimowe Zwiedzanie Lusławic + Koncerty 
Zimowej Akademii Muzyki

• 16:00-16:45 zwiedzanie Arboretum 
• 16:45 powrót z parku do Centrum 
• 17:00-18:00 zwiedzanie Ekspozycji 
• 19:00 KONCERT ZIMOWEJ AKADEMII MUZYKI 

(wstęp wolny)
kawiarenka czynna w godzinach 15:30-19:00

19, 20, 26, 27 lutego 5, 6, 12, 13 marca
zimowe zwiedzanie lusławic

• 14:00-15:30 zwiedzanie Arboretum 
• 15:45 powrót z parku do Centrum 
• 15:45-17:15 zwiedzanie Ekspozycji
kawiarenka czynna w godzinach 15:30-17:30

26 lutego 19:00
Koncert Leonory Armellini  (włoska pianistka, laureatka V na-
grody na XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie)

6 marca 19:00
Koncert Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, 
Wiktoria Białostocka - skrzypce, Paweł Kotla - dyrygent

12 marca 19.00
Koncert Absolwentów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

18 marca, 19:00
Koncert Uczestników Warsztatów Krajowego Funduszu na 
Rzecz Dzieci 

*   *   *
Bilety na wszystkie wydarzenia są dostępne na stronie 

www.penderecki-center.pl oraz w biletomacie Centrum. 
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stanowili zarówno tę nagrodę, jak i nagrodę z poprzedniego 
przeglądu w łącznej kwocie 1800,00 zł zdecydowali przezna-
czyć dla dzieci z Zespołu Folklorystycznego Gwoździec. Sło-
wa uznania kierujemy do zacnych darczyńców w osobach: 
Janusz Cierlik, Karol Piwowarski, Stanisław Dudek i Marek 
Nadolnik. Przypomnijmy, że w styczniu podczas Małopol-
skiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej 
kolędnicy z Gwoźdźca walczyli z sukcesem i zdobyli w swo-

ich kategoriach następujące nagrody: Grupa 
dziecięca „Pastuszki z Gwoźdźca” na 9 dzie-
cięcych grup kolędniczych biorących udział 
w przeglądzie zdobyła I miejsce a grupa 
dorosłych kolędników „Droby z Gwoźdźca” 
zdobyła II miejsce rywalizując z 8 grupami w 
swojej kategorii.

Na przegląd do Bukowiny Tatrzańskiej 
naszych kolędników bezpiecznie zawiozła 
i przywiozła busem ZCK, specjalistka do 
spraw projektów grantowych - Ewelina Sie-
piela, co pozwoliło znacznie obniżyć koszty 
transportu uczestników.FF

Serdecznie gratulujemy zarówno kolęd-
nikom, jak i choreografowi Januszowi Cierli-
kowi oraz kierownikowi zespołu pani Agacie 
Nadolnik. Dziękujemy za piękne reprezento-
wanie naszej gminy na ogólnopolskich prze-
glądach i trud wkładany w kultywowania 
tradycji kolędniczych.

GŁOSICIEL
KUlTUra na czaSie

II miejsce i Srebrna Rozeta dla „Drobów” 
z Gwoźdźca

W dniach 11 i 12 lutego w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się jubileuszowy, bo już 50 Karnawał Góralski, podczas 
którego naszą gminę reprezentowała Grupa Kolędnicza „droby” z Gwoźdźca. W tej edycji przeglądu ogólnopolskie-
go powrócono do tradycyjnej formuły przeglądu, a w zmaganiach o grand prix i Góralskie rozety wzięło udział 45 
grup kolędniczych z trzech województw – małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Tekst: Monika Kulak 
foto: Ewelina Siepiela

Komisja Oceniająca po obejrzeniu 
występów 45 grup kolędniczych oraz 
ich gruntownej ocenie postanowiła 
przyznać nagrodę grand prix, Złote-
go Turonia za wybitną prezentację, w 
postaci statuetki wraz z nagrodą pie-
niężną, ufundowaną przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego, w wysokości 2 500 zł 
otrzymuje grupa kolędnicza „Z Gwiaz-
dą” z Ptaszkowej.

Ponadto przyznano dziesięć rów-
norzędnych pierwszych miejsc wraz 
ze Złotymi Rozetami Góralskimi oraz 
nagrodami pieniężnymi w wysokości 
po 1 750 zł, czternaście równorzęd-
nych drugich miejsc wraz ze Srebrnymi 
Rozetami Góralskimi oraz nagrodami 
pieniężnymi w wysokości po 1 100 zł, 
czternaście równorzędnych trzecich 
miejsc wraz z Brązowymi Rozetami 
Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 800 
zł a także sześć równorzędnych wyróżnień wraz z dyplomami 
oraz nagrodami pieniężnymi po 600 zł.

Grupa kolędnicza „Droby” z Gwoźdźca zajęła II miejsce 
w przeglądzie, otrzymując Srebrną Rozetę Góralską i nagro-
dę finansową w wysokości 1100,00 zł. Nasi kolędnicy po-
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ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR II 
Zakliczyn Rynek – Jamna

Firma Transportowo – Usługowa ,,FTU” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie

ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR III 
Zakliczyn Rynek – Dzierżaniny

Firma Transportowo – Usługowa ,,FTU” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie

Nazwa dworca lub przystanku 
komunikacyjnego D, T D, T 

Zakliczyn Rynek 8:30 11:40
Bieśnik (powiatowy przy drodze do Słonej) 8:33 11:43
Słona - Szkoła 8:35 11:45
Bieśnik Granica 8:37 11:47
Bieśnik 8:38 11:48
Borowa 8:39 11:49
Paleśnica (pod sklepem) 8:40 11:50
Olszowa I 8:41 11:51
Olszowa II 8:42 11:52
Olszowa III 8:43 11:53
Olszowa II 8:44 11:54
Olszowa I 8:45 11:55
Paleśnica I (pod Kościołem) 8:47 11:57
Paleśnica – Most (droga do Jamnej) 8:48 11:58
Jamna I 8:49 11:59
Jamna II (Parking) 8:50 12:00

Nazwa dworca lub przystanku 
komunikacyjnego D, T D, T 

Jamna II ( Parking) 8:05 12:00
Jamna I 8:06 12:01
Paleśnica  - Most (droga do Jamnej) 8:07 12:02
Paleśnica I (pod Kościołem) 8:08 12:03
Olszowa I 8:10 12:05
Olszowa II 8:11 12:06
Olszowa III 8:12 12:07
Olszowa II 8:13 12:08
Olszowa I 8:14 12:09
Paleśnica (pod Sklepem) 8:15 12:10
Borowa 8:16 12:11
Bieśnik 8:17 12:12
Bieśnik Most (gminny) 8:18 12:13
Bieśnik (powiatowy przy drodze do Słonej) 8:19 12:14
Słona - Szkoła 8:21 12:16
Bieśnik - Granica 8:23 12:18
Zakliczyn Rynek 8:25 12:20D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 

T  – kursuje w pierwsza sobotę miesiąca 

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
T  – kursuje w pierwsza sobotę miesiąca 

Nazwa dworca lub przystanku 
komunikacyjnego D, T D, T D, T D, T

Zakliczyn Rynek 6:10 9:30 12:25 15:15
Zakliczyn ul Ruchu Oporu - Zielona 6:13 9:33 12:28 15:18
Zakliczyn ul Ruchu Oporu - Szkoła 6:14 9:34 12:29 15:19
Zdonia - Kużnia 6:15 9:35 12:30 15:20
Zdonia Wilczy Dziół 6:16 9:36 12:31 15:21
Wola Stróska 6:17 9:37 12:32 15:22
Stróże Szkoła 6:18 9:38 12:33 15:23
Stróże - Centrum 6:20 9:40 12:35 15:25
Filipowice  - Podymacz 6:21 9:41 12:36 15:26
Filipowice 6:22 9:42 12:37 15:27
Filipowice 6:23 9:43 12:38 15:28
Ruda Kameralna 6:24 9:44 12:39 15:29
Borowa Dzierżniny 6:25 9:45 12:40 15:30
Borowa - Centrum 6:26 9:46 12:41 15:31
Borowa  - Doliny 6:27 9:47 12:42 15:32
Borowa - Centrum 6:28 9:48 12:43 15:33
Dzierżaniny - Skrzyżowanie 6:29 9:49 12:44 15:34
Dzierżaniny  - Szkoła 6:30 9:50 12:45 15:35

Nazwa dworca lub przystanku 
komunikacyjnego D, T D, T D, T D, T 

Dzierżaniny Szkoła 6:30 9:50 12:45 15:35
Dzierżaniny - Skrzyżowanie 6:31 9:51 12:46 15:36
Borowa - Dzierżaniny 6:32 9:52 12:47 15:37
Borowa  - Centrum 6:33 9:53 12:48 15:38
Borowa - Doliny 6:34 9:54 12:49 15:39
Borowa - Centrum 6:35 9:55 12:50 15:40
 Borowa - Dzierżaniny 6:36 9:56 12:51 15:41
Ruda Kameralna 6:37 9:57 12:52 15:42
Filipowice 6:39 9:59 12:54 15:44
Filipowice 6:40 10:00 12:55 15:45
Filipowice – Podymacz 6:41 10:01 12:56 15:46
Stróże - Centrum 6:42 10:02 12:57 15:47
Stróże – Szkoła 6:44 10:04 12:59 15:49
Wola Stróska 6:45 10:05 13:00 15:50
Zdonia – Wilczy Dziół 6:46 10:06 13:01 15:51
Zdonia - Kużnia 6:47 10:07 13:02 15:52
Zakliczyn - ul Ruchu Oporu - Szkoła 6:48 10:08 13:03 15:53
Zakliczyn Rynek 6:50 10:10 13:05 15:55
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Serdecznie dziękujemy za nadesłane rozwiązania hasła  
zamieszczonego w styczniowym  numerze „Głosiciela”, które 
brzmiało „Centrum Zdrowia Tuchów”, tym razem bony upo-
minkowe wędrują do:  

 ҄ Pani małgorzaty Krakowskiej z Wróblowic - bon do skle-
pu anitex

 ҄ Pani joanny Stec ze Stróż - bon do sklepu Biedronka

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, wytnij/zrób zdję-
cie i prześlij listem/mailem albo przynieś do Redakcji  
(Rynek 1, Ratusz, glosiciel@op.pl) wraz z imieniem, nazwi-
skiem i adresem. 

Spośród tych, którzy nadeślą do 08.03.2022 roku prawidło-
we odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowa-
ne przez firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie. 

Powodzenia!

Z  T
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