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Pieniądze z województwa  
na przyporę wieży w Melsztynie

Centrum Zdrowia Tuchów  
zaprasza do Poradni  

Stomatologicznej  
w ramach kontraktu z NFZ 

Rewitalizacja rynku  
w Zakliczynie zakończona  

– odbył się odbiór  
techniczny
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ukazuje się od 1993 roku

Droczy Czytelnicy! 
Od ostatniego wydania miesięcznika „Głosiciel” wiele się 

wydarzyło, obecnie każdy serwis informacyjny zdominował 
temat wojny na Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego od 
zbrojnej napaści Rosji na terytorium Ukrainy.

W ślad za niszczącymi miasta i wioski ukraińskie działa-
niami militarnymi, tuż za naszą południowo-wschodnią gra-
nicą, ruszyła akcja pomocy humanitarnej dla uchodźców wo-
jennych oraz tych obywateli, którzy pozostali bronić swojej 
ojczyzny. W marcowym numerze „Głosiciela” przedstawiamy 
relację z działań na rzecz obywateli Ukrainy, a szczególnie 
naszego miasta partnerskiego – Obertyna, przytaczamy wy-
darzenia kulturalne i zbiórki datków wspierające akcję Soli-
darni z Ukrainą.

W serwisie samorządowym piszemy o zakończonej re-
witalizacji rynku w Zakliczynie, pozyskanych środkach na 
budowę przypory wieży na Melsztynie oraz planowanej 
budowie nowego mostu na miejscu przeprawy promowej  
w miejscowości Piaski-Drużków.

W serwisie informacyjnym przeczytacie Państwo m. in.  
o Gminnych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych oraz o sportowych sukcesach naszej młodzieży  
i dzieci. Piszemy również o otwierającej się już w marcu Po-
radni Stomatologicznej przy ul. Tarnowskiej 2, świadczącej 

usługi w ramach kontraktu z NFZ, czy też o wizycie posła 
Piotra Saka w OSP Filipowice.

W serwisie kulturalnym prezentujemy m.in. relację  
z dwóch Kazimierzowskich Spotkań u Jordana i planowanych 
koncertach w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach. 
Zapraszam do udziału w konkursie.

Monika Kulak
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zamyślenia ojca andrzeja

Zamyślenia ojca Andrzeja – marzec 2022
O miłości niepojęta
Co nas – bezbronnych
Dzielisz na dwie części –
Zachwytu i grozy…
Obdarowując i karząc
- Życiem
Na równinach jałowych
Pod niebem głuchym
W ciemnym milczeniu…

Wielki Post jest szansą
dla nas wierzących w Chrystusa,
żeby odejść od świata,
oderwać się od jego pożądań,
od jego grozy -
w modlitwie zanurzyć się w Bogu,
a potem
znowu być tutaj z powrotem,
aby powiedzieć -
już widzę odwrotnie
- to co nieważne takie ważne teraz...

Są takie chwile, takie olśnienia,
kiedy nagle, ten Jezus,
który nam spowszedniał,
którym może nawet zniechęciliśmy się
i znżyli,
jakby nieważny, staje się z powrotem

tak bardzo dla nas ważny -
NAJWAŻNIEJSZY

Są takie chwile, takie olśnienia,
kiedy możemy to przeżyć -
doświadczyć w naszym widzialnym świecie
tajemniczą obecność niewidzialnego Boga...

Nasze olśnienia w wierze są chwilą 
tylko…
Sama zaś wiara –  długą i trudną drogą,
w noc ciemną  i głuchą…
Tak naprawdę wierzy się po ciemku…

W ciemności   idziemy,  w  ciemności
do źródła nowego życia, i  tylko  pragnie-
nie
jest  światłem -
światłem, które nas prowadzi dalej,
poza nasz świat pełen grozy, poza nasze
przyziemne dążenia...

- Prowadzi nas tam, skąd powrotu nie 
ma,
gdzie ustaje wiara, spełnia się nadzieja,
gdzie miłością pachnie każdy srawek 
nieba -

tam czeka na nas Ojciec, który nas kocha 
-
Bóg, który jest miłością...
Tam czekają na nas nasi bliscy -
ci, których pokochaliśmy kiedyś,
a których straciliśmy nagle - tak szybko 
odeszli...

GŁOSICIEL
SerWiS SamorzĄdoWy

Tekst: Rafał Kubisztal 
foto: Michał Papuga

odbył się odbiór techniczny jednej z największych i sztandarowych inwestycji zakliczyńskiego samorządu ostat-
nich lat – rewitalizacji rynku w zakliczynie i jego otoczenia. całkowita wartość prac wyniosła 12,6 mln zł, z cze-
go blisko 8,2 mln zł (65% całkowitej wartości zadania) to środki zewnętrzne pozyskane z budżetu państwa oraz  
z województwa małopolskiego w ramach programu zakładającego odnowę centrów miast. roboty rozpoczęto  
w październiku 2019 r. i zrealizowano w ciągu 2 lat i 4 miesięcy.

Centrum Zakliczyna gotowe – odbył się 
odbiór techniczny

Działania w celu rewitalizacji centrum Zakliczyna, uważane-
go powszechnie za handlową stolicę Pogórza rozpoczęły się 
w 2015 roku, gdy burmistrzem został Dawid Chrobak. Prze-
prowadzono szereg konsultacji i spotkań z mieszkańcami, 
których efektem było wypracowanie koncepcji architekto-
nicznej a następnie dokumentacji projektowej. Odbyło się 
też wiele rozmów z konserwatorem zabytków, który musiał 
akceptować poszczególne rozwiązania, w tym nawierzchnię 
z kostki granitowej. Urząd Konserwatora Zabytków w Tarno-
wie w dn. 5 maja 2017 r. wydał pozwolenie konserwatorskie 
na rewitalizację rynku w Zakliczynie. Następnie samorząd 
Gminy Zakliczyn w dn. 14 czerwca 2017 r. uzyskał decyzję 
pozwolenie na budowę.

Rynek w Zakliczynie to po rynku w Krakowie drugi co 
do wielkości rynek w Małopolsce. Ze względu na ogromny 
koszt przedsięwzięcia postanowiono podzielić je na 3 eta-
py. Energicznie przystąpiono do poszukiwania zewnętrznych 
źródeł finansowania. Na początek w 2019 r. pozyskano środ-
ki z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (3,5 mln zł) 
i przebudowano drogi gminne wokół Rynku oraz powstały 
chodniki i miejsca parkingowe. Wykonano też prace ziemne, 
polegające na modernizacji przestarzałej kanalizacji deszczo-
wej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej, a ponadto wykona-
no oświetlenie. W sumie te roboty w ramach I etapu koszto-
wały prawie 4,9 mln zł.
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Z rządowego FDS pozyskano również pieniądze na prze-
budowę drogi powiatowej przebiegającej przez płytę Rynku 
(II etap). Wartość tego zadania to 1,7 mln zł, a dofinansowa-
nie wyniosło 50 procent kosztów zadania (850 tys. zł).

Na III etap zadania obejmujący rewitalizację płyty Rynku  
i inne prace poprawiające estetykę centrum Zakliczyna pie-
niądze samorząd Gminy Zakliczyn zdobył z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (od-
nowa centrów miast) – to kwota przeszło 3,5 mln zł. Zaan-
gażowano do tego celu również środki finansowe przyznane 
Gminie Zakliczyn z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – blisko 250 tys. zł. Wymieniona została nawierzchnia 
płyty Rynku, która została także odwodniona, zrobiono ilumi-
nację m.in. budynku ratusza (zyskał nową elewację), kapliczki 
św. Floriana, studni i pomnika. Odnowiono kapliczkę św. Flo-
riana i studnię. Wybudowano 8 kramów handlowych, przy-
stanek autobusowy i inne obiekty małej architektury, w tym 
zamontowano blisko 30 ławek. Przeniesiono i zrewitalizowa-
no Pomnik Poległych i Pomordowanych na Wolną Ojczyznę 
w latach 1914 -1957, który powstał w 1997 r. Wkrótce na 
rynku pojawią się donice z kwiatami i krzewami (30 szt.). Oko 
cieszy kolorowa fontanna na schodach przy ratuszu. Znacz-
nie zwiększyła się ilość drzew – będzie ich teraz przeszło 
70, gatunek klon polski. Przed rewitalizacją na rynku łącznie  
z drzewami znajdującymi się na plantach było 40 drzew. 
Konieczność likwidacji plant założonych w latach 70-tych  
XX. wieku oraz żywopłotów wynikała z nakazu urzędu Kon-

serwatora Zabytów w Tarnowie. Urząd Konserwatora Zaby-
tów  w Tarnowie uznał planty i żywopłot na rynku jako za-
łożenie ahistoryczne, dekomponujące pierwotną przestrzeń 
rynku.  Ten etap prac łącznie zamknął się kwotą ok. 6 mln zł.

– To ważne dla Miasta i Gminy Zakliczyn zadanie zostało wy-
konane dzięki bardzo dobrej współpracy z Polskim Rządem, par-
lamentarzystami PiS, samorządem Województwa Małopolskie-
go oraz samorządem Powiatu Tarnowskiego. Bez pozyskanych 
przez Gminę Zakliczyn środków zewnętrznych wykonanie tego 
zadania tylko ze środków własnych budżetu Gminy Zakliczyn 
byłoby praktycznie niemożliwe. Dlatego skutecznie zabiegaliśmy 
o środki z różnych źródeł – rządowych i unijnych. Dziękuję Rad-
nym Rady Miejskiej w Zakliczynie, Wiceburmistrzowi D. Drukale, 
Pani Skarbnik U. Nowak oraz pracownikom Urzędu Miejskiego  
w Zakliczynie za współpracę i pomoc w realizacji zadania. Rynek  
w Zakliczynie to serce Miasta i Gminy Zakliczyn a jego rewitaliza-
cja  odmieniła na zawsze estetykę centrum Zakliczyna i zdecydo-
wanie poprawiła funkcjonalność w zakresie usług świadczonych 
mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom w tym obszarze. Nie 
planujemy tworzyć na rynku i ulicach przylegających do rynku 
strefy płatnego parkowania. Oczywiście utrzymana będzie kilku-
wiekowa tradycja targowa Zakliczyna i po remoncie płytę rynku 
udostępniamy nadal osobom handlującym na rynku – informuje 
burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Ta duża i skomplikowana inwestycja właśnie się zakoń-
czyła. Odbył się odbiór techniczny. Oficjalna uroczystość  
z tym związana planowana jest w kwietniu lub maju br.

Tekst: Rafał Kubisztal 
foto: Michał Papuga

Pieniądze z województwa na przyporę  
wieży w Melsztynie

Gmina zakliczyn otrzymała 100 tys. zł od samorządu województwa małopolskiego na pierwszy etap budowy przypory 
wieży zamku w melsztynie. Wkrótce spodziewana jest decyzja z ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego odnośnie 
wniosku na 2022 rok o dofinansowanie dalszych prac związanych z odbudową wieży melsztyńskiego zamku.

Sejmik województwa małopolskiego podjął uchwałę o udzie-
leniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru za-
bytków, położonych na terenie Małopolski. W sumie rozdys-
ponowano przeszło 5,2 mln zł na realizację 108 zadań.

Gmina Zakliczyn otrzymała 100 tys. zł na wzniesienie 
przypory wieży zamku w Melsztynie. To będzie element kon-
strukcyjny budowli o wysokości 16 m, przy wejściu na wieżę 

zamku w Melsztynie o wymiarach 7 m x 7,5m. Przypora bę-
dzie miała trzy kondygnacje z klatką schodową a na szczycie 
będzie otwarty taras widokowy zakończony attyką. 

– Dzięki dotacji z województwa, która wynosi 60 procent 
planowanych na ten rok prac, zrealizujemy pierwszy etap budo-
wy przypory. Według kosztorysu całe przedsięwzięcie kosztować 
ma około 400 tys. zł – informuje burmistrz Miasta i Gminy Za-
kliczyn Dawid Chrobak. – Lada dzień spodziewamy się decyzji 
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Tekst i foto:  
Ilona Gut-Klasa Powiat Brzeski. Most zamiast promu?

W minioną środę w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się spotkanie czterech samorządów. Tematem rozmów była 
koncepcja budowy nowego mostu na miejscu przeprawy promowej w miejscowości Piaski-drużków. jako że prom łączy ze 
sobą dwa powiaty – brzeski i tarnowski – oraz gminy czchów i zakliczyn, na zaproszenie starosty brzeskiego odpowiedziały 
wszystkie zainteresowane strony. W spotkaniu udział wzięli: wicestarosta tarnowski jacek Hudyma, burmistrz zakliczyna 
dawid chrobak oraz burmistrz czchowa marek chudoba. Wstępną koncepcję nowego mostu oraz szczegóły związane  
z koniecznymi inwestycjami drogowymi przedstawił Grzegorz Wołczyński, dyrektor zarządu dróg Powiatowych w Brzesku.

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnośnie na-
szego kolejnego wniosku o dofinansowanie dalszych prac zwią-
zanych z odbudową wieży melsztyńskiego zamku.

Przypomnijmy, że wykonano do tej pory cztery etapy prac 
budowlano-konserwatorskich przy wieży zamkowej w Melsz-
tynie a wartość wyniosła blisko 1,7 mln zł, w tym z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu „Ochrona zabytków” niemal 1,2 mln zł (ok. 70% 
wartości wykonanych prac). Mur budowli został podniesiony 
do wysokości 11,60 m. Dzięki temu już teraz można stamtąd 
podziwiać piękne widoki na dolinę Dunajca i Beskid Sądecki.

Do zrobienia zostały jeszcze dwie kondygnacje i dach 
wieży, która będzie ostatecznie będzie mieć 25 metrów wy-
sokości. Pomiędzy szczytem ścian wieży zamku a dachem 
przewidziana jest przestrzeń widokowa dla odwiedzających 
licznie to miejsce mieszkańców i turystów.

Przeprawa promowa w Piaskach-Drużkowie funkcjonowała 
już w XVIII wieku. W okresie I wojny światowej armia au-
stro-węgierska tymczasowo zastąpiła prom drewnianym 
mostem, wybudowanym na potrzeby przerzucania wojsk  
w ramach działań wojennych. Do 1999 r. promem zarządzała 
GDDKiA w Krakowie. Przy okazji wprowadzenia reformy ad-
ministracyjnej zdecydowano o uporządkowaniu spraw wła-
snościowych dróg publicznych, dostosowując ich kategorie 
do aktualnego podziału terytorialnego. W efekcie od 1999 r. 
nadzór nad funkcjonowaniem przeprawy promowej przeka-
zano samorządowi Powiatu Brzeskiego.

Korzyści związane z zaproponowaną koncepcją nowego 
mostu na rzece Dunajec między Czchowem a miejscowością 
Piaski-Drużków to przede wszystkim rozwój sieci komunika-
cyjnej, podniesienie jej jakości i usprawnienie podróżowania 
na trasie Czchów – Zakliczyn, a także oczywiście znaczne 
oszczędności – nie tylko te ekonomiczne. Most zapewni 
trwałe połączenie miejscowości w obrębie gminy oraz umoż-
liwi mieszkańcom południowej części powiatu tarnowskiego 
bezpośrednią komunikację z drogą krajową nr 75 i regionem 
nowosądeckim.

Powiat Brzeski nadzoruje funkcjonowanie dokładnie 
dwóch przepraw promowych – w Piaskach-Drużkowie  
i w Wytrzyszczce. Ich utrzymanie generuje wydatek się-
gający średnio 650 tys. złotych na rok – z czego około  
300 tys. złotych to środki, jakie Powiat przeznacza m.in. na 
konieczne naprawy, przeglądy, wymianę sprzętu, konser-
wację i ubezpieczenie promu w Piaskach Drużkowie. W su-

mie przez okres ostatnich 23 lat zadanie Powiatu związane  
z utrzymaniem przepraw promowych wygenerowało kwotę 
sięgającą 15 mln złotych. Nowy most, choć oczywiście w fa-
zie budowy dość kosztowny, w dłuższej perspektywie przy-
niesie spore oszczędności dla samorządu.

Co więcej, specyfika użytkowania przepraw promowych 
posiada wiele ograniczeń, nie tylko tonażowych, ale tak-
że czasowych. Przykładowo prom w Piaskach-Drużkowie 
kursuje codziennie od 6:00 rano do godziny 22:00 i jedno-
razowo może przetransportować 2 pojazdy osobowe oraz  
12 pasażerów. Ponadto na jego funkcjonalność i dostępność 
ma duży wpływ pogoda oraz poziom wody. Przy niekorzyst-
nych warunkach atmosferycznych kursy zostają zawieszone, 
co automatycznie zakłóca płynność komunikacyjną.

Koncepcja nowego mostu na rzece Dunajec zapropono-
wana przez Powiat Brzeski to także efekt wnikliwej analizy 
połączeń komunikacyjnych dla samochodów osobowych  
i ciężarowych podróżujących na obszarze miejscowości Za-
kliczyn, Filipowice, Piaski-Drużków i Czchów. Kierowca re-
zygnujący z przeprawy promowej zwykle wybiera trasę pro-
wadzącą przez zaporę na Jeziorze Czchowskim. Musi jednak 
pamiętać o dodatkowych 5 kilometrach do nadrobienia oraz 
obowiązującym tam ograniczeniu tonażowym do 2,5 t. Jed-
nak tej drogi z oczywistych przyczyn nie wybierze kierowca 
samochodu ciężarowego, który jest zmuszony dołożyć ko-
lejne 20-25 kilometrów, kierując się na drogę wojewódzką 
980, krajową nr 75 i dalej drogę powiatową 1410K Iwkowa 
– Czchów – Zdonia.
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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.

Zaprezentowany podczas spotkania wstępny projekt 
mostu zakłada budowę minimum 80-metrowej konstrukcji 
łukowej, na której posadowiona zostanie jezdnia z chodni-
kiem. Dodatkowo inwestycja wymaga rozbudowy dojaz-
dowej drogi powiatowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, 
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz innych robót 
towarzyszących. Koszt szacunkowy tak złożonej i wieloeta-
powej inwestycji może sięgnąć 70 mln złotych. Oczywiście 
ostateczną wartość całego zadania można podać wyłącznie 
po przeprowadzonym przetargu.

Inicjatywa Powiatu Brzeskiego spotkała się z aprobatą. 
Spotkanie przedstawicieli czterech zainteresowanych samo-
rządów w Starostwie Powiatowym w Brzesku potwierdziło 
zgodne podejście co do zasadności całej idei tak dużego wy-
zwania inwestycyjnego. To efekt dobrej współpracy i pozy-
tywny sygnał do podejmowania dalszych starań w poszuki-
waniu zewnętrznych źródeł finansowania. Powiat Brzeski już 
teraz planuje podjąć pierwsze kroki w kierunku pozyskania 
dodatkowych środków. Do najbliższego naboru w ramach 
Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych” Powiat Brzeski przygotował m.in. wniosek doty-
czący budowy mostu na rzece Dunajec na drodze powiato-
wej 1410 K Iwkowa – Czchów – Zdonia.



7luty 2022| nR 2/292

GŁOSICIEL
SerWiS SamorzĄdoWy

Zakliczyn stał się miejscem koordynacji 
pomocy dla mieszkańców Obertyna

mieszkańcy Gminy zakliczyn, podobnie jak całe nasze społeczeństwo, ruszyli z pomocą dla narodu ukraińskiego. 
lokalna społeczność otwarła swoje serca na pomoc zarówno napływającym do nas uchodźcom wojennym, jak  
i tym obywatelom, którzy nie byli w stanie lub nie mogli opuścić swego kraju, wobec ogłoszonego powszechnego 
obowiązku mobilizacyjnego na terenie Ukrainy.

Tekst: Monika Kulak 
foto: Janusz Krzyżak

W szeroko zakrojoną pomoc włączyły się władze samo-
rządowe, organizacje, instytucje, firmy i mieszkańcy Gminy 
Zakliczyn. Gminny magazyn pomocy humanitarnej, który 
zlokalizowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczy-
nie, a później również na terenie Zakładu Usług Komunal-
nych szybko zapełniał się pomocą materialną zarówno dla 
przybywających do naszej gminy uchodźców jak i darami dla 

mieszkańców Ukrainy, a dokładniej Obertyna – naszego mia-
sta partnerskiego od blisko ośmiu lat. W Gminie Zakliczyn 
mamy już (na dzień 15 marca) ponad 200 uchodźców wojen-
nych i pewnie ta liczba będzie jeszcze rosła. 

Pomoc rzeczowa i wsparcie dla ukraińskiego Obertyna 
Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Zakliczyn stał 

się miejscem koordynacji pomocy dla mieszkańców ukra-
ińskiego Obertyna, historycznego miasteczka w regionie 
iwano-frankowskim, współpracującego z Gminą Zakliczyn 
od 2014 roku, a zamieszkałego przez silną reprezentację 
Polaków. Po nagłośnieniu potrzeby pomocy dla Ober-
tynian ruszyła szeroka fala wsparcia z całej Polski, a tak-
że z zagranicy. Koordynacją wszystkich form wsparcia dla 
Obertyna zajął się sekretarz gminy Janusz Krzyżak, mający 
bezpośredni kontakt z przedstawicielami Obertyna, zarów-
no w Polsce, jak i w Ukrainie, w tym z ks. Arturem Zauchą, 
pochodzącym z Tarnowa proboszczem obertyńskiej parafii 
rzymsko-katolickiej. 

W ramach pierwszego transportu darów rzeczowych do-
starczono w dniu 4 marca do przejścia granicznego w Me-
dyce m.in. leki i środki medyczne, żywność, środki higieny 
osobistej, koce, śpiwory, ubrania, odzież i buty do używania  
w warunkach bojowych. Pierwszy transport liczący ok.  
3 tony o wartości ponad 20 tys. zł. to efekt darów rzeczo-
wych przekazanych przez mieszkańców Gminy Zakliczyn 
w ramach zbiórki w Gminnej Bibliotece Publicznej, zaku-
pów dokonanych przez Samarytańską Federację Organiza-
cji Pozarządowych z prowadzonej zbiórki publicznej, darów 
zebranych w miejscowości Rydzów koło Mielca oraz wielu 
sponsorów prywatnych z Tarnowa i Brzeska (m.in. apteki  
i hurtownie medyczne). Dary w ramach pierwszej transzy 
pomocy odbierały ze strony ukraińskiej nauczycielki ober-
tyńskiej szkoły – panie Swietłana Pogoriła i Julia Vintoniak. 
Mężczyźni ze względu na powszechną mobilizację w Ukra-
inie pozostali po przeciwnej stronie granicy. Przy okazji po-
wrotu z granicy w Medyce przedstawiciele Gminy Zakliczyn 
odebrali 11 osób, które przewieźli samochodami do Zakli-
czyna, Tarnowa i Brzeska. 

Drugi transport darów dla Obertyna miał miejsce w dniu 
9 marca i dotarł z Zakliczyna do przejścia granicznego w Bu-
domierzu. Ilość i wartość przekazanych w tym dniu towarów 
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Tekst i foto:  
Monika Kulak 

Gminne obchody narodowego dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęło symboliczne złożenie wiązanek i zniczy 
na pomniku upamiętniającym mjra jana „Salwę” dubaniowskiego i jego żołnierzy w rudzie Kameralnej w samo południe  
1 marca. Przy pomniku zgromadzili się przedstawiciele samorządu z Burmistrzem miasta i Gminy zakliczyn dawidem chro-
bakiem, Wiceprzewodnicząca zarządu Powiatu Tarnowskiego irena Kusion z delegacjami szkół w filipowicach i zakliczynie 
wraz opiekunami. Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej w zakliczynie, członkowie SKKT „compass” i UKS „jordan” 
uczcili narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych odwiedzając grób majora dubaniowskiego ps. „Salwa” na cmentarzu 
parafialnym w zakliczynie.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych w gminie Zakliczyn 

W niedzielę 6 marca na mszy świętej o godzinie 9:30  
w kościele parafialnym pw. św. Idziego Opata w Zakliczy-
nie, sprawowanej w intencji mjra Jan Dubaniowski „Salwy”  
i wszystkich żołnierzy niezłomnych oraz w intencji Ojczyzny  
i o pokój, wśród licznie uczestniczących wiernych, zgro-
madzili się przedstawiciele samorządu oraz szkolne poczty 
sztandarowe. Po zakończonej eucharystii poczty sztanda-
rowe wraz z delegacjami samorządowymi i szkolnymi oraz 
harcerze z 1 Tarnowskiej Drużyny Harcerzy „SULIMA” im. 
Zawiszy Czarnego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
udały się na cmentarz i złożyły wiązanki kwiatów oraz zapa-
liły znicze na grobie majora Dubaniowskiego.

Od godziny 9.00 trwały zapisy w biurze zawodów zlo-
kalizowanym w zakliczyńskim ratuszu, gdzie uczestnicy 
Biegu Pamięci „Tropem Wilczym” i Rodzinnej Gry Miejskiej, 
chcieli uczcić pamięć o Żołnierzach Wyklętych, biorąc udział  

w sportowej rywalizacji. Tegoroczny bieg pamięci był również 
manifestacją wsparcia dla Narodu Ukraińskiego, walczącego 
o swoją niepodległość. Organizatorzy wraz z uczestnikami 
podczas otwarcia zawodów zdecydowali o przeznaczeniu 
nagród rzeczowych na pomoc Ukrainie. Plecaki, śpiwory, 
polary i inne nagrody zostały przekazane na ręce Kierow-
nika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie,  
a w najbliższych dniach pojadą wraz innymi potrzebnymi da-
rami do Obertyna na Ukrainie - naszego miasta partnerskie-
go, gdzie zostaną przekazane m.in. obronie terytorialnej.

W samo południe o godzinie 12:00 uczestnicy rywaliza-
cji sportowych, władze samorządowe i przedstawiciele szkół  
a także druhny i druhowie z OSP Zakliczyn zgromadzili się 
przy Pomniku Poległych i Pomordowanych za wolność Oj-
czyzny w latach 1944-1956 na zakliczyńskim rynku, gdzie 
zostały złożone wiązanki i zapalone znicze przez poszczegól-
ne delegacje. Tuż po złożeniu wiązanek ulicami Zakliczyna 
wystartował X Bieg Pamięci „Tropem Wilczym” na dystansie 
1963 m, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób w różnym 
wieku. Ponadto na trasę biegu wyruszyła również druży-

była bardzo pokaźna – 2 duże samochody dostawcze z 6 to-
nami towarów o wartości ok. 60 tys. zł. To w głównej mierze 
dary rzeczowe zakupione i przesłane do Zakliczyna przez 
panią Lilię Neugebauer – Niemkę z ukraińskimi korzeniami 
(tę pomoc koordynowała pochodząca z Obertyna, a miesz-
kająca na Śląsku Pani Julia Mieńszczykowa), ubiory i sprzęt 
polowy przekazane przez „Rodziny Obertyńskie” z Dolnego 
Śląska (akcję koordynował zaprzyjaźniony z Zakliczynem Pan 
Adam Gawliński) oraz dary zebrane i dowiezione do Zakli-
czyna przez przedstawicieli Parafii Świętego Józefa i Matki 
Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Towar dzięki sprawnej akcji 
męskiej kadry Urzędu Miejskiego w Zakliczynie został szyb-
ko przepakowany do dwóch „dostawczaków”, które przyje-
chały z Obertyna. 

Gmina Zakliczyn serdecznie dziękuje wszystkim miesz-
kańcom Gminy Zakliczyn, sponsorom, organizacjom, dar-
czyńcom oraz ludziom dobrej woli, którzy włączyli się  
w akcję pomocy dla Obertyna oraz dla obywateli Ukrainy 
przybywających jako uchodźcy do Polski. 

Obecnie trwa organizowanie przez naszą gminę trzecie-
go transportu darów dla Obertyna, w tym dostarczonych już 
do Zakliczyna przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gwoźdźcu, 
Parafię Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie oraz mieszkają-
cych w Mławie Obertynian. Ponadto oczekujemy na przesyłkę  
z darami zebranymi przez Ukraińców przebywających w An-
glii. Rozdziałem darów przekazanych do Obertyna zajmuje się 
miejscowy oddział Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. F. Kar-
pińskiego oraz Parafia Św. App. Piotra i Pawła w Obertуnie.
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na nordic walking składająca się z członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich  „Mieszczanki” z Zakliczyna.

Wyniki Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wil-
czym” – Zakliczyn 2022

W biegu na dystansie 1963 m, który w rzeczywistości 
wyniósł 2100 m, najszybszy był Mateusz Nosek z czasem 
7:39. Na drugiej pozycji przybiegł Maciej Kusiak a trzeci był 
Antoni Ligęza. Wśród pań na I miejscu przybiegła Sara Drwal 
(8:18), a kolejne miejsca zajęły: Monika Macheta i Zuzanna 
Kras.  

W kategorii szkół podstawowych wyniki przedstawiały 
się następująco:

Dziewczęta: 
1. Maria Kasprzykowska (SP w Zakliczynie) 
2. Natalia Szafarczyk (SP w Zakliczynie) 
3. Agata Rzeszowska (SP w Stróżach)
Chłopcy: 
1. Kamil Mróz (SP w Zakliczynie) 
2. Kacper Jewulski (SP w Zakliczynie) 
3. Michał Janik (SP w Stróżach)

W Rodzinnej Grze Miejskiej zwyciężyła rodzinna druży-
na w składzie: Michał Kawka, Rafał Gac, II miejsce wywal-
czył Paweł Grzegorczyk z córkami, a III miejsce Marek Soból  
z żoną i córkami.

O godzinie 13:30 po ogłoszeniu minuty ciszy aby uczcić 
pamięć żołnierzy wyklętych oraz poległych w toczącej się 
wojnie na Ukrainie, wręczono upominki, medale i dyplomy 
zwycięzcom rywalizacji sportowych oraz „Mieszczankom”,  
które również zostały udekorowana medalami.

Ponadto wzorem lat ubiegłych organizatorzy przyznali 
specjalne statuetki za wieloletnie wsparcie organizacji Bie-
gu Pamięci „Tropem Wilczym” Dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej w Zakliczynie - Józefowi Gwiżdżowi, przedstawicie-
lom jednostki OSP Zakliczyn oraz Zakliczyńskiemu Centrum 
Kultury. Dyplomy z podziękowaniami za wsparcie organi-
zacji wydarzenia otrzymali również Burmistrz Dawid Chro-
bak, Marek Soból i firma KM-NET, Mirosław Nowak, wo-
lontariusze - byli członkowie SKKT „COMPASS” Weronika 
Kulak, Nikodem Nowak, Anna Oświęcimska, Gminna Komi-
sja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Zakliczynie oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Zakliczynie.

Organizatorami Biegu Pamięci „Tropem Wilczym” oraz 
rodzinnej gry miejskiej była Fundacja Wolność i Demokra-
cja, a lokalnym organizatorem było SKKT „COMPASS” i UKS 
„JORDAN” działające przy Szkole Podstawowej w Zakliczy-
nie. Wydarzenie współfinansowane z budżetu Gminy Zakli-
czyn ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych 
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii w roku 2022.
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Centrum Zdrowia Tuchów zaprasza do nowo otwartej  
Poradni Stomatologicznej przy ul. Tarnowskiej 2 w Zakliczynie

Tekst i foto: 
Centrum 
Zdrowia 
Tuchów

centrum zdrowia Tuchów zaprasza do nowo otwartej 
Poradni Stomatologicznej w zakliczynie. Spółka po-
siada szerokie doświadczenie w zakresie stomatologii. 
Pod szyldem centrum zdrowia Tuchów prosperuje już  
7 ośrodków dentystycznych. doświadczenie lekarzy oraz 
szeroka oferta stomatologii dla dzieci i dorosłych gwa-
rantuje usługi na najwyższym poziomie.

Świadczeń, w ramach kontraktu z NFZ, będzie udzielać 
lek. Dorota Wróbel wraz z asystentką, w poradni przy 
ulicy Tarnowskiej 2, w Zakliczynie. Placówka rozpoczyna 
działalność końcem marca. Do dyspozycji pacjentów bę-
dzie 5 dni w tygodniu. Rejestracja jest dostępna pod tym-
czasowym numerem telefonu 14 651 20 29.

Tekst: Monika Kulak
foto: Piotr Poręba 

W dniu 20 lutego br. zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „jordan” walczyli w Krakowie w iii Wojewódzkim Tur-
nieju Klasyfikacyjnym Kadetów i Kadetek, w którym historyczne 3️ miejsce zdobył maciej Sikoń. z bardzo dobrej strony 
zaprezentowała się reszta zawodników klubu. nikodem Kras zajął 9 miejsce, Sebastian Krakowski zakończył turniej na 
bardzo dobrym 13️ miejscu, 17 lokatę zajął nikodem nagel a 25 pozycję zajął marcin ramian.

Maciej Sikoń na 3. miejscu w Województwie 
Małopolskim 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak bardzo dużego progresu 
wszystkich naszych chłopców, to pokazuje, że nasza praca przy-
nosi wymierny efekt! – pisze prezes klubu Piotr Poręba.

Ponadto 12 lutego w Limanowej odbył się III Wojewódzki 
Turniej Klasyfikacyjny Żaczek i Żaków. UKS „Jordan” repre-
zentował 6 letni Jakub Sikoń, który zajął wysoki 9 miejsce.  
To ogromny sukces tego zawodnika, gdyż Kuba rywalizował  
z zawodnikami o cztery lata starszymi od siebie!

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom UKS 
„Jordan” udanego startu w turnieju i życzymy dalszych suk-
cesów.
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Poseł Piotr Sak z oficjalną wizytą  
w OSP Filipowice 

Tekst i foto: 
Józef Wojtas 

W dniu 15 lutego z oficjalną wizytą w jednostce oSP filipowice przebywał Poseł na Sejm rP Piotr Sak. Spotkanie zwią-
zane było z przekazaniem nowych ubrań specjalnych pozyskanych przez Gminę zakliczyn dla jednostki oSP filipowice 
w ramach środków z funduszu Sprawiedliwości. obecność Posła Piotra Saka nie była przypadkowa, gdyż to dzięki jego 
pomocy i wparciu Gminie zakliczyn kolejny rok z rzędu udało się pozyskać dużą dotację na doposażenie jednostki oSP, 
która końcem ubiegłego roku trafiła do strażaków z oSP filipowice – działających w jednostce włączonej od 2002 roku do 
Krajowego Systemu ratowniczo–Gaśniczego.

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 20 tysięcy zło-
tych i wkładzie własnym Gminy Zakliczyn na poziomie  
3 100,00 złotych zakupiono 7 kompletów ubrań specjalnych 
stanowiących wyposażenie osobiste strażaków biorących 
udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych.

W spotkaniu z Posłem Sakiem oprócz przedstawicieli jed-
nostki na czele z Prezesem OSP Filipowice - druhem Józefem 
Wojtasem uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawid Chrobak, Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Tomasz 
Damian oraz Radny RM w Zakliczynie Zygmunt Olchawa.

Podczas spotkania na ręce Posła Piotra Saka zostało skiero-
wano szereg różnego rodzaju podziękowań zarówno od straża-
ków, którzy nie kryli zadowolenia z pozyskanych nowych ubrań 
specjalnych, jak również od pozostałych uczestników spotkania.  
W ramach wizyty Poseł nawiązał, a następnie szczegółowo omówił 
strażakom zagadnienia uchwalonej w grudniu ustawy o ochotni-
czych strażach pożarnych i związanych z nią nowych przywilejach 
dla strażaków ochotników, w tym dodatkowego świadczenia ra-
towniczego z tytułu wysługi lat w OSP, z którego będą mogli sko-
rzystać strażacy przechodzący na emeryturę. Poseł zadeklarował 
również wsparcie oddolnej inicjatywy strażaków mającej na celu 
uregulowanie kwestii ekwiwalentu za udział w działaniach i jego 
ewentualnego finansowania bezpośrednio z budżetu Państwa.
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W imieniu rodziny zmarłego ks. prałata józefa Piszczka składamy serdeczne podziękowana za organizacje pogrzebu na-
szego brata. Szczególne podziękowania kierujemy do ks. proboszcza parafii pw św. idziego opata w zakliczynie Pawła 
mikulskiego.

Podziękowania rodzeństwa  
zm. Prałata Józefa Piszczka

Informacja dzielnicowych na temat działań  
priorytetowych Posterunku Policji  
w Zakliczynie 

Tekst: asp. szt.  
Adam Kula 

Tekst: Barbara Piszczek

dzielnicowi Posterunku Policji w zakliczynie zgodnie z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji, w uzgodnieniu 
z Kierownikiem ogniwa ds. prewencji, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia  
w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowali plany działań priorytetowych, które są prowadzone od dnia 01.02.2022 r. 
do dnia 3️1.07.2022 r.

Na terenie gminy Zakliczyn w powyższym 
okresie czasu realizowane będą następujące 
zadania:

 ҄ Dążenie do zminimalizowania zjawiska po-
legającego na spożywaniu alkoholu wbrew 
przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeź-
wości oraz zanieczyszczaniu miejsc pu-
blicznych przez osoby znajdujące się pod 
wpływem alkoholu w miejscowości Stróże 
w rejonie sklepów spożywczych.

 ҄ Dążenie do zminimalizowania zjawiska 
polegającego na spożywaniu alkoholu wbrew przepisom 

Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości oraz 
używaniu słów nieprzyzwoitych a także za-
nieczyszczaniu miejsc publicznych przez 
osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu  
w miejscowości Wróblowice w rejonie bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

W zawiązku z powyższym zwracam się 
z prośbą o zamieszczenie powyższej infor-
macji na stronie internetowej Urzędu miej-
skiego w zakliczynie. W razie jakichkolwiek 
pytań proszę o kontakt z dzielnicowymi Po-

sterunku Policji w zakliczynie tj. asp. szt. adamem Kula lub 
asp. Wojciechem Klisiewicz, tel. 47 83️1 24 00.

Dziękujemy ks. bp Stanisławowi Salaterskiemu za prze-
wodniczenie uroczystościom pogrzebowym, a ks. infułatowi 
Władysławowi Kostrzewie za wprowadzenie ciała zmarłego 
do kościoła, odprawienie mszy świętej i wygłoszenie Słowa 
Bożego. Słowa wdzięczności kierujemy do Rektora Diece-
zjalnego Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach ks. dr Mar-
cina Krępy za sprawowaną uroczystą msze świętą i wygło-
szone okolicznościowe kazanie o życiu zmarłego. Wszystkim 
kapłanom uczestniczącym we wprowadzeniu ciała zmarłego 
do kościoła i uroczystościach w dniu pogrzebu składamy 
serdeczne podziękowania. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
Chórowi Parafialnemu z Siemiechowa oraz Chórowi Can-
tando Canzoni za uświetnienie uroczystości pogrzebowych. 
Dziękujemy pocztom sztandarowym, jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni Strażakom z OSP Zakliczyn pełniącym służbę po-

rządkową i niosącym trumnę z ciałem zmarłego. Słowa po-
dziękowania kierujemy do Burmistrza Miasta i Gminy Zakli-
czyn Dawida Chrobaka i przedstawiciela Rady Parafialnej za 
pełne życzliwości słowa o zmarłym bracie. Wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy do wszystkich obecnych na pogrzebie i czu-
wających przy trumnie zmarłego prałata, a w szczególności 
księży katechetów, sióstr zakonnych, siostry zakrystianki  
i pana organisty.

Dziękujemy wszystkim za opiekę nad naszym bratem  
w czasie choroby, a szczególnie Paniom Marii i Stanisławie 
Wypasek, Helenie Janowskiej oraz Marcie Drużkowskiej.

Na koniec pragniemy raz jeszcze podziękować ks. Paw-
łowi Mikulskiemu za wszelką pomoc jakiej udzielał zawsze 
naszemu bratu, kiedy był w potrzebie. Niech dobry Bóg wy-
nagrodzi mu wszelki trud.

Wdzięczne Rodzeństwo
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„Gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą” – deklarował jacek malczewski. Patriotyczny kontekst jest również cha-
rakterystyczny dla wielu utworów Krzysztofa Pendereckiego. artysta podejmował tematy wielkie, włączał się w sposób 
zaangażowany w sprawy człowieka, a swoją twórczością zawsze reagował na istotne momenty w dziejach ludzkości. 

Lusławice dla Ukrainy Tekst: Jadwiga Kania
Foto: Mateusz Kluza

Niewątpliwie historia rozgrywająca się obecnie, wpisuje się 
w kontekst niezwykle ważnych momentów w dziejach świa-
ta. Polskie instytucje kultury deklarują solidarność z Ukra-
iną, dedykując jej wydarzenia, a także organizując pomoc dla 
osób dotkniętych wojną. Najbliższe wydarzenia odbywające 
się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckie-
go również poświęcone bbędą wydarzeniom na Ukrainie.

Twórczość Krzysztofa Pendereckiego zawsze pozostawa-
ła w dialogu z przeszłością i na nowo ożywiała i interpreto-
wała uniwersalne wartości. Kompozytor wierny był zasadzie, 
że twórca nie może być obojętny na to, co dzieje się wokół 
niego. W Polskim Requiem pisał dźwiękami trudną historię 
swego narodu. W jednym z wywiadów wyznał: „Gdyby nie 
ogólna sytuacja polityczna, Solidarność, nie stworzyłbym 
Polskiego Requiem. Komponując chciałem zająć określone 
stanowisko, opowiedzieć się, po której jestem stronie”. Do-
znania z wczesnego dzieciństwa kompozytora, jak sam ma-
wiał, pozostawiły w nim głębokie ślady, dlatego twierdził: 
„Moja muzyka powraca do tematyki przemijania i śmierci. Te 
wielkie tematy są stale obecne w mojej twórczości. Nie zaj-
muję się sprawami błahymi i nieważnymi”.

Podczas wydarzeń organizowanych w marcu, Europejskie 
Centrum Muzyki wraz z Samarytańską Federacją Organizacji 
Pozarządowych kwestuje na rzecz potrzebujących z Ukrainy! 
Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup żywności, 
środków medycznych i higienicznych oraz na inne potrzebne 
artykuły. Bądźmy razem w tym trudnym czasie, wspólnie okaż-
my solidarność! Datki można również wpłacać na numer konta  
93 1050 1562 1000 0022 7527 0938 z tytułem przelewu 
“POMOC UKRAINIE

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą najbliższych 
wydarzeń: 
KoncerTy

 ҄ 26 marca o 16:00 Koncert Lusławickiej Orkiestry Talen-
tów (wstęp wolny)

 ҄ 10 kwietnia o 16:00 Koncert z cyklu PREZENTACJE 
(wstęp wolny)
 

WioSenne zWiedzanie arBoreTUm KrzySzTofa 
PenderecKieGo 

 ҄ 19 i 20 marca 2022
oTWarcie SezonU WioSenneGo – oGrÓd Bez Ta-
jemnic

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
zaprasza na otwarcie sezonu wiosennego zwiedzania, które 
odbędzie się w weekend 19/20.03. Dla Gości przygotowano 
specjalną ofertę „Ogród bez tajemnic” – absolutnie wyjątko-
wy spacer. Podczas wydarzenia można będzie nie tylko spa-
cerować i podziwiać niespotykane okazy roślin, sprowadza-
ne do Arboretum z odległych zakątków świata, ale również 
usłyszeć niezwykłą historię powstawania parku na przestrze-
ni niemal 40 lat. O najciekawszych, niekiedy zaskakujących 
momentach w tworzeniu ogrodu, a także niezwykłej relacji, 

jaka połączyła kompozytora ze swoim ogrodnikiem opowie 
naszym Gościom opiekun lusławickiego Arboretum – Stani-
sław Dudek. 

*   *   *
Zapraszamy na indywidualne i grupowe spacery, zwiedzanie 
z rzewodnikiem, wydarzenia dla całych rodzin. Spacer warto 
połączyć ze zwiedzaniem Ekspozycji multimedialnej.

 ҄ Szczegółowy harmonogram wydarzenia poniżej: 
15:00-16:30 zwiedzanie Arboretum

 ҄ 16:30 powrót z parku do Centrum
 ҄ 16:45-18:00 zwiedzanie Ekspozycji

21 marca 2022 PrzyWiTaj WioSnĘ W lUSŁaWicacH
Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny Europejskie Cen-

trum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zaprasza wszystkie 
dzieci i młodzież stęsknione promieni słońca i delikatnych 
podmuchów wiatru, niosących wiosenne zapachy i dźwięki 
natury na spacery po lusławickim parku Krzysztofa Pende-
reckiego. Jak wielokrotnie wspominał kompozytor miłość do 
drzew zaszczepił w nim ukochany dziadek, z którym chodził 
na wagary do lasu i uczył się łacińskich nazw drzew.

*   *   *
Zapraszamy grupy zorganizowane dzieci przedszkolnych  

i szkolnych do powitania wiosny w Lusławicach. Podczas 
spaceru dowiecie się dlaczego tak ważne miejsce w hierar-
chii zajmowała u Krzysztofa Pendereckiego botanika i skąd 
sprowadzał najciekawsze okazy? Przekonacie się również, 
czy można znaleźć wiosnę w labiryncie?

 
Wyjście do arboretum z budynku europejskiego centrum 
muzyki po wcześniejszej rezerwacji. Prosimy o telefoniczną 
rezerwacje grup 14 665 10 3️0

 ҄ Planowane spacery o godzinach: 9:00-10:00 / 10:30-
11:30 / 12:00-13:00
W pozostałe dni (2,3,9,10 kwietnia) zapraszamy do zwie-

dzaniaLusławic według poniższego harmonogramu:
 ҄ 15:00-16:30 zwiedzanie Arboretum
 ҄ 16:30 powrót z parku do Centrum
 ҄ 16:45-18:00 zwiedzanie Ekspozycji

www.penderecki-center.pl
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niedzielny koncert charytatywny, który odbył się w dniu 6. marca w europejskim centrum muzyki im. Krzysztofa Pende-
reckiego w lusławicach, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wypełniona po brzegi sala i puszki 
wolontariuszy, gdyż dzięki ofiarności słuchaczy udało się zebrać kwotę w wysokości 16.554,50 złotych oraz 20 hrywien na 
pomoc przybywającym z Ukrainy. 

Ponad 16,5 tysiąca złotych  
dla uchodźców z Ukrainy zebrano  
podczas koncertu w Lusławicach 

Tekst: Monika Kulak
foto: Stanisław Kusiak 

w trwającej w Ukrainie wojnie. Nie zabrakło też akcentów  
w barwach narodowych Ukrainy.

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych 
bardzo dziękuje wszystkim darczyńcom. 
Szczególną wdzięczność przekazują na ręce 
Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego za pomoc w organizowaniu 
zbiórki na tak szczytny cel.

Dzięki temu, będzie możliwość przeka-
zać dalej, jeszcze więcej wsparcia potrze-
bującym. To jeszcze nie koniec. Planowane 
są kolejne koncerty charytatywne w ECM  
w Lusławicach.

Przypominamy, że cały czas trwa zbiór-
ka internetowa. darowizny można przesłać 
na konto bankowe SfoP z tytułem przele-
wu “Pomoc UKrainie”.

 ҄ konto bankowe: 93️ 1050 1562 1000 
0022 7527 093️8

 ҄ opcja płatności przez PayPal: http://pay-
pal.me/samarytanska
Serdecznie dziękujemy za każde okazane 

wsparcie!

Koncert pod hasłem „Solidarni z Ukrainą” Orkiestry Symfo-
nicznej Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Krakowie rozpoczął się minutą ciszy ku czci poległych  
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Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od otwarcia wystawy ma-
larskiej w Galerii Poddasze, gdzie zaprezentowali swoje pra-
ce Aleksander Nowak – muzyk i członek Zespołu Boba Jazz 
Band oraz Zbigniew Kowalski – artysta malarz. Po otwarciu 
wystawy i skierowaniu kilku słów do obecnych na ratuszo-
wym poddaszu przez Burmistrza Dawida Chrobaka, Dyrek-
tora Kazimierza Dudzika oraz samych malarzy, na scenie 
Jordana odbył się koncert Anny Kowalskiej-Wicherek przy 
akompaniamencie obu malarzy-muzyków.

W trakcie koncertu i wernisażu wolontariusze ze Szkol-
nego Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podsta-
wowej w Zakliczynie prowadzili zbiórkę datków na pomoc 
uchodźcom wojennym. Koncert miał charakter interaktyw-
ny. Publiczność chętnie włączała się w śpiew znanych prze-
bojów muzycznych, a nasi goście z Ukrainy chętnie podzielili 
się swoimi talentami muzycznymi, śpiewając pieśń w języku 
ukraińskim przy akompaniamencie fortepianowym. W cza-
sie spotkania kilka słów o wieloletnich relacjach Zakliczyna 
z ukraińskim miastem Obertyn skierował do uczestników 
Kazimierz Korman - Honorowy Obywatel Miasta i Gminy 
Zakliczyn. O przeprowadzonych działaniach pomocowych 
dla mieszkańców Obertyn i o swoich przeżyciach opowiadali 
kolejno Janusz Krzyżak - Sekretarz Gminy Zakliczyn, Halina 
Machel - instruktor w Zakliczyńskim Centrum Kultury oraz 
kierowca busa przewożącego dary dla obywateli Ukrainy - 
Zbigniew Dudzik.

Zaś w niedzielne popołudnie na scenie Jordana gościł 
artysta Łukasz Kornaś wraz ze swoim bratem 
Kacprem. Bracia zaprezentowali zgromadzonej 
publiczności solidną dawkę dobrej muzyki, za-
brzmiały kultowe utwory polskiej i zagranicz-
nej sceny muzycznej, z czasów kiedy nasz kraj 
zrzucał z siebie jarzmo komunizmu. Również  
w czasie tego wydarzenia publiczność aktywnie 
włączała się w śpiew i nagradzała każdy utwór 
gromkimi brawami. Duet braci Kornasiów dał 
piękny koncert, w przerwach opowiadając  
o działaniach na rzecz organizacji pomocy hu-
manitarnej obywatelom Ukrainy od dnia napa-
ści zbrojnej wojsk rosyjskich na terytorium na-
szych sąsiadów.

Również podczas tego wydarzenia nie zawie-
dli wolontariusze z zakliczyńskiej podstawów-
ki, którzy kwestowali na rzecz akcji #Solidarni  
z Ukrainą, za co należą się im podziękowa-
nia, gdyż poświęcili swój wolny czas na udział  
w zbiórce datków, tym samym dając piękny 
przykład solidarności z uchodźcami wojennymi. 

Artyści swoją symboliczną gażę za występ 
bez wahania przeznaczyli na pomoc dla Ukra-

KUlTUra na czaSie

Podwójna edycja Kazimierzowskich Spotkań 
u Jordana w ramach akcji Solidarni z Ukrainą

W sobotę 12 marca oraz w niedzielę 13️ marca w sali Spytka jordana w zakliczyńskim ratuszu miały miejsca wyjąt-
kowe dwa wydarzenia z cyklu Kazimierzowskie Spotkania u jordana. W sobotę gośćmi spotkania byli: anna Kowal-
ska-Wicherek, zbigniew Kowalski oraz aleksander nowak - trio z makowa Podhalańskiego. obecni byli również 
nasi goście z Ukrainy, którzy jako pierwsi przybyli do gminy zakliczyn.

Tekst: Monika Kulaka, 
foto: Stanisław Kusiak

iny. Niezwykle wzruszający moment nastąpił na zakończenie 
koncertu, w momencie zagrania i odśpiewania hymnu pań-
stwowego Ukrainy przez naszych gości z Łucka. Na twarzach 
większości uczestników pojawiły się łzy wzruszania.
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Serdecznie dziękujemy za nadesłane rozwiązania hasła 
zamieszczonego w lutowym numerze „Głosiciela”, które 
brzmiało „Czyste powietrze”, tym razem bony upominkowe 
wędrują do: 

 ҄ Pani Pauliny Wieczorek z zakliczyna - bon do sklepu 
anitex

 ҄ Pani renaty mordawskiej z rudy Kameralnej - 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 05.04.2022 roku prawidło-
we odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowa-
ne przez firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie. 

Powodzenia!
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