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ukazuje sie od 1933 roku

Pierwszy miesiąc nowego roku mamy już za sobą i powoli 
łagodzone są obostrzenia wynikające z pandemii. Po feriach 
dzieci klas I-III wróciły do szkół i rozpoczęto realizację Naro-
dowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wiru-
sowi SARS-CoV w związku z czym Urząd Miejski w Zakliczy-
nie podaje informacje o możliwości zapewnienia transportu 
do punktu szczepień na terenie Gminy Zakliczyn.

Ponadto w serwisie samorządowym możemy znaleźć infor-
macje na temat ponownego otwarcia punktu Nieodpłatnej Po-
rady Prawnej, utworzenia w Urzędzie Miejskim punktu obsługi 
programu „Czyste powietrze” oraz o dotacjach na odnawialne 
źródła energii. Nasza gmina realizuje program „Posiłek w domu 
i w szkole” na który otrzymała środki finansowe od Wojewódz-
twa Małopolskiego, szczegóły programu w artykule.

W serwisie informacyjnym przeczytać można relację  
z obchodów 147 rocznicy urodzin Wincentego Witosa,  
o osiągnięciach sportowych zawodników UKS „Jordan”, fe-
riach z Akademią Piłkarską English Football oraz metamorfo-
zie świetlicy w Woli Stróskiej za przyczyną energicznych pań 
z  KGW Wola Stróska i druhów OSP. 

W części kulturalnej znajdą Państwo artykuł o koncer-
cie scholii Saint Gilles z Wróblowic, koncertach kolędowych  
i sukcesach Chóru Cantando Canzoni oraz grup kolędniczych 
z Gwoźdźca, które reprezentowały naszą gminę podczas  
39. Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „O Lipnic-
ką Gwiazdę” w Lipnicy Murowanej a także zaproszenie do 
udziału w ciekawej ofercie Mobilnego Domu Kultury.

Zachęcam gorąco do zapoznania się z historią chore-
go Marcelka Kubali i wspierania różnych podejmowanych 
inicjatyw dla ratowania chłopca, szczególnie zapraszam do 
licznego włączenia się w kiermasze organizowane w dniu 
14 luty br. w Filipowicach i Zakliczynie pod kościołami pa-
rafialnymi. Wyjątkowo w te Walentynki możemy podaro-
wać ukochanej osobie, pamiątkę, upominek lub słodkości 
nabyte na kiermaszu.

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

Zapraszam do lektury.
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Zamyślenia ojca Andrzeja – luty 2021
Matki Bożej Gromnicznej

"Abyśmy żyli już nie dla siebie,
ale dla Chrystusa, który za nas
umarł i zmartwychwstał... "

Bądź pozdrowiona,
Pełna łaski -
Pan wybrał Ciebie...
- Która byłaś i jesteś
Miłością wypełniona,
Bez reszty...

Spalać się jak świeca,,
Płonąć miłością,
Która nie gaśnie,
Kochać jak Maryja -
Czy to możliwe?

Dlaczego
tak bojaźliwi jesteśmy?
- Jakże brakuje nam wiary
w miłość...

Wielka miłość,
co zawsze wydaje się łatwa,
i wie
już tak  od razu,  że  nie wie
co będzie...

Ta niewiedza, niepewność
co będzie  rodzi lęk,  który
niestety wszystko komplikuje...

Może dlatego
nie kochamy wcale, albo kochamy
tak racjonalnie, oszczędnie -
wciąż  za  mało  i  stale  za  późno...

pozdrawiam

Tekst: Barbara Witek
Fot.: freepik.com

Ostatnie wolne miejsca  
w gminnym projekcie wymiany pieców!

Osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą zgłaszać się  
w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie pok. 23. Informacje  
dodatkowe:
1. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest wyra-

żenie zgody na przeprowadzenie audytu energetyczne-
go budynku, który wykaże czy konieczne jest docieple-
nie budynku, określi jego ewentualny zakres oraz moc  
i inne parametry nowego źródła ciepła.

2. Aby skorzystać z dotacji, należy dokonać trwałej likwi-
dacji obecnie używanego źródła ciepła.

3. Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na cele miesz-
kaniowe.

4. Do projektu można zgłaszać wyłącznie nieruchomości, 
które mają uregulowany stan prawny.

Prosimy o przemyślaną decyzję i zgłaszanie się wyłącznie 
osób, które są zdecydowane aby skorzystać z dotacji i wymie-
nić piec. Nabór do projektu trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Projekt nr RPMP.04.04.03-12-0278/17 pn.: Pn.: „Wymia-
na niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglo-
we w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego  
i dąbrowskiego” współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Małopolskiego na lata 2014-2020.

jak wielokrotnie informowaliśmy na terenie Gminy zakliczyn realizowane są projekty w zakresie wymiany  
kotłów. część mieszkańców już skorzystała z dofinansowania. informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w projekcie  
na wyminę starych nieekologicznych kotłów na nowoczesny piec z podajnikiem na ekogroszek lub pellet.

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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Punkt obsługi programu „Czyste Powietrze”

SerWiS SamorzĄdoWy

Tekst: UM Zakliczyn

Tekst: Barbara Witek

Program „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę zakli-
czyn na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023.

informujemy, że Urząd miejski w zakliczynie prowadzi punt obsługi rządowego programu „czyste Powietrze”  
(pokój 23, iii piętro Urzędu, tel.: 14/632-64-74). mieszkańcy Gminy zakliczyn mogą uzyskać pomoc w przygotowa-
niu wniosku o dofinansowanie, a także rozliczeniu otrzymanego dofinansowania.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” moż-
na otrzymać dofinansowanie m.in. do wymiany starych  
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowocze-
sne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz prze-
prowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych bu-
dynku (ocieplenie ścian, stropu, wymianę okien i drzwi).

Warunki dofinansowania:
 ҄ uregulowany stan prawny nieruchomości: program skierowa-

ny jest do osób fizycznych które są właścicielami lub współ-
właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych;

 ҄ roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 
kwoty 100 000 zł (do dochodu wliczamy m.in. dochody 
krajowe, zagraniczne, renty, emerytury, alimenty, gospo-
darstwo rolne, dochody z działalności gospodarczej itp.). 
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, 
dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekro-
czyć kwoty 100 000 zł;

 ҄ w przypadku inwestycji, które są zakończone lub w trakcie 
realizacji, data poniesienia pierwszego wydatku nie może 
być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia wnio-
sku o dofinansowanie;

 ҄ konieczna jest likwidacja źródeł ciepła na paliwa stałe;
 ҄ w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci gazo-

wej, nie można otrzymać dofinansowania na zakup i mon-
taż kotła na paliwo stałe.

Wysokość dofinansowania:
 ҄ podstawowy poziom dofinansowania: dla wnioskodaw-

ców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego 
członka ich gospodarstwa domowego przekracza kwotę 

1400 zł dofinansowanie w wysokości 30% kosztów kwa-
lifikowalnych.

 ҄ podwyższony poziom dofinansowania: dla wnioskodawców, 
których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych.

Co należy przygotować przed wizytą w Urzędzie?
 ҄ zapoznać się z treścią programu priorytetowego;
 ҄ założyć konto na Portalu Beneficjenta;
 ҄ w przypadku mieszkańców, uprawionych do podwyższo-

nego poziomu dofinansowania należy przynieść zaświad-
czenie o dochodach. Dla mieszkańców Gminy Zakliczyn 
zaświadczenia wystawia Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zakliczynie;

 ҄ w przypadku mieszkańców, uprawnionych do podstawo-
wego poziomu dofinansowania należy przynieść wszystkie 
dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu;

 ҄ dane osobowe właścicieli budynku (PESEL, adres za-
mieszkania);

 ҄ nr działki, nr księgi wieczystej, nr konta bankowego Wnio-
skodawcy, adres e-mail;

 ҄ rok uzyskania pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia;
 ҄ powierzchnie całkowitą budynku mieszkalnego;
 ҄ powierzchnię, na której ewentualnie jest prowadzona 

działalność gospodarcza;
 ҄ zakres inwestycji: w przypadku planowanego ocieplania 

budynku należy podać wielkość ocieplanej powierzchni  
w m2, w przypadku wymiany okien/drzwi należy podać 
powierzchnie okien/drzwi w m2.

Gmina Zakliczyn otrzymała od Wojewody Małopolskie-
go środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 
108 258 zł (słownie: sto osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 
osiem złotych 00/100).

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom 
i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza 
osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu:
1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
2. Moduł dla osób dorosłych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie 
pomocy w jednej z trzech form:

1. posiłek
2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
3. świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywno-

ściowych.
Całkowity koszt zadania: 310 000 zł (słownie: trzysta 

dziesięć tysięcy złotych 00/100).
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Ponowne otwarcie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Zakliczynie Tekst:  Janusz Krzyżak

Urząd miejski w zakliczynie informuje, że od dnia 2 lutego 2021 roku (wtorek) ponownie otwarto dla mieszkańców punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Gminnej Bibliotecznej w zakliczynie, rynek 15.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwoka-
tów w dniach:

• wtorek: godz. 09.00-13.00 (w tym nieod-
płatna mediacja)

• środa: godz. 09.00-13.00
• piątek: godz. 09.00-13.00
Aby skorzystać z pomocy prawnej, należy 

umówić się telefonicznie w Wydziale Rozwo-
ju Powiatu pod numerem telefonu 14 68 83 
327 lub 571 356 913 (w godzinach pracy Sta-
rostwa Powiatowego w Tarnowie) lub w Urzę-
dzie Miejskim w Zakliczynie pod numerem tele-
fonu 14 632 64 60 (w godzinach pracy Urzędu).

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie 

fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodar-
czą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ru-
chową, które nie mogą stawić się w punkcie oso-

biście oraz osobom doświadczającym trudno-
ści w komunikowaniu się, o których mowa  
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języ-
ku migowym i innych środkach komuniko-
wania się, może być udzielana nieodpłatna 
pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, także poza punk-
tem albo za pośrednictwem środków porozu-

miewania się na odległość.
Nie obowiązuje właściwość terytorialna we-

dług miejsca zamieszkania, każdy uprawiony mieszka-
niec może uzyskać pomoc prawną w dowolnym wybranym 
przez siebie punkcie w powiecie tarnowskim.

Tekst: Barbara Witek
Organizacja transportu do punktów 

szczepień przeciw COVID-19
dzięki szczepionce przeciw coVid-19 możemy szybciej wrócić do normalności znanej z czasów sprzed pandemii. 
Ważne, aby zaszczepiło się jak najwięcej Polaków. dlatego warto się zaszczepić.

Na specjalnej stronie internetowej GOV.PL/SZCZEPIMYSIE  
wyjaśnione są wszelkie wątpliwości na temat szczepień prze-
ciwko COVID-19. Portal jest na bieżąco aktualizowany i uzu-
pełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje doty-
czące programu szczepień (w tym możliwości zgłoszenia się  
i rejestracji na szczepienia). 

Na stronie dostępne są także przydatne informacje na 
temat samej szczepionki, zestaw pytań i odpowiedzi, ważne 
dane kontaktowe, a także filmy promocyjne.

Przypominamy, że w związku z realizacją Narodowego 
Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SAR-
S-CoV, informujemy o możliwości zapewnienia przez Urząd 
Miejski w Zakliczynie transportu do punktu szczepień na te-
renie Gminy Zakliczyn dla osób: 

 ҄ niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub 
N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

 ҄ osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwycięże-
nia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu  
z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień.
Zamówienie transportu do punktu szczepień możliwe 

jest pod nr telefonu 796 282 199 od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 7.45 do 15.45. Sprawę w Urzędzie Miejskim  
w Zakliczynie prowadzi Pani Agnieszka Stasiowska, adres  
e- mail: agnieszka.stasiowska@zakliczyn.pl

Punkty szczepień na terenie Gminy Zakliczyn:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdro-

wia” w Zakliczynie, ul. Tarnowska 2. tel. (0-14) 6653427, 
730-791-200, 730-839-200

2. Maria Maruszak-Wojtas NZOZ w Zakliczynie, ul. Grabina 
27 A, tel. (0-14) 66 53 533
Przy rejestracji na szczepienie nie obowiązuje rejonizacja. 

Można szczepić się niezależnie od przynależności do danego 
podmiotu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Istnieje możli-
wość zaszczepienia się w innych podmiotach Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej.
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Tekst: Monika Kulak  
Foto: arch. Gość Tarnowski

30 stycznia odbyła się uroczystość  
święceń biskupich ks. Artura Ważnego

Przyjęcie sakry biskupiej miało miejsce podczas mszy św. w kościele parafialnym najświętszej maryi Panny Królo-
wej Polski w Tarnowie-mościcach, której przewodniczył abp marek jędraszewski. Homilię wygłosił  ordynariusz 
diecezji Tarnowskiej bp andrzej jeż, który podkreślił, że diecezja tarnowska po raz siódmy w obecnym wieku prze-
żywa radość święceń biskupich nowego biskupa pomocniczego.

rozpoczęła się realizacja projektu pn. „ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski” w ramach poddziałania 4.1.1 
regionalnego Programu operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

Tekst: Barbara Witek Dotacje na odnawialne źródła energii

W ramach projektu, na terenie Gminy Zakliczyn planowany 
jest montaż 44 paneli fotowoltaicznych, 53 kolektorów sło-
necznych i 7 pomp ciepła.

Informujemy, że w związku z pojawieniem się wolnych 
miejsc, przyjmowane są zgłoszenia mieszkańców zaintereso-
wanych montażem kolektorów słonecznych (do ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej), pomp ciepła do c.w.u (5 wolnych 
miejsc) oraz 1 wolne miejsce na pompę ciepła do c.o i c.w.u. 
Wysokość dofinansowania to 51% wartości brutto instalacji. 
Więcej informacji w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, pok. 
23 lub pod nr telefonu 14/632-64-74.

Mieszkańcy, którzy planują montaż paneli fotowoltaicz-
nych we własnym zakresie, mogą skorzystać z dofinansowa-
nia w wysokości do 5 tys. zł w ramach rządowych programów 
Czyste Powietrze (inwestycja musi być połączona z wymianą 
pieca) oraz Mój Prąd.

GŁOSICIEL
inFormacje

Ze względu na obostrzenia sanitarne w uroczystości przyję-
cia święceń biskupich uczestniczyła ograniczona liczba osób. 
Dla wszystkich, którzy chcieli uczestniczyć duchowo w tej 
uroczystości transmisję telewizyjną prowadziła telewizja 
Trwam.

W bulli papieskiej, odczytanej przez bp Stanisława Sala-
terskiego wydanej na Lateranie 12 grudnia 2020 roku papie-

ża Franciszek podkreślił, że ks. Ważny został wybrany na bi-
skupa ze względu na jego różnorodną posługę duszpasterską 
w Kościele diecezjalnym.

Nowo wyświęcony biskup zabrał głos na zakończenie 
uroczystości, dziękując swoim rodzicom, rodzeństwu, du-
chownymi świeckim, którzy stanęli kiedykolwiek na jego 
drodze i którzy modlą się za niego.

–Wyrażam Bogu wdzięczność za wszystkich  
i wszystko, co za mną i za teraz. Proszę za tymi, którzy 
dają Bogu szansę na Jego istnienie w ich życiu, życiu in-
nych i życiu społecznym. Modlę się także za tych, któ-
rzy świadomie wprost czy nie wprost, z uszanowaniem 
czy też nawet agresywnie, odmawiają Bogu i wierzącym 
miejsca w dialogu i życiu społecznym. Ale proszę też 
Was ponownie i wciąż: módlcie się za mnie: abym się nie 
przestraszył i bym nie zgłupiał. Czyli bym był chrześci-
janinem i biskupem modlącym się i wierzącym – uczest-
niczącym w Jezusowym sposobie widzenia, patrzącym 
oczami Jezusa na każdego, z miłością, ale i w ewange-
licznej prawdzie. Bym pokornie umiał przyjmować Wa-
sze napomnienia, gdy pobłądzę i bym nie dystansował 
się od Waszego życia i cierpienia. By Bóg kształtował we 
mnie ojcowskie serce – mówił nowy biskup pomocni-
czy diecezji tarnowskiej.
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11 nowy lektorów w zakliczyńskich parafiach  
i III miejsce w konkursie szopek dla DSM z Zakliczyna

Tekst: Monika Kulak
Foto: arch. LSO parafii 
M.B. Anielskiej i Synaj.tv 

Zawodnicy UKS „Jordan” w Kadrze  
Wojewódzkiej 

Tekst:  Monika Kulak  
Fot.: arch. UKS „Jordan”

W poniedziałek 18 stycznia Krakowski okręgowy związek Tenisa Stołowego na swojej stornie internetowej opublikował  
listę zawodników powołanych do Kadry Wojewódzkiej na i połowę 2021 roku. na liście znalazło się trzech zawodników 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „jordan” powołanych do kadry, a dwóch kolejnych znalazło się na liście rezerwowej.

coraz częściej słychać wypowiedzi o kryzysie w Kościele czy też stwierdzenia, że po bierzmowaniu młodzież ucieka z Ko-
ścioła. Pewnie często tak jest, ale na szczęście nie jest to normą.

Zawodnicy powołani: w grupie młodzików Nikodem Nagel, 
a na liście rezerwowej znaleźli się Nikodem Kras i Sebastian 
Krakowski, natomiast w grupie kadetów zawodnicy powoła-
ni to Kacper Nagel i Maciej Sikoń.

UKS „Jordan” działający przy Szkole Podstawowej im. 
Lanckorońskich w Zakliczynie został założony w marcu 2002 
roku, a sekcja tenisa stołowego powstała w grudniu 2018 
roku i pomimo nie dużego stażu może poszczycić się wieloma 
sukcesami. Prezesem klubu od 2018 roku jest Piotr Poręba.

Trenerem sekcji i jednocześnie wiceprezesem klubu jest 
Mateusz Malik, który z tenisem stolowym jest związany od 
2005 roku. Jego największym sukcesem jako zawodnika jest 
zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski LZS – drużyno-
wo, od czterech sezonów jest też zawodnikiem I ligi słowac-
kiej, na swym koncie posiada też trzy tytuły Międzynarodo-
wego Mistrza Polski Sędziów w grze podwójnej. Jako trener 

Przykładem na potrzebę odnalezienia swojego miejsca w Ko-
ściele przez młodych ludzi może być grupa młodych chłop-
ców z obu zakliczyńskich parafii, której bardzo zależało na 
tym, by móc czytać Słowo Boże w kościele i chociaż kurs 
lektorski planowano zorganizować dopiero w przyszłym 
roku, to został on przyspieszony i sprawnie przeprowadzony 
w czasie ferii zimowych. Kandydaci na lektorów mieli zajęcia 
zarówno z formacji liturgicznej, które prowadzili ceremonia-
rze z parafii Matki Bożej Anielskiej, biblijnej i duchowej  przy-

bliżonej przez gwardiana i proboszcza tut. parafii – o. Ariela 
Krzywdę, jak również fonetycznej przeprowadzone przez 
doświadczonego pedagoga – Panią Ewę Potępę.

Po ukończeniu kursu, w niedzielę 17 stycznia w kościele 
Matki Bożej Anielskiej nowym lektorom błogosławieństwa 
udzielił ks. Wiesław Biedroń, dekanalny duszpasterz Liturgicz-
nej Służb Ołtarza. Siedmiu z nich służy na co dzień w parafii 
Matki Bożej Anielskiej, a czterech  w parafii św. Idziego Opata.

W niedzielny wieczór diecezjalna telewizja interneto-
wa Synaj.tv zakończyła głosowanie w konkursie 
na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, do 
którego została zgłoszona szopka z kościoła św. 
Idziego Opata w Zakliczynie przygotowana przez 
Dziewczęcą Służbę Maryjną. Ostateczny wynik 
głosowania internetowego zakończył się III miej-
scem dla dziewcząt z zakliczyńskiego DSM.

Zarówno nowym lektorom, jak i dziewczętom 
z Dziewczęcej Służby Maryjnej serdecznie gratu-
lujemy zapału i kreatywności, a przede wszystkim 
podtrzymywania tradycji i ubogacania lokalnych 
wspólnot parafialnych swoją obecnością i zaanga-
żowaniem. Za osiągnięciami dzieci idą zazwyczaj 
wsparcie i poświęcenie rodziców, dlatego również 
rodzicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
wychowawczych oraz dużo radości i dumy z osią-
gnięć młodego pokolenia.

cieszy się z sukcesów wszystkich swoich zawodników, z któ-
rych kilku na co dzień  gra w IV i V lidze państwowej.

Zarówno zawodnikom jak i trenerowi, życzymy udanego 
startu w Kadrze Wojewódzkiej i dalszych sukcesów.
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Ferie na sportowo z Akademią Piłkarską 
English Football

Tekst i foto:  
Mieszko Okoński

zawodnicy akademii Piłkarskiej english Football z Gminy zakliczyn oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. lanckoroń-
skich w zakliczynie tegoroczne ferie zimowe spędzili na piłkarskim zgrupowaniu zorganizowanym w pierwszym tygodniu 
w Szkole Podstawowej w zakliczynie. 

na początku grudnia 2020 roku postanowiliśmy odnowić salę świetlicy w budynku oSP Wola Stróska. 

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach treningowych w ści-
słym reżimie sanitarnym od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 11.30 oraz od 11.30 do 15.00. Każdy dzień 
miał swojego zdrowego „patrona” – zdrową przekąskę, a były 
nimi owoce m.in. banany, pomarańcze czy jabłka. Dzięki  Dy-
rektorowi Szkoły Panu Józefowi Gwiżdżowi dzieci z najmłod-
szych klas miały możliwość korzystania z hali sportowej. War-
to podkreślić, że w treningach uczestniczyli zarówno chłopcy, 
jak  i dziewczynki. Udział w zajęciach pod okiem wykwalifiko-
wanej kadry trenerskiej uatrakcyjnił ich pobyt i dał możliwość 
zapoznania się z różnymi dyscyplinami sportowymi. W dzisiej-
szym świecie dzieci narażone są na wiele niebezpieczeństw, 
dlatego warto im pokazywać, że można wypoczywać i bawić 
się bez telewizji oraz internetu. Przeprowadzono liczne quizy, 
gry i zabawy rekreacyjno-sportowe oraz językowe, treningi 
piłki nożnej oraz turnieje. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się zabawy interakcyjne uczące samokontroli, panowania nad 
złością, zabawy ruchowe  na odstresowanie, ruchowe zabawy 
interakcyjne oraz zabawy rozwojowe ćwiczące różne umiejęt-
ności społeczne. Zaproponowane dzieciom formy aktywności 
pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego 
do rekreacji, zabawy i aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Wysoka frekwencja podczas zajęć świadczyła, że dzieci za-
miast spędzać czas przy laptopie czy smartfonie chętnie re-

alizowały się i rozwijały swoje pasje i zainteresowania spor-
towe. Na podsumowanie zajęć każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal. Dodatkowo wyróżniono zawodników, 
którzy okazali się najlepsi w organizowanych przez trenerów 
turniejach, oraz konkursach.

Uśmiechy na buziach dzieci utwierdziły nas w przekona-
niu, że wszyscy zdrowo, pożytecznie i przyjemnie spędzili 
sportowy tydzień. Również swoje zadowolenie wyrazili ro-
dzice i opiekunowie zimowego wypoczynku w Szkole Pod-
stawowej w Zakliczynie.

Tekst i foto:  
Paulina Siemińska Metamorfoza świetlicy w Woli Stróskiej

W związku z panującymi obostrzeniami Za-
rząd KGW Wola Stróska w składzie Re-
nata Dyngosz, Janina Mróz, Paulina 
Siemińska, postanowił wziąć spra-
wy w swoje ręce. Przy nieoce-
nionej i niezastąpionej pomocy  
P. Sławomira Ramiana i P. Grze-
gorza Siemińskiego przepro-
wadziliśmy metamorfozę sali. 
Począwszy od podłogi gdzie 
został wycyklinowany i po-
malowany parkiet. Boaze-
rie na ścianach zmieniły się  
z drewnianych na białe, ścia-
ny powyżej boazerii przybrały 
odpowiednio kontrastowego 
koloru. Zmieniły się także karni-
sze, a wraz z nimi pojawiły się nowe 
śnieżnobiałe firany. Ostatecznego 
blasku nadały odrestaurowane lampy  
i nowe obrusy na stołach. Nasza pięciooso-

bowa ekipa pracowała społecznie i jest ideal-
nym przykładem, że chcieć to móc!

Farby do malowania ścian uzyskały-
śmy dzięki życzliwości P. Burmistrza 

Dawida Chrobaka. Nowe blaty 
pod komputery zastały zakupio-
ne przez Zakliczyńskie Centrum 
Kultury dzięki przychylności 
P. Dyrektora Kazimierza Du-
dzika. Za pomoc serdecznie 
dziękujemy. Podziękowania 
kierujemy również do P. An-
toniego Turka za nieodpłatne 
udostępnienie agregatu do 

malowania.
Środki na pozostałe materia-

ły pozyskałyśmy dzięki zaradności 
Koła Gospodyń Wiejskich. Mamy 

nadzieję, że efekt naszej pracy podo-
ba się wszystkim i już niedługo będzie-

my mogli wspólnie cieszyć się z pięknej sali.
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Symboliczna manifestacja pamięci  
i przywiązania do idei Witosa

inFormacje

„Wierzchosławice to miejsce szczególne, wpisane w polską historię i tożsamość, a te spotkania są wspaniałą manifestacją 
pamięci i przywiązania do wartości, którym Wincenty Witos poświęcił całe swoje życie” – napisał m.in. prezydent rP an-
drzej duda do uczestników uroczystości 147. rocznicy urodzin wybitnego przywódcy chłopskiego w jego rodzinnej miej-
scowości. W tym roku obchody były o wiele skromniejsze i miały bardziej symboliczny charakter ze względu na pandemię 
koronawirusa.

Prezydent Andrzej Duda w poprzednich latach osobiście 
uczestniczył w wierzchosławickich uroczystościach. Teraz 
reprezentował go zastępca szefa kancelarii, minister Piotr 
Ćwik, który właśnie odczytał list od głowy państwa:

„Jak co roku gromadzą się Państwo, aby uczcić rocznicę uro-
dzin tego wielkiego Polaka – wybitnego działacza politycznego, 
państwowca i męża stanu, który zasłużył się Ojczyźnie i polskiej 
wsi w najbardziej znamienity sposób. Te spotkania są wspaniałą 
manifestacją pamięci i przywiązania do wartości, którym Win-
centy Witos poświęcił całe swoje życie (…) Wiernie rozwijają 
Państwo tradycję, ukształtowaną w ciężkich latach rządów ko-
munistycznych. Wbrew zakazom władz, próbującym wymazać  
z polskiej historii tę wybitną postać, spotykali się tutaj przy grobie 
przywódcy ruchu ludowego działacze NSZZ Rolników Indywidu-
alnych „Solidarność” – ludzie wielkiego serca i odwagi, kontynu-
atorzy drogi wolności i godności, którą podążał Wincenty Witos”.

Prezydent przypomniał, że w tym roku obchodzić będzie-
my 40. rocznicę rejestracji rolniczej „Solidarności”, powstałej 
w efekcie chłopskich protestów przeciwko złu komunistycz-
nego systemu i zalegalizowanej w wyniku zwycięskich Poro-
zumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Zapewnił, że nigdy nie za-
pomni o wkładzie polskiej wsi w polską wolność , w obronę 
fundamentalnych wartości, które prowadzą nasz naród od 
ponad tysiąca lat, w umacnianie podstaw polskiego bytu.

Odczytany został również list od premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. Zwrócił się w nim m.in. z podziękowaniami do 
rolników:

„Szczególnie dziękuję za plony zebrane w niezwykle drama-
tycznym dla nas wszystkich, ubiegłym roku naznaczonym pan-
demią. Dzięki Państwa poświęceniu w Polsce ani przez chwilę 

nie zabrakło chleba. Tutaj w Wierzchosławicach 
podtrzymujecie Państwo pamięć o naszej wspólnej 
historii i jej wielkich twórcach” – napisał premier.

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”, po-
seł Teresa Hałas podkreśliła, że postać Wincen-
tego Witosa jest bardzo ważna dla idei rolni-
czego Związku, obchodzącego w tym roku 40. 
rocznicę powstania.

– Traktujemy Wincentego Witosa jako ojca ide-
ałów nie tylko rolniczych, ale ideałów całej Ojczy-
zny i całego narodu polskiego – powiedziała.

Uczestnicy tegorocznych obchodów rocz-
nicy urodzin wielkiego Polaka tradycyjnie naj-
pierw wzięli udział we mszy św. w wierzchosła-
wickim kościele parafialnym, a następnie złożyli 
wieńce i wiązanki kwiatów przy Grobie Witosa.

Oprócz ministra w Kancelarii Prezydenta 
RP Piotra Ćwika i władz krajowych oraz regio-
nalnych rolniczej „Solidarności” z przewodni-

czącym małopolskich struktur Wojciechem Włodarczykiem 
wzięli w nich udział również m.in. poseł Anna Pieczarka, 
wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, samorządowcy 
– starosta tarnowski Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hu-
dyma, burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, 
wójt Wierzchosławic Andrzej Mróz oraz dyrektor Lasów 
Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski.

Tekst:  Rafał Kubisztal

Od lewej przy wieńcu Solidarności stoi: Stanisław Chrobak – Prze-
wodniczący NSZZ RI Solidarność w Województwie Tarnowskim, se-
nator RP, wójt Gminy Zakliczyn, Mec. Stanisław Mierzwa – adwo-
kat i działacz władz krajowych PSL ,,Mikołajczykowskiego”, skazany  
w procesie szesnastu w Moskwie, Jan Kułaj – pierwszy Przewodniczą-
cy NSZZ RI Solidarność i Władysław Żabiński – sygnatariusz Porozu-
mień Rzeszowsko-Ustrzyckich, poseł na Sejm RP
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Pilnie potrzebna pomoc dla Marcelka Kubali!
z redakcją „Głosiciela” skontaktowała się ciocia  ciężko chorego, małego marcelka Kubali z jadownik, informując, że razem 
z portalem Siepomaga prowadzą zbiórkę dla marcelka. chłopiec ma 2-latka, urodził się w 25. tygodniu ciąży jako skrajny 
wcześniak i potrzebuje pilnego przeszczepu wątroby, jest to jedyna szansa na ratunek dla chłopca.

Operacja ostatniej szansy to przeszczep kawałka wątroby 
od żywego dawcy. Fragment wątroby Taty Marcelka może 
uratować mu życie. 20.09.2019 r. Marcelek został zdyskwa-
lifikowany w Polsce z transplantacji wątroby. Był to ogrom-
ny cios dla rodziców i bliskich, którzy mają świadomość, że 
alternatywą dla przeszczepu wątroby jest śmierć. Lekarze  
w Polsce mogą zaoferować tylko leczenie paliatywne i opie-
kę hospicjum. 

W grudniu 2019 roku choroba pokazała swoje najgorsze 
oblicze. Marcelek zaczął wymiotować krwią. Dziecko wy-
krwawiało się nam na rękach rodziców. Natychmiast został 
przetransportowany śmigłowcem do szpitala, gdzie przeto-
czono mu krew i podano leki, sytuacja była dynamiczna i li-
czyła się każda minuta. Rodzice modlili się o to, by krwawie-
nie ustało. Bez operacji ten koszmar wróci, a wtedy może być 
już za późno na ratunek. 

W Polsce Marcyś został zdyskwalifikowany z przeszcze-
pu wątroby z powodów neurologicznych i podejrzenia nie-
pełnosprawności. Rodzice chłopca szukali pomocy  
w całej Europie, w Belgii na konsultacjach spędzili trzy 
tygodnie. Niestety – również tamtejsi lekarze odmó-
wili pomocy. Jedynym wyjściem było szukanie ratunku 
w USA, ponieważ tam nie odmawia się pomocy takim 
dzieciom jak Marcelek. Jeśli uda się zgromadzić wy-
starczające fundusze przeszczep zostanie przeprowa-
dzony w USA.

Szpital w Chicago wycenił swoje usługi na prawie  
8 milionów złotych. Z pośrednictwem zbiórki na por-
talu Sieomaga.pl rodzina i przyjaciele zbierają fundu-
sze na operację. Apel rodziców spotkał się z dużym 
odzewem i w mediach społecznościowych (facebook)  
ruszyły różnego rodzaju licytacje, z których całkowity 
dochód zostaje bezpośrednio wpłacany na zbiórkę pie-
niężną na portalu siepomaga.pl. 

Kolejne firmy, organizacje społeczne i osoby pry-
watne co dzień dołączają do grona darczyńców. Na li-
cytacje wystawiane są różne towary i usługi, można na 
przykład nabyć pyszne ciasta, torty czy pączki, pierogi, 
krokiety, wędliny, makaron i inne smakołyki wszystko 
domowej roboty. Darczyńcy przekazują na licytacje 
także biżuterię, ubrania, zabawki, a nawet usługi ga-
stronomiczne, kosmetyczne czy budowlane. 

W ostatnią niedzielę okresu kolędowania już po 
raz drugi w historii Zakliczyna wyruszyła liczna grupa 
kolędnicza składająca się z Kapeli św. Idziego wspar-
ta przez członków Klubu  Małopolskich Heligonistów 
i Harmonistów w Zakliczynie oraz kapeli Borowianie, 
podtrzymując tradycję przeszła po ulicach Zakliczyna 
śpiewając kolędy i zbierając datki, które zostały wpła-
cone na konto zbiórki na ratowanie Marcelka. Hojność 
ofiarodawców przekroczyła oczekiwania organizato-
rów, udało się uzbierać kwotę 3.800,00 zł. Inicjator 
wydarzenia, Tadeusz Malik ma nadzieję, że ta tradycja 

kolędowania wpisała się już na stałe w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych naszej Gminy.

W niedzielę 14 lutego pod kościołami parafialnymi w Fi-
lipowicach i Zakliczynie, zarówno pw. św. Idziego jak i Matki 
Bożej Anielskiej odbędą się kiermasze słodkości i różnych 
przysmaków oraz pamiątek przygotowanych m. in. przez 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i oraz ludzi dobrej woli, 
którzy chcą dorzucić swoją cegiełkę do tej pięknej i ważnej 
akcji. Zorganizowanie kiermaszu ma na celu pomoc w zebra-
niu funduszy na operację dla Marcelka.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia tych inicjatyw i włą-
czenie się chociażby przez najmniejszy datek, udział w licy-
tacji czy też zakup smakołyków podczas kiermaszu. Pamię-
tajmy, że dobro zawsze wraca, niech żywe będą w nas słowa 
Patrona Miasta i Gminy Zakliczyn, św. Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez 
to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi.”
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KUlTUra na czaSie

Kolędnicy z Gwoźdźca na 39. Małopolskim Przeglądzie 
Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej

Debiut grupy kolędniczej 
„Dziecioki z Gwiazdą” 

Tekst: Monika Kulak  
Foto: ZF Gwoździec

Tekst: Halina Machel
Foto: Stanisław Kusiak

Podobnie jak wiele festiwali i przeglądów w czasie pandemii, również 39. małopolski Przegląd Grup Kolędniczych w lipnicy 
murowanej przyjął formę online ze względu na obowiązujące obostrzenia. na sali lipnickiego domu Kultury zamiast kolejno 
prezentujących się grup kolędniczych, stanął sprzęt multimedialny, za pomocą którego jury mogło ocenić przygotowane 
prezentacje w formie nagranych materiałów filmowych – widowisk teatralnych. To było nowe wyzwanie dla wszystkich  
i chociaż konkurs został przeprowadzony sprawnie to chyba wszyscy mają nadzieję, że to jedyny przegląd w takiej formie.

rzędne II MIEJSCA i nagrody finansowe w wysoko-
ści po 600 zł każda: grupie kolędniczej HERODY  

z Połomia Dużego, grupie kolędniczej Z SZOP-
KĄ z Gwoźdźca oraz grupie kolędniczej  
Z GWIAZDĄ z Bobrownik Wielkich.

Do udziału w Ogólnopolskich Spotka-
niach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup 

Kolędniczych 24. PASTUSZKOWE KOLĘDO-
WANIE w Podegrodziu, Komisja zakwalifikowa-
ła m.in. młodzieżową grupę kolędniczą DROBY 
z Gwoźdźca.

Natomiast w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup 
Kolędniczych 49. GÓRALSKIEGO KARNAWAŁU  

w Bukowinie Tatrzańskiej, naszą gminę będzie repre-
zentować grupa kolędnicza Z SZOPKĄ z Gwoźdźca.

Kolędnikom z Gwoźdźca, kierownikowi zespołu Pani 
Agacie Nadolnik oraz choreografowi Panu Januszowi 
Cierlikowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów na kolejnych przeglądach.

Podczas przeglądu naszą gminę reprezento-
wały grupy kolędnicze z Gwoźdźca i to z suk-
cesem. Komisja artystyczna po obejrzeniu  
23 grup kolędniczych w tym: 7 grup dziecię-
cych, 6 grup młodzieżowych i 10 grup do-
rosłych z powiatów: bocheńskiego, brze-
skiego, dąbrowskiego i tarnowskiego, 
przyznała kolędnikom z Gwoźdźca nastę-
pujące miejsca i nagrody:

 ҄ w kategorii grup dziecięcych, przyznano 
dwa równorzędne II MIEJSCA i nagrody finan-
sowe w wysokości po 200 zł każda: grupie ko-
lędniczej Z GWIAZDĄ z Lipnicy Dolnej i grupie 
kolędniczej Z GWIAZDĄ z Gwoźdźca,

 ҄ w kategorii grup młodzieżowych – dwa równorzędne 
I MIEJSCA i nagrody finansowe w wysokości po 250 
zł każda: grupie kolędniczej Z GWIAZDĄ z Lipnicy 
Górnej oraz grupie kolędniczej DROBY z Gwoźdźca,

 ҄ w kategorii grup dorosłych przyznano trzy równo-

Przedstawiciele grupy tanecznej „Dzie-
ciatki z chatki oraz małej Kapeli „Opatko-
wice” w dniu 12 stycznia br. wzięli udział 
w 4. Regionalnym Przeglądzie Grup Ko-
lędniczych o Diamentową Kobyłkę, który 
odbył się Jastrzębi, przegląd był zrealizo-

wany w formie online. „Dziecioki z Gwiazdą” bo tak nazwani 
zostali nasi kolędnicy zajęli w przeglądzie III miejsce. 

Przy okazji przypominamy, że w ratuszu jeszcze można 
nabywać kalendarz ścienny zawierających piękne zdjęcia  
Kapeli Opatkowice.
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Kolędowanie z Saint Gilles Tekst i foto: 
Agnieszka Łazarek

święto objawienia Pańskiego w Kaplicy pod wezwaniem świętego maksymiliana Kolbego upłynęło w niezwykle świątecz-
nej, ale także refleksyjnej atmosferze.

Wszystko za sprawą Scholi Parafialnej „Saint Gilles” (w skła-
dzie: Julia Ogonek, Dominika Gondek, Aleksandra Cudek, 
Magdalena Musiał, Martyna Pałucka, Ewelina Pałucka, Pau-
lina Malisz, Anna Szczerba, Patrycja Gondek, Radosław Roz-
pęda i Marek Urbaniak)  oraz zespołu (w składzie Mateusz 
Wielgus, Dariusz Wietecha, Mateusz Pajor, Piotr Pajor, Łu-
kasz Bocheński, Stefan Kukulski) pod kierunkiem pana An-
drzeja Piątka, którzy wystąpili z bożonarodzeniowym reper-
tuarem w czasie „Koncertu kolęd oraz pastorałek”.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną kon-
cert był transmitowany na żywo za pośrednictwem serwisu 
YouTube (kanał Kaplica we Wróblowicach). Wspólne śpiewanie 
kolęd jest jednym z bardzo ważnych sposobów głębszego prze-
żywania Świąt Bożego Narodzenia. Inicjatywa zrodziła się z po-
trzeby serca, by integrować wspólnotę parafialną, a także wy-
razić wdzięczność Bogu oraz wraz z Mędrcami być bliżej serca 
Nowonarodzonego. Organizatorom wydarzenia zależało rów-
nież na kontynuowaniu pięknego zwyczaju śpiewania kolęd.

Młodzi artyści zadedykowali koncert pamięci Mariusza 
Kukulskiego, z którym niejednokrotnie współtworzyli wiele 
występów ubogacających uroczystości z życia kościelnego. 
Występ rozpoczął się od jednego z najbardziej rozpozna-
walnych polskich utworów –„Bóg się rodzi”, nazywanym 
często królową polskich kolęd, w trakcie której pokłon No-
wonarodzonemu Jezusowi 
oddali Trzej Królowie. Koncert 
poprowadzili przedstawicie-
le Duszpasterskiej Rady Pa-
rafialnej – Agnieszka Łazarek  
i Józef Stasiowski.

Widzowie mogli usłyszeć 
piękne interpretacje najbar-
dziej lubianych kolęd, a także 
świątecznych pieśni i pasto-
rałek, wśród których znalazły 
się m.in.: „A wczoraj z wieczo-
ra”, „Gdy Śliczna Panna”, „Gdy 
się Chrystus rodzi”, „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”. Na ko-
niec ksiądz Krzysztof Migacz 
podziękował młodym wyko-
nawcom i udzielił wszystkim 
błogosławieństwa.

Do realizacji koncertu do-
szło dzięki wsparciu: firmy KM-
Net (umożliwienie transmisji 
internetowej), Pana Dawida 
Chrobaka - Burmistrza Miasta 
i Gminy Zakliczyn (udostęp-
nienie kamery), Pana Dariusza 
Kusiaka (techniczna obsługa 
wydarzenia), Panów Gabriela 
Dumana i Karola Dobrzań-
skiego (dźwiękowa oprawa 

koncertu), Koła Gospodyń „Wróblowianki” (pokrycie kosztów 
nagłośnienia koncertu) oraz Pana Zenona Pajora (udostępnie-
nie sali w remizie OSP w Siemiechowie, gdzie odbywały się 
próby). Kierujemy słowa uznania dla wszystkich wykonawców 
oraz serdeczne podziękowania za to, że chcieli podzielić się 
„grającą w duszy kolędą”. Wspólne kolędowanie w kościele 
sprawia, że piękna polska tradycja śpiewania bożonarodzenio-
wych pieśni nie będzie znikała wśród ludzi.
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W ostatnią niedzielę stycznia na zakończenie 
okresu kolędowego Chór Cantando Canzoni 
na zaproszenie proboszcza parafii pw. Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny w Czcho-
wie, w której na co dzień jest organistą dyry-
gent Dawid Nawalaniec, a także Burmistrza 
Czchowa i Miejskiego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Czchowie, zaprezentował 
swoje umiejętności podczas koncertu kolęd. 

Koncert miał formę muzycznej podróży 
sentymentalnej po Europie i świecie, 
został nagrodzony obfitymi bra-
wami. Zabrzmiały najpopular-
niejsze kolędy śpiewane na 
Wschodzie i Zachodzie, 
a wśród nich nie mogło 

Trzy razy brąz i ostatnio SREBRO  
dla Chóru Cantando Canzoni

KUlTUra na czaSie

W sobotę, 30 stycznia, opublikowano wyniki Viii międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w rzeszowie. jury prze-
słuchało 27 nadesłanych prezentacji zespołowych, a wśród nich nasz zakliczyński chór cantando canzoni pod batutą  
dawida nawalańca, który startował w kategorii chórów dorosłych i uzyskał 80 punktów oraz Srebrny dyplom. W tej kate-
gorii nie przyznano dyplomu złotego ani Brązowego. obok naszego chóru Srebrny dyplom otrzymał również chóru Veritas  
z nowosielec z dyrygentem Tomaszem Piątkiem. Po trzech Brązowych dyplomach ten Srebrny jest wspaniałym uwieńcze-
niem czterech miesięcy pracy chóru z nowym dyrygentem.

Tekst i foto: 
Monika Kulak
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zabraknąć kolędy „Cicha noc”, która jest jedną  
z najbardziej znanych kolęd na świecie, powsta-
ła ponad 200 lat temu. Każda z wykonanych 
kolęd została opatrzona bogatym komentarzem 
mówiącym o historii jej powstania i popularno-
ści. Na zakończenie wykonano kolędę „Ciesz 
się wesel Betlejem” przy akompaniamencie mu-
zycznym dyrygenta – Dawida Nawalańca, który 
również wcielił się w rolę konferansjera. Chór 
Cantando Canzoni nie spoczywa na laurach i już 
od najbliższej próby pracuje nad kolejnym re-
pertuarem muzycznym, o czym poinformujemy  
w stosownym czasie.

Serdecznie gratulujemy talentów, zapału i za-
angażowania zarówno dyrygentowi, jak i wszyst-
kim członkom chóru.



GŁOSICIEL

Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Styczniowy Konkurs „Głosiciela” cieszył się rekordowym zainteresowaniem wśród 
czytelników, co mobilizuje do jego kontynuacji. Styczniowe hasło: „Podaruj uśmiech 
seniorowi”, raczej nie sprawiło dużej trudności, wystarczyło „od deski do deski” 
przeczytać gazetę. Prawidłowe odpowiedzi przesłało łącznie 131 osób. W wyniku 
losowania przeprowadzonego pod nadzorem sekretarza redakcji Marii Chruściel, 
bony upominkowe otrzymują:

 ҄ Pani marta Kierońska z Wróblowic - bon do sklepu Anitex

 ҄ Pan ireneusz nowak z Rudy Kameralnej - 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  
listem/mailem albo przynieś do Redakcji (Rynek 1, Ratusz, glosiciel@
op.pl) wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem. 

Spośród tych, którzy nadeślą do 25 lutego 2021 roku prawidłowe odpo-
wiedzi, rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez firmę Anitex 
oraz Biedronkę w Zakliczynie. 

Powodzenia!
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