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Szanowni Państwo!  
W kwietniowym numerze „Głosiciela”, informujemy o kolej-
nych środkach dla gminy Zakliczyn na zabezpieczenie osuwi-
ska, tym razem w Faliszewicach. Przypominamy o obowiąz-
ku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków dotyczącej sposobów ogrzewania budynków, 
termin na zgłoszenie upływa 30 czerwca br. Niedawno do-
konano odbioru kramów handlowych na zakliczyńskim ryn-
ku, a już wkrótce zostaną zagospodarowane, gdyż ogłoszono 
przetarg na ich wynajem.

W serwisie informacyjnym dowiemy się komu Prezydent 
RP Andrzej Duda przyznał Złoty Krzyż Zasługi, a także o 
„Srebrnym Krzyżu Za Zasługi dla Pożarnictwa, którym od-
znaczono Burmistrza Dawida Chrobaka – strażaka – ochot-
nika, należącego do OSP Gwoździec.

Ponadto Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała ogłasza 
nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działal-
ności gospodarczej. Piszemy również o sukcesach młodych  
adeptów tenisa stołowego z UKS „Jordan”, a także zaprasza-
my na zajęcia prowadzone przez Lokalnego Animatora Spor-
tu na Orliku w Paleśnicy.  

W serwisie kulturalnym przeczytać można o pożegna-
niu Krzysztofa Pendereckiego  w Lusławicach, warsztatach 
krawieckich w ratuszu a także  zachęcamy do wsparcia 1% 
„Klucza”. 

Wszystkim Czytelnikom oraz osobom współpracującym z 
naszą gazetą i portalem życzymy dużo zdrowia. Niech blask 
Świąt Wielkiej Nocy rozprasza cienie codziennych trosk i tru-
dów, a wniesie radość, pokój i nadzieję. Wesołego Alleluja!

Monika Kulak
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zamyślenia ojca andrzeja

Zamyślenia ojca Andrzeja – kwiecień 2022

Dlaczego szukacie 
żyjącego wśród umarłych? 
Nie ma Go tu! 
Zmartwychwstał!” (Łk 24,5).
Matko Niezawodnej Nadziei 
I moja Matko -
Choćby mrok osłonił całą ziemię 
Świat się popsuł i znikczemniał 
Choćby zapanował w nim - 
Bez-sens 
Bez-smak i Bez-wstyd...
To przecież tak jak Ty 
Całą swą ufność pokładam 
W Bogu...
I wierzę miłości 
Która się nie kończy 
A która życiu udziela życia 
Czyli -
Sensu  
Smaku i Piękna...
CHRYSTUS naprawdę 
ZMARTWYCHWSTAŁ!!! -
Zło nie będzie miało  
Ostatniego słowa 
Lecz MIŁOŚĆ 
Która na śmierć nie umiera...

GŁOSicieL
SerWiS SamorzĄdoWy

Tekst:Barbara Witek
Kończy się czas na złożenie obowiązkowej deklaracji  
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dla nowych budynków oraz tych, w których dokonano zmia-
ny sposobu ogrzewania, deklarację należy złożyć w ciągu 14 
dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła. 

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej po-
przez stronę https://ceeb.gov.pl (konieczne jest posiadanie 
profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) 
lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie 
(pocztą lub osobiście).

Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest 
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO.

Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną 
w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Więcej informacji o CEEB można uzyskać na  stronie in-
ternetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.
gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, pok. 23, 
III piętro Urzędu.

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. mija termin złożenia deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności Budynków. Każ-
dy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazać informację o sposobie ogrzewania budynku. dotyczy to za-
równo budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych jak i lokali usługowych.
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GŁOSicieL
serwis samorządowy

Tekst: Katarzyna Piątek

Tekst: Rafał Kubisztal
foto: Monika Kulak

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
na dzierżawę 8 kramów handlowych

Tym razem stabilizacja osuwiska  
w Faliszewicach

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że ogłoszo-
no I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 8 kramów 
handlowych zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 230 
w m. Zakliczyn - szczegółowe informacje można znaleźć na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, stronie in-
ternetowej www.zakliczyn.pl oraz w pok. nr 13, 23 lub pod 
numerami telefonu 14 632 64 61, 14 632 64 74 w godzinach 
pracy Urzędu.

zabezpieczone zostanie kolejne osuwisko w gminie zakliczyn, tym razem w Faliszewicach. odbudowany zostanie też pra-
wie kilometrowy odcinek uszkodzonej drogi w tej miejscowości. Samorząd otrzymał na ten cel przeszło 2,8 mln zł od Wo-
jewody małopolskiego. 

W ubiegłym roku wykonano stabilizację 
osuwiska wraz z naprawą drogi gminnej  
w miejscowości Paleśnica w kierunku 
Dzierżanin, za kwotę ponad 3,6 mln zł, 
w tym dotacja Wojewody Małopolskie-
go 2 767 608,00 zł, dotacja z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
- 669 145,48 zł i wkład własny Gminy 
Zakliczyn - 147 390,29 zł. Jednocześnie 
przygotowywano dokumentację geolo-
giczno-inżynierską oraz projektowo-bu-
dowlaną na zabezpieczenie osuwiska w 

Faliszewicach. Przedsięwzięcia te kosz-
towały odpowiednio 97 tys. zł (70 proc. 
środków rządowych) oraz 77 tys. zł (80 
proc. rządowego dofinansowania).

Teraz Wojewoda Małopolski Łu-
kasz Kmita przyznał gminie Zakliczyn 
przeszło 2,8 mln zł na wykonanie robót 
budowlanych w celu zabezpieczenia 
osuwiska w Faliszewicach wraz z odbu-
dową drogi gminnej.

- Łącznie samorządy z Małopolski 
otrzymały ponad 8,4 mln zł na 12 zadań 

inwestycyjnych w ramach usuwania 
skutków ruchów osuwiskowych ziemi. 
Nasza gmina otrzymała więc ponad 30 
procent tych środków finansowych – 
podkreśla z satysfakcją burmistrz Mia-
sta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Do robót budowlanych związanych 
z zabezpieczeniem osuwiska i odbudo-
wą drogi, które planowane są na ten 
rok, gmina Zakliczyn z własnego budże-
tu dołoży 20 procent.
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Tekst: 
Aleksandra Zychowicz

Tym razem stabilizacja osuwiska  
w Faliszewicach

Ogłoszenie o składaniu wniosków o przyznanie 
pomocy na podjęcie działalności gospodarczej

lokalna Grupa działania dunajec-Biała działająca na terenie gmin: ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, zakliczyn informuje o 
możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

 ҄ Podejmowanie działalności gospodar-
czej poza sektorem turystyki i czasu 
wolnego: limit dostępnych środków 
124 250,00 Euro (kwota indykatywna 
wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/
Euro wynosi 497 000,00 zł ) na 7 wskaź-
ników. Wysokość pomocy na jedną 
operację wynosi 71 000,00 zł
Link do naboru: https://lgd.dunajecbiala.
pl/2022/03/31/ogloszenie-o-naborze
-nr-32022-podejmowanie-dzialalno-
sci-gospodarczej-poza-sektorem-tury-
styki-i-czasu-wolnego/ 

 ҄ Podejmowanie działalności gospodar-
czej przez osoby z grup defaworyzowa-
nych poza sektorem turystyki i czasu 
wolnego: limit dostępnych środków 12 
500,00 Euro (kwota indykatywna wyli-
czona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro 
wynosi 50 000,00 zł) na 1 wskaźnik.
Wysokość pomocy na jedną operację 
wynosi 50 000,00 zł
Link do naboru: https://lgd.dunajecbiala.
pl/2022/03/31/ogloszenie-o-naborze
-nr-52022-podejmowanie-dzialalnosci-
gospodarczej-przez-osoby-z-grup-de-
faworyzowanych-poza-sektorem-tury-
styki-i-czasu-wolnego/ 

 ҄ Rozwój działalności gospodarczej poza 
sektorem turystyki i czasu wolnego: 
limit dostępnych środków 30 535,07 
Euro (kwota indykatywna wyliczona 
po kursie stałym 4,00 PLN/Euro wynosi 
122 140,28 zł) na 1 wskaźnik. 
Minimalna całkowita wartość operacji 
wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł
Link do naboru: https://lgd.dunajecbiala.
pl/2022/03/31/ogloszenie-o-naborze
-nr-42022-rozwoj-dzialalnosci-gospo-
darczej-poza-sektorem-turystyki-i-cza-
su-wolnego/ 

*   *   *
Wnioski o przyznanie pomocy należy 

składać osobiście albo przez pełnomoc-
nika albo przez osobę upoważnioną bez-
pośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działa-
nia Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 
Zakliczyn) w terminie od 15.04.2022 r. 
do 02.05.2022 r. w poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki w godz. od 7:45 do 15:45, 
a w środy od 10:00 do 18:00. 

Termin składania wniosków upły-
wa dnia 02.05.2022 r. o godz. 12:00

Wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące naboru znajdują się na 
stronie internetowej www.dunaje-
cbiala.pl oraz udzielane są w Biurze 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec

-Biała lub pod numerem  tel. 14 665 37 
37 w godzinach pracy Biura.

Ponadto informujemy, iż każdy 
Wnioskodawca może skorzystać z bez-
płatnego doradztwa. Zaleca się uprzed-
nie telefoniczne ustalenie terminu do-
radztwa.

WYKORZYSTAJ SZANSĘ! ZŁÓŻ WNIOSEK!
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.  
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca PROW 201 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Finał kampanii sprawozdawczej OSP 
Gminy Zakliczyn w Gwoźdźcu 

26 marca 2022 roku w Gwoźdźcu, w tutejszym domu Strażaka, nastąpił finał zebrań sprawozdawczych ochotni-
czych Straży Pożarnych działających na terenie gminy zakliczyn. zebranie rozpoczęło się około godziny 17: 30 po 
przybyciu szanownych gości w osobach; Burmistrza dawida chrobaka, dyrektora zarządu Wykonawczego od-
działu Wojewódzkiego związku oSP rP Województwa małopolskiego Łukasza Łacha, wiceprzewodniczącej rady 
Powiatu Tarnowskiego ireny Kusion i Prezesa zarządu Gminnego oSP rP Tomasza damiana. nieco wcześniej przy-
byli też; reprezentant Państwowej Straży Pożarnej z Tarnowa kpt. Grzegorz Kuboń, radny rady Powiatu Tarnow-
skiego józef Gwiżdż, Sekretarz Gminy zakliczyn janusz Krzyżak oraz Sołtys Gwoźdźca dariusz Krakowski.

Tekst: Kazimierz Dudzik 
foto: Anna Dudek

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.

Po rozpoczęciu zebrania przez Prezesa Jednostki OSP Sta-
nisława Nadolnika, który jednomyślnie został wybrany na 
przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego, 
wszystko poszło już bardzo sprawnie. Bardzo starannie przy-
gotowane sprawozdania przedstawili; Naczelnik Stanisław 
Dudek, Skarbnik Szczepan Dudek oraz reprezentant Komisji 
Rewizyjnej Jacenty Zielonka.

Podczas zebrania wyróżniający się druhowie zostali uho-
norowani medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz „odzna-
kami Wzorowego Strażaka” – wśród wyróżnionych był Dawid 
Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn oraz strażak 
– ochotnik należący do OSP Gwoździec, który został uhonoro-
wany „Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 

Goście Zebrania podkreślali w wystąpieniach wiodącą 
rolę OSP Gwoździec w Gminie Zakliczyn zarówno w działal-
ności bojowej, szerokiej współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz pomocy dla walczącej Ukrainy. Wszyscy rzecz 
jasna gratulowali Burmistrzowi Chrobakowi i innym druhom 
odznaczonym medalami i odznakami, a sam Burmistrz prze-
kazał druhom bardzo dobrą wiadomość związaną z pomyśl-

nymi wieściami płynącymi od posła Piotra Saka i Wicemini-
stra Norberta Kaczmarczyka w sprawie możliwego uzyskania 
wsparcia dla OSP Gwoździec z Fundusz Sprawiedliwości.
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Informacja o realizacji „E-usługi w informacji 
przestrzennej Powiatu Tarnowskiego”

Powiat Tarnowski realizuje projekt: „e-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego” w ramach re-
gionalnego Programu operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, którego całkowita wartość 
wynosi 16 060 587,19 zł, w tym Unia europejska 1 362 175,95 zł, Budżet Państwa 786 676,18 zł, Wojewoda  
1 404 260,57zł oraz wkład własny Powiatu Tarnowskiego 507 474,49 zł.

Tekst i foto:  
Agata Kumięga

Głównym celem projektu jest rozwój 
infrastruktury informacji przestrzennej, 
poprzez cyfryzację i modernizację re-
jestrów publicznych EGIB, BDOT500 i 
GESUT gromadzonych w PZGiK, oraz 
zapewnienie przez Starostwo Powiato-
we w Tarnowie e-usług o jak najwyższej 
jakości i dostępności.

W ramach projektu zrealizowano:
1. W zakresie prac zasadniczych:

 ҄ Dostawa bazy danych zobrazowań 
lotniczych (ortofotomapa - rastro-
wy obraz powierzchni ziemi),

 ҄ Digitalizacja dokumentów ana-
logowych Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego 
(zeskanowanie dokumentacji geo-
dezyjnej i podłączenie do systemu 
TurboEwid),

 ҄ Digitalizacja, weryfikacja, popra-
wa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy 
danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej (aktualizacja 
użytków, pomiar budynków, opracowanie numerycz-
nej mapy ewidencyjna): Wietrzychowice, Pleśna, M. 
Radłów, M. Ryglice, Żabno, Skrzyszów,

 ҄ Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie bazy danych GE-
SUT i BDOT500 w jednostkach ewidencyjnych (opra-
cowanie numerycznej mapy w zakresie uzbrojenia 
terenu oraz obiektów topograficznych): Szerzyny, Za-
kliczyn, Tuchów, Ryglice, Radłów, Wojnicz, Ciężkowice, 
Pleśna, M. Ciężkowice, M. Radłów, M. Ryglice, M. Tu-
chów, Brzozówka i Breń gmina Lisia Góra,

 ҄ Nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i 
poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz moderniza-
cją bazy danych EGiB i dostawą bazy danych GESUT 
i BDOT500

2. W zakresie e-usług oraz towarzyszących mechanizmów 
informatycznych:

 ҄ Zakup licencji silnika bazy danych
 ҄ Zakup oprogramowania do e - usług

3. W zakresie zakupu sprzętu informatycznego wspomagają-
cego wraz z oprogramowaniem pomocniczym:

 ҄ zakup serwerów, macierzy dyskowej, zasilaczy UPS
 ҄ stacji fotogrametrycznej

 ҄ zestawów komputerowych
 ҄ skanerów    

4. W zakresie prac dodatkowych:
 ҄ Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia 

wniosku o dofinansowanie
 ҄ Audyt zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa infra-

struktury teleinformatycznej oraz dostępności treści 
pod kątem zgodności z WCAG 2.1 oraz bezpieczeń-
stwa danych i informacji

Ponadto zostały udostępnione na stronie Powiatu Tar-
nowskiego: https://webewid.powiat.tarnow.pl/e-uslugi/
office-departments-portal/office-departments-portal/de-
partment/GEO portale, dzięki którym istnieje możliwość po-
brania i złożenia e-wniosku o wydanie drogą elektroniczną 
wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, mate-
riałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uwie-
rzytelnienia dokumentów, sporządzenie obliczenia opłaty 
wraz z przekazaniem zamówionych dokumentów.

Poprzez wdrożenie nowych e-usług różne grupy od-
biorców (mieszkańcy, projektanci, rzeczoznawcy majątkowi, 
komornicy, geodeci, branżyści) mają powszechny i szybki 
dostęp on-line wraz z możliwością pozyskiwania danych w 
ramach rejestrów publicznych bez konieczności wizyty w 
urzędzie.
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Nikodem Nagel Wicemistrzem Województwa 
Małopolskiego w grze podwójnej 

Lokalny Animator Sportu zaprasza  
na orlik w Paleśnicy

dzieci, młodzież oraz dorosłych, którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas, zachęcamy do udziału w zajęciach or-
ganizowanych na orliku w Paleśnicy. Wszyscy chętni mają możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego pod 
opieką wykwalifikowanego animatora. Przygotowano dla nich mnóstwo rozmaitych zajęć. co istotne, wszystkie 
zajęcia są bezpłatne. można skorzystać z zajęć gry w tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych. zajęć dla młodzieży 
i dorosłych z piłki siatkowej. Gry i zabawy ruchowe w różnym wieku. zajęcia piłkarskie dla dorosłych, młodzieży, 
dzieci i najmłodszych.

Tekst i foto:  
Mateusz Malik 

Tekst i foto:  
 Robert Kraj

W dniu 3 kwietnia w Olkuszu na hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Wo-
jewództwa Młodziczek i Młodzików. Nasz klub reprezento-
wali: Nikodem Nagel, Kacper Kwiek i Michał Jewuła.W za-
wodach indywidualnych 6 miejsce zajął Nikodem Nagel, z 
dobrej strony pokazali się nasi debiutanci w tej randze zawo-
dów Michał Jewuła i Kacper Kwiek, którzy zajęli miejsce w 
przedziale 25-32! (Michał grał z chłopcami o rok starszymi, a 
Kacper o dwa lata).

W grze podwójnej Nikodem Nagel zdobył srebro wraz z 
Mateuszem Wiśniewskim z MKS Skawa Wadowice, para de-
blowa Kacper Kwiek/Michał Jewuła zajęła wysokie 9 miejsce.

W zajęciach z piłki nożnej uczestniczą także dziewczyny. Dla 
najmłodszych fanów piłki nożnej – dzieci w wieku 4–7 lat 
organizowane jest „przedszkole z Orlikiem”, czyli cykl zajęć – 
treningów, na których dominują zajęcia z piłki nożnej, jednak 
utrzymane głównie w formie gier i zabaw. Dzieci uczestniczą-
ce w tych zajęciach mogą w pełni zaspokoić swoje potrzeby 
w zakresie aktywności ruchowej. Najważniejszym celem jest 
przekazanie dzieciom fascynacji sportem oraz kształtowanie 
właściwych postaw poprzez zabawę i współpracę w grupie. 
W czasie zajęć najmłodszych ich rodzice mogą korzystać z 
boiska do tenis ziemnego, koszykówki, siatkówki oraz z si-
łowni plenerowej w Otwartej Strefie Aktywności, która zlo-

kalizowana jest przy orliku w Paleśnicy. Celem jest zapew-
nienie możliwości bezpłatnego korzystania z tego obiektu 
jak najszerszej grupie mieszkańców, szczególnie dzieciom i 
młodzieży. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do 
korzystania z obiektu i udziału w zajęciach sportowo – re-
kreacyjnych.

Wszelkie informacje oraz zapisy można uzyskać bezpo-
średnio u animatora lub pod numerem telefonu: 604074570.

W przypadku grupy zorganizowanej warto przed wy-
braniem się na boisko dokonać rezerwacji, a po przybyciu 
zgłosić swoją obecność u animatora obiektu. Wszystkich 
serdecznie zapraszamy.
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Tekst: Rafał Kubisztal 
foto: Michał Papuga

Złoty Krzyż Zasługi dla Małgorzaty 
Chrobak

Wicewojewoda małopolski ryszard Pagacz wręczył złoty Krzyż zasługi małgorzacie chrobak, która w gminie zakliczyn 
podejmuje wiele inicjatyw o nowatorskim charakterze. odznaczenie wieloletniej dyrektor domu Pomocy Społecznej w 
Stróżach przyznał Prezydent rP andrzej duda.

Małgorzata Chrobak pracę zawodową rozpoczęła w 1980 
roku jako pielęgniarka. Z pomocą społeczną związana jest 
od 22 lat. W 2000 roku została kierownikiem działu opie-
kuńczo-terapeutycznego i rehabilitacji w Domu Pomocy 
Społecznej w Stróżach, a od 2008 roku aż do przejścia na 
emeryturę w styczniu 2022 roku była dyrektorem 
tej placówki. Odpowiedzialna praca, jaką przyszło 
jej wykonywać w okresie dostosowania domów 
pomocy społecznej do standardu świadczonych 
usług, wymagała wiele wysiłku, poświęceń i wy-
rzeczeń. Istniejący wówczas DPS w Stróżach był 
największym tego typu w powiecie tarnowskim. 
Wymagał dużych prac remontowych i inwestycyj-
nych, a dodatkową trudnością był jego zabytkowy 
charakter. Dzięki jej staraniom zabytkowy obiekt 
został dostosowany do obowiązujących  standar-
dów dla tego typu placówek i zapewnia mieszkań-
com pełny zakres usług opiekuńczych, bytowych i 
wspomagających na wysokim poziomie. 

Małgorzata Chrobak pełniła również funkcję 
kierownika Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Stróżach, którego była inicjatorem (2010 r.). 
Utworzyła ten ośrodek wsparcia, widząc duże za-
potrzebowanie ze strony środowiska na tego typu 
usługi. 

W 2004 roku przyczyniła się do powstania Stowarzysze-
nia Przyjaciół DPS w Stróżach, którego jest wiceprezesem, 
świadcząc pomoc mieszkańcom placówki, jak i potrzebują-
cym z terenu gminy Zakliczyn. Zainicjowała utworzenie w 
2015 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach 

dla 30 osób. Placówka ta cieszy się dużym zainteresowaniem 
i w przyszłości planuje zwiększenie w nim liczby miejsc, a 
tym samym zatrudnienie dodatkowej kadry. 
Obecnie pełni funkcję kierownika Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Dzierżani-

nach. Wraz z członkami Stowarzyszenia organizuje imprezy 
integracyjno-kulturalne, które cieszą się dużym zaintereso-
waniem. 

Pani Małgorzata aktywnie działa także jako prezes Sama-
rytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz czło-

nek Samarytańskiego Towarzystwa 
im. Jana Pawła II w Zakliczynie. Wraz 
z członkami Federacji przyczyniła się 
do uruchomienia w 2018 roku Cen-
trum Aktywizacji i Opieki Seniorów 
Gminy Zakliczyn w Kończyskach, któ-
re w 2021 r. odwiedzili m.in. Premier 
Mateusz Morawiecki oraz Pierwsza 
Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

To tylko część podejmowanych 
przez Małgorzatę Chrobak inicjatyw 
o nowatorskim charakterze w gmi-
nie Zakliczyn, a warto podkreślić po-
nadto, że w przeszłości (2011-2015) 
pełniła również funkcję sołtysa Pale-
śnicy.

Złoty Krzyż Zasługi Wicewoje-
woda Ryszard Pagacz wręczył pani 
Małgorzacie podczas sesji Rady Miej-
skiej w Zakliczynie w dniu 30 marca  
2022 r.
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W sobotę 19 marca Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
„Wróblowianki” zorganizowało w świetlicy we Wróblowicach pierwsze w naszej gminie spotkanie integracyjne dla dzieci z 
Ukrainy i ze swojego sołectwa. do świetlicy we Wróblowicach, dzięki użyczeniu busa gminnego przez Burmistrza dawida 
chrobaka oraz wsparciu logistycznym wolontariuszy zostały przywiezione rodziny przebywające u ojców dominikanów na 
jamnej. Siedem mam i szesnaścioro dzieci uczestniczyło w spotkaniu, przy pysznym poczęstunku przygotowanym przez 
panie z KGW „Wróblowianki”. zabawy integracyjne i sprawnościowe zarówno w budynku jak i na pobliskim boisku prowa-
dziła doświadczona animatorka i pedagog agnieszka Łazarek.

Integracja polsko-ukraińska we Wróblowicach 

Organizatorzy zatroszczyli się również o najmłodszych go-
ści z Ukrainy, dla których zorganizowano projekcję bajki z 
lektorem w języku ukraińskim. Po intensywnych zabawach 
ruchowych, zarówno goście jak i dzieci z Wróblowic posilili 
się pysznym obiadem przygotowany przez członkinie KGW 
„WRÓBLOWIANKI”. Po obiedzie wszyscy goście zostali ob-
darowani upominkami, jedna z najmłodszych uczestniczek 
spotkania zaśpiewała w podziękowaniu za gościnę hymn 
ukraiński, a następnie goście udali się w drogę powrotną do 
miejsca zamieszkania, na jamneńskich wzgórzach.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wró-
blowicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Wróblowianki” 
składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji 
spotkania Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi, którego re-
prezentował Sekretarz Gminy Janusz Krzyżak, Samarytań-
skiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy w Zakliczynie, Tomaszowi Da-
mianowi, Gertrudzie Boczek (za użyczenie busa i transport 
uczestników). Szczególne podziękowania dla Agnieszki Łaza-
rek za włożony wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie 
zabaw integracyjnych, które ułatwiły dzieciom komunikacje i 
pozwoliły nawiązać nowe znajomości. 
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Monika Kulak

zgodnie z zapowiedziami medialnymi casting do filmu „drzazga. W stronę chwały” miał odbyć się 24 marca w ratuszu. W 
wyznaczonym terminie zgłosiło się 4 osoby chętne zagrać w filmie, w tym trzy uczennice Szkoły Podstawowej im. lancko-
rońskich w zakliczynie i jeden dorosły.

Castingi do filmu „Drzazga. W stronę  
chwały” w zakliczyńskim ratuszu

Producenci filmu zdecydowali się po-
wtórzyć casting w dniu 28 marca o 
godz. 10.00. Dzięki temu większa liczba 
zainteresowanych mogła w nim uczest-
niczyć. Tuż przed godziną 10.00 na sali 
zgromadziło się kilkudziesięciu chętnych 

w różnym wieku, wśród nich prze-
ważała młodzież szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych. Ca-
sting poprzedziła konferencja na 
temat produkcji filmowej, sylwetkę 
głównego bohatera filmu „Drzazga. 
W stronę chwały” - płk Jerzego 
Pertkiewicza przedstawił jego syn 
– Zygmunt Pertkiewicz. 

Akcja fabuły obejmuje okres 
od bitwy pod Jamną, w której 600 
partyzantów starło się z 4 800 żoł-

nierzami SS i żandarmerii, po masakrę oddziału w Dąbrach 
16 października 1944 roku. Te wydarzenia pokazane będą 
w filmie z perspektywy dowódcy - płk Jerzego Pertkiewi-
cza ps. „Drzazga” oraz jego żołnierzy. Planowo film ma tra-
fić do ogólnopolskiej dystrybucji. Po konferencji rozpoczęło 
się przesłuchanie chętnych do zagrania ról epizodycznych i 
statystów. O wynikach przesłuchań uczestnicy zostaną po-
wiadomieni przez producentów, kiedy zakończy się cykl ca-
stingów. 
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czas - wszechobecny element w życiu człowieka, świadek naszych narodzin i przemijania. niekiedy przemyka szybko, 
innym razem upływa powoli, niepostrzeżenie, czy nawet obok. jest trudny do zdefiniowania. Uchwytne są jedynie skutki 
jego upływu, bez pewności czy ma on swój początek i koniec. Podobnie cisza – niezauważalna i bezgraniczna. ma władzę 
na codziennością. nie pozwala utonąć w potoku mowy. dotyka wiary w głębię. Stwarza możliwość odkrycia zasady rzeczy, 
dotarcia do siebie. daje szansę na spokój, ale może być również doświadczana, gdy przełamuje zwykły bieg zdarzeń, bo 
ostatecznie ostateczne pytania rozgrywają się w ciszy.

Wymiary czasu i ciszy – pożegnanie  
Mistrza w Lusławicach

Tekst: Jadwiga Kania
foto: Bartek Barczyk

Ryszard Kapuściński uważał, że nasze życie jest kolekcją 
chwil. Momenty zapisane w pamięci powracają do nas w 
formie wspomnień, które niczym kotwice pozwalają nam 
przybijać do różnorodnych portów naszej przeszłości. Dzięki 
wspomnieniom zachowujemy pamięć o ludziach i wydarze-
niach. 

Blisko sześćdziesiąt pięć lat twórczości Krzysztofa Pen-
dereckiego to niewątpliwie fascynująca kolekcja chwil, które 
ukształtowały nowe oblicze muzyki współczesnej. Jego ży-
cie i wielowymiarowe dzieło na trwale odcisnęły piętno w 
historii polskiej i ogólnoświatowej, wciąż stając się punktem 
odniesienia dla kolejnych generacji twórców.

W przeddzień uroczystości pogrzebowych Mistrza w 
Lusławicach pochyliliśmy się nad wymiarem Jego dzieła. 
Parafrazując tytuł jednej z kompozycji Artysty sięgnęliśmy 
do wymiarów czasu, w którym tworzył i ciszy, którą trwale 
wypełnił dźwiękami swoich dzieł. Kształtowanie tego dzieła 

GŁOSicieL
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odbywało się przecież w określonym miejscu i w określonym 
czasie, między Dębicą, Krakowem, a Lusławicami, w stule-
ciu naznaczonym tak silnie apokalipsą i zarazem nadzieją. To 
czas i cisza, wobec których Krzysztof Penderecki stawał za-
wsze twarzą w twarz, podejmując tematy wielkie i najwięk-
sze, stosując środki znaczące i ekstremalne. Przez cały okres 
swej drogi twórczej ze zdumiewającą konsekwencją powra-
cając do fundamentalnych kwestii etycznych przypominał o 
ludzkim grzechu i winie, cierpieniu i śmierci, zniewoleniu i 
prześladowaniu, nietolerancji i nieludzkości. Permanentnie 
uwikłany w złożone dylematy współczesności i wszech cza-
sów ukazywał prawdziwe oblicze humanisty zatroskanego o 
losy człowieka i ludzkości, twórcy błądzącego, ciągle poszu-
kującego.

Podczas wieczornicy w sali koncertowej Europejskiego 
Centrum Muzyki zabrzmiała muzyka Patrona w wykonaniu 
wybitnych artystów, przyjaciół Mistrza. Wystąpili: A. Noras, 
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M. Lethiec, J. Rachlin, C. Bohorquez, J.Spahn, A. Cazalet, B. 
Douglas, M. Mercelli, S. McElravy oraz Orkiestra Sinfonietta 
Cracovia pod dyrekcją Jurka Dybała.

Słowo do zgromadzonych gości skierowali: wicepremier, 
minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliń-
ski, marszałek województwa małopolskiego, Witold Kozłow-
ski oraz gospodarz miejsca, dyrektor Europejskiego Centrum 
Muzyki, Adam Balas.

Myśląc o pożegnaniu tak wielkiego Artysty mamy rów-
nież w pamięci Jego ukochany park, bo droga do spełnienia 
Twórcy wiodła także przez komponowanie ogrodu. 

Davidia involucrata, egzotyczne drzewo rosnące od bli-
sko 40 lat w parku Kompozytora stało się przejawem nie 
tylko wielkiej pasji dendrologicznej Mistrza, ale także sym-
bolem Jego odejścia, a jednocześnie ciągłej obecności w 
tym miejscu. Dawidia w tradycji chińskiej, skąd pochodzi, ze 
względu na białe kwiaty przypominające wiszące chusteczki 
nazywana jest drzewem pożegnań. Nabiera to dodatkowego 
sensu w przypadku okazu rosnącego w Arbore-
tum Kompozytora. 

Krzysztof Penderecki przez kilkanaście lat 
oczekiwał na moment niezwykłego kwitnienia 
Dawidii lecz lusławicki okaz zmagał się nieustan-
nie z mrozami. W końcu jednak drzewu udało się 
odrodzić i kwiaty niczym białe chusteczki poja-
wiły się na gałązkach po raz pierwszy wiosną, po 
śmierci Artysty…

Francuski poeta i filozof Paul Valéry, po któ-
rego teksty sięgał Krzysztof Penderecki, zwracał 
uwagę na potrzebę i znaczenie ciszy twierdząc, 
że wrażliwe istoty nie mają mocnego głosu, 
ewentualnie w ogóle go nie używają. Im głębiej 
przeżywają to, co mówią, tym bardziej go ści-
szają. Kompozytor zmarł 29 marca 2020 w Kra-
kowie. Czas ogarnęła pandemia i przejmująca 
cisza. Artysta odszedł w przeddzień 54 rocznicy 
prawykonania Pasji, dzieła które zapoczątkowa-
ło Jego niezwykłą karierę. Pozostawił po sobie 
wspaniałe Arboretum, ukochane drzewa, wyma-
rzone Europejskie Centrum Muzyki oraz wiele 
wybitnych dzieł. To wszystko sprawiało, że był 

szczęśliwy i czuł się spełniony. Jak twierdził:  
Myślę, że się spełniłem. Zwłaszcza jak patrzę 
na ten ogród, który mi daje tyle siły i równo-
wagi. Friedrich Nietzsche uważał, że błędem 
jest, jeśli w milczeniu upatrujemy jedynie nie-
dokończoną myśl, zarodek, który się nie rozwi-
nął, nie dojrzał… Milczenie może bowiem być 
środkiem uwypuklającym i nagłaśniającym. 
Może być przestrzenią rezonowania, intensyfi-
kacji słów, między którymi się rozprzestrzenia, 
miejscem koncentrowania się znaczeń. Takie 
milczenie zmusza myśl do zatrzymania się w 
nadziei na pojawienie się czegoś cennego…

Wraz ze śmiercią Krzysztofa Pendereckie-
go w ostatni weekend marca 2020 roku za-
trzymał się czas, i to nie tylko w związku z jego 
zmianą w sensie astronomicznym, ale również 
w swym symbolicznym znaczeniu. Świat mu-
zyczny pogrążył się w żałobie. Ale czy nastąpił 
koniec pewnego czasu, koniec epoki?

Przeżywamy etap dziejów, w którym nie ma już z nami 
Krzysztofa Pendereckiego. Jednak kompozytor pozostawił 
po sobie wspaniałe dziedzictwo. To dzieło, które wciąż trwa. 
Jego muzyka nieustannie zachwyca i inspiruje kolejne gene-
racje twórców. Wielu z nas wciąż może czerpać z Jego wiel-
kiej mądrości i głębokiej myśli przepełnionej duchowością, 
troską o losy człowieka i kondycję sztuki. Odszedł wspaniały 
człowiek, Geniusz, lecz jeśli Jego fenomen nadal emanuje, in-
spiruje twórców, wykonawców, odbiorców na całym świecie, 
to epoka wciąż trwa.

Nadeszła kolejna wiosna. Przyroda odradza się, zaczyna 
nowe życie. Niebawem lusławicka Dawidia ponownie za-
kwitnie… a my zapraszamy Państwa już dziś do zanurzenia 
się w świat dźwięków i niezwykłych historii, które można 
usłyszeć podczas zwiedzania Arboretum i Ekspozycji Multi-
medialnej w każdy weekend miesiąca oraz koncertów, o któ-
rych na bieżąco informujemy na naszej stronie internetowej 
www.penderecki-center.pl
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Warsztaty krawieckie w ramach projektu 
ZUL-aplikacja 

Tekst: Maria Chruściel 
foto: Monika Kulak 

rozpoczęliśmy drugi semestr zajęć w ramach projektu zUl-aplikacja dofinansowanego ze środków ministra Kultury i dzie-
dzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. od lutego trwają zajęcia teatralne, prowadzone przez 
reżyser spektaklu, Halinę machel, czego efektem będzie spektakl komediowy według scenariusza napisanego przez pana 
Kazimierza dudzika. na premierę spektaklu zapraszamy już w czerwcu.

Podczas tego semestru przewidzieliśmy również realizację trzech 
bloków tematycznych z zakresu umiejętności krawieckich. Te-
matem pierwszych zajęć był króliczek wielkanocny. W dniach 7 
i 8 kwietnia 2022r. w zakliczyńskim ratuszu,  odbyły się warsz-
taty krawieckie, podczas których uczestnicy mogli własnoręcznie 
wykonać królika wielkanocnego pod kierunkiem profesjonalnego 
instruktora. Efekty pracy podczas warsztatów w postaci koloro-
wych i króliczków, udekorują nie jeden stół wielkanocny. Wspólne 
zajęcia nie tylko dały możliwość zdobycia nowych umiejętności i 
rozwoju talentów artystycznych ale przede wszystkim były okazją 
do miłego spędzenia wolnego czasu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć prowa-
dzonych przez ZCK i do udziału w kolejnych warsztatach. 
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ZAKLICZYN
ul. Malczewskiego 57          

513 398 984              

poniedziałek - piątek 9:00-16:00

 GABINET OKULISTYCZNY

SALON OPTYCZNY

KOMPLEKSOWE BADANIE WZROKU

Z Wami od 1990 roku

 Nowe
Binokle

Optyk
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Serdecznie dziękujemy za nadesłane rozwiązania hasła 
zamieszczonego w lutowym numerze „Głosiciela”, które 
brzmiało które brzmiało „Solidarni z Ukrainą”, bony upomin-
kowe wędrują do: 

 ҄ Pani eweliny matras z lusławic - bon do sklepu anitex

 ҄ Pan Grzegorz Kalicki z Wesołowa - bon do sklepu Bie-
dronka

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 10.05.2022 roku prawidło-
we odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowa-
ne przez firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie. 

Powodzenia!

N   R  K

R  S  O


