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OD WYDAWCY

Oddajemy do Waszych rąk „Głosiciela” po kolejnej, 
gruntownej reformie gazety. Ma to związek 
przyczynowy; z funkcją redaktora naczelnego żegna 
się Marek Niemiec, który w 1993 roku był jednym 
z twórców gazety, potem była era Krzysztofa 
Chmielowskiego, a po nagłej śmierci Krzysztofa 
znów od 2006 roku era Marka Niemca. Marek 
Niemiec przechodzi do pracy w innej instytucji, 
w której życzymy mu wielu sukcesów.

Tak się złożyło, że zmiany edytorskie gazety w 1998 
roku, a potem w 2011 roku były moim pomysłem, 
podobnie jak zmiana obecna. Teraz „Głosiciel” jako 
nieodpłatna gazeta będzie docierał do czytelników 
za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. a ściślej 
ujmując do tych z Państwa, którzy należą do obwodu 
pocztowego Poczty Polskiej w Zakliczynie. Nakład 
gazety wynosi – 2 800 egzemplarzy.
Zachęcam reklamodawców do zamieszczania 
reklam w „Głosicielu”, bo to będzie bardzo skuteczna 
droga dotarcia do potencjalnego, każdego klienta 
w gminie Zakliczyn. Proszę kontaktować się w tej 
sprawie z Sekretarz Redakcji Marią Chruściel.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie 
Prezydent Polski Andrzej Duda odebrał tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn. Otrzymał go 
w uznaniu szczególnych dokonań w rozwoju „małych 
ojczyzn”, w podziękowaniu za wspieranie lokalnych 
inicjatyw i wydarzeń realizowanych w gminie Zakliczyn 
oraz za historyczną wizytę i osobisty udział w programie 
patriotycznym „Z Zakliczyna do Łowczówka” w dniu 
4 listopada 2018 roku.

Tytuł honorowego obywatela gminy Zakliczyn radni 
nadają od 1997 roku. Pierwszym honorowym obywa-
telem został Jan Paweł II, który od kilku lat jest również 
patronem Zakliczyna.

Zawsze moje serce biło dla Zakliczyna  Rafał Kubisztal, foto: Michał Papuga

Życzę ciekawej lektury – Kazimierz Dudzik 
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– Myślę, że dzisiejsza uroczystość jest symbolicznym i senty-
mentalnym nawiązaniem do tych niezapomnianych chwil, 
gdy zobowiązywaliśmy się podjąć wysiłek naśladowania dzie-
dzictwa naszego Papieża – mówił Burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn Dawid Chrobak. – Pan Prezydent Andrzej Duda 
jako człowiek wyznający chrześcijański i konserwatywny 
system wartości, budujący w Polsce atmosferę wzajem-
nego szacunku i  zrozumienia jest równie bliski sercu 
mieszkańców ziemi zakliczyńskiej jak Święty Jan Paweł II.

Burmistrz dziękował prezydentowi za pamięć o prawdzi-
wych narodowych bohaterach i obronę polskich interesów.

– Dziękuję za podnoszenie godności narodowej. Jesteśmy 
wdzięczni za coraz bardziej sprawiedliwe państwo, za 
dbałość o  rozwój całego kraju. Również, a  może nawet 
szczególnie o te mniejsze miejscowości. Dzięki temu szansę 
na dynamiczny rozwój otrzymały takie gminy jak nasza. 
Można śmiało stwierdzić, że każdy mieszkaniec, każdej miej-
scowości może czuć się dowartościowany przez obecnego 
prezydenta – kontynuował Dawid Chrobak.

W  laudacji na cześć Prezydenta Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Zakliczynie Anna Moj przytoczyła słowa papieża 
Franciszka: „Pokora i  delikatność nie są cnotami ludzi 
słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować 
innych, by czuć się ważnymi”.

– Bo trzeba być mocnym, by zachować swoją osobowość 
w  rzeczywistym świecie pochłanianym przez anonimową 
cyberprzestrzeń. Bo trzeba być mocnym, by mieć swój świa-
topogląd w bezideowym marazmie. Bo trzeba być mocnym, 
by służyć Ojczyźnie i  wspólnemu dobru. Jest Pan mocny 
Panie Prezydencie, bo mocne są Pana korzenie tradycji oraz 
wychowania oparte na rodzinnych i chrześcijańskich warto-
ściach – argumentowała.

W  uroczystej sesji w  Ratuszu uczestniczyli także 
ministrowie w  Kancelarii Prezydenta RP – Adam 
Kwiatkowski i  Błażej Spychalski. Zaszczycił ją swoją 
obecnością kapelan Prezydenta RP ks. Zbigniew Kras. 
Obecni byli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Członek 
Zarządu Województwa Małopolskiego Edward Czesak, 

Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, a  także 
Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta Jacek 
Hudyma i  Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tomasz 
Stelmach. Nie zabrakło wójtów i burmistrzów sąsiednich 
miast i gmin oraz dotychczasowych honorowych obywa-
teli gminy Zakliczyn.

Prezydent otrzymał pamiątkowy ryngraf i kopię uchwały 
rady miejskiej. Wpisał się do księgi honorowych obywa-
teli gminy Zakliczyn.

Dziękując za przyznane wyróżnienie Andrzej Duda stwier-
dził, że Zakliczyn jest dla niego osobiście miejscem szcze-
gólnym, gdyż łączą go z  tą miejscowością miłe wspo-
mnienia z  młodości. A  konkretnie dwie historie. Jedna 
związana jest z  jego dziadkiem, który przywiózł go do 
Zakliczyna, gdy był małym chłopcem, a druga z koleżan-
kami z liceum, które w wakacje odwiedzał w miasteczku 
nad Dunajcem.

– Zawsze moje serce gdzieś tutaj biło dla Zakliczyna. Ilekroć 
słyszałem słowo „Zakliczyn”, to pojawiał mi się uśmiech na 
twarzy i zawsze było to miłe wspomnienie – mówił Prezydent.

Podkreślił, że honorowe obywatelstwo traktuje jako gest 
przyjęcia do wspólnoty. Taki bardzo ludzki, przyjacielski 
i sąsiedzki, który ma dla niego wymiar szczególny.

– Jestem ogromnie zaszczycony, dlatego że ja odczuwam, 
że każdy z  nas uważa, że miejsce, które jest jego miej-
scem, w którym się urodził, jest jego ojcowizną, jest jego 
miastem czy wioską, czy po prostu to, które sobie wybrał, 
ono jest najlepsze i najpiękniejsze na świecie. Jeśli ja do 
tego miejsca, do mojej społeczności, w której żyję, decy-
duję się kogoś przyjąć, to jest wielki gest. Ogromnie za 
ten gest dziękuję i  przyjmuję go z  wielką wdzięcznością 
i pokorą – powiedział Andrzej Duda.

„Andrzej Duda, nasz prezydent” – skandowali mieszkańcy 
na zakliczyńskim rynku, gdy trwała jeszcze uroczysta 
sesja w Ratuszu. Prezydent RP został przez nich niezwykle 
serdecznie przyjęty. Andrzej Duda ściskał dłonie i pozował 
do indywidualnych fotografii. Mieszkańcy Zakliczyna 
i okolicznych miejscowości dziękowali głowie państwa za 
niezwykle godną postawę i godne reprezentowanie naszej 
Ojczyzny, za dotrzymywanie obietnic, za to, że mogą być 
naprawdę dumni z Prezydenta Polski. Teraz – jak mówili 
– w pełni już naszego, zakliczyńskiego prezydenta!
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Większość Polaków jest dumna
z polskiej żywności

 Rafał Kubisztal
foto: Igor Smirnov/KPRP, Michał Gniadek
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W obchodach 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach uczestniczył Prezydent RP 
Andrzej Duda. Powiedział, że były trzykrotny premier 
i przywódca chłopów polskich był jedną z najwięk-
szych postaci w naszej historii – wielkim politykiem 
i państwowcem. Nikogo porównywalnego od tego czasu 
Polska nie wydała.

Uroczyste urodziny jednego z  ojców naszej niepodle-
głości w jego rodzinnej miejscowości od 2014 roku orga-
nizuje NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. To 
kontynuacja spotkań przy Grobie Witosa z lat osiemdzie-
siątych minionego stulecia, których zakazywała władza 
komunistyczna.

W  uroczystościach od kilku lat systematycznie uczest-
niczą przedstawiciele najwyższych władz państwowych. 
Wygłaszane są podczas nich także ważne polityczne 
deklaracje. To właśnie w  Wierzchosławicach – w  2014 
roku – Prezes Prawa i  Sprawiedliwości Jarosław 
Kaczyński pierwszy raz przedstawił ideę Programu 
Rodzina 500 Plus.

Tegoroczne obchody tradycyjnie zainaugurowała msza 
św. w  wierzchosławickim kościele parafi alnym, którą 
odprawił Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Po nabożeń-
stwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Grób 

Witosa na tamtejszym cmentarzu parafi alnym, gdzie 
złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Konferencja w  Centrum Kultury Wsi Polskiej otworzył 
i  gości przywitał Wojciech Włodarczyk, Przewodniczący 
Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”. 
Następnie życiorys i dokonania Wincentego Witosa wspo-
mniała w swoim przemówieniu Przewodnicząca NSZZ RI 
„Solidarność” Teresa Hałas.

Podczas konferencji naukowej w  Centrum Kultury Wsi 
Polskiej Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Wincenty 
Witos był nie tylko człowiekiem, który pracował na roli, 
który wychowywał się na wsi, ale przede wszystkim był 
wielkim politykiem i państwowcem.

– Wierzchosławice są nie tylko symbolem polskiego ruchu 
ludowego. Dla mnie są także symbolem znaczenia polskiej 
wsi i  polskich chłopów poprzez osobę Wincentego Witosa. 
Był on w  naszej historii postacią jedyną w  swoim rodzaju, 
nikogo porównywalnego od tego czasu Polska nie wydała
– akcentował Prezydent.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że zdążając drogą wyty-
czoną przez Witosa osiągniemy Polskę taką, o  jakiej on 
marzył, w  której polski rolnik, polska wieś rzeczywiście 
będzie wszechstronnie wspierana przez państwo polskie.

– Polskę, w której polska wieś i polski rolnik będą bronieni 
przed wszelkimi niesprawiedliwymi atakami, które zdarzają 
się także w  dzisiejszych czasach, choć większość społe-
czeństwa doskonale zdaje sobie sprawę z niezwykle ważnej 
misji jaką odgrywa dla nas wszystkich polskie rolnictwo. 
Nie mam żadnych wątpliwości, że większość Polaków jest 
dumna z polskiej żywości, że większość Polaków szczyci się 
naszymi wielkimi w tym zakresie tradycjami, a także tym, co 
dzisiaj polski rolnik jest w stanie zaoferować – podkreślał.

O  roli jaką Witos odegrał w  polskiej historii oraz aktu-
alnej sytuacji w  polskim rolnictwie mówili Komisarz 
Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski 
oraz Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski. Odczytane zostały listy od Premiera Mateusza 
Morawieckiego oraz Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. europoseł Beata 
Szydło, posłowie i  senatorowie, samorządowcy różnych 
szczebli, w  tym burmistrz Miasta i  Gminy Zakliczyn 
Dawid Chrobak oraz liczne delegacje z pocztami sztanda-
rowymi, w tym delegacja pocztu sztandarowego NSZZ RI 
Solidarność z Gminy Zakliczyn.
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Pogoda sprzyjała robotom drogowym  Rafał Kubisztal
foto: UM w Zakliczynie

Sprzyjająca pogoda pod koniec ubiegłego roku pozwo-
liła rozpocząć i w niektórych przypadkach zakoń-
czyć kilka inwestycji drogowych w gminie Zakliczyn. 
Samorząd pozyskał na nie spore dofi nansowania ze 
źródeł zewnętrznych.

Z  kolejnej transzy środków z  Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji, którą otrzymał zakli-
czyński samorząd, wyremontowano dwa odcinki gmin-
nych dróg – w  Dzierżaninach (Kamieńce) –  1,3 km za 
kwotę 293 tys. zł i  Wróblowicach (droga w  kierunku 
wyciągu w Siemiechowie) – 0,9 km za 289 tys. zł. Łącznie 
na nowe nakładki asfaltowe na tych dwóch drogach 
wydano blisko 600 tys. zł, a  dofi nansowanie rządowe 
wyniosło 80 procent. Samorząd gminy Zakliczyn pozy-
skał w 2019 roku w sumie ponad 1,2 mln zł ze środków 
MSWiA tzw. powodziówek, wykonując 7 zadań związa-
nych z asfaltowaniem dróg gminnych o łącznej długości 
blisko 5,5 km w miejscowościach – Faliszewice, Borowa, 

Filipowice, Wesołów, Stróże, Dzierżaniny, Wróblowice 
oraz w Zakliczynie ul. Łęgi.

Zakończyła się modernizacja ul. Kamieniec 
na przeszło 200 m odcinku od skrzyżowania 
z ul. Spółdzielczą do stadionu LKS Dunajec w Zakliczynie. 
Nawierzchnia zrobiona została z  kostki betonowej. 
Wydzielony został ciąg dla rowerzystów i  pieszych. 
Inwestycja wsparta została pieniędzmi z  rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt zadania to kwota 
486 tys. zł, w tym 80% dofi nansowanie ze środków rządo-
wych to kwota blisko 400 tys. zł.

W grudniu 2019 roku z impetem ruszyły także prace przy 
przebudowie dróg wokół zakliczyńskiego Rynku (wraz 
z chodnikami i wymianą instalacji podziemnych). Spora 
część środków fi nansowych na ten cel pochodzi również 
z  Funduszu Dróg Samorządowych (blisko 3,6  mln zł). 
Koszt zadania to kwota ponad 4,8 mln zł. To pierwszy 
etap rewitalizacji Rynku, jednego z  największych 
w Małopolsce. Zakończenie prac planowane jest na maj 
2021 roku.

Przypomnijmy, że na modernizację odcinka ul. Kamieniec 
i  pierwszy etap rewitalziacji  Rynku samorząd gminy 
Zakliczyn pozyskał ponad 4 mln zł zewnętrznego dofi -
nansowania, a wartość wszystkich robót to kwota ponad 
5,3 mln zł. Łącznie samorząd Gminy Zakliczyn w 2019 r. 
wykonał 11 km nowych nakładek asfaltowych za kwotę 
ponad 3,1 mln zł.
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Można było degustować lokalne specjały i potrawy, przy-
gotowane m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Zakliczyn – KGW Faściszowa, KGW Stróże, KGW Wola 

Stróska, KGW Słona oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gminy Wierzchosławice oraz z Gminy Żabno.
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Gmina Zakliczyn pozyskała środki fi nansowe 
na połączenia komunikacyjne w 2020 roku 

Paulina Byczek, foto: arch. ZCK

Gmina Zakliczyn otrzymała dofi nansowanie z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych o  charakterze 
użyteczności publicznej na utrzymanie 3 linii komunika-
cyjnych w  miesiącach od 1 lutego do 31 grudnia 2020 
roku. Pozyskana dla Gminy Zakliczyn kwota dotacji 
wyniosła 82.320,00 zł., a  w  budżecie Gminy Zakliczyn 
zabezpieczono kwotę 16.464,00 zł.

Zakliczyn z główną nagrodą za 
wspieranie lokalnych inicjatyw

Urząd Miejski w Zakliczynie w tegorocznej, dwunastej 
edycji konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy” 
zajął pierwsze miejsce. Organizuje go Małopolski 
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, 
który w ten sposób nagradza inicjatywy podejmowane 
przez samorządy lokalne wspierające rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego.

W tym roku kapituła konkursu do drugiego etapu oceny 
merytorycznej zakwalifi kowała gminy Biecz, Dobczyce, 
miasta Tarnowa, Skawina oraz Zakliczyn. Następnie prze-
prowadzone zostały badania telefoniczne wśród organi-
zacji pozarządowych, działających na terenie tych gmin, 
które miały decydujący wpływ na wybór laureatów.

Ostatecznie najwyżej jako wzorcowy przykład partnerskiej 
współpracy z  organizacjami pozarządowymi oceniono 
Urząd Miejski w  Zakliczynie m.in. za prowadzenie 
w 10 miejscowościach przez 4 organizacje pozarządowe 
– klubów samopomocy, którego uczestnikami są osoby 
starsze w wieku 50+ oraz dzieci i młodzież ucząca się, za 
współpracę przy realizacji przez Samarytańską Federację 
Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie (SFOP) w part-
nerstwie z  Gminą Zakliczyn oraz Spółdzielnią Socjalną 
„Serce Pogórza” z  Dzierżanin dziennego domu opieki 

seniorów pn. „Centrum aktywizacji i  opieki seniorów 
w  gminie Zakliczyn w  Kończyskach” oraz za otwarcie 
we wrześniu 2018 roku nowej specjalistycznej Placówki 
Wsparcia Dziennego (PWD) w miejscowości Gwoździec. 
Nagrodę za pierwsze miejsce w  konkursie „Małopolskie 
Wektory Współpracy 2019” burmistrz Miasta i  Gminy 
Zakliczyn Dawid Chrobak odebrał z  rąk wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki podczas 
Forum Wójtów, Burmistrzów i  Prezydentów Małopolski, 
które odbyło się w Tauron Arenie w Krakowie.

3 linie komunikacyjne objęte wyżej wymienionym dofi nansowaniem, przebiegają na następujących trasach:

• Linia komunikacyjna nr I Paleśnica – Wróblowice
(Paleśnica – Borowa – Bieśnik – Zakliczyn – Lusławice – Wróblowice)

• Linia komunikacyjna nr II Zakliczyn Rynek – Jamna 

(Zakliczyn – Bieśnik – Słona – Borowa – Paleśnica – Olszowa – Jamna)

Linia komunikacyjna nr III Zakliczyn Rynek – Dzierżaniny
(Zakliczyn – Zdonia – Wola Stróska – Stróże – Filipowice – Ruda Kameralna – Borowa – Dzierżaniny)

Rafał Kubisztal
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– Gmina Zakliczyn to bardzo aktywna gmina, zwłaszcza 
w  zakresie współpracy z  organizacjami pozarządowymi. 
Ta współpraca rozpoczęła się już na początku lat dziewięć-
dziesiątych minionego stulecia, a  pierwszym wspólnym 
przedsięwzięciem było powstanie Domu Pogodnej Jesieni 

w  Zakliczynie, który prowadzi Samarytańskie Towarzystwo 
im. Jana Pawła II. Dobre praktyki w tym zakresie cały czas 
są rozwijane i udoskonalane – powiedział burmistrz Dawid 
Chrobak po odebraniu głównej nagrody.

Dużo ciekawych pomysłów na rzecz 
aktywności seniorów

Rafał Kubisztal

Gmina Zakliczyn jest przykładem wzorowego prowadzenia 
polityki senioralnej – uznał wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 
Odwiedził Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w gminie 
Zakliczyn, które mieści się w Kończyskach. Symbolicznie 
pokroił okolicznościowy tort na zakończenie realizacji 
przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych 
programu „Szlachetny Samarytanin”, który fi nansowany był 
ze środków rządowych.

Aktywizacja społeczna seniorów w  gminie Zakliczyn 
prowadzona jest na bardzo wysokim poziomie. 
Zakończony właśnie projekt „Szlachetny Samarytanin”, 
polegający m.in. na warsztatach świadomości wolonta-
riatu dla osób starszych. Przygotowywały jego uczest-
ników (30 osób w  wieku 60+) do samopomocy, a  poza 
uzyskaniem odpowiednich do pracy wolontariusza 
kompetencji i umiejętności mieli zorganizowane wyjazdy 
do kina, teatru, na koncerty, wystawy i wycieczki.

Starsi mieszkańcy gminy Zakliczyn mogą również 
uczestniczyć w nowatorskim projekcie „Aktywni seniorzy 
w cyfrowym Zakliczynie”. Otrzymują opaski SOS, z których 
korzystać mogą w  razie zagrożenia zdrowia lub życia, 
przewidziano również zakup i  udostępnienie seniorom 
pięciu rowerów elektrycznych czy zakup laptopów i przy-
łączenie do Internetu w  40 gospodarstwach domo-
wych seniorów, prowadząc równocześnie szkolenia 
m.in. z  zakresu komputera. Projekt uzyskał dofi nanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na kwotę 
ponad 540 tys. zł., będącego w dyspozycji Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej.

Realizowanych w  zakliczyńskiej gminie jest też wiele 
innych projektów z  zakresu polityki senioralnej. I  co 
istotnego – robione są we współpracy z  organizacjami 
pozarządowymi.

Wojewoda Piotr Ćwik spotkał się z seniorami w Centrum 
Aktywizacji i  Opieki Seniorów w  gminie Zakliczyn, które 
mieści się w  Kończyskach. To miejsce, w  którym od 
dwóch lat seniorzy mają zapewnioną opiekę dzienną oraz 
usługi aktywizujące i  usprawniające. Placówkę prowadzi 
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz 

z  samorządem Zakliczyna i  Spółdzielnią Socjalną „Serce 
Pogórza”, a  projekt uzyskał dofi nansowanie w  ramach 
środków unijnych RPO Województwa Małopolskiego  na 
lata 2014-20 w wysokości blisko 1,4 mln zł.

– Gratuluję tego wszystkiego, co tutaj dzieje się w obszarze 
seniorów. Gmina Zakliczyn jest przykładem wzorowego 
prowadzenia polityki senioralnej. Pozyskuje pieniądze, robi to 
skutecznie, ale też umie je dobrze wykorzystywać. Powstaje 
tu dużo dobrych i  ciekawych pomysłów w  celu aktywizacji 
seniorów – mówił Piotr Ćwik.

Wojewoda poinformował, że w  Małopolsce w  szybkim 
tempie przybywa takich ośrodków jak w  Kończyskach. 
W 2015 roku było zaledwie 8 placówek, w których dzienny 
pobyt i  opiekę zapewnionych miało 180 seniorów, 
a  obecnie jest ich już 75 i  uczęszczają do nich 1973 
starsze osoby. To dziesięciokrotny wzrost.

Pod dużym wrażeniem działań na rzecz seniorów 
w  gminie Zakliczyn był również obecny na spotkaniu 
w Kończyskach poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski.

– Pragnę pogratulować burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi 
oraz tutejszej władzy samorządowej aktywnej działal-
ności i  dobrej służby mieszkańcom ziemi zakliczyńskiej. 
Wykorzystywane są tutaj wszystkie szanse stwarzane przez 
rząd – powiedział parlamentarzysta.
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Sekretarz Janusz Krzyżak
Prezesem Forum Sekretarzy

Kazimierz Dudzik, foto: Stanisław Kusiak

Sekretarz Gminy Zakliczyn Janusz Krzyżak został 
Prezesem Forum Sekretarzy Samorządów Polski 
Południowej, działającym przy Małopolskim Instytucie 
Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. 
Janusz Krzyżak został powołany na stanowisko 
Sekretarza Gminy Zakliczyn 1 kwietnia 2007 roku, wcze-
śniej przez 9 lat pracował w Małopolskim Instytucie 
Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 
jako szkoleniowiec i konsultant w kraju i zagranicą, m.in. 
na Ukrainie i w krajach bałkańskich. Także i dzisiaj, jeśli 
pozwala mu na to czas, zatrudniany jako szkoleniowiec 
w misjach zagranicznych.

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej jest 
gremium integrującym środowisko sekretarzy gmin 
i powiatów, nastawionym na solidarność zawodową 
i podnoszenie kwalifi kacji zawodowych urzędników. Forum 
prowadzi działalność konsultacyjno-szkoleniową, orga-
nizuje w ciągu roku kilkanaście jednodniowych spotkań 
szkoleniowych w Krakowie oraz trzydniowe konferencje 
wyjazdowe w różnych miejscowościach regionu.

Forum proponuje także nowe rozwiązania prawne i  orga-
nizacyjne dla samorządu terytorialnego, promuje ciekawe 
osoby ze środowiska oraz prezentuje opinie członków wobec 
instytucji i organizacji. Forum zrzesza około 150 sekretarzy, 
głównie z  województwa małopolskiego, ale także z  woje-
wództw podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Pracami forum kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą 
obecnie:

• Janusz Krzyżak (Urząd Miejski w Zakliczynie)
– Prezes

• Beata Skalska (Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne)
– Wiceprezes

• Daniel Śmierciak (Urząd Miejski w Starym Sączu)
– Wiceprezes

• Krzysztof Augustyn (Starostwo Powiatowe w Gorlicach)
• Danuta Smyrak (Urząd Gminy Zembrzyce)
• Magdalena Walczak (Urząd Miasta i Gminy Miechów)
• Robert Dziuba (Urząd Gminy Oświęcim)

Z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Kazimierz Dudzik, foto: Ewelina Siepiela

Rozpoczęła się kampania sprawozdawcza w jednostakch 
OSP w gminie Zakliczyn. Jako pierwsza rozliczała się za 
działalność w ubiegłym roku jednostka OSP w Gwoźdźcu, 
a miało to miejsce 11 stycznia 2020 roku w tamtejszym 
Domu Strażaka. Prezes gwoździeckiej jednostki Stanisław 
Nadolnik zabiegał o pierwszeństwo, bo też były ku temu 
powody i  było się czym chwalić. Powody do dumy to 
kolejne prace remontowe w  Domu Strażaka skutkujące 
adaptacją strychu na magazyn strojów i  rekwizytów ZF 
„Gwoździec", organizacja Dożynek Gminy Zakliczyn i przy 
tej okazji upiększenie terenu przed Domem Strażaka 
i  wreszcie wzbogacenie się w  nowoczesny sprzęt, 
z  pewnością pomocny w  akcjach ratowniczych, czyli 
profesjonalny quad.
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Nic dziwnego, że prezes Nadolnik rozesłał blisko 150 
zaproszeń na walne zebranie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Gwoźdźcu. Na te zaproszenia odpowiedzili 
m.in.: wiceminister zdrowa Józefa Szczurek – Żelazko, 
poseł na Sejm RP Piotr Sak, reprezentanci samorządu 
powiatowego Irena Kusion i Józef Gwiżdż, władze samo-
rządowe z  burmistrzem Dawidem Chrobakiem (straża-
kiem w  tutejszej jednostce), a  także władze strażackie 
oraz delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Zanim 
strażacy i ich goście usiedli przy stole, odbyła się uroczy-
stość przekazania kluczyków do quadów (obok gwoź-
dzieckiego stanął też quad przeznacozny dla jednostki 
w Filipowicach). Honor przekazania kluczyków przypadł 
Piotrowi Sakowi – który w  Zjednoczonej Prawicy repre-
zentuje Solidarną Polskę, a  szefem owej jest minister 
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – dysponent Funduszu 
Sprawiedliwości. Wiceminister Szczurek – Żelazko też 
aktywnie w tej ceremoni wzięła udział. By quady dobrze 
i  długo służyły ochotnikom zadbał ks. Rafał Cisowski 
– proboszcz tutejszej parafi i, który poświęcił pojazdy. 

Podczas zebrania obok sprawozdań, podziękowań, 
gratulacji dla strażaków z  Gwoźdźca od gości, padła 
też propozycja, aby wiceminister zdrowia Józefa 
Szczurek – Żelazko objęła osobistym patronatem Zespół 
Folklorystyczny „Gwoździec" – z  tą prośbą wystąpił 
prezes jednostki OSP w Gwoźdću i jednocześnie wiceszef 
Rady Miejskiej w Zakliczynie Stanisław Nadolnik.

Ofi cjalne przekazanie „Stara”
i poświęcenie quada

Kazimierz Dudzik

Mimo, że zupełnie odnowiony „Star" wrócił do jednostki 
OSP Filipowice już w  listopadzie, to ofi cjalne przeka-
zanie kluczyków i  dowodu rejestracyjnego do wozu 
odbyło się przed rozpoczęciem zebrania sprawozdaw-
czego w  dniu 25 stycznia 2020 roku. Kluczyki i  doku-
menty do „Stara" przekazał komendantowi jednostki 
OSP burmistrz Dawid Chrobak w  asyście przedstawi-
ciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, bowiem blisko połowa 
środków (220 tys. zł) na remont została pozyskana 

z  WFOŚiGW w  ramach programu „Bezpieczny strażak", 
120 tysięcy dożuciła Gmina Zakliczyn, a  resztę kwoty 
fi lipowiccy strażacy uzyskali od sponsorów krajowych, 
a nawet zagranicznych. Ta ceremonia w obecności władz 
strażackich, kolegów z  innnych jednostek OSP oraz 
władz samorządowych odbyła się przed garażami Domu 
Strażaka i  została połączona z  poświęceniem przez 
proboszcza ks. Piotra Pabisa quada przekazanego stra-
żakom z Filipowic dwa tygodnie wcześniej w Gwoźdźcu. 
Przypomnę, że ten z  kolei pojazd nowy został zaku-
piony z  Funduszu Sprawiedliwości – funduszu będą-
cego w  dyspozycji ministra Sprawiedliwości Zbigniewa 
Ziobry. Po tej uroczystości wszyscy udali się do sali 
głównej Domu Strażaka, gdzie kontynuowano zebranie 
sprawozdawcze. Po wymianie uprzejmości i upominków, 
nastąpiła chwila podczas której odznaczono strażaków 
odznakami za wysługę lat i  przede wszystkim Srebrny 
Krzyż za zasługi dla pożarnictwa odebrał Józef Wojtas. 
W zebraniu obok braci i władz strażackich uczestniczyli 
przedstawiciele samorządu; burmistrz Dawid Chrobak 
ze swoim zastępcą Dawidem Drukałą i  sekretarzem 
Gminy Zakliczyn Januszem Krzyżakiem oraz radny Rady 
Miejskiej Zygmunt Olchawa i wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion.
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Moj, Cierlik, Grochola
i ks. Mikulski z Jordanami

Kazimierz Dudzik, foto: Stanisław Kusiak

10 stycznia 2020 roku odbyła się ósma Gala Honorowej 
Nagrody „Jordan." Jordan, to nagroda ustanowiona 
w 2012 roku przez Zarząd Stowarzyszenia „Klucz" i odtąd 
przyznawana przez Kapitułę osobom, instytucjom i orga-
nizacjom w  sposób szczególny przyczyniającym się 
do rozwoju kultury oraz promocji Ziemi Zakliczyńskiej. 
Ziemia Zakliczyńska jest Ziemią bogatą w  ludzi z pasją, 
ludzi kultury, postaci dzięki którym nasza Mała Ojczyzna 
ubogaca swoje dziedzictwo. To miejsce niezwykłe, gdzie 
graniczą i  wzajemnie na siebie oddziaływają regiony 
etnografi czne Krakowiaków Wschodnich, Pogórzan 
i Lachów Sądeckich, to też jest miejsce umiłowane przez 
twórców i  promotorów polskiej kultury narodowej, ale 
to też Ziemia bogata i  zasobna w  liderów działalności 
społecznej. Przyznawana przez Stowarzyszenie „Klucz" 
rokrocznie, od 2012 roku, Honorowa Nagroda „Jordan", 
dzięki uprzejmości władz samorządowych gminy 
Zakliczyn podczas spotkania świąteczno – noworocz-
nego, trafi a do takich właśnie ludzi, instytucji, organizacji 
i  zespołów, które nadają Ziemi Zakliczyńskiej szczegól-
niejszy wymiar kulturowy. Pierwsza próba nagradzania 
Jordanami miała miejsce na początku tego wieku i była 
pomysłem Dyrektora Regionalnego Centrum Turystyki 
i  Dziedzictwa Kulturowego – wtedy statuetkę Jordana 
wręczyłem m.in. pani Agacie Nadolnik. Trudno wyobrazić 
sobie innego patrona nagrody niż nazwisko założyciela 
miasta Zakliczyn Spytka Wawrzyńca Jordana, którego 
postać namalowana przez Stanisława Kusiaka widnieje 
na ryngrafi e wręczanym laureatom nagrody. Była to 
postać niezwykła; człowiek wszechstronnie wykształ-
cony o  wybitnej inteligencji, wizjoner i  kreator, poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej. Być posiadaczem nagrody Jego 
imienia to wielkie wyróżnienie, zaszczyt i honor.

Dotąd „Jordany" trafi ły do 32 laureatów.

A oto laureacji ostatniej edycji nagrody „Jordan":

Pan Janusz Cierlik

Rozpoczął swoją przygodę z  folklorem 37 lat temu. 
W latach 1981-1991 był tancerzem w Zespole Pieśni i Tańca 
„Świerczkowiacy”, w Zespole Pieśni i Tańca „Sobótka” oraz 
w  Zespole Pieśni i  Tańca „Jadowniczanie” z  Jadownik. 
Od 1997 roku jest pracownikiem ZCK, instruktorem 
– choreografem Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”. 
Prowadzony przez Niego zespół Gwoździec jest laureatem 
najwyższych nagród na Przeglądzie Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych Regionu Krakowskiego Krakowiaczek 
w  Łoniowej oraz dwukrotnym laureatem Karpackiego 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych 
w  Rabce-Zdroju. W  2012 roku zespół uczestniczył 
w  Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych „Święto Dzieci Gór" w Nowym Sączu, jednym 
z największych i najbardziej prestiżowych festiwali dziecię-
cych w Polsce. Życie Janusza Cierlika wypełnione jest folk-
lorem regionu Krakowiaków Wschodnich. W ciągu blisko 
czterdziestu lat współpracował z  ponad dwudziestoma 
zespołami folklorystycznymi. O  pełnym pasji zaangażo-
waniu w życie kulturalne regionu Krakowiaków świadczy 
długa lista nagród i  wyróżnień, a  wśród nich prestiżowej 
Odznaki Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej" i  medalu Województwa 
Małopolskiego „Polonia Minor".

Pan Józef Grochola
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Człowiek wielkiej pasji i wiedzy, cechują Go takie wartości 
(coraz rzadsze w  dzisiejszym świecie) jak: prostolinij-
ność, prawość, szczerość i  wrażliwość. To ostatni taki 
zakliczyński rzemieślnik, nauczyciel zawodu w  Zespole 
Szkół Zawodowych w  Zakliczynie. To także strażak 
–  ochotnik – wieloletni kierowca samochodu strażac-
kiego w  Zakliczynie, wstąpił do OSP Zakliczyn w  1966 
roku. Przez wiele lat pracował jako komendant i kierowca. 
Z benedyktyńską precyzja i dokładnością, do roku 1998 
prowadził rejestr wszystkich wyjazdów do pożarów 
i zdarzeń. Władze krajowe OSP odznaczyły druha Józefa 
Grocholę Złotym Znakiem Z  OSP RP. W  swoim zakli-
czyńskim warsztacie kowalskim do dziś realizuje zwykłe 
zlecenia, ale też tworzy cuda rzemiosła artystycznego, 
jest wykonawcą m. in. stylowego ogrodzenia żydow-
skiego cmentarza wojskowego w Zakliczynie oraz bramy 
wjazdowej do posiadłości prof. Krzysztofa Pendereckiego 
w  Lusławicach. Był uczestnikiem Międzynarodowego 
Interdyscyplinarnego Pleneru Artystycznego „Powrót do 
Źródeł - Zakliczyn 99", jest mistrzem matecznika rzemiosła 
w  ramach Małopolskiej Szkoły Tradycji – projektu MCK 
„Sokół" realizowanego przy współpracy z  Zakliczyńskim 
Centrum Kultury w  latach 2018-2020. Bohater filmu 
dokumentalnego Dariusza Zaróda – Ostatni taki kowal.

Pani Anna Moj

Nauczyciel i  samorządowiec. Zawodowo związana 
z  Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w  Paleśnicy, gdzie 
uczy m.in. przyrody, biologii i chemii. Jest jedną z inicja-
torek Międzygminnego Konkursu Przyrodniczego 
„Drzewa i  krzewy Polski” dedykowanego dla uczniów 
szkół podstawowych, zorganizowany przez Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w  Paleśnicy i  Nadleśnictwo 
Gromnik przy współudziale Muzeum Przyrodniczego 
w  Ciężkowicach. Jednym z  jej ukochanych miejsc jest 
Jamna, gdzie można ją zobaczyć i usłyszeć jako lektorkę 
podczas niedzielnych nabożeństw. Jest też inicjatorką 
wielu wydarzeń organizowanych na Jamnej i jedną z zało-
życielek Stowarzyszenia Wspólnota Domu św. Jacka 
im. ojca Jana Góry na Jamnej – jest w Stowarzyszeniu 
szefową Komisji Rewizyjnej. W  Paleśnicy prowadzi 
tutejszy oddział Akademii dla Aktywnych oraz 

współorganizuje wydarzenie integracyjne „Senioriada". 
Jest radną Rady Miejskiej w  Zakliczynie od 2002 roku. 
Wybierana w  okręgu wyborczym nr 13 (Dzierżaniny, 
Jamna, Paleśnica) w sposób nie pozostawiający złudzeń 
dla konkurentów. W  Radzie pracowała w  Komisjach; 
Oświaty Kultury i Sportu (była szefową tej komisji) oraz 
Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Od 2014 
roku jest przewodniczącą Rady Miejskiej w Zakliczynie, 
której pracami bardzo sprawnie kieruje.

ks. mgr Paweł Mikulski

Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1988 roku. Był 
wikariuszem w  parafiach; w  Czarnym Potoku w  gminie 
Łącko, NMP Królowej Polski w  Stróżach, Proboszczem 
parafii pw. Św. Idziego w Zakliczynie został w 2009 roku 
(wcześniej proboszczował od 2006 roku parafii w pobli-
skich Olszynach). Przez ponad 10 lat posługi kapłań-
skiej w  Zakliczynie dał się poznać wiernym i  gościom 
naszego miasteczka jako znakomity kaznodzieja i orator. 
Oprócz spraw duchowych, dba też o  to, żeby parafianie 
mieli miejsce do spotkań, a  nawet zajęć sportowych 
na obiektach rekreacyjnych zrealizowanych za czasów 
Proboszcza na terenach parafialnych. To oraz duża 
wiedza pomagają zapewne w  tym, że dzieci i  młodzież 
bardzo lubią lekcje religii prowadzone przez Księdza 
Proboszcza. Ksiądz proboszcz dba też o rozwój kulturalny, 
szczególnie młodzieży. Przy Jego parafii działa Kapela 
św. Idziego pod kierunkiem Tadeusza Malika – oczko 
w  głowie proboszcza. Jego zasługi są ważne dla całej, 
gminnej społeczności nie tylko ze względu na aktywny 
udział Księdza Proboszcza w wydarzeniach patriotyczno 
– religijnych, współorganizacji Koncertów Uwielbienia, 
ale też bardzo przyczynił się do uzyskania przez Zakliczyn 
miana miasta papieskiego oraz przybycia do zakliczyń-
skiej świątyni relikwii św. Jana Pawła II i  bł. Karoliny. 
Niestrudzenie popularyzuje kult Matki Bożej Różańcowej 
z wizerunku w kościele św. Idziego Opata w Zakliczynie. 
Marzeniem Proboszcza jest, aby w tym miejscu powstało 
sanktuarium, i  jak sam mówił w  wywiadzie do Gościa 
Niedzielnego: nieważne, czy doczekam tego ja, czy mój 
następca. Ważne, by Matka miała należne tu miejsce. I to 
jest człowiek z pasją i wizją.
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Magiczny wieczór z poezją
„Zakliczyńskiej Osieckiej”

Poezja „Zakliczyńskiej Osieckiej" oczarowała zakli-
czyńską elitę oraz gości z  Tarnowa, Nowego Sącza, 
Brzeska i Krakowa, a nawet ze Śląska. W sobotni wieczór, 
25 stycznia, w  wypełnionej sali im. Spytka Jordana to 
właśnie „Zakliczyńska Osiecka", czyli Anna Szczepańska, 
była bohaterką szóstej edycji Kazimierzowskich Spotkań 
u  Jordana. Tytuł Spotkania „Anioł o  zielonych oczach" 
został wzięty z  tytułu ostatniego zbioru poezji Anny 
Szczepańskiej. Pomysł spotkania zaczął przybierać 

realne kształty pod koniec ubiegłego roku. Scenariusz 
napisał mąż Anny – Andrzej, a zaraz potem scenariusz 
ten wziął w swoje ręce Adam Pyrek, który wykonał kawał 
dobrej roboty podczas adaptacji muzycznych oraz reży-
serii wydarzenia. Miał w  tej pracy Adam duże wsparcie 
syna Krzysztofa. Obok Krzysztofa, Adam zaprosił 
do realizacji projektu muzyków; Mirosława Bogonia, 
Tomasza Kubalę oraz wokalistki; Katarzynę i  Karolinę 
Świerczkówny i  Katarzynę Niewolę (kiedyś jako nasto-
latka pierwsza śpiewała poezję Ani) oraz wokalistów Rafała 
i Konrada Majewskich. Na chwilę krzesło na widowni na 
miejsce przed fortepianem zamienił Bartłomiej Łukasik 
przygrywając do kołysanki zaśpiewanej przez Karolinę, 
a  napisanej 24 lata wcześniej dla malutkiego Bartusia 
przez Annę Szczepańską (muzykę do kołysanki skom-
ponował ojciec Bartka – Henryk). Oprawę dźwiękową 
i oświetleniową Spotkania zleciłem Gabrielowi Dumanie, 
a  o  grafi kę i  zdjęcia zadbał Stanisław Kusiak. W  tajem-
nicy przed Anią zaprosiłem na Spotkanie Jana Jakuba 
Należytego, który zadbał o  prezent dla niej, rzecz jasna 
prezent z krainy łagodności.

5 stycznia 2020 roku w  siedzibie Stowarzyszenia „Bez 
barier" w  Zakliczynie na ulicy Spokojnej 1 odbyło się 
Spotkanie Opłatkowe członków Polskiego Stronnictwa 
Ludowego oraz sympatyków Stronnictwa. Spotkanie, 
które poprowadził Ryszard Ochwat, rozpoczęło się od 
wspólnego śpiewania kolęd. Potem, ksiądz Paweł Mikulski 
–  proboszcz parafi i pw. św. Idziego opata, poświęcił 
opłatki, którymi zebrani przełamali się składając sobie 

życzenia noworoczne. Wśród gości spotkania byli; wice-
prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie dr hab. 
Stanisław Sorys, wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL 
w Tarnowie Wacław Majewski, honorowy obywatel Gminy 
Zakliczyn Kazimierz Korman, a  także byli szefowie zakli-
czyńskiego samorządu gminnego; Jerzy Soska (burmistrz) 
i Józef Wojtas (przewodniczący Rady Miejskiej).

Opłatek ludowców

2 lutego 2020 roku zmarł Marian Józef Nosek, mąż 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. o. Jana Góry 
w Zakliczynie – Romany Nosek. Ceremonia pogrzebowa 
śp. Mariana Józefa Noska odbyła się 8 lutego 2020. 
Kondolencje dla Pani Romany Nosek i jej rodziny przekazali 

za pośrednictwem portali internetowych; Anna Moj, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie oraz Dawid 
Chrobak, Burmistrz Miasta i  Gminy Zakliczyn, a  także 
Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury wraz z pracow-
nikami oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

Ostatnie pożegnanie

Kazimierz Dudzik, foto: Stanisław Kusiak
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Biuro Senatorskie w Zakliczynie 

Radca prawny Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta 
i  Gminy Zakliczyn udziela bezpłatnych porad prawnych 
w  ramach działalności Biura Senatorskiego PiS Senatora 
RP prof. Kazimierza Wiatra w Zakliczynie, Rynek 5, I piętro. 

Biuro czynne w  każdy czwartek w  godz. 16.00-18.00. 
Wcześniejsze umówienie spotkania możliwe jest za pośred-
nictwem Biura Senatorskiego w Tarnowie pod numerem tel. 
0 14 621 25 94, e-mail: biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl

Gminna Biblioteka w nowym lokum

Już nie w  ratuszu, ale w  wyremontowanym, dzięki 
rządowym środkom, budynku po byłej szkole w  zakli-
czyńskim Rynku mieści się siedziba Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. o. Jana Góry. Przeprowadzka z ratusza 
do nowej siedziby rozpoczęła się wraz z  nastaniem 
roku 2020. 

Od 6 lutego do 8 lutego 2020 roku na scenie Domu 
Ludowego w  Bukowinie Tatrzańskiej występowali 
kolędnicy, którzy są głównymi bohaterami Karnawału 
Góralskiego w Bukowinie. W tym roku podczas 48 edycji 
Karnawału zaprezentowało się 46 grup kolędniczych 

z  województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpac-
kiego i  śląskiego, w  tym Grupa Kolędnicza „Z  Kobyłką" 
z  Gwoźdźca, która wystąpiła 8 lutego. Nasi kolędnicy 
z Gwoźdźca znaleźli się w gronie piętnastu grup kolędni-
czych obdarowanych Brązowymi Rozetami Góralskimi.

Brązowa rozeta dla kolędników

Bober rządzi szachami

2 lutego w  świetlicy wiejskiej w  Lusławicach odbyło 
się Walne Zebranie Członków MUKS Jordan. W  czasie 
zebrania podsumowano działalność Klubu w roku 2019, 
w tym realizację małego grantu „Zakliczyńska Akademia 
Szachów". Nagrody odebrali zwycięzcy Zakliczyńskiej 

Ligi Szachowej 2019. Najważniejszym celem zebrania 
był wybór nowych władz Klubu na kadencję 2020-2022. 
Prezesem na kolejną kadencję został ponownie Paweł 
Bober. W  Zarządzie pomagać mu będą wiceprezes 
Sławomir Gilar i Skarbnik Tomasz Gądek.

Orły Kształcenia dla LS Centrum Języków Obcych

Nagroda „Orły kształcenia" na dziesiątą rocznicę dzia-
łalności Language Solutions Centrum Języków Obcych 
w Zakliczynie. – Mamy przyjemność działać i pracować 
w  Zakliczynie oraz okolicach już od dziesięciu lat, 
to niesamowita rocznica, która skłania do refleksji. 
Wykształciliśmy językowo sporą grupę dzieciaków, 
młodzieży i  dorosłych. Nasi uczniowie i  absolwenci 

odnoszą sukcesy na olimpiadach, egzaminach i w życiu 
zawodowym. Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt obozów 
językowych w kraju i za granicą. Grono naszych zadowo-
lonych klientów stale rośnie, co daje ogromną satysfakcję 
i  oczywiście motywuje do dalszego rozwoju – mówi 
właścicielka Centrum Jadwiga Martyka – Rojek.

Kościół katolicki w statystyce

W  2018 roku działalność duszpasterską prowadziło 
w Polsce 10 356 parafi i katolickich. Zdecydowana więk-
szość sprawuje liturgię w obrządku łacińskim, natomiast 
103 w obrządkach wschodnich. Zdecydowana większość 
parafi i prowadzonych jest przez diecezje, zaś blisko 7% 
przez zgromadzenia zakonne. Najwięcej parafi i diecezjal-
nych występuje w  diecezjach tarnowskiej, poznańskiej 
i krakowskiej. W 2018 roku sakramentu chrztu udzielono 
ponad 386 tys. osób (w  diecezji tarnowskiej 15 610), 
o  niespełna 2% mniej niż w  2017 roku. Zdecydowaną 
większość chrztów udzielono dzieciom do 1 roku życia. 

Jedynie 4,5% ochrzczonych przyjmowało chrzest w wieku 
od pierwszego do siódmego roku życia. Natomiast chrzest 
w  wieku powyżej 7 lat przyjęło niespełna 1% ochrzczo-
nych. Do I Komunii św. przystąpiło ponad 400 tys. osób, 
w tym w diecezji tarnowskiej 12 070. Sakrament bierzmo-
wania w obrządku łacińskim przyjęło niespełna 300 tys. 
osób, o 3,5% więcej niż w roku 2017. W diecezji tarnow-
skiej przystąpiło do sakramentu bierzmowania 14 626 
osób. Sakrament małżeństwa został udzielony 133 tys. 
parom, w tym w diecezji tarnowskiej 6 580 parom.

13



Głosiciel          Marzec 2020          Nr 1/269  KALEJDOSKOP   |   KULTURA NA CZASIE   |   KRONIKA SPORTOWA

Plon Mateczników Tradycji

Gala fi nałowa zakliczyńskich mateczników tradycji 
Małopolskiej Szkoły Tradycji odbyła się 14 lutego 2020 
roku w  sali im. S. Jordana w  zakliczyńskim ratuszu 
i  była prawdziwym świętem kultury ludowej. W  gali 
wzięli udział; burmistrz Dawid Chrobak, wicedyrektor 
Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół" w Nowym Sączu 
Piotr Gąsienica, dyrektor ZCK Kazimierz Dudzik, koor-
dynatorka Małopolskiej Szkoły Tradycji Beata Rąpała 

i  koordynatorka zakliczyńskich mateczników tradycji 
Halina Machel, mistrzowie mateczników; Anna Wenc-
Zabawa, Ewelina Pawlik, Marcin Korbut, Kazimierz Dębicki, 
Stanisław Socha, Józef Grochola i  Janusz Fudyma, 
uczniowie warsztatów tańca ludowego w Borowej, muzy-
kowania ludowego i kowalstwa w Zakliczynie oraz warsz-
tatów rzeźby w Faściszowej.

Kalejdoskop przedstawił Kazimierz Dudzik

12 marca Zakliczyńskie Centrum Kultury zaprasza na 
siódme z  cyklu Spotkanie Kazimierzowskie u  Jordana. 
Bohaterką tego Spotkania będzie znakomita zakli-
czyńska historyk mgr Ewa Jednorowska. Spotkanie 
rozpoczyna się o godzinie 17 – tej rozmową na temat 
„Śladów po zakliczyńskich Żydach”, a  po rozmowie 
zapraszamy na koncert „Moje ukochane” aktora teatru 
STU Andrzeja Roga z  towarzyszeniem znakomitej 
krakowskiej grupy klezmerskiej m.o.l.o. 

28 marca w  sali im. S. Jordana Zakliczyński Klub 
Małopolskich Heligonistów i  Harmonistów przy 
Stowarzyszeniu „Klucz" we wspólpracy z  Zakliczyńskim 
Centrum Kultury organizuje II Zakliczyńskie Spotkanie 
Heligonistów na które prezes Tadeusz Malik zaprosił 
wszystkich miłośników heligonki z całej Małopolski.

W  Galerii ZCK „Poddasze" (na poddaszu ratusza) trwa 
wystawa, a od 21 marca czynna będzie wystawa pokon-
kursowa o  Jacku Malczewskim – to plon konkursu 
plastycznego zorganizowanego przez Publiczne 
Przedszkole w Zakliczynie.

21 marca rusza wiosenna runda rozgrywek piłkarskich 
tarnowskiej klasy okręgowej w której Dunajec Zakliczyn 
zajmuje po rundzie jesiennej 3 miejsce. W  sobotę, 21 
marca na stadionie na Kamieńcu Dunajec Zakliczyn 
podejmie Unię Niedomice – zespół który jest czerwona 
latarnia ligi. Inny wynik niż zwycięstwo Dunajca nie 
wchodzi w tej sytuacji w grę.

Tego samego dnia odbędą się pierwsze mecze wiosennej 
rundy rozgrywek „A” klasy w  której w  okręgu brzeskim 
rywalizują; Jednośc Paleśnica i  Pogórze Gwoździec. 
Jednośc zagra u siebie z Startem Biadoliny Szlacheckie, 
a  Pogórze Gwoździec uda się do Niedzielisk na mecz 
z tamtejszą Koroną.

Kultura Sport

PROPOZYCJE NA MARZEC

Ekokocioł w Faściszowej

W  wyniku rozstrzygnięcia XIII edycji konkursu „#ekoLI-
DERZY 2019 województwa małopolskiego” Gmina 
Zakliczyn otrzymała nagrodę w  wysokości 20 000 zł 
w  kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z  zakresu ochrony 
powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do 
oszczędności energii. Przyznana nagroda została prze-
znaczona na realizację zadania pn.: „Wymiana kotła 

gazowego na kondensacyjny kocioł gazowy w  budynku 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w  Faściszowej”. 
Zadanie sfi nansowane ze środków pochodzących 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Krakowie zostało zakończone 
w grudniu 2019 roku.
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Krzyżówka i konkurs

Głosiciel pojawia się w  nowej formule. W  grudniowym 
numerze ukazały się zadanie konkursowe i  krzyżówka. 
Z krzyżówką się żegnamy, ale dla miłośników konkursów 
mamy nową formułę, o tym poniżej.

Tymczasem podajemy nazwiska zwycięzców, którzy 
otrzymują nagrody w  postaci bonów zakupowych do 
realizacji w Anitexie i Biedronce. Hasło krzyżówki nr 114: 
„Kłamstwo nie zaprowadzi daleko”. Upominki – bony 
50-cio złotowe – wylosowały: Jadwiga Kozub z Roztoki 
i  Krystyna Świerczek z  Faściszowej. Prawidłowa odpo-
wiedź w  Konkursie Głosiciela brzmi: „Solidarna Polska”. 
Bony trafi ają do Krzysztofa Jurka z Lusławic i Małgorzaty 
Krakowskiej z Charzewic.

Laureaci krzyżówki otrzymują bony zakupowe o  nomi-
nale 50 zł do realizacji wyłącznie na stoisku mięsnym 
AMP w Biedronce, ul. Polna 2 w Zakliczynie.

Autorzy prawidłowych odpowiedzi w konkursie Głosiciela 
otrzymują 50-złotowe bony zakupowe, ufundowane przez 
Firmę ANITEX, Zakliczyn, ul. Jagiellońska.

Bony zakupowe do odbioru w ratuszu, ZCK, Rynek 1.

Redakcja serdecznie dziękuje uczestnikom tej rubryki na 
łamach pisma za liczny udział, nadsyłanie odpowiedzi i ... 
dobrą zabawę.

A oto pierwszy tegoroczny konkurs.

i z a

P e z d e a

a l z n e

Spośród tych, którzy nadeślą prawidłowe hasło rozlosujemy dwa bony zakupowe.
Powodzenia!

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, wytnij i prześlij hasło do redakcji:
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