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Od wydawcy
Napisać, że rok 2020 nas nie rozpieszcza, to nie napisać nic. Nie dość, 
że w tym przestępnym roku zaatakował nas koronawirus, to jeszcze do-
padły nas deszcze świętojańskie. Niby to nic nowego w naszym regionie, 
ale nie co roku monsun letni zwany też europejskim, jest tak znamienny 
w skutkach. Nam na szczęście nie wyrządził on w tym roku większych 
szkód, ale w pobliskim Łapanowie liczą duże straty. Cóż to takiego te desz-
cze świętojańskie? Hermann Flohn – jeden z najbardziej szanowanych 
na świecie klimatologów – w swoich długoletnich badaniach nad klima-
tem, zaobserwował cykliczne zjawisko występujące w Europie Środkowej 
w czerwcu i w lipcu. Otóż w drugiej dekadzie czerwca, a dokładnie między 
9 a 18 czerwca, zaczyna się w naszej części kontynentu okres występowa-
nia obfitych deszczów, nazwany przez Flohna letnim monsunem, w Polsce 
deszczami świętojańskimi. Badania niemieckiego naukowca przytacza wy-
bitny polski klimatolog Alojzy Woś w pracy “Klimat Polski”. Według Aloj-
zego Wosia w Polsce możemy wyróżnić trzy okresy występowania zmożo-
nych opadów. Pierwsza ma miejsce między 9 a 18 czerwca, druga między 
1 a 15 lipca, a trzecia między 1 a 10 sierpnia. Oczywiście są to okresy 
uśrednione. Monsun letni w Europie nie zawsze niesie taką samą ilość 
opadów, ale bywa bardzo niszczycielski. Tak było chociażby w 2010 roku, 
kiedy po wielkich majowych i czerwcowych ulewach doszło do powodzi 
czy w 1997 roku, gdzie mieliśmy do czynienia z tzw. lipcową powodzią stu-
lecia. Nie mam miejsca, aby tłumaczyć tutaj klimatyczne zjawiska szerzej, 
ale zawsze warto odnieść się do ludowej mądrości. Jedno z przysłów mówi 
że: „Jak się Janek rozbeczy (24 czerwca), a Maryś (2 lipca) go nie utuli, to 
będzie beczał do świętej Urszuli (21 października). Janek u nas nie „beczał”, 
no więc jest nadzieja, że jak mówi inne przysłowie: „Jak święty Jan się ob-
wieści, takich będzie dni czterdzieści.” 

Wydawca mediów lokalnych: 
Miesięcznika Głosiciel i portalu Zakliczyninfo 
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Zmienia się Rynek w Zakliczynie

Zaawansowane są roboty przy rewitalizacji centrum Zakli-
czyna. Widać już pierwsze efekty prac przeprowadzanych 
w obrębie Rynku. Jednocześnie władze gminy poszukują 
intensywnie źródeł finansowania kolejnego etapu, który 
zakłada m.in. wykonanie nawierzchni wokół Ratusza oraz 
na tej części, gdzie znajduje się przystanek autobusowy, 
postawienie obiektów handlowych obok przystanku au-
tobusowego oraz remont istniejących obiektów, w tym 
małej architektury. 

Na początku wymienione zostały instalacje – deszczowa, wo-
dociągowa i sanitarna oraz energetyczna i teletechniczna. Wy-
konano nawierzchnię z kostki granitowej na drogach i chod-
nikach przyległych do północnej i wschodniej części Rynku.  
W tych miejscach zamontowano też nowe stylowe lampy.

Teraz wykonywana jest nawierzchnia z kostki granitowej 
na drogach w zachodniej i południowej części placu w centrum 
Zakliczyna. Przygotowywana jest podbudowa na drodze po-
wiatowej przecinającej Rynek.

Wartość wszystkich wykonywanych teraz prac wynosi bli-
sko 7 mln zł. Pozyskane pieniądze z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych to kwota rzędu blisko 4,5 mln zł. Termin za-
kończenia tego etapu prac to maj 2021 roku, ale wykonawca 
deklaruje, że jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne odda 
do odbioru inwestycję jeszcze w tym roku.

- Już poszukujemy źródeł finansowania na drugi etap rewitaliza-
cji Rynku, w tym na ułożenie nawierzchni wokół Ratusza oraz na tej 
części, gdzie znajduje się przystanek autobusowy. Liczymy głównie 
na unijne pieniądze z województwa małopolskiego. Przyznania 
funduszy europejskich na ten cel, mimo spełnienia wszystkich wa-
runków formalnych, nie doczekaliśmy się w poprzedniej kadencji 

samorządu Małopolski – twierdzi burmistrz Miasta i Gminy Za-
kliczyn Dawid Chrobak.

Przypomnijmy, że plan rewitalizacji centrum Zakliczyna – 
oprócz wymiany nawierzchni płyty Rynku i przyległych jezdni 
– zakłada również postawienie budynków handlowych, remont 
istniejących obiektów, w tym małej architektury (pomnika Po-
ległych i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę w latach 1914 
– 1956, kapliczki św. Floriana, studni), wykonanie remontu 
elewacji ratusza i iluminacji ratusza oraz montaż niewielkiej 
fontanny z tryskającą latem wodą. Szacunkowy koszt drugie-
go etapu rewitalizacji to kwota około 5 mln zł. Po wykonaniu 
remontu rynek zachowa swoją dotychczasową handlową funk-
cję, ale zyska zupełnie nowe oblicze i będzie się przyczyniał do 
umacniana pozycji Zakliczyna jako handlowej stolicy Pogórza 
oraz miasta atrakcyjnego dla turystów.

SERWIS SAMORZĄDOWY

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 użytkowaniu, dzierżawę, najem i użyczenie.

Wykaz nieruchomości



Nowe inwestycje na obiekcie 
sportowo-rekreacyjnym w Zakliczynie

Zwiększona zostanie atrakcyjność oraz unowocześniony zo-
stanie obiekt sportowo-rekreacyjny LKS Dunajec w Zakli-
czynie. Środki finansowe na ten cel pozyskano z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Działania „Dunajec – Biała”.

W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana m.in. 
zewnętrzna elewacja trybun przy boisku LKS Dunajec. 
Ułożone zostaną płytki, wymalowane i wyszpachlowane 
ściany oraz zamontowane zostaną umywalki w pomiesz-
czeniach przeznaczonych pod ogólnodostępną toaletę dla 
kibiców oraz w szatniach dla trenerów i sportowców, a tak-
że w kotłowni ogrzewającej obiekt trybun sportowych.

Obiekt zostanie wyposażony w tablicę wyników powie-
szoną na budynku hali sportowej oraz boks dla spikera, 
który będzie elementem mobilnym (platforma na kółkach). 

Zamontowane zostanie ogrodzenie o wysokości do  
2 metrów, które poprawi bezpieczeństwo korzystających  
z obiektu.

Ponadto zamontowane zostaną nowe siatki ochronne 
do istniejących słupków tzw. piłkochwyty oraz zostaną 
wymienione na nowe punkty oświetlenia umieszczone 
na budynku sali sportowej.

- Cały czas dokładamy starań, aby obiekt sportowo-rekre-
acyjny w Zakliczynie był coraz bardziej nowoczesny i coraz 
bardziej atrakcyjny. Aby jak najlepiej służył nie tylko sportow-
com, ale także wszystkim korzystającym z niego mieszkańcom 
naszej gminy. Warto podkreślić, że obiekt otwarty jest w każdy 
dzień tygodnia i dostępny dla każdej grupy odbiorców – twier-
dzi burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Na przeprowadzenie tych prac LKS Dunajec Zakliczyn 
będzie miał 60 tys. zł.

GŁOSICIEL
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GŁOSICIEL
KULTURA NA CZASIE

Nasza wielka ofensywa w sieci 

Dzięki środkom (łącznie 85 tys. zł) uzyskanym od Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty Za-
kliczyńskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia „Klucz” 
w ramach programu „Kultura w sieci” od początku tego 
miesiąca rozpoczynamy wielką ofensywę kulturalną w in-
ternecie. Od lipca do października na kanale YouTube por-
talu Zakliczyńskiego Centrum Kultury www.zakliczyninfo.
pl wyemitujemy 42 filmów o różnej, mamy nadzieję intere-
sującej tematyce, dotykającej wielu dziedzin kultury. 

Zanim nastąpiła premiera pierwszego filmu zrealizowa-
nego w ramach projektu „Zdalne warsztaty ZCK”, wykona-
liśmy tytaniczną pracę nad przygotowaniem scenariuszy, 
scenografii, produkcji i postprodukcji każdego z filmów 

i wreszcie przygotowania specjalnej aplikacji dzięki której 
filmy są dostępne w sieci internetowej zgodnie z rygora-
mi wynikającymi z zapisów umowy na realizację progra-
mów grantowych. Pracownicy ZCK; Ewelina Siepiela, Maria 
Chruściel, Edyta Ramian, Stanisław Kusiak, Halina Machel 
udowodnili, stając przed zupełnie nowym wyzwaniem, że są 
profesjonalistami w każdym calu. Do realizacji projektów 
zaprosiliśmy naszych współpracowników; Patrycję Zelek, 
Krzysztofa Węglarczyka i Jana Jakuba Należytego. Produk-
cją i postprodukcją zajął się Dariusz Zaród, aplikację inter-
netową wykonał Andrzej Krakowski, a subdomenę na Za-
kliczyninfo przygotował Michał Papuga. „Zdalne warsztaty 
ZCK” składają się z 4 serii tematycznych, każda seria składa 
się z 8 filmów. Halina Machel z Krzysztofem Węglarczy-
kiem w serii poświęconej tańcom uczą jak tańczy się polkę, 
oberka, krakowiaka i walczyka. Patrycja Zelek zabiera nas 
w krainę sztuki; malarstwa, rysunku i rzeźby, Stanisław Ku-
siak opowiada o historii i współczesności fotografii, a Jan 
Jakub Należyty zaprezentuje wybrane teksty „Opowia-
dań fantastycznych z doliny Dunajca” Ewy Jednorowskiej 
i Kazimierza Dudzika. Dodam, że część filmów powstała 
w pracowniach artystów i w ratuszu, a część w plenerze jak 
widać na załączonych zdjęciach. Plan emisji filmów przewi-
duje, że w każdym tygodniu zobaczycie 4 filmy, po jednym 
z każdej serii tematycznej. Projekt Zakliczyńskiego Centrum 
Kultury dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

Projekt Stowarzyszenia „Klucz” pod nazwą „Zakliczyń-
ska e-powieść” składa się z 10 filmów i wszystkie one są 

Tekst: Kazimierz Dudzik,   
Foto: Stanisław Kusiak
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Zakliczyn w finale plebiscytu
Trwa finał plebiscytu na Najpiękniejszą Gminę Małopolski 
organizowanego przez portal M jak Małopolska. Aby zna-
leźć się w finale, Gmina Zakliczyn w eliminacjach rywali-
zowała w kategorii gmin wiejsko – miejskich w regionie 3 
obejmującym gminy powiatów: tarnowskiego, gorlickiego, 
nowosądeckiego i dzięki państwa głosom razem z Cież-
kowicami, Ryglicami i Muszyną awansowała do finału. 
W głosowaniu finałowym bierze udział 16 gmin wiej-
skich oraz 16 miejsko – wiejskich. Głosować można co-
dziennie na portalu M jak Małopolska i jest to głosowanie 

nieodpłatne, które potrwa do niedzieli 12 lipca. Ogłosze-
nie wyników zaplanowano na dzień 13 lipca. Trzy zwy-
cięskie gminy; najlepsza gmina wiejska, miejsko-wiejska 
oraz miejska otrzymają tytuł Najpiękniejszej Gminy Mało-
polski, okolicznościową statuetkę, dyplom oraz kampanię 
reklamową o wartości 15 000 złotych na łamach portalu 
M jak Małopolska i w mediach społecznościowych. Gmi-
ny które zajmą pozostałe miejsca na podium otrzymają 
dyplom oraz miesięczną kampanię reklamową na łamach 
portalu M jak Małopolska o wartości 1 500 złotych.

„Klucz” podsumował udaną kadencję i wybrał władze 
18 czerwca podczas Walnego Zebrania Sprawozdaw-
czo – Wyborczego Stowarzyszenia „Klucz” działającego 
przy Zakliczyńskim Centrum Kultury podsumowaliśmy 
kadencję 2016 -2020 w której zrealizowaliśmy ponad 
40 projektów grantowych na kwotę ponad 720 tys. zł. 
Stowarzyszenie liczące ponad 130 członków zrzeszonych 
w 6 oddziałach i niezrzeszonych, w sposób wydatny przy-
czyniło się do wzbogacenia oferty kulturalnej oraz do 
promocji Gminy Zakliczyn w ostatnich latach. Wybrano 

nowe władze; nadal funkcję prezesa pełnić będzie Ka-
zimierz Dudzik, a prezesa wspierać będą; wiceprezeski; 
Paulina Siemińska i Agata Nadolnik, sekretarz Teresa 
Świerczek i skarbnik Janina Bolechała. Komisji rewizyjnej 
przewodniczy Alicja Jarosz, a w skład organu kontrolne-
go weszły; Anna Drożdż i Małgorzata Martyka. Księgo-
wą Stowarzyszenia jest Edyta Ramian, a zespół granto-
wy „Klucza” pracuje w składzie: Ewelina Siepiela, Maria 
Chruściel i Halina Machel.

aktualnie realizowane w pięknych plenerach gminy Zakli-
czyn. To przedsięwzięcie różni się od „Zdalnych warszta-
tów ZCK” nie tylko liczbą filmów, ale też realizacją. W na-
szym zamyśle, jest to wędrówka filmowa do miejsc, które 
w sposób szczególny zapisują się w dziedzictwie kulturo-
wym Ziemi Zakliczyńskiej. Autorami scenariuszy do filmów 
są Ewa Jednorowska i Kazimierz Dudzik, a w realizację pro-
jektu zaangażowani są pracownicy i współpracownicy ZCK 
oraz członkowie Studia Form Teatralnych „Scena Jordana” 
działającego przy ZCK. Produkcją i postprodukcją „Zakli-
czyńskiej e-powieści” zajmuje się Grupa Reedy, która do 
realizacji przedsięwzięcia obok kamer stacjonarnych wyko-
rzystuje również drony. Praca nad realizacją przedsięwzię-
cia jest w toku i mamy nadzieję, że pierwsze efekty tej pra-
cy zobaczycie na początku jesieni. Projekt Stowarzyszenia 
„Klucz” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

GŁOSICIEL
KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika
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Wybory sołtysa Roztoki

Laboratorium Innowacji w Tarnowie 

W związku z rezygnacją Łukasza Daniela z funkcji soł-
tysa, 10 czerwca ukazało się Zarządzenie Burmistrza 
Miasta i Gminy Zakliczyn w sprawie wyborów uzupeł-
niających sołtysa Roztoki. Wybory uzupełniające od-
będą się 19 lipca 2020 roku w godzinach od 800 do 1800  
w budynku świetlicy w Roztoce. W związku z tym, do dnia  

6 lipca (poniedziałek), do godz. 17.00 mija termin 
zgłaszania Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów 
na sołtysa Roztoki. 13 lipca (poniedziałek) Gminna Komi-
sja Wyborcza ogłosi listy kandydatów na sołtysa Roztoki,  
a w niedzielę 19 lipca mieszkańcy Roztoki wybiorą nowe-
go sołtysa.

Małopolski Kurator Oświaty wraz z Zarządem Woje-
wództwa Małopolskiego oraz Wojewodą Małopolskim 
podpisali porozumienie na mocy którego od czerwca roz-
poczęło działalność Małopolskie Laboratorium Innowacji 
Edukacji Cyfrowej HUMINE z siedzibą w Tarnowie. Labo-
ratorium jest regionalnym centrum wsparcia modernizacji 

i transformacji cyfrowej systemu edukacji w Małopolsce. 
Projekt jest elementem Małopolskiej Tarczy Antykryzy-
sowej. To jednocześnie pierwszy taki w Polsce regionalny 
ośrodek kompetencji przyszłości istotnych w czasach Prze-
mysłu 4.0. 

GŁOSICIEL
KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika

Rolnicy przychodzą do ratusza

Moja woda

Do czasu wybuchu pandemii w Polsce w zakliczyńskim ra-
tuszu co środę dyżurowała firma „Rolnik”, z której usług 
bardzo chętnie korzystali rolnicy nie tylko z terenu naszej 
gminy. Firma zrezygnowała z dyżurów w ratuszu, a rolnicy 

nadal w środy przychodzą do ratusza i pytają o tego typu 
usługi. Może ktoś znajdzie się chętny i zastąpi firmę „Rol-
nik”? Jeśli tak, to zapraszamy do ratusza w celu nawiązania 
współpracy. 

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymują-
ce wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać 
z nowego programu Ministerstwa Klimatu oraz Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej “Moja Woda”. Każdy właściciel domu jednorodzinne-
go będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym 
nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po  
1 czerwca 2020 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesna-
stu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą 

przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli 
domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje 
wodne. Dotację z WFOŚiG będzie można przeznaczyć 
na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane 
z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziem-
nego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik 
retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, insta-
lację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub in-
nego wykorzystania zatrzymanej wody. Nabór wniosków 
rozpoczyna się w lipcu. 

Nowe adresy Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw 
Społecznych oraz Departamentu Infrastruktury Drogowej  
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski informuje, iż od dnia 15 czerwca ob-
sługa wszystkich klientów Departamentu Rodziny, Zdrowia 
i Spraw Społecznych (w tym zespół ds. „Teleopieki”) odbywa 
się w nowej lokalizacji tj. Kraków, ul. Racławicka 56 (budynek 
B). Numery telefonów do Departamentu nie ulegają zmianie. 

Budynek przy ul. Racławickiej 56 jest w pełni dostosowany 
jest do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Z kolei De-
partament Infrastruktury Drogowej i Transportu został prze-
niesiony do nowej lokalizacji przy ul. Zacisze 7.
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Katarzyna Świerczek najlepsza w Polsce

Budżet Gminy Zakliczyn 
w statystyce

4 czerwca odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu wie-
dzy o CSR. Konkurs odbywa się od 2013 roku w ramach 
programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu, 
prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Celem Konkursu CSR jest upowszechnianie idei społecz-
nej odpowiedzialności biznesu (CSR - ang. Corporate Social 
Responsibility) oraz wspieranie osób, które są zaintereso-
wane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W tegorocznej 
edycji Konkursu wzięło udział 275 studentów i studentek 

oraz uczennic i uczniów szkół średnich z całej Polski. Do 
ścisłego finału awansowało pięciu najlepszych, w tym Ka-
tarzyna Świerczek z Faściszowej, studentka Akademii 
Górniczo – Hutniczej w Krakowie, która ujęła temat pan-
demii Covid-19 w kontekście społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstw – to dało jej zwycięstwo w Konkursie, 
który odbył się pod honorowym patronatem Minister-
stwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa 
Finansów. 

Dochody budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2019 wyniosły 65 
mln 114 tys. 267 zł. Największą pulę po stronie dochodowej sta-
nowiły; dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (29,6% 
ogółu dochodów), subwencja oświatowa (18,7%), subwencja 
ogólna (14,2%) i subwencja wyrównawcza (14,2%). Wydatki 
Gminy Zakliczyn w ubiegłym roku to kwota 63 mln 619 tys. 
817 zł. Największe wydatki Gminy Zakliczyn to: prowadzenie 
oświaty (34,1% ogółu wydatków), wsparcie rodzin (29,9%) oraz 
transport i łączność (9,4%). Na kolejnych pozycjach po stronie 
wydatkowej są: administracja publiczna (6,18%), gospodarka ko-
munalna (5,28%), pomoc społeczna (4,28%). Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego to w skali budżetu Gminy Zakliczyn 
(2,90%). 

Małopolski e-bazarek
Małopolski e-bazarek to nowy, bezpłatny serwis ogłosze-
niowy dla producentów rolnych, konsumentów i innych 
odbiorców zainteresowanych towarami rolniczymi, prowa-
dzony przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z s. w Karniowicach. Serwis skupia małopolskich rolników 
i producentów. Jest pomocnym narzędziem zarówno dla 
producentów rolnych, przetwórców produktów regional-
nych i ekologicznych, Kół Gospodyń Wiejskich, twórców, 

rękodzielników, osób świadczących usługi rolnicze, sprze-
dawców maszyn i urządzeń rolniczych, jak i konsumentów. 
E-bazarek umożliwia wystawcom bezpłatną promocję ich 
produktów, natomiast konsumentom dotarcie do informa-
cji o nich i nabycie produktów bezpośrednio u producenta. 
Korzystanie z Małopolskiego e-bazarku jest dobrowolne 
i bezpłatne. 

Rejestracja pod adresem www.malopolskiebazarek.pl

Nowy dyrektor RDN Małopolska 
Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża w dniu 18 
czerwca 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dy-
rektora Radia RDN – dotychczasowego dyrektora ks. 
Piotra Adamczyka zastąpił ks. Jan Bartoszek. 

Nowy dyrektor RDN Małopolska (funkcję obejmie  
1 wrzesnia), to doktor teologii, kapłan diecezji tarnow-
skiej, urodzony 9 czerwca 1979 roku święcenia kapłańskie 
przyjął w 2004 roku, od 2010 roku pełnił funkcję Asy-
stenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, 

wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 
Diecezjalnej w Tarnowie, redaktor „Materiałów Homi-
letycznych”, ponadto członek Stowarzyszenia Pastorali-
stów Polskich, autor wielu książek, opracowań i artykułów  
o tematyce duszpasterskiej. Papież Franciszek mianował 
go Misjonarzem Miłosierdzia podczas Jubileuszu Miłosier-
dzia, jest członkiem Komisji Duszpasterstwa Konferencji 
Episkopatu Polski. 

KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika
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Powszechny 
Spis Rolny 2020

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie 
trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju

Do czego wyjeżdżają strażacy? 

Od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według sta-
nu na dzień 1 czerwca 2020 roku, na terenie całego kra-
ju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział 
w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym 
badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego za-
kresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich 
szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są 
wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania no-
wych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. W gminie pracami 
spisowymi pokieruje Burmistrz jako gminny komisarz spiso-
wy. Gmina także organizuje nabór kandydatów na rachmi-
strzów terenowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głów-
nym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia 
przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Wypoczynek może być zorganizowany 
tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających wa-
runki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczo-
ne dla wypoczynku dzieci i młodzieży. W trakcie trwania 
wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób 
z zewnątrz. W jednym pokoju czy namiocie powinni być 
zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której pro-
wadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym 
pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 
powierzchni 4 m2 na 1 osobę. Minimalna przestrzeń przy 
prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza 
niż 4 m2 na 1 osobę. Pomiędzy turnusami obiekt powinien 
być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji po-
wierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włącz-
ników itp. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do 
zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony 
osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili 
tego rodzice. Podczas jedzenia powinien być zachowany 

dystans pomiędzy uczestnikami. Rekomendowane jest 
zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy 
dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Orga-
nizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego 
regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia 
zatrudnionej kadry. Ma również obowiązek zapewnić sta-
łą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsulta-
cji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem. 
Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć 
przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zde-
zynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być 
zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego 
kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu. 
Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach 
powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpo-
średni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie 
przestrzeni dla konkretnej grupy. Organizator zobowiąza-
ny jest również do ustalenia szybkiego sposobu komuni-
kacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia za-
każenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas 
pobytu na wypoczynku

Kiedyś strażacy kojarzeni byli wyłącznie z wyjazdami do ga-
szenia pożarów – teraz też tak jest, ale nie tylko tym zajmują 
się druhowie z OSP. W ubiegłym roku druhowie z jednostek 
OSP działających na terenie Gminy Zakliczyn wzięli udział 
w 291 wyjazdach do akcji, z czego największą liczbę wyjaz-
dów zanotowała OSP Zakliczyn –175 akcji. Najwięcej akcji 
to były wyjazdy do miejscowych zagrożeń–135. Co to są te 
zdarzenia miejscowe? Zdarzenia miejscowe to inne niż pożar 
zdarzenie, m.in.: wypadki drogowe, usuwanie połamanych 

drzew przy drogach. Kolejną kategorię akcji stanowiły 
wyjazdy gospodarcze (m.in. dowóz wody do gospodarstw 
domowych, usuwanie gniazd szerszeni, zabezpieczenie da-
chów domów po wichurach, zabezpieczenie meczy piłkar-
skich) – w sumie to 113 wyjazdów. Tylko w 32 przypadkach 
strażacy wyjeżdżali w 2019 roku do akcji pożarowych, co 
pokazuje, że od lat zmienia się charakter działań ratunko-
wych prowadzonych przez OSP.

KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika
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Aktywność obywatelska w Gminie Zakliczyn 

Bezpieczne drogi w Gminie Zakliczyn 

Koronawirus 
nie odpuszcza

Gmina Zakliczyn wyróżnia się pod względem aktywno-
ści obywatelskiej należąc pod względem liczby działa-
jących stowarzyszeń do czołówki w Małopolsce, czego 
mogą nam tylko pozazdrościć sąsiedzi. W Gminie Zakli-
czyn działa 34 stowarzyszeń, 15 kół gospodyń wiejskich, 

2 fundacje i 1 spółdzielnia socjalna. Najwięcej organizacji 
pozarządowych ma siedzibę w Zakliczynie – to aż 14 pod-
miotów działających w obszarach; kultury, sportu, pomo-
cy społecznej, oświaty i KGW „Mieszczanki”. 

W 2019 roku odnotowano na terenie Gminy Zakliczyn 
116 zdarzeń drogowych, w tym 111 kolizji i 5 wypadków, 
w których rannych zostało łącznie 5 osób, lecz nie było 
ofiar śmiertelnych. Najwięcej zdarzeń drogowych zano-
towano w Zakliczynie – 42 kolizje, 2 wypadki i 2 ran-
nych. Niebezpiecznie było na drogach także w Bieśniku  

(8 kolizji) oraz w Faściszowej (6 kolizji i 1 wypadek). Na te-
renie gminy Zakliczyn w ubiegłym roku Policja wykryła 
21 nietrzeźwych kierowców (to jest przestępstwo) oraz 
16 kierowców w stanie po użyciu alkoholu (wykroczenie). 
W stosunku do 2018 roku liczba kierowców ukaranych 
za jazdę po pijanemu zmniejszyła się o 8 osób.

Na początku czerwca pojawiła się informacja o wykryciu 
ogniska koronawirusa SARS-CoV-2 w Klasztorze Redemp-
torystów w Tuchowie. W sumie zakażenie COVID-19 
w Tuchowie potwierdzono u blisko 100 osób, w tym u 33 
zakonników, 18 sióstr zakonnych i dwojga pensjonariuszy 
DPJ, u organisty z tuchowskiego klasztoru oraz u 40-let-
niej kobiety i jej 14-letniej córki. Zamknięty został także 
kościół parafialny pw. Św. Katarzyny w Ryglicach, gdzie 
w ubiegłą niedzielę 31 maja Mszę Św. o godzinie 9.00 od-
prawiał redemptorysta z Tuchowa. Na COVID – 19 zmarły 

trzy osoby; dwie starsze kobiety z Domu Pogodnej Jesieni 
oraz 75-letni ojciec redemptorysta Jan Rzepiela. Do zaka-
żenia koronawirusem SARS-CoV-2 w tuchowskim klaszto-
rze doszło najprawdopodobniej w sobotę 30 maja podczas 
święceń kapłańskich. W uroczystości brały udział osoby 
zakażone wirusem, które wtedy były tego całkowicie nie-
świadome. W tej uroczystości brał także udział biskup Le-
szek Leszkiewicz. Biskup poddał się kwarantannie - test 
nie wykazał, aby był on zakażony.

KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika

Wektory współpracy 2019 dla Gminy Zakliczyn

Przez pułapkę na krety straciła stopę

Urząd Miejski w Zakliczynie zajął pierwsze miejsce w kon-
kursie “Małopolskie Wektory Współpracy 2019” za inicja-
tywy podejmowane przez samorząd lokalny, wspierające 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku 
publicznego. Zakliczyn w ubiegłym roku znów okazał 

się zwycięzcą tego konkursu. Nagrodę za pierwsze miej-
sce w konkursie Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Da-
wid Chrobak odebrał z rąk wicemarszałka Województwa 
Małopolskiego Łukasza Smółki podczas Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które odbyło się 
w styczniu 2020 roku w Tauron Arenie w Krakowie.

79-letnia kobieta straciła stopę po tym jak nadepnęła 
na pułapkę na krety, którą z materiałów wybuchowych 
samodzielnie skonstruował jej syn. Do nieszczęścia doszło 
w Śmignie, w gminie Lisia Góra, gdzie 44-letni mężczyzna 
skonstruował pirotechniczne pułapki na krety z m.in. ogól-
nodostępnych półproduktów, takich jak saletra amonowa. 

Kobieta w ciężkim stanie została przewieziona na SOR 
tarnowskiego szpitala, stamtąd natychmiast trafiła na stół 
operacyjny, gdzie amputowano jej stopę. Synowi najpraw-
dopodobniej postawione zostaną zarzuty dotyczące niele-
galnego posiadania amunicji i nieumyślnego spowodowania 
obrażeń ciała.



GŁOSICIEL

GŁOSICIEL

LIPIEC 2020 | NR 5/273 11

Przegrał z nowotworem 
Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów zmarł 6 czerwca 
2020 roku w szpitalu. Miał 41 lat. Zmagał się z ciężką cho-
robą nowotworową. Szymon Łytek był prawnikiem i ad-
wokatem (tego zawodu nie wykonywał). Wójtem był od 
lutego 2006 roku - wówczas najmłodszym wójtem w Ma-
łopolsce. Wcześniej w kadencji 2002-2006 był radnym 
gminy Czernichów, reprezentował rodzinną miejscowość 
Wołowice. Pogrzeb Szymona Łytka odbył się 10 czerwca 
2020 roku w Czernichowie. Podkrakowska gmina Czerni-
chów znana jest z wyrobu kiełbasy lisieckiej, tu bowiem 
siedzibę ma 9 firm w których wytwarzana jest według 
starych receptur kiełbasa lisiecka, zarejestrowana w UE 
jako „produkt regionalny”.

Letnie Warsztaty Edukacyjne w Muzeum AK

Emanacje pod patronatem Głosiciela 

Muzeum Armii Krajowej zaprasza w lipcu i sierpniu na Let-
nie Warsztaty Edukacyjne, skierowane do uczniów szkół 
podstawowych. Zajęcia będą prowadzone z zapewnieniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa, a uczestnicy wyruszą 
na wakacyjny szlak historyczny. Letnie Warsztaty Eduka-
cyjne zostaną przeprowadzone od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.30 do 15.30, w czterech turnusach zaplano-
wanych w następujący sposób: turnus I 6–10 lipca, turnus II 
13–17 lipca, turnus III: 3–7 sierpnia, turnus IV 10–14 sierpnia. 
Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Inter-
wencje 2020”. 

Miło nam poinformować, że na prośbę Europejskiego 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, nasza gazeta 
objęła patronatem medialnym tegoroczną, 8. edycję Festi-
walu Muzyki „Emanacje.” 

W ramach Festiwalu, który potrwa od 5 lipca do 30 
sierpnia zaplanowano 13 zróżnicowanych koncertów od-
bywających się głównie w Europejskim Centrum Muzy-
ki w Lusławicach oraz otwartym z tej okazji Arboretum 
Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że koncerty, które premierowo zabrzmią 
w ramach „Emanacji” w Ogrodzie Państwa Pendereckich, 
nawiążą do wspaniałej tradycji, którą zapoczątkowali Pań-
stwo Pendereccy dokładnie 50 lat temu organizując 3 edy-
cje Festiwalu Muzyki Współczesnej w Dworku w Lusła-
wicach. Dwa koncerty odbędą się również w kościele św. 
Floriana w Krakowie, gdzie obecnie złożona jest urna z pro-
chami patrona i założyciela - Krzysztofa Pendereckiego. 
Będzie to forma hołdu i wyrazu najwyższego szacunku dla 
Profesora, z którym z racji pandemii, wciąż nie możemy się 
pożegnać. 

W warstwie programowej i idei festiwalu opierać się on 
będzie głównie na trzech słowach kluczach: Artysta- Dzieło 

- Spotkania. W ten sposób Festiwal będzie nawiązywał do 
Ekspozycji Multimedialnej, którą również w ramach „Ema-
nacji” pragniemy udostępnić szerokiemu gronu odbiorców. 
Wystawa, która została uroczyście zainaugurowana w li-
stopadzie zeszłego roku podczas koncertu urodzinowego 
Krzysztofa Pendereckiego, zawierająca bezcenne pamiątki, 
nagrody i odznaczenia, a także prywatne fotografie i kore-
spondencję Mistrza, stanie się teraz żywą pamiątką po jed-
nym z największych kompozytorów naszych czasów. 

Podsumowując w ramach tegorocznych „Emanacji” za-
praszamy do udziału w koncertach, do zwiedzania Ekspo-
zycji Multimedialnej zatytułowanej „Krzysztof Penderecki 
- Dziedzictwo polskiej muzyki XX i XXI w.” oraz eksploracji 
przepięknego arboretum, 15 hektarowego parku znajdu-
jącego się vis a vis Europejskiego Centum Muzyki Krzysz-
tofa Pendereckiego, który dotąd był niedostępny dla 
zwiedzających. 

W miesiącach letnich festiwalowe wydarzenia będą 
odbywać się w każdy weekend oferując publiczności i go-
ściom regionu bogatą ofertę muzyczną w wykonaniu naj-
lepszych muzyków młodego pokolenia oraz ich mistrzów. 
Ponadto nowością będzie fakt, że koncerty będą również 
retransmitowane on-line za pomocą social mediów. 

KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika

Patronat GŁOSICIELA
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Wśród artystów występujących w tym roku pojawią się 
przede wszystkich znakomici kameraliści i soliści: 
Jurek Dybał i Kameraliści Sinfonietty Cracovii, Polish Cello 
Quartet, Meccore String Quartet, Atom String Quartet, 

Szymanowski String Quartet, Janusz Wawrowski, Marcin 
Zdunik, Szymon Nehring, Katarzyna Budnik, Tomasz Biń-
kowski, Aleksandra Kuls, Marcin Koziak, Andrzej Ciepliński, 
Jakub Jakowicz, Maciej Kułakowski, Łukasz Chrzęszczyk.

GŁOSICIEL

Wyniki wyborów prezydenckich 2020
w Gminie Zakliczyn - I tura

28 czerwca odbyła się 
pierwsza tura wyborów 
prezydenckich 2020. 
Jak głosowali miesz-
kańcy Gminy Zakliczyn? 
Po pierwsze; gremialnie, 

bo to była historycznie najwyższa frekwencja od wyborów 
w 1989 roku – prawie 64% uprawnionych do głosowania 
wzięło udział w wyborach. Po drugie, na urzędującego 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który uzyskał 68% popar-
cie. A oto wyniki I tury wyborów w Gminie Zakliczyn. 

Andrzej Duda - 4166 głosów (67,93%)
Rafał Trzaskowski - 667 głosów (11,04%)
Krzysztof Bosak - 553 głosy (9,02%)
Szymon Hołownia - 408 głosów (6,65%)
Władysław Kosiniak - Kamysz - 237 głosów (3,86%)

Pozostali kandydaci uzyskali znacznie niższe poparcie. 

Druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca 2020 roku. Po-
lacy wybierać będą pomiędzy dwoma kandydatami, któ-
rzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej głosów, tj. An-
drzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Zakliczyn

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w pierw-
szej turze wyborów prezydenckich. Rekordowa frekwencja 
– blisko 64 procent świadczy o naszej odpowiedzialności. 
Za Polskę, za to, co się będzie działo w naszej Ojczyźnie w naj-
bliższych latach i jak będą wychowywane przyszłe pokolenia. 
Bo nasz wybór będzie miał na to duży wpływ.

Gorąco dziękuję za tak liczne opowiedzenie się za warto-
ściami, które przez lata kształtowały kulturę i historię nasze-
go narodu, a także naszego regionu. Jesteśmy dumni z tego, 
co udało się nam osiągnąć w ostatnich latach dzięki niezwykle 
sprzyjającym warunkom i daliśmy tego wyraz w głosowaniu.

Jednocześnie bardzo proszę o jeszcze liczniejszy udział 
w drugiej turze zaplanowanej na 12 lipca. Pójdźmy ponownie 
do lokali wyborczych. Wykorzystajmy szansę na życie w co-
raz bardziej sprawiedliwym, bezpiecznym i dostatnim kra-
ju. Nasi przodkowie, także na Ziemi Zakliczyńskiej, walczyli 
i przelewali krew marząc o takiej Polsce jaką mamy i możemy 
nadal mieć.

Niech żyje Polska! Niech będzie nadal biało-czerwona!

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
Dawid Chrobak



EMANACJE 2020/Artysta – Dzieło – Spotkania/pamięci Krzysztofa 
Pendereckiego 

1. Inauguracja niedziela, 5 lipca 2020, godz.19.00 
Sala koncertowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 

Jurek Dybał i Kameraliści Sinfonietty Cracovii 
Krzysztof Penderecki 
Trzy utwory w dawnym stylu 
Duo concertante 
Trio smyczkowe 
Kwintet smyczkowy „Kartki z nienapisanego dziennika” 
*** 
Antonin Dvorak – Kwintet smyczkowy G-dur op.77 

       

2. niedziela, 12 lipca 2020, godz.19.00 
Sala koncertowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 

Jakub Jakowicz – skrzypce 
Łukasz Chrzęszczyk – fortepian 
Krzysztof Penderecki 
Cadenza na skrzypce solo 
I Sonata na skrzypce i fortepian 
*** 
II Sonata na skrzypce i fortepian 

       

3. sobota, 18 lipca 2020, godz.19.00 
Bazylika św. Floriana w Krakowie 

Maciej Kułakowski – wiolonczela 
Jan Sebastian Bach 
II Suita d-moll na wiolonczelę solo BWV 1008 
Krzysztof Penderecki 
Suita na wiolonczelę solo 

4. niedziela, 19 lipca 2020, godz.19.00 
Arboretum Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich, Lusławice (Altana) 

Maciej Kułakowski – wiolonczela 
Jan Sebastian Bach 
II Suita d-moll na wiolonczelę solo BWV 1008 
Krzysztof Penderecki 
Suita na wiolonczelę solo 

       

5. sobota, 25 lipca 2020, godz.19.00 
Arboretum Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich, Lusławice (Kaplica, wyłącznie zaproszenia) 

Polish Cello Quartet 
Tomasz Daroch, Adam Krzeszowiec, Wojciech Fudala, Krzysztof Karpeta 
W koncertach Polish Cello Quartet w ramach tegorocznej edycji Festiwalu EMANACJE, artystom 
zespołu towarzyszą młodzi uczestnicy i absolwenci programów edukacyjnych Europejskiego 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów 
wiolonczelowych:  
Gustaw Bafeltowski 
Michał Balas 
Dominik Gawarkiewicz 
Krzysztof Michalski Krzysztofa Pendereckiego 
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 OLCHAWA 

Usługi Pogrzebowe OLCHAWA 
Jurków 26, 32-860 Czchów 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/dobę 

    603 680 051 
e-mail: biuro@krzysztofolchawa.com                       Kwiaciarnia – 693 409 539 

„To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. 
To oni żyją, a my umieramy”. 

Ks. Piotr Pawlukiewicz 



GŁOSICIEL
KONKURS

Konkurs Głosiciela
Nie było tak łatwo jak w majowym konkursie „Głosiciela”, ale obok błędnych, 
nadeszło sporo prawidłowych rozwiązań czerwcowego konkursu. Rada od nas 
i podpowiedź jest taka, że należy uważnie czytać „Głosiciela”, bo rozwiąza-
ne jest zawsze zawarte w aktualnym wydaniu gazety – tak było dotychczas  
i tak jest również w wydaniu lipcowym. Czerwcowe hasło to „Kultura w sie-
ci”. Prawidłowe odpowiedzi nadesłało 67 osób. Gratulujemy! 14 osób podało 
błędną odpowiedź – już teraz w nowym wydaniu jest szansa na poprawną 
odpowiedź. W wyniku losowania przeprowadzonego pod nadzorem sekretarz 
redakcji Marii Chruściel, nagrody w postaci bonów upominkowych wędrują do:

 – Macieja Czecha z Borowej – bon do sklepu Anitex  

 – Barbary Martyki z Paleśnicy – bon do sklepu Biedronka 
(do zrealizowania na stoisku mięsnym)

Gratulujemy zwycięzcom
i zapraszamy do udziału w lipcowym konkursie: 

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 20 lipca 2020 roku prawidłowe 
rozwiązania rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez 
firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie.

Powodzenia!
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