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Od redaktora
Pełni nadziei na lepsze jutro wkroczyliśmy w rok 2021. 
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nie zawsze to co 
zaplanowane jest zrealizowane w takiej formie jak zało-
żyliśmy na wstępie. Chociaż nie przy dźwiękach hucz-
nych bali sylwestrowych i pokazów pirotechnicznych, 
ale w ciszy domowego gwaru i rodzinnych spotkań nad-
szedł kolejny Nowy Rok. 

Końcówka roku 2020 zarówno dla samorządu jak 
i jednostek podległych była pracowita i na pełnych ob-
rotach do ostatnich dni. W styczniowym numerze Gło-
siciela znajdziemy informacje o budżecie gminy i planach 
inwestycyjnych na rok 2021, nowych stawkach za od-
biór śmieci. Przeczytamy też o zakończonym remoncie 
ratusza i drogi w Słonej, prowadzącej na Suchą Górę, 
a także zaczerpniemy garść informacji kulturalnych i do-
wiemy się jak zostali docenieni mieszkańcy naszej gmi-
ny w różnych konkursach. Poznamy sylwetkę nowego 
biskupa pomocniczego naszej diecezji oraz poczytamy 
o pięknych akcjach pomocowych oraz srebrnym jubile-
uszu PKS Jedność Paleśnica, który przypadał w minio-
nym roku.

Niebawem będziemy obchodzić Dzień Babci i Dzień 
Dziadka, z tej okazji wszystkim Babciom i Dziadziom 

życzymy, aby zawsze byli otaczani miłością i serdecz-
nością najbliższych, cieszyli się niezawodnym zdrowiem,  
a uśmiech nie schodził z ich twarzy.

Wydawca mediów lokalnych: 
Miesięcznika Głosiciel i portalu Zakliczyninfo 

Zakliczyńskie Centrum Kultury 32-840 Zakliczyn, Rynek 1
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Życzę wszelkiego dobra w Nowym Roku 
i zapraszam do lektury.

Monika Kulak
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Zamyślenia Ojca Andrzeja
I znowu minął rok -
kolejny krok,
twój krok w drodze do Boga...
Ile w nim było miłości?
Bóg jest sprawiedliwy -
najmniejszy okruch dobra
twoich myśli, twoich słów
i twoich uczynków zapamięta,
nawet gdyby inni zapomnieli,
i gdy ty już nie będziesz 
pamiętał...
Nowy rok niczego nie zamyka, 
wszystko, co najlepsze dopiero
przed tobą...
Tylko zatroszcz się o więcej 
dobra,
więcej miłości w twoim życiu -
o to, co w życiu najważniejsze,
co pomaga żyć i cieszyć się 
życiem,
co wszystkiemu nadaje sens...

- Słowo Odwieczne - Logos, czyli 
Sens
wciela się w życie, tylko przez 
miłość
i dzięki niej...
Życzę wszystkim i sobie 
w tym nowym roku, żebyśmy

nie mijali się z Bogiem czyli 
z Sensem,
żebyśmy otworzyli się na miłość,
bo tylko dla niej warto żyć!

Nic nie jest pewne
Trwałe
Na zawsze
- Z tego na co patrzymy
Czego dotykamy...

W niepewności
Nietrwałości
Tymczasowości wszystkiego
Pewna jest jedynie Miłość...
I jej obietnica względem
Nas ludzi

- Że wszystko
Co z nas z miłości się rodzi 
W Miłość się obróci...

8,5 mln zł z rządu na blok mieszkalny w Lusławicach Tekst: 
Monika Kulak

8,5 mln zł – tyle rządowych ekstra pieniędzy otrzymała 
Gmina Zakliczyn na inwestycje, które minimalizować mają 
negatywne gospodarcze skutki wywołane przez pande-
mię koronawirusa. To najwięcej ze wszystkich samorzą-
dów w powiecie tarnowskim. Za te pieniądze zostanie 
wybudowany budynek mieszkalny wielorodzinny na 40 
mieszkań w Lusławicach.

W ramach pierwszej rządowej tarczy antykryzyso-
wej gmina Zakliczyn dostała przeszło 1,6 mln zł wsparcia 

na dowolne lokalne działania. Pieniądze te 
posłużyły przede wszystkim jako wkład 
własny samorządu do drugiego etapu rewi-
talizacji Rynku w Zakliczynie. Inwestycja ta 
realizowana jest ze wsparciem finansowym 
województwa małopolskiego w ramach pro-
gramu rewitalizacji wsi oraz miasteczek (dzia-
łanie 11.2 – ,,Odnowa obszarów wiejskich” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-20).

Teraz – w ramach drugiego rozdziału środ-
ków dla samorządów z tarczy antykryzyso-
wej – Gmina Zakliczyn otrzymała rekordo-
we 8,5 mln zł. Tym razem środki finansowe 
przydzielane były już na konkretne zadania 
inwestycyjne. 

W przypadku gminy Zakliczyn będzie to 
budowa bloku mieszkalnego na 40 mieszkań 
w Lusławicach.

- Mieszkania w Lusławicach będą mieszka-
niami wykończonymi „pod klucz” – informuje 
burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid 

Chrobak. – Mamy już pełną dokumentację i wszystkie nie-
zbędne pozwolenia. Jeszcze w grudniu został ogłoszony prze-
targ i wkrótce rozpoczną się prace budowlane. Dziękuję parla-
mentarzystom z naszego regionu za wsparcie naszych starań, 
a przede wszystkim premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 
za uznanie i praktyczne potwierdzenie tego, że inwestycje lo-
kalne są dla rządu inwestycjami strategicznymi. To realizacja 
zasady zrównoważonego rozwoju kraju.
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Coraz większy budżet i coraz więcej na inwestycje Tekst: Rafał Kubisztal

Drugi etap i dokończenie rewitalizacji centrum Zakliczy-
na, rozpoczęcie budowy wielorodzinnego bloku miesz-
kalnego w Lusławicach, rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej oraz działania proekologiczne – to sztan-
darowe tegoroczne przedsięwzięcia samorządu gminy 
Zakliczyn. Budżet na 2021 rok, zakładający rekordową 
kwotę wydatków na poziomie przeszło 74,5 mln zł, został 
jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w Zakliczynie. 
A w ciągu roku na pewno powiększy się o dodatkowe pie-
niądze pozyskane z różnych źródeł.

Na wydatki majątkowe, czyli inwestycje w budżecie 
Gminy Zakliczyn na 2021 rok zagwarantowano ponad 
15,8 mln zł. To też rekord jeśli idzie o kwotę początkową.

W tym roku ruszy budowa bloku wielorodzinnego z 40 
mieszkaniami w Lusławicach. Na ten cel w budżecie zapisa-
no 5 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest na 2022r.
Przypomnijmy, że gmina Zakliczyn otrzymała na tę inwe-
stycję 8,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Była to największa kwota w powiecie tarnowskim 
z drugie transzy tzw. rządowej tarczy antykryzysowej dla 
samorządów.

Kontynuowana będzie rewitalizacja Rynku w Zakliczy-
nie. Samorząd na drugi etap tych prac uzyskał dofinanso-
wanie w wysokości ponad 4,2 mln zł z województwa ma-
łopolskiego z programu unijnego zakładającego właśnie 
rewitalizację wsi i miasteczek. Na to przedsięwzięcie w bu-
dżecie na 2021 rok jest 4,8 mln zł. 

Na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycz-
nego i klimatu zapisano prawie 1,7 mln zł. Kontynuowany 
będzie projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii 
Małopolski”, będą udzielane dotacje na finansowanie lub 
dofinansowanie dla właścicieli budynków na wykonanie in-
stalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp 
ciepła. Będzie realizowany również program wymiany ni-
skosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe.

Ponad 2 mln zł jest na budowę kanalizacji sanitarnej 
przebiegającej przez miejscowości Lusławice i Faściszo-
wa wraz z rozbudową sieci wodociągowej zlokalizowanej  

w m. Lusławice i Roztoka.
Na zadania z wiązane z modernizacją, przebudową i bu-

dową dróg na terenie gminy w budżecie jest 1,5 mln zł. 
M.in. za kwotę przeszło miliona złotych dokończona zo-
stanie przebudowa dróg i chodników w ramach pierwsze-
go etapu rewitalizacji centrum Zakliczyna (dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych). Wykonane zostaną 
również nakładki asfaltowe w kilkunastu miejscowościach 
Gminy Zakliczyn. Środki w budżecie na 2021 rok zabez-
pieczone na wykonanie nowych asfaltów zostaną powięk-
szone w ramach części środków pochodzących z oszczęd-
ności z 2020 roku. Sporządzona zostanie dokumentacja 
projektowa i wykonane oświetlenie przy drodze gminnej 
„Wymysłów” w Gwoźdźcu, przy drodze gminnej w Falisze-
wicach, a także przy drogach powiatowych m.in. we Wró-
blowicach, Filipowicach i Stróżach.

Z inwestycji w obszarze bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej warto wymienić wykonanie projektu 
wraz z rozbudową istniejącej remizy OSP w Woli Stróskiej 
oraz wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, 
nadbudowę i przebudowę remizy OSP w Stróżach.

Wybudowana zostanie altana przy budynku świetlicy 
w Słonej, wiata w Faściszowej oraz zmodernizowane zo-
staną budynki komunalne w Bieśniku i Zdoni. Będą tam 
świetlice środowiskowe. Wykonana zostanie też doku-
mentacja projektowa trybuny przy boisku sportowym 
w Paleśnicy.

- To budżet rekordowy jeśli idzie o kwotę początkową, 
a w ciągu roku na sesjach Rady Miejskiej na pewno wprowa-
dzać będziemy do budżetu dodatkowe pieniądze z pozyska-
nych środków rządowych czy unijnych na różne przedsię-
wzięcia – mówi burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid 
Chrobak. – Jest to budżet zrównoważony, zakładający rozwój 
gminy w różnych kierunkach. Inwestujemy w przestrzeń pu-
bliczną, nowe mieszkania, drogi, ale także w sieć kanalizacyjną 
i wodociągową. Będziemy robić wszystko, aby Gmina Zakli-
czyn była nadal jednym z liderów w regionie jeśli idzie o roz-
mach inwestycyjny i pozyskiwane środki zewnętrzne.

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych
Podczas grudniowej sesji Rada Miejska w Zakliczynie do-
konała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty.

Wysokość opłaty miesięcznej będzie ustalona na pod-
stawie danych zawartych w deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.

Rada Miejska w Zakliczynie ustaliła stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko-
ści 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na terenach wiejskich Gminy 
Zakliczyn i 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieru-
chomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta 
Zakliczyn.

Ponadto ustalono stawkę opłaty podwyższonej za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny w wysokości 40,00 zł 
miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zamieszkałych, 
położonych na terenach wiejskich Gminy Zakliczyn i 46,00 
zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zamieszka-
łych, położonych na terenie miasta Zakliczyn.

Rada ustaliła też częściowe zwolnienie z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

Tekst: Monika Kulak
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,,Powodziówka” w Słonej 
wykonana jeszcze przed świętami 

Jak już informowaliśmy w listopadzie 2020 r. Gmina Zakli-
czyn na wniosek Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity 
otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na wykonanie zadania pn. „Remont drogi 
gminnej 203364K „Zakliczyn- Kończyska- Kalinówka” 
w miejscowości Słona w km 2+990-3+203, 3+273-4+430”.

Dzięki przyznanym środkom rządowym na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych kolejna z dróg gminnych zosta-
ła gruntownie wyremontowana. Remont drogi obejmował 
wymianę podbudowy, remont poboczy oraz wykonanie na-
wierzchni asfaltowej o łącznej długości blisko 1,4 kilometra 
na drodze gminnej w Słonej prowadzącej na Suchą Górę do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1393K Ciężkowice – 
Jastrzębia – Zdonia.

Po podpisaniu umowy w dniu 30.11.2020r. wykonawca 
- firma Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Woj-
ciech Krzyżak z siedzibą w 33-862 Porąbka Iwkowska 32, 
niezwłocznie przystąpił do realizacji ww. zadania. Pogoda 
sprzyjała robotom drogowym i inwestycja ta w dość trud-
nym terenie, została zakończona i odebrana przed święta-
mi ku wielkiemu zadowoleniu mieszkańców miejscowości 
Słona. Całkowity koszt zadania to kwota 554.187,43 zł, 
w tym wartość dofinansowania to kwota 439.413,00 zł 
(80% dofinansowania).

Tekst: Monika Kulak, 
Foto: z arch. UM Zakliczyn

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowią-
ce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Wzrost opłaty za odbiór odpadów komunalnych jest 
uwarunkowany faktem, iż w wyniku przeprowadzonej 
kontroli przez pracowników Urzędu Miejski w Zakliczy-
nie okazało się, że strumień ilości śmieci jest o blisko 50% 
większy niż był deklarowany przez mieszkańców, co spo-
wodowało wystąpienie przez firmę obsługującą wywozy 
w naszej gminie z wnioskiem o aneksowanie umowy ze 
względu na duży wzrost kosztów obsługi zadania. A jak się 
ma sytuacja w gminach naszego regionu? 

Z przeprowadzonego wywiadu telefonicznego przez 
pracownika magistratu wnika, że w gminie Wojnicz wyso-
kość stawki za odbiór odpadów komunalnych na 1 osobę 
wynosi – 30 zł/os., w gminie Pleśna – 29 zł / na osobę, 

w gminie Tuchów zarówno dla miasta jak i sołectw – 26 
zł/os. w przypadku braku kompostownika i 23 zł /os. dla 
użytkowników posiadających kompostownik. Natomiast 
w gminie Gromnik od 1.01.2021 r. mieszkańcy będą pła-
cić 19 zł/os. za odpady segregowane, a w gminie Czchów 
obowiązywać będzie taka sama stawka dla miasta i wsi , tj. 
17 zł z kompostownikiem, a 19 zł/os. w przypadku braku 
kompostownika.

Właściciel (użytkownik) nieruchomości jest obowiązany 
do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi według nowego wzoru 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn w formie 
papierowej: osobiście (pok. nr 8) lub drogą pocztową albo 
w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej Platfor-
my Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Komunikat w sprawie wykazu nieruchomości
„Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Zakliczyn, przeznaczo-
nych do oddania w użytkowanie, dzierżawę, najem 
i użyczenie.”
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Komunikat Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie in-
formuje, że od miesiąca grudnia 2020 r. zostały nadane in-
dywidualne numery rachunków bankowych.
Uprzejmie prosimy, aby realizowali Państwo wpłaty na  
rachunek bankowy podany na fakturze. 

Wpłata na inny niż wskazany rachunek spowoduje brak 
rozliczenia płatności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  
telefonu: 14 665 35 01.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
Robert Bielatowicz

20 tys. na sprzęt dla OSP w Stróżach

Będą nowe mundury ochronne 
dla OSP z Wróblowic

To już kolejne wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Gminie Zakliczyn pochodzące z Funduszu Sprawie-
dliwości. Niedawno informowaliśmy o zakupie mundurów 
ochronnych dla OSP we Wróblowicach, tym razem o nowy 
sprzęt została wyposażona jednostka OSP ze Stróż.

W ramach zadania dokonano zakupu 4 kompletów 
ubrań specjalnych, 2 kompletów ubrań koszarowych,  
6 kominiarek, agregatu prądotwórczego, radiotelefonu, 
piły spalinowej, narzędzia ratowniczego oraz 6 latarek. Cał-
kowity koszt zadania wyniósł 20.250 zł, w tym 20 tys. zł 
pochodziło z Funduszu Sprawiedliwości a 250,00 to wkład 
własny Gminy Zakliczyn.

Głównym celem tego zadania jest poprawa zdolności 
bojowej i stanu wyposażenia jednostki OSP w Stróżach 
biorącej bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-ga-
śniczych na terenie gminy, a w ślad za tym zwiększenie bez-
pieczeństwa publicznego w Gminie Zakliczyn.

Uroczystego przekazania zakupionego sprzętu dokona-
ła Pani Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego w sobotę 19 grudnia na ręce Burmistrza 

Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka, w obecności 
radnego Rady Miejskiej w Zakliczynie Macieja Krakow-
skiego, sołtysa sołectwa Stróże dh Antoniego Tepra oraz 
Prezesa OSP w Stróżach Janusza Jaszczura i druhów ze stó-
skiej jednostki.

1 grudnia delegacji z Gminy Zakliczyn, w skład któ-
rej wchodzili Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Da-
wid Chrobak, druhna i Sołtys Wróblowic Ewelina Baca, 

druhna Wioletta Osiecka i druh Piotr Osiecki oraz Pre-
zes Zarządu Gminnego OSP Tomasz Damian, został wrę-
czony symboliczny czek na kwotę 39.600,00 zł na zakup 
mundurów ochronnych dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Wróblowic.

To już kolejna tego typu pomoc z Funduszu Sprawiedli-
wości, jaką otrzymują strażacy w regionie, gdyż od kilku 
lat dzięki rozszerzonej formule działania Funduszu Spra-
wiedliwości jest możliwe udzielanie wsparcia dla służb 
ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonych. Jak poda-
ją statystyki, to właśnie członkowie jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych, w przypadku ponad połowy 
wypadków drogowych, jako pierwsi udzielają pomocy 
poszkodowanym.

Przekazanie odbyło się w Dalewicach, gospodarzem 
wydarzenia byli strażacy z Dalewic z wójtem gminy Ko-
niusza – Wiesławem Rudkiem – na czele. Czek z Funduszu 
Sprawiedliwości przekazał Poseł Norbert Kaczmarczyk.

Tekst i Foto: Monika Kulak

Tekst i Foto: Monika Kulak
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Podwójny Brązowy Dyplom 
dla Chóru Cantando Canzoni

6 grudnia został rozstrzygnięty I Ogólnopolski Konkurs 
Chórów On-line Wysoka 2020, którego organizatorem był 
Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej. 

Innowacyjna formuła konfrontacji zespołów chóralnych 
zgromadziła 17 zespołów z całej Polski, które rywalizowały 
łącznie w 7 kategoriach. 

Zakliczyński Chór Cantando Canzoni pod batutą Dawida 
Nawalańca startował w kategorii Chórów mieszanych (po-
wyżej 25 osób) i uzyskał 72 pkt. oraz „Brązowy Dyplom”. 
To nie jedyny powód do radości dyrygenta, gdyż w katego-
rii Chórów kościelnych również „Brązowy Dyplom” i 70 pkt 
otrzymał Chór z Powroźnika Cantores Sancti Jacobi także 
dyrygowany przez Dawida Nawalańca.

Ale to nie koniec sukcesów naszego zakliczyńskiego 
chóru Cantando Canzoni, gdyż 12 grudnia zostały ogłoszo-
ne wyniki prestiżowego Festiwalu Cantantes Lublinensis 
- Edycja Specjalna w Lublinie, gdzie nasz chór zdobył ko-
lejny „Brązowy dyplom” uzyskując 73,4 pkt. Festiwal jest 
organizowany od 2016 roku przez Polski Związek Chórów 
i Orkiestr Oddział w Lublinie.

Ponadto dyrygent chóru Dawid Nawalaniec otrzymał 
jedną z nagród specjalnych. Jury, któremu przewodniczy-
ła dr hab. Monika Mielko-Remiszewska - Prezes PZChiO, 
profesor UMCS (Instyutut Muzyki WA UMCS Lublin) po-
stanowiło przyznać specjalną nagrodę dla dyrygenta, 

który przygotował i dokonał nagrania na tegoroczną edycję 
specjalną.

Specjalna Edycja Festiwalu miała charakter online, jak 
zresztą wiele wydarzeń kulturalnych w ostatnich miesią-
cach. Każdy chór prezentował dwa utwory - jeden utwór 
związany ze św. Janem Pawłem II w 100-lecie urodzin Pa-
pieża lub utwór o tematyce religijnej a drugi utwór, wybra-
ny z trzech edycji Konkursu dla Kompozytorów Lubelskich 
lub utwór dowolny. 

Serdecznie gratulujemy chórowi i dyrygentowi, życzymy 
dalszych sukcesów i satysfakcji z tworzenia muzyki w tym 
trudnym czasie.

Tekst i Foto: Monika Kulak

Ważna informacja dla petentów
Nadleśnictwa Gromnik

Nadleśnictwo
Gromnik

W związku z panującą pandemią koronawirusa Nadleśnictwo Gromnik informuje o podję-
tych działaniach zapobiegawczych w związku z obsługą właścicieli lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa: 

- Specjaliści ds. lasów niepaństwowych wszelkie wnioski rozpatrują po uzgodnieniu 
telefonicznym: 

Agnieszka Naklicka  gminy: Gromnik, Zakliczyn  tel. 606 439 824

Uprzejmie prosimy wszystkich interesantów o zdalne załatwianie spraw 
za pomocą poczty elektronicznej (gromnik@krakow.lasy.gov.pl) lub kontakt telefoniczny  
14 651 50 81.

W przypadku konieczności załatwienia sprawy osobiście dostosowania się do poniż-
szych wytycznych:

1. Nosić osłonę nosa i ust.
2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 2 metry).
3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.
4. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie. 
5. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie (dezynfekcja rąk dostępnymi środkami).
Wszelkich niezbędnych informacji udziela sekretariat Nadleśnictwa.

Przepraszamy za powstałe niedogodności, ale są one podyktowane wspólnym dbaniem o bezpieczeństwo i zdrowie nas 
wszystkich w świetle obecnie panującej w kraju sytuacji. 

Tekst: Magdalena Hołda, Nadleśnictwo Gromnik
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Finał realizacji projektów Klucza  
z Województwem Małopolskim

W dniu 29 grudnia zostały zakończone dwa projekty 
Stowarzyszenia Klucz dofinansowane ze środków finan-
sowych Województwa Małopolskiego. Dzięki realizacji 
projektu „Rozwój Strażackiej Orkiestry Dętej Filipowice 
w czasach pandemii” w programie „Małopolskie Orkie-
stry Dęte 2020” został zakupiony przez stowarzyszenie 
a następnie przekazany w użyczenie instrument eufonium 
dla członka Strażackiej Orkiestry Dętej z Filipowic. W ra-
mach projektu zostało również zorganizowane szkolenie 
online dla członków orkiestry na temat musztry, szkolenie 
poprowadził kapelmistrz Dominik Malik a wzięło w nim 
udział 30 osób.

Dodatkowo Zakliczyńskie Centrum Kultury ze środków 
własnych sfinansowało zakup trąbki, którą również prze-
kazano w użyczenie na potrzeby orkiestry. Tym samym or-
kiestra wzbogaciła się o dwa nowe instrumenty użyczone 
nieodpłatnie. Zakupione instrumenty przekazał członkom 

orkiestry Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chro-
bak, Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury i jedno-
cześnie Prezes Stowarzyszenia Klucz Kazimierz Dudzik 
w obecności radnego Rady Miejskiej z Filipowic Zygmunta 
Olchawy. Podczas wręczenia był też obecny dotychcza-
sowy kapelmistrz SOD Dominik Malik, który niedawno 

Tekst i Foto: Monika Kulak

Ratusz po remoncie Tekst: Monika Kulak, 
Foto: Kazimierz Dudzik, Stanisław Kusiak

Czas pandemii i ograniczenia w normalnym funkcjono-
waniu dla instytucji kultury Zakliczyńskie Centrum Kul-
tury wykorzystało bardzo intensywnie na remont ratusza 
(zwłaszcza związany z usuwaniem skutków marcowego 
pożaru). Wykonano remont klatki schodowej, kotłowni, 
pomieszczeń biurowych i powstało m. in. archiwum, zo-
stały też odnowione przez Stanisława Kusiaka malowidła 
na parterze ratusza zdobiące jego korytarz.

Po zakończonym remoncie w siedzibie Zakliczyńskiego 
Centrum Kultury część korytarza na poddaszu (za tzw. szy-
bą) służy do ekspozycji i sprzedaży pamiątek, wydawnictw 
lokalnych, obsługi klientów w zakresie usług reprograficz-
nych (ksero, druk, etc). 

Natomiast pomieszczenie służące dotąd za składnicę 
dokumentów i zasobów zostało wyposażone w nowe re-
gały i przekształcone w archiwum zakładowe, nad którym 
pieczę pełni Maria Chruściel - specjalistka ds. administra-
cyjno – ekonomicznych w Zakliczyńskim Centrum Kultury.

Prace remontowe profesjonalnie i terminowo wykonała 
firma „Malu-malu”.

Jesteśmy gotowi na wznowienie pełnej działalności i za-
praszamy, jak tylko na to pozwolą rygory epidemiczne.
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Studio Form Teatralnych 
„Scena Jordana” - „ZASIĘG”

Nawet w trudnych pandemicznych czasach wśród dzieci 
i młodzieży oraz ich rodziców jest wola do uczestniczenia 
w działalności kulturalnej, zwłaszcza w okresie gdy dzie-
ci zostały odizolowane od rówieśników i większość czasu 
spędzają w domach. Przy zachowaniu wszelkich środków 
ostrożności Stowarzyszenie „Klucz” wraz z dwunasto-
ma młodymi aktorami realizowano projekt zakładający 
warsztaty teatralne oraz wystawienie spektaklu. Z wiado-
mych przyczyn spektakl nie mógł odbyć się przy udziale 
publiczności jednak to nie zniechęciło członków Studia 
Form Teatralnych „Scena Jordana” , którzy od październi-
ka do grudnia 2020 roku spotykali się co tydzień w mniej-
szych grupach i ćwiczyli przydzielone im role pod bacznym 
okiem Pani reżyser Haliny Machel. Wspólną pracą i po-
przez niezliczoną ilość prób udało się przygotować dzie-
ciaki do momentu nagrania spektaklu. Gościnnie w spek-
taklu wystąpiła również Kapela Opatkowice.

Przygotowania do spektaklu były możliwe dzięki Dy-
rektorowi Zakliczyńskiego Centrum Kultury – Kazimierzo-
wi Dudzikowi, który napisał na tą okoliczność scenariusz 
sztuki pt. „Zasięg”. Okazało się, że w trakcie realizacji pro-
jektu musiał scenariusz uzupełnić o dodatkową scenę dla 

najmłodszych uczestników spektaklu, którzy swoją drogą 
spisali się na medal i rewelacyjnie odtworzyli przypisane 
im role - sam autor scenariusza był zachwycony ich grą 
aktorską.

20 grudnia 2020 roku o godzinie 17.00 na naszej stronie 
internetowej można było oglądać premierę spektaklu pt. 
„Zasięg”, spektakl napisany przez Kazimierza Dudzika w re-
żyserii Haliny Machel a muzykę do niego przygotował Mar-
cin Korbut. Spektakl przedstawia czasy współczesne, na-
wiązuje do obecnej sytuacji na świecie, ale również zachęca 
do zastanowienia się nad tym jak żyli nasi przodkowie jaka 
była ich historia i dlaczego pamięć o nich jest ważna.

 Podczas premiery szacunkowo przed ekranami monito-
rów zasiadało około 60 osób, na dzień po premierze mamy 
już na swoim koncie 110 wyświetleń na YT, z każdym dniem 
ta liczba będzie jeszcze rosła, gdyż spektakl można bezpłat-
nie oglądać w zakładce ZakliczyńskaTV na naszej stronie 
internetowej po prawej stronie http://wzck.zakliczyninfo.
pl/jordan.php, znajdziecie tam również inne spektakle, któ-
re realizowaliśmy do tej pory.

Chciałabym z tego miejsca pogratulować młodym akto-
rom, którzy poświęcili sporo czasu na naukę i dopracowanie 
swoich kwestii oraz dali z siebie dużo energii podczas krę-
cenia materiału nagraniowego. Gratulacje również należą 
się członom Kapeli Opatkowice, którzy gościnnie wystąpili 
ze swoim koncertem. Gro osób wspólnie pracowało nad re-
alizacją tego przedstawienia za co jako koordynator jestem 
ogromnie wdzięczna. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
uda nam się realizować kolejne teatralne przedsięwzięcia, 
zwłaszcza, że w gronie pracowników ZCK mamy własne-
go scenarzystę oraz reżysera, którzy mają kolejne pomysły, 
a nasza grupa teatralna z chęcią weźmie w nich udział.

Dofinansowano ze środków finansowych 
Województwa Małopolskiego

Tekst: Ewelina Siepiela,
Foto: Stanisław Kusiak

przekazał batutę i kierowanie filipowicką orkiestrą Dawi-
dowi Nawalańcowi. Z rąk Dyrektora przyjął podziękowa-
nia za dotychczasową prace i zaangażowanie w działalność 
Strażackiej Orkiestry Dętej w Filipowicach.

Stowarzyszenie Klucz zrealizowało również projekt 
„Trwając w tradycji” w ramach Małego grantu z Wojewódz-
twa Małopolskiego. Z uzyskanego grantu zostały zaku-
pione i przekazane w użytkowanie na rzecz członków Ze-
społu Folklorystycznego Gwoździec 5 kompletów strojów 
lubelskich (krzczonowskich) damskich i męskich. Ponadto 
w ramach projektu choreograf Janusz Cierlik opracował 
również program choreograficzny właśnie do tańców 
lubelskich.

Przekazania strojów na ręce kierownika Zespołu 
Folklorystycznego Gwoździec Agaty Nadolnik doko-
nał Burmistrz Dawid Chrobak wraz z Dyrektorem ZCK 
i Prezesem Klucza Kazimierzem Dudzikiem w obecności 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zakliczynie Sta-
nisława Nadolnika i radnego Zygmunta Olchawy.

Dofinansowano ze środków finansowych 
Województwa Małopolskiego
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„Scena Jordana” - „ZASIĘG”

Tekst i Foto: Monika KulakO Wigilii z Kapelą “Opatkowice”
Kapela „Opatkowice” działająca przy Zakli-
czyńskim Centrum Kultury wiele razy za-
skakiwała publiczność, dając popis swoim 
umiejętnościom, pomimo tak młodego wie-
ku (kapela działa od 2018 r.). Tym razem to 
członkowie kapeli zostali zaskoczeni przez 
jej kierownika - instruktora ds. kultury ludo-
wej w ZCK - Halinę Machel, która zaprosiła 
członków kapeli wraz z rodzicami do przygo-
towania wigilijnego wideoklipu.

Członkowie kapeli, dzieci i młodzieży, 
w ogóle nie byli przygotowani artystycznie 
do odtworzenia obrzędu. Wyjazd do domu, 
w którym nagrywano czyli Osada Młyńska 
Roztoka-Brzeziny był dla nich do końca ta-
jemnicą. Nie wiedzieli dokąd jadą, w jakim 
miejscu będzie nagrywany klip, jaki jest jego 
scenariusz.

Zamierzeniem kierownika było aby młodzież i dzieci prze-
żyły wigilię taką, jak to kiedyś bywało, w latach młodzień-
czych ich rodziców i dziadków. Kierownikowi zależało aby 
wszystkie potrawy, które zagościły na wigilijnym stole były 
wykonane własnoręcznie poniekąd również odnalezione 
z przepisów ze starych książek kucharskich, więc Pani Ha-
lina własnoręcznie przygotowała dania wigilijne. Młodzieży 
spodobał się ten eksperyment i chętnie go współtworzyli, 

spontanicznie grając swoje role w nagraniu. Ale nie tylko 
młodzież i dzieci były zadowolone z tego doświadczenia. 
Jedna z mam uczestnicząca w nagraniu powiedziała na za-
kończenie, że dziękuję za możliwość przeniesienia się w cza-
sie do czasów wczesnego dzieciństwa.

Członkowie kapeli wraz z opiekunami życzą wszystkim 
szczęśliwego Nowego Roku przede wszystkim w zdro-
wiu, miłości i spokoju, aby już wkrótce była możliwość 
wspólnego muzykowania i dzielenia się talentami z lokalną 
społecznością.

Nagrodzono laureatów konkursu 
“Opowiedz mi o świętym” 

Z powodu ograniczeń pandemicznych wiele wydarzeń 
upamiętniających 100-lecie urodzin Patrona Miasta 
i Gminy Zakliczyn św. Jana Pawła II, między innymi Gala 
Papieska, zostało przeniesionych na czas po pandemii, 
dlatego w ostatnich dniach starego roku postanowiono 
wręczyć nagrody laureatom konkursu literackiego pt.: 
„Opowiedz mi o świętym”. 

W skład komisji konkursowej wchodzili: Przewodni-
czący - Burmistrz Dawid Chrobak i członkowie: Dyrektor 

Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik, Peł-
nomocnik ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zakliczynie i redaktor mediów Zakli-
czyńskiego Centrum Kultury Monika Kulak, a nad cało-
ścią konkursu czuwał sekretarz komisji - Ewelina Siepiela 
- specjalista ds. projektów grantowych w Zakliczyńskim 
Centrum Kultury.
Nadesłane prace konkursowe prezentowały wysoki po-
ziom literacki. Nagrody i wyróżnienia wręczali Burmistrz 
Dawid Chrobak, Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultu-
ry Kazimierz Dudzik, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Nadolnik oraz radny Zygmunt Olchawa.
I miejsce - Anna Słowińska z Faściszowej
II miejsce - Milena Kochan z Faściszowej
III miesjce - Michał Słowiński z Faściszowej
Wyróżnienie - Julia Rudnicka z Borowej
Wyróżnienie - Kinga Świerczek z Faściszowej
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Nagrody 
w konkursie zostały zakupione ze środków finansowych 
Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz ze środków z tzw. 
funduszu korkowego w ramach realizacji zadań wynikają-
cych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Tekst i Foto: Monika Kulak
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Nagroda TVP Polonia
dla Katarzyny Mróz i Amadeusza Sarneckiego 

Tekst: Monika Kulak

TVP Polonia od 1995 r. przyznaje dorocz-
ne nagrody „Za zasługi dla Polski i Polaków 
poza granicami kraju”. W tym roku szczegól-
nym dla nas wszystkich, TVP Polonia pra-
gnęła uhonorować nagrodą Polaków, którzy 
w czasach pandemii troszczyli się o innych, 
dając wyraz swej niezwykłej solidarności 
z najbardziej potrzebującymi. Kandydatów 
do nagrody mogli zgłaszać widzowie w ra-
mach akcji TVP Polonia „Wielkie Serca Po-
laków”. Laureatami są ludzie zasłużeni dla 
kultury, sztuki, edukacji i sportu, którzy 
w szczególny sposób przyczynili się do roz-
sławienia Polski i Polaków na całym świecie.

To prestiżowe wyróżnienie, tym razem tra-
fiło również do bohaterów czasu pandemii. 
Zamknięci w domach, otworzyli swoje serca, 
niosąc bezinteresowną pomoc. W walkę z pandemią włą-
czyło się wiele organizacji polonijnych, duszpasterstwa, 
harcerze i uczniowie polskich szkół.

W niedzielę 27 grudnia na kanale telewizyjnym TVP 
Polonia o 20.35 mogliśmy śledzić Galę Wielkie Serca Po-
laków, podczas której wręczano nagrody „Za zasługi dla 
Polski i Polaków poza granicami kraju” osobom i organiza-
cjom, które w szczególny sposób wykazały się troską o na-
juboższych w czasie pandemii.

 Wśród laureatów znaleźli się też rodzeństwo Katarzyna 
Mróz ze Zdoni i Amadeusz Sarnecki obecnie mieszkający 
w Nowym Sączu wraz z narzeczoną Narisą obywatelką 
Tajlandii, którzy byli inicjatorami i koordynatorami akcji 
Polacy Pomagają. Dzięki tej akcji udało się zebrać ponad 
60 tys. zł i przeznaczyć na przygotowanie i wydanie ok. 15 
tys. posiłków dla mieszkańców wyspy Phuket w Tajlandii, 
której gospodarka opierająca się głównie na turystyce, zo-
stała całkowicie sparaliżowana podczas wybuchu pande-
mii koronawirusa. Poniżej przedstawiamy koordynatorów 
całej akcji pomocowej.

Narisa Vahab od urodzenia mieszka na tajskiej wyspie 

Phuket. Mówi w 3 językach - tajskim, angielskim oraz chiń-
skim (uczy się również polskiego). Zna potrzeby lokalnych 
mieszkańców i koordynuje działania na miejscu ze wspar-
ciem lokalnych osób.

 Katarzyna Mróz prowadzi swoją firmę, na co dzień 
mama 4 dzieci, żona, od lat aktywnie angażuje się w po-
moc charytatywną. Zajmuje się sprawami organizacyjny-
mi, koordynowaniem akcji, współorganizuje akcje Polacy 
Pomagają.

Amadeusz Sarnecki - pracuje zdalnie i zajmuje się po-
zycjonowaniem stron www oraz tworzeniem start-upów. 
Sporo podróżuje, odwiedził 6 kontynentów, ukończył bieg 
maratoński oraz działa charytatywnie. Współorganizuje 
akcje Polacy Pomagają.

Działają jako silny zgrany zespół, który łączy wspólny 
cel, nieść pomoc tam gdzie jest potrzebna. Każda osoba 
z trójki koordynatorów posiada własną pracę i przychody, 
na niesienie pomocy poświęcają swój wolny czas i robią to 
z pasją i zaangażowaniem. Pomaganie jest jak widać mocną 
stroną naszych rodaków. Dzięki otwartości serc, zaanga-
żowaniu i ofiarności setek darczyńców pomoc ciągle pły-
nie do Tajlandii.
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12 grudnia w południe Stoli-
ca Apostolska ogłosiła decy-
zję Ojca Świętego Franciszka 
o nominacji ks. Artura Waż-
nego na biskupa pomocni-
czego diecezji tarnowskiej. 
Biskup nominat pełnił do-
tychczas funkcję ojca du-
chownego kapłanów diecezji 
tarnowskiej.

Ks. Artur Ważny urodził 
się 12 października 1966 r. 
w Rzeszowie. Pochodzi z pa-
rafii Przemienienia Pańskiego 
w Ropczycach (obecna diece-

zja rzeszowska). W latach 1985-1991 odbywał formację filo-
zoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 r. 
w Tarnowie.

W latach 1991-1995 pracował jako wikariusz w parafii 
Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W latach 1995-1999 
był wikariuszem parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie
-Mościcach. Podjął też studia specjalistyczne na Uniwersy-
tecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie 
teologii pastoralnej.

W 1998 r. został dyrektorem diecezjalnego biura duszpa-
sterstwa młodzieżowego. W 1998 r. został duszpasterzem 
akademickim w Tarnowie, a w 2003 r. diecezjalnym duszpa-
sterzem akademickim.

W latach 2007-2014 był probosz-
czem parafii NMP Królowej Polski 
w Tarnowie-Mościcach. W latach 
2014-2019 był dyrektorem diecezjal-
nego biura nowej ewangelizacji. Od 
2019 r. jest ojcem duchownym ka-
płanów diecezji tarnowskiej. Ojciec 
Święty przydzielił księdzu prałatowi 
tytularną stolicę Mazaca (łac. Diocesis 
Mazacensis) obecnie na terenie Algie-
rii. Jest to czternasty biskup pomocni-
czy w historii diecezji tarnowskiej.

Biskup nominat jest znany miesz-
kańcom naszej gminy przede wszyst-
kim z prowadzenia modlitwy podczas 
Diecezjalnego Koncertu Uwielbienia 
(od jego pierwszej edycji w 2015 r. 
przez trzy kolejne lata), który odbywa 
się wieczorem w Boże Ciało, na rynku 
w Zakliczynie. 

“Patris corde”, czyli Ojcowskim ser-
cem będzie hasłem biskupiej posługi 
biskupa nominata Artura Ważnego. 
Ks. Artur hasło to zaczerpnął z tytu-
łu listu apostolski papieża Franciszka, 
opublikowanego 8 grudnia z okazji 

150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła po-
wszechnego. Jak poinformował ks. Artur Ważny na falach 
diecezjalnego radia RDN, św. Józef będzie nie tylko patro-
nem roku jego święceń biskupich, ale całej posługi.

Na herbie biskupim zobaczymy Maryję, Józefa i otwar-
tą Księgę. Święcenia odbędą się 30 stycznia w kościele 
w Tarnowie-Mościcach.

Ks. Artur Ważny nowym biskupem 
pomocniczym diecezji tarnowskiej

Tekst: Monika Kulak,
Foto: arch. ZCK

 

 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 
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Finał 20 edycji projektu Szlachetna Paczka za nami
Kiedy w sobotę 14 listopada 2020 r. została otwarta Baza 
Rodzin w projekcie Szlachetna Paczka realizowanym od 
20 lat przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa, można 
było mieć wiele obaw co do powodzenia projektu w tym 
trudnym dla wszystkich roku. Oczywiście i w tej edycji, 
pomimo przeszkód związanych z szalejącą epidemią koro-
nawirusa, w Zakliczynie znalazła się grupa Wolontariuszy 
chętnych do niesienia pomocy rodzinom w potrzebie. 

Tym razem liderem Rejonu Zakliczyn nad Dunajcem został 
Tomasz Krakowski, na co dzień zawodowo pracownik socjal-
ny, a z zamiłowania wolontariusz i społecznik o wielkim sercu. 
W zakliczyńskim rejonie działało 16 wolontariuszy, włączono 
do projektu 52 rodziny z gmin Ciężkowice, Czchów, Dębno, 
Gnojnik, Gromnik, Gródek nad Dunajcem, Rzepiennik Strzy-
żewski, Wojnicz i oczywiście Zakliczyn.

W dniach 12-13 grudnia minionego roku miał miejsce tzw. 
Weekend Cudów, to właśnie wtedy starannie zapakowane 
paczki trafiły do rodzin w potrzebie. Zakwalifikowane do pro-
jektu rodziny zostały obdarowane paczkami oszacowanymi 
przez Darczyńców na łączną kwotę 248.950,00 zł, co daje 
średnią wartość jednej paczki 4.787,50 zł. 

Dzięki zaangażowaniu i bezinteresownej pracy Wolonta-
riuszy oraz pięknym sercom Darczyńców wiele rodzin otrzy-
mało nie tylko pomoc materialną ale również nadzieję na lep-
sze jutro i motywację do pokonywania trudności na co dzień. 

Drużyna Szlachetnej Paczki Rejonu Zakliczyn nad Du-
najcem przekazuje serdeczne podziękowania skierowane:

• do klasztoru pw. Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci 
Mniejszych w Zakliczynie za coroczne udostępnienie po-
mieszczeń na magazyn oraz wszelką pomoc oraz życzli-
wość w czasie Finału i po nim;

• do Firmy KM-NET Marek Soból, która jak co roku 
zapewniła dostęp do Internetu a przez to do „paczko-
wego” systemu, co pomogło w sprawnym przebiegu 
przedsięwzięcia;

• do Druhów z OSP w Przydonicy za pomoc w magazy-
nie i użyczenie samochodu do transportu paczek w ekstre-
malne lokalizacje;

• do Pani Anny Mastalerz z rodziną za przygotowanie 
pięknych upominków dla dzieci z rodzin paczkowych;

• do Klubu Sportowego z Rzepiennika Strzyżewskiego 
i wszystkich osób, które okazały wielkie serce i dostarczały 
pomoc materialną do magazynu lub w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się aby wspomóc również rodziny, które nie zo-
stały objęte projektem;

• do Wolontariatu z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Gwoźdźcu pod opieka Pani Moniki Pawlik 
oraz do pracowitego wolontariusza Szlachetnej Paczki, któ-
rzy przygotowali piękne upominki dla Darczyńców.

Tekst i Foto: 
Monika Kulak

Podziękowania dla sołectwa Borowa

Grudzień to szczególnie ciepły miesiąc, chociać to pierw-
szy miesiąc astrologicznej zimy, to wyjątkowo w okresie 
bożonarodzniowym przychodzi czas na podsumowa-
nie całego roku i podziękowania. Ten rok był szczegól-
ny i trudny pod wieloma względami, wiele zaplanowa-
nych wydarzeń i przedsięwzięć zostało odwołane lub 

zminimalizowane do obchodów symbolicznych. Tak też 
było w przypadku tegorocznego święta plonów zwanego 
Dożynkami.

Dożynki Gminne 2020 były obchodzone w sposób sym-
boliczny, zamiast kilkunastu grup wieńcowych z pięknymi 
wieńcami dożynkowymi i plejady gwiazd na zakliczyńskiej 
scenie, tegoroczne święto plonów przybrało charakter 
lokalny. Symboliczne Dożynki Gminne świętowaliśmy  
15 sierpnia podczas odpustu jamnejskiego, gdzie dzięko-
waliśmy w imieniu mieszkańców Gminy Zakliczyn za te-
goroczne plony. Wieniec dożynkowy uplotły gospodynie 
i gospodarze z sołectwa Borowa, którzy wystąpili jako re-
prezentaci całej gminy.

Ta praca i trud zostały docenione przez Burmistrza Da-
wida Chrobaka i Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kul-
tury Kazimierza Dudzika, który przyznał grupie wieńcowej 
z Borowej specjalną nagrodę oraz dyplom z podziękowa-
niami. Wręczenie nagrody odbyło się podczas posiedzenia 
połączonych komisji Rady Miejskiej w Zakliczynie w dniu 
14 grudnia. Nagrodę w imieniu sołectwa odebrał sołtys 
Borowej - Janusz Klocek.

Tekst i Foto: Monika Kulak
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Jubileusz 25 -lecia działalności Parafialnego 
Klubu Sportowego „Jedność” Paleśnica

W pandemicznym 2020 roku klub gminy Zakliczyn PKS 
„Jedność” Paleśnica obchodził 25 –lecie swojej działal-
ności. Decyzją zarządu uroczyste obchody tej rocznicy 
zostały przeniesione na bardziej spokojny i sprzyjający 
czas. W planach obchodów była organizacja w lipcu wiel-
kiego święta w formule festynu sportowo-rekreacyjnego. 
Do dzisiaj mieszkańcy wspominają z nostalgią super im-
prezę z 2005 roku kiedy to Jedność obchodziła 20-lecie. 
Tradycyjnie miały być zaproszone drużyny z gminy Za-
kliczyn, które rozegrałyby turniej piłkarski, planowano 
wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Całość 
obchodów miała być zakończonego zabawą taneczną do 
białego rana. Miejmy nadzieje uda się to wydarzenie zre-
alizować w tym roku.

O rocznicy działalności klubu nie zapominał natomiast 
Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, 
który uroczyście wręczył pamiątkową paterę zawodnikom 
w dniu 14.11.2020r podczas ich ostatniego meczu w run-
dzie jesiennej. Złożył im życzenia i gratulacje z tej okazji. 
Zaznaczył, że bardzo się cieszy z faktu, że obecnie klub 
=działa bardzo prężnie i odnosić sukcesy sportowe na po-
ziomie seniorskim oraz grup młodzieżowych i dziecięcych. 
Wszystkich sympatyków klubu ucieszyła deklaracja budo-
wy małej nowoczesnej trybuny oraz poprawy oświetlenia 
części stadionu co niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo 

i komfort obiektu sportowego „Jedności”.
Zawodnicy natomiast bardzo godnie uczcili rocznicę 

swego klubu. Wywalczyli pozycje wicelidera rozgrywek 
rundy jesiennej Klasa A 2020/2021 Tarnów II /Brzesko/. 
Zespół seniorów wyróżniony został dodatkowo tytu-
łem wicelidera w klasyfikacji FAIR PLAY A-klasy Brzesko 
za sportową i wychowawczą postawę zawodników. 

Świetnie spisała się drużyna młodzieżowa trampkarzy 
„Jedności” /rocznik 2006 i młodsi/, która okazała się bez-
konkurencyjna i pewnie wygrała wszystkie mecze w swojej 
lidze i to bardzo wysoko.

Swoją rocznice pracy trenerskiej miał też Robert Kraj. 
Trener klubu „Jedności”, który także obchodził 25-lecie 
pracy trenerskiej.

Podziękowania dla sołectwa Borowa

Piękna akcja „Podaruj uśmiech Seniorowi” 
zorganizowana przez szkołę w Paleśnicy

Tekst i Foto: Monika Kulak

Szkolne Koło Wolontariatu, Samorząd Uczniowski i Bi-
blioteka Szkolna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pa-
leśnicy w dniach 1-22.12.2020r. zorganizowali akcję „Po-
daruj uśmiech Seniorowi”, polegającą na przygotowaniu 
własnoręcznie kartek świątecznych, stroików lub ozdób 
świątecznych dla seniorów z Domu Pogodnej Jesieni 
w Zakliczynie. 

Akcja spotkała się z bardzo dużym odzewem ze strony 
uczniów i rodziców, co ucieszyło organizatorów. Część 

przygotowanych świątecznych upominków została prze-
kazana dla seniorów zamieszkałych w Paleśnicy i okolicy. 
Pozostałe własnoręcznie wykonane stroiki, kartki z życze-
niami czy ozdoby zostały przywiezione tuż przed świętami 
do Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie. Gratulujemy po-
mysłu i zapału uczniom, rodzicom i nauczycielom. Oby ta 
piękna inicjatywa, która łączy pokolenia, na stałe zagościła 
w środowisku szkolnym, budując relacje międzypokolenio-
we i ucząc wrażliwości i szacunku do starszego pokolenia.
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Konkurs Głosiciela
W grudniowym Konkursie „Głosiciela” prawidłowe hasło: Boże Narodzenie, 
które raczej nie sprawiło dużej trudności, przesłało łącznie 72 osoby. W wy-
niku losowania przeprowadzonego pod nadzorem sekretarza redakcji Marii 
Chruściel, bony upominkowe wędrują do: 

– Pani Genowefy Krajewskiej z Lusławic – bon do sklepu Anitex 

– Pani Małgorzaty Podraza z Zakliczyna – bon do sklepu Biedronka 
(do zrealizowania na stoisku mięsnym)

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.
Zapraszamy do udziału w styczniowym 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 25 stycznia 2021 roku prawidłowe 
odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez firmę 
Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie. 

Powodzenia!
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