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ukazuje się od 1993 roku

Pomimo wprowadzenia dodatkowych restrykcji i prze-
dłużenia ich do 18 kwietnia czas świąteczny wielu z nas 
udało się przeżyć w tradycyjny sposób. W tym roku, cho-
ciaż w ograniczonej liczbie, jednak można było uczestniczyć  
w liturgii Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy oraz tra-
dycyjnie poświęcić wcześniej palmy, a w Wielką Sobotę po-
karmy czyniąc to w reżimie sanitarnym – o co postarali się  
proboszczowie naszych parafii.

W kwietniowym numerze Głosiciela znajdą Państwo in-
formacje na temat kolejnego rozdania środków z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych i podjętej rezolucji w obronie 
dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Od 1 kwietnia, i to 
nie jest żart prima aprilisowy, rozpoczął się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, o możliwościach spi-
sania się piszemy w artykule dotyczącym spisu. Publikujemy 
również zmiany w rozkładzie jazdy autobusów na trasie Tar-
nów-Nowy Sącz.

W serwisie informacyjnym przeczytać można o inaugu-
racji obchodów Roku Jubileuszowego 400-lecia istnienia 
Prowincji Matki Bożej Anielskiej, które miały miejsce w  za-
kliczyńskim klasztorze, sercach na nakrętki które pojawiły 
się w naszej gminie, osiągnięciach zawodników UKS Jordan 
Zakliczyn podczas startu w Grand Prix Polski Młodzików 
oraz informację łowczego w sprawie zgłaszanych informacji  
o pojawieniu się wilków na terenie naszej gminy.

W „Kulturze na czasie” przeczytamy o zrealizowanym 
projekcie oratorium „Ślad Losu” i o oprawie muzycznej Nie-
dzieli Palmowej w kościele na Jamnej w wykonaniu Kape-
li Opatkowice, która podobnie jak Zespół Folklorystyczny 

„Gwoździec” wzbogaciła swoje zasoby o stroje ludowe  za-
kupione przez Zakliczyńskie Centrum Kultury podczas wy-
przedaży zbiorów w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Zapra-
szam do zapoznania się z wieloma ciekawymi projektami 
realizowanymi przez Zakliczyńskie Centrum Kultury i Sto-
warzyszenie „Klucz” w trudnym czasie pandemii, a szcze-
gólnie do udziału w Festiwalu Języka Polskiego „Polszczy-
zna-swojszczyzna” pod patronatem prof. Jerzego Bralczyka, 
jednego z najwybitniejszych polskich językoznawców, pod-
czas którego dla finalistów wystąpi znany i ceniony mim - 
Ireneusz Krosny, a dla zwycięzców przewidziane są warto-
ściowe nagrody rzeczowe.

Zapraszam serdecznie do lektury i udziału  
w Konkursie Głosiciela.
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Zamyślenia ojca Andrzeja
Zmartwychwstał Chrystus Pan!!!

Czym  jest radość Wielkanocna,
radość zmartwychwstania -
radość na nowo rozsiana 
jak po przejściu przez 
Morze Czerwone
radosne  zawołanie „Alleluja!”?

Radością jest wiara, 
że wszystko ma sens:
Życie, 
w którym  wszystko  się zmienia
jak w kalejdoskopie, 
gdzie raz  jest radość  a  raz smutek,
raz śmiech a raz łzy...

Cierpienie,
które  nie  jest  nieszczęściem,
lecz próbą wierności Bogu - 
Jeśli całkowicie Mu ufamy, 
krzyż staje się bramą do  nowego 
życia...

Zwyciężyła Miłość -  
jest z nami i będzie do końca naszych dni,
aż do skończenia świata...

Jest Miłość, 
wiec przestań się martwić, 
przestań się trwożyć i śmierć się przyda...

Wiara jest nam tak bardzo potrzebna -
nadaje naszemu życiu sens i wielkość,
odsłania cel naszej drogi…

Wierzymy, że powstaliśmy z Miłości
i w miłość się obrócimy -
z Chrystusem  we chrzcie świętym
złączeni,  i my zmartwychwstaniemy...

Żyjąc tą nadzieją widzimy dalej, lepiej, 
Pewniej, aż do szczęścia do zadziwienia 

Jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym,
którzy Go kochają…

Wreszcie śmierć,
która nie jest już taka straszna,
bo bez ościenia -
Chrystus  zmartwychwstał,
gdzież  jest o śmierci twoje zwycięstwo?
Gdzież jest o śmierci twój oścień?

GŁOSicieL
serwis samorządowy

Tekst: Rafał Kubisztal
Rządowe pieniądze na infrastrukturę 
turystyczną i ciąg pieszo-rowerowy

Gmina zakliczyn otrzymała 1 mln 250 tys. zł z trzeciej transzy rządowego Funduszu inwestycji lokalnych. Pieniądze 
wykorzystane zostaną na budowę budynku świetlicy wiejskiej w melsztynie, która pełnić będzie jednocześnie funkcję 
punktu informacji turystycznej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 975 w zakliczynie.

Na budowę świetlicy przy drodze prowadzącej na zamkowe wzgó-
rze gmina Zakliczyn będzie miała do dyspozycji 800 tys. zł. W ra-
mach inwestycji do budynku doprowadzone zostaną instalacje 
– wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa  
i elektryczna. Ten obiekt będzie przystanią dla turystów odwie-
dzających odbudowywany zamek, a także miejscem spotkań 

mieszkańców Melsztyna oraz całej gminy. Zagospodarowany zo-
stanie ponadto teren wokół budynku.

450 tys. zł z rządowego funduszu wesprze natomiast budowę 
ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej w Zakliczynie 
(w kierunku Bieśnika). Odcinek o długości przeszło 1 km ułatwi 
rowerzystom dojazd m.in. połączy się ze ścieżką rowerową przy 
drodze powiatowej w stronę miejscowości Stróże oraz w kierunku 
północnym do centrum Zakliczyna i do trasy EuroVelo (odcinek 
Czchów Zapora – Lusławice).

- Oba przedsięwzięcia przyczynią się do wzrostu atrakcyjno-
ści turystycznej naszej gminy. Dziękuję za pomoc w pozyskaniu 
rządowych pieniędzy parlamentarzystom ziemi tarnowskiej – 
panu senatorowi prof. Kazimierzowi Wiatrowi oraz pani poseł 
Annie Pieczarce i posłowi Piotrowi Sakowi – mówi burmistrz 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Przypomnijmy, że łącznie z trzech transz Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, który samorządom lokalnym minima-
lizować na straty poczynione przez Covid-19 Gmina Zakliczyn 
dostała łącznie przeszło 11,3 mln zł.
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Uprzejmie przypominamy wszystkim mieszkańcom, że od 1 kwietnia br. na terenie całego kraju odbywa się narodowy 
Spis Powszechny ludności i mieszkań nSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane 
dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

Tekst: UM Zakliczyn
Od 1 kwietnia odbywa się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line

Podstawową, obowiązkową 
metodą udziału w NSP 2021 
jest samospis internetowy, 
który polega na samodzielnym 
wypełnieniu na komputerze 
lub na urządzeniu mobilnym 
formularza spisowego, do-
stępnego na oficjalnej stro-
nie Głównego Urzędu Staty-
stycznego pod adresem spis.
gov.pl. Dla Państwa wygody 
i bezpieczeństwa umożliwia-
my telefoniczny „Spis na żą-
danie”. Dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer telefonu 
22 279 99 99 od poniedział-
ku do piątku od 8.00 do 18.00 
będziecie mogli się Państwo 
spisać, gdy nie macie dostępu 
do Internetu. Przez cały czas 

trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze sta-
nowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla 
mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (pok. nr 5) 
lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależ-
ności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zo-
staną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch 
metod uzupełniających w formie:

 ҄ wywiadu telefonicznego, 
 ҄ wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epi-

demiczna.
Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury 

w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę 
publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych in-
formacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są 
objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i staran-
nie zabezpieczone.

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (tel. 14 632 64 64), 
na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer 
infolinii spisowej.

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc oso-
bom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, 
jak również do włączenia się w upowszechnianie informa-
cji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliż-
szym, oczywiście w sposób nienarażający Państwa zdro-
wia i bezpieczeństwa.

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!
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mieszkańcom gminy i miasta zakliczyn w sposób szczególny od wielu lat bliska jest osoba i nauczanie świętego jana Pawła ii. 
Papież Polak jest honorowym obywatelem tej gminy i oficjalnym patronem ziemi zakliczyńskiej. dlatego tamtejsi  
samorządowcy – inspirowani również przez mieszkańców – wyrazili w specjalnej rezolucji oburzenie z aktów profanacji 
miejsc związanych z najwybitniejszym z Polaków i ataków na naszego ojca świętego.

- Ta rezolucja ma charakter przede 
wszystkim symboliczny, aby pokazać 
przywiązanie do wartości chrześcijań-
skich i osoby Świętego Jana Pawła II, 
który jest niezwykle bliski mieszkań-
com Ziemi Zakliczyńskiej. Wszyscy 
Polacy ogromnie wiele zawdzięczamy 
naszemu Papieżowi. Bez niego nie 
byłoby wolnej Polski, nie bylibyśmy  
w tym miejscu, w którym jesteśmy. 
Dlatego nie możemy dalej biernie pa-
trzeć na dokonujące się akty profana-
cji – mówi burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn Dawid Chrobak.

W rezolucji – przyjętej jed-
nogłośnie przez Radę Miejską w Zakliczynie – wskazano, że  
w związku z pojawiającymi się atakami na Świętego Jana 
Pawła II, który od 2017 roku jest patronem Zakliczyna i Ziemi 
Zakliczyńskiej, radni wyrażają stanowczy sprzeciw wobec na-
silających się aktów mających na celu zniesławić Jego Osobę.

„Jesteśmy zobowiązani do tego, by stać na straży dobre-
go imienia naszego Świętego Patrona, ponieważ dla miesz-
kańców Miasta i Gminy Zakliczyn pontyfikat Świętego Jana 
Pawła II miał wyjątkowe znaczenie. Jesteśmy dumni, że już 
w 1992 roku użyczył swojego Imienia Samarytańskiemu To-
warzystwu w Zakliczynie, które prowadzi Dom Pogodnej Je-
sieni, wspierał powstanie i działalność Ośrodka Duszpaster-
stwa prowadzonego przez Ojców Dominikanów w Jamnej,  
a przede wszystkim, że przyjął Honorowe Obywatelstwo 
Gminy Zakliczyn, nadane Mu uchwałą Rady Gminy w Zakli-
czynie z dnia 28 sierpnia 1997 roku” – czytamy w rezolucji. 

W dalszej części podkreślono, że Święty Jan Paweł II stał 
się powszechnie uznanym autorytetem dzięki spójności wła-
snego życia z wartościami, które wyznawał i o których całym 
swoim życiem świadczył. Wielokrotnie miał odwagę podej-
mowania działań przełomowych, zawsze budując jedność  
i zasypując historyczne podziały.

Podobną rezolucję – w obronie dobrego imienia Święte-
go Jana Pawła II – przyjął wcześniej Sejmik Województwa  
Małopolskiego.

Zakliczyn zawsze wierny Świętemu 
Janowi Pawłowi II

Źródło: Wikipedia

Tekst: UM Zakliczyn
Zawieszenie osobistego udzielania  
nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Tarnowski informuje, że od dnia 29 marca  
2021 roku do odwołania zawiesza osobiste udzielanie nie-
odpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach zloka-
lizowanych w Powiecie Tarnowskim (w tym w Zakliczynie) 
w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom 
związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 usta-
wy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych.

od dnia 29 marca 2021 roku porady prawne odbywać 
się będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumie-
wania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mail itd.). 

Podstawa prawna: art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Aby skorzystać z darmowej pomocy prawnej należy 
najpierw umówić się telefonicznie pod numerem telefonu  
+48 146883327 lub +48 571356913 (w godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego w Tarnowie) lub +48 146326460  
(w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zakliczynie). Istnie-
je również możliwość rejestracji internetowej pod adresem 
https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania nie-
odpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim dostępne są na 
stronie poradyprawne.powiat.tarnow.pl.

Tekst: Rafał Kubisztal

Komunikat w sprawie wykazu nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie,  

Rynek 32, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zakliczyn,  
przeznaczonych do oddania w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie.
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Organizator:
Marszałek Województwa Małopolskiego 

rozKŁad jazdy linii KomUniKacyjnej 
nowy Sącz – zakliczyn – Tarnów

marPol W. małek, r. małek sp. j.
jelna 32, 33-318 Gródek n/dunajcem

nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego codziennie
Nowy Sącz - MDA 05:05 06:05 13:05 14:00
Nowy Sącz - ul. Rejtana 05:07 06:07 13:07 14:02
Nowy Sącz - ul. Bulwar Narwiku - Most (II) 05:09 06:09 13:09 14:04
Nowy Sącz - ul. Tarnowska 05:12 06:12 13:12 14:07
Nowy Sącz - ul. Tarnowska - Zabełcze 05:14 06:14 13:14 14:09
Nowy Sącz - ul. Tarnowska - Galeria 05:16 06:16 13:16 14:11
Wielopole 05:18 06:18 13:18 14:13
Wielogłowy 05:19 06:19 13:19 14:14
Dąbrowa 05:20 06:20 13:20 14:15
Dąbrowa Szpital 05:21 06:21 13:21 14:16
Dąbrowa Góry 05:22 06:22 13:22 14:17
Zbyszyce 05:25 06:25 13:25 14:20
Wola Kurowska 05:26 06:26 13:26 14:21
Sienna II 05:28 06:28 13:28 14:23
Sienna I 05:29 06:29 13:29 14:24
Lipie Ośr. Wypoczynkowy 05:31 06:31 13:31 14:26
Lipie 05:33 06:33 13:33 14:28
Lipie I 05:35 06:35 13:35 14:30
Gródek nad Dunajcem Koszarka 05:37 06:37 13:37 14:32
Gródek nad Dunajcem 05:38 06:38 13:38 14:33
Bartkowa 05:39 06:39 13:39 14:34
Bartkowa Posadowa 05:41 06:41 13:41 14:36
Podole Górowa Szkoła 05:42 06:42 13:42 14:37
Bartkowa Posadowa Góra 05:44 06:44 13:44 14:39
Bujne 05:47 06:47 13:47 14:42
Paleśnica Granica 05:49 06:49 13:49 14:44
Paleśnica i 05:51 06:51 13:51 14:46
Paleśnica 05:53 06:53 13:53 14:48
Borowa 05:54 06:54 13:54 14:49
Bieśnik 05:56 06:56 13:56 14:51
Bieśnik Granica 05:58 06:58 13:58 14:53
zakliczyn rynek 06:00 07:00 14:00 14:55
roztoka k/zakliczyn 06:03 07:03 14:03 14:58
Olszyny 06:04 07:04 14:04 14:59

Olszyny Kościół 06:06 07:06 14:06 15:01
Olszyny k/Wojnicz 06:07 07:07 14:07 15:02
Sukmanie Sklep 06:09 07:09 14:09 15:04
Sukmanie 06:11 07:11 14:11 15:06
Wielka Wieś I 06:12 07:12 14:12 15:07
Wielka Wieś 06:14 07:14 14:14 15:09
Wojnicz- Skrzyżowanie Więckowice 06:16 07:16 14:16 15:11
Wojnicz – ul. Jagiellońska (Kościół) 06:18 07:18 14:18 15:13
Wojnicz Rynek 06:19 07:19 14:19 15:14
Wojnicz - Cmentarz 06:21 07:21 14:21 15:16
Łukanowice 06:23 07:23 14:23 15:18
Mikołajowice 06:25 07:25 14:25 15:20
Zgłobice – Dunajec 06:27 07:27 14:27 15:22
Zgłobice – ul. Krakowska – Salon VW 62 06:28 07:28 14:28 15:23
Tarnów – ul. Krakowska 94 06:30 07:30 14:30 15:25
Tarnów – ul. Krakowska 12-Liściasta 06:32 07:32 14:32 15:27
Tarnów – ul. Krakowska 10- Koszycka 06:34 07:34 14:34 15:29
Tarnów – Krakowska 08 - Kąpielowa 06:36 07:36 14:36 15:31
Tarnów – Krakowska 04 - Przemysłowa 06:38 07:38 14:38 15:33

Tarnów - Krakowska-Planty 06:40 07:40 14:40 15:35

W związku z zamknięciem Dworca Autobusowego w Tarnowie 
od 01.04.2021 r. zmiana rozkładu jazdy linii Tarnów-Nowy Sącz, 
godziny kursowania pozostają bez zmian.

Organizator:
Marszałek Województwa Małopolskiego 

rozKŁad jazdy linii KomUniKacyjnej 
Tarnów – zakliczyn – nowy Sącz

marPol W. małek, r. małek sp. j.jelna 32, 33-318 
Gródek n/dunajcem

nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego codziennie
Tarnów -Sikorskiego -02 07:15 08:45 15:05 16:10
Tarnów - ul. Krakowska 07 - Warsztatowa 07:17 08:47 15:07 16:12
Tarnów - ul. Krakowska 09 - Braci Żmudów 07:19 08:49 15:09 16:14
Tarnów - ul. Krakowska 11 - Czerwona 07:21 08:51 15:11 16:16
Tarnów - ul. Krakowska 13 - Czarna Droga 07:23 08:53 15:13 16:18
Zbylitowska Góra - ul. Krakowska-Spacerowa 67 07:25 08:55 15:15 16:20
Zgłobice ul. Krakowska - Zbylitowskich 63 07:27 08:57 15:17 16:22
Zgłobice „Dunajec” 07:29 08:59 15:19 16:24
Mikołajowice 07:31 09:01 15:21 16:26
Łukanowice 07:33 09:03 15:23 16:28
Wojnicz - Cmentarz 07:35 09:05 15:25 16:30
Wojnicz- Rynek 07:37 09:07 15:27 16:32
Wojnicz - Jagiellońska 07:39 09:09 15:29 16:34
Wojnicz Skrzyżowanie Więckowice 07:40 09:10 15:30 16:35
Wielka Wieś 07:42 09:12 15:32 16:37
Wielka Wieś I 07:44 09:14 15:34 16:39
Sukmanie 07:46 09:16 15:36 16:41
Sukmanie Sklep 07:48 09:18 15:38 16:43
Olszyny k  /Wojnicza 07:50 09:20 15:40 16:45
Olszyny Kościół 07:51 09:21 15:41 16:46
Olszyny 07:53 09:23 15:43 16:48
Roztoka k/Zakliczyna 07:54 09:24 15:44 16:49
Zakliczyn Rynek 07:56 09:26 15:46 16:51
Bieśnik Granica 07:58 09:28 15:48 16:53
Bieśnik 08:00 09:30 15:50 16:55
Borowa 08:02 09:32 15:52 16:57
Paleśnica 08:04 09:34 15:54 16:59
Paleśnica I 08:05 09:35 15:55 17:00
Paleśnica Granica 08:07 09:37 15:57 17:02
Bujne 08:09 09:39 15:59 17:04
Bartkowa Posadowa Góra 08:11 09:41 16:01 17:06
Podole Górowa Szkoła 08:14 09:44 16:04 17:09
Bartkowa Posadowa 08:15 09:45 16:05 17:10
Bartkowa 08:16 09:46 16:06 17:11
Gródek n/D 08:18 09:48 16:08 17:13
Gródek n/D Koszarka 08:20 09:50 16:10 17:15
Lipie I 08:21 09:51 16:11 17:16
Lipie 08:22 09:52 16:12 17:17
Lipie Ośr. Wypoczynkowy 08:24 09:54 16:14 17:19
Sienna I 08:25 09:55 16:15 17:20
Sienna II 08:27 09:57 16:17 17:22
Wola Kurowska 08:28 09:58 16:18 17:23
Zbyszyce 08:30 10:00 16:20 17:25
Dąbrowa Góry 08:32 10:02 16:22 17:27
Dąbrowa Szpital 08:34 10:04 16:24 17:29
Dąbrowa 08:36 10:06 16:26 17:31
Wielogłowy 08:37 10:07 16:27 17:32
Nowy Sącz - ul. Tarnowska - Galeria Szubryt 08:39 10:09 16:29 17:34
Nowy Sącz - ul. Tarnowska - Zabełcze 08:40 10:10 16:30 17:35
Nowy Sącz - ul. Tarnowska 08:42 10:12 16:32 17:37
Nowy Sącz - ul. Bulwar Narwiku - Most (II) 08:44 10:14 16:34 17:39
Nowy Sącz - ul Rejtana 08:47 10:17 16:37 17:42
Nowy Sącz - MDA 08:49 10:19 16:39 17:44
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Monika Kulak

Inauguracja obchodów Roku Jubileuszowego 
Prowincji Matki Bożej Anielskiej 

Zawodnicy UKS „Jordan” Zakliczyn na 
Grand Prix Polski Młodzików w Dębicy 

W dniach od 19 – 21 marca w dębicy rozegrano Grand Prix Polski młodzików i młodziczek. Był  to bardzo pracowity weekend 
dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „jordan” zakliczyn. W zawodach mogli wziąć udział uczestnicy eliminacji 
wojewódzkich. W turnieju udział wzięło 112 zawodniczek i 177 zawodników z całej Polski. naszą gminę reprezentowali: 
Krakowski Sebastian, Kras nikodem, nagel nikodem, ramian marcin, mróz Patryk.

Tekst: Monika Kulak, 
Foto: Mateusz Malik

Uczestnictwo w tej randze zawodów i gra 
z najlepszymi zawodnikami dała naszym re-
prezentantom możliwość skonfrontowania 
swoich umiejętności. Chłopcy dobrze radzi-
li sobie w tych zawodach, najbliżej awansu 
był Nikodem Kras, który zajął drugie miejsce  
w grupie, przegrywając o pierwszą loka-
tę 3:2 w setach z Kacprem Tomaszewskim  
z klubu UKTS Sokół Orzesze, drugie miej-
sce w swojej grupie zajął również Sebastian 
Krakowski. Pozostali zawodnicy uplasowali 
się tuż za nimi.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
udanego startu w zawodach i życzymy ko-
lejnych sukcesów.

25 marca br. w kościele pw Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie 
mszą świętą pod przewodnictwem Ordynariusz Tarnowskiego 
ks. bp Andrzeja Jeża Prowincja Matki Bożej Anielskiej rozpoczę-
to obchody Roku Jubileuszowego 400-lecia istnienia prowincji  
w Polsce. Z tej okazji mszy św. koncelebrowanej 
przez przybyłych kapłanów i zakliczyńskiego 
gwardiana i proboszcza o. Ariela Krzywdy 
przewodniczył  JE ks. bp Andrzej Jeż, Or-
dynariusz Tarnowski.

Do zakliczyńskiego klasztoru przy-
byli na tą szczególną uroczystość prze-
łożeni klasztorów franciszkańskich  

wraz z Zarządem Prowincji Matki Bożej Anielskiej na czele z Oj-
cem Prowincjałem Jackiem Komanem OFM. Ks biskup Andrzej 
Jeż w wygłoszonej homilii przypomniał, że „święty Franciszek 
dokonał duchowej odnowy wspólnoty Kościoła, gdyż rzeczy-
wiście wcielił w swoim życiu odwieczne Boże Słowo Jezusa 

Chrystusa i dał świadectwo o nim całym sobą, aż do końca 
co zaowocowało powstaniem wspaniałego zakonu.”

Ordynariusz Tarnowski podkreślił, że duchowi 
synowie św. Franciszka odegrali w minionych stule-
ciach i nadal odgrywają ważną rolę w odnowie i po-
głębianiu życia moralno-religijnego całego Kościoła, 
a historia kościoła rzymskiego pokazuje, że życie 
konsekrowane to szpica całego Kościoła.

W historii zakliczyńskiego klasztoru czytamy, że 
Zygmunt Tarło, kasztelan sądecki, z grupą wybitniej-

szych osobistości pisał do papieża Grzegorza XV, aby 
pozwolił franciszkanom-reformatom osiedlić się w Polsce. 
Gdy ci przybyli do kraju, jako pierwszy wystąpił w 1621 
roku z propozycją wystawienia im klasztoru w Zakliczynie 
nad Dunajcem. Zakonnicy przybyli dnia 19 VI 1622 roku, 
wprowadzeni przez syna fundatora Andrzeja Tarło. Tak więc 
w przyszłym roku klasztor Franciszkanów będzie obchodził 
400-setną rocznicę powstania. O szczegółach planowanych 
obchodów poinformujemy w stosownym czasie.
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Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie „Wróblowianki” i Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie „Pod  
bocianim gniazdem” wraz z jednostkami oSP w Wróblowicach oraz Stróżach zachęcają wszystkich do przyłączenia się do 
akcji zbierania nakrętek, które następnie zostaną przekazane rodzicom chorych i niepełnosprawnych dzieci, a środki uzy-
skane ze sprzedaży nakrętek są przeznaczane na ich leczenie i rehabilitację.

Tekst i foto: 
Monika Kulak

Worki czy kartony z nakrętkami już nie muszą zalegać  
w naszych domach. Można je przynieść do pojemników, idąc 
do pracy, na zakupy czy na spacer. Jeden z pojemników 
w kształcie serca zlokalizowany jest już od mie-
siąca przy remizie OSP we Wróblowicach,  
a od kilku dni kolejny został zamontowa-
ny przy Remizie OSP w Stróżach. Człon-
kowie KGW i Strażacy zachęcają do 
zapełniania pojemników nakrętkami 
i w ten sposób do okazania wspar-
cia chorym dzieciom i ich rodzinom. 
Zwłaszcza w czasie wiosennych po-
rządków można dołączyć do akcji, 
nas to nic nie kosztuje, a dla rodziców 
chorych dzieci to konkretne wsparcie, 
które przedkłada się na poprawę zdro-
wia i funkcjonowania ich dzieci.

Akcja zbierania nakrętek dotychczas 
skupiała się głównie w środowisku szkol-
nym i przedszkolnym, może ze względów pro-
ekologicznych bądź prężnie działających szkolnych 
kół wolontariatu ale ograniczania pandemiczne i przejście na 
zdalną naukę niestety znacznie zmniejszyły jej zasięg.

Niestety regulacje prawne nie pozwalają na odstrzał wil-
ków, gdyż gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową 
od 2001 r. Łowczy informuje, że jedyne co mogą zrobić myśli-
wi to zgłaszać problem do Zarządu Okręgowego, jednak szan-
se na zmianę regulacji prawnych w kwestii ochrony wilków są 
znikome ponieważ Polska znajduje się w strefie U-1. Oznacza 
to, że na naszym terytorium występuje niska populacja tego 
gatunku, co znacznie odbiega od stanu faktycznego.

Pojawienie się wilków może niepokoić mieszkańców. Eksper-
ci jednak przekonują, że ten drapieżnik boi się z reguły człowieka 
i trzyma się od niego z daleka. Co innego w przypadku zwierząt 
domowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na psy, gdyż wilk 
wkraczając na terytorium będzie chciał w pierwszej kolejności 
wyeliminować konkurencję. Trzeba, więc uważać szczególnie na 
psy, gdyż to one są najłatwiejszym pożywieniem dla wilka.

Ponadto zwraca się uwagę mieszkańcom Gminy Zakli-
czyn, żeby zwłaszcza podczas spacerów zachować ostroż-

ność wchodząc do lasów i zagajników. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na dzieci, aby same nie wchodziły do lasów  
a zwłaszcza  w sezonie letnim podczas grzybobrania, ko-
nieczne jest aby było co najmniej 2 osoby w pobliżu siebie. 
Zaleca się też aby dzieci nie wybierały się samotnie na wy-
cieczki rowerowe  trasami EuroVelo wałami Dunajca.

Za szkody wyrządzone przez wilki jest możliwość uzy-
skania odszkodowania w szczególnych przypadkach określo-
nych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kra-
kowie w piśmie OP.6401.66.2021.Pkw z dnia 12.03.2021r., 
które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości dot. sprawy wilków 
proszę zwracać się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel: 12 
61 98 120, 12 61 98 121.

Informacja Łowczego w sprawie 
pojawienia się wilków

Tekst: Monika Kulak

na przestrzeni ostatnich miesięcy do łowczego związku Koła Łowieckiego „melsztyn” - jana świderskiego kilkukrot-
nie docierały sygnały o obecności na terenie obwodu 131 pojedynczych osobników z gatunku wilka. zwierzę wyglądem  
przypominające wilka było widziane w lasach Bieśnika, Borowej i Słonej.  zauważono też ślady bytowania tego drapieżnika  
w okolicy kępy nad dunajcem pomiędzy zakliczynem i Wesołowem, jak również w samym zakliczynie znaleziono resztki 
martwej zwierzyny, której sposób zjedzenia wskazuje na to, że mogła zostać zagryziona przez wilka.

Serca na nakrętki w naszej gminie

Wraz z ograniczeniami i przejściem na zdalną naukę po-
wstały kolejne inicjatywy i punkty przyjmowania nakrętek  

w naszej gminie i nie tylko. Rodzice Zuzi Kornaś miesz-
kanki Stróż, która choruję na rzadką chorobę 

genetyczną (Zespół Costello), wraz z przy-
jaciółmi w połowie grudnia zaangażowali 

kolejne punkty zbiórki plastikowych na-
krętek, m.in. Urząd Miejski w Zakliczy-
nie, Urząd Gminy w Dębnie, szkoły  
i przedszkola oraz niektóre sklepy, 
salony fryzjerskie i kosmetyczne. 
Akcja była promowana na portalach 
społecznościowych, włączyły się 
do niej również szkoły podstawowe  

z poza naszej gminy. Koło Gospo-
dyń Wiejskich i Stowarzyszenie „Pod 

bocianim gniazdem” zachęcają szcze-
gólnie mieszkańców Stróż i miejscowości 

ościennych do zapełnienia serca przy remi-
zie w Stróżach, gdyż zbiórka nakrętek dedyko-

wana jest dla Zuzi Kornaś - mieszkanki tego sołectwa
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Oratorium „Ślad losu” zabrzmiało 
w trzech odsłonach

20 marca br w kościele parafialnym pw. św. Judy Tadeusza  
w Powroźniku miało miejsce niezwykłe nabożeństwo pasyj-
ne przez wiele tygodni przygotowywane przez chóry, orkie-
strę i kapelę a wszyscy pod batutą Dawida Nawalańca - dy-
rygenta i kapelmistrza. Oratorium "Ślad losu" to śpiewana 
droga krzyżowa będąca jednocześnie głębokim przeżyciem 
religijnym i artystycznym.

Wokaliści i muzycy spotykali się na próbach od końca 
stycznia, choć tak naprawdę przygotowania do śpiewu tej 
drogi krzyżowej rozpoczęły się o wiele wcześniej, bo w ubie-
głym roku chór i orkiestra "Zanurzeni w miłosierdziu", byli 
gotowi do zaprezentowania oratorium ale uniemożliwił to 
wybuch pandemii. Jednak w tym roku z sukcesem, dyrygent 

prowadząc próby w małych grupach przygotował utwór łą-
cząc kilka chórów, scholę, orkiestrę i kapelę w jeden zespół. 
Początkowo zostały zaplanowane cztery terminy realizacji 
oratorium, jednak finalnie udało się poprowadzić to nabo-
żeństwo pasyjne w trzech miejscach. 

Przygotowanie oratorium „Ślad losu” było prawdziwym 
wyzwaniem zarówno dla wokalistów jak i dla muzyków. Przede 
wszystkim dlatego, że składa się ono z 15 utworów odpowia-
dających 15 stacjom pasyjnym. Sześć z nich to dość skom-
plikowane pod względem melodycznym kompozycje, prze-
znaczone do wykonywania na cztery głosy. Całe misterium 
trwa około 70 minut. Oznacza to ponad godzinę intensyw-
nego skupienia uwagi, by chór i orkiestra stworzyli przestrzeń 

Z życzeniami u stulatki w Olszowej Tekst Monika Kulak, 
Foto: UM Zakliczyn

W ostatnią sobotę lutego Burmistrz dawid chrobak w towarzystwie kierownika Urzędu Stanu cywilnego w zakliczynie 
lucyny Skalskiej udał się z życzeniami do pani józefy mroczek z olszowej aby zacnej jubilatce złożyć życzenia urodzinowe 
w imieniu własnym, władz samorządowych i mieszkańców całej gminy, a także przekazując listy gratulacyjne od Prezesa 
rady ministrów mateusza morawieckiego i Wojewody małopolskiego, Łukasza Kmity z okazji 100 rocznicy urodzin.

Świętowanie urodzin rozpoczęto od mszy św. w intencji Ju-
bilatki, sprawowanej w kościele parafialnym w Paleśnicy, na 
którą Pani Józefa przybyła w otoczeniu dzieci, wnuków i pra-
wnuków. Przybyli również przedstawiciele samorządu i Pani 
sołtys Józefa Soból, która podczas mszy św. złożyła życzenia 
Jubilatce w imieniu swoim i mieszkańców sołectwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn i Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego zostali zaproszeni na tort do domu pani Jó-
zefy, tam też miało miejsce uroczyste wręczenie listów gra-
tulacyjnych. Pani Józefa urodziła się 25 lutego 1921 roku, jak 
na swój wiek jest bardzo energiczną osobą, uśmiechnięta, za-
dowolona i jak mówi Pani Lucyna Skalska, można sobie tylko 
pożyczyć takiej kondycji w tym wieku. Pani Józefa przeżyła 
wiele w swoim życiu, mamy nadzieję, że uda nam się prze-
prowadzić wywiad z Jubilatką, kiedy tylko trochę uspokoi się 
sytuacja pandemiczna.

Jubileusz 100 rocznicy urodzin jest to okazja niecodzien-
na i doniosła. Niewielu z nas może mieć możliwość obcho-
dzenia setnych urodzin. Sto lat, to czas, który dla większości 
z nas, zwłaszcza na starcie dorosłego życia, wydaje się nie 
do osiągnięcia, to czas w którym zebrać można mnóstwo 
doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia  
i niezmierzonej radości. Pani Józefie dane było przeżyć cały 
wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów wojen-
nych i radości z związanych z realizacją swojego życiowego 
powołania. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla 
kolejnych pokoleń, a zdobyte doświadczenie życiowe stano-
wi drogocenne dziedzictwo dla nas wszystkich.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubi-
leuszu, życzymy dużo zdrowia i miłości osób najbliższych, 
wszelkiej życiowej pomyślności, aby każda chwila była dla 
Pani źródłem szczęścia a uśmiech nie schodził z Pani twarzy.
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sprzyjającą wyciszeniu i modlitwie. Melodie poszczególnych 
stacji odznaczają się łagodnością i zaskakują różnorodnością 
tempa, co z niebagatelnym tekstem stanowi piękną całość. A 
słowa nie są łatwe dla współczesnego odbiorcy, przyzwycza-
jonego do krótkich komunikatów. Oryginalność formy tego 
nabożeństwa na pewno pozostawi ślad w niejednym sercu 
zarówno wykonawców jak i uczestników, choć może niektóre 
słowa uda się właściwie zrozumieć dopiero po jakimś czasie.

Warto zwrócić uwagę na dołożoną stację - XV pt. „Nieda-
leko”. Ukazuje ona prawdę, że w tle krzyża widać już niedale-
ko chwalebny blask Zmartwychwstania. 

„ … Bądźcie niedaleko i zupełnie spokojni, 
aż powstanę z grobu, wy trwajcie w pokoju...
…
Bądźcie niedaleko i zupełnie spokojni, 
bo przybędę do was w zwycięstwie i chwale.” 

Nabożeństwo śpiewanej drogi krzyżowej zostało realizo-
wane w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Powroźniku, Bazy-
lice Katedralnej w Tarnowie oraz w kościele parafialnym pw 
Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie z zachowaniem obowią-
zujących przepisów sanitarnych. 

Aby umożliwić uczestnictwo w nabożeństwie większe-
mu gronu odbiorców, oratorium było transmitowane za 
pośrednictwem diecezjalnego radia RDN Małopolska w 
dniu 27 marca br. od godziny 19.00 z bazyliki katedralnej 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie. Tam też 
wydarzenie zostało zarejestrowane w formie nagrania au-
diowizualnego i udostępnione na kanale YouTube Zakliczyń-
skiego Centrum Kultury. 

Ostatnie nabożeństwo zaplanowane na Niedzielę Mi-
łosierdzia w kościele parafialnym pw. Św. Idziego w Zakli-
czynie z powodu utrzymaniu obostrzeń sanitarnych i po 
konsultacjach z ks. proboszczem Pawłem Mikulskim, zo-

stało odwołane i przeniesione na późniejszy termin, po polu-
zowaniu obostrzeń sanitarnych. Ks. Proboszcz chciałby aby 
w tym wyjątkowym nabożeństwie mogło uczestniczyć wię-
cej parafian niż aktualnie pozwalają na to przepisy sanitarne.

W projekcie pn. Oratorium Drogi Krzyżowej „Ślad losu” 
udział wzięli: Chór i orkiestra „Zanurzeni w miłosierdziu”  
z Zakliczyna, Chór Cantando Canzoni działający przy Zakli-
czyńskim Centrum Kultury, Parafialny Chór Cantores Sanc-
ti Jacobi z Powroźnika, Schola Angelus.pl z Czchowa, Kapela 
Opatkowice działająca przy Zakliczyńskim Centrum Kultury,  
Dyrygowane przez Dawida Nawalańca.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JE ks bp An-
drzej Jeż, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jan 
Golba. Patronat medialny: Gość Niedzielny, RDN Małopolska, 
RDN Nowy Sącz, zakliczyninfo.pl Głosiciel oraz Muszyna.tv.

Projekt został zrealizowany, przy współpracy: Urzędu 
Miejskiego w Zakliczynie, Zakliczyńskiego Centrum Kultury, 
Parafii Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie, Parafii Rzymsko-
katolickiej pw. Św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroź-
niku, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie oraz 
Parafii Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Tarnowie. Nagranie został sfinansowany z budżetu Gminy 
Zakliczyn ze środków pochodzących na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Serdeczne podziękowania dla księdza proboszcza dr Adama 
Nity, za zgodę na realizację nagrania w bazylice katedralnej oraz 
dla zespołu Misericordes ŚLAD LOSU za współpracę i możliwość 
wykorzystania ich dorobku artystycznego. Projekt zrealizowany 
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
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Tekst: Monika Kulak,
Foto: z arch. Dominikanie Jamna Niedziela Palmowa Kapeli Opatkowice na Jamnej

Czterej Ewangeliści mówią o uroczystym wjeździe Chrystu-
sa do Jerozolimy, czytamy o tym w liturgii Niedzieli Palmowej.  
W tym dniu uroczyste msze św. rozpoczynają się od obrzędu po-

święcenia palm i procesji do kościoła. Zwyczaj święcenia palm 
pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji a sama pro-
cesja z kolei wzięła swój początek z Ziemi Świętej w IV w. kiedy 
istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy. 

Współczesna liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki 
Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno od-
być się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej 
o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do 
kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tra-
dycją, czyta się opis Męki Pańskiej. Obecnie kapłan w Niedzielę 
Palmową przywdziewa czerwone szaty. Procesja zaś ma charak-
ter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta. W polskiej 
tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również Kwietną 
bądź Wierzbną. W tym dniu święcono palmy, które w tradycji 
chrześcijańskiej symbolizują odradzające się życie. Wykonywa-
nie palm wielkanocnych ma bogatą tradycję. Tradycyjne palmy 
wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbo-
lice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności 

muzykowanie ludowe – heli-
gonka

8 kwietnia 2021 roku mistrz 
heligonki Tadeusz Malik doko-
nał naboru 10 uczestników do 

udziału w warsztatach nauki gry na tym instrumencie. Warsztaty 
będą realizowane od kwietnia do grudnia 2021 roku, po czym 
nastąpi kolejny nabór uczestników na kolejny rok. Ten projekt 
ZCK otrzymał dofinansowanie na działalność do 2023 roku. 

czerpiąc z dziedzictwa przodków
To projekt dofinansowany z programu EtnoPolska 2021 po-

legający na prowadzeniu warsztatów muzycznych, tanecznych i 
obrzędowych związanych z całorocznymi tradycjami z Pogórza 

Projekty grantowe w trakcie realizacji Tekst: Kazimierz Dudzik

mobilny dom Kultury
Projekt Zakliczyńskiego Centrum 

Kultury sfinansowany ze środków 
Fundacji Orlen, to cykl warsztatów 
krawieckich, plastycznych, tanecz-
nych i fotograficznych realizowanych 

w świetlicach ZCK do końca czerwca 2021 roku. 

lokalny ośrodek Wiedzy i edukacji – domosławicka aka-
demia Umiejętności

W trakcie realizacji są warsztaty muzyczne, m.in. w ra-
mach warsztatów instruktorzy Dawid Nawalaniec, Justyna 
Chmielek – Korbut oraz Marcin Korbut przygotowywali od 
strony muzycznej program oratorium „Ślad losu”. W maju 
rozpoczniemy warsztaty przewodnickie po Ziemi Zakliczyń-
skiej z Januszem Flakowiczem oraz Ewą Jednorowską. 

i Krakowiaków Wschodnich. Skupiamy się na pokazaniu i za-
chowaniu w pamięci wycinków z życia dawnego społeczeństwa 
polskiej wsi, podtrzymywaniu tradycji ludowych, poprzez reali-
zację warsztatów oraz pokazania za pomocą publikacji audiowi-
zualnej takie wydarzenia jak: chrzciny, zrękowiny, ślub, pogrzeb, 
śmigus dyngus, noc kupały, sianokosy, żniwa, wykopki. Za pro-
jekt, którego realizacja rozpocznie się niebawem w Zakliczynie 
odpowiada instruktor ds. kultury ludowej ZCK Halina Machel. 

Festiwal języka Polskiego - „Polszczyzna - swojszczyzna”
Grant na realizację Festiwalu otrzymało Stowarzyszenie 

„Klucz” w ramach konkursu Narodowego Centrum Kultury 
„Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021”. Udało nam się na-
mówić profesora Jerzego Bralczyka, jednego z najwybitniej-
szych polskich językoznawców, specjalisty w zakresie języka 
mediów, reklamy, polityki i prawa do objęcia osobistym pa-
tronatem tego wydarzenia oraz do przyjazdu do Zakliczyna i 
przewodniczenia jury Festiwalu. O szczegółach dotyczących 
Festiwalu informujemy w osobnym materiale w „Głosicielu” 
a ja zachęcam do udziału w eliminacjach festiwalowych. 
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Zaproszenie do udziału w Festiwalu Języka 
Polskiego „Polszczyzna-swojszczyzna”

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Promocji i rozwoju Gminy zakliczyn „Klucz” oraz zakliczyńskie centrum Kultury i Gmina zakliczyn zapraszają 
do udziału w Festiwalu języka Polskiego „Polszczyzna-swojszczyzna” dofinansowanego ze środków ministra Kultury, 
dziedzictwa narodowego i Sportu w ramach programu narodowego centrum Kultury ojczysty – dodaj do ulubionych 
2021, którego eliminacje odbędą się w czerwcu a finały 10 września 2021 roku.

Tekst: Ewelina Siepiela,
Foto: Stanisław Kusiak

celem Festiwalu jest:
 ҄ zapoznanie uczestników Festiwalu z różnorodnymi forma-

mi przekazu językowego (test punktowy, dyktando, quiz 
językowy oraz konkurs krasomówczy),

 ҄ pielęgnowanie języka polskiego oraz rozwoju świadomo-
ści narodowej, 

 ҄ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych,
 ҄ doskonalenie umiejętności świadomego odbioru tekstów 

kultury,
 ҄ rozwijanie świadomości językowej oraz kultury języka.

Do uczestnictwa w festiwalu serdecznie zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych.

Osoby, które zakwalifikują się do finału będą miały moż-
liwość obejrzenia występu mima Ireneusza Krosnego oraz 
osobistego poznania przewodniczącego komisji konkurso-
wej i honorowego patrona festiwalu prof. Jerzego Bralczyka, 
jednego z najwybitniejszych polskich językoznawców, spe-
cjalisty w zakresie języka mediów, reklamy, polityki i prawa, 
emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, 
wiceprzewodniczącego Rady Języka Polskiego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne 
są do pobrania na stronie www.festiwal.zakliczyninfo.pl. Na Pań-
stwa zgłoszenia czekamy do dnia 31 maja 2021 r. (decyduje data 
wpływu do Biura Organizacyjnego Festiwalu). Dla zwycięzców 
przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe.

W razie pytań można kontaktować się z Biurem Organi-
zacyjnym Festiwalu pod numerem tel. 14 628 33 31.

duszy. Obok wierzby używano także gałązek malin i porzeczek. 
Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu  
z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy 
wplatano również bukszpan, barwinek, borówkę i cis. Tradycja 
wykonywania palm szczególnie zachowała się na Kurpiach oraz 
na Podkarpaciu, gdzie corocznie odbywają się konkursy na naj-
dłuższą i najpiękniejszą palmę. 

Dzisiaj, choć wiele dawnych obyczajów odeszło już w za-
pomnienie - tworzą się nowe. W wielu kościołach można nadal 
podziwiać kilkumetrowe plamy. Dzieci w szkołach, scholach  
i grupach parafialnych prześcigają się w przygotowaniu najład-
niejszych palm. Często pracom tym towarzyszą konkursy lub 
konkretne intencje.

Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia zarów-
no w roku ubiegłym jak i bieżącym, poszczególne parafie w różny 
sposób wychodziły z inicjatywą aby dać możliwość poświęcenia 
przygotowanych palm. Poświęcenia odbywały się na zewnątrz 
kościołów zgodnie z reżimem sanitarnym, natomiast we mszy 
świętej wierni mogli uczestniczyć za pośrednictwem przekazów 
internetowych według zaleceń biskupa ordynariusza.

Kapela Opatkowice pod kierownictwem Haliny Machel i Mar-
cina Korbuta przygotowała oprawę liturgiczną  podczas mszy św. 

o godzinie 11.00 w kościele Matki Bożej Niezawodnej Nadziei  
w Jamnej. Palmę dla delegacji członków kapeli przygotowały pa-
nie z Borowej, które od dłuższego czasu współpracują z kapelą 
wykonując tradycyjne ozdoby i akcesoria ludowe wykorzystywa-
ne do obrzędów.

Podczas mszy świętej Kapela Opatkowice animowała śpiew 
pieśni pasyjnych oraz Mękę Pańską, której przygotowania wokal-
nego podjął się pan Marcin Korbut. Było to głębokie przeżycie 
duchowe zarówno dla wykonawców jak i uczestników, słuchając 
Męki Pańskiej w wykonaniu naszych solistów duchowo można 
było znaleźć się na Golgocie, a wchodzić w procesji przy dźwię-
kach Chrystus Wodzem w wykonaniu kapeli Opatkowice to jak 
być w Jerozolimie podczas wjazdu Chrystusa albo zaglądać do 
przedsionka nieba. Dziękujemy Ojcom Dominikanom z Jamnej za 
zaufanie i umożliwienie przeżycia liturgii Niedzieli Męki Pańskiej 
w nawiązaniu do tradycji ludowej.

Podczas liturgii Niedzieli Palmowej członkowie kapeli mogli 
zaprezentować się w strojach ludowych zakupionych w ramach 
wyprzedaży zasobów Pałacu Młodzieży w Tarnowie i sfinanso-
wanych przez Zakliczyńskie Centrum Kultury, za okazane wspar-
cie członkowie kapeli serdecznie dziękują Dyrektorowi ZCK Ka-
zimierzowi Dudzikowi.
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Rekordowe wsparcie otrzymu-
jemy w 2021 roku na projekty 
kulturalne zgłaszane do progra-
mów Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu oraz 
programów Województwa Ma-
łopolskiego. Na obecną chwilę 
tylko z ogłoszonych wyników 
naboru do programów Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu uzyskaliśmy granty 
dla ZCK i Stowarzyszenia „Klucz” 
w łącznej kwocie 425 tysięcy 
złotych oraz 60 tys. zł z Woje-
wództwa Małopolskiego. Dodać 
do tego należy będące w trakcie 
realizacji projekty warsztato-
we ZCK dofinansowane przez 
Fundację „Orlen” o wartości 15 
tys. zł oraz warsztaty w ramach 
„Lokalnego Ośrodka Wiedzy i 
Edukacji – Domosławicka Aka-
demia Umiejętności” o warto-
ści łącznej 10 600 zł. W sumie 
daje to wartość 510 tysięcy 600 
złotych. Warto nadmienić, że 
Zakliczyńskie Centrum Kultury 
bierze udział w projekcie gran-
towym „Sieć na kulturę” Fundacji Wspierania Zrównoważonego 
Rozwoju dzięki któremu ZCK wzbogaci się w połowie roku o 6 

nowych laptopów. Obecnie wiemy, że zrealizujemy w 2021 roku 
co najmniej 10 projektów grantowych. Ten rekordowy plon to 

Tekst: Kazimierz Dudzik
Rekordowy plon „Fabryki projektów” 
Zakliczyńskiego Centrum Kultury 

polega na prowadzeniu warsztatów tańca ludowego z dzieć-
mi w wieku 5-12 lat w miejscowości Paleśnica. Partnerem 
tego zadania jest Zakliczyńskie Centrum Kultury.

Warsztaty odbywają się regularnie od stycznia w każdą 
środę od godz. 17.00 do 19.30. W trakcie realizacji projektu 
zostaną przygotowane przez panią stypendystkę Kingę Biel
-Dubiel trzy układy choreograficzne z regionów: Krakowia-
ków Wschodnich, Śląska Rozbarskiego oraz Żywca.

Do zajęć tanecznych akompaniuje instruktor muzyczny 
Marcin Korbut, który od wielu lat współpracuje z Zakliczyń-
skim Centrum Kultury. 

Aktualnie z racji wprowadzonych ograniczeń zajęcia zo-
stały zawieszone do dnia 18.04.2021r.

Zrealizowano w 
ramach stypendium 
Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu.

Tekst: Monika Kulak
Foto: Halina Machel

„Od Hajduka przez Trojaka do Krakowiaka” 
w Paleśnicy

Miło nam poinformować́, iż Pani Kinga Biel-Dubiel otrzy-
mała Stypendium Twórcze Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu na 2021 rok, dzięki czemu realizuje 
projekt pn. „Od Hajduka przez Trojaka do Krakowiaka”, który 
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Kierownik Zespołu Folklorystycznego Gwoździec Agata 
Nadolnik oraz choreograf Janusz Cierlik składają podzięko-
wania na ręce Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury 
Kazimierza Dudzika za okazane wsparcie w zakupie strojów 
szlacheckich podczas wyprzedaży zasobów w tarnowskim 
Pałacu Młodzieży. Dzięki wsparciu Dyrektora ZCK zaku-
piono w bardzo atrakcyjnej cenie 8 strojów szlacheckich 
damskich oraz 8 strojów męskich Księstwa Warszawskiego. 

Tekst: Monika Kulak,
Foto: Janusz CierlikZF Gwoździec z nowymi strojami do poloneza

Pani kierownik osobiście wybrała stroje a choreograf przy-
wiózł do Gwoźdźca.

Zespół z Gwoźdźca nagrał życzenia świąteczne w formie 
przedstawienia, do którego zostały wykorzystane zakupio-
ne stroje męskie. Pan Janusz ma nadzieję, że jeżeli warun-
ki sanitarne na to pozwolą, uda się zaprezentować układ 
taneczny poloneza z wykorzystaniem zakupionych strojów 
szlacheckich. 

efekt ciężkiej, profesjonalnej pracy pracowników Zakliczyńskiego 
Centrum Kultury, w szczególności Eweliny Siepieli – specjalistki 
ds. programów grantowych ZCK, Haliny Machel – instruktorki 
ds. kultury ludowej ZCK, Marii Chruściel – specjalistki ds. admini-
stracyjno – ekonomicznych ZCK oraz Edyty Ramian – głów-
nej księgowej ZCK.  Przy wymyślaniu, opracowywaniu i spo-
rządzaniu projektów od października ubiegłego roku – w tym 
czasie złożyliśmy 24 wnioski grantowe - do kolejnych progra-
mów biorą udział także współpracujący z nami instruktorzy, a 
aplikowanie nadal trwa. 

Podziękowania kieruję do Burmistrza Dawida Chroba-
ka, który nie tylko interesuje się bieżącą działalnością w 
zakresie upowszechniania kultury, ale też czynnie wspie-
ra nasze projekty w procesie aplikacji i promocji. Jesteśmy 
wdzięczni za docenianie naszych projektów Ministrowi 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotrowi 
Glińskiemu, Narodowemu Centrum Kultury z dyrektorem 

prof. Rafałem Wiśniewskim oraz Zarządowi Województwa 
Małopolskiego z marszałkiem Witoldem Kozłowskim i wice-
marszałek Martą Malec – Lech w szczególności. 
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Marcowy Konkurs „Głosiciela” jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem, 
wśród czytelników, co mobilizuje do jego kontynuacji. Marcowe hasło: „Oratorium 
Ślad Losu”, raczej nie sprawiło dużej trudności. Prawidłowe odpowiedzi przesłało 
łącznie 104 osoby. W wyniku losowania przeprowadzonego pod nadzorem sekreta-
rza redakcji Marii Chruściel, bony upominkowe otrzymują:

 ҄ Pani Haliny Banaś z charzewic - bon do sklepu anitex
 ҄ Pana zygmunta czecha ze zdoni - bon do sklepu biedronka (stoisko mięsne)

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, wytnij/zrób zdjęcie i prześlij li-
stem/mailem albo przynieś do Redakcji (Rynek 1, Ratusz, glosiciel@op.pl) 
wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem. 

Spośród tych, którzy nadeślą do 30 kwietnia 2021 roku prawidłowe od-
powiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez firmę Ani-
tex oraz Biedronkę w Zakliczynie. Powodzenia!

Powodzenia!
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