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Od wydawcy
Witam czytelników „Głosiciela” w październiku, w miesiącu
maryjnym. No właśnie! Zaraz zaczniemy się zastanawiać
nad tym, czy bardziej miesiącem maryjnym jest maj czy
październik. Maj przecież kojarzy się nam z wiosną, z rozbudzoną przyrodą i nabożeństwami majowymi – sama radość.
Październik na odwrót; bo to przecież początek jesieni, dni
coraz krótsze i coraz zimniej. A jednak! W Kościele katolickim to październik uchodzi za miesiąc maryjny. Dlaczego? Był 7 października 1571 roku. Na południowy zachód
od Lepanto zebrały się po dwie setki okrętów Imperium
osmańskiego i Ligi Świętej. Stoczyły ze sobą jedną z bardziej
krwawych bitew morskich w historii. Zwycięstwo flotylli
chrześcijańskiej papież Pius V przypisał modlitwie różańcowej i ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej. Maryjny
charakter października podkreślił w 1885 roku papież Leon
XIII, wzywając do codziennego - właśnie w tym miesiącu
- odmawiania różańca. Zresztą Ojciec Święty Leon XIII zasłużył na miano „papieża różańcowego” - choćby dlatego,
że wydał aż 12 encyklik różańcowych. Do upowszechnienia modlitwy różańcowej przyczyniły się też objawienia fatimskie. 13 października 1917 roku Matka Boża ukazała się
dzieciom z różańcem w dłoni. Poprosiła o przygotowanie
ludzkości do zwycięstwa nad szatanem właśnie za pomocą różańca. No i wreszcie „nasz papież” Jan Paweł II został
wyniesiony na papieski tron 16 października 1978 roku
i oddał się w swojej posłudze Mayi. Totus Tuus (Cały Twój)
- dewiza Jana Pawła II jest cytatem z modlitwy z Traktatu
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. 13 maja 1981
roku na placu św. Piotra w Rzymie dochodzi do zamachu

na życie Jana Pawła
II w wyniku którego
Papież cudem uchodzi z życiem. Jan Paweł II jest przekonany,
że życie zawdzięcza
Matce Bożej Fatimskiej. Przez lata charakterystyczną cechą
korony zwieńczonej
krzyżem umieszczonym na błękitnej kuli
symbolizującej Ziemię
było puste, okrągłe
miejsce. 13 maja 1982
roku w szczelinę tą,
zlokalizowaną pod miniaturowym globem
korony, Jan Paweł II włożył pocisk, który rok wcześniej
ugodził go w zamachu na placu św. Piotra w Rzymie. Przedmiot pasował do niej pod względem średnicy.
Są co najmniej dwa powody dla których podjąłem ten
temat; w parafii pw. św. Idziego opata w Zakliczynie odbywa się odpust w święto Matki Bożej Różańcowej obchodzone w Kosciele 7 października (odpust w Zakliczynie odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę października). Drugi
powód, to Gala z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II
i w ramach tej gali Konferencja popularnonaukowa w dniu
23 października 2020 roku, która odbędzie się w Sali im.
S. Jordana w ratuszu.

Życzę ciekawej lektury
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Wydawca, tj. Zakliczyńskie Centrum Kultury, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów
prawa. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. ZCK nie udostępnia
danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: dyrektor.zck@op.pl lub listownie pocztą tradycyjną.
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Zamyślenia Ojca Andrzeja – październik 2020
Już jesień pora najpiękniejszych barw,
czas zbierania owoców...

Życie - Śmierć - Zmartwychwstanie,
taka jest droga Jezusa, mówią o niej
kolejne tajemnice różańca...

Właśnie jesienią przemijanie
świata
staje się wyraziste, bardziej
widoczne cień drugiego brzegu jest
jakby na wyciągnięcie ręki,
staje się prawie dotykalny...

Maryja dając nam różaniec do ręki
zaprasza nas do pójścia tą drogą poprzez życie,
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
- drogą światła, niezawodnej nadziei
i wiary w sens...

To dlatego mówimy: jesienny,
różańcowy październik,
gdyż jak różaniec stawia przed
nami odwieczne problemy życia
i śmierci...

Gdy modlimy się na różańcu,
pytamy o sens naszego życia
i naszego umierania, i co tak
naprawdę naszemu życiu udziela
życia?
- Czy jest w nas nadzieja poza
śmierć?

Jak paciorki różańca przesuwają się
chwile,
nasze radości, smutki i blaski,
a Ty Bogu je zanieś
połączone w różaniec Święta Panno Maryjo pełna łaski...
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Tekst: Rafał Kubisztal,
Foto: Michał Papuga,
arch. UM Zakliczyn

Otwarcie sali sportowej w Gwoźdźcu
z wojewódzką inauguracją roku szkolnego

W Gwoźdźcu odbyła się małopolska inauguracja roku
szkolnego 2020/2021, która połączona była z oddaniem
do użytku nowej inwestycji – nowoczesnej i pełnowymiarowej sali sportowej. Służyć będzie nie tylko uczniom, ale
będzie także do dyspozycji całej lokalnej społeczności.
Mszę św. inaugurującą w Małopolsce nowy rok szkolny
odprawił w Kościele Parafialnym pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gwoźdźcu Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Następnie przecięto wstęgę przed otwieraną pełnowymiarową salą sportową z zapleczem szatniowo-socjalnym.
Koszt inwestycji przy Zespole Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Gwoźdźcu wyniósł 3,6 mln zł. Gmina Zakliczyn pozyskała na to przedsięwzięcie prawie 1,6 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Sala będzie ogólnodostępna i nie
będzie miała charakteru komercyjnego. Samorząd zadbał
także o zagospodarowanie terenu przed nowym obiektem.
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak
przypomniał, że samorząd Gminy Zakliczyn na czele z Wójtem Gminy Stanisławem Chrobakiem oraz Radą Gminy
po transformacji ustrojowej jako pierwszy w ówczesnym
województwie tarnowskim – 1 stycznia 1992 roku zdecydował się na przejęcie oświaty i wzięcie odpowiedzialności
za szkoły. Umożliwiło to zrealizowanie na terenie ziemi zakliczyńskiej wielu oświatowych inwestycji, bo samorząd nie
szczędził grosza na ten cel, w tym wybudowano budynek
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Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu (1993r.).
- Warto mocno podkreślić, że uroczyście otwierany dzisiaj
nowy obiekt to kolejny efekt na tym terenie bardzo dobrze
układającej się w ostatnim czasie współpracy samorządu ze
stroną rządową. Za tę współpracę bardzo serdecznie dziękuję
obecnym tutaj parlamentarzystom i pani małopolskiej kurator
oświaty – mówił burmistrz.
Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak powiedziała, że z ogromną radością wita nowy rok szkolny
w gminie Zakliczyn, w której widać dbałość o szkoły, nauczycieli i infrastrukturę sportową. – Witam ten rok szkolny z wielką radością, bo dzieci i młodzież wreszcie wracają do
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szkół. Mam nadzieję, że już nigdy nie dojdzie do takiego zatrzymania jak w minionych miesiącach – mówiła. – Życzę Wam
uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy byście byli mocni duchem
i dbali o polskie dziedzictwo. Trzeba opierać się na mądrych
ludziach, na fundamentach wiary i tradycji. Proszę też byście
się z wielkim szacunkiem do siebie odnosili i patrzyli na siebie
z sympatią.
Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego stwierdziła, że moment rozpoczęcia roku szkolnego to
chwila wyjątkowa. Choćby z tego względu, że snuje się plany na przyszłość.
- Chcę wszystkim osobom związanym z szeroko pojętą edukacją życzyć, by aby spełnili swoje plany i zamierzenia. Młodzi
ludzie, uczniowie są przyszłością Małopolski i naszego kraju. Są
kluczem do rozwoju tego regionu. Musimy robić wszystko, aby
tworzyć jak najlepsze warunki do zdobywania przez nich wiedzy, którą będą mogli wykorzystywać w przyszłości - dodała.
Najlepsze życzenia uczniom oraz wszystkim pracownikom oświaty przekazali także parlamentarzyści – Poseł
Wiesław Krajewski i Senator Kazimierz Wiatr.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion odczytała list od zarządu powiatu z gratulacjami
otwarcia i oddania do użytku nowego obiektu. Przekazała od władz starostwa życzenia, aby nowy rok szkolny był
czasem efektywnej nauki, licznych sukcesów, jak również
dalszego rozwoju osobowości młodych ludzi w duchu wartości chrześcijańskich i obywatelskich.
Odczytane zostały też listy od wojewody małopolskiego
Łukasza Kmity i poseł Anny Pieczarki.

W wydarzeniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół
z terenu zakliczyńskiej gminy, miejscowi radni i sołtysi,
a także niektórzy honorowi obywatele gminy Zakliczyn
na czele z byłym posłem Michałem Wojtkiewiczem.
Przed zwiedzaniem nowego obiektu uczestnicy wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego obejrzeli jeszcze okolicznościowy program artystyczny. Wystąpił m.in. Zespół
Folklorystyczny „Mały Gwoździec”.
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Przeszło 18 kilometrów nowej nakładki asfaltowej
na terenie gmin Pleśna i Zakliczyn
Zaawansowane są prace przy modernizacji drogi powiatowej nr 1356 K relacji Tarnów – Zakliczyn. Wykonywane
są na terenie dwóch gmin – Pleśna i Zakliczyn. Nowa nakładka asfaltowa będzie położona na odcinku przeszło 18
kilometrów!
Parę lat temu wyremontowano pierwszy odcinek tej trasy przez gminę Tarnów – Koszyce Wielkie i Koszyce Małe.
Teraz powiat tarnowski przygotował odważny i duży projekt modernizacji pozostałego odcinka tej trasy – przez
Rzuchową, Szczepanowice, Rychwałd, Lubinkę, Janowice,
Wróblowice, Lusławice aż do Zakliczyna (ul. Tarnowska).
Łącznie przeszło 18 kilometrów!
Całkowity koszt tego zadania (po przetargu) to ponad 6,7 mln
zł. Powiat tarnowski pozyskał na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie przeszło 3,1 mln zł.
- Realizacja tak dużej inwestycji to efekt montażu finansowego środków rządowych i samorządowych. Taka współpraca przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców. Poprawi się
przecież znacznie komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi, przebiegającej przez obszar atrakcyjny krajobrazowo i przyrodniczo, często odwiedzany przez turystów –
mówi burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Tekst: Rafał Kubisztal,
Foto: UM Zakliczyn

Jak poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
w ramach remontu będą wykonywane prace polegające
na położeniu nowej nakładki asfaltowej oraz będą uzupełniane pobocza kamieniem łamanym z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem
oraz oznakowanie pionowe i poziome. W ramach oznakowania poziomego - linie krawędziowe.

Zmiana organizacji ruchu w Rynku w Zakliczynie
Dobiega końca pierwszy etap rewitalizacji Rynku w Zakliczynie. Przebudowano drogi gminne, chodniki i drogę
powiatową.
Zakończenie tych prac planowano pierwotnie
na czerwiec przyszłego roku, ale prace idą na tyle sprawnie, że mieszkańcy Zakliczyna będą mogli korzystać z wyremontowanych dróg i chodników już w styczniu.
– Termin wykonania to koniec maja 2021 roku, jednak
z uwagi na bardzo sprawnie postępujące prace, wykonawcy
deklarują realizację tego przedsięwzięcia do końca tego roku.
A więc w grudniu rozpoczęlibyśmy odbiory, tak aby w styczniu już zakończyć kwestię rozliczeń tego przedsięwzięcia
i w pełnym zakresie udostępnić drogi gminne wokół rynku wraz
z chodnikami oraz drogę powiatową, która go przecina – mówi
Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna.
W związku z postępem prac na zakliczyńskim Rynku, od
środy, 16 września została wprowadzona zmiana tymczasowej organizacji ruchu.
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– W tym momencie otwarliśmy część południową rynku od
strony ulicy Różanej w kierunku skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Jagiellońskiej. Otworzyliśmy też drogę, która przebiega
przy Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, a więc wschodnią pierzeję rynku. W ramach postępu prac planujemy na około miesiąc wyłączyć skrzyżowanie koło Domu Towarowego, a więc
przy skrzyżowaniu ulicy Kamieniec i ulicy Mickiewicza – mówi
Dawid Chrobak.
Koszt pierwszego etapu rewitalizacji to 6,5 mln złotych,
z czego 4 mln 300 tys. złotych to środki z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Rusza przetarg na wykonawcę drugiego etapu prac rewitalizacyjnych. W ich ramach zostanie wykonana między
innymi nowa płyta Rynku wokół Ratusza i przy przystanku
autobusowym, rewitalizacja Pomnika Poległych i Pomordowanych za wolność Ojczyzny, kapliczki św. Floriana, budowa nowych obiektów gastronomicznych i usługowych
oraz fontanny, a także renowacja i iluminacja Ratusza.
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Nowe połączenie autobusowe z Tarnowa
przez Zakliczyn do Nowego Sącza
Niezwykle dobra wiadomość dla pasażerów gminy Zakliczyn, ponieważ już wkrótce na przełomie września i października br. województwo uruchomi linię komunikacyjną
z Tarnowa do Nowego Sącza przez Zakliczyn. W drodze
konkursu wybrano operatora, który będzie świadczył
usługi na ww. linii, jest to firma MARPOL W. Małek, R.
Małek sp. j. z Gródka nad Dunajcem. Autokary będą się
poruszały w częstotliwości 4 kursy dziennie w każdym kierunku. Linia zostanie dofinansowana w ramach Funduszu
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Autobusowego oraz przy wsparciu z budżetu gminy Zakliczyn, gdyż powstała z inicjatywy Pana Burmistrza Zakliczyna Dawida Chrobaka jako odpowiedź na zgłaszane
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Komunikat w sprawie wykazu nieruchomości

PAŹDZIERNIK 2020 | NR 8/276

ziałku do piątku oprócz świąt
ą sobotę miesiąca

Ruda Kameralna
7:00
9:50
Zdonia – Kuźnia
7:11
10:01
Filipowice
7:02
9:52
Zakliczyn Szkoła
7:12
10:02
Filipowice Zakliczyn Rynek 7:04 7:16 9:5410:06
Filipowice – Podymacz
7:06
9:56
Stróże
7:07 do piątku
9:57
D – kursuje od poniedziałku

12:35
12:46
12:37
12:47
12:39
12:51
12:41
12:42

15:25

15:36
15:27
15:37
15:29
15:41

15:31
15:32

7

SERWIS SAMORZĄDOWY

GŁOSICIEL

Ciąg pieszo-rowerowy z oszczędnościami
Zakończona została budowa ciągu pieszo-rowerowego
(trzeci etap) przy drodze wojewódzkiej w Zakliczynie –
od skrzyżowania z ul. Polną do ronda. A dzięki oszczędnościom powstałym przy realizacji tej inwestycji uda się
także wybudować dwie zatoki autobusowe przy drodze
wojewódzkiej w Lusławicach i Faściszowej, oświetlić
przejścia dla pieszych, chodniki oraz wiaty przystankowe.
Gmina Zakliczyn również w tym roku w ramach Inicjatyw Samorządowych podjęła się wykonania kolejnego
etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej. Na blisko 300
metrowym odcinku – od skrzyżowania z drogą gminną ul.
Polna do ronda w Zakliczynie – powstał ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów wraz z zakryciem rowu i budową kanalizacji deszczowej. Wymieniono także uszkodzone
krawężniki drogowe oraz usunięto barierki utrudniające widoczność kierowcom włączającym się do ruchu z ul. Polnej.
Inwestycja została dofinansowana ze środków województwa małopolskiego. Po przetargu wartość robót została wyceniona na nieco ponad 288 tys. zł – dofinansowanie z WM to 144 tys. zł.

Tekst: Rafał Kubisztal,
Foto: UM Zakliczyn

Tekst: Rafał Kubisztal,
Foto: UM Zakliczyn

Ponieważ powstały dość znaczne oszczędności – zarówno po stronie województwa jak i gminy – za zgodą władz
Małopolski wykonane zostaną jeszcze inne prace przy innym odcinku wojewódzkiej jezdni.
Wkrótce powstaną dwie zatoki autobusowe lewostronne w ciągu DW 980 relacji Jurków - Biecz. Pierwsza przy
skrzyżowaniu w kierunku Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, druga w okolicach sklepu w Faściszowej. Oświetlone zostaną dwa przejścia dla pieszych, chodniki oraz wiaty przystankowe przy
tych zatokach. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe
i poziome.
Wartość zadania (przetarg na te prace został już rozstrzygnięty) wyniesie 315 tys. zł. Kwota dofinansowania
z WM to 157 tys. zł.
- Bardzo dziękuję panu marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu jak i całemu zarządowi województwa za zgodę na to, aby
kwotę powstała wskutek oszczędności przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Zakliczynie wykorzystać na inne inwestycje
na terenie naszej gminy – mówi burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn Dawid Chrobak.

Szybciej i wygodniej z Jamnej do Bukowca

Z udziałem finansowym gminy Zakliczyn wybudowana
została droga Jamna – Podole-Górowa - Bukowiec. Zniszczoną nawierzchnię szutrową – na ponad 700 metrowym
odcinku w miejscowości Podole Górowa – zastąpiła nawierzchnia w technologii betonowej.
Droga łącząca na skróty Jamną z Bukowcem przebiega
przez teren trzech gmin – Zakliczyn, Gródek nad Dunajcem oraz Korzenna. Łączy powiat tarnowski z powiatem
nowosądeckim. Jest to z jednej strony trasa zapewniająca
mieszkańcom należytą komunikację drogową i połączenie
drogi powiatowej nr 1566K Lipnica Wielka – Bukowiec
z drogą wojewódzką nr 975 w m. Paleśnica, natomiast
z drugiej strony jest to cieszący się coraz większą popularnością trakt turystyczny, przebiegający przez teren Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.
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Stan techniczny drogi (zniszczona nawierzchnia żwirowa) uniemożliwiał jej pełne i bezpieczne wykorzystywanie. Dlatego powstała inicjatywa samorządów wykonania
kompleksowego remontu drogi. W 2017 roku Włodarze
Gmin: Józef Tobiasz – Wójt Gródek nad Dunajcem, Leszek
Skowron – Wójt Gminy Korzenna i Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn podpisali list intencyjny
w zakresie podjęcia działań na rzecz remontu drogi w celu

zapewnienia mieszkańcom należytej komunikacji drogowej pomiędzy gminami. Prace zlecone w 2020 r. przez
Gminę Gródek nad Dunajcem, których wartość wyniosła
ponad 160 tys. zł, zostały dofinansowane przez samorząd
Województwa Małopolskiego i Gminę Zakliczyn. Na przeszło 700 metrowym odcinku drogi w miejscowości Podole - Górowa wykonana została nawierzchnia w technologii
betonowej. Przypomnijmy, że w 2019 r. Gmina Korzenna
wykonała za kwotę blisko 440 tys. zł remont nawierzchni
tej drogi na odcinku 1,3 km, w tym blisko 600 metrowy
odcinek drogi w m. Bukowiec do granicy z Gminą Gródek
nad Dunajcem.
- Droga łączy trzy gminy i dwa powiaty, a po każdej większej
ulewie praktycznie nie można było z niej korzystać. Dlatego
wsparliśmy finansowo jej modernizację – tłumaczy burmistrz
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Wyremontowane tej trasy to duże ułatwienie dla korzystających z niej mieszkańców, miejscowych rolników posiadających grunty w pobliżu
tej drogi, a także dla coraz częściej odwiedzających te tereny
turystów. Dziękuję Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu za udzielenie pomocy finansowej oraz Wójtom: Panu Józefowi Tobiaszowi i Panu Leszkowi Skowronowi za bardzo dobrą
współpracę przy realizacji tej inwestycji.

Ogłoszenie o naborach wniosków
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu:
Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.
(Kwota dostępnych środków to 654 432,75 zł.)
Rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego.
(Kwota dostępnych środków 100 000,00 zł.)
Podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego.
(Kwota dostępnych środków 200 000,00 zł.)
Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu
wolnego. ( Kwota dostępnych środków 50 000,00 zł. )
Rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego.
(Kwota dostępnych środków 200 000,00 zł.)
Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim)
(Kwota dostępnych środków 50 000,00zł.)
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Informacja dzielnicowego Posterunku Policji w Zakliczynie
Dzielnicowi Posterunku Policji w Zakliczynie zgodnie z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji, w uzgodnieniu z kierownikiem ogniwa ds. prewencji,
na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia
w rejonie, w cyklach półrocznych, dzielnicowi przygotowali plany działań priorytetowych, które są prowadzone od dnia 01.08.2020 do dnia 28.02.2021 r.
Na terenie gminy Zakliczyn w powyższym okresie czasu realizowane będą następujące zadania:
1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Jagiellońskiej oraz
Spokojnej w Zakliczynie poprzez dążenie do wyeliminowania wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do znaków zakazu
zatrzymywania się oraz parkują na chodniku w sposób niezgodny z przepisami
prawa o ruchu drogowym.
2. Wyeliminowanie zjawiska polegającego na popełnianiu wykroczeń porządkowych w rejonie sklepu w miejscowości Charzewice. Dotyczy przede wszystkim wykroczeń uciążliwych społecznie, które polegają na spożywaniu alkoholu
w miejscu zabronionym.

Komunikat
Szanowni Państwo
Na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego wzrosła liczba oszustw pod różnymi „legendami” na policjanta, wypadek
drogowy, wyłudzenia kredytu w banku, ataku na nasze konta bankowe. Tarnowscy policjanci z niepokojem obserwują
wzrost liczby tych przestępstw, których ofiarami padają ludzie starsi, a za swoje szczere intencje płacą utratą dorobku
swojego życia.
Tarnowscy policjanci przypominają!
· Policja nigdy nie prosi o wpłacenie jakiejkolwiek sumy pieniędzy na wskazane konta bankowe
· Policja nigdy nie żąda haseł i danych potrzebnych do logowań bankowych. Tego nikt nie może żądać!
· Każdą taką rozmowę należy jak
najszybciej zakończyć rozłączając
się!
· Nidy też nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobie nam nieJurków 26, 32-860 Czchów
OLCHAWA
znanej wskazanej w rozmowie
telefonicznej.

Usługi Pogrzebowe OLCHAWA

Drogi Seniorze zanim przekażesz obcej osobie pieniądze, zachowaj spokój i sam sprawdź, czy
takie zdarzenia miało miejsce. Zadzwoń do tej osoby lub jego rodziny i po prostu porozmawiaj.
Tarnowscy policjanci jeszcze
raz apelują o ostrożność i rozwagę
w kontaktach z nieznanymi osobami. O każdym takim przypadku
należy powiadomić swoich znajomych, rodzinę oraz Policję!
Zadzwoń do dyżurnego
Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie tel. 47 831 1222

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/dobę

603 680 051

e-mail: biuro@krzysztofolchawa.com
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„To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy.
To oni żyją, a my umieramy”.
Ks. Piotr Pawlukiewicz

Kwiaciarnia – 693 409 539
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Powszechny spis rolny PSR 2020
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według
stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział
w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy
o Powszechnym Spisie Rolnym.
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach
rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego
kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki
Rolnej.
Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez
Internet
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek
spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl. W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda.
Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem
do Internetu powinien udać się do swojego Gminnego
Punktu Spisowego (Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek
32), gdzie jest udostępnione pomieszczenia wyposażone
w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.
Uzupełniającą formą jest spis przez telefon, którego
można dokonać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer
22 279 99 99, wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.
Osoby, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub
dzwoniąc na infolinię mogą spodziewać się telefonu rachmistrza spisowego.
Infolinia spisowa
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt
połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci
infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obowiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.
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List Prezesa GUS
W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej
spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został
rozesłany List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane
z organizacją spisu, w tym indywidualny numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu), który należy
wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.
Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają
bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zapewniamy,
że Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
· zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
· dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
· analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni
ostatnich 10 lat;
· wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
· aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych
i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020
dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca
2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz.
1728).
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W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
· osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
· położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach
naturalnych;
· osobowości prawnej;
· typu własności użytków rolnych;
· produkcji ekologicznej;
· rodzaju użytkowanych gruntów;
· powierzchni zasiewów według upraw;
· powierzchni nawadnianej;
· zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
· pogłowia zwierząt gospodarskich według grup
wiekowo-użytkowych;
· rodzaju budynków gospodarskich;
· liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
· wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników
najemnych.
Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte
wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków
rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:
· 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
· 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
· 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
· 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
· 0,5 ha – dla chmielu;
· 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
· 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
· 0,1 ha – dla tytoniu;
· 5 sztuk – dla bydła ogółem;
· 20 sztuk– dla świń ogółem;
· 5 sztuk – dla loch;
· 20 sztuk – dla owiec ogółem;
· 20 sztuk – dla kóz ogółem;
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· 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
· 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.
Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów,
więc nie będą objęte spisem rolnym.
Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich
standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne
techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury
w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę
publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do
przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.
Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: “Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki
publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową
statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz
statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań
statystycznych prowadzonych przez służby statystyki
publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Kontakt:
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.
Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Krakowie ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków,
Tel.: +48 12 42 02 050, e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl
Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, Tel.: +48 14 632 64 62,
e-mail: zakliczyn@zakliczyn.pl
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Tekst:Kazimierz Dudzik,
Foto; arch. ZCK

Malik reprezentował Małopolskę na Festiwalu
w Kazimierzu Dolnym
Bardzo prężnie działa Zakliczyński Klub
Małopolskich Heligonistów i Harmonistów przy Stowarzyszeniu „Klucz”, skupiając w swoim gronie muzyków nie
tylko z terenu gminy Zakliczyn i powiatu tarnowskiego, ale także powiatów;
brzeskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, a nawet z zachodniej
Małopolski. Prezesem Klubu jest Tadeusz
Malik. Muzycy planowali wyjazd w tym
roku na Słowację i od jakiegoś czasu gromadzili na ten cel fundusze, ale pandemia pokrzyżowała nieco plany. W formie
pewnej rekompensaty udali się do Kazimierza Dolnego, a częściowo ten wyjazd
dofinansowało Zakliczyńskie Centrum
Kultury. Tak więc w dniach od 28 do 31
sierpnia 2020 roku członkowie Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich Heligonistów
i Harmonistów Stowarzyszenia „Klucz”
zorganizowali trzydniową wycieczkę do

PAŹDZIERNIK 2020 | NR 8/276

Kazimierza Dolnego. Głównym celem tej wycieczki był udział w 54 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jest to
jeden z najbardziej cenionych i najsłynniejszych festiwali w Polsce - przyjeżdżają wystąpić na scenie festiwalowej najwybitniejsi
artyści ludowi z całej Polski. W tym roku
względy stanu epidemicznego ograniczyły
możliwości uczestnictwa widzów w prezentacjach, ale dobra wiadomość jest taka,
że Województwo Małopolskie w kategorii
instrumentalista reprezentował prezes Klubu Tadeusz Malik, który został nominowany
przez MCK „Sokół” w Nowym Sączu. 54. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym rozpoczął się właśnie od
występu Tadeusza Malika, który wyjechał
z Kazimierza Dolnego z wyróżnieniem tego
prestiżowego Festiwalu. Jak na gwiazdę Festiwalu nie obyło się bez wywiadów, m.in.
dla Polskiego Radia. Gratulujemy.
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Plon Zakliczyńskiego
Matecznika Kultury Ludowej
Od początku czerwca Zakliczyńskie Centrum Kultury realizuje projekt pn. Zakliczyński Matecznik Kultury Ludowej
dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu EtnoPolska 2020. Projekt w założeniu miał umożliwić członkom powstałej niedawno Kapeli
Opatkowice rozwinięcie umiejętności gry na instrumentach ludowych. W składzie kapeli znajdują się dzieci i młodzież grająca na skrzypcach, heligonce, klarnecie i kontrabasie. Przedział wiekowy uczestników to 5 -19 lat. Zajęcia
prowadzili muzycy z wieloletnim doświadczeniem; Marcin Korbut - kierownik muzyczny Kapeli Opatkowice oraz
Justyna Chmielek - Korbut. W trakcie trwania projektu
młodzi muzycy spotykali się dwa razy w tygodniu, żeby
ćwiczyć polki, oberki, krakowiaki. W repertuarze, który
opanowywali muzycy znalazły się takie utwory jak: „Barka”, „Pozdrawiam Ciebie Matko”, „A my wom zycymy”, „Jadwonicka”, „Byłem w karcmie” „Razok polka”, „Krakowiak”,
„Jak ja do dziewczyny”, „Hej, ode wsi do miasta”, „Nie chodź
Marysiu”, „Gdy kiedyś Pan powróci znów”, „Jak mi dobrze,

Tekst: Halina Machel, Maria Chruściel,
Foto: Halina Machel

że jesteś tu Panie”, „Psalm 148”, „A weźże Marysiu”, „Wysoki zomecek”, „A nie kochoj dziewczyno chłopca Jastrzebiana” i inne. Oprócz gry tych melodii uczestnicy uczyli się
słów i tradycyjnego śpiewu. Uczestnicy projektu próbują
też sił w Internecie, m.in. nagrywając teledyski do piosenek; „Barka oraz „Hej ode wsi do miasta”. Projekt dobiega
końca. Gala finałowa Zakliczyńskiego Matecznika Kultury
Ludowej odbędzie się 2 października w Sali im. S. Jordana
w ratuszu o godzinie 19 - tej w kameralnym gronie, zgodnie
z wymogami sanitarnymi. Mamy nadzieję, że uda się pozyskać kolejne środki grantowe na kontynuację zajęć z mistrzami i dalszy rozwój Kapeli Opatkowice.

Po plon. Biodegradowalna wystawa sztuki na polu facelii
Taka niecodzienna wystawa, to propozycja grupy artystycznej, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, pod wodzą Patrycji
Zelek i Andrzeja Baziaka – kuratorów wystawy na polu w Lusławicach w dniu 4 października 2020
roku. Poplon, roślina uprawiana pomiędzy dwoma głównymi zbiorami
plonów, w przypadku pola w Lusławicach rośliną tą jest facelia błękitna. Pole porośnięte facelią staje się
przestrzenią wystawy składającej
się z prac posiadających odmienne
przeznaczenie niż tradycyjne dzieła, zamiast stać się obiektami muzealnymi zostaną skompostowane,
ponieważ powstały z materiałów
ulegających biodegradacji. Różnorodność dzieł przy współudziale
z grzybami i bakteriami połączy
się w twórczym procesie butwienia stając się zmineralizowaną
14

materią organiczną i podobnie
jak kwitnąca wokół facelia przyczyni się do użyźnienia gleby
na której została wystawiona.
Uczestniczki i uczestnicy tej
oryginalnej wystawy to: Sylwia
Aniszewska, Andrzej Baziak, Urszula Bojenko, Tomasz Bugajski,
Natalia Cikowska, Magdalena
Rębisz, Justyna Klecha, Stanisław Kusiak, Karolina Łukawska,
Aneta Misiaszek, Piotr Plewa,
Kamil Sosin, Natalia Sarad, Szymon Wal, Natalia Tkaczyk, Patrycja Zelek. Wystawa organizowana była środków własnych
ze wsparciem promocji BWA
Tarnów oraz Zakliczyńskiego
Centrum Kultury, pod patronatem Burmistrza Miasta i gminy
Zakliczyn oraz Stowarzyszenia
„Klucz”.
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Tekst: Ewelina Siepiela, Kazimierz Dudzik
Foto: Stanisław Kusiak

Zakliczyńska e – powieść w sieci

20 września rozpoczęliśmy
emisję pierwszego odcinka
dziesięcioodcinkowego, filmowego serialu dokumentalnego
o Zakliczynie i jego okolicy.
Filmy są dostępne dzięki realizacji projektu Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn Klucz pt. „Zakliczyńska
e-powieść”
dofinansowanego ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach
Programu Kultura w sieci.
W ramach projektu prezentujemy Państwu dziesięć historii
filmowych umiejscowionych
na przestrzeni ponad 1000 lat,
a są to:
1. Historia tajemniczej trumienki; jest to opowieść o założeniu miasta Zakliczyn i kamiennej trumienki znalezionej
pod schodami najstarszego
zakliczyńskiego domu mieszczańskiego „Pod wagą.”
2. Skarbnik duszy; opowieść o grodzie wczesnosłowiańskim w Zawadzie Lanckorońskiej.
3. Cierpienie ciała, zbawienie duszy; opowiadamy w tym
odcinku o św. Świeradzie z Tropia i współczesnym eremicie Grzegorzu z Melsztyna, który występuje w opowieści.
4. Wielki upadek sławnego rodu; to opowieść o rodzie Leliwitów melsztyńskich.
5. Sąd na Faustem Socynem; rzecz o Lusławicach, Braciach Polskich i prof. Krzysztofie Pendereckim.
6. Zakazany pojedynek; historia sławnego pojedynku Adama Tarły i Kazimierza
Poniatowskiego.
7. Demony Jakuba Szeli; czyli rzecz
o rabacji chłopskiej i jej przywódcy
Jakubie Szeli.
8. Julia, córka wielkiego Malarza;
opowieść o roli kobiet w życiu Jacka
Malczewskiego.
9. Zakliczyńscy Żydzi; co stało
się ze społecznością żydowską
w Zakliczynie.
10. Żołnierz Jana Pawła II; opowieść
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o twórcy Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Dominikanów w Jamnej o. Janie Górze. W opowieści o ojcu Janie Górze opowiada o. Andrzej Chlewicki.
Serial został przygotowany na podstawie scenariusza
dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierza
Dudzika, wyprodukowany na zlecenie Stowarzyszenia
„Klucz” przez Grupa Reedy Media, natomiast kierownikiem produkcji i koordynatorem projektu jest Ewelina Siepiela. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi odcinkami, które są emitowane na kanale YouTube od 20 września
w każdą niedzielę i czwartek.
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Konkurs Głosiciela
Wrześniowy konkurs „Głosiciela” pokazał, że pamięć historyczna u naszych czytelników jest znakomita. Wszyscy, 108 osób, którzy zdecydowali się wziąć udział
we wrześniowym konkursie nadesłali prawidłowe odpowiedzi – Pacyfikacja
Jamnej – gratulujemy. Niestety, nagród mamy tylko dla dwóch osób, a komputer
stosuje się do poleceń sekretarz redakcji Marii Chruściel i nie chce wylosować
więcej niż dwie osoby – tym osobom obok gratulacji przesyłamy bardzo dobrą
nowinę. W wyniku losowania przeprowadzonego pod nadzorem sekretarz redakcji Marii Chruściel, nagrody w postaci bonów upominkowych wędrują do:
– Pani Wiolety Kiełbasy z Grabiny (Zakliczyn) – bon do sklepu Anitex
– Pani Elżbiety Szczepkowicz z Lusławic – bon do sklepu Biedronka
(do zrealizowania na stoisku mięsnym)
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału
w październikowym konkursie:
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Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, wytnij/zrób zdjęcie i prześlij
listem/mailem albo przynieś do Redakcji (Rynek 1, Ratusz,
glosiciel@op.pl) wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem.
Spośród tych, którzy nadeślą do 20 października 2020 roku
prawidłowe rozwiązania rozlosujemy dwa bony zakupowe
ufundowane przez firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie.

Powodzenia!

