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Od redaktora
Z dniem 1 października zostałam powołana na stanowisko
Redaktora mediów informacyjnych wydawanych przez Zakliczyńskie Centrum Kultury i tym samym pełnię funkcję
redaktora naczelnego „Głosiciela” oraz portalu „Zakliczyninfo”. To nowe wyzwanie dla mnie, któremu postaram
się podołać. Z tego miejsca proszę pokornie o cierpliwość
i wyrozumiałość dla mojej osoby. Dyżur redakcyjny będę
pełnić w środy w godzinach od 9 – tej do 13 – tej w „Burmistrzówce” na parterze ratusza, natomiast w sprawach dotyczących „Głosiciela” i „Zakliczyninfo” można kontaktować
się za pomocą poczty elektronicznej: glosiciel@zakliczyn.
pl. Serdecznie zapraszam do współpracy.
W listopadowym numerze znajdą Państwo rozmowę
z nowym proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej
Anielskiej w Zakliczynie na temat Uroczystości Wszystkich
Świętych i nawiązujące tematycznie zamyślenia Ojca Andrzeja Chlewickiego.
11 listopada będziemy przeżywać najważniejsze ze świąt
państwowych – Narodowe Święto Niepodległości. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej i wprowadzaniu kolejnych obostrzeń sanitarnych władze gminy chcą skromnie, ale godnie uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Wobec braku możliwości przeprowadzenia wydarzeń patriotycznych zachęcam do włączenia się w projekt „POD BIAŁO-CZERWONĄ” oraz skorzystanie z zaproszenia do wspólnego zaśpiewania Mazurka

Życzę ciekawej lektury i dużo zdrowia
Monika Kulak
Dąbrowskiego w samo południe 11 listopada w ramach
akcji „Niepodległa do hymnu”.
W listopadowym wydaniu „Głosiciela” znajdą Państwo
informacje z bieżących działań samorządu i przegląd wydarzeń kulturalnych.
Zapraszam do licznego udziału w Konkursie Głosiciela, jak zwykle na zwycięzców losowania czekają bony
upominkowe.

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji
i skracania artykułów, korespondencji
oraz nadawania im własnych tytułów.
Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Wydawca mediów lokalnych:
Miesięcznika Głosiciel i portalu Zakliczyninfo
Zakliczyńskie Centrum Kultury 32-840 Zakliczyn, Rynek 1
Dyrektor: Kazimierz Dudzik, e-mail: dyrektor.zck@op.pl
Redaktor Naczelny: Monika Kulak, e-mail: glosiciel@zakliczyn.pl
Sekretarz Redakcji: Maria Chruściel, e-mail: glosiciel@op.pl
Korekta: Maria Chruściel i Ewelina Siepiela
Skład i druk: Maciej Aleksander, www.grupaalex.pl
ISSN 1231 – 4641		

Nakład: 3 500 egz.

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: iod@perfectinfo.pl lub listownie pocztą tradycyjną.
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ZAMYŚLENIA OJCA ANDRZEJA
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Zamyślenia Ojca Andrzeja
Wszystkich Świętych

Zaduszki

Czcimy wszystkich świętych,
a jednocześnie boimy się
świętych, takich na co dzień...

Ładne rzeczy,
gdybyśmy zapomnieli,
że trzeba stąd odejść...

Tłumaczymy sobie,
że każdy z nich, to już nie człowiek,
taki z krwi i kości,
ale taki z niebiańskich wysokości człowiek przebóstwiony,
a więc tu na ziemi już nieobecny...

Śmierć miłości potrzebna,
bo ją ocala,
przenosi w wieczność...

Tymczasem, na co dzień
obcują z nami święci, nie tylko ci
wszyscy w niebie, ale i tu na ziemi...
Naprawdę są pośród nas ludzie święci.

Tekst: Monika Kulak,
Foto: arch. oo. Franciszkanie

Panie,
nim nadejdzie,
nim po nas przyjdzie
nasza śmierć własna,
od życia pustego,
bez muzyki wiary,
bez pieśni nadziei,
bez tańca miłości
zachowaj nas teraz i na wieki
Amen.

Wszystkich Świętych czy Święto Zmarłych

W najbliższych dniach będziemy przeżywać kolejną
w swoim życiu Uroczystość Wszystkich Świętych. W Kościele katolickim jest to uroczystość ku czci wszystkich
chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu 1 listopada.
W doktrynie Kościoła Katolickiego uroczystość ta jest
wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości. Często zdarza się, że Uroczystość
Wszystkich Świętych w mowie potocznej jest nazywana
„Świętem Zmarłych” lub „Dniem Zmarłych”, gdyż jest mylona z Dniem Zadusznym, który przypada na 2 listopada
i to w tym dniu w liturgii Kościoła wspomina się wszystkich wiernych zmarłych i poległych.
Jak katolik powinien przeżywać tę uroczystość?
O odpowiedź na to i inne pytania zwróciłam się do o.
Ariela Krzywda OFM – Gwardiana klasztoru oo. Franciszkanów i proboszcza parafii pw. Matki Bożej Anielskiej
w Zakliczynie.
O. Ariel: Przede wszystkim radośnie. Lubię patrzyć na ten
dzień, jak na dzień imienin nas wszystkich, święto wszystkich
naszych patronów: tych wyniesionych na ołtarze, czyli ogłoszonych przez Kościół świętymi lub błogosławionymi i tych
których świętość realizowała się w zaciszu domowego ogniska,
poprzez rzetelne wypełnianie swego powołania. To często okazja do spotkania w większym gronie rodzinnym, ucieszenia się
sobą, swoimi historiami pisanymi przez życie, wspomnieniami
o tych, których groby odwiedzamy, okazja by w większym gronie zasiąść przy stole - „domowym ołtarzu”. To święto zwycięstwa „Pełni Życia” nad śmiercią, mocą Paschalnego Misterium
4

Chrystusa – męki, śmierci i zmartwychwstania. W takim razie
w duchu dziękczynienia i uwielbienia uczestniczymy w Eucharystii jednocząc się w komunii z Tym, który jest źródłem życia i świętości, zresztą jest to święto obowiązkowe. W końcu
to też przypomnienie celu dla nas wszystkich. My mamy być
świętymi.
No i na pewno uroczystość Wszystkich Świętych to nie święto zmarłych. To drugiego listopada przypada liturgiczne wspomnienie wszystkich zmarłych, gdzie kościół poleca tych, którzy
zakończyli ziemską pielgrzymkę i w czyśćcu czekają na pełne
zjednoczenie z Bogiem. Wyrazem naszej pamięci są kwiaty
i lampki składane na grobach, ale przede wszystkim, nasza modlitwa: ta wspólnotowa - w czasie wspominek listopadowych
no i oczywiście moja własna, prywatna, choćby wtedy gdy
odwiedzam groby moich bliskich. A w dniach od 1-8 listopada
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można też zyskać odpust zupełny ofiarowany za zmarłych.
Redaktor: Co możemy zrobić jako wspólnota parafialna
żeby pełniej świętować 1 listopada?
O. Ariel: Być na Eucharystii. Nie ograniczyć tego święta do odwiedzenia grobów. W tym roku to naprawdę trudny
czas, obostrzenia sanitarne na pewno mają wpływ na nasze
zwyczajne życie. Jakąś wyjątkową formą, może być wspólna
modlitwa domowa w przypadku nie możności uczestnictwa
w Eucharystii w sposób bezpośredni. Pamiętam rozmowę
z jedną parafianką w mojej poprzedniej parafii w wielkim tygodniu, czasie szczególnych obostrzeń, która przyznaję ku memu
zaskoczeniu powiedziała «Proszę ojca, to niezwykłe, ale tyle
wspólnej modlitwy co w tym czasie z moja rodziną, nawet tą
mieszkającą nad morzem, jeszcze nigdy nie mieliśmy. W końcu
mamy na to czas. Modlimy się codziennie przez internet». Dużo
zależy więc od tego jak ten czas wykorzystamy.
Redaktor: Przez kilka lat w przeddzień uroczystości
Wszystkich Świętych był organizowany przez środowisko
szkolne i parafię Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie Korowód Świętych. Czy organizowanie wydarzeń takich, jak
Korowody Świętych czy Bale Wszystkich Świętych nie jest
zbytnim skomercjalizowaniem tej uroczystości?
O. Ariel: Pandemia wszystko zminimalizowała. Jestem wielkim zwolennikiem Korowodów Świętych. To zwrócenie uwagi
na piękną różnorodność ducha osób wyniesionych na ołtarze
przez kościół, na różnorodność sposobów przeżywania na co
dzień relacji z Bogiem. Na szersze odkrycie tej rzeczywistości na nowo, nieprzecenioną rolę odegrał nasz rodak i patron
naszego miasta Św. Jan Paweł II, który w okresie od 1979 do
2003 roku kanonizował 482 i beatyfikował 1343 świeckich
i duchownych. Święci to skarb Kościoła. Kiedy dzisiejszy świat
połyka kolejne mody z różnych kultur, chociażby takich jak
„Hallowen”, warto świętować w nowy sposób te nasze, europejskie, wyrosłe z kultury chrześcijańskiej, by nie tracić swej
tożsamości. Gdybyśmy się ograniczyli tylko do korowodu, czy
balu było by to szkodliwe. Ale jeśli to jest połączone z liturgicznym świętowaniem Uroczystości Wszystkich Świętych to może
być korzystne.
Redaktor: Niedawno Kościół wyniósł na ołtarze młodego chłopaka Carlo Acutisa. Czy świętość może być atrakcyjna dla współczesnego, młodego człowieka?
O. Ariel: W dzisiejszym świecie, który zatrzymuje swą uwagę na tym co przyziemne, a więc na przyjemności, spełnieniu
różnorodnych pragnień, byciu trendy, tak się porobiło, że świętość to powód do wyszydzenia. Tym czasem być świętym to
odkryć w swoim życiu pełnię człowieczeństwa. Wspomniany
bł. Carlo mówił: „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu
umiera jako fotokopie”. Carlo, nie starał się udawać kogoś, kim
nie był. Chcesz być świętym, bądź sobą. Modląc się, wchodzimy często w nieswoje słowa i role. Tymczasem Bóg odpowiada nam w takim języku, w jakim zadajemy pytanie. Bóg mówi
językiem naszej wrażliwości. Do Faustyny mówił tak, by Go

zrozumiała jak najlepiej, inaczej będzie rozmawiał ze mną,
a jeszcze inaczej z tobą. Dlatego warto być szczerym i autentycznym w tej relacji. Ludzi nie porywa skopiowane świadectwo, ale twoje własne. Carlo mówił po swojemu i każdy go
doskonale rozumiał (za Szymonem Zyśko redaktorem Deon.pl).
Jeśli pozostanie oryginałem i odkrycie pełni człowieczeństwa,
a nie można go odkryć bez Chrystusa, może być atrakcyjne, to
w tym kierunku wiedzie właśnie świętość. Jesteśmy stworzeni
do świętości.
Redaktor: Jak się Ojcu podoba w Zakliczynie, jakie ma
Ojciec najbliższe plany duszpasterskie w parafii?
O. Ariel: Oj, Zakliczyn to dom gdzie rozpoczynałem życie
zakonne w nowicjacie, tutaj też składałem pierwsze śluby zakonne, ale i profesje wieczystą. Powrót w to miejsce z nowymi
obowiązkami jest dla mnie wyzwaniem. Ale cieszę się ze tu jestem, że widocznie tu Pan Bóg mnie potrzebuje w tej chwili.
Póki co trudno mówić o jakichś wyjątkowych planach. Uczę
się być proboszczem. Odkrywam bogactwo tej parafii, chętnie
je poznaję, przede wszystkim w sensie ludzi a co będzie dalej,
zobaczymy. Mam nadzieję ze wraz z całą moją wspólnotą braci odpowiemy na potrzeby tego miejsca i naszej parafii Matki
Bożej Anielskiej.
Redaktor: Bardzo dziękuję, za przybliżenie czytelnikom
wymiaru duchowego Uroczystości Wszystkich Świętych
i życzę wiele radości franciszkańskiej z pełnionej posługi
w tutejszej parafii oraz życzliwości od spotkanych ludzi,
a przede wszystkim dużo zdrowia.
Uroczystość Wszystkich Świętych i obchodzony 2 listopada Dzień Zaduszny to czas, w którym Polacy masowo
odwiedzają groby swoich bliskich. W tym roku przyjdzie
nam zmierzyć się zapewne z ograniczeniami wynikającymi
z gwałtownego wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.
Na dzień dzisiejszy episkopat nie wydał konkretnych zaleceń dla wiernych, można się ich spodziewać tuż przed
Uroczystością i uwarunkowane będą zaleceniami władz sanitarnych w oparciu o aktualną sytuację epidemiologiczną
w kraju.
Zgodnie najnowszymi doniesieniami cała Polska została
objęta czerwoną strefą z nowymi ograniczeniami. W odpowiedzi na te ograniczenia kolejne diecezje wydają dyspensy
od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedzielę
i święta.
Jednocześnie kolejne parafie uruchamiają ponownie
transmisje mszy świętych on-line dla tych, którzy nie mogą
uczestniczyć we mszy osobiście, czy to ze względów zdrowotnych, czy też wynikających z ograniczeń ilości uczestników. Ogromna tu rola proboszczów, aby w tym trudnym
czasie utrzymać w łączności całą wspólnotę parafian, wiele
osób uważa, że łatwiej im uczestniczyć we mszy świętej
sprawowanej we własnej parafii, czują się włączeni w życie
parafii i są na bieżąco z jej sprawami.

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
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nieruchomości stanowiących własność Gminy Zakliczyn,
przeznaczonych do oddania w użytkowanie, dzierżawę,
najem i użyczenie.”
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Tekst: Paulina Byczek

Od 7 października 2020 r. uruchomiono nowe połączenie
autobusowe z Tarnowa przez Zakliczyn do Nowego Sącza

Od 7 października br. ruszyła nowa linia komunikacyjna z Tarnowa do Nowego Sącza przez Zakliczyn. Operatorem, który
świadczy usługi na ww. linii, jest firma MARPOL W. Małek, R.
Małek sp. j. z Gródka nad Dunajcem. Linia została dofinansowana w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

oraz przy wsparciu z budżetu gminy Zakliczyn. Zachęcamy do
zapoznania się z rozkładem jazdy oraz korzystania z linii komunikacyjnej. O wszelkich zmianach rozkładów jazdy wynikających z ograniczeń związanych z pandemią będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej zakliczyn.pl.

Organizator: Marszałek Województwa Małopolskiego
ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ
Nowy Sącz – Zakliczyn – Tarnów

ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ
Tarnów – Zakliczyn – Nowy Sącz

A6+

A6+

A6+

A6+

05:05
05:07

06:05
06:07

13:05
13:07

14:00
14:02

Nazwa dworca lub przystanku
komunikacyjnego
Tarnów - Dworzec Autobusowy
Tarnów - ul. Krakowska 07 - Warsztatowa

Nowy Sącz - ul. Bulwar Narwiku - Most (II) 05:09

06:09

13:09

14:04

Nowy Sącz - ul. Tarnowska
Nowy Sącz - ul. Tarnowska - Zabełcze
Nowy Sącz - ul. Tarnowska - Galeria
Wielopole
Wielogłowy
Dąbrowa
Dąbrowa Szpital
Dąbrowa Góry
Zbyszyce
Wola Kurowska
Sienna II
Sienna I
Lipie Ośr. Wypoczynkowy

05:12
05:14
05:16
05:18
05:19
05:20
05:21
05:22
05:25
05:26
05:28
05:29
05:31

06:12
06:14
06:16
06:18
06:19
06:20
06:21
06:22
06:25
06:26
06:28
06:29
06:31

13:12
13:14
13:16
13:18
13:19
13:20
13:21
13:22
13:25
13:26
13:28
13:29
13:31

14:07
14:09
14:11
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:20
14:21
14:23
14:24
14:26

Lipie

05:33

06:33

13:33

14:28

Lipie I
Gródek nad Dunajcem Koszarka
Gródek nad Dunajcem
Bartkowa
Bartkowa Posadowa
Podole Górowa Szkoła
Bartkowa Posadowa Góra
Bujne
Paleśnica Granica
Paleśnica I
Paleśnica
Borowa
Bieśnik
Bieśnik Granica
Zakliczyn Rynek
Roztoka k/Zakliczyn
Olszyny
Olszyny Kościół
Olszyny k/Wojnicz
Sukmanie Sklep
Sukmanie
Wielka Wieś I
Wielka Wieś
Wojnicz- Skrzyżowanie Więckowice
Wojnicz – ul. Jagiellońska (Kościół)
Wojnicz Rynek
Wojnicz - Cmentarz
Łukanowice
Mikołajowice
Zgłobice – Dunajec
Zgłobice – ul. Krakowska – Salon VW 62
Tarnów – ul. Krakowska 94
Tarnów – ul. Krakowska 12-Liściasta
Tarnów – ul. Krakowska 10- Koszycka
Tarnów – Krakowska 08 - Kąpielowa
Tarnów – Krakowska 04 - Przemysłowa
Tarnów – Dworzec Autobusowy

05:35
05:37
05:38
05:39
05:41
05:42
05:44
05:47
05:49
05:51
05:53
05:54
05:56
05:58
06:00
06:03
06:04
06:06
06:07
06:09
06:11
06:12
06:14
06:16
06:18
06:19
06:21
06:23
06:25
06:27
06:28
06:30
06:32
06:34
06:36
06:38
06:40

06:35
06:37
06:38
06:39
06:41
06:42
06:44
06:47
06:49
06:51
06:53
06:54
06:56
06:58
07:00
07:03
07:04
07:06
07:07
07:09
07:11
07:12
07:14
07:16
07:18
07:19
07:21
07:23
07:25
07:27
07:28
07:30
07:32
07:34
07:36
07:38
07:40

13:35
13:37
13:38
13:39
13:41
13:42
13:44
13:47
13:49
13:51
13:53
13:54
13:56
13:58
14:00
14:03
14:04
14:06
14:07
14:09
14:11
14:12
14:14
14:16
14:18
14:19
14:21
14:23
14:25
14:27
14:28
14:30
14:32
14:34
14:36
14:38
14:40

14:30
14:32
14:33
14:34
14:36
14:37
14:39
14:42
14:44
14:46
14:48
14:49
14:51
14:53
14:55
14:58
14:59
15:01
15:02
15:04
15:06
15:07
15:09
15:11
15:13
15:14
15:16
15:18
15:20
15:22
15:23
15:25
15:27
15:29
15:31
15:33
15:35

Nazwa dworca lub przystanku
komunikacyjnego
Nowy Sącz - MDA
Nowy Sącz - ul. Rejtana

A6+

A6+

A6+

A6+

07:15
07:17

08:45
08:47

15:05
15:07

16:10
16:12

Tarnów - ul. Krakowska 09 - Braci Żmudów

07:19

08:49

15:09

16:14

Tarnów - ul. Krakowska 11 - Czerwona
Tarnów - ul. Krakowska 13 - Czarna Droga
Zbylitowska Góra - ul. Krakowska-Spacerowa 67
Zgłobice ul. Krakowska - Zbylitowskich 63
Zgłobice "Dunajec"
Mikołajowice
Łukanowice

07:21
07:23
07:25
07:27
07:29
07:31
07:33

08:51
08:53
08:55
08:57
08:59
09:01
09:03

15:11
15:13
15:15
15:17
15:19
15:21
15:23

16:16
16:18
16:20
16:22
16:24
16:26
16:28

Wojnicz - Cmentarz
Wojnicz- Rynek
Wojnicz - Jagiellońska
Wojnicz Skrzyżowanie Więckowice
Wielka Wieś
Wielka Wieś I
Sukmanie
Sukmanie Sklep
Olszyny k /Wojnicza
Olszyny Kościół
Olszyny
Roztoka k/Zakliczyna
Zakliczyn Rynek
Bieśnik Granica
Bieśnik
Borowa
Paleśnica
Paleśnica I
Paleśnica Granica
Bujne
Bartkowa Posadowa Góra
Podole Górowa Szkoła
Bartkowa Posadowa
Bartkowa
Gródek n/D
Gródek n/D Koszarka
Lipie I
Lipie
Lipie Ośr. Wypoczynkowy
Sienna I
Sienna II
Wola Kurowska
Zbyszyce
Dąbrowa Góry
Dąbrowa Szpital
Dąbrowa
Wielogłowy
Nowy Sącz - ul. Tarnowska - Galeria Szubryt

07:35
07:37
07:39
07:40
07:42
07:44
07:46
07:48
07:50
07:51
07:53
07:54
07:56
07:58
08:00
08:02
08:04
08:05
08:07
08:09
08:11
08:14
08:15
08:16
08:18
08:20
08:21
08:22
08:24
08:25
08:27
08:28
08:30
08:32
08:34
08:36
08:37
08:39
08:40
08:42
08:44
08:47
08:49

09:05
09:07
09:09
09:10
09:12
09:14
09:16
09:18
09:20
09:21
09:23
09:24
09:26
09:28
09:30
09:32
09:34
09:35
09:37
09:39
09:41
09:44
09:45
09:46
09:48
09:50
09:51
09:52
09:54
09:55
09:57
09:58
10:00
10:02
10:04
10:06
10:07
10:09
10:10
10:12
10:14
10:17
10:19

15:25
15:27
15:29
15:30
15:32
15:34
15:36
15:38
15:40
15:41
15:43
15:44
15:46
15:48
15:50
15:52
15:54
15:55
15:57
15:59
16:01
16:04
16:05
16:06
16:08
16:10
16:11
16:12
16:14
16:15
16:17
16:18
16:20
16:22
16:24
16:26
16:27
16:29
16:30
16:32
16:34
16:37
16:39

16:30
16:32
16:34
16:35
16:37
16:39
16:41
16:43
16:45
16:46
16:48
16:49
16:51
16:53
16:55
16:57
16:59
17:00
17:02
17:04
17:06
17:09
17:10
17:11
17:13
17:15
17:16
17:17
17:19
17:20
17:22
17:23
17:25
17:27
17:29
17:31
17:32
17:34
17:35
17:37
17:39
17:42
17:44

Nowy Sącz - ul. Tarnowska - Zabełcze
Nowy Sącz - ul. Tarnowska
Nowy Sącz - ul. Bulwar Narwiku - Most (II)
Nowy Sącz - ul Rejtana
Nowy Sącz - MDA

A6+ kursuje od poniedziałku do piątku, w soboty, oraz w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
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Wieża zamku w Melsztynie ma już przeszło 7 metrów
Zakończony został trzeci etap prac przy częściowej odbudowie zamku w Melsztynie. Mur wieży podniesiony został
do wysokości przeszło siedmiu metrów, skąd już teraz jest
piękny widok na dolinę Dunajca.
Od pewnego czasu w różnych miejscach w kraju furorę
wśród turystów robią wieże widokowe. Podobną konstrukcję wykonuje również samorząd Zakliczyna. Częściowo
odbudowywany jest zamek w Melsztynie i wznoszona jest
wieża dawnej warowni.
Po przeprowadzeniu w 2017 r. badań archeologicznych
wykonano najpilniejsze prace konserwatorskie zabezpieczające ruiny zamku, a także sklepienie i strop nad parterem. Powstało pomieszczenie, które w przyszłości wykorzystane może być na cele wystawiennicze - na muzeum
lub regionalną izbę pamięci. Rozpoczęła się odbudowa
schodów i wieży historycznej budowli.
Trzeci etap prac zrealizowano w tym rok. Pozyskano na
nie – podobnie jak do poprzednich etapów - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w kwocie blisko 400 tys. zł (cały trzeci etap kosztował prawie pół miliona zł).
- Mury wieży podniesione zostały już do wysokości przeszło
siedmiu metrów. Już teraz jest stamtąd piękny widok na Pogórze i Beskid Sądecki – mówi burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Pozostaje nam jeszcze dobudowanie
dwóch kondygnacji wieży i urządzenie na końcu platformy widokowej. Prace będą kontynuowane w przyszłym roku.
Łącznie w latach 2017 – 2020 na odbudowę zamku
w Melsztynie samorząd Gminy Zakliczyn wydatkował kwotę blisko 1,2 mln zł, z czego ponad 850 tys. zł pochodziło
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (70% dofinansowania). Warto zauważyć, że w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej opracowań i reportaży

Tekst: Rafał Kubisztal,
Foto: UM Zakliczyn

dotyczących ruin zamku w Melsztynie. Popularność Melsztyna wiąże się także z serialem historycznym „Korona Królów”, w którym jednym z głównych bohaterów jest Jaśko
z Melsztyna. Osoby odwiedzające wzgórze zamkowe podkreślają aurę tajemniczości tego legendarnego miejsca oraz
piękne widoki na dolinę Dunajca.

Zakliczyn ma centrum kinowo-konferencyjne

Centrum kinowo-konferencyjne w Zakliczynie jest gotowe. Dokonano odbioru końcowego zadania, którego
celem jest uatrakcyjnienie miejscowej oferty kulturalnej,
a zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego kwotą 225 tys. zł.
W zakliczyńskim Ratuszu wykonano remont pomieszczeń, w których wcześniej miała swoją siedzibę Gminna
Bibliotek Publiczna im. Ojca Jana Góry i była sala zwana
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Tekst: Rafał Kubisztal,
Foto: UM Zakliczyn

„burmistrzówką”. Powstało nowoczesne centrum kinowo
-konferencyjne. W jego skład wchodzą właśnie dwie sale
konferencyjno-szkoleniowe i sala kinowa, a całość dopełniają recepcja, szatnia i toalety.
- Nowe centrum kinowo-konferencyjne służyć będzie szerokiej grupie odbiorców – informuje burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn Dawid Chrobak. – Seanse w ramach działalności
kinowej będą różnorakie. Będzie możliwość kreowania takiego
7
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repertuaru, na który istnieje zapotrzebowanie lokalnego środowiska – bajek, lektur dla dzieci i młodzieży szkolnej czy filmów fabularnych dla dorosłych. W salach konferencyjnych
będą organizowane spotkania kulturalne, naukowe, sympozja.
Będą do dyspozycji mieszkańców, w tym kół gospodyń wiejskich, zorganizowanych grup seniorów czy na inne wydarzenia
o charakterze kulturalnym, historycznym i patriotycznym.
Na to przedsięwzięcie samorząd zakliczyńskiej gminy

pozyskał środki finansowe z programu „Infrastruktura domów kultury”, którego celem było zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury
oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przekazało 225 tys. zł. Koszt wszystkich prac
wyniósł prawie 350 tys. zł.

Burmistrz z Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Odebrał go z rąk Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary
Nowak podczas uroczystości w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
Burmistrz Dawid Chrobak otrzymał ten medal – jak czytamy w uzasadnieniu – m.in. za to, że jego osobistą zasługą
jest wzorowe utrzymanie gminnych szkół podstawowych
i przedszkoli oraz wyjątkowa troska o ich prawidłowe funkcjonowanie. Dysponują nowoczesnymi, przestronnymi
obiektami. Dzięki skuteczności burmistrza w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zostały przeprowadzone liczne
inwestycje i remonty bazy oświatowej. Za jego kadencji
wybudowano nowe wielooddziałowe przedszkole i żłobek w Zakliczynie, wyremontowano zaplecze sanitarne
w Szkole Podstawowej w Filipowicach, wykonano termomodernizację budynku szkolnego w Paleśnicy i wybudowano salę sportową przy Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu.
Wyremontowano i wyposażono stołówkę szkolną w Szkole
Podstawowej w Filipowicach.
Przy 5 szkołach utworzono Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) - Zakliczyn, Faściszowa, Wróblowice, Paleśnica, Filipowice. W budynku Szkoły Podstawowej w Zakliczynie
utworzono nowy gabinet stomatologiczny oraz zmodernizowano świetlicę i bibliotekę szkolną. Powstała filia Szkoły
Muzycznej w Paleśnicy (2016 r.). Oddano do użytku place
zabaw przy szkole filialnej w Charzewicach, przy SP Gwoździec i SP Stróże. W gminie Zakliczyn nie szczędzi się środków na wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny. Każda szkoła posiada już
dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Zauważono też, że w centrum zainteresowania burmistrza
8
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Foto: UM Zakliczyn

leży systematyczne podnoszenie umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej. Corocznie honoruje nagrodami
nauczycieli osiągających wysokie wyniki w pracy zawodowej. Docenia również osiągnięcia uczniów. Był inicjatorem
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podjętej w 2016 r. przez Radę Miejską w Zakliczynie uchwały w sprawie udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom
i studentom z terenu gminy Zakliczyn, które przyznawane
są już corocznie. Na zakończenie każdego roku szkolnego
na uroczystej sesji Rady Miejskiej przyznaje specjalne nagrody uczniom osiągającym sukcesy naukowe, artystyczne
i sportowe. W sposób szczególny promuje placówki, które
organizują bądź uczestniczą w lokalnych uroczystościach
patriotycznych poświęconych Legionistom, Żołnierzom Armii Krajowej czy Żołnierzom Niezłomnym np. Jamna, Wola
Stróska, Łowczówek, Ruda Kameralna, Słona, Charzewice.
Jest inicjatorem licznych konkursów kultywujących lokalne
tradycje, wzmacniających u uczniów patriotyzm i poczucie
wspólnoty, szacunek do osiągnięć mieszkańców gminy.
Medal KEN Dawidowi Chrobakowi został wręczony
przez panią kurator Barbarę Nowak w auli Uniwersytetu

Tekst: Janusz Krzyżak

Pedagogicznego w Krakowie w trakcie spotkania z nauczycielami województwa małopolskiego z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.

Trwa proces opracowania Strategii Rozwoju
Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030

Urząd Miejski w Zakliczynie rozpoczął działania związane
z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata
2021-2030. Opracowanie dokumentu strategicznego realizowane jest jako jedno z działań projektu pn. „Aktywni
seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Moderatorem całego procesu jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa.
Prace polegają na kompleksowej diagnozie społeczno-gospodarczej, której elementem jest m.in. reprezentatywne
badanie opinii mieszkańców naszej gminy, a także na identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy
rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej.
Zadania zapisane w strategii zostaną powiązane z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach operacyjnych
szczebla krajowego i regionalnego – dzięki temu zwiększone
zostaną szanse gminy na pozyskanie zewnętrznych środków

finansowych na istotne dla jej rozwoju przedsięwzięcia.
Dla efektywnej realizacji tego przedsięwzięcia został powołany zespół roboczy pod nazwą Konwentu Strategicznego, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk
lokalnych naszej gminy. Zadaniem Konwentu jest wypracowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata
2021-2030. W miesiącach październik – grudzień 2020 roku
zostaną zorganizowane warsztaty strategiczne. Podczas
tych spotkań roboczych wspólnie zidentyfikowane zostaną
potrzeby, problemy i oczekiwania, a także potencjały rozwojowe gminy Zakliczyn oraz cele i zadania do realizacji. Ostateczna wersja strategii, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, opracowana zostanie do końca marca 2021 roku.
Pierwsze spotkanie Konwentu Strategicznego odbyło się
w dniu 6 października 2020 w Sali Spytka Jordana w Ratuszu
w Zakliczynie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
aktywnego udziału i współpracy w ramach opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030.
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Pomagają ocalonemu, pomóż i ty
Czwartkowy poranek (01.10.) na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Borowej. W tragicznym pożarze domu
zginęła trzyosobowa rodzina Pana Stanisława, który jako
jedyny zdołał opuścić płonący budynek wyskakując przez
okno, gdyż jak podaje nie było możliwości wydostania się
na zewnątrz przez drzwi.
Ocalały 70-letni mężczyzna, został objęty pomocą
LISTOPAD 2020 | NR 9/277

Tekst: Monika Kulak

medyczną i psychologiczną, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie udali się na miejsce
zdarzenia w celu przystąpienia do działań zmierzających
do zapewnienia pełnej opieki poszkodowanemu. W pomoc
zaangażował się Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, który
zaproponował Panu Stanisławowi możliwość zamieszkania
w mieszkaniu chronionym znajdującym się w budynku byłej
9
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szkoły w Dzierżaninach oraz zadeklarował pomoc w procedurach administracyjnych związanych z kontynuacją prac
i oddaniem do użytkowania oraz w pozyskaniu środków
na prace wykończeniowe nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w surowym stanie, będącego własnością
Pana Stanisława i jego rodziny. Na chwilę obecną udało się
uzyskać dofinansowanie w wysokości 48 tys. zł ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
natomiast Gmina Zakliczyn ze swojej strony zapewni 12
tys. zł na sfinansowanie koniecznych prac budowlanych,
których wykonanie jest niezbędne aby Pan Stanisław mógł
zamieszkać przez we własnym domu jeszcze przed zima.
Z pomocą przyszli również właściciele Gospodarstwa
Agroturystycznego U Anny w Rudzie Kameralnej, którzy
zaoferowali tymczasowe mieszkanie i Pan Stanisław zdecydował się skorzystać z tej propozycji. Mieszkanie zostało
udostępnione nieodpłatnie.
Ta ogromna tragedia uruchomiła falę dobroci i pomocy
w najbliższym otoczeniu Pana Stanisława. Sołtys wsi Borowa - Pan Janusz Klocek wraz z małżonką, radą sołecką
i sąsiadami w porozumieniu z proboszczem parafii w Paleśnicy, zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki datków na pomoc poszkodowanemu w pożarze.
Wspaniali młodzi ludzie, rodzeństwo studentów z Borowej
- Wojtek i Ewa Nowak opracowali plakat informacyjny zachęcający do przekazywania darów serca dla Pana Stanisława bezpośrednio na jego rachunek bankowy. Pan Stanisław stracił wszystko w pożarze łącznie z dokumentami,
dlatego sołtys Borowej asystuje poszkodowanemu w załatwianiu spraw urzędowych związanych z uzyskaniem nowych dokumentów i formalności dotyczących bieżących
spraw. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody Prokuratury
Rejonowej w Brzesku, mieszkańcy Borowej zgromadzili się w celu uporządkowania pogorzeliska i przywrócenia
porządku w obejściu. Duże zaangażowanie mieszkańców
Borowej, bezinteresowna pomoc Pana Mariusza Jankosza
z Jamnej, który wykonał prace ziemne koparką, pozwoliły

Tekst: Janusz Krzyżak

Rolniku nie wypełniłeś formularza spisowego
w Internecie? Może do Ciebie zadzwonić rachmistrz

Rachmistrzowie telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego
2020 przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników
gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa
rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane
informacje.
Rachmistrzowie telefoniczni pracują od poniedziałku do
soboty od 8:00 do 20:00. W tych godzinach telefonu mogą
się spodziewać ci użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy
nie spisali jeszcze swojego gospodarstwa przez Internet.
Jakie są zalety spisu przez telefon? Jest bezpieczny dla
rolnika, bo nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Wypełnieniem formularza zajmuje się rachmistrz, rolnik musi
mu tylko podać potrzebne informacje. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Główny Urząd Statystyczny.
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sprawnie uporządkować podwórze Pana Stanisława.
Kolejna inicjatywa na rzecz pomocy Panu Stanisławowi
została podjęta przez instruktorki Zumby, które prowadzą
zajęcia Zumba Fitness w świetlicach m.in. w Borowej i Paleśnicy. Panie Dagmara Mikulec, Jolanta Gondek i Joanna
Tacyn zaprosiły przez media społecznościowe do udziału
w spontanicznym półtoragodzinnym mini maratonie Zumba Fitness, na salę PKS Jedność Paleśnica, a wolne datki za
udział w zajęciach przekazano na pomoc poszkodowanemu
w pożarze mieszkańcowi Borowej. Pamiętajmy, że każda pomoc jest wartościowa, a pomaganie zmienia świat na lepszy.

Wadą tego rozwiązania jest to, że odbierając telefon rolnik może być zajęty pracą lub nie będzie w tym momencie
przygotowany do spisu. Dlatego warto korzystać z innych
metod, samospisu internetowego – wypełniając elektroniczny formularz w domu lub w Gminnym Punkcie Spisowym (Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, pokój nr 5) lub
wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego.
Można też spisać się przez telefon z własnej inicjatywy,
dzwoniąc w dogodnej dla siebie chwili na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99. Należy wybrać przeznaczony dla
spisu telefonicznego kanał „1”, a następnie z pomocą rachmistrza wypełnić spis (koszt połączenia zgodny z cennikiem
operatora).
Powszechny Spis Rolnego odbywa się w okresie
1.09.-30.11.2020.
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Grant w wysokości 205.105,00zł na realizację
projektu LOWE. Sukces Zespołu Szkół i Przedszkola
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach
28 kwietnia 2020 roku otrzymaliśmy wiadomość o przyznaniu grantu w wysokości 205.105,00 zł na realizację
zadania – stworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) – „Domosławicka Akademia Umiejętności”.
W ramach tegorocznego konkursu grantowego na terenie
całego kraju powstało 20 takich ośrodków. Wnioskodawcą grantu jest Gmina Czchów. Organizatorem konkursu
grantowego jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą
w Lublinie.

Tekst: Monika Kulak

Tekst: Kazimierz Wojnicki

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy,
Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla
uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Partnerstwo w realizacji projektu Gmina Czchów i ZSiP
w Domosławicach zawarły m.in. z Gminą Zakliczyn oraz
Zakliczyńskie Centrum Kultury.

Powstała dedykowana infolinia dla seniorów powyżej 70 roku życia

Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu 22 505 11 11,
osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach
spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy
społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie
szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze
dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty
zakupów pokryje senior. Pomoc skierowana jest do osób
powyżej 70. roku życia.
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Ponadto Gmina Zakliczyn wykonuje wszelkie polecenia
i decyzje nakładane przez Wojewodę Małopolskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19. Osoby starsze potrzebujące pomocy w dostawie
żywności lub leków, a także osoby przebywające w kwarantannie mogą skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie pod numerem telefonu 14
66 52 275 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30-15.30, a w dni wolne od pracy i po godzinach pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie do
dyspozycji uruchomiono telefon kontaktowy dyżurującego
pracownika Urzędu Miejskiego w Zakliczynie: 796 282 199.
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Niepodległa do hymnu

Biuro programu “Niepodległa” zaprasza mieszkańców miast i wsi, samorządy, samorządowe instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe
i wszystkich chcących świętować
odzyskanie niepodległości do udziału
Tekst: Paulina Byczek

Tekst: Paulina Byczek

w akcji “Niepodległa do hymnu” i zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11
listopada w samo południe. Pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i dystansu społecznego, uczcijmy wspólnie Narodowe Święto Niepodległości.

W tym roku akcja “Niepodległa do
hymnu” po raz kolejny będzie jednym
z pierwszoplanowych sposobów łączenia Polek i Polaków, zarówno w kraju,
jak i poza jego granicami, przy wspólnym świętowaniu odzyskania niepodległości. W trudnym dla wszystkich
czasie pandemii nie zawsze możemy
spotkać się razem, a śpiewanie w większym gronie może okazać się niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że tegoroczny 11 listopada nie zabrzmi dźwiękami
Mazurka Dąbrowskiego. Zachęcamy,
by nawet w domu w samo południe
przypomnieć sobie o sukcesie, jakim
było odzyskanie niepodległości w 1918
roku i w sposób symboliczny wspólnie świętować – wystarczy włączenie
wybranego radia lub telewizji i zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Jeśli
możliwe będzie spotkanie się w Narodowe Święto Niepodległości w miejscu publicznym i wspólne odśpiewanie
hymnu – pamiętajmy wówczas o bezpieczeństwie swoim i innych i o zachowaniu odpowiedniego dystansu.

Weź udział w projekcie „POD BIAŁO-CZERWONĄ”
Głos może oddać każdy mieszkaniec, również osoba
niepełnoletnia. Głosowanie potrwa do 11 listopada 2020
r. godz. 23:59.
Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

Gmina Zakliczyn zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną” realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego.
Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin
w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To
przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą
flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów dlatego zapraszamy Państwa do
oddania głosów poparcia tutaj:
https://bialoczerwona.www.gov.pl/
12
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Podsumowanie II Trymestru
Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego
Opakować walory w produkt, tak
brzmiał temat przewodni II trymestru Zakliczyńskiego Uniwersytetu
Ludowego, dzięki realizacji projektu
Stowarzyszenia „Klucz” pt. „ZUL –
Szkoła dla życia” dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury mogliśmy zapoznać się z następującymi tematami:
1. Zasoby przyrodnicze i kulturowe - mapowanie terenu
2. Etno jest trendy
3. Ekonomia w warunkach wiejskich i małomiasteczkowych
Interesujące wykłady poprowadzili dla nas Paweł Glugla oraz Grażyna Wiatr, panele dyskusyjne przeprowadził
Kazimierz Dudzik, organizacyjne za projekt odpowiadały
koordynatorki: Maria Chruściel i Ewelina Siepiela.
Na zakończenie trymestru 8.10.2020 roku uczestnicy
zajęć mogli się spotkać w agroturystyce „Chatka Włóczykija” w miejscowości Jamna, gdzie właściciel Adam Gancarek
Tekst: Maria Chruściel,
Foto: Ewelina Siepiela

Tekst: Ewelina Siepiela,
Foto: Ewelina Siepiela, Maria Chruściel

opowiedział o historii tego obiektu oraz zapoznał uczestników z jego funkcjonowaniem, była to żywa lekcja ekonomii
w warunkach wiejskich. Po obiedzie uczestnicy mieli przestrzeń do rozmów i wymiany spostrzeżeń oraz wrażeń po
zakończonym trymestrze. W podsumowaniu zajęć uczestniczyło 27 osób wraz z prowadzącymi.
III trymestr Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego
rozpocznie się w listopadzie, o terminach zajęć powiadomimy na www.zakliczyninfo.pl, zachęcam do bieżącego śledzenia aktualności.

Finał zdalnych warsztatów ZCK

służące podnoszeniu kompetencji
kulturalnych mieszkańców oraz upowszechnianiu kultury w różnych dziedzinach poprzez wykorzystanie narzędzi on-line.

Dzięki nagraniu krótkich filmików
z czterech dziedzin: taniec, sztuka,
fotografia, literatura; dotarliśmy z naszym przekazem do szerokiego grona
odbiorców. Do sukcesów tego projektu

Usługi Pogrzebowe OLCHAWA
Jurków 26, 32-860 Czchów

OLCHAWA

Zakliczyńskie
Centrum
Kultury
w okresie od 1 czerwca do 30 października 2020 roku realizowało
projekt pt. „Zdalne warsztaty ZCK”
w ramach projektu propagowano nowatorskie form edukacji kulturalnej
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/dobę

603 680 051

e-mail: biuro@krzysztofolchawa.com

„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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możemy zaliczyć ogromne zainteresowanie odbiorców online, które zauważyliśmy poprzez wypełniane ankiety oraz
liczbę odsłon udostępnionych filmów. Ponadto nasze filmiki
zdobyły również zainteresowanie ze strony zagranicznych
partnerów np. chicagowskiej telewizji Polvision.
Pomimo tego, iż nasz projekt kończy się w październiku to jednak jego efekty będą długofalowe, od 11 grudnia

2020 roku rozpocznie się emisja filmów w TVPolvision
w Chicago. Tymczasem zachęcamy do odwiedzenia naszej
ZakliczyńskiejTV dostępnej na www.zakliczyninfo.pl gdzie
mogą Państwo obejrzeć wszystkie 32 filmiki.
Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowano
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

Udany debiut Kapeli “Opatkowice”

W piątek 2 października w zakliczyńskim ratuszu miała
miejsce wyjątkowa Gala Finałowa Zakliczyńskiego Matecznika Kultury Ludowej, podczas której na scenie zadebiutowała Kapela „Opatkowice” działająca przy Zakliczyńskim Centrum Kultury. Kapela jest owocem Warsztatów
Muzykowania Ludowego w ramach Małopolskiej Szkoły
Tradycji - Matecznik realizowanej przez MCK „Sokół”
w Nowym Sączu od 2018 roku. Koordynatorem projektu
jest Pani Beata Rompała.
Dzięki środkom pochodzącym z Narodowego Centrum
Kultury uzyskanym na projekt pod nazwą Zakliczyński Matecznik Kultury Ludowej w ramach programu EtnoPolska
2020 członkowie Kapeli „Opatkowice” mogli ćwiczyć i doskonalić umiejętności gry na instrumentach muzycznych
pod okiem znakomitych instruktorów: Marcina Korbuta
oraz Justyny Chmielek - Korbut. Zajęcia odbywały się dwa
razy w tygodniu w ratuszu. Koordynatorami projektu są Maria Chruściel i Halina Machel.
Galę Finałową poprowadził Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie Kazimierz Dudzik.
Kapela „Opatkowice” wystąpiła w strojach regionalnych

Tekst: Ewa Zwolińska,
Foto: Monika Kulak, Vladimir Milanov

Tekst i Foto: Monika Kulak

zakupionych dzięki wsparciu finansowemu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Zakliczynie, którą
podczas gali reprezentował Prezes Wiesław Hajduk wraz
z członkami Spółki. Tego wieczoru pięknie zabrzmiały m.
in. krakowiaki i polka, „Barka” i pieśń maryjna „Pozdrawiam
Ciebie Matko” a także chopinowski Mazurek F-dur. Na gali
pojawili się też zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady
Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion, Radny Rady Powiatu
Józef Gwiżdż, Radny Rady Miejskiej w Zakliczynie Marek
Soból i Przewodnicząca Miasta Zakliczyn Ewa Bardon.
Kapela „Opatkowice” nie spoczęła na laurach po udanej
gali, lecz w niedzielę wzięła udział w II Jesiennych Impresjach Folklorystycznych w Artystycznej Dolinie Raby i przywiozła ze sobą III miejsce w konkursie. Młodym artystom
życzymy kolejnych udanych występów i wielu sukcesów
w upowszechnianiu kultury ludowej.

Pole pełne sztuki.
Wernisaż wystawy „Poplon” w Lusławicach
Oficjalny wernisaż wystawy „Poplon” miał miejsce 4 października o godzinie 16:00 na polu facelii Państwa Zelków
w Lusławicach. Wystawę otworzyli jej kuratorzy: Patrycja
Zelek i Andrzej Baziak, absolwenci Wydziału Rzeźby ASP
w Krakowie. Oprócz samych kuratorów w Lusławicach
zaprezentowali się też absolwenci krakowskiej i gdańskiej
ASP. W wystawie udział wzięła lokalna społeczność, burmistrz Dawid Chrobak, dyrektorka tarnowskiego BWA
Ewa Łączyńska-Widz oraz dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik.
Nietypowa ekspozycja została zrealizowana ze środków
własnych przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Stowarzyszenia „Klucz”. Promocją w mediach zajęły się z kolei Zakliczyńskie Centrum Kultury oraz Biuro
Wystaw Artystycznych w Tarnowie.
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Weekendowy e-teatr w Zakliczynie

Premiera w dwóch odsłonach spektaklu teatralnego pt.
„Uliczki Zakliczyna” miała miejsce w ubiegły weekend,
w sobotę mogliśmy oglądać w głównych rolach Sandrę
Stępek i Mateusza Ogonka a dzień później w niedzielę swój
debiut mieli Julia Ogonek i Patryk Mliczek, nie umniejszając oczywiście pozostałej ekipie aktorskiej, która spisała
się na medal.
Projekt pt. „Czerpiąc z Tradycji” realizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”
dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska2020, w realizację tego
projektu zaangażowanych było wiele osób, które swoją
ciężką pracą sprawiły, iż powstał spektakl łączący tradycję

Tekst i Foto: Tadeusz Malik

z nowoczesnością, pokazujący jak ważna dla współczesnego człowieka jest kultura ludowa, dziedzictwo i tradycja.
Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji brać udziału w premierze spektaklu zachęcam do obejrzenia jego
dwóch odsłon na kanale YouTube Zakliczyńskiego Centrum
Kultury.

Upowszechnianie kultury muzycznej gry
na heligonce oraz harmonii polskiej na Pogórzu

Tadeusz Malik, stypendysta projektu pt. Melodie ludowe
wygrane na heligonce i harmonii polskiej, od początku lipca
do końca września br. realizował cykl warsztatów nauki gry
na heligonce oraz harmonii polskiej. Zajęcia zostały zrealizowane dzięki otrzymanemu stypendium Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na upowszechnianie
kultury w internecie, w ramach programu Kultura w sieci.
Projekt pt. Melodie ludowe wygrane na heligonce i harmonii polskiej, to operacja edukacyjna,
która miała na celu reaktywowanie
i upowszechnianie kultury muzycznej
gry na instrumencie ludowym heligonka oraz harmonii polskiej na Pogórzu.
W okresie od lipca do końca września
raz w tygodniu przy wykorzystaniu komunikatora online w formie wideokonferencji, w przekazie Mistrz – Uczniowie odbywały się warsztaty nauki gry
na heligonce oraz harmonii polskiej.
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Tekst: Ewelina Siepiela
Foto: Stanisław Kusiak

Zajęcia prowadzone były przy wykorzystaniu metody nauczania beznutowej. W cyklu bezpłatnych zajęć w sumie
wzięło udział 10 uczniów, którzy pomimo wakacyjnego czasu aktywnie uczestniczyli w warsztatach muzycznych.
Po przeprowadzonych zajęciach online, uczestnicy projektu stypendialnego spotkali się aby podsumować dotychczasową naukę oraz wspólnie zagrać wyuczone melodie
ludowe. Podczas spotkania każdy z uczestników warsztatów otrzymał pamiątkowy dyplom. Dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu udało się „zaszczepić” w młodym pokoleniu
zainteresowanie kulturę ludową w zakresie nauki gry na heligonce i harmonii polskiej.
Zrealizowane w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci
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Konkurs Głosiciela
Konkurs „Głosiciela” na stałe zagościł na łamach miesięcznika i nadal cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród czytelników, co mobilizuje do jego kontynuacji.
Październikowe hasło: Miesiąc Maryjny, raczej nie sprawiło dużej trudności, wystarczyło z uwagą przeczytać słowo od wydawcy. Prawidłowe odpowiedzi przesłało łącznie 80 osób. W wyniku losowania przeprowadzonego pod nadzorem
sekretarza redakcji Marii Chruściel, bony upominkowe tym razem wędrują do:
– Pani Magdaleny Pajor z Filipowic – bon do sklepu Anitex
– Pani Anny Studzińskiej z Bieśnika – bon do sklepu Biedronka
(do zrealizowania na stoisku mięsnym)
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.
Zapraszamy do udziału w listopadowym konkursie:

P
B
C

D
A

O

R

O

Ą

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 listopada 2020 roku prawidłowe
odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez
firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie.

Powodzenia!

