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ukazuje się od 1993 roku

W czerwcu upływa półmetek kadencji Samorządu Gminy 
Zakliczyn 2018-2013, z tego też powodu oddaję do Państwa 
rąk obszerniejszy materiał, w którym przybliżone zostały do-
tychczasowe realizacje inwestycyjne samorządu. Lada mo-
ment odbędzie się sesja absolutoryjna i wkroczymy w waka-
cyjny czas urlopów. 

W czerwcowym numerze Głosiciela znajdą Państwo spo-
ro informacji samorządowych i kulturalnych. 

W serwisie samorządowym rozmowa z Burmistrzem Da-
widem Chrobakiem i podsumowanie półmetka w kadencji 
samorządu, przeczytacie Państwo także o wizycie Premiera 
Mateusza Morawieckiego w Kończyskach, pozyskaniu przez 
nasz samorząd rządowych środków przeznaczonych na  
likwidację osuwisk, dzięki którym będzie możliwe przebudo-
wanie drogi w Paleśnicy w kierunku Dzierżanin i wykonanie 
dokumentacji projektowej na stabilizację osuwiska przy dro-
dze gminnej w miejscowości Faliszewice. Przeczytamy też  
o pozyskaniu środków z budżetu województwa małopolskie-
go na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dziale informacji piszemy o otwarciu Centrum aktywi-
zacji i opieki seniorów w Wielkiej Wsi, zakończeniu projektu 
„Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” oraz zamiesz-
czamy szczegółową informację dotyczącą szczepień.

W serwisie kulturalnym wspominamy śp. Marka Niem-
ca – byłego redaktora Głosiciela, wspaniałego człowieka  
i społecznika. Zakliczyński ratusz gościł wystawę o kpt. 
Dubaniowskim, a obecnie można zapoznać się z wystawą 
zorganizowaną przez IPN w Krakowie pt. „TU rodziła się 

Solidarność rolników” oraz ,,Tu rodziła się Solidarność”. Tym-
czasem w Galerii Poddasze dumnie prezentuje się wystawa 
retrospektywna autorstwa Stanisława Kusiaka. Zapraszam 
do zapoznania się osiągnięciami Kapeli Opatkowice, gru-
py „Dziatki z chatki”, zakliczyńskich heligonistów i Zespołu 
Folklorystycznego „Gwoździec” na festiwalach i konkursach 
folklorystycznych, a także z planowanymi wydarzeniami kul-
turalnymi w najbliższym czasie, już 3-4 lipca na Melsztynie 
odbędzie się IV Biesiada Rycerska, a tydzień później festiwal 
polki dla par POLKA-FEST Zakliczyn 2021. 

Zapraszam do udziału w Konkursie Głosiciela, na zwy-
cięzców losowania czekają bony upominkowe.

Zapraszam do lektury
Monika Kulak
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Zamyślenia ojca Andrzeja – marzec 2021

Konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”

Kiedy Serce mówi do serca...
Czerwiec - 
szkarłatne peonie przypominają, 
że jest to miesiąc 
Serca Jezusowego,
ich kolor kojarzy się z barwą krwi...

- Życie Jezusa to nie widowisko,
to orędzie Jego zranionego serca...

Jedno z dawnych wezwań litanii
do Serca Jezusowego, 
którego we współczesnej wersji
niestety nie znajduję, brzmiało:
„Serce Jezusa, 
pożądanie wzgórz wiekuistych”. 

Wiekuiste wzgórza - 
myślę, że to wzgórza ludzkich serc...

Porzucony, niekochany Jezus 
jakże pożąda tych wzgórz..., 
i tą swoją niekochaną miłością 

Jezus cichy i łagodnego serca
chce nas w tym miesiącu wzruszyć
tą swoją miłością i podpowiada
zatwardziałym, 
zawiedzionym i zgorzkniałym,
już nie wierzącym w żadną miłość:
„Może zostało ci serce, może serce? -
ono może kochać, 
miłość jest możliwa...”.

Trudności wiary 
często nie legną się w umyśle, 
lecz w woli i uczuciu.
Chłodne rozumowania doprowadziły
mniej ludzi do ateizmu niż różne
życiowe klęski, zawody i rozpacze.

Uwierzyć w Boga 
znaczy przecież uwierzyć Bogu. 
Uwierzyć Bogu znaczy: uwierzyć w to, 
że On nas kocha, 
uwierzyć w Jego miłość. ściga grzeszników-uciekinierów Bożych 

na wszystkich ich drogach...

Tekst i foto: 
UM Zakliczyn

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krako-
wie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopol-
sce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców 
województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość 
wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących 
się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz 
zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do 
aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o naj-
większym procentowym przyroście liczby spisanych  
w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakoń-
czeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy  
w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkań-
ców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania 
edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procento-
wych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie 
na początku i na końcu edycji.

*   *   *
Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są 

na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-po-
wszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/
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SerWiS SamorzĄdoWy

Tekst: Rafał Kubisztal
Foto: Michał PapugaPremier dziękuje seniorom w Kończyskach

„Pan jest naszym premierem naszej kochanej Polski” – mówili seniorzy podczas spotkania z premierem Mate-
uszem morawieckim w centrum aktywizacji i opieki Seniorów Gminy zakliczyn w Kończyskach. Szef polskiego 
rządu podziękował seniorom za to co zrobili w swoich życiu, za pracę na rzecz naszego kraju w trudnych czasach.  
Witając premiera mateusza morawieckiego na terenie ziemi zakliczyńskiej burmistrz dawid chrobak podkreślił, 
że to tutaj był jeden z najsilniejszych ośrodków rolniczej „Solidarności”.

– Słowa patriotyzm, Bóg, Honor i Ojczyzna były i są moc-
no zakorzenione w naszych sercach. Nasi mieszkańcy 
czterdzieści lat temu walczyli o wieś wolną, niezależną  
i samorządną, ale również domagali się zwiększenia 
wsparcia dla osób wychowujących dzieci. Wiele ówcze-
snych postulatów i ideałów tak naprawdę dopiero teraz 
jest realizowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – 
mówił burmistrz

Burmistrz zapewnił premiera, że w gminie Zakli-
czyn ludzie doceniają to, co robi dla naszego kraju  
i naszego regionu. Podziękował za rządowe wsparcie 
dla zakliczyńskiej gminy – tylko z trzech transz Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała  
w ostatnich miesiącach przeszło 11,3 mln zł. Wyraził 
też zadowolenie z przedstawionego nowego progra-
mu społeczno-gospodarczego „Polski Ład”, który wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta 
i gminy Zakliczyn.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował senio-
rom za to, co zrobili w swoim życiu. Za pracę na rzecz 
naszego kraju w trudnych czasach, za odbudowę Pol-
ski zrujnowanej przez II wojnę światową.

– Chcemy się wam chociaż trochę odwdzięczyć. Chce-
my zapewnić wam jak najlepszą jesień życia. Aby była ona 
czasem, w którym możecie liczyć na wyciągniętą dłoń od 
samorządów i od państwa. Wprowadziliśmy trzynaste  
i czternaste emerytury. W „Polskim Ładzie” po raz kolejny 
poprawimy los emerytów, którzy są niżej uposażeni. Dla 
2/3 emerytów będzie to około 2 tysięcy rocznie więcej  
w portfelu – powiedział.

Premier chwalił też mieszkańców tych terenów za 
zaradność i gospodarność. – Jadąc tutaj po krętych dro-
gach widziałem zadbane domy i piękne obejścia. Widzę 

tutaj piękną Polskę. Robimy wszystko i robić będziemy, aby ludziom 
również w tej pięknej Polsce lokalnej żyło się coraz lepiej, aby osiągnęli 
europejski poziom życia – przekonywał Mateusz Morawiecki.

„Jest pan naszym premierem, naszej kochanej Polski” – twierdzi-
li seniorzy podczas spotkania w Kończyskach. Mówili, że wreszcie 
czują, że ktoś o nich dba, że rząd się o nich troszczy. Co ciekawe – 
pytania nie dotyczyły głównie ich spraw, ich problemów, ale przede 
wszystkim martwili się, czy to wszystko uda się utrzymać, czy PiS 
wygra następne wybory.

Podczas wizyty w gminie Zakliczyn premier odbył również 
krótkie spotkanie z parlamentarzystami i samorządowcami w za-
kliczyńskim Ratuszu. Po zakończeniu wizyty parlamentarzyści, sta-
rosta tarnowski Roman Łucarz i burmistrz Dawid Chrobak złożyli 
wiązanki kwiatów przed pomnikiem Świętego Jana Pawła II obok 
Kościoła pw. Idziego Opata w Zakliczynie. Uczcili w ten sposób 
101. rocznicę urodzin Papieża Polaka.
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podSUmoWanie poŁoWy Kadencji SamorzĄdU Gminy zaKliczyn 2018-23

Inwestycje mieszkaniowe  
budować będą kapitał społeczny Ziemi Zakliczyńskiej

- przekonuje burmistrz Dawid Chrobak

– panie burmistrzu, czy jest pan dumny, że o gminie  
zakliczyn, o tutejszych przedsięwzięciach i wydarzeniach 
w ostatnich latach głośno jest w całej polsce?

Jestem zadowolony i mam nadzieję, że dumni z tego 
faktu są również mieszkańcy Ziemi Zakliczyńskiej. Bo doce-
niana jest nasza praca, zauważane jest to, co tutaj robimy. 
Nasze inicjatywy, nasza aktywna postawa powodują też to, 
że chętnie odwiedzają nas przedstawiciele władz różnego 
szczebla, co z kolei przekłada się na szeroki strumień pie-
niędzy rządowych i unijnych płynących do naszej gminy na 
różne przedsięwzięcia.

– oddanie do użytku nowoczesnego przedszkola z sa-
morządowym żłobkiem, rozpoczęcie budowy mieszkań 
komunalnych, odbudowa zamku w melsztynie, ale też 
wizyty prezydenta Andrzeja dudy i premiera Mateusza 
morawieckiego czy dożynki wojewódzkie z rekordową 
publicznością. Tymi inwestycjami, przedsięwzięciami i wy-
darzeniami można byłoby obdzielić kilka kadencji, tymcza-
sem to wszystko się działo tylko w pierwszej połowie ka-
dencji samorządu 2018–2023. co – pana zdaniem – z tych 
wszystkich działań jest największym sukcesem półmetka?

Te wszystkie wymienione wydarzenia i inwestycje są 
dla Gminy Zakliczyn bardzo ważne. Powiem o przedsię-
wzięciu, które nie zostało wymienione - doprowadzeniu 
do rewitalizacji centrum Zakliczyna i pozyskanie na ten cel 
środków zewnętrznych – z budżetu państwa (I etap), a tak-
że unijnych z województwa małopolskiego (II etap). Rynek 
i otoczenie zyskuje zupełnie nowe oblicze. Prace przy na-
szej sztandarowej inwestycji są bardzo zaawansowane. Ich 
finisz nastąpi jeszcze w tym roku. Dodam tutaj, że łączny 
koszt pierwszego i drugiego etapu rewitalizacji rynku to 
kwota blisko 13 mln zł, z czego przeszło 9 mln zł to właśnie 
środki zewnętrzne, w więc ponad 70% wartości całkowitej 
zadania. To zadanie ma wieloraki wymiar. Z naszego rynku 
korzystają nie tylko mieszkańcy całej gminy Zakliczyn, ale 
też całego Pogórza. Jesteśmy przecież ,,handlową stolicą 
Pogórza” i właśnie na rynku kwitnie handel w dni targowe. 
To miejsce mimo remontu płyty rynku cały czas żyje. Pra-
ce są tak prowadzone, aby zachować funkcje handlowe. Po 
rewitalizacji miejsca do handlu będzie jeszcze więcej i już 
teraz zapraszam wszystkich kupców, aby oferowali swoje 
produkty i sprzedawali je na naszym rynku.

– jakie jeszcze inne sukcesy inwestycyjne chciałby pan 
wymienić z ostatniego 2,5 roku?

W 2019 roku zakończona została budowa przedszkola  
i żłobka w Zakliczynie z dotacjami z budżetu państwa, pro-
gramu Maluch Plus (400 tys. zł) oraz z dofinansowaniem  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (1,4 mln zł). Wybudowana została hala sportowa 
przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdź-
cu ze wsparciem ze strony Ministerstwa Sportu i Turysty-

ki (1,6 mln zł). Powstał nowoczesny plac targowy przy ul. 
Grabina w Zakliczynie dzięki dotacji z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (500 tys. zł). Do nowych pomieszczeń 
w budynku przy Rynku w Zakliczynie przeniosła się Gmin-
na Biblioteka Publiczna im. Ojca Jana Góry. Pieniądze na 
modernizację i zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym 
cyfrowego pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego (500 tys. zł). Zmodernizowane zostały też 
pomieszczenia po dawnej bibliotece w Ratuszu, gdzie teraz 
jest sala kinowa, są też inne sale do spotkań z całym zaple-
czem technicznym (225 tys. zł). Zdobyliśmy pieniądze na 
Muzeum Regionalne w Zakliczynie (210 tys. zł). Inwestu-
jemy w Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy. 
Wykonaliśmy remont remiz we Wróblowicach i Gwoźdźcu 
oraz wyremontowaliśmy samochód STAR 266 należący do 
OSP Filipowice (dotacja z WFOŚiGW w Krakowie w wys. 
220 tys. zł) oraz zakupiliśmy przy wsparciu środków z Fun-
duszu Sprawiedliwości quady dla OSP Gwoździec i OSP 
Filipowice (dotacja 106 tys.zł). Dzięki pozyskanym środ-
kom unijnym z PROW 2014-20 wykonujmy sieć wodocią-
gową i kanalizacyjną w Lusławicach i Faściszowej. Ponad  
11,3 mln zł pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. To rekordowe środki, które pozwolą zrealizować 
ważne dla naszych mieszkańców inwestycje. Z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskaliśmy na 
remonty dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych, 
tzw. „powodziówki” ponad 1,7 mln zł. Łącznie w latach 
2019-2021 wykonaliśmy i zaplanowaliśmy do wykonania 
ponad 22 kilometry nowych nakładek asfaltowych o war-
tości ponad 12 mln zł. Nowe nakładki położone zostały na 
drogach we wszystkich 24 miejscowościach gminy Zakli-
czyn. Ostatnio otrzymaliśmy promesę w wysokości prawie 
3,5 mln zł na stabilizację osuwiska w Paleśnicy na drodze  
w kierunku Dzierżanin. We współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim w Krakowie oraz Starostwem Powiatowym w Tar-
nowie wykonywaliśmy chodniki oraz ścieżki rowerowe przy 
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odcinkach wojewódzkich i powiatowych dróg (łącznie bli-
sko 1,6 km o wartości prawie 1,9 mln zł). Było tego wszyst-
kiego naprawdę dużo. Od początku bieżącej kadencji sa-
morządu na inwestycje przeznaczyliśmy przeszło 50 mln zł,  
z czego ponad 30 mln zł to środki zewnętrzne pozyskane 
z różnego rodzaju funduszy oraz programów rządowych  
i unijnych. 

– Wspominał pan o budowie bloku komunalnego  
w lusławicach. ile rzeczywiście w gminie powstanie miesz-
kań w ramach rządowych programów? pierwotnie mówiło 
się o dwóch blokach, ale niedawno podpisał pan list inten-
cyjny w sprawie budowy kolejnego.

W realizacji  obecnie  jest  jeden  blok  w  Lusławicach. 
Wykonywane zostały  fundamenty i trwa budowa ścian 
na parterze budynku. Obiekt powstanie  do  30  września  
2022 roku. Wartość zadania to kwota przeszło 6,8 mln zł. 
To zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych na poziomie 95 procent – dotacja to  
w sumie ponad 6,6 mln zł. Drugim zadaniem przygoto-
wanym do realizacji jest budowa bloku wielorodzinnego 
w Paleśnicy na działce obok Ośrodka Zdrowia. Mamy już 
pełną dokumentację oraz pozwolenie na budowę. Aktu-
alnie zabiegamy o kolejne środki rządowe, aby to zadanie 
rozpocząć. Szacunkowa wartość inwestycji to około 6 mln 
zł. Chcemy w perspektywie kilku miesięcy ogłosić przetarg 
na to zadanie. W Paleśnicy ma powstać 30 mieszkań. Do 
tej inwestycji chcemy dołożyć oszczędności z przetargu na 
obiekt w Lusławicach – to w sumie 1,8 mln zł. Z kolei na 
jednej z niedawnych sesji Rady Miejskiej wyrażono zgodę 
na przystąpienie naszego samorządu do spółki „Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej Małopolska”, pilotowanej przez 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a realizowanej 
przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Wspólnie z radnymi 
Rady Miejskiej w Zakliczynie będziemy się zastanawiać, 
które działki wniesiemy jako aport do spółki. Mamy na oku 
dwie lokalizacje, ale jeszcze za wcześnie na konkretną od-
powiedź. Planujemy, aby powstało 60-80 kolejnych miesz-
kań w dwóch lokalizacjach. Ale – jak wspomniałem – kon-
kretne decyzje są jeszcze przed nami. 

– jak wygląda zainteresowanie ze strony mieszkańców 
budowanymi mieszkaniami?

Zainteresowanie jest większe aniżeli liczba mieszkań. 
Do Lusławic mamy ponad 80 zgłoszeń. Jesteśmy przed 
procedurą ankietową dotycząca budynku w Paleśnicy, ale 
już docierają do mnie zapytania od mieszkańców w tej spra-
wie. I trudno się dziwić temu zainteresowaniu, gdyż ofer-
ta jest bardzo atrakcyjna. Obrazowo, za mieszkanie około  
50 m kwadratowych miesięczny czynsz będzie wynosił oko-
ło 500 zł plus koszty mediów. Więc jak widać jest to kon-
kurencyjna cena i co najważniejsze w perspektywie około 
20 lat najemcy będą mogli nabyć mieszkania na własność. 
Pragnę podkreślić, że te inwestycje budować będą kapitał 
społeczny naszej gminy. Mieszkańcy nie będą musieć w po-
szukiwaniu własnych czterech kątów opuszczać ziemi za-
kliczyńskiej. A to w dalszej perspektywie przekładać się to 
będzie na to, że więcej będzie dzieci w naszych szkołach, 
ludzie będą się aktywizować i udzielać w różnych inicjaty-
wach społecznych, a gmina się bogacić z tytułu podatków. 

Warto podkreślić, że w przeciągu ostatnich 30 lat przybyło 
w naszej gminie ponad 1 300 mieszkańców. Rok do roku 
przybywa nam po kilkudziesięciu mieszkańców. Mamy też 
dodatnie saldo migracyjne – więcej osób do nas przyjeżdża 
i na stałe zamieszkuje niż wyjeżdża. Inwestycje mieszkanio-
we mają na celu utrzymanie i poprawę tego trendu. 

– przypomnijmy jeszcze o jednym kluczowym przedsię-
wzięciu, jakim jest odbudowa zamku w melsztynie. podję-
cie się realizacji takiego zadania to odważna decyzja.

A dlaczego mamy się bać? Wielokrotnie podkreślałem, 
że jeśli są pieniądze do wzięcia na projekty, które są po-
trzebne i będą dobrze służyły ludziom, to trzeba podjąć wy-
siłek i robić wszystko, aby te pieniądze pozyskać. Owszem, 
takie przedsięwzięcie jak wzniesienie z ruin zamku od nowa 
jest ambitne i trudne w realizacji, ale nie ma nic za darmo. 
Realizujemy obecnie czwarty etap prac, na co środki otrzy-
mujemy systematycznie z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Od 2018 roku otrzymaliśmy na to zada-
nie blisko 1,1 mln zł. Już teraz z częściowo odbudowanej 
zamkowej wieży podziwiać można piękne widoki na dolinę 
Dunajca, oglądać panoramę Pogórza, Beskidu Sądeckiego 
i Tatr. Przy drodze na zamkowe wzgórze już wkrótce po-
wstanie obiekt, który będzie częściowo przeznaczony dla 
turystów oraz będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. Na 
to zadanie otrzymaliśmy 800 tys. zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

– nie da się pominąć tematu trudnego i przykrego, bo 
związanego z zagrożeniem naszego zdrowia i życia jakim 
jest pandemia koronawirusa. jak wpłynęła ona na pracę 
samorządu gminy zakliczyn?

Wydarzenia związane z epidemią są niezależne od nas. 
Stosujemy się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych. 
Przestawiliśmy się na funkcjonowanie w nowych realiach. 
Dla nas jako samorządu oprócz działań chroniących ludzkie 
zdrowie i życie bardzo ważne było nie zwalnianie tempa je-
śli chodzi o nowe zamówienia i inwestycje. Aby do kryzysu 
zdrowotnego nie dołożył się jeszcze kryzys gospodarczy.  
I to się udaje. W budżecie gminy Zakliczyn na 2021 rok na 
inwestycje zaplanowane mamy blisko 24 mln zł, co stanowi 
prawie 30 procent wydatków gminy.

– zapytam jeszcze o pana współpracę z radą miejską, 
bo w niektórych samorządach różnie układają się relacje 
na linii organ wykonawczy a stanowiący i kontrolny. jak 
tak sprawa wygląda u nas w zakliczyńskiej gminie?

Współpraca układa się bardzo dobrze. Wszyscy radni na 
czele z panią przewodniczącą Anną Moj są bardzo zaanga-
żowani w pracę samorządową, mam w nich sprzymierzeńca. 
Mówię to z pełną świadomością, że tak dynamiczny rozwój 
naszej gminny nie byłby możliwy gdyby nie taka właśnie 
postawa radnych. Na sesjach nie ma polityki, dominuje tro-
ska o naszych mieszkańców, o nasze miejscowości. Dzięku-
ję również za bardzo dobrą współpracę Panu Wiceburmi-
strzowi Dawidowi Drukale i Pani Skarbnik Urszuli Nowak. 
Muszę też pochwalić pracowników Urzędu Miejskiego, bo 
niemożliwe byłoby pozyskiwanie tak dużych pieniędzy ze-
wnętrznych gdyby nie wzorcowo pisane wnioski, gdyby nie 
właściwie przygotowywane dokumentacje i wypełniane 
inne skomplikowane procedury. Dziękuję sołtysom z terenu 
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naszej Gminy za wsparcie w realizacji wielu przedsięwzięć  
w sołectwach. Ważne, że w tej kadencji samorządu mamy 
sojusznika również w Zarządzie Województwa Małopol-
skiego. W tamtej kadencji nie dało się wygospodarować 
pieniędzy na rewitalizację rynku w Zakliczynie, teraz się 
dało. Za tę pomoc i przychylność pragnę serdecznie podzię-
kować całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego  
z Panem Marszałkiem Witoldem Kozłowskim. Tradycyjnie 
możemy liczyć na parlamentarzystów Prawa i Sprawiedli-
wości z ziemi tarnowskiej. Mamy dobre relacje z Zarządem 

Powiatu Tarnowskiego i Starostą Romanem Łucarzem. 
Wspierają nas również przedstawiciele Gminy Zakliczyn 
w Radzie Powiatu Tarnowskiego: Pani Irena Kusion – Wi-
ceprzewodnicząca Rady Powiatu Tarnowskiego oraz Pan 
Radny Józef Gwiżdż. Korzystając z okazji chciałbym jeszcze 
wyraźnie podkreślić, że mamy wspaniałych mieszkańców, 
przedsiębiorczych i gościnnych. To przede wszystkim dzięki 
Wam, Drodzy Mieszkańcy Ziemia Zakliczyńska jest tak do-
brze odbierana i postrzegana.

rozmawiał: red. R. Kubisztal

Półmetek kadencji samorządu 2018 – 2023  
w fotograficznym obiektywie

I. WYBRANE INWESTYCJE

Przyjazne, kolorowe i komfortowe miejsce dla najmłodszych miesz-
kańców utworzone zostało w Zakliczynie przy ul. Spytka Jordana. 
Funkcjonuje tam od dwóch lat samorządowe przedszkole i żłobek. Na 
przygotowanie projektu, prace budowlane, wyposażenie pomieszczeń 
i zagospodarowanie terenu wydano przeszło 7 mln zł.

Gwoździec ma nowoczesną i pełnowymiarową salę sportową z zaple-
czem szatniowo-socjalnym, która służy nie tylko uczniom miejscowej 
szkoły podstawowej, ale jest także do dyspozycji całej lokalnej spo-
łeczności. Koszt inwestycji wyniósł 3,6 mln zł. Dotacja Ministerstwa 
Sportu i Turystyki to blisko 1,6 mln zł.

od początku bieżącej kadencji samorządu na inwestycje przeznaczyliśmy przeszło 50 mln zł, z czego ponad 30 mln zł to 
środki zewnętrzne pozyskane z różnego rodzaju funduszy oraz programów rządowych i unijnych.

Dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach mogą jeść ciepłe i zdrowe posiłki w odnowionej stołówce. Gmina Zakliczyn 
pozyskała 80 tys. zł z rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” głównie na zakup nowego wyposażenia do kuchni i stołówki. Wkład własny 
samorządu wyniósł 25 tys. zł.
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Odbudowywany jest zamek w Melsztynie. Pozyskano na ten cel blisko 
1,1 mln zł środków rządowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Już teraz z częściowo odbudowanej zamkowej wieży po-
dziwiać można piękne widoki na dolinę Dunajca, oglądać panoramę 
Pogórza, Beskidu Sądeckiego i Tatr. Przy drodze na zamkowe wzgórze 
już wkrótce powstanie obiekt, który będzie częściowo przeznaczony 
dla turystów oraz będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. Na to za-
danie gmina otrzymała 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Targowica „Mój Rynek” – tak nazywa się plac targowy w Zakliczynie, 
gdzie lokalni producenci w komfortowych warunkach mogą sprze-
dawać m.in. produkty rolno-spożywcze oraz ekologiczną żywność  
na specjalnie oznakowanych stoiskach. Przebudowa targowiska przy 
ul. Grabina kosztowała prawie 1,2 mln zł, a przeszło pół miliona zł  
to dotacja unijna - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W Lusławicach trwa budowa wielorodzinnego budynku mieszkalne-
go. Za kwotę przeszło 6,8 mln zł w przyszłym roku „pod klucz” odda-
nych zostanie 40 mieszkań. Dofinansowanie z Rządowego Programu 
Inwestycji Lokalnych wynosi 95 procent kosztów inwestycji (ponad 
6,6 mln zł).

Gminna Biblioteka Publiczna im. O. Jana Góry w Zakliczynie zyskała nowe oblicze. Budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Rynku został wyre-
montowany, unowocześniony i wyposażony w nowoczesny sprzęt dzięki pozyskanym pieniądzom z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa „Infrastruktura 2016 – 2020”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączny koszt zadania wyniósł blisko 
680 tys. zł., z czego przeszło 500 tys. zł to dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Realizowany jest drugi etap rewitalizacji centrum Zakliczyna, m.in. wykonana jest nawierzchnia z kostki granitowej na płycie głównej rynku oraz  
w części gdzie znajduje się przystanek autobusowy. W ramach pierwszego etapu wymienione zostały instalacje, a nowa nawierzchnia pojawiła się na 
drogach i chodnikach przyległych do Rynku oraz na drodze powiatowej przecinającej miejski plac. Łączny koszt pierwszego i drugiego etapu rewitaliza-
cji rynku to kwota blisko 13 mln zł, z czego przeszło 9 mln zł to środki zewnętrzne – rządowe i unijne, w więc ponad 70% wartości całkowitej zadania.

Gabinety stomatologiczne wracają do szkół. Dzięki rządowemu pro-
gramowi profilaktyki zdrowotnej, przygotowanemu przez Ministerstwo 
Zdrowia, w wysokiej jakości sprzęt niezbędny do świadczenia usług 
dentystycznych został wyposażony gabinet w Szkole Podstawowej  
w Zakliczynie. Dotacja Ministerstwa Zdrowia wyniosła blisko 50 tys. zł.

W zakliczyńskim Ratuszu wykonano remont pomieszczeń, w których 
wcześniej miała swoją siedzibę GBP i była sala zwana „burmistrzów-
ką”. Powstało nowoczesne centrum kinowo-konferencyjne. Koszt 
wszystkich prac wyniósł przeszło 370 tys. zł. Dotacja Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego to kwota 225 tys. zł.
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II. DRoGI I ChoDNIKI
Łącznie zaplanowaliśmy i wykonaliśmy ponad 22 km nowych nakładek asfaltowych za kwotę ponad 12 mln zł. inwestycje 
drogowe realizowane były we wszystkich miejscowościach Gminy zakliczyn.

przykładowe realizacje:

Ul. Kamieniec w Zakliczynie – remont dzięki pieniądzom z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt: 480 tys. zł,  dotacja 
ze środków rządowych – 384 tys. zł, tj. 80% wartości zadania. 
(2019 r.).

Droga gminna ,,Kalinówka” w miejscowości Słona na Suchą Górę o długo-
ści 1,4 km wykonana w ramach środków „powodziowych” z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łączny koszt: 554 tys. zł, w tym do-
tacja z MSWiA – 439 tys zł. tj. 80% wartości zadania (2020 r.).

Droga gminna G40 w Olszowej  wyremontowana częściowo z Funduszu Sołeckiego – 350 m 
Łączny koszt: 75 tys. zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 28 tys. zł (2020 r.).

Wyremontowana droga w Gwoźdźcu dzięki 
dotacji z tzw. funduszu rekultywacji z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego. Długość: 350 m. Łączny koszt:  
60 tys. zł, w tym dotacja z funduszu rekultywa-
cji: 30 tys. zł. tj. 50% wartości zadania (2020 r.).

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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Łącznie wykonaliśmy blisko 1,6 km nowych chodników ze ścieżkami rowerowymi za kwotę 1,9 mln zł

Ciąg pieszo-rowerowy Zawada Lanckorońska – Roztoka. 
Długość – 640 m. Wartość zadania – blisko 750 tys. zł, 
w tym dotacja ze środków Marszałka Województwa 
Małopolskiego: 380 tys. zł (2019 r.).

Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Zakliczynie – etap II i III. 
Długość -  340 m. Wartość zadania - 360 tys. zł., w tym dotacja ze środków Marszał-
ka Województwa Małopolskiego: 189 tys. zł (2020 r.).

Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej w Stróżach i Woli Stró-
skiej. Długość: 340 m. Wartość zadania – blisko 246 tys. zł, w tym 
dotacja Starostwa Powiatowego w Tarnowie: 124 tys. zł (2020 r.).

Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej w Filipowicach. Dłu-
gość: 330 m. Koszt – 207 tys. zł, w tym dotacja Starostwa Powiato-
wego w Tarnowie: 112 tys. zł (2019 r.).
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Budowa dwóch zatok autobusowych, chodnika lewostronnego z oświetlonymi przejściami dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 980 w m. 
Lusławice i Faściszowa. Wartość zadania – 315 tys. zł, w tym dotacja ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego: 150 tys. zł (lata 
2020 – 21).

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która odbyła się 12 lutego 2020 r. Prezydent Polski Andrzej Duda odebrał tytuł hono-
rowego obywatela gminy Zakliczyn. Otrzymał go w uznaniu szczególnych dokonań w rozwoju „małych ojczyzn”, w podziękowaniu za wspiera-
nie lokalnych inicjatyw i wydarzeń realizowanych w gminie Zakliczyn oraz za historyczną wizytę i osobisty udział w programie patriotycznym  
„Z Zakliczyna do Łowczówka” w dniu 4 listopada 2018 roku.

III. WYDARZENIA
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Pani Premier Beata Szydło, poseł do Parlamentu Europejskiego uczest-
niczyła w pikniku rodzinnym, który odbył się na terenach sportowo-re-
kreacyjnych „Kamieniec” w Zakliczynie. Rozmawiała i chętnie robiła 
zdjęcia z uczestnikami imprezy oraz rozdawała autografy. Wręczyła 
także medale i upominki uczestnikom piłkarskiego turnieju trampka-
rzy (sierpień 2019 r.).

„Pan jest naszym premierem naszej kochanej Polski” – mówili seniorzy podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim w Centrum 
Aktywizacji i Opieki Seniorów Gminy Zakliczyn w Kończyskach. Szef polskiego rządu podziękował seniorom za to co zrobili w swoich życiu,  
za pracę na rzecz naszego kraju w trudnych czasach, za odbudowę Polski zrujnowanej przez II wojnę światową (maj 2021 r.).

W zakliczyńskim Ratuszu odbyło się uroczyste powitanie trzyosobo-
wej rodziny repatriantów z Kazachstanu, która zamieszkała na terenie 
gminy. Samorząd przygotował jej mieszkanie w budynku byłego domu 
nauczyciela w Charzewicach. Nowych mieszkańców burmistrz Dawid 
Chrobak powitał słowami: „Witajcie. Od dzisiaj nasza mała ojczyzna 
to Wasz nowy dom. Będziemy robić wszystko, aby Wam niczego tutaj 
nie brakowało” (czerwiec 2019 r.).
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To były prawdziwe arcydzieła sztuki ludowej! Tak o prezentowanych wieńcach mówiono podczas dożynek wojewódzkich, które odbyły się  
w Zakliczynie. Nie zabrakło stoisk regionalnych i kapel ludowych, a koncert zespołu Golec uOrkiesta zgromadził tysiące osób. Takich tłumów  
w Zakliczynie chyba nigdy jeszcze nie widziano (wrzesień 2019 r.).

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych podpisała po-
rozumienie z gminami Zakliczyn, Gromnik i Wojnicz na prowadzenie 
placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację seniorów. Pro-
jekt, zakładający poszerzenie oferty istniejącego już Centrum Aktywi-
zacji i Opieki Seniorów Gminy Zakliczyn w Kończyskach, o budżecie 
przekraczającym 4 mln zł w 93 procentach współfinansowany jest  
z Funduszy Europejskich (luty 2020 r.).

Przyczynił się do powstania i wypromowania Ośrodka Duszpaster-
stwa Akademickiego na Jamnej. Rozwój Ziemi Zakliczyńskiej wspie-
rał przez lata jako starosta tarnowski i poseł na Sejm RP. Jest obecny 
na wszystkich ważniejszych wydarzeniach w mieście i gminie. m.in. 
te argumenty zdecydowały o przyznaniu Michałowi Wojtkiewiczowi 
tytułu honorowego obywatela gminy Zakliczyn (marzec 2019 r.).
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Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych podpisała po-
rozumienie z gminami Zakliczyn, Gromnik i Wojnicz na prowadzenie 
placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację seniorów. Pro-
jekt, zakładający poszerzenie oferty istniejącego już Centrum Aktywi-
zacji i Opieki Seniorów Gminy Zakliczyn w Kończyskach, o budżecie 
przekraczającym 4 mln zł w 93 procentach współfinansowany jest  
z Funduszy Europejskich (luty 2020 r.).

Burmistrz Dawid Chrobak odebrał w czerwcu 2021 r. z rąk Marszał-
ka Małopolski Witolda Kozłowskiego i Wicemarszałka Małopolski 
Łukasza Smółki umowę na II etap rewitalizacji centrum Zakliczyna. 
Łączny koszt II etapu to kwota blisko 6 mln zł. Kwota unijnego dofi-
nansowania – 3,5 mln zł. Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – ponad 800 tys. zł. Roboty obejmują m.in. wykonanie na-
wierzchni z kostki granitowej na płycie rynku oraz w części gdzie znaj-
duje się przystanek autobusowy, wykonanie 8 budynków handlowo 
- usługowych, a także remont elewacji i wykonanie iluminacji budynku 
ratusza. Termin wykonania ustalony jest na 30 listopada 2021 roku.

Z okazji rozpoczęcia budowy odcinka trasy rowerowej EuroVelo 11  
na wałach przeciwpowodziowych Dunajca w Zakliczynie odbył się 
briefing prasowy z udziałem Wicemarszałka Małopolski Łukasza 
Smółki i ówczesnego Członka Zarządu Województwa Anny Pieczar-
ki. Poinformowano, że nowy odcinek od zapory w Czchowie do Wró-
blowic będzie miał 16,8 km długości, a koszt jego powstania (łącznie  
z punktem obsługi rowerzystów w Zakliczynie) wyniósł blisko  
10 mln zł (maj 2019 r.). 

Stan aktualny, czerwiec 2021

podSUmoWanie poŁoWy Kadencji SamorzĄdU Gminy zaKliczyn 2018-23
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Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas gospodarczej wi-
zyty w regionie tarnowskim obejrzał efekty po modernizacji 18-kilo-
metrowego odcinka trasy powiatowej Rzuchowa – Zakliczyn przez 
Wróblowice i Lusławice. Położenie nowej nakładki asfaltowej i popra-
wa bezpieczeństwa na powiatowej drodze kosztowało 6,8 mln zł. Do-
tacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3,1 mln zł (maj 2021 r.).

Wracają lokalne połączenia autobusowe. Gmina Zakliczyn dzięki pozyskaniu łącznie 302 tys. zł z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych uruchomiła trzy linie na terenie gminy. Gminne linie autobusowe funkcjonują od września 2019 r. Natomiast Województwo 
Małopolskie dzięki pozyskaniu z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych blisko 450 tys. zł uruchomiło w październiku 2020 r. 
połączenie Tarnów – Gródek nad Dunajcem – Nowy Sącz przez Zakliczyn.

podSUmoWanie poŁoWy Kadencji SamorzĄdU Gminy zaKliczyn 2018-23
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Tekst i foto: 
UM Zakliczyn

Tekst: Rafał Kubisztal
Pół miliona na modernizację dróg  

dojazdowych do pól
Gmina zakliczyn otrzymała 250 tys. zł ze środków budżetu województwa małopolskiego na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.

Drugie tyle do tego przedsięwzięcia dołoży samorząd za-
kliczyńskiej gminy i dzięki temu wyremontowanych zosta-
nie pięć odcinków dróg o łącznej długości przeszło 1,7 km. 
Wykonane zostaną nakładki asfaltowe na drogach gminnych  
w następujących miejscowościach: Zdonia (560 metrów), 
Wróblowice (150), Borowa (440), Paleśnica (310) i Faściszo-
wa (300).

Dziękuję Panu Witoldowi Kozłowskiemu - Marszałko-
wi Województwa Małopolskiego oraz Panu Wicemarszał-
kowi Łukaszowi Smółce za przyznanie maksymalnej kwoty 
dofinansowania. To kolejne środki z budżetu województwa 
małopolskiego, które pozwolą poprawić dojazd zarówno do 
gruntów rolnych, jak i zabudowań mieszkańców Gminy Za-
kliczyn - mówi burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid 
Chrobak.

Prace muszą zostać zakończone i rozliczone do 15 paź-
dziernika br.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa  
– Gmina Zakliczyn

Gmina zakliczyn kolejny raz uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej tym razem w ramach projektu 
grantowego pn. “małopolska Tarcza antykryzysowa – pakiet edukacyjny. cyfryzacja Szkół i placówek oświa-
towych” W ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje działanie 10.1 rozwój Kształcenia ogólnego 
poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja Szkół prowadzących Kształcenie ogólne Typ a. Granty na zakup sprzętu do nauki 
zdalnej – małopolska Tarcza antykryzysowa – pakiet edukacyjny w ramach regionalnego programu operacyjnego 
Województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu grantowego realizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego jest wsparcie 
realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty, 
prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez or-
gany prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podsta-
wowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty, 
prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawo-
dowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne 
nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Uzyskane przez Gminę Zakliczyn wsparcie finansowe  
w wysokości 74 999,74 zł zostało przeznaczone na zakup 
20 laptopów i 25 tabletów, które następnie zostały prze-
kazane do szkół gminy Zakliczyn. Zakupiony sprzęt zosta-
nie udostępniony nauczycielom, w celu umożliwienia im 
prowadzenia lekcji w trybie zdalnym, oraz uczniom, w celu 
umożliwienia im uczestnictwa w lekcjach. Wpłynie to pozy-
tywnie na wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szko-
łach. Sprzęt zakupiony w ramach grantu po zakończeniu na-
uki zdalnej będzie służył szkołom do celów edukacyjnych.

Warto podkreślić, iż wcześniej otrzymane rządowe gran-
ty z programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w wysokości 
prawie 185 000 zł pozwoliły na zakup 90 laptopów.
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Z 7 mln złotych na likwidację osuwisk  
w Małopolsce aż 3,4 mln trafi do gminy Zakliczyn

Tekst Monika Kulak
foto: z arch. UM Zakliczyn

polski rząd przeznaczył kwotę 7 milionów zło-
tych na likwidację osuwisk w małopolsce. Są 
to środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu 
państwa przeznaczonej na usuwanie skutków 
ruchów osuwiskowych ziemi. połowę tej kwo-
ty dostała gmina zakliczyn. rządowe pieniądze 
trafią w sumie do ośmiu samorządów, które zre-
alizują łącznie jedenaście zadań. najwięcej z tej 
puli otrzyma gmina zakliczyn. 
– Dzięki tym środkom będzie w końcu możliwa prze-
budowa drogi w Paleśnicy – mówi burmistrz Zakli-
czyna Dawid Chrobak. – 3,4 mln złotych to środki na 
wykonanie robót budowlanych związanych ze stabili-
zacją osuwiska oraz wykonaniem nakładki asfaltowej  
w miejscowości Paleśnica przy drodze w kierunku 
Dzierżanin, ta droga już od dziesięciu lat jest uszkodzo-
na. Drugie zadanie, które będzie realizowane w ramach 
tego przedsięwzięcia to wykonanie dokumentacji pro-
jektowej na stabilizację osuwiska blisko 900 metrów 
drogi przebiegającej przez centrum wsi Faliszewice.

Nieco ponad 2 miliony otrzymało województwo 
małopolskie, które wykona prace w centrum Suło-
szowej (powiat proszowicki). Nieopodal osuwiska 
znajduje się nie tylko droga wojewódzka 773, ale 
także zabytkowy kościół konsekrowany w okresie 
międzywojennym oraz inne budynki użyteczności 
publicznej: szkoła, przedszkole i centrum kultury.

Oprócz Zakliczyna i województwa małopol-
skiego środki otrzymały jeszcze Kamionka Wielka  
w powiecie nowosądeckim, Piwniczna-Zdrój, a tak-
że powiaty gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz 
tarnowski.
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Tekst i foto:  
Monika Kulak

oficjalne otwarcie Centrum aktywizacji 
i opieki seniorów w Wielkiej Wsi

11 maja br. w Wielkiej Wsi zostało uroczyście otwarte i poświęcone centrum aktywizacji i opieki seniorów prowadzo-
ne w ramach projektu „caoS+ centrum aktywizacji i opieki Seniora plus” przez Samarytańską Federacją organizacji 
pozarządowych (SFop) w partnerstwie z Gminą zakliczyn, Gminą Gromnik oraz Gminą Wojnicz. To już drugie takie 
centrum prowadzone przez SFop, przypominamy, pierwszy taki ośrodek powstał w Kończyskach w kwietniu 2018 
roku i jest przeznaczony dla 30 osób w wieku 60+, w tym 20 seniorów z terenu gminy zakliczyn i 10 z gminy Gromnik.
Uroczystego symbolicznego przecię-
cia wstęgi dokonali Prezes SFOP Mał-
gorzata Chrobak, Wicestarosta Jacek 
Hudyma, Burmistrz Wojnicza Tade-
usz Bąk oraz przedstawiciel seniorów 
- Stanisław Przeklasa. Poświęcenia 
obiektu dokonał ks. Roman Miarecki 
- proboszcz parafii rzymskokatolickiej 
Podwyższenia Krzyża Św. w Wielkiej 
Wsi w obecności Burmistrza Miasta 
i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka, 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anny 
Górskiej, Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wojniczu Agaty Biernackiej i członków zarządu SFOP oraz 
seniorów i personelu Centrum.

Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Wielkiej Wsi nie 
tyle zapewnia opiekę 20 seniorom, ale również aktywizuje 
poprawiając ich samodzielność. Wszyscy korzystający z usług 
Centrum mają zapewniony dojazd, wyżywienie i pełne wsparcie 
podczas pobytu. Uczestnicy mogą również  skorzystać z usług 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizacyjno-usprawnia-

jących, przez 8 godzin dziennie, od 
poniedziałku do piątku. Dom dzien-
nego pobytu dla seniorów w Wielkiej 
Wsi działa z kilkumiesięczną przerwą 
już od października 2020 roku, jed-
nak jego inauguracja została odłożona  
w czasie z powodu pandemii. Przedsię-
wzięcie zrealizowano w partnerstwie  
z gminą Zakliczyn, Gromnik i Wojnicz, 
na podstawie międzygminnego porozu-
mienia zawartego w lutym 2020 roku. 

Nowo otwarte Centrum dedy-
kowane jest dla seniorów z terenu 

gminy Wojnicz, zlokalizowane jest w budynku Wiejskiego 
Domu Kultury w Wielkiej Wsi. W celu pozyskania dodatko-
wych informacji o funkcjonowaniu obiektu czy zapisów se-
niorów, prosimy kontaktować się osobiście w Centrum ak-
tywizacji i opieki seniorów pod adresem: Wielka Wieś 24, 
32-830 Wojnicz lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz. Potrzebę usług opiekuń-
czych można zgłaszać również pod numerami telefonów:  
14 307 00 03 lub 697 093 074.

12 maja minęło 40 lat od dnia zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, po wieloletniej walce rolników,  
pierwszej w historii polski niezależnej od władz komunistycznych chłopskiej organizacji związkowej – niezależny 
Samorządny związek zawodowy rolników indywidualnych „Solidarność”. W tym dniu w kościele parafialnym pod 
wezwaniem matki Bożej anielskiej w zakliczynie zgromadzili się przedstawiciele rolniczej „Solidarności” na czele  
z przewodniczącym małopolskiej rady Wojewódzkiej nSzz ri „Solidarność” Wojciechem Włodarczykiem.

Tekst i foto Monika Kulak
40 rocznica rejestracji NSZZ Rolników 

Indywidualnych „Solidarność”

W uroczystej Eucharystii udział wzięli Przewodniczący 
Rady Powiatowej NSZZ RI „Solidarność” Jan Zelek  
i Ryszard Knapik - Przewodniczący Zarządu Gmin-
nego NSZZ RI Solidarność oraz przedstawiciele 

samorządu gminnego wraz z Burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Zakliczyn Dawidem Chrobakiem. Mszę świętą 

sprawowali: Ojciec Ariel Krzywda - Gwardiana  
i Proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w Za-
kliczynie, Ojciec Jakub Mentel - magister nowi-
cjatu, który wygłosił poruszającą homilię oraz 
Ojciec Szymon Wierzbiak - wikariusz parafii.

Klasztor Franciszkanów w Zakliczynie był 
miejscem gdzie powstała konspiracyjnie w 1980 r. 

Solidarność Wiejska w Gminie Zakliczyn, którą za-
łożyli Władysław Żabiński i Ś.p. Stanisław Chrobak. To 

właśnie dzięki wsparciu zakliczyńskich franciszkanów, użycza-
jących gościny i schronienia w klasztornych progach, możliwa 
była działalność NSZZ RI Solidarność. Kapelanem Solidarno-
ści Rolniczej był w tym okresie Ś.p. Ojciec Emil Brzuszek.
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UM Zakliczyn
Szczepienie przeciwko CoVID-19 - 
odpowiedzialność każdego z nas 

zapisz się na szczepienie! im więcej osób przyjmie szczepionkę, tym lepiej dla nas wszystkich. W ten sposób 
zdobędziemy odporność populacyjną, która zwiększa szanse na pełne otwarcie życia społeczno-gospodarczego.  
To pozwoli także uniknąć czwartej fali koronawirusa, przed którą już teraz przestrzegają naukowcy. 

Pandemia jeszcze się nie skończyła, a koronawirus 
wciąż jest niebezpieczny. Pomimo chwilowych luzo-
wań obostrzeń nałożonych na społeczeństwo, przed 

nami możliwe  nadejście  czwartej fali zachorowań  na je-
sień, której przebieg może zależeć od naszej postawy od-
powiedzialności i poddania się szczepieniu się przeciwko 
COVID-19.

Dlatego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19  bo:
1. Chronimy siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym 
nawet 95% – szczepienie chroni przed zakażeniem CO-
VID-19.

2. Ratujemy komuś życie 
Pamiętajmy, że szczepionka chroni zdrowie i życie nie 
tylko nasze, lecz także naszych bliskich i innych osób. Im 
więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osią-
gniemy odporność populacyjną (stadną) która z definicji 
chroni osoby nieuodpornione przed zakażeniem.

3. Pomagamy  zwalczyć pandemię na świecie 
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 
3 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to 
potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych 
przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji 
istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się  
w niej koronawirusa.

4. Zyskujemy spokój 
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający  
z bezpieczeństwa własnego i najbliższych,

5. Szybciej wrócimy do normalności! 
Szczepiąc się, przyczyniamy się do  znoszenia ograni-
czeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

6 . Powrót do normalności oznacza: 
odejście od maseczek, 
swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, 
całkowity powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompeten-
cji społecznych, 
dalszy rozwój gospodarki, 
ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia, 
swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów, 
wakacje bez ograniczeń, 
poprawę jakości życia nas wszystkich. 

7. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą 
przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z po-
wodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilku-
set lat  

8. Szczepionki są bezpieczne 
Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców  
z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od 
decyzji Europejskiej Agencji Leków 

Warto  wykazać się odpowiedzialnością i zaszczepić się 
przeciwko COVID-19. 

jak  i gdzie rejestrujemy się  na szczepienie przeciw  
coVid-19

 ҄ całodobową i bezpłatną infolinię – 989,
 ҄ elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
 ҄ kontakt z wybranym punktem szczepień  

 ҄ Punkt Szczepień NZOZ Centrum Zdrowia, Zakliczyn,  
ul. Tarnowska 2, tel. (014)6653427, 730-791-200730-
839-200, (014)6653999 

 ҄ Punkt Szczepień NZOZ Maria Maruszak-Wojtas, ul. Grabi-
na 27 A, tel. 146653533 

 ҄ Punkt Szczepień Powszechnych w Burzynie
 ҄ Burzyn 5, tel: 536180975 i 534497529.
 ҄ Punkt Szczepień Arena Jaskółka, Tarnów, ul. Trugutta 3B, 

tel. 14 631 58 13
 ҄ Punkt Szczepień Powszechnych-Hala Sportowo-Widowi-

skowa, ul. Gumniska 28, 14 688 25 76, 14 688 25 77 
www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Informujemy o możliwości zapewnienia przez Urząd 
Miejski w Zakliczynie transportu do najbliższego  punktu 
szczepień na terenie Gminy Zakliczyn dla osób:

 ҄ niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzecze-
nie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N lub odpowiednio I grupę z wcześniej wymienionymi 
schorzeniami; 

 ҄ osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwycię-
żenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym 
dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu 
szczepień; 
Zamówienie transportu do punktu szczepień możliwe 

jest pod nr telefonu 796 282 199 od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.45 do 15.45 lub lub  adres e-mail: agnieszka.
stasiowska@zakliczyn.pl

loteria narodowego programu Szczepień 
Nagrody pieniężne, samochody hybrydowe, hulajnogi  

i inne cenne nagrody rzeczowe czekają na zwycięzców Lo-
terii Narodowego Programu Szczepień. Loteria wystartuje  
1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy. 
Każdy uczestnik będzie miał aż cztery szanse na wygraną: 

 ҄ natychmiastową – co 2000 osoba wygra 500 złotych; 
 ҄ cotygodniową – do wygrania będą nagrody pieniężne  

(2x po 50 tys. złotych) oraz hulajnogi elektryczne i vouchery; 
 ҄ comiesięczną – do wygrania będą nagrody pieniężne  

(2x po 100 tys. złotych) i samochody hybrydowe; 
 ҄ finalną – na dwóch zwycięzców czekają nagrody: po 1 mln 

złotych plus samochód hybrydowy. 
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W loterii będą mogły wziąć udział wszystkie w pełni za-
szczepione osoby od początku działania Narodowego Pro-
gramu Szczepień, czyli od końca grudnia 2020 r. . 

Szczepienia uczniów od 12. roku życia
Obecnie dzieci w wieku od 12 lat mogą być szczepie-

ni preparatem firmy Pfizer. Uczniowie w wieku od 12 do  
18 lat to grupa 2,58 mln osób, kształcąca się w sumie w 24 
tys. szkołach i innych placówkach oświatowych.

Pierwsze szczepienia dzieci trwa od 7 czerwca – na razie 
w punktach szczepień

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła  28 maja 
2021 wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfi-
zer/BioNTech na dzieci w wieku od 12 do 15 lat, natomiast 
działająca przy premierze Rada Medyczna wydała pozytyw-
ną rekomendację w tym temacie w  31 maja 2021 r. . 

Po wakacjach planowane szczepienia w szkołach
Od czerwca do końca wakacji dzieci będą mogły korzy-

stać z istniejących już form i punktów szczepień, natomiast 
we wrześniu planowane jest uruchomienie akcji szczepień 
w placówkach oświatowych. 

Od 6 do 10 września dyrektorzy placówek będą zbierali 
kwestionariusze medyczne od zainteresowanych szczepie-
niami uczniów, natomiast w okresie 13 – 17 września pla-
nowana jest już akcja szczepień. Jak zawsze przyjęcie anti-
dotum przeciwko Covid-19 będzie bezpłatne i dobrowolne. 

Wakacyjne plany? Szczepię się przeciw covid-19
Przyjęcie szczepionki przeciw Covid-19 powinno zna-

leźć się na pierwszym miejscu w planach urlopowych. To 
szansa na bezpieczne podróżowanie bez obaw. Szczepion-
ka zapewni ochronę nam i osobom z którymi mamy lub bę-
dziemy mieli kontakt.  Jeśli, jeszcze nie przyjąłeś szczepion-
ki przeciw Covid-19, zarejestruj się już dzisiaj.

zdobądź unijny certyfikat covid! 
Swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej w cza-

sie pandemii? To możliwe za sprawą unijnego certyfikatu  
Covid. Certyfikat to dowód na to, że:

 ҄ przeszedłeś Covid-19, 
 ҄ posiadasz negatywny wynik testu PCR na Covid-19, 
 ҄ zostałeś zaszczepiony przeciw Covid-19. 

Od 1 lipca certyfikat będzie wydawany i stosowany we 
wszystkich państwach członkowskich UE, ale w Polsce do-
stępny do pobrania jest już od 1 czerwca: – Polska znalazła 
się w gronie 7 państw, które już teraz mogą wydać certyfi-
kat – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kto może uzyskać certyfikat? W jaki sposób?
Dokument jest wystawiany dla osób od 12. roku życia, 

które przyjęły szczepionkę lub przeszły chorobę albo mają 
negatywny wynik testu na Covid-19. 

W przypadku zaszczepionych certyfikat będzie można po-
brać po 14 dniach od daty zakończenia procesu szczepienia.

Dla ozdrowieńców certyfikat będzie ważny przez 180 
dni od daty otrzymania pozytywnego testu PCR. 

Osoby, które zdecydowały się na test i mają negatywny 
wynik, mogą pobrać certyfikat w ciągu 48 godzin od daty 
wykonania badania.

Certyfikat można pobrać w formie cyfrowej przez:
 ҄ Internetowe Konto Pacjenta (IKP), 
 ҄ aplikację mojeIKP (po 25 czerwca), 
 ҄ aplikację mObywatel (po 25 czerwca). 

Ważne! Certyfikat można pobrać także w formie papie-
rowej w punktach szczepień (osoby zaszczepione) lub u le-
karza/pielęgniarki w przychodni podstawowej opieki zdro-
wotnej (ozdrowieńcy i osoby z negatywnym wynikiem testu 
na Covid-19).
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Tekst Monika Kulak
foto: Janusz FlakowiczWiosenne porządki nad Dunajcem

rada miasta zakliczyn wraz  z Kołem Gospodyń Wiej-
skich „mieszczanki” z zakliczyna zorganizowała ak-
cję pn. „Wiosenne sprzątanie brzegów dunajca”, która 
przeprowadzona została w dniu 15.05.2021 r. od godz. 
9.30. akcji patronował Burmistrz miasta i Gminy zakli-
czyn - dawid chrobak.

Chętnych do udziału w sprzątaniu organizatorzy zaprosili 
na parking przy  Zakładzie Usług Komunalnych w Zakliczy-
nie, skąd ochotnicy a wśród nich Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Zakliczyn Dawid Chrobak, Radny Rady Miejskiej Janusz 
Flakowicz, Przewodnicząca Zakliczyna, członkinie KGW 
„Mieszczanki” i grupa harcerzy z Zakliczyna I Tarnowskiej 
Drużyny Zawiszy Czarnego „Sulima” wyruszyli brzegiem 
Dunajca wyposażeni w rękawice i worki na śmieci. Wśród 
licznych śmieci harcerze bardzo szybko namierzyli i uporali 
się z resztkami Fiata Ducato. Niestety po raz kolejny okaza-
ło się, że pod mostem pozostawiane są worki z pampersami 
dla dorosłych. Dzięki akcji „Wiosenne sprzątanie brzegów 
Dunajca”  w okolicach mostu  zrobiło się trochę czyściej.
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Tekst i foto:  
Monika Kulak

Zakończenie projektu „Aktywni  
seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”

„aktywni seniorzy w cyfrowym zakliczynie” to nowatorski i pilotażowy projekt, który był realizowany w zakliczy-
nie w terminie od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. w ramach konkursu „Human Smart cities. inteligentne miasta 
współtworzone przez mieszkańców”, organizowanego przez ministerstwo Funduszy i polityki regionalnej.  

„Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” to nowatorski 
i pilotażowy projekt, który był realizowany w Zakliczynie  
w terminie od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. w ramach kon-
kursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtwo-
rzone przez mieszkańców”, organizowanego przez Minister-
stwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Realizatorem projektu była Gmina Zakliczyn w partner-
stwie z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych 
w Zakliczynie. Projekt był współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu wyniosła  
686 192,00 zł, w tym dotacja z Ministerstwa w wysokości 
541 674,00 zł (80%) oraz wkład własny Gminy w wysokości 
144 518,00 zł.

Głównymi obszarami tematycznymi w ramach projektu 
były działania w zakresie polityki senioralnej i prozdrowotnej 
oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypa-
cji społecznej, jako elementu niezbędnego dla inteligentne-
go miasta współtworzonego przez mieszkańców. Działania 
w ramach projektu skierowane były do seniorów – kobiet  
w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ będących miesz-
kańcami miasta Zakliczyn, którzy ze względy na zły stan 
zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy niesamodziel-
ność wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach 
domowych i pomocy w integracji społecznej.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące 
działania: 
• usługa teleopieki, dzięki której 80 seniorów otrzymało 

bezpłatnie opaskę SOS i w razie zagrożenia zdrowia/życia 
bezpośrednio łączyło się bezpośrednio z Centrum Opie-
ki działającym przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia. 
Centrum Opieki przy udziale Teleasystentów po otrzy-
maniu sygnału z opaski SOS miało możliwość kontaktu  

z podopiecznym lub członkiem rodziny podopiecznego, 
a w razie potrzeby ze służbami ratunkowymi. W ramach 
działania zatrudnieniu zostali również Asystenci, którzy 
opracowali indywidualne plany opieki i wsparcia miesz-
kańców, przeprowadzili instruktaż z obsługi urządzeń do 
teleopieki, a także cyklicznie odwiedzali seniorów w ich 
domach,

• zakup i udostępnienie seniorom 5 rowerów wspomaga-
nych elektrycznie, 

• zakup i udostępnienie seniorom 60 laptopów wraz z przy-
łączeniem do Internetu mobilnego,

• przeprowadzenie szkoleń dla 60 seniorów z zakresu m.in. 
obsługi komputera/smartfonu, Internetu, zakładania Pro-
filu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy 
e-recepty,  

• zakup i udostępnienie seniorom 60 pulsoksymetrów do 
badania parametrów zdrowia – saturacji oraz tętna, 

• wdrożenie usługi Złotej Rączki polegającej na umożliwieniu 
uczestnikom projektu skorzystania z fachowej, bezpłatnej 
pomocy technicznej przy drobnych, domowych naprawach  
(np. przepalona żarówka, cieknący kran).
Wartością dodaną realizacji projektu jest opracowanie 

podręcznika „dobrych praktyk” w zakresie wsparcia senio-
rów (w formie e-booka), który będzie można bezpłatnie po-
brać ze strony projektu: senior.zakliczyn.pl.

Ponadto w ramach projektu opracowano dwa ważne, 
długofalowe programy gminne: Strategię Rozwoju Gminy 
Zakliczyn na lata 2021–2030, zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gmi-
ny Zakliczyn na lata 2021–2027, zgodnie z przepisami usta-
wy o pomocy społecznej.

Podsumowaniem projektu była konferencja końcowa, 
która została przeprowadzona w dniu 18 czerwca 2021 r. 
w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckie-
go w Lusławicach. Celem konferencja była prezentacja idei 
„inteligentnego miasta” w kontekście wsparcia seniorów, na 
przykładzie rezultatów projektu „Aktywni seniorzy w cyfro-
wym Zakliczynie”, jak również innych dobrych praktyk w tej 
dziedzinie. 

W konferencja wzięli udział przedstawiciele władz samo-
rządowych z terenu subregionu tarnowskiego, kierownicy 
gminnych ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy domów 
pomocy społecznych, prezesi organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób starszych i przewlekle chorych.  
W konferencji wzięli także udział seniorzy – uczestnicy projektu. 

inFormacje
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program konferencji przedstawiał się następująco:
10:00 – 10:05 idea konkursu Human Smart cities
  Wystąpienie zdalne Pana Waldemara Budy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 
10:05 – 10:20 otwarcie konferencji 
  Dawid Chrobak, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
10:20 – 10:45 indywidualne strategie adaptacyjne osób starszych w czasach pandemii coVid-19
  dr hab. Zofia Szarota, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
10:45 – 11:10 15 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie jako przykład dobrych praktyk
  dr Jolanta Stanienda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
11:10 – 11:30 dyskusja moderowana
11:30 – 11:50 przerwa kawowa
11:50 – 12:15 projekt „aktywni seniorzy w cyfrowym zakliczynie” – idea, działania, rezultaty  
  Janusz Krzyżak, Sekretarz Gminy Zakliczyn, Kierownik projektu
12:15 – 12:40 od inspiracji do realizacji – Centrum aktywizacji i opieki seniorów 
  Barbara Żychowska, Dyrektor Administracyjny Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
12:40 – 13:05 Teleopieka jako innowacyjna forma wsparcia osób starszych na przykładzie usług 
  Stowarzyszenia Medycyna Polska
  Paweł Gądek, Członek Zarządu Stowarzyszenia Medycyna Polska
13:05 – 13:30 dyskusja moderowana i podsumowanie konferencji 
13:30 – 14:00 obiad 
14:00 – 15:00 zwiedzanie ekspozycji multimedialnej „Krzysztof penderecki 
  – dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku”

Moderatorem konferencji była Małgorzata Bartkiewicz 
– Firma Szkoleniowa „Ekologia w Biznesie”.

Realizacja projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Za-
kliczynie” została dostrzeżona przez Kapitułę Konkursu 
“Innowacyjny Samorząd”, zorganizowanego przez Serwis 

Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W efekcie Gmina 
Zakliczyn została w 2020 roku finalistą pierwszej edycji tego 
konkursu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Konkurs miał 
na celu promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych 
przez samorządy, opartych na nowoczesnych technologiach.

Marek Niemiec nie żyje
W nocy 26 maja 2021 roku odszedł od nas marek niemiec. zrobił to zdecydowanie za wcześnie, w wieku zaledwie  
56 lat, pozostawiając w ogromnym smutku i cierpieniu swoją najbliższą rodzinę; Żonę renatę, Synka Tymka i córecz-
kę Faustynkę. marek odszedł w dniu matki w dniu znamiennym, bo przecież jako bardzo dobry Syn opiekował się 
swoją mamą do jej ostatnich chwil. nie jest to pocieszenie dla najbliższych, ale pewnie gdy leżał w szpitalu w stanie 
bardzo ciężkim przez ostatnie niespełna dwa tygodnie, to opatrzność właśnie ten dzień wybrała na jego przejście.

Marek Niemiec zasłużył się 
Zakliczynowi i społeczności 
gminnej najpierw jako Dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury  
i Turystyki w Zakliczynie w latach 
1991-1999, a potem po nagłej 
śmierci śp. Krzysztofa Chmie-
lowskiego we wrześniu 2006 
roku, jako Redaktor Naczelny 
„Głosiciela”. Funkcję tą pełnił  
z pełnym oddaniem i pietyzmem 

do czasu, gdy pozwalało na to jego zdrowie. Marek Niemiec był 
również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Promocji i Roz-
woju Gminy Zakliczyn „Klucz”. Niestety mimo podejmowanych 
wysiłków, stan zdrowia Marka był coraz gorszy. Marka poże-
gnaliśmy w Zakliczyńskim Centrum Kultury równo rok temu. 

Tekst: Kazimierz Dudzik
foto: St. Kusiak, arch. ZCK

Na spotkaniu pożegnalnym w ratuszu pracownicy ZCK  
i przyjaciele przekazali Markowi gitarę, która miała mu słu-
żyć jako artyście i animatorowi kultury. W latach 90-tych był 
założycielem i gitarzystą zespołu „The Gulons”, a po odejściu 
z ZCK zamierzał pracować jako animator kultury w DPS Stró-
że. Niestety i na to zdrowie nie pozwalało – przeszedł na ren-
tę. Przyznam, choć tego nigdy nie robiliśmy dotąd, że Kapitu-
ła Honorowej Nagrody Stowarzyszenia „Klucz” jednomyślnie 
przyznała Markowi „Jordana”, a nagroda miała być wręczona 
podczas najbliższej sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Za-
kliczynie. Zazwyczaj była ona wręczana podczas sesji nowo-
rocznych, ale ze względu na stan epidemiczny została Gala 
Jordanów przeniesiona na inny termin. 

Nie dane było mu się cieszyć życiem rodzinnym zbyt dłu-
go. Żegnaj Marku – do zobaczenia w lepszym świecie. 
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Wystawa poświęconą  
kpt. Dubaniowskiemu w Gminie Zakliczyn

Tekst: Monika Kulak
Foto: Michał Chruściel 
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11 maja 2021 r. w centrum edukacyjnym ipn „przysta-
nek Historia” odbyły się premiery dwóch wystaw po-
święconych bohaterom podziemia niepodległościowego 
– kpt. janowi dubaniowskiemu „Salwie” i sierż. józefowi 
Franczakowi „lalusiowi”. 
W uroczystym otwarciu wystaw wzięli udział członkowie ro-
dzin żołnierzy oddziału kpt. Dubaniowskiego, a wśród nich 
Marek Franczak, syn sierż. „Lalusia”; Zdzisław Gałat, brat 
Eugeniusz Gałata „Sępa”, żołnierza oddziału kpt. „Salwy”; 
Grzegorz Gaweł, historyk i autor wystawy o kpt. Dubaniow-
skim, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał, 
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak  oraz re-
daktor naczelny „Kwartalnika Wyklęci” Kajetan Rajski, który 
przyczynił się do powstania obu wystaw.

Od poniedziałku 17 maja można było oglądać wystawę 
poświęconą kpt. Dubaniowskiemu w sali im. Spytka Jorda-
na w zakliczyńskim ratuszu. Zamysłem Burmistrza Dawida 
Chrobaka było aby wystawę mogło obejrzeć jak najwięcej 
osób, dlatego po zakończeniu ekspozycji w ratuszu w czwar-
tek 20 maja, została ona przekazana do szkół podstawowych 
w naszej gminie.

Obie wystawy powstały w ramach programu „Niepodle-
gła” i kolejnych miesiącach będą prezentowane w szkołach 
podstawowych i średnich, a także w urzędach miast i gmin 
oraz bibliotekach i domach kultury.
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Sukcesy naszej reprezentacji  
na „Krakowskim wianku” i „opatkowic”

Tekst: Kazimierz Dudzik
fot. St. Kusiak, arch. ZCK

W formie online odbył się 38. przegląd zespołów regionalnych, Kapel, instrumentalistów, Grup śpiewaczych  
i śpiewaków ludowych im. jędrzeja cierniaka „o krakowski wianek”, który w normalnych warunkach odbywa się  
w Szczurowej. również za pośrednictwem internetu ogłoszone zostały wyniki przeglądu.

Środowisko kultury Gminy Zakliczyn wystawiło 
dużą i jak się okazuje mocną reprezentację na ten 
jeden z najbardziej prestiżowych przeglądów folk-
lorystycznych w regionie. Okazuje się, że realizacja  
w ostatnich latach wielu projektów grantowych 
ZCK i Stowarzyszenia „Klucz” w obszarze kultury 
ludowej i tradycji, takich jak np. Małopolska Szkoła 
Tradycji czy Mistrz i uczeń – heligonka czy Czerpiąc 
z dziedzictwa przodków, przynosi efekty. Zakliczyn 
na mapie kultury ludowej Małopolski staje się liczą-
cym się ośrodkiem.

Największy sukcesy na tegorocznym „Kra-
kowskim wianku” nasi artyści odnieśli w kategorii 
„Mistrz i uczeń”. Pani Justyna Chmielek – Korbut  
i Emilka Hajduk z Wesołowa grające na skrzypcach, 
na co dzień związane z Kapelą Opatkowice, zajęły 
w tej kategorii I miejsce i będą reprezentować Ma-
łopolskę na 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel  
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Przy-
pomnę, że drugi raz z rzędu reprezentanci Gminy 
Zakliczyn będą reprezentować Małopolskę, bowiem 
w ubiegłym roku był nim Tadeusz Malik, który zdo-
był w Kazimierzu Dolnym wyróżnienie. Skoro mowa o Tade-
uszu Maliku, to w tej samej kategorii „Mistrz i uczeń” Tadeusz 
Malik wraz z uczniami; Emilem Żychowskim, Kamilem Ma-
ciaszkiem oraz Oliwierem Rubisiem zajęli ex-aequo 2 miejsce 
grając na heligonce, ponadto w kategorii instrumentalistów 
uczniowie Prezesa Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich Heli-

gonistów i Harmonistów Tadeusza Malika; Kuba Wolak i Bar-
tek Jurkiewicz zajęli ex-aequo 2 miejsce oraz Klaudia Sacha 
3 miejsce. Żeńska Grupa Śpiewacza z Gwoźdźca zajęła rów-
nież 3 miejsce – gratulacje dla śpiewających pań i instruktora 
Janusza Cierlika. Tym razem w kategorii zespołów dorosłych 
prezentujących folklor autentyczny ZF „Gwoździec” za swój 

program otrzymał dyplom za 
udział.

Dużym sukcesem może po-
chwalić się Kapela „Opatkowi-
ce” działająca przy Zakliczyń-
skim Centrum Kultury, która 
w kategorii kapel dorosłych 
zajęła 3 miejsce – wielkie gra-
tulacje dla „Opatkowic” oraz 
opiekunów Marcina Korbuta  
i Haliny Machel, tym bardziej, 
że w tym samym czasie nade-
szła wiadomość z Warszawy, 
że „Opatkowice” otrzymały 
wyróżnienie w Konkursie „Sta-
ra tradycja” będącym elimi-
nacją do Festiwalu Wszystkie 
Mazurki Świata. Warto dodać, 
że o nagrody i wyróżnienia ry-
walizowało tutaj 37 artystów 
ludowych i zespołów z kraju,  
a nagrodzonych i wyróżnio-
nych zostało 17 wykonawców.
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Grad nagród dla naszych najmłodszych 
artystów na „Krakowiaczku”

KUlTUra na czaSie

Wyniki 31. przeglądu dziecięcych zespołów Folklorystycznych regionu Krakowskiego „Krakowiaczek 2021”, który 
odbył się w formule on-line. W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie autentycznej  reprezentowały nas 
dwa zespoły; mały Gwoździec z programem „Wielkanocny traczyk” pod kierunkiem instruktora janusza cierlika zcK 
i dziatki z chatki z programem „ziele zbiromy” pod kierunkiem instruktor Haliną machel zcK zajęły iii miejsce.

Tekst Kazimierz Dudzik
foto: Monika Kulak

W kategorii instrumentalista ludowy trzy równorzędne  
II miejsca przypadły: Bartoszowi Łękawskiemu z Borowej (he-
ligonka), Bartkowi Ślezak – Różyckiemu z Paleśnicy (klarnet), 
Emilowi Żychowskiemu z Woli Stróskiej (heligonka) – instruk-
tor Tadeusz Malik – prezes Zakliczyńskiego Klubu Małopol-
skich Heligonistów i Harmonistów Stowarzyszenia „Klucz”.

W tej samej kategorii trzy równorzędne III miejsca przy-
padły: Kamilowi Maciaszkowi ze Słonej, (heligonka), Jona-
szowi Migdałowi z Wesołowa (heligonka, harmonia polska) 
oraz Gabrielowi Żychowskiemu z Woli Stróskiej – instruktor 
Tadeusz Malik– prezes Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich 
Heligonistów i Harmonistów Stowarzyszenia „Klucz”.

Również wyróżnienia padły łupem wychowanków Tade-
usz Malika, tj. Amelii Damian z Wesołowa (heligonka), Adam 

Gaura z Gwoźdźca (heligonka) i Filip Krupa 
z Filipowic (heligonka, harmonia polska).

W kategorii kapeli ludowej II miejsce 
uzyskała Kapela Ludowa „Małe Opatkowi-
ce” oraz III miejsce Kapela Ludowa „Opat-
kowiaczki” – obie formacje będące naj-
młodszymi grupami Kapeli „Opatkowice” 
działającej przy Zakliczyńskim Centrum 
Kultury pod kierunkiem Justyny Chmie-
lek – Korbut i Marcina Korbuta oraz Haliny 
Machel. Gratuluję i proszę o przyłączenie 
się do gratulacji dla laureatów i instrukto-
rów, bo po raz kolejny zdominowali kolejny 
festiwal folklorystyczny w regionie.
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otwarcie wystawy „TU rodziła się Solidarność 
rolników” oraz ,,Tu rodziła się Solidarność”

od minionego czwartku do 14 lipca w sali Spytka jordana w zakliczyńskim ratusz umożna będzie oglądać wysta-
wę „TU rodziła się Solidarność rolników” oraz ,,Tu rodziła się Solidarność”. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz 
miasta i Gminy zakliczyn dawid chrobak wspólnie z Wiceprezesem ipn panem dr mateusz Szpytma, dyrektorem 
oddziału ipn w Krakowie dr hab. Filipem musiałem.

W wydarzeniu uczestniczył Przewodniczący NSZZ 
RI„Solidarność” Małopolska Wojciech Włodarczyk 
oraz Norbert Kaczmarczyk - Poseł na Sejm RP.  
W spotkaniu udział wzięli również działacze NSZZ RI 
Solidarnośći z okresu 1980-81 - Ryszard Knapik, Jan 
Zelek, Ryszard Zięcina, Henryk Łabędź - Prezes Za-
kładów Mechanicznych w Tarnowie - działacz NSZZ 
Solidarność oraz Małgorzata Chrobak - żona Śp.  Sta-
nisława Chrobaka - działacza opozycji antykomuni-
stycznej w okresie PRL, współzałożyciela NSZZ RI 
Solidarność, Senatora RP, wójta Gminy Zakliczyn 
wraz z synem Waldemarem Chrobakiem. Spotkanie 
zakończył wykład dra Pawła Glugli, który przybliżył 
postać Śp. Stanisława Chrobaka.

Ekspozycja przypomina walkę rolników o sa-
morządność oraz zmiany społeczne na polskiej wsi  
w skali całego kraju, jak również w Małopolsce. Wy-
stawa składa się z części ogólnopolskiej oraz regio-
nalnej. Teksty są prezentowane w języku polskim  
i angielskim.

 Idee „Solidarności” zrodzone w sierpniu 1980 r.  
w Gdańsku dotarły do najdalszych zakątków kraju. 
Niezależne związki zakładali nie tylko pracowni-
cy zakładów przemysłowych, lecz również rolnicy.  
W tworzenie wiejskiej „Solidarności” zaangażowało 
się wielu byłych działaczy mikołajczykowskiego Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, żołnierzy Batalionów 
Chłopskich i Armii Krajowej, wśród nich mec. Stani-
sław Mierzwa, Hanna Chorążyna, Janusz Rożek, Jó-
zef Teliga, Henryk Bąk.

Tekst i foto:
Monika Kulak

KUlTUra na czaSie
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VI. Koncert Uwielbienia „Abyśmy się 
miłowali” na Jamnej już za nami

To był już Vi. Koncert Uwielbienia, który został zorganizowany w uroczystość Bożego ciała. W tym roku kon-
cert odbył się w jamnej, a jego tytuł brzmiał „abyśmy się miłowali”. Wydarzenie to rozpoczęło się powitaniem 
przez Burmistrza miasta i Gminy zakliczyn dawid chrobak i ojca andrzej chlewickiego - gospodarza tegorocznego 
koncertu i błogosławieństwem Ks. Bp artura Ważnego, natomiast modlitwę uwielbienia poprowadził ojciec ariel 
Krzywda, Gwardian i proboszcz parafii mB anielskiej w zakliczynie.

Na Jamnej, przy Domu św. Jacka wystąpili: Kapela Opatkowi-
ce pod kierownictwem Marcina Korbuta, z Justyną Chmielek
-Korbut i opiekunem kapeli - Haliną Machel - instruktorem 
ds kultury ludowej w Zakli-
czyńskim Centrum Kultury; 
chór i orkiestra Zanurzeni  
w miłosierdziu, poszerzony  
w swoim składzie o chór Zakli-
czyńskiego Centrum Kultury 
Cantando Canzoni, Parafialny 
Chór Cantores Sancti Jacobi 
z Powroźnika oraz Scholę An-
gelus. pl z Czchowa, a całość 
pod kierownictwem dyrygen-
ta Dawida Nawalańca. 

Gościem koncertu był ra-
per, freestylowiec i mówca 
Arkadio, pomysłodawca ogól-
nopolskiej akcji „Rób to co 
kochasz”. Można go zobaczyć  
w programie “OCALENI” na 
TVP 1, gdzie swoim rapem 
przekazuje historie zapro-
szonych gości. Artysta po-
dzielił się świadectwem życia   
w wierze i doświadczeniem 
uzależnienia oraz wyjściem  
z niego, zaprezentował swoją 
twórczość, a rytmiczne bity 
zachęciły do tańca zebranych 
w każdym wieku. Utwory 
wykonawcy niosły głęboki 
przekaz dla młodego poko-

Tekst: Monika Kulak 
foto: Stanisław Kusiak 
Michał Papuga 
Filip Macheta

lenia. Następnie na trzy godziny sceną 
zawładnął chór i orkiestra „Zanurzeni  
w miłosierdziu” pod kierownictwem Da-
wida Nawalańca a modlitwę poprowadził 
o. Ariel. W czasie koncertu mogliśmy rów-
nież usłyszeć poruszające świadectwo Anny 
i Romana Kobiałków - pary sektora małopol-
skiego Ruchu Equipes Notre-Dame (END).

Dziękuję wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w organizację koncertu: 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawidowi Chrobakowi, Pracownikom Za-
kliczyńskiego Centrum Kultury z Dyrek-
torem Kazimierzem Dudzikiem na czele, 
Dyrektorowi Robertowi Bielatowiczowi 

i pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie, 
inspektor Alicji Nosek z Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, 
Prezesom OSP z Gwóźdźca i Charzewic oraz pracownicom 
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Świetlicy ZCK w Woli Stróskiej i Świetlicy profilaktyczno -wy-
chowawczej w Słonej, Proboszczowi Parafii pw. Matki Bożej 
Anielskiej w Zakliczynie O. Arielowi Krzywdzie i braciom no-
wicjuszom oraz Ojcom Dominikanom z Jamnej - zwłaszcza 
O. Andrzejowi Chlewickiemu i O. Grzegorzowi Kluzowi za 
wszelką  pomoc w organizacji. Dziękuję radiu RDN Małopol-
ska i Markowi Sobólowi oraz firmie KM-Net z Zakliczyna za 
realizację transmisji a także realizatorom dźwięku i wideo: 
firmie Kołek light&sound Karol Dobrzański, realizatorowi 
dźwięku Gabrielowi Dumanie oraz firmie Grupa Reedy Piotr 
Derlaga.

Wyrazy uznania i wdzięczności kieruję do członków Kół 
Gospodyń Wiejskich: Mieszczanki z Zakliczyna, Zdonianki ze 
Zdoni, U Źródła ze Słonej, Bieśniczanie z Bieśnika, Wróblo-
wianki z Wróblowic, Pod Bocianim Gniazdem ze Stróż, Pa-
niom Renacie  Dyngosz i Zofii Boczek oraz wszystkim którzy, 
dostarczyli ciasta za pomoc w przygotowaniu poczęstunku 
dla gości, wykonawców i realizatorów, druhom z jednostek 
gminnych OSP pod kierownictwem Tomasza Damiana za do-
starczenie wody, kierowanie ruchem i dbanie o bezpieczeń-
stwo. Dziękuję Pani Grażynce Batko i Gieni Zielińskiej oraz 
Justynie Iwaniec wraz z wolontariuszami za dbanie o to aby 
wykonawcy i realizatorzy wydarzenia nie opadli z sił i serwo-
wanie posiłków oraz pilnowanie porządek.

Dziękuję Wypożyczalni strojów Anex Anny Mielec, Szkół-
ce roślin ozdobnych Karoliny i Pawła Gac z Zakliczyna i Oa-
zie Rodzin za wykonanie dekoracji sceny. Kłaniam się nisko 

dyrygentowi Dawidowi Nawalańcowi i naszym artystom  
z Chóru i Orkiestry Zanurzeni w miłosierdziu. Bez Was to by 
się nie udało. Już trzeci raz wspólnie przygotowaliśmy piękne 
wydarzenie, dziękuję że chcecie się dzielić swoimi talentami  
i przede wszystkim bezcennym czasem, który poświęcacie 
na wielogodzinne próby.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom koncertu za 
obecność i wspólne uwielbienie. Mam nadzieję, że spotkamy 
się ponownie na koncercie uwielbienia już za rok.

Znajdziemy dla Ciebie
najlepsze ubezpieczenie!

 

 
 

 

 

 

Więcej na: unilink.pl 

Unilink to największa Multiagencja Ubezpieczeniowa  
w Polsce i Lider Ubezpieczeń. Najlepsi Agenci znajdą  
dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenie z oferty 
ponad 40 ubezpieczycieli. Teraz również zdalnie: 
przez telefon i internet. Sprawdź! 

Przyjdź do nas, do placówki, pokaż tą reklamę, 
a otrzymasz specjalny rabat. Zapraszamy!

Zakliczyn 
ul. Malczewskiego 57, 533 503 053
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

W majowym numeru „Głosiciela” hasło Muzeum Regionalne 
raczej nie sprawiło dużej trudności. Tym razem bony upo-
minkowe wędrują do:

 ҄ pani Katarzyny pajor z Filipowiec  - bon do anitexu, ,
 ҄ pani emilii Łękawskiej z Wróblowic - bon do Biedronki 

(stoisko mięsne)

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.

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

Spośród tych, którzy nadeślą do 2 lipca 2021 roku prawi-
dłowe odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufun-
dowane przez firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie. 
Powodzenia! 

Powodzenia!

B E  I D
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