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OD WYDAWCY

„Wystarczy jeden zły dzień, by najrozsądniejszego 
z żyjących ludzi doprowadzić do szaleństwa. 
Tyle dzieli świat od stanu, w którym się znajduję. 
Tylko jeden zły dzień (…)”

To jest cytat z komiksu „Zabójczy Żart” Alana 
Moore. Nic innego na określenie sytuacji, 
która zaczęła się w dniu 4 marca 2020 roku, 
to jest dnia ujawnienia pierwszego zakażonego 
koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Wszystko, 
co dotąd było, obróciło się o 180 stopni. Z dnia 
na dzień znaleźliśmy się w innej rzeczywistości. 
Większość spośród nas zachowuje się 
racjonalnie, stosując się do zaleceń władz 
państwowych, samorządowych oraz służb 
medycznych i sanitarnych i przede wszystkim 
odwołując się do własnego zdrowego rozsądku. 

Proszę, w trosce o Wasze i Waszych Bliskich 
zdrowie, abyście stosowali się do nakazów, 
zaleceń i komunikatów wydawanych przez 
władze państwowe, samorządowe i instytucje 
użyteczności publicznej. Pomagajcie i chrońcie 
tych, którzy w tych trudnych czasach pracują dla 
Was, abyście mogli kupić leki, żywność i środki 
pierwszej potrzeby. Nie narażajcie siebie i tych, 
którzy spieszą z pomocą – służbie medycznej. 
Przestrzegajcie zasad kwarantanny. 

Życzę ciekawej lektury – Kazimierz Dudzik 

Zachęcam do śledzenia portalu internetowego 
ZCK – www.zakliczyninfo.pl 

– gdzie założyliśmy specjalną zakładkę 
„koronawirus” i podajemy tam wszystkie 

ważne informacje z tym związane. 
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Koronawirus

Chorobę COVID-19 wywołuje koronawirus (SARS-CoV-2). 
Po raz pierwszy zdiagnozowano ją w grudniu, w chiń-
skiej prowincji Hubei, ze stolicą w mieście Wuhan. 
Do głównych objawów choroby należą gorączka, 
suchy kaszel, ogólne zmęczenie i spłycony oddech. 
Od 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia klasyfi kuje 
koronawirusa jako pandemię. W drugiej połowie marca 
liczba chorych na koronawirusa we Włoszech, Hiszpanii, 
Niemczech i Francji stała się wyższa niż w Chinach. 

W  Polsce pierwszego zakażonego koronawirusem zdia-
gnozowano 4 marca 2020 roku. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego z  dnia 11 marca 2020 roku oznaczało 
zawieszenie od 12 do 25 marca zajęcia w  szkołach 
i  na uczelniach zostały zawieszone. Stopniowo zaczęły 
być wprowadzane ograniczenia dostępności instytucji 
użyteczności publicznej. 

13 marca 2020 roku premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.

Wprowadzone zostały ograniczenia:

• pełne przywrócenie granic, strzeżonych przez straż 
graniczną i wojsko, przekraczanie granic możliwe tylko 
na wyznaczonych przejściach;

• Polacy i cudzoziemcy wracający do pracy do Polski 
będą poddani 14-dniowej kwarantannie;

• pozostali cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do kraju;

• wstrzymanie zagranicznych połączeń lotniczych 
i kolejowych (poza czarterami, którymi Polacy będą 
wracali do kraju);

• ruch samochodowy Polaków wracających do kraju 
zostanie utrzymany (tylko przez wskazane przejścia);

• ruch wewnątrz kraju będzie się odbywał bez zmian;

• przepływ towarów zostaje utrzymany;

• zamknięte galerie handlowe (poza sklepami 
spożywczymi, aptekami i drogeriami);

• zawieszenie działalności restauracji, kawiarni, kasyn, 
pubów, etc. (możliwa opcja „na wynos” lub „na dowóz”);

• zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób (w tym religijnych, 
ale też prywatnych).

Reaguje Kościół

Biskup Tarnowski ks. Andrzej Jeż pisze w  dekrecie 
po  wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego 
w Polsce 14 marca 2020 roku: 

„…Biorąc pod uwagę fakt, iż w  naszej diecezji wierni 
uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w  niedzielnej Mszy 
świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, 
by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i  nabo-
żeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 
50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diece-
zjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczest-
nictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, 
by w  niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z tele-
wizyjnych, radiowych i   internetowych transmisji Mszy 
świętych i nabożeństw (informacje o  transmisjach Mszy 
świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie 
diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość 
uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedziel-
nych, obrzędowych, w  dni powszednie) do osób zama-
wiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu 
– do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz 
z duchowieństwem parafi alnym, posługującymi w liturgii 
i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób….”

Tarcza antykryzysowa 

Prezydent Andrzej Duda i  premier Mateusz Morawiecki 
ogłosili pakiet osłonowy dla fi rm na czas epidemii korona-
wirusa, po posiedzeniu Rady Gabinetowej zwołanej przez 
Prezydenta RP w środę 18 marca 2020 roku.

Pakiet osłonowy ma ograniczyć skutki ekonomiczne 
i  gospodarcze epidemii koronawirusa w  Polsce. 
To wsparcie dla przedsiębiorców, małych i średnich fi rm, 
ich pracowników oraz całej gospodarki.

Rząd od 20 marca 2020 roku, aż do odwołania 
wprowadził w Polsce stan epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Wprowadzamy stan epidemii, który daje odpowiednim 
organom państwowym nowe uprawnienia, ale na nas 
wszystkich nakłada również nowe obowiązki.

Zawieszamy zajęcia edukacyjne aż do Świąt 
Wielkanocnych. Lekcje będą odbywać się poprzez plat-
formy e-learningowe.

Podwyższamy kary za złamanie kwarantanny. Państwo 
nie może być pobłażliwe w  czasie, gdy miarą jego 
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skuteczności jest liczba zarażonych, a ceną za nieposłu-
szeństwo – czyjeś zdrowie lub życie.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że „kwarantanna naro-
dowa, nie będzie oznaczała złagodzenia reguł, a najbliższe 
tygodnie muszą być czasem zbiorowej dyscypliny”.

24 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe 
zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

Wprowadzony zostaje zakaz wychodzenia z domu „poza 
naprawdę szczególnymi sytuacjami” – mówił 24 marca 
2020 roku minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. 
W  nabożeństwach, w  tym w  pogrzebach będzie mogło 
uczestniczyć maksymalnie pięć osób. Obostrzenia obowią-
zują od wtorku i środy (24-25 marca) do 11 kwietnia.

Zakazane są też zgromadzenia powyżej dwóch osób.

Komunikaty burmistrza Dawida Chrobaka 
(najważniejsze fragmenty) 

Informuję, że zawiesiłem działalność Samorządowego 
Żłobka w Zakliczynie (…).

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Alkoholowej 
zawiesił do odwołania zajęcia w świetlicach profilaktycz-
no-wychowawczych w Gminie Zakliczyn.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. O.Jana Góry 
w Zakliczynie podjęła decyzję o zamknięciu biblioteki dla 
czytelników od 12 marca …..

Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury odwołał 
imprezy (…), zawiesił do odwołania wszystkie zajęcia 
kulturalno-edukacyjne prowadzone w ZCK oraz funkcjo-
nowanie wszystkich świetlic wiejskich prowadzonych 
przez ZCK tj.: Filipowice, Gwoździec, Wola Stróska, Ruda 
Kameralna.

Prezesi stowarzyszeń prowadzących projekt pn. 
„Akademie dla Aktywnych” zawiesili spotkania uczest-
ników od 12 marca (…)

Poleca się sołtysom z  terenu Gminy Zakliczyn nieorga-
nizowanie do odwołania zebrań wiejskich i  spotkań 
z mieszkańcami.

Nie zaleca się korzystania z  placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych i boisk „Orlik”.

Prosimy w  miarę możliwości o  ograniczenie załatwiania 
spraw osobiście w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie oraz 
jednostkach organizacyjnych gminy Zakliczyn –  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Usług Komunalnych.

W  celu załatwiania spraw w  urzędzie prosimy o  kontakt 
elektroniczny przez E-PUAP, e-mailem (zakliczyn@zakliczyn.pl) 
i telefonicznie (14 632 64 60, 14 632 64 55).

Mieszkańców Gminy Zakliczyn powracających z zagra-
nicy prosimy o  pozostanie w  najbliższym czasie 
w  domach, a  w  przypadku objawów choroby lub 
kontaktu z  osobą zakażoną powiadomienie telefo-
niczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Tarnowie (14 621 70 97 oraz całodobowo 666 035 666, 
602 430 042) lub szpitali zakaźnych:

• Dąbrowa Tarnowska – ZOZ Oddział Obserwacyjno-
Zakaźny – 14 644 32 61, 14 644 32 88, 14 644 32 86,

• Tarnów – Specjalistyczny Szpital im. Edwarda 
Szczeklika – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dzieci 
– 14 631 03 15, 14 631 03 92, 14 631 03 16.

Prosimy o rozwagę, ograniczenie wizyt w miejscach zatło-
czonych, a uczniów, którzy przez najbliższe dni nie będą 
chodzili do szkoły, o spędzenie tego czasu w domach.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową 
infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia 
zakażenia koronawirusem. 
Numer infolinii: 800-190-590.

(…) osoby przebywające w  kwarantannie mogą zostać 
objęte pomocą w  formie posiłku lub produktów żywno-
ściowych, zakupu leków oraz wsparcia w  postaci inter-
wencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego,

osoby po leczeniu w  szpitalu wymagające przyznania 
usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką 
mogą uzyskać stosowną pomoc Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

Zgłoszenie potrzeby wsparcia, o  którym mowa powyżej 
można dokonać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w  Zakliczynie, telefon 14 66 52 275 (w  dni 
robocze w  godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 15.30). 
W  dni wolne od pracy i  po godzinach pracy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie telefon kontak-
towy pracownika dyżurującego: 796 282 199. (…) 

Załatwianie spraw w budynku Urzędu Miejskiego 
w Zakliczynie

W  powyższym okresie załatwianie spraw w  Urzędzie 
Miejskim w  Zakliczynie zostaje ograniczone wyłącznie 
do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywa-
telom. Podstawową formą kontaktu z  pracownikami 
Urzędu Miejskiego w  Zakliczynie w  tym okresie będzie 
kontakt telefoniczny i  elektroniczny (e-mail, ePUAP). 
Prosimy o  odłożenie załatwiania spraw w  budynku 
Urzędu Miejskiego w Zakliczynie w późniejszym terminie.

Od dnia 17.03.2020 r. kasa Urzędu Miejskiego 
w Zakliczynie zostaje zamknięta dla petentów. Wszelkie 
płatności (podatki, opłaty) zaleca się regulować 
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za  pomocą przelewów elektronicznych z  domów lub 
za pośrednictwem poczty i banków.

Przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego 
w Zakliczynie pracownik urzędu będzie dokonywał wstęp-
nego wywiadu i  informował mieszkańców o  ogranicze-
niach w załatwianiu spraw. Do budynku Urzędu petenci 
będą wpuszczani pojedynczo. Każda osoba wchodząca 
do urzędu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkami 
dostępnymi w Urzędzie Miejskim.

Ponadto w korytarzu przy wejściu do Urzędu Miejskiego 
została przygotowana skrzynka podawcza, do której 
można złożyć wypełniony wniosek lub podanie.

Obsługa w  pokojach biurowych odbywać się będzie 
tylko w wyjątkowych sytuacjach (w szczególności zgła-
szanie zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów, odbiór 
dowodów osobistych).

Jeśli sprawa nie wymaga pilnej wizyty w  Urzędzie, 
uprzejmie prosimy o  wykorzystanie formy mailowej 
(adres e-mail: zakliczyn@zakliczyn.pl) lub poprzez 
skrzynkę ePUAP lub kontakt telefoniczny z pracownikami 
Urzędu Miejskiego:

• Sekretariat: 14 6326460, fax 14 6326455

• Urząd Stanu Cywilnego: 14 6326466

• Ewidencja ludności i dowody osobiste: 14 6326463

• Ewidencja działalności gospodarczej: 14 6326454

• Podatki i opłaty lokalne: 14 6326461

• Zarządzanie kryzysowe: 14 6326462

Posiedzenia organów kolegialnych (komisje i  sesje 
Rady Miejskiej) będą się odbywać z  wyłączeniem 
publiczności i gości.

Osoby przekraczające granicę państwową, w celu udania 
się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbywać 
obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia 
następującego po przekroczeniu tej granicy.

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać 
w  domu i  ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty 
w  miejscach szczególnie uczęszczanych tj. sklepach 
i  aptekach. Osoby starsze potrzebujące pomocy prosimy 
o  kontakt telefoniczny z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Zakliczynie, tel. 14 6652275, 14 6664275, 14 
6652263 (w  dni robocze w  godzinach pracy ośrodka od 
7.30 do 15.30). W dni wolne od pracy i po godzinach pracy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zakliczynie 
telefon kontaktowy pracownika dyżurującego: 796 282 199.

Należy pamiętać o  podstawowych zasadach higieny: 
częstym myciu rąk wodą z  mydłem, a  jeśli to możliwe 

należy dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu 
(min. 60%). Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz 
regularnie myć klamki, włączniki światła, biurka itp. Należy 
zachowywać bezpieczną ok. 1,5 m odległość od innych 
osób oraz pamiętać o zasadach ochrony podczas kaszlu 
i  kichania. Zakrycie ust i  nosa podczas kaszlu i  kichania 
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

W  związku z  niepokojącym wzrostem zachorowań 
i dynamiką rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 infor-
muję, iż handel na płycie rynku w Zakliczynie oraz placu 
targowym „Mój Rynek” przy ul. Grabina zostaje zawie-
szony od dnia 18.03.2020 r., do odwołania.

Komunikat ZUK

Od dnia 17 marca do odwołania Zakład Usług 
Komunalnych w  Zakliczynie zostaje zamknięty dla 
petentów. Niezbędne sprawy będą załatwiane wyłącznie 
telefonicznie pod nr:

14 6653501 i  509965515 lub drogą elektroniczną 
oczysz_zakl@poczta.onet.pl

Kasa ZUK zostaje zamknięta.

Wszelkie płatności wynikające z  wystawionych faktur 
należy regulować za pomocą przelewów elektronicznych 
lub za pośrednictwem poczty i banków na konto w BOŚ 
S.A. O/Tarnów nr 91 1540 1203 2053 4291 6763 0001.

Zakład Usług Komunalnych w  Zakliczynie wstrzymuje 
do odwołania wyjścia inkasentów w celu odczytów wodo-
mierzy. Jednocześnie prosimy klientów o  samodzielne 
odczytywanie i podawanie stanu wodomierzy telefonicznie 
lub drogą elektroniczną do dnia 27-go każdego miesiąca.

W  przypadku niepodania odczytu wodomierza zostanie 
naliczone średnie zużycie z 6 miesięcy (zgodnie z umową).

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych – Tadeusz Bukry

Odczyt wodomierzy w gminie Zakliczyn

W związku z potencjalnym zagrożeniem zakażenia koro-
nawirusem, Urząd Miejski w  Zakliczynie zawiadamia, 
że odczyty wodomierzy u mieszkańców Gminy Zakliczyn 
zostają odwołane. Jednocześnie prosimy mieszkańców 
o  podawanie stanu wodomierza telefonicznie lub drogą 
elektroniczną. W  przypadku niepodania stanu wodo-
mierza zostanie naliczone średnie zużycie na dzień 31 
marca 2020 r. Nr telefonu 14 632 64 57 lub 14 632 64 60 
E-mail: ewa.niemiec@zakliczyn.pl

KM-NET uruchomił internetową transmisję Mszy 
świętych z zakliczyńskich kościołów pw. Św. Idziego 
opata oraz przy klasztorze Franciszkanów. 

Niedzielne Msze święte transmitowane są przez 
ogólnopolskie telewizje:
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TVP1 – godz. 7:00. Transmisję Mszy Świętej z  Bazyliki 
Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach

TV TRWAM – godz. 9.30. Transmisja Mszy Św. z kaplicy 
Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Polsat Rodzina – godz. 10.30. Transmisja Mszy Świętej 
ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

TVP POLONIA – godz. 13.00. Transmisja Mszy Świętej

Dekret Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem 
epidemii w Polsce z 24 marca 2020 roku:

Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie 
w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach 
zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konse-
krowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i  przy 
zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z  odpra-
wiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak 
i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku 
ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.

Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się 
o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże 
umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa 
– takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. 
– mogą być celebrowane i  transmitowane jedynie pod 
warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie 
powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji 
(za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one 
sens jedynie w przekazie „na żywo”.

Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, 
proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona 
nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zacho-
waniu wszelkich środków ostrożności.

W  obecnej sytuacji w  kościołach mogą przebywać 
wyłącznie kapłani i  osoby życia konsekrowanego oraz 
ci, którzy indywidualnie korzystają z  posługi sakramen-
talnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego 
prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w  kościo-
łach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec 
o  godzinie 20.30 w  kościołach powinni odmawiać 
wyłącznie duchowni, w  grupie nie większej niż 5  osób. 
Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę 
tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.

Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy 
grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej 
niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można 
poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W  obecnej 
sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się 
na  tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej 
w  gronie sąsiadów i  znajomych w  kościołach, kaplicach, 
a  tym bardziej w  domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. 
Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy 
ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z  rodziną 

zmarłego. W  dniu pogrzebu można celebrować jedynie 
Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego 
Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zano-
szenia Komunii św. w formie wiatyku.

Posługę osobom chorym i  w  podeszłym wieku ogra-
niczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, 
z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach 
duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego 
w  Polsce dla diecezji tarnowskiej z  dn. 16.03.2020 
w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe 
wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwaran-
tannę, w związku z  tym kapłani nie powinni się do nich 
udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. 
Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.

Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych 
z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie 
z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe 
jest tylko w  niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec 
penitentów innej narodowości, z  którymi nie można się 
porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma 
również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji 
elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).

Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja 
i  nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla 
uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowią-
zany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie 
zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).

W  obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską 
osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore 
przebywające w  swoich domach, zachowując wszelkie 
środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana 
jedynie przez osoby dorosłe.

Proszę duszpasterzy o  szczególną dyspozycyjność dla 
wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym 
odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszu-
kiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w  wymiarze 
duchowym, jak i  materialnym. Jest to wyraz naszej 
pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.

Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego 
Tygodnia i  Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 
wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowa-
dzenie w  życie powyższego dekretu, że uwzględniając 
powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za  wier-
nych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny 
zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, 
ze świadomością konsekwencji wynikających z  prawa 
świeckiego i kościelnego.

Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje 
do odwołania.
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Pożegnanie dobrego pasterza Tekst: Józef Łojek, foto: Stanisław Kusiak

„Nad tysiąc lat szczęścia ziemskiego
Przy Twym Ołtarzu lepszy jeden dzień”.
Ks. Michał Kapturkiewicz z obrazka prymicyjnego
1.07.1956 Tymbark

Przez długi czas zastanawiałem się jak pożegnać i jakie 
wspomnienia zamieścić o śp. Ks. Michale Kapturkiewiczu. 
Co ważne, co istotne, co może zainteresować i  zainspi-
rować czytelnika. Od jakiego czasu ująć tematycznie 
to  co ważne. Jest wielce prawdopodobne, że nawet 
książka o tym Kapłanie byłaby gruba.

Żył stosunkowo długo, bo 29 września ubiegłego roku 
ukończył 87 lat, a więc w 88 roku życia odszedł od nas 
z marszu życia. Jak zawsze wstawał o 4:00 rano – zima czy 
lato, odprawiał wszystkie zalecone modlitwy z brewiarza 
kapłańskiego przypisane na dany dzień, ubierał się w służ-
bowy strój czyli sutannę i  siadał na krześle w  kancelarii 
parafi alnej bądź w korytarzu plebani przesuwając paciorki 
różańca i  Koronki do Miłosierdzia Bożego, które były 
jego ulubionymi modlitwami. Patrzył przez okno obser-
wując kiedy przyjedzie kościelny, który otwierał świątynię. 
Wstawał, brał płaszcz lub kurtkę, biret na głowę, klucze 
do ręki i zamykał plebanię. Już o 6:00, a nawet wcześniej, 
był w kościele, w „swoim” stałym, ulubionym konfesjonale 
– niczym słynny proboszcz z Ars (patron proboszczów). 
To z  jego posługi korzystali wszyscy parafi anie i  nie 
tylko, bo i  z obcych, sąsiednich parafi i przybywali wierni 
w  potrzebie duchowej. Był wspaniałym spowiednikiem, 
do niego zawsze były największe kolejki z potrzeby serca, 
ducha, wiary, sumienia. Mawiał niekiedy, już po przej-
ściu na emeryturę, – „Nigdy nie opuściłem żadnej mszy 
świętej, ani lekcji religii, Pan Bóg dawał zdrowie”.

Tak było do 5 marca br. – I czwartku miesiąca. Ubrany 
w sutannę siedział na krześle w korytarzu plebani – była 
już 6:15 kiedy zszedł mieszkający na piętrze ks. Proboszcz 

Marek Kądziołka, jego przełożony i wspólny konfrater od 
blisko 11 lat.

– Co się stało księdzu Prałatowi? – zapytał

– A jakoś słabo się czuję, tak jakby mi się w głowie 
zawracało, trochę mnie tak w lewo ściąga, chyba się 
przewróciłem, ale wstałem – odpoczywam. Zażyłem 
lekarstwo to mi przejdzie i pójdę do kościoła.

Proboszcz wziął go za rękę, próbował wstawać, ale…

– To ja zatelefonuję po pogotowie – powiedział Proboszcz

– Nie, nie trzeba, to mi przejdzie

Proboszcz poszedł do kościoła, poprosił kościelnego 
pana Marka i pana Kazia, poprosił żeby otworzyć bramę 
wjazdową do plebani, zatelefonował po karetkę, która 
przyjechała po 25 minutach, chociaż ciągnęła silna 
mgła od Dunajca. Po przeprowadzonych badaniach: 
saturacja, EKG, tętno, ciśnienie lekarz stwierdził zawał 
serca oraz konieczność transportu do szpitala. Już jako 
pacjent służb medycznych ks. Prałat nie wyrażał zgody 
na leczenie, ale Proboszcz zdecydował jako przełożony 
– trzeba ratować życie i  zdrowie. Karetka pogotowia 
ratunkowego zabrała ks. Michała do szpitala w Tarnowie 
za skierowaniem na  oddział kardiologiczny. Ze względu 
na wcześniejsze zgłoszenia osób z  podejrzeniem zaka-
żenia koronowirusem teren szpitala został zamknięty 
dla odwiedzających. Nie było możliwości odwiedzin ani 
przebywania z chorym w tych ostatnich chwilach. Tylko 
kontakt telefoniczny, który był ograniczony długim ocze-
kiwaniem. Ks. Michał był nam wielkim przyjacielem 
w  rodzinie, dlatego nasz spokój został zmącony. Byłem 
jego kierowcą w zakresie zawożenia na wizyty lekarskie 
do dr Pawłowskiego w  Nowym Sączu – regularnie raz 
w miesiącu od ponad 30 lat – gdzie leczył swoje choroby 
sercowe. Bardzo dbał o  te wizyty, o  zalecenia, o  lekar-
stwa, pilnował tego skrupulatnie, zawsze wcześniej przy-
pominał o planowanym terminie wizyty. Te wiadomości 
dnia, kontakty z  lekarzem, członkami jego rodziny spra-
wiły, że ten I  czwartek marca (notabene tego miesiąca 
ks. Prałat się obawiał i mawiał „Kiedy starzec przeżył marzec 
– będzie zdrów, kiedy baba słaba pacierz zmów”) był dla nas 
jakby zaczątkiem czegoś wielkiego i niezwykłego. I stało 
się! Przed 16:00 córka Renata przekazała informację, 
że ks. Michał przeszedł do wieczności, na drugą stronę, 
do Domu Ojca. Ks. Proboszcz kazał włączyć dzwony, 
które oznajmiły parafi i, że już więcej nie będziemy mogli 
oglądać oblicza naszego ukochanego Pasterza. Nastała 
pustka w  sercu, w  domu, w  toczeniu, w  powietrzu, 
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w kościele – zimno, coś skończyło się na zawsze. „I nie 
powróci więcej człowiek do domu swego, ale pójdzie 
do domu wieczności”. Rozdzwoniły się telefony, urucho-
miły SMS-y – kiedy różaniec? kiedy modlitwy? Sami 
zawsze po uzyskaniu takiej informacji o  śmierci kogoś 
znajomego, bliskiego odmawiamy „a  światłość wieku-
ista niechaj mu świeci”. Nie inaczej było tego popołudnia 
– wieczoru. O  19:00 tego dnia znakomita część parafii, 
cały górny parking był zajęty przez samochody wiernych, 
którzy chcieli modlitwą pożegnać swego Pasterza, prze-
wodnika duchowego, kogoś kogo w  niewytłumaczalny 
sposób kochali, komu coś zawdzięczali: chrzest, modlitwy, 
spowiedź, wysłuchanie problemów, które z cierpliwością 
łagodził, pocieszał. Na wielu policzkach, w oczach błysz-
czały autentyczne łzy żalu, straty za kimś bliskim, chociaż 
był niby obcy, a taki swój, bo przecież od 22 czerwca 1966 
roku czyli blisko 54 lata ks. Michał w tej parafii pracował.

Na początku jako pomocnik proboszcza ks. Józefa 
Misiaka, później jako administrator, jako proboszcz przez 
36 lat do  2002 roku, kiedy to został rezydentem. Znał 
tu każdy kąt, każdy próg w parafii w której nigdy nie zawiódł 
gdy ktoś był w  potrzebie. To był ewenement na  skalę 
ogólnodiecezjalną, a  może ogólnopolską, że  kapłan 
przez 54  lata pracował nieprzerwanie na jednej parafii. 
Była tylko jedna przerwa na 25 lecie kapłaństwa i  piel-
grzymkowy wyjazd z  kolegami rocznikowymi do  Ziemi 
Świętej – Izraela na miesiąc. Po powrocie z Ziemi Świętej 
i  miejsc związanych z  życiem Jezusa wszystkich obec-
nych na nieszporach niedzielnych parafian obdarował 
obrazkiem z Betlejem z płatkiem kwiatu roślin tam żyją-
cych. Jako przedstawiciel rodziny otrzymałem obrazek, 
s na im szczypta prochu z  Golgoty w  foliowej torebce 
i  krzyżyk z  wizerunkiem ukrzyżowanego. To była dla 
mnie relikwia, którą nosiłem w portfelu – rok temu prze-
kazałem ją wnuczce Natalii, bo bardzo pragnęła ją mieć. 
Z  pielgrzymką do Ziemi Świętej związana jest również 
inna historia, która przytoczył na homilii pogrzebowej 
ks. bp Stanisław Salaterski. „W czasie tej Jego pielgrzymki, 
to było w  roku moich święceń, poprosił mnie ks. Michał, 
żebym go zastąpił przez miesiąc na parafii, załatwił zgodę 
w  Kurii Diecezjalnej, a  ja w  ten sposób stałem się w  lipcu 
1981 roku pierwszym z  rocznika seminaryjnego probosz-
czem. Tu u  Matki Bożej Domosławickiej, której kult szerzył 
ks. Michał. Dał mi jako pamiątkę z  Ziemi Świętej Krzyżyk 
drewniany z  wyrytymi na odwrocie czternastoma stacjami 
Drogi Krzyżowej, tej Via Dolorosa. Zawsze ten krzyżyk noszę 
i z niego Drogę Krzyżową odprawiam. Był Dobrym Pasterzem 
na wzór naszego Pana” – mówił dalej Ekscelencja. Jego 
mądrość była rozumiana przez wszystkich, miał wielki dar 
przekazywania swojej wiedzy na lekcjach religii, na kaza-
niach pasyjnych wielkopostnych i  homiliach okoliczno-
ściowych. Bez patosu, bez sztucznej recytacji w prostych 
słowach. Ks. bp. Stanisław wspomniał również o wielkim 
zaangażowaniu młodego wikarego Michała w parafii pw. 
Św. Mikołaja w  Bochni przy ratowaniu obecnej bazylki 

przed katastrofą budowlaną, w skutek tąpnięć górniczych, 
co zostało zapisane w parafialnych annałach. Wskazywał 
wikariusz generalny diecezji ks. Stanisław o  trosce jaką 
młody proboszcz, bo z  10-12 letnim doświadczeniem 
kapłańskim wykazał przy konserwacji i  zabezpieczeniu 
kościoła parafialnego w Domosławicach – jakby on dziś 
wyglądał? a może by nie wyglądał? Inni na tej bazie mogą 
dalej działać, naprawiać, upiększać. „Wszystko tak szybko 
przemija, że ani się spostrzeżemy dobiliśmy do kresu 
życia” to R. Meyer, a ks. Michał mawiał w kościele, czy przy 
okazjach spotkań opłatkowych w szkole, na plebani „ni się 
człowiek nie spodzieje jak się zedrze – zestarzeje”. W  tym 
kontekście rozpoczął słowa ostatniego pożegnania kolega 
rocznikowy z Seminarium Duchownego ks. Roman Wójcik: 
„pozostało nas już tylko dziewięciu, Michałku byłeś dobrym 
kolegą, dobrym przyjacielem, co roku spotykaliśmy się 
na naszych spotkaniach rocznicowych. Ty  najwcześniej 
dostałeś probostwo i  trafiłeś do parafii gdzie patronką 
była i jest Matka Boża. Ty szerzyłeś jej kult i nabożeństwo 
do Niej – jako patronki małych dzieci, szczególnie tych co 
zachorowały. Ty wprowadziłeś sobotnie nowenny do Maryi 
w formie liturgii słowno-muzyczno-chóralnej. Na odpusty 
ku czci Maryi zapraszałeś wszystkich twoich przełożo-
nych, kolegów rocznikowych, a  później praktykantów 
Wyższego Seminarium Duchownego, których miałeś aż 
osiemnastu, jako celebransów. Maryja ta Królowa Doliny 
Dunajca na  pewno Ci to wynagrodziła i  wprowadziła do 
Domu Ojca. Do zobaczenia w Niebie”. W imieniu społecz-
ności szkolnych: Zespołu Szkół i  Przedszkola im.  Ks. 
prof. Józefa Tischnera, Szkoły Muzycznej I  stopnia 
w  Domosławicach ostatniego pożegnania dokonał 
dyrektor Kazimierz Wojnicki. Wyliczając zasługi, osią-
gnięcia i charakterystykę jego pracy wśród nas parafian, 
których wspierał modlitwą, radą, pocieszał w  nieszczę-
ściach, a jak było potrzeba to napomniał jak dobry ojciec. 
„Żyłeś naszym życiem, cieszyłeś się naszymi radościami, 
smuciłeś niepowodzeniami. Dobry, skromny, kochający 
wszystkich i wszystko jak św. Franciszek z Asyżu, auten-
tyczny, szczery z  całego serca. Dziękuję Ci za to Kim 
byłeś – człowiekiem, kapłanem, za dar wspólnej pracy, 
za fachowość intelektualną i zawodową i jej przekazanie 
pokoleniom, które do dziś pamiętają lekcje religii. Dziękuję 
za Twój udział w wielu nabożeństwach przy poświęceniu 
kamienia węgielnego pod nowo budującą się szkołę. Za jej 
poświęcenie po wybudowaniu. Byłeś wielkim przyjacielem 
szkoły, którą codziennie odwiedzałeś. „W momencie śmierci 
bliskiego, uderza człowieka świadomość niczym nie dającej 
się zapełnić pustki” ks. Józef Tischner. Dobry, serdeczny 
księże Michale – Twoje czyny, pokora i  ewangeliczne życie 
pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci. Twoja piękna dusza 
jest z pewnością pośród równych Tobie”.

Imieniem parafialnej Rady Duszpasterskiej posługi 
ostatniego pożegnania z  całą parafią dokonali: Rozalia 
Krakowska i  Grzegorz Średniawa. Cytatem ks. Jana 
Twardowskiego „spieszmy się kochać ludzi – tak szybko 
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odchodzą” wyrazili słowa podziękowania za 54 lata pracy 
duszpasterskiej w  tym 36 lat na urzędzie proboszcza 
w tej samej parafi i, jako duchowy ojciec, przyjaciel i auto-
rytet moralny, który przetrwał nie tylko próbę czasu, 
ale zmieniające się epoki, ustroje i  systemy w  naszej 
Ojczyźnie i w świecie. Wyrazili podziękowanie za ciepło, 
życzliwość, uśmiech, a nawet swoiste poczucie humoru, 
za rozszerzenie kultu Matki Bożej Domosławickiej, za 
jej wizerunki we wszystkich domach w parafi i, za popu-
laryzację nabożeństw ku jej czci, za Królową Doliny 
Dunajca, którą przybliżył dla parafi an i okolicznych miej-
scowości. Podziękowaniom nie umknęły wizyty dusz-
pasterskie – kolędy, wszystkie posługi duszpasterskie: 
chrzty, spowiedzi, I Komunie Święte, błogosławieństwa 
małżeństw, ostatnie namaszczenia – wiatyki, odpro-
wadzenie na miejsce wiecznego spoczynku, „religia na 
wygnaniu” w  Charzewicach, Zawadzie Lanckorońskiej, 
w Domosławicach.

„Ja jestem Drogą, Prawdą i  Życiem, nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (J 14,6) to motto poże-
gnania z  ramienia Akcji Katolickiej i  Parafi i – bo wypalały 
się jego życiodajne moce. „Panie Boże miej dar łaskawy dla 
każdego kto żyje, nawet umarłym nie odmawiaj oznaki przy-
wiązania” (Syr 7, 33). Nie jest łatwo pożegnać kogoś kogo 
się znało, lubiło, szanowało, przyjaźniło przez 51 lat. To 
on błogosławił nasz związek małżeński ostatniego maja 
1970 roku – był zaproszony na tą okoliczność rodzinnej 
uroczystości w  styczniu tego roku, bardzo się cieszył 
i zapewniał o pamięci modlitewnej

„Jak Bóg da”. Bogactwo, talenty, rozum, młodość, czer-
stwość zdrowia w  grobie zostaną złożone – pamiątka 

to pamięć o  Tobie. Czcigodny, dostojny kapłanie, nasz 
pasterzu (o tym pisałem w 2006 roku w książce Tobie poświę-
conej z  okazji Jubileuszu 50 – lecia Twojego Kapłaństwa). 
Dziękujemy Ci jako parafi alny oddział Akcji Katolickiej 
i  parafi a Domosławice, że ukazywałeś nam swoim 
świadectwem, że „Jezus jest Drogą, Prawdą i  Życiem”. 
Dziękujemy Ci, że do końca służyłeś nam w tej świątyni. 
Dziękujemy za Msze Święte i  Różańce w  Radio Dobra 
Nowina, za wprowadzenie i kontynuowanie Nabożeństw 
Fatimskich w  parafi i od 1999 roku, za nabożeństwa 
majowe w  terenie przy kapliczkach, za nabożeństwa ku 
czci Podwyższenia Krzyża na Lisionkach od 1993 roku, za 
nabożeństwa w Czarnym Lesie od 1994 r. – te dzieła reli-
gijno-patriotyczne będziemy kontynuować i pielęgnować 
jako pamiątkę dla następnych pokoleń. Dziękujemy, 
że byłeś wielkim i wspaniałym człowiekiem, ale skromnym. 
Dobre czyny idą za Tobą. Byłeś nam wielkim przyjacielem 
w rodzinie. Na Twoją prośbę i w Twoim imieniu dziękuję dr 
Krzysztofowi Pawłowskiemu z Nowego Sącza za wielo-
letnią posługę i opiekę w Twoich chorobach. Razem tam 
jeździliśmy przez prawie 30 lat. W Twoim imieniu dziękuję 
wszystkim z  parafi i i  z  poza parafi i, którzy kiedykolwiek 
wyświadczyli Ci jakąś przysługę i dobra spełniam Twoją 
prośbę tę za życia. To nie jest tak, że Ty umarłeś, a my 
żyjemy – jest odwrotnie, to Ty żyjesz, a  my umieramy 
– zbliżamy się do śmierci. W każdym z nas jest lęk przed 
śmiercią, bólem, samotnością, i pewną nieznaną. Bliskim 
zawsze będę mówił: przepraszam, kocham, dobrze, że Cię 
mam – to Twoje słowa.

„Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie”

Nasza piątka w papieskim konkursie

W  Białej Sali przy Sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Krakowie – Łagiewnikach odbył się Papieski Konkurs 
z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II. Do regional-
nego etapu zakwalifi kowało się 26 uczniów spośród 620 
uczestników z  117 szkół województwa małopolskiego, 

a wśród nich 5 uczniów z naszej gminy; Korneliusz Kulak 
– uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w  Zakliczynie, 
Amelia Kornaś i Katarzyna Krakowska – uczennice klasy 
VIII SP w Stróżach oraz Oliwia Nosek i Aleksandra Cudek 
– uczennice klasy VIII SP we Wróblowicach. 

80 rocznica mordu katyńskiego i masowych deportacji Polaków 

3 kwietnia 1940 roku NKWD rozpoczęło likwidację obozu 
w  Kozielsku, a  dwa dni później obozów w  Starobielsku 
i  Ostaszkowie. Z  Kozielska 4404 jeńców przewieziono 
do Katynia i  zamordowano strzałami w  tył głowy. 3896 
jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD 
w  Charkowie, a  ich ciała pogrzebano na przedmieściach 
miasta w  Piatichatkach. 6287 jeńców z  Ostaszkowa 
rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie, obecnie Twer, 
a  pochowano w  miejscowości Miednoje. Łącznie zamor-
dowano 14 587 osób. Na mocy decyzji z 5 marca 1940 r. 

NKWD wymordowało także około 7300 obywateli polskich 
przebywających w  różnych więzieniach na terenach 
włączonych do Związku Sowieckiego. Na Ukrainie rozstrze-
lano 3435 osób – miejscem ich upamiętnienia będzie 
Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni pod Kijowem, którego 
otwarcie ma nastąpić wiosną tego roku. Będzie to czwarty 
cmentarz katyński, po cmentarzach w  Lesie Katyńskim, 
Miednoje i  Charkowie-Piatichatkach. Na  Białorusi NKWD 
zamordowało około 3,8 tys. polskich obywateli – najbardziej 
prawdopodobnym miejscem ich pochowania są Kuropaty 
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10 rocznica katastrofy smoleńskiej

W katastrofi e smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku zginęło 
96 najważniejszych osób w  państwie, w  tym prezydent 
RP Lech Kaczyński z  małżonką, ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz dowódcy 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych wraz z  szefem 
Sztabu Generalnego gen. Franciszkiem Gągorem. 

Polska delegacja udawała się na uroczystości roczni-
cowe do Katynia. Na pokładzie samolotu znajdowała 
się także liczna reprezentacja Sejmu (w tej grupie rodak 
Zakliczyńskiej Ziemi Wiesław Woda), reprezentacja 
Senatu oraz urzędnicy Kancelarii Prezydenta.

„Mistrz i uczeń – heligonka”

To tytuł projektu edukacji kulturalnej stowarzyszenia 
„Klucz" działającego przy Zakliczyńskim Centrum 
Kultury dofi nansowanego ze środków Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  Funduszu 
Promocji Kultury. To kolejny dofi nansowany kwotą 

20 tys. zł przez Ministra projekt realizowany przez stowa-
rzyszenie „Klucz". Dzięki tym środkom mistrz heligonki 
Tadeusz Malik będzie prowadził warsztaty mistrzowskie 
dla 5 uczniów do końca 2020 roku. 

Odszedł Dobry Pasterz

5 marca 2020 roku zmarł ks. Prałat Michał Kapturkiewicz, 
wieloletni proboszcz parafi i pw. Nawiedzenia NMP 
w  Domosławicach. 7 marca podczas uroczystości 

pogrzebowych tłumy żegnały Dobrego Pasterza. Więcej 
na ten temat w  artykule Józefa Łojka „Pożegnanie 
Dobrego Pasterza”. 

Dzień sołtysa 

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Funkcja sołtysa 
należy do najstarszych funkcji publicznych w  Polsce, 
począwszy od wieków średnich aż po dzień dzisiejszy. 
W  średniowiecznym systemie prawnym sołtys to także 
wiejski sędzia oraz zasadźca (osadnik). Od 1990 roku 
sołtys pełni funkcję organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej jakim 
jest sołectwo. Organem uchwałodawczym jest zebranie 

mieszkańców wsi, które w  bezpośrednich wyborach 
wybiera sołtysa i radę sołecką mającą na celu wspieranie 
sołtysa. W gminie Zakliczyn mieszkańcy ostatnio wybie-
rali sołtysów 31 marca 2019 roku. W  gronie 23 szefów 
samorządu wiejskiego jest 10 sołtysek, 13 sołtysów 
i  jedna przewodnicząca miasta. W  Polsce jest obecnie 
około 40 tysięcy sołtysów.

Wnioski ZCK i Stowarzyszenia „Klucz” dofi nansowane z programu EtnoPolska

Zakliczyńskie Centrum Kultury otrzymało dofi nansowanie 
z  programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska” 
na  projekt „Zakliczyński Matecznik Kultury Ludowej”
w  wysokości 43 tys. zł. Dzięki temu dofi nansowaniu 
możliwe będzie dalsze funkcjonowanie Kapeli „Opatkowice” 
po zakończeniu Małopolskiej Szkoły Tradycji i Matecznika 
Muzykowania Ludowego przy ZCK, dzięki któremu powstała 
Kapela „Opatkowice” w składzie międzypokoleniowym. 
Stowarzyszenie „Klucz” z  tego samego programu dofi -
nansowanie na projekt „Czerpiąc z tradycji” w wysokości 

38 tys. zł. Dzięki temu dofi nansowaniu powstanie niepo-
wtarzalny scenariusz sztuki teatralnej autorstwa Jana 
Jakuba Należytego, która będzie przeplatała tematykę 
kultury ludowej i  tradycyjnych obrzędów we współcze-
snych czasach. Rezultatem tych działań będzie unikalna 
sztuka teatralna osadzona w czasach współczesnych, ale 
inspirowana folklorem. Pokażemy w  jaki sposób kultura 
ludowa przeplata się we współczesnym świecie, jaki 
wpływ wywarła na czasy współczesne i jak ważne jest jej 
upowszechnianie oraz pielęgnowanie tradycji ludowych.

pod Mińskiem. Spośród jeńców z  Kozielska, Starobielska 
i  Ostaszkowa ocalała grupa 448 osób. Byli to ci, których 
przewieziono do utworzonego przez NKWD obozu przej-
ściowego w Pawliszczew Borze, a następnie przetranspor-
towano do Griazowca. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 
roku, a  więc w  czasie kiedy NKWD mordowało polskich 

jeńców i więźniów, ich rodziny stały się ofi arami masowej 
deportacji w  głąb ZSRS przeprowadzonej przez władze 
sowieckie. Decyzję o  jej zorganizowaniu Rada Komisarzy 
Ludowych podjęła 2 marca 1940 roku. Według danych 
NKWD w  czasie dokonanej wówczas wywózki zesłano 
łącznie około 61 tys. osób, głównie do Kazachstanu.
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Łukasz Łach wicedyrektorem 

Łukasz Łach z  Zakliczyna do kolekcji strażackich 
funkcji dołączył nową – jest Zastępca Dyrektora 
Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP województwa 

małopolskiego. Gratuluję nowej funkcji i  przypomnę, 
że druh Łukasz Łach jest naczelnikiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zakliczynie i komendantem gminnym OSP. 

Zbyt młody aby odchodzić 

5 marca 2020 roku zmarł na zapalenie płuc w  szpitalu 
Szczepan Martyka. Miał zaledwie 22 lata (urodził się 
26 listopada 1997 roku). 9 września 2018 roku Szczepan 
Martyka przeszedł bardzo ciężką operację spowodowaną 
pęknięciem tętniaka w głowie, który uszkodził całą lewą 

półkulę mózgu. Od tamtego czasu skazany był na inten-
sywną rehabilitację. Pożegnanie Szczepana obyło się 
w niedzielę 8 marca 2020 w kościele parafi alnym p.w. Św. 
Idziego Opata w Zakliczynie. 

Był dobrym sołtysem

Stanisław Nadolnik zmarł 16 marca 2020 roku w wieku 
83 lat. Śp. Stanisław Nadolnik przez wiele lat był sołtysem 
Faliszewic. Śp. Stanisław Nadolnik był także straża-
kiem – ochotnikiem w  tutejszej OSP od ponad 40 lat. 

Uroczystości pogrzebowe śp. Stanisława Nadolnika 
odbyły się 19 marca w  kościele Nawiedzenia NMP 
w Domosławicach. 

Pożar ratusza

W nocy z 21 na 22 marca, 10 minut przed północą uważny 
przechodzień zauważył wydobywające się kłęby dymu 
z dachu zakliczyńskiego ratusza i natychmiast powiadomił 
straż pożarną. Zakliczyńska straż pożarna pojawiała się 
po niespełna 6 minutach. Niemal natychmiast przybiegła 
do ratusza Maria Chruściel – pracownik ZCK i wraz z Tatą 
Mieczysławem wyłączyła prąd w obiekcie. Po kilku minu-
tach nadjechały kolejne zastępy straży. W akacji gaszenia 
pożaru wzięło udział 8 jednostek OSP z gminy Zakliczyn, 
tj. Zakliczyn, Filipowice, Gwoździec, Charzewice, Wola 
Stróska, Stróże, Faliszewice i Wróblowice oraz jednostka 
Państwowej Straży Pożarnej Tarnów – JRG II z Siedlisk. 
W  akcji udział brało w  sumie 14 zastępów Straży 
Pożarnej. Pojawiły się też policyjne radiowozy oraz pogo-
towia; elektryczne i gazowe. Na miejscu akcji ratunkowej 
był burmistrz Miasta i  Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak 
oraz pracownicy Zakliczyńskiego Centrum Kultury, 
a także właściciel mającej siedzibę w ratuszu restauracji 
„Rynkowa”. Wraz z  burmistrzem Dawidem Chrobakiem, 
pracownikami ZCK oraz strażakami uchroniliśmy cenne 
zbiory. Szybka i sprawna akcja strażaków uratowała obiekt 
przed większym zniszczeniem, chociaż te które zostały 
już oszacowane, nie są małe. Pan Burmistrz powołał 
niezwłocznie komisję ds. odbudowy zniszczeń i  już od 
poniedziałku 23 marca rozpoczęły się działania związane 
z  odbudową zniszczonych elementów ratusza. Jeszcze 
wcześniej, w nocy po ugaszeniu pożaru, na swoim profi lu 
społecznościowym Burmistrz podziękował za sprawną 
akcję ratowniczą: 

„…Sytuacja opanowana !! Prawdopodobną przyczyną pożaru 
części strychu zakliczyńskiego ratusza było zwarcie insta-
lacji elektrycznej. Ogromne podziękowania i wielki szacunek 
dla Strażaków z  Ochotniczych Straży Pożarnych z  Gminy 
Zakliczyn oraz Strażaków z  Państwowej Straży Pożarnej 
z  Tarnowa i  Siedlisk za bardzo sprawną i  skuteczną akcję 
ratowniczą. Dziękuję Dyrektorowi ZCK Kazimierz Dudzik 
i  pracownikom ZCK za udział w  zabezpieczaniu wystaw 
i  zbiorów znajdujących się w  ratuszu. Dziękuje Policji 
za zabezpieczenie miejsca zdarzenia…” 

Ja dziękuje bardzo Panu Burmistrzowi za wszystkie, 
bardzo szybkie podjęte działania w  celu przywrócenia 
ratusza do użytku – dzięki temu to już się dzieje.
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Krótka historia ratusza

Na profilu społecznościowym OSP Zakliczyn pojawił 
się wpis zaczynający się od stwierdzenia: „…. 21 marca 
2020 roku, przejdzie do historii naszej jednostki jak 
i  miasta Zakliczyn….”Na początku XIX wieku ówczesny 

drewniany ratusz zakliczyński, pamiętający czasy lokacji 
miasta spłonął doszczętnie, wówczas w 1820 roku wybu-
dowano ratusz murowany, który po licznych modyfi ka-
cjach przetrwał do czasów współczesnych.

Epidemie były, są i niestety będą 

Boimy się dzisiaj koronawirusa SARS-CoV-2 wywołują-
cego śmiertelnie groźną dla części ludzi chorobę COVID-
19. Oto okazuje się, że współczesny, bardzo nowoczesny 
jak się niektórym wydaje świat, stał się wobec zarazy 
niemal bezradny. Szczepionkę najwcześniej naukowcy 
obiecują w  przyszłym roku. Tymczasem historia nas 
uczy, że epidemie i pandemie to relatywnie częste, żeby 
nie napisać cykliczne zjawiska. Kronikarze wzmiankowali 
o  epidemiach m.in. w  latach: 1003, 1006, 1186, 1283, 
1307, 1360, 1383, 1451, 1497, 1542, 1573, 1663, 1680, 
1720. Po  rzezi galicyjskiej w  Małopolsce nadszedł rok 
1847 – rok wielkiego głodu i  chorób. W  ślad za głodem 
szły epidemie: czerwonka, tyfus, dyzenteria, cholera. 
Wiek XIX przyniósł dużą zachorowalność na cholerę. 
Przypisuje się jej winę za śmierć Adama Mickiewicza. 
Nie lepiej zaczął się wiek XX. I  wojna światowa oprócz 
tyfusu i  czerwonki, które dziesiątkowały zwłaszcza 
obozy jenieckie – przyniosła grypę hiszpankę, najbardziej 
zabójczą ze  współczesnych epidemii. Według różnych 
specjalistów zabiła ona na całym świecie od 50 do nawet 
100 milionów osób, a zachorowało około 500 milionów. 
Wbrew nazwie wirus został do Europy przeniesiony z USA 
przez żołnierzy amerykańskich udających się na front. 
Podczas wojny polsko-bolszewickiej straty z  powodu 
epidemii wśród jeńców rosyjskich w  Polsce wyniosły 
około 20-25 tys. na ogółem 85 tys. Na terenie Rosji i Litwy 
w  obozach jenieckich w  tym okresie przebywało około 

51  tys. żołnierzy polskich, w  wyniku epidemii zmarło do 
20 tys. spośród nich. Jeszcze do połowy ubiegłego stulecia 
do najczęstszych chorób zakaźnych należał dur brzuszny 
– w  latach 1919-1924 zabił prawie 10 tysięcy Polaków. 
W 1948 roku zanotowano 7975 zachorowań i 478 zgonów. 
Jeszcze w latach 60. XX w. co roku zgłaszano w Polsce 
około 3  tys. zachorowań i  kilkadziesiąt zgonów na dur 
brzuszny. Ospa z roku 1963 była z kolei ostatnią w Polsce 
i jedną z ostatnich w Europie epidemia ospy prawdziwej. 
Latem przywlókł ją z Azji do Wrocławia Bonifacy Jedynak, 
ofi cer Służby Bezpieczeństwa. Zachorowało 99  osób 
(głównie personelu medycznego), z  których siedem 
zmarło. Wrocław został odcięty od reszty kraju kordonem 
sanitarnym. Zaszczepiono 98  proc. ludności Wrocławia. 
Mimo to ospa przedostała się do pięciu innych woje-
wództw, nie wywołując tam jednak epidemii. WHO prze-
widywała, że epidemia ta potrwa 2 lata, zachoruje 2000 
osób i  umrze  200. Tymczasem wygasła po 25 dniach 
od jej wykrycia. 

Niestety koronawirus SARS-CoV-2 nadal nam zagraża 
i dlatego tak ważne jest stosowanie się do poleceń mini-
stra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. 

W  tych trudnych dniach, kiedy czytacie drugie wydanie 
nowego „Głosiciela”, składam Wam najlepsze z  możli-
wych życzeń na zbliżające się Święta Wielkanocne: 
zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.
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Nowatorskie wsparcie dla seniorów w Zakliczynie!

„Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” to nowatorski 
projekt, który realizowany jest w  Zakliczynie w  terminie 
od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. w  ramach konkursu 
„Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone 
przez mieszkańców”, organizowanego przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej.

Realizatorem projektu jest Gmina Zakliczyn w  part-
nerstwie z  Samarytańską Federacją Organizacji 
Pozarządowych w Zakliczynie. Projekt jest współfi nanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna 
wartość projektu wynosi 601 860,00 zł netto, w  tym 
dotacja Ministerstwa w  wysokości 541 674,00 zł netto 
oraz wkład własny Gminy w wysokości 60 186,00 zł netto.

Głównymi obszarami tematycznymi w  ramach projektu 
są działania w zakresie polityki senioralnej i prozdrowotnej 
oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycy-
pacji społecznej, jako elementu niezbędnego dla inteli-
gentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców. 
Działania w ramach projektu skierowane są do seniorów 
– kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ będą-
cych mieszkańcami miasta Zakliczyn, którzy ze względy 
na zły stan zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy 
niesamodzielność wymagają wsparcia w funkcjonowaniu 
w warunkach domowych i pomocy w integracji społecznej.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

• uruchomienie usługi teleopieki, dzięki której 80 seniorów 
otrzymało bezpłatnie opaskę SOS i w razie zagrożenia 
zdrowia/życia bezpośrednio łączy się z Centrum Opieki 
działającym przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia. 
Centrum Opieki przy udziale Teleasystentów po otrzy-
maniu sygnału kontaktuje się z  podopiecznym lub 
członkiem rodziny podopiecznego, a  w  razie potrzeby 
ze służbami ratunkowymi. Co więcej, to innowa-
cyjne rozwiązanie ułatwia również bieżące funkcjo-
nowanie mieszkańców poprzez informowanie ich 
o  ważnych kwestiach dotyczących zdrowia, informo-
wanie o różnych usługach, wydarzeniach kulturalnych, 
ostrzeganie o  zagrożeniach czy wspieranie seniorów 
w ich codziennym życiu. W ramach działania, zaanga-
żowani zostali również Asystenci, którzy opracowali 

indywidualne plany opieki i  wsparcia mieszkańców, 
przeprowadzili instruktaż z  obsługi urządzeń do tele-
opieki, a  także cyklicznie odwiedzają seniorów w  ich 
domach,

• zakup i udostępnienie seniorom 5 rowerów elektrycznych, 

• zakup i  udostępnienie seniorom 60 laptopów wraz 
z  przyłączeniem do Internetu w  ich własnych gospo-
darstwach domowych,

• przeprowadzenie szkoleń dla 60 seniorów z  zakresu 
m.in. obsługi komputera/smartfonu, zakładania Profi lu 
Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy 
e-recepty (szkolenia w wymiarze 12 godzin dla każdego 
uczestnika, w grupach liczących po 10 osób), 

• wdrożenie usługi Złotej Rączki polegającej na umożli-
wieniu uczestnikom projektu skorzystania z  fachowej, 
bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych 
naprawach (np. przepalona żarówka, cieknący kran).

• organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów, 
połączonego z  prelekcjami specjalistów oraz działa-
niami aktywizującymi osoby starsze.

Realizacja projektu „Aktywni seniorzy w  cyfrowym 
Zakliczynie” została dostrzeżona przez Kapitułę Konkursu 
„Innowacyjny Samorząd”, zorganizowanego przez Serwis 
Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W  efekcie 
Gmina Zakliczyn została w  lutym 2020 roku fi nalistą 
pierwszej edycji tego konkursu w kategorii gmin miejsko-
-wiejskich. Konkurs miał na celu promocję szeroko poję-
tych innowacji wdrażanych przez samorządy, opartych 
na nowoczesnych technologiach.

Projektem zarządza zespół w składzie: 

• Janusz Krzyżak – Kierownik projektu
• Anna Piotrowska – Koordynator projektu
• Agnieszka Nadolnik – Specjalista ds. fi nansowych 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie 
internetowej senior.zakliczyn.pl oraz u  Koordynatora 
projektu pod numerem telefonu 14 6652275, wew. 18 lub 
adresem e-mail: senior@zakliczyn.pl
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Konkurs Głosiciela

A oto drugi tegoroczny konkurs.

o o o y

O y w e

Z k c n

G i y

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, wytnij 
i prześlij hasło do redakcji:

Spośród tych, którzy nadeślą
do 20 kwietnia 2020 roku
prawidłowe hasło rozlosujemy
dwa bony zakupowe.
Powodzenia!

Rozwiązanie poprzedniego konkursu nie przysporzyło 
czytelnikom „Głosiciela” żadnych problemów
– to oczywiście „Wizyta Prezydenta w Zakliczynie”. 
Prawidłowe odpowiedzi nadesłało aż 27 osób.
W wyniku losowania przeprowadzonego pod nadzorem 
sekretarz redakcji Marii Chruściel, nagrody w postaci 
bonów upominkowych wędrują do:

Grażyny Ojczyk ze Stróż – bon do sklepu Biedronka
(do zrealizowania na stoisku mięsnym)

Wioletty Osieckiej z Wróblowic – bon do sklepu Anitex

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału 
w kolejnym konkursie.

zakliczyninfo.plzakliczyninfo.pl

Wydawca, tj. Zakliczyńskie Centrum Kultury, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa. Administratorem 
Danych Osobowych jest Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. ZCK nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo 
uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie 

Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: dyrektor.zck@op.pl lub listownie pocztą tradycyjną.


