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Od wydawcy
16 października 1978 roku 111-osobowe konklawe wybra-
ło arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kardy-
nała Karola Wojtyłę na papieża. 264 z kolei zwierzchnik 
Kościoła katolickiego, który przybrał imię Jana Pawła II. 
To papieskie imię miało oznaczać kontynuację nauki po-
przedników; Jana XXIII i Pawła VI. Jak wiemy Jan Paweł 
II odmienił losy świata, zapisując się w historii jako święty 
Kościoła katolickiego i Jan Paweł Wielki. 

Od pierwszych chwil pontyfikatu człowieka «z dalekiego 
kraju» rozlegało się z Watykanu wołanie o sprawiedliwość 
dziejową dla podzielonej przeciwstawnymi systemami Eu-
ropy. Było to wołanie o oddanie każdemu człowiekowi 
tego, co mu się słusznie należy, a z czego został ograbiony 
przez totalitaryzm. 

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, 
papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przed-
dzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi!” – te słynne słowa, które podczas pierw-
szej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, zostały wypo-
wiedziane w homilii przez papieża Jana Pawła II podczas 
Mszy świętej na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warsza-
wie, stały się wezwaniem do walki z komunizmem i ów-
czesnym porządkiem świata. Pontyfikat Jana Pawła Wiel-
kiego zmienił oblicze polskiej ziemi i świata. Papież Polak 
obudził w sercach Polaków pragnienie sprawiedliwości, 
a także stał się na drodze do niej przewodnikiem całego 
narodu. 

18 maja obchodzimy 100 rocznicę urodzin Karola 
Wojtyły, papieża Jana Pawła II, a niedawno temu wspo-
minaliśmy 15 rocznicy Jego odejścia do Domu Pana.  

Ziemia Zakliczyńska szczyci się tym, że Największy z pol-
skiego rodu jest jej Honorowym Obywatelem, a Zakliczyn 
miastem, któremu patronuje św. Jan Paweł II. 

Programowe słowa pontyfikatu św. Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się!” nabierają dziś nowego znaczenia w obliczu 
zagrożenia, przed jakim stanął świat i my wszyscy – po-
wiedział kard. Stanisław Dziwisz w 15. rocznicę śmierci 
papieża Jana Pawła II. Te słowa niech staną się dla nas 
mottem do odmrażanej z koronawirusa rzeczywistości. 
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Centrum kinowo-konferencyjne 
w Zakliczynie z ministerialnym 
dofinansowaniem

Węgrzy odnowili nekropolię z I wojny 
światowej w Paleśnicy

Gmina Zakliczyn otrzymała 225 tys. zł dofinansowania 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 
swojego nowego przedsięwzięcia – uatrakcyjnienia oferty 
kulturalnej poprzez utworzenie centrum kinowo-konferen-
cyjnego. Zlokalizowane będzie w zakliczyńskim Ratuszu – 
w pomieszczeniach po bibliotece.

Samorząd zakliczyńskiej gminy ubiegał się o środki finan-
sowe z programu „Infrastruktura domów kultury”, którego 
celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla dzia-
łalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury 
i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury po-
przez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zakliczyński projekt, który został dofinansowany kwotą 
225 tys. zł zakłada utworzenie centrum kinowo-konferen-
cyjnego w zakliczyńskim Ratuszu. W tym celu wykonany zo-
stanie remont pomieszczeń po byłej bibliotece oraz sali tzw. 
,,burmistrzówki”, w których znajdować się będą kino, 2 sale 
konferencyjno-szkoleniowe, recepcja, szatnia oraz łazienki. 
Zakupione zostanie odpowiednie wyposażenie. 

 – Nowe centrum kinowo-konferencyjne służyć będzie sze-
rokiej grupie odbiorców – zapewnia burmistrz Miasta i Gmi-
ny Zakliczyn Dawid Chrobak. – Seanse w ramach działal-
ności kinowej będą różnorakie. Będzie możliwość kreowania 
takiego repertuaru, na który istnieje zapotrzebowanie lokalnego 

środowiska – bajek, lektur dla dzieci i młodzieży szkolnej czy 
filmów fabularnych dla dorosłych. W salach konferencyjnych 
będą organizowane spotkania kulturalne, naukowe, sympozja. 
Będą do dyspozycji mieszkańców, w tym kół gospodyń wiej-
skich, zorganizowanych grup seniorów czy na inne wydarzenia 
o charakterze kulturalnym, historycznym i patriotycznym. 

Burmistrz Dawid Chrobak dziękuje Wicepremierowi Prof. 
P. Glińskiemu – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego za zainteresowanie się sytuacją po pożarze w wyniku, 
którego uszkodzony został ratusz w Zakliczynie i gest soli-
darności.Inwestycja zrealizowana zostanie w 2020 roku.

Węgrzy odnowili cmentarz wojenny w Paleśnicy (gmina 
Zakliczyn) z okresu I wojny światowej. Prace objęły re-
mont m.in. ogrodzenia nekropolii, schodów oraz renowa-
cję mogił i nagrobków.

Na cmentarzu wojennym nr 296 w Paleśnicy spoczywa 
67 żołnierzy armii austro-węgierskiej w 10 mogiłach zbio-
rowych i 21 grobach pojedynczych. Polegli 2 października 
1914 i 3 kwietnia 1915 roku.

Przeprowadzone tam prace to efekt zawartego w ubie-
głym roku porozumienia w Małopolskim Urzędzie Woje-
wódzkim między Wojewodą Piotrem Ćwikiem a Instytutem 
i Muzeum Historii Wojen na Węgrzech.

W sumie wspólnie (wskutek tego porozumienia) odno-
wione zostały trzy małopolskie cmentarze z okresu I wojny 
światowej: nr 131 w Stróżach koło Grybowa, który remon-
towany był z budżetu Wojewody Małopolskiego (koszt 
około 183 tys. zł) oraz nr 184 w Brzozowej (koszt około 
100 tys. zł.) i właśnie nr 296 w Paleśnicy (koszt przeszło 
150 tys. zł), których remont został sfinansowany w całości 

ze środków przekazanych przez stronę węgierską.
 – Pielęgnacja cmentarzy wojennych jest zarówno dla 

nas Polaków, jak i naszych przyjaciół z Węgier bardzo 

Tekst: Rafał Kubisztal, 
Foto: UM w Zakliczynie 

Tekst: Rafał Kubisztal, 
Foto: Stanisław Kusiak
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ważnym zadaniem. Łączy nas pamięć o I wojnie światowej 
i wszystkich, którzy wówczas zginęli. Chronimy i zachowu-
jemy dla potomnych ślady naszego dziedzictwa – zauważa 
burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Przypomnijmy, że w 2019 roku samorząd Gminy Zakli-
czyn odnowił kamienne ogrodzenie, schody oraz bramę 
wejściową cmentarza z I wojny światowej nr 295 w Pale-
śnicy. Łączny koszt zadania to kwota 90 tys. zł. Zadanie 
dofinansowano ze środków Wojewody Małopolskiego 
w wys. 80 tys. zł. Z budżetu Gminy Zakliczyn przeznaczo-
no na to zadanie 10 tys. zł. Cmentarz ten jest oddalony 
około 100 m od cmentarza wojennego nr 296. Pochowa-
no na cmentarzu 46 żołnierzy austro-węgierskich oraz 16 
żołnierzy rosyjskich, w 6 mogiłach zbiorowych i w 14 gro-
bach pojedynczych. Polegli 16 stycznia i 16 lutego 1915 
roku.

Gmina Zakliczyn w latach 1990-2020
Gmina Zakliczyn jest największą pod względem po-
wierzchni gminą w powiecie tarnowskim, liczącą 123 km2, 
a zamieszkałą obecnie przez 12 550 obywateli w 24 miej-
scowościach. Dla porównania w 1990 roku Gmina liczy-
ła 11 331 mieszkańców, co oznacza wzrost zaludnienia 
w ciągu 30 lat o prawie 10%. 

Dochody budżetu gminy wyniosły na koniec 2019 roku 
prawie 65 mln zł, co stanowi 5180 zł na mieszkańca, a wy-
datki osiągnęły wartość niemal 69 mln zł (5 500 zł na miesz-
kańca). Wydatki inwestycyjne i remontowe to kwota 13,7 
mln zł (20% wydatków budżetu), w tym wartość dotacji 
zewnętrznych na zadania inwestycyjne i remontowe wy-
niosła 5,7 mln zł.

Największym sukcesem Gminy Zakliczyn ostatniego 
30-lecia jest niewątpliwie znaczący skok cywilizacyjny 
związany z budową od podstaw infrastruktury technicznej 
podnoszącej jakość życia mieszkańców i poprawiającej stan 
środowiska naturalnego oraz rozwój infrastruktury spo-
łecznej i aktywności obywatelskiej. 

Gminną infrastrukturą sanitarną zarządza Zakład Usług 
Komunalnych w Zakliczynie, posiadający wybudowaną 
w 1995 roku i kompleksowo zmodernizowaną w 2011 roku 
biologiczną oczyszczalnię ścieków w Zakliczynie o prze-
pustowości 806 m3/dobę oraz oczyszczalnie w Paleśnicy 
i Charzewicach. Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wy-
nosi ponad 100 km, a liczba przyłączy kanalizacyjnych to 
1240 sztuk. Przy Zakładzie funkcjonuje od 2015 roku no-
woczesna farma fotowoltaiczna o mocy 100 kWp. Łączna 
długość sieci wodociągowej w Gminie Zakliczyn, budowa-
nej od połowy lat 90-tych XX wieku, wynosi ponad 65 km, 
a liczba przyłączy do sieci wodociągowej to 715 sztuk. Dłu-
gość sieci gazowej, której budowa na terenie gminy rozpo-
częła się na początku lat 90-tych wynosi obecnie 190 km, 
ilość przyłączy gazowych to 2360 szt., a ich łączna długość 
stanowi 68 km. Długość zaasfaltowanych dróg gminnych 
wynosi ponad 142 km, a łączna długość chodników prze-
biegających wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich w Gminie Zakliczyn wynosi ponad 23 km.

W sferze kulturalnej i turystycznej w Gminie Zakliczyn 
nastąpił począwszy od 1990 roku prawdziwy przełom. 
W najmniejszej i najwyżej położonej miejscowości w gmi-
nie (500 m n.p.m.) – Jamnej krzyżują się najciekawsze szla-
ki turystyczne Pogórza. Tu charyzmatyczny dominikanin  
o. dr Jan Góra założył w 1992 roku w budynku dawnej szko-
ły Dom św. Jacka oraz rozwinął Ośrodek Duszpasterstwa 
Akademickiego, tu także działają znane w całym regionie 
obiekty noclegowo-gastronomiczne. Gmina Zakliczyn 
przekazała w kwietniu 1992 r. nieodpłatnie OO. Dominika-
nom obiekt dawnej szkoły na Jamnej wraz z przylegającym 
terenem.

Od 2000 roku Zakliczyn jest gospodarzem „Święta faso-
li”, jednej z najstarszych, najbardziej znanych i największych 
imprez promujących produkt lokalny w regionie małopol-
skim – fasoli „Piękny Jaś z Doliny Dunajca”, posiadającej 
oznaczenie Chroniona Nazwa Pochodzenia Unii Europej-
skiej. Nasiona fasoli „Piękny Jaś” zostały wpisane w 2006 
r. na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

W 2009 roku Gmina Zakliczyn stała się użytkownikiem 
zabytkowych ruin zamku w Melsztynie, dzięki czemu od 
ponad 10 lat realizuje prace budowlano-konserwatorskie 
z udziałem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Województwa Małopolskiego. Łączna war-
tość dotychczas wykonanych prac wynosi ponad 800 000 
zł. Od 2017 roku odbywają się na terenie ruin zamkowych 
Biesiady Rycerskie, które przyciągają grupy rekonstrukcji 
historycznej oraz turystów z całej Polski. 

W 2013 roku zakończona została budowa Europejskiego 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 
– narodowej instytucji kultury z salą koncertową dla 650 
widzów oraz salami dydaktycznymi i miejscami pobytowy-
mi. Zadaniem Centrum jest umożliwienie młodym talentom 
wszechstronnego doskonalenia umiejętności muzycznych 
– solowych, kameralnych i orkiestrowych. Kształcą się 
tu instrumentaliści, śpiewacy, kompozytorzy i dyrygenci 
z całego świata, a koncerty przyciągają rzesze melomanów 
z całej Polski. Inwestycję wartości 65 milionów złotych 
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współfinansowała Unia Europejska (środki Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 
Infrastruktura i Środowisko), Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie i Stowa-
rzyszenie „Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego, 
Międzynarodowe Centrum Muzyki”.

Dużym sukcesem Gminy ostatniego 30-lecia jest re-
strukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowej, w tym 
rozbudowa istniejących szkół (np. w Zakliczynie – 1997 r.) 
oraz budowa nowych obiektów (np. w Paleśnicy – 2001 r., 
Wróblowicach – 1995 r., Gwoźdźcu – 1993 r.). Stało się to 
dzięki przejęciu prowadzenia szkół przez Gminę Zakliczyn 
1 stycznia 1992 r. (jako pierwsza gmina w dawnym woje-
wództwie tarnowskim). W Gminie Zakliczyn funkcjonuje 
aktualnie sześć jednostek oświatowych, w tym pięć szkół 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina oraz nowoczesne, oddane do użytku w 2019 roku 
Przedszkole Publiczne dla 200 dzieci. To największa inwe-
stycja w historii Gminy Zakliczyn, zrealizowana za kwotę 
niemal 6,8 mln zł, w tym wartość dotacji z budżetu pań-
stwa wyniosła 2,7 mln zł. Dotychczasowe przedszkole 
funkcjonowało w dwóch kilkudziesięcioletnich budynkach, 
niespełniających współczesnych standardów dla obiektów 
publicznych. 

W budynku przedszkola działa także utworzony w 2019 
roku Samorządowy Żłobek dla 20 dzieci, który realizuje 
funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną dla 
dzieci w wieku do lat trzech. Na terenie Gminy Zakliczyn 
funkcjonują także jednostki oświatowe, dla których orga-
nem prowadzącym są osoby prawne inne niż gmina, w tym 
dwie szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzy-
szenia oraz przedszkole niepubliczne prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się także oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Zakliczynie, prowadzonego przez Powiat 
Tarnowski. 

Rozbudowa zaplecza sportowego to kolejny duży suk-
ces władz gminy – od połowy lat 90-tych zostały wybu-
dowane 3 hale sportowe w Zakliczynie, stadion piłkarski 
w Zakliczynie z krytą trybuną na 400 miejsc, 2 kompleksy 
boisk ORLIK (w Zakliczynie i Paleśnicy), 3 pełnowymiarowe 
boiska sportowe do piłki nożnej, 12 siłowni zewnętrznych 
oraz sale gimnastyczne i boiska funkcjonujące przy szko-
łach gminnych. W 2020 roku została oddana do użytku 
ważna inwestycja turystyczno-rekreacyjna: ścieżka rowe-
rowa VeloDunajec prowadzona po wałach przeciwpowo-
dziowych Dunajca wraz z Miejscem Obsługi Rowerzystów 
przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Zakliczynie. 

Gospodarka gminy Zakliczyn od lat posiada charakter 
handlowo-usługowy, z uzupełniającą funkcją rolnictwa i tu-
rystyki. W gminie zarejestrowanych jest obecnie ok. 600 
firm, przeważnie małych rodzinnych inicjatyw. Miasto Zakli-
czyn od wieków słynie z jarmarków, które do tej pory odby-
wają się w każdą środę i sobotę, a które przyciągają kupują-
cych i sprzedających nie tylko z Gminy Zakliczyn, ale także 
z gmin ościennych. W 2019 roku oddane zostało do użytku 
nowoczesne targowisko w Zakliczynie, przeznaczone dla lo-
kalnych producentów rolnych i hodowców zwierząt. W nie-
dalekim sąsiedztwie nowego placu targowego od 2014 roku 
rozwija się Zakliczyńska Strefa Aktywności Gospodarczej, 
w której zainwestowało trzech znaczących przedsiębiorców 
zatrudniających kilkudziesięciu pracowników. 

W zakliczyńskim rynku działa ponad 60 punktów han-
dlowych, co oznacza, że miasteczko dysponuje jedną z naj-
bardziej rozwiniętych sieci handlowych w powiecie tar-
nowskim. Niewątpliwie jest to oznaka przedsiębiorczości 
mieszkańców gminy. Silnie rozwinięty handel jest możliwy 
także dzięki temu, że zakliczyński zabytkowy rynek o wy-
miarach 170 x 100 m jest największym – po krakowskim 
– historycznym placem śródmiejskim w regionie małopol-
skim. w 2019 roku rozpoczęła się kompleksowa rewitali-
zacja Rynku w Zakliczynie, której wartość szacowana jest 
na 10 mln zł. Wartość I etapu prac realizowanych z udzia-
łem środków Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 
kwotę 4,9 mln zł (dofinansowanie w wysokości blisko 3,6 
mln zł).

Wzrost aktywności społecznej i potencjału sektora po-
zarządowego to wyróżnik Gminy Zakliczyn na samorządo-
wej mapie regionu – czynnie działa tu 35 organizacji po-
zarządowych, 15 kół gospodyń wiejskich oraz Spółdzielnia 
Socjalna „Serce Pogórza” w Dzierżaninach. Wśród organi-
zacji pozarządowych dominują ochotnicze straże pożarne, 
kluby sportowe i stowarzyszenia pomocy osobom potrze-

bującym. Samarytańskie Towarzystwo im. Jana 
Pawła II prowadzi od 1995 roku Dom Pogodnej 
Jesieni w Zakliczynie – profesjonalną placówkę 
dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych. 
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządo-
wych prowadzi od 2017 roku Centrum aktywiza-
cji i opieki seniorów w Kończyskach – placówkę 
opiekuńczą i aktywizującą starsze osoby z terenu 
gminy. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Bez Barier” w Zakliczynie prowadzi 
placówki wsparcia dziennego dla dzieci, programy 
stypendialne dla uczniów i studentów oraz pro-
gramy lekowe dla chorych. Nowe przedszkole w Zakliczynie Gmina Zakliczyn 1990 – 2020

Stare przedszkole w Zakliczynie Gmina Zakliczyn 1990 – 2020
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W Zakliczynie swoją siedzibę ma także funkcjonująca 
od 2006 roku Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, re-
alizująca unijny program Leader+ i skupiająca cztery gmi-
ny: Ciężkowice, Pleśną, Wojnicz i Zakliczyn. 

Gmina Zakliczyn i Urząd Miejski w Zakliczynie jest lau-
reatem wielu nagród i wyróżnień. W latach 2011 i 2019 
Urząd Miejski w Zakliczynie został wyróżniony I nagro-
dą w wojewódzkim konkursie pn. “Małopolskie Wektory 
Współpracy”, którego celem jest promowanie najlepszych 
przykładów współpracy jednostek samorządu terytorial-
nego i organizacji pozarządowych. W latach 2014 roku 
i 2019 Gmina Zakliczyn została wyróżniona nagrodami 
w konkursie wojewódzkim pn. “Eko.Lider” za wzorcową 
realizację inwestycji mających na celu ochronę środowi-
ska przyrodniczego. W 2016 roku Gmina Zakliczyn zosta-
ła wyróżniona I nagrodą w wojewódzkim konkursie pn. 
“Edukacyjna Gmina Małopolski”, za promowanie i realiza-
cję wśród mieszkańców idei kształcenia przez całe życie.

Gmina Zakliczyn od 1997 roku współpracuje z partner-
skim węgierskim miasteczkiem Jászfényszaru, położonym 
50 km od Budapesztu. Od 2015 Gmina Zakliczyn wspiera 
także Polaków zamieszkujących w ukraińskim Oberty-
nie (region iwano-frankiwski) oraz współpracuje z para-
fią rzymsko-katolicką i Towarzystwem Kultury Polskiej 
w Obertynie.

Ukoronowaniem wielu lat starań władz samorządo-
wych Gminy Zakliczyn było nadanie z dniem 1 stycznia 
2006 roku praw miejskich dla stolicy gminy – Zakliczyna. 
Sukcesy Gminy Zakliczyn osiągnięte w latach 1990-2020 
są efektem działań władz lokalnych nastawionych na dy-
namiczny i zrównoważony rozwój społeczno-gospodar-
czy gminy, oparty na długofalowej strategii powiązanej 
z procesem pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym 
z funduszy krajowych i europejskich. 

Lista Wójtów i Burmistrzów w Gminie Zakliczynie  
w latach 1990-2020:
1. Władysław Dudek – Wójt Gminy Zakliczyn od 20 

czerwca 1990 r. do 23 maja 1991 r.
2. Stanisław Chrobak – Wójt Gminy Zakliczyn od 23 maja 

1991 r. do 29 października 1998 r. (senator RP od 4 
czerwca 1989 r. do 25 listopada 1991 r.)

3. Kazimierz Korman – Wójt Gminy Zakliczyn od 29 paź-
dziernika 1998 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Zakliczyn od 1 stycznia 2006 roku do 
6 grudnia 2010 r. (po uzyskaniu przez Zakliczyn praw 
miejskich z dniem 1 stycznia 2006 r.)

4. Jerzy Soska – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn od 6 
grudnia 2010 roku do 1 grudnia 2014 r.

5. Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
od 1 grudnia 2014 roku (nadal piastujący stanowisko)

Lista Przewodniczących Rady Gminy i Rady Miejskiej  
w Zakliczynie w latach 1990-2020:
1. Stefan Świderski – Przewodniczący Rady Gminy Zakli-

czyn w latach 1990-1994
2. Kazimierz Korman – Przewodniczący Rady Gminy Za-

kliczyn w latach 1994-1998
3. Kazimierz Dudzik – Przewodniczący Rady Gminy Za-

kliczyn w latach 1998-1999
4. Jerzy Soska – Przewodniczący Rady Gminy Zakliczyn 

w latach 1999-2002
5. Władysława Kuzera – Przewodnicząca Rady Gminy 

Zakliczyn w latach 2002-2006 oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Zakliczynie w latach 2006-2010

6. Józef Wojtas – Przewodniczący Rady Miejskiej w Za-
kliczynie w latach 2010-2014

7. Anna Moj – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zakli-
czynie od 1 grudnia 2014 (nadal piastująca stanowisko).

SERWIS SAMORZĄDOWY
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Gmina Zakliczyn otrzyma 70 tys. złotych 
na zakup komputerów dla uczniów 

Gmina Zakliczyn otrzyma rządowe środki na zakup lapto-
pów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwia-
jącego im realizację zdalnych lekcji.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie zaopi-
niowało wniosek na dofinansowanie i przekaże naszej gmi-
nie 70 tys. złotych, które umożliwią zakup 35 laptopów. Gmi-
na zrealizowała już procedurę wyboru najkorzystniejszej 

oferty, a firma dostarczyła 10 kwietnia br. sprzęt 
komputerowy do Urzędu Miejskiego w Zakli-
czynie. Zakupiony sprzęt zostanie udostępniony 
uczniom za pośrednictwem szkół. 

Projekt “Zdalna szkoła” jest odpowiedzią 
na obecną sytuację szkolnictwa, związaną 
z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zaka-
żeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek 
oświatowych wymusiło nowe standardy prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami 
komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada 
sprzętu, na którym może realizować podstawy 
programowe.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) 
jest państwową jednostką budżetową podległą 
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, 
której zadaniem jest obsługa środków z fundu-
szy strukturalnych Unii Europejskiej. Powstało 
w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza 

Wdrażająca Programy Europejskie. Od 2015 roku, już jako 
CPPC, zajmuje się obsługą środków pochodzących z bez-
zwrotnej pomocy zagranicznej i innych programów powie-
rzonych mu do realizacji.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tekst: Rafał Kubisztal, 
Foto: UM Zakliczyn

SERWIS SAMORZĄDOWY

NA TEMAT

Odszedł, ale zostawił nam tak wiele
Niedzielny poranek 29 marca 2020 roku, w Polsce 
i na świecie szaleje pandemia powodowana przez koro-
nawirus SARS-CoV-2, w nocy następuje zmiana czasu 
z zimowego na letni. Tego poranka Radio Kraków podaje 
informację o śmierci prof. Krzysztofa Pendereckiego. Ja-
kie to przerażająco symboliczne, zważywszy na biografię 
światowej sławy polskiego kompozytora i dyrygenta, na-
szego lusławickiego Profesora. 

Krzysztof Penderecki urodził się 23 listopada 1933 
roku w Dębicy. Kompozycję zaczął studiować pod kie-
runkiem Franciszka Skołyszewskiego. Studia kontynu-
ował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Kra-
kowie pod kierunkiem Artura Malawskiego i Stanisława 
Wiechowicza. 

Tekst: Kazimierz Dudzik, 
Foto: Stanisław Kusiak
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 Lata 50 i 60 – te nie były łatwymi czasami dla ludzi 
w Polsce, a już szczególnie dla tych, którzy wyprzedza-
li swoją epokę. Profesor Penderecki nigdy nie skarżył się 
na czasy w których przyszło mu żyć i tworzyć. Gdy chciał 
się wyrwać PRL-owskiej szarzyzny, napisał na międzyna-
rodowy konkurs trzy utwory opatrzone nie nazwiskiem, 
a godłem i te trzy utwory okazały się być najlepsze. To 
otworzyło mu drogę wyjazdu na zachód, do RFN i co tu 
kryć otworzyło drzwi do światowej kariery.

 W połowie lat 70 – tych, już po skomponowaniu takich 
dzieł jak: „Pasja wg św. Łukasza”, „Oratorium Oświęcim-
skiego” , „Jutrzni” i „Kosmogonii” a także po inauguracji 
światowej kariery dyrygenckiej i światowej prapremierze 
I Symfonii pod batutą Krzysztofa Pendereckiego, prof. 
Krzysztof Penderecki wraz z żoną Elżbietą pojawiają się 
na Zakliczyńskiej Ziemi. Kupują dworek w Lusławicach, 
który jeszcze niedawno przed tym kupnem służył jako…
przedszkole. Mieszkańcy Zakliczyna i okolic zaczynają 
się przyzwyczajać do tego, że raz na jakiś czas państwo 
Pendereccy pojawiają się na zakliczyńskim Rynku na za-
kupach. Po latach Pendereccy wspominali o początkach 
lusławickich. Na początku sami wykonywaliśmy tutaj 
najpilniejsze prace, w tym zakresie dyrygentką była moja 
żona Elżbieta – wspominał Profesor.

 
Zapytałem kiedyś Profesora, może trochę prowokacyj-

nie, co jest największą Jego pasją ? 
 – Muzyka, lusławicki ogród i moja wnuczka Marysia – od-

parł Profesor bez wahania.
 
Muzyka. Nie tylko ta muzyka którą tworzył Profesor, 

ale generalnie to wszystko co można uznać za kulturę 
muzyczną. Bardzo kibicował prof. Penderecki powstałej 
na ściernisku (tak jak Jego lusławicka Akademia) Szkole Mu-
zycznej w Domosławicach. Bardzo się ucieszył rok temu 
na wizytę w Jego posiadłości heligonistów z Zakliczyń-
skiego Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów 
Stowarzyszenia „Klucz”.

 
Wnuczka Profesora Marysia miała w lusławickim dwor-

ku swój dziecinny pokój, taki tylko dla niej.
 
Tak. Lusławicki park dworski i ogród, były wielką pasją 

prof. Krzysztofa Pendereckiego. Z każdej podróży przywo-
ził sadzonkę jakiegoś drzewa czy innej rośliny i osobiście 
wybierał miejsce jej posadzenia. Ogród się rozrastał i jeśli 
koło dworku były; parki i ogród polski, to nieco na północ 
włoski, na zachód japoński a na południu angielski. Nikogo 
nie dziwił fakt, że założenie parku dworskiego w Lusławi-
cach zostało uznane za najpiękniejsze w Polsce.

 
Profesor Krzysztof Penderecki miał jeszcze jedno 

wielkie marzenie – Akademię Lusławicką. Na początku 
XXI wieku na kanwie pomysłu Profesora powstało Sto-
warzyszenie „Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego, 

Międzynarodowe Centrum Muzyki, Baletu i Sportu”. 
Rok później powstał pierwszy projekt obiektu na tere-
nie przekazanym pod przyszłe Centrum przez państwa 
Pendereckich.

 
25 listopada 2004 roku Rada Gminy w Zakliczynie na-

daje profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu tytuł Ho-
norowego Obywatela Gminy Zakliczyn.

 
W 2005 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego powołuje narodową instytucję kultury pod nazwa 
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. 
W sierpniu 2011 roku rusza budowa Europejskiego Cen-
trum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i zostaje zakoń-
czona w listopadzie 2012 roku. Pierwsze koncerty odbyły 
się w Centrum już w grudniu 2012 roku.

 
Dzień 21 maja 2013 roku będzie zapisany jako ważna 

data w historii dziejów Lusławic i Ziemi Zakliczyńskiej. 
Oficjalna inauguracja Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego jest datą ważną dla patrona 
projektu, dla Małopolski i dla polskiej kultury muzycznej. 
Oto bowiem powstał jedyny bodaj w Europie campus aka-
demicki – jak powiedział podczas inauguracji Krzysztof 
Penderecki – na ściernisku.

 
Tego dnia, tuż przed oficjalnymi uroczystościami 

na które przebyli najważniejsi politycy i znani ludzie kul-
tury polskiej, profesor Krzysztof Penderecki sadzi w samo 
południe na skwerze przed budynkiem Europejskiego 
Centrum Muzyki swego imienia, sadzonkę buka i jak za-
wsze to bywało, w takich okolicznościach robił to z po-
mocą Staszka Dudka, bez którego Lusławic Profesor sobie 
nie wyobrażał. 

Mówił o tym symbolicznym połączeniu swoich dwóch 
wielkich pasji tak:

 „Popatrzmy na drzewo, ono nas uczy, że dzieło sztuki 
musi być podwójnie zakorzenione, w ziemi i w niebie...”

 2 kwietnia w kościele pw. NMP Królowej Polski na kra-
kowskiej Woli Justowskiej odprawiona została msza świę-
ta żałobna za duszę śp. prof. Krzysztofa Pendereckiego. 
W nabożeństwie, celebrowanym przez ks. prof. Roberta 
Tyrałę, uczestniczyła żona Profesora – Elżbieta, dzieci 
i wnuczka. Podczas mszy świętej rozbrzmiewała muzyka 
Krzysztofa Pendereckiego, Jana Sebastiana Bacha oraz 
polskie pieśni religijne. Odczytano listy kondolencyjne od 
prezydenta RP Andrzeja Dudy, ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz prezydenta 
Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. W godzinach popo-
łudniowych urna z prochami prof. Krzysztofa Penderec-
kiego została złożona w bazylice św. Floriana. Uroczysty 
pogrzeb o charakterze państwowym odbędzie się po usta-
niu epidemii koronawirusa – wówczas prochy wybitnego 
twórcy zostaną złożone w Panteonie Narodowym w kryp-
cie pod prezbiterium św. Piotra i Pawła w Krakowie.
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100 lecie urodzin wybitnego Polaka, 
Wielkiego Papieża, Świętego Kościoła

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 
W 1929 roku zmarła jego matka – Emilia z Kaczorowskich. 
W 1938 roku, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wado-
wickim gimnazjum, wraz z ojcem, Karolem, przeniósł się do 
Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu 
II wojny światowej i zamknięciu uczelni przez hitlerowców, 
Karol Wojtyła zaczął pracować jako robotnik w kamienioło-
mach na Zakrzówku w Krakowie, a następnie w Zakładach 
Chemicznych Solvay w Borku Fałęckim pod Krakowem. 
Wspomnienia z tego okresu można odnaleźć w jednym 
z jego pierwszych utworów literackich, poemacie „Kamień 
i bezmiar”, który był podpisany pseudonimem Andrzej Ja-
wień. W 1941 roku zmarł ojciec Karola Wojtyły. Podczas 
okupacji Karol Wojtyła ze swym przyjacielem z Wadowic 
Mieczysławem Kotlarczykiem zorganizował w Krakowie 
konspiracyjny Teatr Rapsodyczny, w którym był reżyserem 
i aktorem. W repertuarze teatru znajdowały się adaptacje 
dzieł wybitnych polskich klasyków. W 1942 roku wstąpił do 
konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. Równolegle studiował filozofię na tajnym Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1 sierpnia 1944 do 18 stycznia 1945 roku, tj. do dnia 
wkroczenia do Krakowa Armii Radzieckiej, ukrywał się wraz 
z kolegami w pałacu metropolity krakowskiego, kardynała 
Stefana Sapiehy. 1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Później przez dwa lata kontynu-
ował studia filozoficzne w Rzymie. Przebywał również we 
Francji, Belgii i Holandii, prowadząc pracę duszpasterską 
wśród Polonii. Utrzymywał przy tym żywe kontakty z ru-
chem Jeunesse Ouvriere Chretienne (Robotnicza Młodzież 
Chrześcijańska). Po powrocie do kraju w 1948 roku, został 
wikariuszem w parafii Niegowić w powiecie bocheńskim, 
a w 1949 roku – w parafii Św. Floriana w Krakowie. Przy-
gotowywał równocześnie na Wydziale Teologicznym UJ 
pracę doktorską pt. „Problemy wiary w pismach św. Jana 
od Krzyża”, którą obronił w 1948 roku. Następnie pełnił 
funkcję penitencjariusza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. 
Pięć lat później zrobił habilitację na Wydziale Teologicznym 
UJ na podstawie rozprawy „O możliwości zbudowania ety-
ki katolickiej w oparciu o system Maxa Schelera”. Rozprawa 
ukazała się drukiem w 1959 roku. W latach 1945-51 napisał 
sztukę teatralną „Brat naszego Boga”, zainspirowaną postacią 
malarza krakowskiego Adama Chmielowskiego, który wstąpił 
do zakonu jako brat Albert i założywszy zgromadzenie Alber-
tynów, poświęcił się opiece nad bezdomnymi. W 1953 roku 
Karol Wojtyła został wykładowcą teologii moralnej i etyki 
społecznej w krakowskim Seminarium Duchownym, a w na-
stępnym roku rozpoczął pracę na Wydziale Filozoficznym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako kierownik Kate-
dry i Zakładu Etyki. W 1956 r. został zastępcą profesora tej 
uczelni, a po roku otrzymał docenturę. W latach 1958-1978 
był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 W lipcu 1958 roku papież Pius XII mianował go biskupem 
tytularnym – biskupem pomocniczym abpa archidiecezji 
krakowskiej, Eugeniusza Baziaka. Sakrę biskupią Karol Woj-
tyła otrzymał 28 września tegoż roku w bazylice na Wawelu. 
W wieku 38 lat został najmłodszym członkiem Episkopatu 
Polski. Po śmierci arcybiskupa Baziaka Kapituła Metropo-
litalna wybrała go w czerwcu 1962 r. na stanowisko wika-
riusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Rok później, 
w grudniu 1963, został mianowany przez papieża Pawła VI 
arcybiskupem metropolitą krakowskim, zaś w czerwcu 1967 
otrzymał kapelusz kardynalski. Od 1969 roku w Episkopacie 
Polski pełnił przez wiele lat m.in. funkcje wiceprzewodni-
czącego Konferencji Episkopatu i przewodniczącego Komisji 
Rady Naukowej Episkopatu. Równocześnie był członkiem 
watykańskich Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, ds. 
Duchowieństwa i ds. Kultu Bożego. Jesienią 1969 roku od-
był półtoramiesięczną podróż po Kanadzie i Stanach Zjedno-
czonych, odwiedzając mieszkających tam rodaków. Spotkał 
się też z członkami hierarchii kościelnej obu krajów. W 1961 
roku ukazała się, wydana przez wydawnictwo „Znak”, praca 
z zakresu etyki zatytułowana „Miłość i odpowiedzialność”, 
a w 1968 roku Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie 
wydało książkę Wojtyły „Osoba i czyn”. Wydanie angielskie, 
poprawione i rozszerzone, ukazało się w 1969 r. w serii „Ana-
lecta Husserliana”. W 1973 roku uczestniczył w Kongresie 
Eucharystycznym w Melbourne, odwiedził także polskich 
misjonarzy na Nowej Gwinei i polskie skupiska w Austra-
lii, Nowej Zelandii i Tasmanii. Trzy lata później wziął udział 
w Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii. Był członkiem 
Stałej Rady Sekretariatu Światowego Synodu Biskupów 
jako przedstawiciel Europy. We wrześniu 1978 r. wchodził 
w skład delegacji Episkopatu Polski rewizytującej Episkopat 
RFN. Karol Wojtyła brał aktywny udział w pracach II So-
boru Watykańskiego, uczestnicząc we wszystkich czterech 
sesjach, m.in. jako członek komisji opracowującej i ostatecz-
nie redagującej tzw. schemat XIII, czyli tekst konstytucji 
„O obecności Kościoła w świecie współczesnym”. Uczestni-
czył też w redagowaniu konstytucji „O Kościele”, deklaracji 
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„O wolności religijnej” oraz dekretu „O apostolstwie świec-
kim”. Z nominacji papieża Pawła VI został członkiem Komi-
sji Soborowej dla Apostolstwa Świeckiego. Na nadzwyczaj-
nym zgromadzeniu Synodu Biskupów w październiku 1969 
r. przedstawił projekt dokumentu „II Nadzwyczajny Synod 
Biskupów o sobie”, określanego powszechnie jako dokument 
Wojtyły. W marcu 1976 roku, zaproszony specjalnie przez 
papieża, prowadził w Watykanie doroczne rekolekcje. Tek-
sty watykańskich nauk rekolekcyjnych wygłoszonych przez 
Wojtyłę, zatytułowanych „Znak, któremu sprzeciwiać się 
będą”, zostały w całości opublikowane najpierw w Polsce, 
a później w formie książkowej we Włoszech.

 
16 października 1978 roku 111-osobowe konklawe wybra-

ło arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kardynała 
Karola Wojtyłę na papieża – 264. z kolei zwierzchnika Ko-
ścioła katolickiego. Przybrał imię Jan Paweł II, na znak sym-
bolicznej kontynuacji przerwanego nagłą śmiercią 33-dnio-
wego pontyfikatu swego poprzednika, Jana Pawła I. Wybór 
krakowskiego metropolity na papieża był zaskoczeniem dla 
całego świata, gdyż po raz pierwszy od 455 lat na Stolicy 
Apostolskiej zasiadł biskup nie-Włoch. Zaskoczenie było tym 
większe, że nowy papież pochodził ze słowiańskiego kraju, 
który w tamtym czasie należał do bloku sowieckiego.

 
Niespełna trzy lata po wyborze na papieża – 13 maja 

1981 roku – na placu św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II zo-
stał ciężko ranny w zamachu na jego życie. Tło tego zamachu 
do dziś nie jest do końca wyjaśnione. Podczas swej ponad 
26-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhor-
tacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, zwołał 
9 konsystorzy, mianował ok. 240 kardynałów (w tym 5 Pola-
ków) i 2 500 biskupów; wyświęcił ponad 2 tysięcy księży, ka-
nonizował 478 świętych (w tym 10 Polaków), beatyfikował 
1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków), przewodni-
czył 5 posiedzeniom plenarnym kolegium kardynalskiego, 6 
zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, 
jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu bisku-
pów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów; 
przyjął ok. 1400 osobistości politycznych oraz wygłosił ok. 
4 tysięcy przemówień. Podczas 104 podróży zagranicznych 
Jan Paweł II spotykał się z setkami tysięcy wiernych, przed-
stawicielami innych chrześcijańskich kościołów, wyznaw-
cami religii niechrześcijańskich, ludźmi chorymi i niepełno-
sprawnymi oraz młodzieżą. Zgodnie z nauczaniem Soboru 
Watykańskiego II, szczególny nacisk kładł na dobre stosunki 
Kościoła katolickiego ze „starszymi braćmi w wierze”, tj. z Ży-
dami. W porównaniu z poprzednimi pontyfikatami, w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat Stolica Apostolska zdołała dokonać 
znacznego postępu na drodze zbliżenia do judaizmu i islamu. 
Często Jan Paweł II podejmował się mediacji i wzywał do za-
niechania przemocy w różnych wielkich konfliktach, takich 
jak wojny w Zatoce Perskiej, Libanie i Bośni. Był przeciw 
stosowaniu jako środków nacisku blokad ekonomicznych, 
ponieważ uważał je za represje godzące głównie w niewinną 
ludność.

 
Rada Gminy Zakliczyn, na wniosek wójta Gminy Zakli-

czyn Stanisława Chrobaka, podjęła uchwałę w sprawie 
nadania Honorowego Obywatelstwa papieżowi Janowi 

Pawłowi II w dniu 28 sierpnia 1997 roku. Ryngraf Honoro-
wego Obywatelstwa Gminy Zakliczyn odebrał Jan Paweł II 
z rąk wójta Gminy Zakliczyn Kazimierza Kormana, w Wa-
tykanie podczas audiencji małopolskich samorządowców 
w Sali Klementyńskiej 1 lipca 2000 roku.

 
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 1 maja 2011 

roku został beatyfikowany przez Benedykta XVI, a 27 maja 
2014 kanonizowany przez papieża Franciszka. Kongregacja 
Do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła, 
że dniem wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II bę-
dzie 22 października – data inauguracji pontyfikatu w 1978.

 
Na dziedzińcu kościoła p.w. św. Idziego opata w Zakli-

czynie znajduje się pomnik Jana Pawła II ufundowany przez 
mieszkańców. W kościele p.w. św. Idziego opata znajdują się 
relikwie św. Jana Pawła II, które przekazał proboszczowi 
ks. Pawłowi Mikulskiemu w obecności burmistrza Dawida 
Chrobaka kardynał Stanisław Dziwisz 18 lutego 2017 roku. 
Jan Paweł II nigdy wprawdzie nie postawił stopy na Ziemi 
Zakliczyńskiej, ale pobłogosławił ją podczas podróży ze Sta-
rego Sącza do Krakowa 16 czerwca 1999 roku, dokonując 
przelotu nad Jamną. Ten fakt został opisany w jednym z li-
stów Ojca Świętego do ojca Jana Góry: “Przelatując ogląda-
liśmy Jamną. Pięknie tam jest. Pobłogosławiłem to Twoje 
ukochane miejsce”. Z inicjatywy innego Honorowego Oby-
watela Gminy Zakliczyn, dominikanina dra Jana Góry oraz 
przy wsparciu ówczesnego wójta gminy Zakliczyn Stanisła-
wa Chrobaka i Rady Gminy w Zakliczynie powstał w 1992 
roku na terenie Jamnej Dom św. Jacka, będący Ośrodkiem 
Duszpasterstwa Akademickiego Dominikanów. Jan Paweł 
II błogosławił i wspierał tę inicjatywę. W Domu św. Jacka 
zgromadzone są liczne pamiątki i dary osobiście przekazane 
przez polskiego Papieża ojcu Janowi Górze oraz relikwie – 
przekazane po śmierci Ojca Świętego – przez Ks. Kardyna-
ła Stanisława Dziwisza. Relikwie umieszczone są w odlewie 
dłoni Papieża i znajdują się w Kościele w Jamnej. Życzliwość 
Jana Pawła II do Ziemi zakliczyńskiej przejawiała się również 
w tym, że osobiście koronował wizerunek Matki Bożej Jam-
neńskiej 3 czerwca 1998 roku w Rzymie.

 
Kongregacja ds. kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-

tów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Papieża 
Franciszka zatwierdziła świętego Jana Pawła II, jako Patro-
na miasta Zakliczyn w 2017 roku w 460 rocznicę lokacji 
miasta. Uroczystość z udziałem biskupa ordynariusza tar-
nowskiego ks. Andrzeja Jeża odbyła się 15 czerwca w Boże 
Ciało. Tego dnia nastąpiło odsłonięcie okolicznościowej 
tablicy upamiętniającej wydarzenia nadania patronatu św. 
Jana Pawła II w 460. rocznicę lokacji miasta na budynku 
zakliczyńskiego Ratusza, na ścianie przy głównym wejściu 
do Ratusza.

 
Uchwałą NR XII/96/2019 Rady Miejskiej w Zakliczy-

nie z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania imienia 
Szkole Podstawowej w Filipowicach, placówce tej nada-
no imię Świętego Jana Pawła II. Uroczystości odbyły się 
w 130 – lecie działalności Szkoły w dniu 16 października 
2019 roku w 41. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojty-
ły na papieża.
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Starostwo wydłuża termin rejestracji pojazdów

Ratusz przywrócony do użytkowania

Voyagerem nie pojedziesz

Powołując się na specustawę z dnia 30 marca 2020 roku, 
Starostwo Powiatowe w Tarnowie wydłuża do 180 dni 
termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego 
z państw Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie staro-
sty o zbyciu lub nabyciu pojazdu. Co istotne, decyzja ta ma 

również zastosowanie pojazdu sprowadzonego z Unii Euro-
pejskiej, zakupionego lub sprzedanego przed wejściem życie 
ustawy, tj. 31 marca 2020 roku, jednak nie później niż 30 dni 
przed 31 marca.

Dach i jaskółka zostały odbudowane, instalacja elektrycz-
na została zregenerowana, została ponownie przyłączona 
do użytku instalacja gazowa. W tak zwanym międzyczasie 
siedziba ZCK została uporządkowana, śmieci po pożarze 
wywiezione. Restauracja „Rynkowa” staraniem Najemcy zo-
stała odświeżona (przeprowadzono gruntowne malowanie). 

Szybkie decyzje burmistrza Dawida Chrobaka oraz jego 
służb, a także praca firm wykonujących roboty i pracowni-
ków ZCK dają bardzo dobry rezultat. Ratusz jest już przy-
wrócony do użytkowania i tylko obostrzenia związane z epi-
demią ograniczają działalność ZCK.

Spółka Voyager od 3 kwietnia 2020 roku zawiesiła wszyst-
kie 300 kursów autobusów, które do niedawna codziennie 
jeździły po Małopolsce. – Autobusy są już wyrejestrowane, 
zezwolenia są wygaszane i kończymy. Ze smutkiem trzeba 
to przyznać, ale poddaliśmy się koronawirusowi. Samo za-
strzeżenie, że co drugie siedzenie musi być wolne powoduje 
to, że aspekt ekonomiczny wykonywania takich przewo-
zów przestaje mieć sens. Natomiast samo zagrożenie dla 

pasażerów w środku, którzy przebywają ze sobą w trasie 
np. kilka godzin, powoduje u mnie dreszcz przerażenia. Dla-
tego wolałem podjąć brutalną decyzje, ale moim zdaniem 
słuszną – zaprzestania gromadzenia ludzi w autobusie – 
podkreśla właściciel firmy w rozmowie z Radiem Kraków.  
Zdaniem prezesa Voyagera Kamila Wojtarowicza, przewoź-
nicy będą mogli wrócić do normalniej pracy dopiero we 
wrześniu.

Rozmrażanie Polski w czasie pandemii

Szyją maseczki i wspierają medyków oraz seniorów

Od 20 kwietnia 2020 roku rozpoczął się etap rozmrażania 
polskiej gospodarki. Dwa dni wcześniej dowiedzieliśmy się 
o czterech etapach powrotu do normalności ogłoszonych 
przez premiera Mateusza Morawieckiego. W pierwszym eta-
pie zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do 
lasu i parku możemy udać się w celach rekreacyjnych, a mło-
dzież powyżej 13. roku życia może poruszać się bez opieki 
osoby dorosłej. Kolejne etapy powrotu do normalności będą 

wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w na-
szym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powin-
niśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania 
obowiązujących ograniczeń, takich jak na przykład noszenia 
maseczek , mycia i dezynfekowania rąk, zachowywania sto-
sownej odległości od innych osób. Na portalu Zakliczyninfo 
podawane są informacje o stanie epidemii w Polsce i naszym 
regionie w formie codziennych raportów. 

Maseczki szyte są m.in. przez pracowników Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Dzierżaninach i Samorządowego Żłobka 
w Zakliczynie, Siostry Bernardynki z Kończysk, Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Gminy Zakliczyn, LGD Dunajec Biała oraz 
wiele osób, które bezinteresownie zaangażowały się w ak-
cję. Koordynatorem działań jest Kinga Świderska. Akcję Kin-
gi Świderskiej i energicznych pań (i panów) wspiera grono 
indywidualnych i nie tylko indywidualnych sponsorów i wo-
lontariuszy, którzy kupują bądź dostarczają środki potrzebne 

do zakupu materiałów z których powstają maseczki tak dzi-
siaj poszukiwane i potrzebne i dowożą je do odbiorców. Ma-
seczki trafiły już do szpitali tarnowskich i krakowskich i nie 
tylko tam. W sumie liczba maseczek uszytych w Zakliczynie 
przekroczyła 10 000. 

Maseczkę można używać wielokrotnie, po każdym użyciu 
piorąc ją w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza oraz 
sterylizując żelazkiem.
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Kultura w sieci

3 maja i 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Zakliczyńskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie ”Klucz” 
złożyły wnioski do programu grantowego Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Kultura w sieci”. 
Jeśli nasze wnioski znajdą uznanie komisji konkursowej, to 
zrealizujemy projekt Stowarzyszenia „Klucz” pod nazwą 
„E-powieść” – czyli 10 filmów o interesujących miejscach 
i postaciach związanych z gminą Zakliczyn, które będą udo-
stępniane na kanale you tube portalu Zakliczyninfo. Z kolei 

ZCK złożyło wniosek na warsztaty fotograficzne, taneczne 
i sztuki, które również zaplanowaliśmy do przeprowadzenia 
w formie on-line. Ponadto Zakliczyńskie Centrum Kultury 
przystąpiło do projektu „Sieć na kulturę.” Projekt ten jest 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej”).

3 maja 2020 roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, a 18 maja 100 rocznicę urodzin Karola 
Wojtyły – papieża Jana Pawła II. O wybitnym Polaku i Wiel-
kim Papieżu przeczytacie w osobnym artykule tego wyda-
nia gazety. Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, 
Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbio-
rowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego 
zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: 
właśnie 3 maja 1791 roku oraz 11 listopada 1918 roku i 4 
czerwca 1989 roku. 

Oficjalne uroczystości rocznicowe zaplanowane na  
3 maja 2020 roku w Gminie Zakliczyn: 

9:30 – Msza święta w intencji Ojczyzny w kościele para-
fialnym pw. Św. Idziego w Zakliczynie pod przewodnictwem 
ks. Proboszcza Pawła Mikulskiego. 

Po Mszy świętej burmistrz Dawid Chrobak (z dwuoso-
bową asystą) złoży wiązankę kwiatów pod pomnikiem św. 
Jana Pawła II. Ksiądz Proboszcz z asystą odmówi modlitwę, 
a Tadeusz Malik wraz z dwójką członków Kapeli św. Idziego 
zaśpiewają „Barkę”. 

Uczestników nabożeństwa i uroczystości obowiązu-
ją zasady wynikające z aktualnego stanu epidemii. Trans-
misja internetowa pod linkiem https://www.youtube.com/
watch?v=e0VhcRfc81c 

Sprawozdania z działalności ZCK za rok 2019
Główna Księgowa ZCK Edyta Ramian obok realizacji bie-
żących rachunków przygotowała sprawozdania finansowe 
z działalności Zakliczyńskiego Centrum Kultury i przygo-
towuje sprawozdania finansowe Stowarzyszenia „Klucz” 
za rok 2019.

W 2019 roku Zakliczyńskie Centrum Kultury w trak-
cie zrealizowało wydatki w kwocie 1 mln 174 tys. 637 zł 
23 groszy i uzyskało przychody w wysokości 1 mln 147 
tys. 566 zł. Na przychody złożyła się dotacja podmiotowa 
Gminy Zakliczyn w wysokości 740 tys. zł, dotacja celowa 

na organizację Dożynek Województwa Małopolskiego 
w wysokości 90 tys. zł, przychody ZCK z działalności wła-
snej w wysokości 176 tys. 389 zł 50 groszy oraz dota-
cje i granty zewnętrzne – w wysokości 141 tys. 177 zł 25 
groszy. Takiego budżetu Zakliczyńskie Centrum Kultury 
nie miało w dotychczasowej historii gminnej instytucji 
kultury. Przypomnę, że rekordowy dotychczas 2018 rok 
zamknął się kwotą przychodów ZCK w wysokości 952 tys. 
428 zł.

Pierwsza w historii zdalna sesja
Przewodnicząca Anna Moj po raz pierwszy poprowadzi-
ła sesję Rady Miejskiej w Zakliczynie z USC w Urzędzie 
Miejskim w Zakliczynie w towarzystwie m.in. burmistrza 
Dawida Chrobaka, zastępcy burmistrza Dawida Druka-
ły i skarbnik Urszuli Nowak, komunikując się z radnymi 
środkami komunikacji elektronicznej. W 22. Sesji Rady 
uczestniczyli i głosowali wszyscy radni. W programie se-
sji były m.in.: zmiany w budżecie Gminy Zakliczyn na rok 
2020 (m.in. dotacja podmiotowa dla ZCK została obniżona 
o 100 tys. zł, ale te środki poniekąd wracają do ratusza, 

gdyż zostaną wydane na budowę centrum kinowo-kon-
ferencyjnego przy ZCK). Ponadto określono szczegółowe 
zasady, sposoby i tryb udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warun-
ków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 
wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia 
tych ulg, a także radni wyrazili zgodę na utworzenie To-
warzystwa Budownictwa Społecznego Zakliczyn o nazwie 
“TBS Zakliczyn Sp. z o.o.”

KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika
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Granty od Ministra dla ZCK i Stowarzyszenia „Klucz” 

Nie masz jeszcze profilu zaufanego, teraz możesz 
postarać się o tymczasowy

W 2020 roku otrzymaliśmy grant w wysokości 38 000 zł 
z programu EtnoPolska na projekt Stowarzyszenia „Klucz” 
pod tytułem „Czerpiąc z Tradycji” oraz grant w wysokości 43 
000 zł na projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury pod na-
zwą „Zakliczyński Matecznik Kultury Ludowej.”
„Projekty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020”

Stowarzyszenie „Klucz” otrzymało dofinansowanie  
37 000 zł na realizację projektu „ZUL – Szkoła dla Życia” 

oraz dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na realizację 
projektu „Mistrz i Uczeń – Heligonka” – realizację tego pro-
jektu rozpoczynamy 6 maja 2020 roku. 

„Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.”

W sumie na cztery projekty grantowe Zakliczyńskie 
Centrum Kultury i działające przy Centrum Stowarzyszenie 
„Klucz” otrzymały już dofinansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 138 000 zł.

Najprościej założyć profil zaufany (PZ) przez bank – moż-
liwość założenia i jednoczesnego potwierdzenia PZ daje 
10 największych banków w Polsce. Ich listę znajdziecie 
na stronie www.pz.gov.pl. Jeśli macie tam rachunek, zało-
żenie profilu zaufanego trwa kilka minut. Wszystko dzięki 
temu, że bank ma nasze dane – nie musimy więc ich dodat-
kowo potwierdzać.

Druga możliwość założenia profilu zaufanego to wy-
pełnienie wniosku na stronie www.pz.gov.pl, a następnie 
wizyta w punkcie potwierdzającym. Takich punktów na te-
renie całej Polski jest ponad 1500. To urzędy gmin, staro-
stwa powiatowe, poczty, oddziały ZUS czy NFZ. Nie każdy 
jednak może się tam w obecnej sytuacji pojawić.

Teraz pojawiła się możliwość założenia tymczasowego 
profilu zaufanego. Tymczasowy profil zaufany, tak samo 
jak zwykły, pozwala załatwiać większość spraw urzę-
dowych bez wychodzenia z domu. Różni się jednak tym, 
że jest ważny trzy miesiące. – Mogą go założyć osoby bez 
konta w odpowiednim banku. Nie wymagamy też wizy-
ty w punkcie potwierdzającym. Spotkanie z urzędnikiem 
przenieśliśmy do internetu – informuje minister cyfryza-
cji Marek Zagórski. Pierwszym i najważniejszym krokiem 
na drodze do posiadania tymczasowego profilu zaufanego 
jest wizyta na naszym portalu www.GOV.pl. Tam wybierz-
cie e-usługę „Załóż profil zaufany”, a w niej – tymczasowy 
profil zaufany.

Stroje dla Opatkowice od Spółki 
Dzięki hojności Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty 
Gruntowej w Zakliczynie i prezesa Wiesława Hajduka, któ-
rzy pozytywnie rozpatrzyli nasz wniosek z 14 lutego 2020 
roku w sprawie dofinansowania w kwocie 15 tys. zł zaku-
pu strojów dla Kapeli „Opatkowice” działającej przy ZCK, 
przed świętami Halina Machel przywiozła do ZCK, nowe, 
pięknie uszyte komplety pięknych strojów dla członków 
kapeli.

Pięknie dziękujemy Panu Prezesowi Hajdukowi oraz 
członkom Spółki i już nie możemy się doczekać, kiedy dla 
was w tych szykownych strojach zagramy.

KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika
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Małopolska zamraża programy grantowe

Polacy pomagają 

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku Województwa 
Małopolskiego nie będzie stać na realizację tegorocznych 
edycji programu programów grantowych, w tym Mece-
natu Małopolski i Mecenatu BiS, do których złożyliśmy 
wnioski ze Stowarzyszenia „Klucz” działającego przy Za-
kliczyńskim Centrum Kultury. Pod znakiem zapytania są 
też inne programy grantowe, m.in. Budżet Obywatelski 
Województwa Małopolskiego czy Małopolskie remizy. 

Powodem jest koronawirus, a dokładnie rzecz ujmując 
mniejsze niż planowano jeszcze kilka tygodni temu, do-
chody budżetu województwa małopolskiego, które we-
dług szefa Komisji Finansów i Budżetu Województwa 
Małopolskiego Wojciecha Skrucha mogą sięgnąć nawet 
kilkaset milionów złotych. Na razie te programy są w „za-
wieszeniu” – stosowne uchwały w tej sprawie podjął Za-
rząd Województwa.

Na portalu Onet red. Ewa Raczyńska popełniła artykuł 
pod tytułem – Polak mieszkający w Phuket: „Sytuacja Taj-
landczyków jest dramatyczna, wielu głoduje.” Taki przecięt-
ny czytelnik dowiaduje się o sytuacji w tym kraju w dobie 
pandemii. Tajlandia 26 marca wprowadziła stan wyjątko-
wy ze zdecydowanie większymi obostrzeniami niż ma to 
miejsce u nas w rygorach stanu epidemii. Tak na przykład 
od 3 kwietnia w całym kraju obowiązuje godzina policyjna, 
co oznacza, że między 22:00 a 4:00 godziną mieszkańcy 
Tajlandii nie mogą wychodzić z domów – za złamanie tego 
nakazu można trafić nawet do więzienia. Bardzo utrudnio-
ne jest przemieszczanie się z miasta do miasta. Dowiaduje-
my się też z artykułu że Polak – Amadeusz Sarnecki wraz 
ze swoją dziewczyną Narisą zainicjowali akcję pomocy dla 
tych, którzy najbardziej odczuli skutki pandemii. Warto 
wiedzieć, że Tajlandia nie należy do tzw. Tygrysów Azjatyc-
kich, a głównymi źródłami dochodu są tutaj rolnictwo i tu-
rystyka. Tajlandię odwiedza grubo ponad 30 mln turystów 
rocznie, czyli mniej więcej połowę z tego ile liczy mieszkań-
ców kraj. Amadeusz przyjechał do Tajlandii tuż przed wy-
buchem pandemii. Zatrzymał się w Kamali na wyspie Phu-
ket, gdzie rok temu poznał Narisę. Tutejsza plaża uważana 
jest za jedną z najpiękniejszych na całej wyspie.

 Zakliczynianin Amadeusz już jako osiemnastolatek 
założył własną firmę i zajął się projektowaniem stron 

internetowych. Na co dzień pracuje zdalnie, co umożliwia 
mu podróżowanie i zwiedzanie różnych zakątków świata, 
ot na przykład do Dubaju czy rzeczonej Tajlandii. Praca 
na własny rachunek to taki rodzinny gen; siostry Agnieszka 
i Katarzyna też prowadzą swoje biznesy. 

 – Kiedy ogłoszono stan epidemii rozważałem moż-
liwość powrotu do kraju lotem do domu organizowanym 
przez rząd, ale doszedłem do wniosku, że w Kamala życie 
i utrzymanie się jest tańsze niż w Polsce, a pracować mogę 
z każdej części świata, więc postanowiłem zostać – tłuma-
czył dziennikarce Onetu.

Obserwując co się dzieje w Tajlandii po wprowadzeniu 
stanu wyjątkowego spowodowanego pandemią, razem 
z Narisą postanowili działać. Rzecz w tym, że może nie sam 
koronawirus wyrządził tutaj szkody wielkie (liczba zakażeń 
jest relatywnie niska), ale zamknięci kraju spowodowa-
ło zapaść ekonomiczną, wszak Tajlandia żyje z turystyki. 
Ponadto w królestwie Tajlandii nie ma pojęcia emerytury 
w naszym rozumieniu. To dzieci mają na utrzymaniu star-
szych. Gdy brakło pracy dla tych pierwszych, brakło środ-
ków utrzymania również dla tych drugich. Amadeusz i Na-
risa zrobili zbiórkę pieniędzy wśród sąsiadów, znajomych. 
Uzbierali łącznie w przeliczeniu na polską walutę 600 zło-
tych, za to ugotowali 250 obiadów i rozdali potrzebującym 
– rozeszło się w kwadrans.

 Postanowili akcję kontynuować tworząc na zrzutka.pl 
akcję „Rozdajemy jedzenie dla potrzebujących i biednych 
rodzin w Tajlandii” oraz na FB fanpage „Polacy pomagają”. 
W kraju koordynatorką akcji jest siostra Amadeusza – Ka-
tarzyna Mróz. Pani Katarzyna od lat angażuje się w po-
moc charytatywną, wielokrotnie przygotowywała paczki 
w projekcie Szlachetna Paczka, wspierała różne zbiórki 
na rzecz ciężko chorych dzieci i prowadziła akcję „Podaruj 
dzieciom uśmiech” dla dzieci z Placówki „Przyjazny Dom” 
w Tarnowie. 

Pod koniec kwietnia akcję wspierało 700 osób, a na kon-
cie było ponad 50 tys. zł. Akcja potrwa jeszcze co najmniej 
ponad 2 miesiące i każdy może do niej dołączyć: https://
zrzutka.pl/v7hu5z

Dzięki uprzejmości administratora, dostaliśmy zgodę 
na pobranie zdjęć z strony „Polacy pomagają” i możemy je 
Państwu tutaj zaprezentować.

KALEJDOSKOP pod redakcją Kazimierza Dudzika
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Remont dachu ratusza po pożarze Foto: Stanisław Kusiak
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Konkurs Głosiciela
Rozwiązanie kwietniowego konkursu również nie sparwiło czytelnikom „Gło-
siciela” żadnych problemów. Hasło to oczywiście „Honorowy Obywatel 
Gminy Zakliczyn”. Prawidłowe odpowiedzi nadesłało 21 osób. W wy-
niku losowania przeprowadzonego pod nadzorem sekretarz redakcji 
Marii Chruściel, nagrody w postaci bonów upominkowych wędrują do:

 – Lucyny Majcher z Roztoki – bon do sklepu Anitex 

 – Daria Mazgaj z Gwoźdzca – bon do sklepu Biedronka 
(do zrealizowania na stoisku mięsnym)

Gratulujemy zwyciężczyniom i zapraszamy do udziału w majowym konkursie: 

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, wytnij i prześlij hasło do 
Sekretarz Redakcji Marii Chruściel: glosiciel@op.pl lub wyślij listem 
albo przynieś do ratusza wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. 

Spośród tych, którzy nadeślą do 20 maja 2020 roku prawidłowe 
hasło rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez Anitex 
oraz Biedronkę w Zakliczynie.

Powodzenia!
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