
Warszawa, 11 czerwca 2018 r. 

 

Protokół szóstego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, 

Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn 

 

Dnia 6 czerwca 2018 r. odbyło się szóste posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn, będące drugim 

spotkaniem z cyklu „Małe ojczyzny – w stulecie odzyskania niepodległości”. 

Wzięli w nim udział przedstawiciele gminy Zakliczyn oraz członkowie 

Stowarzyszenia Koła Gospodyń „Pod bocianim gniazdem”. Goście podzielili się 

swoimi doświadczeniami w zakresie sposobu kultywowania i przekazywania 

tradycji oraz uczenia młodych pojmowania swojej tożsamości lokalnej. 

Wicemarszałek Senatu, Maria Koc, podkreśliła jak ważna jest taka działalność. 

To dzięki niej możliwe było m.in. odzyskanie przez Zakliczyn w 2006 roku 

praw miejskich.  

Dawid Chrobak, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn przedstawił 

najważniejsze informacje na temat reprezentowanej przez siebie gminy, która 

skupia w swojej strukturze 24 miejscowości i jest pod tym względem 

największą w powiecie tarnowskim. Stolicą gminy jest Zakliczyn – zabytkowe 

miasteczko ze średniowiecznym układem urbanistycznym, o charakterze 

handlowo-usługowym, rolniczym i turystycznym. Na terenie gminy działa 

35 organizacji pozarządowych i społecznych. W strategii rozwoju gminy 

przewidziano stworzenie 5 otwartych stref aktywności w 5 miejscowościach.  

Gmina może pochwalić się działalnością takich podmiotów jak Zespół 

Folklorystyczny „Gwoździec” czy Strażacka Orkiestra „Filipowice”, 

kultywujących tradycje lokalne. Co roku organizowane jest Święto Fasoli – 

popularyzujące ten najbardziej znany produkt lokalny. Co roku organizowane są 

też Dożynki Gminne, w których bierze udział co najmniej kilkanaście 

miejscowości oraz Jarmark Dominikański w Jamnej. W Melsztynie 

organizowane są Biesiady Rycerskie. Dla seniorów i mieszkańców cyklicznie 

organizowane są Wigilie, a także Wielkanocny Festiwal Smaku Produktów 

Regionalnych. 

W Ratuszu w Zakliczynie wyremontowana została wielofunkcyjna sala, 

która udostępniana jest nieodpłatnie działającym w gminie stowarzyszeniom na 



różnego rodzaju spotkania. Sam Urząd Miejski w Zakliczynie został laureatem 

Konkursu Małopolskie Wektory Współpracy. W 2017 r. w ramach Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowanych zostało 19 zadań, 

w tym 8 zadań w ramach otwartych konkursów ofert oraz 11 zadań w ramach 

tzw. małych grantów, w realizacji zadań publicznych uczestniczyło 

14 lokalnych organizacji pozarządowych.  Trzeba wspomnieć, że działają one w 

gminie bardzo prężnie. Jest 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

8 organizacji o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 10 organizacji pro-

rozwojowych, 3 organizacje o charakterze oświatowym i 4 działające 

w obszarze pomocy społecznej. 

Burmistrz Zakliczyna przedstawił dane dotyczące realizacji w gminie 

Programu Rodzina 500+, nadmienił też, że w Lusławicach i w Paleśnicy 

w ramach programu „Mieszkanie Plus” planowana jest budowa budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych dla mieszkańców, którzy chcą swoje życie 

wiązać z gminą. 

Miejscem, które na stałe wpisało się w historię i działalność gminy jest 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 

Otworzyło się ono na potrzeby gminy i dziś jest miejscem, w którym 

organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, takie jak chociażby koncert 

z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. 

Mówiąc o dokonaniach i planach gminy, warto też wspomnieć o pracach 

zabezpieczających ruiny średniowiecznego zamku w Melsztynie oraz 

rewitalizacji Rynku w Zakliczynie (drugiego, po Krakowie, co do wielkości 

rynku w Małopolsce). Długofalowym projektem realizowanym przez gminę jest 

kładka pieszo-rowerowa Wesołów-Melsztyn. Takie działania z pewnością 

przyczynią się do rozwoju turystyki w niezwykle pięknym i atrakcyjnym, lecz 

nie do końca znanym regionie.  

W 2017 roku patronem Zakliczyna i Ziemi Zakliczyńskiej został św. Jan 

Paweł II, któremu w 1997 roku nadano honorowe obywatelstwo gminy za 

wspieranie Jamnej. 

Członkowie zespołu wyrazili uznanie dla sprawnego zarządzania niełatwą, 

bo skupiającą 24 miejscowości gminą. Podkreślili, że pasja i zaangażowanie 

oraz wykorzystanie całego potencjału działań przynosi bardzo dobre efekty. 

Samorząd, który stymuluje rozwój społeczny swoich mieszkańców z pewnością 

wart jest naśladowania. 



Przedstawiciele Stowarzyszenia Koła Gospodyń „Pod bocianim gniazdem” 

zaprezentowali swoją działalność, opartą na potrzebach społeczności lokalnej, 

promocji kultury i tradycji międzypokoleniowej. Stowarzyszenie korzysta ze 

wsparcia finansowego samorządu lokalnego, wsparcia rządowego, występując o 

przyznanie środków w ramach różnych programów, dzięki którym może 

organizować okolicznościowe spotkania dla samotnych i potrzebujących, 

współuczestniczyć w różnych projektach, wspierać osoby starsze 

i niepełnosprawne. 

Członkowie Zespołu podziękowali zaproszonym gościom za obecność 

i zaprezentowanie swojego regionu. Pogratulowali doskonałej organizacji, która 

procentuje, dając bardzo wymierne, pozytywne efekty, zarówno dla rozwoju 

samej gminy, jak i, a może przede wszystkim jej mieszkańców.  

BSS (D.W.) 


