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Od redaktora
W grudniowym numerze Głosiciela przedstawiam rozmowę z Burmistrzem Dawidem Chrobakiem na temat mijającego roku i działalności samorządu w trudnym czasie
pandemii. Zachęcam do zapoznania się z garścią informacji
samorządowych i kulturalnych, a także ogłoszeniem Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała na temat planowanych
naborów wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie
w zakresie rozwijania działalności gospodarczej i tworzenia
oraz modernizowania obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Od listopada w zakliczyńskim ratuszu, a dokładnie w sali burmistrzówce zlokalizowanej na parterze budynku, ponownie ma swoją siedzibę
Gminny Punkt Konsultacyjny, gdzie swoje dyżury pełnią
psychologowie, terapeuci, pedagog, pracownik socjalny
i radca prawny. Harmonogram dyżurów jest dostępny przy
drzwiach punktu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
oraz na stronie internetowej gminy. Serdecznie zapraszam
do udziału w Konkursie Głosiciela, jak zwykle na zwycięzców losowania czekają bony upominkowe.
W ostatnią niedzielę listopada rozpoczęliśmy kolejny adwent w swoim życiu, a co za tym idzie radosne oczekiwanie
na Święta Bożego Narodzenia.

Życzę ciekawej lektury i dużo zdrowia
Monika Kulak
Życzę wszystkim Czytelnikom, aby czas świąteczny był
przeżyty w atmosferze radości i miłości, w zdrowiu i pokoju
płynącym od Bożej Dzieciny.

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji
i skracania artykułów, korespondencji
oraz nadawania im własnych tytułów.
Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
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Wydawca, tj. Zakliczyńskie Centrum Kultury, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów
prawa. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. ZCK nie udostępnia
danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: iod@perfectinfo.pl lub listownie pocztą tradycyjną.
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Zamyślenia Ojca Andrzeja
Znowu Adwent,
jak co roku...

Pogubiły się nam słowa,
które jeszcze wczoraj coś
znaczyły,
a dzisiaj już nic nie znaczą,
albo znaczą zupełnie coś innego –

Czekamy
na święta Bożego Narodzenia –
tęsknimy,
żeby było normalnie,
jak dawniej...
Ale odkąd dopadła nas zaraza,
światowa pandemia,
nic już nie będzie takie,
jak dawniej...
Okazuje się, że tradycja,
obrzędowość –
te wszystkie piękne rzeczy
mogą nam zostać zabrane,
obrócić się w popiół...
Czy znajdziemy
na dnie popiołu
gwiaździsty diament –
to wielkie pragnienie,
by chwycić się Boga,
czuwaniem,
by nie przeszedł obok
i nas nie minął?

W świecie i czasie,
w którym świat świata
tak bardzo się boi,
czy odkryjemy inny
Adwentowy – święty czas?
– Czas dany i zadany nam
po to,
by bez lęku i trwogi
na miłość,
czyli na Jezusa się otworzyć –
Słowo,
które ciałem się stało...

Kazimierz Dudzik
– dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury i prezes Stowarzyszenia „Klucz”

„Nic nie jest dane ludziom bez trudów” – to słowa Horacego, który zmarł na 8 lat przed narodzeniem Chrystusa,
a do XVIII wieku liryka europejska opiera się na poezji
Horacego, w tym gronie między innymi szkoła Jana Kochanowskiego. Kończy się 2020 rok, czas który jak żaden
od kilkudziesięciu lat, przysporzył ludziom wiele trudów,
przede wszystkim wynikających z wybuchu pandemii COVID 19 wywołanej koronawirusem SARS CoV-2. 21 marca
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tyle, tyle słów straconych,
słów pogubionych...
może nie jest jeszcze za późno
żeby je odnaleźć
odzyskać na nowo...
może nie jest jeszcze za późno
żeby pokochać wszystko,
co ważne
– wszystko co nieważne
odrzucić...
może nie jest jeszcze za późno
żeby zapragnąć
tak mocno nieba –
że się otworzy...
że dotkniemy pełni Miłości
i zrozumiemy wreszcie
czym naprawdę jest miłość...
Ale pośpieszmy się
na Boga czekać –
śpieszmy się
na miłość otworzyć!!!

Do siego roku

2020 roku wybuchł pożar zakliczyńskiego ratusza, który dzięki szybkiej i sprawnej akcji ratowniczej strażaków
został szybko ugaszony. Dzięki szybkim decyzjom burmistrza Dawida Chrobaka oraz zaangażowaniu pracowników
ZCK i Urzedu Miejskiego szkody wyrządzone przez ogień
w ratuszu zostały usunięte. Ograniczenia epidemiczne
spowodowały, że działalność Zakliczyńskiego Centrum
Kultury i Stowarzyszenia „Klucz” została radykalnie przeprofilowana. Zajęcia grup artystycznych odbywać mogły
się w sekcjach z zachowaniem reżimu sanitarnego, a wiele
działań zostało przeniesionych do internetu. Dzięki skutecznej aplikacji do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządu województwa oraz
programów Gminy Zakliczyn przy pozyskaniu których
uzyskaliśmy pomoc burmistrza Dawida Chrobaka, udało
nam się zrealizować wiele projektów z zakresu edukacji
kulturalnej, takich jak m.in.: Zdalne Warsztaty ZCK, Zakliczyńską e-powieść, warsztaty z obszaru tradycji i muzyki
ludowej w Zakliczynie i Paleśnicy, mistrzowskie warsztaty
gry na heligonce, spektakle teatralne „Uliczki Zakliczyna”
i „Zasięg” Studia Form Teatralnych „Scena Jordana”, kolejną edycję Kazimierzowskich Spotkań u Jordana z poetką
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Anną Szczepańską. W 2020 roku zadebiutowała na scenie
Kapela Ludowa „Opatkowice”. Zakupiliśmy stroje dla ZF
„Gwoździec”, Opatkowice, instrumenty muzyczne dla SOD
„Filipowice.” Spektakle teatralne „Sceny Jordana”, utwory
konkursowe Chóru „Cantando canzoni” i heligonistów zostały przygotowane i biorą udział w przeglądach w formie
internetowej. „Opatkowice” oraz „Gwoździec” i Tadeusz
Malik uczestniczyli w konkursach tradycyjnych przywożąc
z nich nagrody i wyróżnienia. Od marca tego roku trafia do
mieszkańców Gminy Zakliczyn „Głosiciel” w nowej, nieodpłatnej formule. Dzięki grantowi uzyskanemu przez Urząd
Miejski w Zakliczynie w pomieszczeniach ratuszowych
zajmowanych do 2019 roku przez Gminną Bibliotekę, powstała sala kinowa i konferencyjna z zapleczem tworząc
w ratuszu nowoczesne centrum kinowo – konferencyjne.

Umacniamy
pozycję Zakliczyna

Nawiązując do Horacego, że nic nie jest dane ludziom bez
trudów, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom
Zakliczyńskiego Centrum Kultury za trud efektywnej pracy oraz Zarządowi Stowarzyszenia „Klucz” za działania
wspierające rozwój kultury w gminie Zakliczyn. Dziękuję
również burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi za tworzenie
dobrego klimatu dla rozwoju naszej kultury. W 2020 roku
pożegnaliśmy redaktora Marka Niemca, który przeszedł
do pracy w innej instytucji, a powitaliśmy nową postać
w naszym zespole – Monikę Kulak.
Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie i kreatywność w pracy, a także wsparcie instytucjonalne i sponsorskie naszym donatorom, życzę wszystkim spokojnych,
zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowego i normalnego nowego 2021 roku.

Tekst:
Monika Kulak,
Foto:
UM Zakliczyn

Rozmowa z burmistrzem Dawidem Chrobakiem

Jaki ten kończący się 2020 rok był dla gminy
Zakliczyn?
Z punktu widzenia tego, co udało się zrobić w realizacji
zamierzeń inwestycyjnych czy podnoszenia prestiżu naszej gminy to bardzo dobry. Umocniliśmy pozycję lidera
w Małopolsce jeśli idzie o pozyskiwanie środków zewnętrznych na różne przedsięwzięcia. Na czoło wysuwa
się tutaj zdobycie milionów złotych – zarówno rządowych
jak i z województwa małopolskiego – na nasze sztandarowe przedsięwzięcie jakim jest rewitalizacja Rynku
w Zakliczynie. Dzięki temu już w przyszłym roku zakończymy to zadanie i centrum naszej gminy zyska zupełnie
nowe oblicze. Łącznie na zadania inwestycyjne i remontowe
wydaliśmy blisko 15 mln zł, co stanowi ponad 20% wszystkich wydatków budżetowych. W 2020 r. na inwestycje pozyskaliśmy lub wydatkowaliśmy ponad 8 mln zł środków
zewnętrznych, w tym ponad 5 mln środków rządowych.
Wsparło nas: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo
Sportu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozyskaliśmy blisko 3 mln zł ze środków samorządu Województwa Małopolskiego w tym środki na budowę chodników ze
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ścieżkami rowerowymi, modernizację dróg dojazdowych
do pól oraz otrzymaliśmy dotację ze środków UE z PROW
2014 – 20 do kanalizacji i wodociągu w Lusławicach i Faściszowej. Uzyskaliśmy również ze środków Powiatu Tarnowskiego wsparcie finansowe na budowę chodnika ze ścieżką rowerową na odcinku Stróże – Wola Stróska a Powiat
Tarnowski remontuje za kwotę 6,7 mln zł drogę powiatową
na odcinku Zakliczyn – Lusławice – Wróblowice – Janowice
– Rzuchowa (18 km). Dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych do tego zadania to przeszło 3,1
mln zł. Po raz drugi w historii odwiedził nas Prezydent RP
Andrzej Duda, a wręczenie mu Honorowego Obywatelstwa
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Gminy Zakliczyn odbiło się szerokim echem w całej Polsce.
Zwyciężyliśmy w dwunastej edycji konkursu „Małopolskie
Wektory Współpracy”. Zostaliśmy nagrodzeni za inicjatywy
wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zostaliśmy finalistą
pierwszej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”. To tylko
dwa z wielu wyróżnień. Cieniem na tym wszystkim położyła
się jednak pandemia koronawirusa, która również w naszej
gminie zmieniła i całkowicie przeorganizowała nasze życie.
Zanim przejdziemy do wpływu pandemii na pracę
i funkcjonowanie samorządu skupmy się jeszcze na chwilę
nad tym, co w kończącym roku udało się zrobić.
Wykonane zostały drogi gminne oraz chodniki wokół
Rynku w Zakliczynie oraz wyłożona została kostką granitową droga powiatowa przecinająca miejski plac. Zrobione
zostały też skomplikowane prace podziemne w ramach rewitalizacji a niedawno podpisana została umowa z wykonawcą na dokończenie modernizacji centrum naszej gminy.
W Gwoźdźcu oddana została do użytku nowoczesna sala
sportowa i zagospodarowane zostało jej otoczenie. Zakończony został trzeci etap prac przy częściowej odbudowie
zamku w Melsztynie. Mur wieży podniesiony został do wysokości przeszło siedmiu metrów, skąd już teraz jest piękny
widok na dolinę Dunajca. Gminna Biblioteka Publiczna im.
O. Jana Góry w Zakliczynie rozpoczęła działalność w nowej
lokalizacji. Budynek przy ul. Różanej został wyremontowany, unowocześniony i wyposażony w nowoczesny sprzęt.
Gotowe jest centrum kinowo-konferencyjne w Ratuszu.
Wyremontowaliśmy kilkanaście odcinków dróg gminnych.
Warto tu zaznaczyć, że na remont drogi w Słonej otrzymaliśmy z MSWiA 720 tys. zł dotacji w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych i było to najwyższe dofinansowanie ze wszystkich wniosków z Małopolski, które zostały zakwalifikowane do realizacji. Wybudowany został
ciąg pieszo-rowerowy (trzeci etap) przy drodze wojewódzkiej w Zakliczynie – od skrzyżowania z ul. Polną do ronda. A dzięki oszczędnościom powstałym przy realizacji tej

inwestycji realizujemy dwie zatoki autobusowe przy drodze wojewódzkiej w Lusławicach i Faściszowej, oświetlenie
przejścia dla pieszych, chodniki oraz wiaty przystankowe.
We współpracy ze starostwem powstał również chodnik
przy drodze powiatowej w Stróżach i Woli Stróskiej. Tych
zadań zrealizowanych w różnych obszarach było naprawdę
sporo. Śmiało można stwierdzić, że koronawirus nie zatrzymał inwestycji w gminie Zakliczyn.
Właśnie, jak gmina Zakliczyn radziła sobie z pandemią?
Zarówno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jak i pracownicy Urzędu Miejskiego w Zakliczynie robili wszystko
co mogli, aby wdrażać zalecenia i pomagać zabezpieczać
życie i zdrowie mieszkańców. Mimo pewnych utrudnień
w dostępie do urzędu realizowana była obsługa mieszkańców. Obecnie spada liczba nowych zachorowań i mam nadzieję, że będzie to trwały trend, że jesteśmy na ostatniej
prostej w walce z pandemią. Natomiast nie ograniczyliśmy
naszej aktywności jeśli idzie o nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, co zrobiły niektóre samorządu i na tym wygraliśmy. Ceny robót w przetargach znacznie spadły. Udało się
wiele zrobić w ramach przyjętego budżetu, finanse gminy
na tym nie ucierpiały. Tutaj muszę zaznaczyć, że bardzo
pomogła nam rządowa tarcza antykryzysowa. Otrzymane
1,6 mln zł zabezpieczyło nam wkłady własny do niektórych
inwestycji, w tym do końcowego etapu rewitalizacji Rynku
w Zakliczynie.
Czego życzy Pan mieszkańcom na zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok?
Przede wszystkim spokoju, odpoczynku i… dużo zdrowia.
Życzę rodzinnych świąt, przepełnionych radością i miłością.
Dzielmy się dobrem, a wpatrzeni w biblijny wzór rodziny –
Świętą Rodzinę z Nazaretu odnajdujmy na nowo sens życia,
to co prawdziwe i wartościowe. A w Nowym Roku? Wielu
radosnych chwili i sukcesów, zarówno w życiu osobistym
jak i zawodowym. Byśmy się mogli wreszcie spotykać bez
ograniczeń i rozwijać nasze wzajemne relacje i przyjaźnie.

Komunikat w sprawie wykazu nieruchomości
„Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Zakliczyn, przeznaczonych do oddania w użytkowanie, dzierżawę, najem
i użyczenie.”

Szanowni Klienci Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie
W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej strefy czerwonej Kierownik Zakładu informuje:
Od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie zostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi petentów. Niezbędne sprawy będą załatwiane
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15
telefonicznie pod nr: 146653501 i 509965515, drogą elektroniczną biuro@zuk.zakliczyn.pl lub pocztą tradycyjną.
W związku z powyższym KASA Zakładu Usług Komunalnych zostaje zamknięta.
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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 wodomierzy. Jednocześnie prosimy klientów o samodzielne odczytywanie i podawanie stanu wodomierzy telefonicznie lub
Tekst: Monika Kulak,
Foto: UM Zakliczyn

drogą elektroniczną do dnia 25-go każdego miesiąca.
W przypadku niepodania odczytu wodomierza zostanie
naliczone średnie zużycie z 6 miesięcy (zgodnie z umową).
Usługi związane z wywozem nieczystości będą realizowane na obecnych zasadach.
Proszę zgłaszać chęć otrzymywania faktur drogą elektroniczną, więcej informacji można uzyskać telefonicznie.
Za utrudnienia przepraszamy!

Gminny Punkt Konsultacyjny ponownie w ratuszu

Na czas remontu pomieszczeń po byłej bibliotece i sali
zwanej burmistrzówką, Gminny Punkt Konsultacyjny ds.
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie został przeniesiony do sali konferencyjnej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ojca Jana Góry.
Z dniem 5 listopada została przywrócona działalność
punktu w sali burmistrzówka na parterze zakliczyńskiego
ratusza. Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 14 651 62 48 w godzinach pracy punktu (dyżur członka GKPiRPA w poniedziałki
i czwartki w godz. 16.00-17.00)
Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie https://
www.zakliczyn.pl/profilaktyka/gminny-punkt-konsultacyjny/, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zakliczynie i sali burmistrzówki.
Korzystający z porad specjalistycznych proszeni są
o utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, dezynfekcję rąk oraz zakrywanie ust i nosa. W przypadku ogłoszenia kolejnych ograniczeń wynikających z dalszego wzrostu ilości przypadków zakażeń koronawirusem, dyżury
będą miały charakter konsultacji telefonicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Serdecznie zapraszamy do korzystania z porad.
Ponadto informujemy, że dyżury prawników w ramach
Nieodpłatnej Porady Prawnej pozostają na stałe w sali konferencyjnej biblioteki. Dziękujemy Pani Dyrektor Romanie
Nosek za udostępnienie pomieszczenia na tymczasową

siedzibę punktu konsultacyjnego i zgodę na kontynuację
konsultacji prawnych w ramach NPP w pomieszczeniach
biblioteki.

Podpisanie umowy na dokończenie
rewitalizacji centrum Zakliczyna

Tekst: Monika Kulak,
Foto: UM Zakliczyn

Podpisana została umowa na drugi etap rewitalizacji centrum Zakliczyna, m.in. wykonanie nawierzchni z kostki
granitowej na płycie głównej rynku oraz w części gdzie
znajduje się przystanek autobusowy. Prace zrealizuje firma PROJEKTMP sp. z o.o. z siedzibą w Laskówce Chorąskiej, która wygrała przetarg.
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy umożliwiła decyzja Zarządu Województwa
Małopolskiego, który przyznał gminie Zakliczyn 7,1 mln zł
środków unijnych z programu związanego z rewitalizacją
wsi oraz miasteczek (uchwała z dnia 5.11.2020 roku).
– Roboty budowlane w ramach drugiego etapu obejmą
GRUDZIEŃ 2020 | NR 10/278

7

SERWIS SAMORZĄDOWY

GŁOSICIEL
wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na płycie rynku
oraz w części gdzie znajduje się przystanek autobusowy, elewację i iluminację budynku ratusza oraz wykonanie fontanny.
Postawionych zostanie też osiem obiektów handlowo-usługowych, wyremontowana zostanie kapliczka św. Floriana, odrestaurowana studnia oraz pomnik Poległych i Pomordowanych
za Wolną Ojczyznę – informuje burmistrz Miasta i Gminy
Zakliczyn Dawid Chrobak.
Termin wykonania zadania ustalony został na 30

listopada 2021 roku.
Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu wymienione zostały instalacje – deszczowa i sanitarna oraz energetyczna i teletechniczna. Nawierzchnia z kostki granitowej
pojawia się na drogach i chodnikach przyległych do Rynku
oraz na drodze powiatowej przecinającej miejski plac. Ustawiono również stylowe lampy. Prace związane z pierwszym
etapem zostały dofinansowane kwotą prawie 4,5 mln zł
z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Tekst i Foto: UM Zakliczyn

Chodnik z powiatem
w Stróżach i Woli Stróskiej

We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie Gmina Zakliczyn
wybudowała odcinek chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej
w Stróżach i Woli Stróskiej (II etap).
Samorząd zakliczyńskiej gminy od kilku lat buduje chodniki ze ścieżkami
rowerowymi przy odcinkach dróg powiatowych właśnie we współpracy ze
Starostwem. Zasada jest zazwyczaj taka, że samorządy finansują te zadania
po połowie.
W tym roku powstał przy drodze powiatowej w Stróżach i Woli Stróskiej
ciąg pieszo-rowerowy o długości 339 metrów wraz z kanalizacją deszczową,
oznakowaniem pionowym i poziomym. Poszerzono też jezdnię o pół metra
od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Stróżach (I etap) do skrzyżowania
z drogą gminną, która prowadzi do centrum Woli Stróskiej.
Wartość inwestycji wyniosła 246 tys. zł, a dofinansowanie z Powiatu Tarnowskiego to kwota przeszło 131 tys. zł.

Z największym dofinansowaniem
na remont drogi w Słonej
Samorząd Zakliczyna otrzymał promesę wysokości 720
tys. zł na remont drogi gminnej w miejscowości Słona
o łącznej długości 1,4 kilometra. Z przyznanych środków
finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
gruntownie wyremontowany zostanie odcinek drogi
gminnej w Słonej na Suchą Górę do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia.
W rezultacie wniosku wojewody małopolskiego Łukasza
Kmity, złożonego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, małopolskim samorządom zostały przyznane pieniądze w wysokości przeszło 10 mln zł na realizację
w 2020 roku zadań związanych z remontem lub odbudową
obiektów komunalnej infrastruktury technicznej uszkodzonej w tym roku.
Zadanie, które otrzymało najwyższe dofinansowanie to
remont drogi w Słonej. Gmina Zakliczyn dostała na ten cel
720 tys. zł. Przetarg na powyższe zadanie został rozstrzygnięty w dniu 30 listopada, wykonawcą inwestycji jest firma Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Wojciech
Krzyżak z siedzibą w 33-862 Porąbka Iwkowska 32. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 554.187.43 zł.
– Polski rząd regularnie wspiera samorządy, które borykają
się ze skutkami klęsk żywiołowych. Ostatnio przyznane środki
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z rezerwy celowej trafią do małopolskich samorządów, które
ucierpiały podczas tegorocznych nawałnic. Remonty i odbudowy dróg gminnych i powiatowych są szczególnie istotne
dla mieszkańców. Dlatego mimo szeregu zdań realizowanych
w związku z pandemią dokładamy wszelkich starań, aby udzielić samorządom wsparcia w tym zakresie – powiedział wojewoda Łukasz Kmita.
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Utrzymane stawki podatku rolnego, od
nieruchomości i środków transportu
na dotychczasowym poziomie

W dniu 10 listopada odbyła się XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie podczas, której podjęto m.in. uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała zakłada utrzymanie stawek podatkowych na dotychczasowym poziomie tj. roku 2020, pomimo wzrostu stawek maksymalnych o 3,9% wg danych
z Ministerstwa Finansów.
– Pomimo faktu, że w konsekwencji spowoduje to ograniczenie dochodów w postaci wpływów do budżetu, na połączonych komisjach podjęliśmy decyzję o utrzymaniu stawek

na dotychczasowym poziomie. Jest to forma
pomocy wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
niezależnie od statusu majątkowego, w związku
z trudną sytuacją panującą w naszym kraju. Wiemy, że pandemia jest poważnym problemem dla
każdego gospodarstwa domowego – wyjaśniła
przewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie
Anna Moj.
– Założenie było takie, aby nie obciążać dodatkowo mieszkańców zobowiązaniami podatkowymi i uznaliśmy, że te stawki zostaną utrzymane
na poziomie 2020 roku, więc będzie to kontynuacja stawek, które teraz obowiązywały. Co więcej
chcemy również utrzymać stawkę opłaty za odprowadzanie ścieków na tym samym poziomie, który obowiązuje już od 2015 roku. Nie chcemy zwiększać obciążeń jeśli
chodzi o gospodarstwa domowe na terenie Gminy Zakliczyn.
Również stawki podatku od nieruchomości przeznaczonych
na prowadzenie działalności gospodarczej zostały utrzymane
na poziomie 2020 roku – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. Dobra wiadomość dla płatników podatku od środków transportu, również stawki tego
podatku pozostały bez zmian w roku 2021.

Blisko 75 tys. zł od Marszałka Województwa
Małopolskiego na zakup sprzętu komputerowego
do szkół prowadzonych przez Gminę Zakliczyn
Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził ocenę
wniosków złożonych w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek” (Uchwała Nr 1620/20 ZWM z dnia
18.11.2020 r.). W ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne
w Małopolsce trafi 8 mln zł.
Pakiet Edukacyjny jest w obecnej sytuacji bardzo ważnym uzupełnieniem działań podjętych przez rząd. W ramach konkursu złożono łącznie 214 wniosków, z czego 105
otrzyma grant finansowy na zakup sprzętu komputerowego. Gmina Zakliczyn otrzymała grant na kwotę 74 999,74
zł. W ramach zadania zostanie zakupionych 20 laptopów
i 25 tabletów dla szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Zakliczyn. Podpisywanie umów o powierzenie
grantu planowane jest w grudniu 2020 r.
Przekazane środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego to realne i niezbędne wsparcie dla szkół z terenu Gminy Zakliczyn, z którego będą korzystać uczniowie
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i nauczyciele. Dziękuję Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu i Zarządowi Województwa Małopolskiego
za podejmowanie kompleksowych rozwiązań służących
wsparciu małopolskich samorządów w tym ciężkim pandemicznym okresie – powiedział burmistrz Dawid Chrobak.
Ponadto przypominamy, że Gmina Zakliczyn uzyskała
rządowe dofinansowanie w łącznej wysokości 185 tys zł
na wsparcie nauki zdalnej w ramach 2 projektów grantowych realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. W ramach tych
projektów w kwietniu i czerwcu br. do szkół podstawowych z terenu gminy Zakliczyn trafiło 90 laptopów.
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Węgierski Konsul Generalny w Zakliczynie
W dniu 25 listopada br. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
Dawid Chrobak gościł Konsula Generalnego Węgier w Krakowie pana dra Tibora Gerencséra. W wizycie wziął udział
również Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma. Nowy
Konsul Generalny wizytował cmentarz nr 296 w Paleśnicy,
który wiosną został odnowiony i sfinansowany w całości
ze środków przekazanych przez stronę węgierską, całkowita wartość zadania opiewała na kwotę 150 tys. zł.
Przy okazji wizytacji zapalono symboliczne znicze na odnowionej nekropoli, jak również znajdującym się nieopodal
cmentarzu nr 295 w hołdzie poległym żołnierzom. Przypomnijmy, że w 2019 roku samorząd Gminy Zakliczyn odnowił
kamienne ogrodzenie, schody oraz bramę wejściową cmentarza z I wojny światowej nr 295 w Paleśnicy. Koszt zadania
to 90 tys. zł, z czego 80 tys. zł to dotacja Wojewody Małopolskiego. Na spotkaniu w sali Spytka Jordana w zakliczyńskim ratuszu rozmawiano na temat możliwości realizacji

wspólnych inicjatyw polsko-węgierskich i kilkunastoletniej
współpracy Gminy Zakliczyn z węgierskim miasteczkiem
Jászfényszaru, położonym 50 km od Budapesztu.
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Trzy granty dla „Klucza”

Tekst: Ewelina Siepiela,
Foto: Stanisław Kusiak

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn
„Klucz” do końca 2020 roku realizuje 3 projekty dofinansowane ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Projekty realizowane są w ramach różnych programów:
Mecenat Małopolski – Studio Form Teatralnych „Scena
Jordana” to projekt poświęcony warsztatom teatralnym
dla dzieci i młodzieży, którzy pracując w sekcjach przygotowują się do nagrania spektaklu teatralnego autorstwa
Tekst i Foto:
Ewelina Siepiela

Projekt dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury
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Kazimierza Dudzika pt. „Zasięg” w reżyserii Haliny Machel,
spektakl będzie można oglądać na stronie www.zakliczyninfo.pl 20 grudnia 2020 roku o godzinie 17.00. Wartość
projektu 12 500 zł.
Mały grant – „Trwając w tradycji” to projekt poświęcony
opracowaniu nowego repertuaru artystycznego Zespołu
Folklorystycznego Gwoździec, tym razem przygotowana
zostanie suita lubelska przez choreografa Janusza Cierlika,
dodatkowo w ramach zadania zostaną zakupione stroje ludowe lubelskie-krzczonowskie dla 5 par tańczących. Wartość projektu 12 400 zł.
Małopolskie Orkiestry Dęte 2020 – Rozwój Strażackiej Orkiestry Dętej Filipowice w czasie pandemii ten projekt polega
na organizacji warsztatu musztry online w wykonaniu Dominika Malika dla członków Orkiestry oraz zakupie instrumentu jakim będzie eufonium. Wartość projektu 8 360 zł.

Projekty zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

Nieoczekiwane zakończenie projektu

Stowarzyszenie „Klucz” w terminie od czerwca do października tego roku realizowało
projekt poświęcony edukacji kulturalnej pn.
„ZUL – Szkoła dla Życia”, z zaplanowanych
3 trymestrów zajęć edukacyjnych udało się

zrealizować dwa: pierwszy poświęcony Globalizacji i drugi związany z tematem opakować walory w produkt. Niestety ze względów na panujące ograniczenia spowodowane
nasileniem się epidemii pozostałe zajęcia nie
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mogą się odbyć w tym roku w związku z czym podjęto
decyzje o zakończeniu realizacji projektu, dla dotychczasowych uczestników zajęć zostaną jeszcze przygotowane
i przekazane im dyplomy potwierdzające udział w dotychczasowych zajęciach.
Podczas kilku miesięcy realizacji projektu udało się zrealizować 7 spotkań wykładowych połączonych z panelami
dyskusyjnymi oraz dwa spotkania podsumowujące poszczególne trymestry, w zajęciach łącznie wzięło udział około 25
osób.

Zajęcia z Mistrzem na finiszu

Realizacja projektu przez Stowarzyszenie „Klucz” pt.
„Mistrz i uczeń – heligonka” czyli prowadzenie zajęć gry

Tekst: Monika Kulak,
Foto: Stanisław Kusiak

Dobiega końca projekt edukacyjny realizowany przez Zakliczyńskie Centrum Kultury pn. „Gdy nasi dziadkowie byli
dziećmi”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury. Projekt skierowany jest do
dzieci w wieku 5-13 lat i obejmuje warsztaty, polegające
na zapoznawaniu się i nauczeniu uczestników dawnych
zabaw, tańców charakterystycznych dla naszego regionu
tj. krakowiak, polka, walczyk czy oberek oraz utworów
muzycznych o tematyce ludowej, które kiedyś umilały
czas ich przodkom.
Warsztaty odbywają się w budynku świetlicy w Paleśnicy raz w tygodniu i cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci młodszych i starszych, które z niecierpliwością
czekają na kolejne spotkania. Prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. Do realizacji
warsztatów zaangażowano wieloletniego choreografa i doświadczonego instruktora tańców ludowych Rejonu Krakowiaków Wschodnich, posiadającego bogate doświadczenie
w pracy z dziećmi autystycznymi – Kingę Dubiel-Biel. Kolejnym instruktorem, akompaniatorem muzycznym, kompozytorem oraz kierownikiem kapeli jest Marcin Korbut. Korekta
scenariusza warsztatów a także nauczenie dzieci dawnych
zabaw dziadków, oraz zapoznanie dzieci ze strojami w jakich
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na heligonce przez Tadeusza MaliProjekt dofinansowano ze
ka dobiegają ku końcowi, w grudśrodków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
niu odbędą się ostatnie zajęcia.
pochodzących z Funduszu
Począwszy od maja tego roku
Promocji Kultury
w zajęciach systematycznie brało
udział 7 uczniów, którzy spotykali się i wytrwale ćwiczyli
swoje umiejętności gry na heligonce. Mistrz uczył swoich
uczniów gry tradycyjnych pieśni i przyśpiewek z regionu
Krakowiaków Wschodnich, Pogórzan i Lachów Sądeckich,
uczniowie również mieli możliwość nauczenia się okolicznościowych pieśni na przykład związanych z Bożym
Narodzeniem.
Realizacja tego zadania umożliwiła dalsze kultywowanie
tradycji ludowych i przekaz niematerialnego dziedzictwa jakim niewątpliwie jest gra na heligonce.

Projekt “Gdy nasi dziadkowie
byli dziećmi” dobiega końca

na co dzień chodzili ich przodkowie, zostało powierzone instruktorowi Patrykowi Rutkowskiemu.
Lokalizacja projektu akurat w tej miejscowości okazała
się kluczowa dla jego trwałości, gdyż rejon ten jest szczególnie otwarty na poznawanie lokalnego folkloru, o czym
świadczy zaangażowanie zarówno dzieci jak i ich rodziców
w udział w warsztatach. Pomimo młodego wieku, dzieci
w zajęciach uczestniczą bez rodziców, są bardzo aktywne,
chętnie uczą się kolejnych zabaw, wyliczanek i piosenek.
Dzięki instruktorom dzieci dowiedziały się skąd się wywodzą, poznawały swoje korzenie, lokalną tradycję i zwyczaje swoich przodków. Projekt trafił do rejonu gdzie dzieci
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nie są znudzone folklorem, lokalizacja projektu w miejscu
przenikania się wpływów różnych regionów folklorystycznych sprzyja zainteresowaniu folklorem i budowaniu tożsamości kulturalnej uczestników.
Koordynatorem zadania jest Halina Machel – instruktor ZCK ds. kultury ludowej, opiekun i kierownik Kapeli

„Opatkowice”. Celem, który postawił sobie i do którego dąży
koordynator projektu jest stworzenie z tej wspaniałej grupy
dzieci zespołu folklorystycznego, który w przyszłości mógłby reprezentować naszą gminę na festiwalach i przeglądach
folklorystycznych, czego serdecznie życzymy uczestnikom
i koordynatorowi.

Udana Runda Jesienna
w wykonaniu piłkarzy Dunajca Zakliczyn!

Tegoroczną Rundę Jesienną Tarnowskiej Ligi Okręgowej
piłkarze Dunajca Zakliczyn mogą zaliczyć do bardzo udanych. W ostatnim meczu tej rundy, piłkarze z Zakliczyna
zdecydowanie pokonali na własnym stadionie drużynę
Tuchovii Tuchów 5:1, co było najlepszym podsumowaniem
bardzo dobrej i równej formy piłkarzy Dunajca, którą prezentowali tej jesieni. Mecz z Tuchovią tak jak i cała runda
to pokaz siły i dominacji naszego zespołu.
Piłkarzom nie brakowało również zaangażowania i chęci walki, nawet w niekorzystnych warunkach, co pokazali
choćby w meczu XIV kolejki z zespołem LUKS Skrzyszów
gdzie piłkarze trenera Dariusza Gwiżdża musieli radzić sobie
w 10 już od 6 min meczu, jednak to im nie przeszkodziło
i po zaciętym boju pokonali rywali 3:2.
Praktycznie każdy mecz Dunajca wymagał by opisu,
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w którym było by bardzo dużo ciepłych słów. Zawodnicy
całą rundę zakończyli w wspaniałym stylu bez ani jednej
porażki i jedynie 1 remisem z drużyną Dąbrovii Dąbrowa
Tarnowska co czyni ich jedną z najlepiej punktujących ekip
na tym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Formę naszych
piłkarzy najlepiej zobrazuję tabela naszej ligi gdzie Dunajec
z przewagą 14 punktów nad zespołem Wisły Szczucin przewodzi stawce.
Mimo, że jesteśmy dopiero po rundzie jesiennej nasza
Drużyna pokazała, że zdecydowanie wyrasta poza ligę
okręgową i zasługuję na awans do IV ligi, aby móc rywalizować o jeszcze wyższe cele. Całej Drużynie, trenerom oraz
zarządowi LKS Dunajec Zakliczyn chcieli byśmy serdecznie
podziękować, pogratulować oraz życzyć dalszych sukcesów,
bo wszyscy wierzymy, że to co najlepsze dopiero przed nami.
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Grant z Województwa Małopolskiego dla SOD Filipowice
Województwa Małopolskiego.
To nie jedyna dobra wieść dla Orkiestry, bo warto wiedzieć, że w ramach innego programu grantowego pod nazwą Domosławicka Akademia Umiejętności, realizowanej
w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przez Stowarzyszenie „Entuzjaści uśmiechu” z Domosławic (którego
partnerem jest Zakliczyńskie Centrum Kultury), Orkiestra
w Filipowicach będzie mieć warsztaty dla 30 osób w wymiarze 30 godzin zajęć z gry na instrumencie oraz 20 godzin
teorii. Warsztaty te rozpoczną się w Filipowicach, jeśli tylko
pozwolą na to warunki epidemiczne.
Warto też przypomnieć, że Stowarzyszenie „Klucz”
działające przy Zakliczyńskim Centrum Kultury realizuje aktualnie dwa inne granty z Województwa Małopolskiego, tj.: spektakl teatralny pod tytułem „Zasięg” Studia
Form Teatralnych „Scena Jordana”, na który otrzymaliśmy
grant z Mecenatu Małopolski w wysokości 10 tys. zł oraz
na warsztaty i zakup strojów dla ZF „Gwoździec” w wysokości 8 tys. zł z tzw. małych grantów.

Jest kolejny grant z Województwa Małopolskiego – tym
razem dla „Filipowic”. Do 9 października 2020 roku można było składać wnioski do konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020” organizowanego przez Województwo
Małopolskie. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji w konkursie to 20 tys. zł. łącznie. W tym roku na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu przeznaczyliśmy o 100 tys. zł. więcej niż w poprzednim. Jest
to kwota 350 tys. zł – mówił wicemarszałek Łukasz Smółka podczas ogłaszania konkursu. Marszałek Smółka zna
się na orkiestrach dętych chyba najbardziej w Zarządzie
Województwa.
Celem konkursu grantowego jest wsparcie w obszarze
kultury, które pozwoli na tworzenie i poznawanie kultury,
rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw w różnych
grupach wiekowych. Pomoc dla orkiestr dotyczy zakupu:
instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu
niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem
dla wyposażenia orkiestr dętych – połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem
lub popularyzacją działalności orkiestr
dętych. Stowarzyszenie „Klucz” przygotowało wniosek grantowy na kwotę
Jurków 26, 32-860 Czchów
OLCHAWA
20 tys. zł (zakup trzech instrumentów
i warsztaty dla Strażackiej Orkiestry
Dętej „Filipowice”). Otrzymaliśmy
informację, że otrzymamy dotację
w wysokości 7 tys. zł, tak jak 50 innych
wnioskodawców z Małopolski. W grupie docenionych przez Województwo
Małopolskie jest jeszcze jeden wnioskodawca, który otrzyma 3,5 tys. zł
dotacji. Warto zwrócić uwagę, że do
konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte
2020” napłynęło 100 wniosków. Dziękuję bardzo specjalistce ds. programów grantowych Ewelinie Siepieli
za przygotowanie wniosku po konsultacji z kapelmistrzem SOD „Filipowice”
i Panu Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi za wsparcie naszych starań
„To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/dobę
To oni żyją, a my umieramy”.
oraz Komisji Konkursowej, na czele
Ks. Piotr Pawlukiewicz
603 680 051
z jej przewodniczącym Panem Witoldem Kozłowskim – Marszałkiem
e-mail: biuro@krzysztofolchawa.com
Kwiaciarnia – 693 409 539

Usługi Pogrzebowe OLCHAWA
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Ogłoszenie o planowanych naborach wniosków
Uprzejmie informujemy, że Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
planuje przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy
w następujących zakresach:
• rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz
związanej z sektorem czasu wolnego (w ramach środków uwolnionych);
• rozwijanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego (w ramach środków uwolnionych);
• nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (w ramach środków uwolnionych);
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aplikowania!

Planowany termin naboru wniosków na przełomie grudnia 2020 r./
stycznia 2021 r.
Informujemy równocześnie, że każdy Wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała.

WYKORZYSTAJ SZANSĘ! ZŁÓŻ WNIOSEK!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo:
• na stronie Stowarzyszenia www.dunajecbiala.pl
• w siedzibie Biura LGD Dunajec-Biała (Remiza OSP Zakliczyn, przy
ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn)
• pod numerem telefonu +48 14 665 37 37
Tekst: Jan Czaja,
Foto: Karolina Hajduga

Dwie nowe altany dzięki grantowi LGD Dunajec – Biała

Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego na obszarze
LGD Dunajec-Biała poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2 projekty z Gminy Zakliczyn
Kolejny projekt grantowy jaki był realizowany przez Lokalną
Grupę Działania Dunajec – Biała dotyczył małej infrastruktury
turystyczno – rekreacyjnej. Jego celem było zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego na obszarze LGD Dunajec-Biała. Projekt realizowany był z zakresu rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej. Kwota przyznana na realizację całego projektu

w tym 5 zadań grantobiorców wynosiła łącznie 99 953,00 zł.
W ramach tego projektu grantowego założono realizację pięciu ważnych zadań i z tej możliwości wsparcia skorzystało pięć
podmiotów, które w każdej z gmin należących do LGD wykonało małą infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi turystyki i rekreacji obszaru. Zadania realizowane były przez 2 podmioty
z Gminy Zakliczyn Koło Gospodyń „Wróblowianki”, Ochotnicza Straż Pożarna w Charzewicach oraz Gminę Pleśna, Stowarzyszenie „Panieńska Góra”, Stowarzyszenie „Rozwój Wsi
Pławna”. Koło Gospodyń „Wróblowianki” zrealizowało zadanie
pn. „Turysto, usiądź pod mym dachem...” – budowa altany turystyczno-wypoczynkowej, w ramach którego wybudowano altanę wraz z ławkami i stołem. Obiekt ten zapewni pełen odpoczynek dla mieszkańców i turystów odwiedzający obszar LGD
Dunajec – Biała. Dzięki zaangażowaniu jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Charzewicach powstała altana służąca społeczności lokalnej. Dzięki zamieszczonej tablicy z mapą turyści
mogą zlokalizować ciekawe punkty na naszym terenie, wybrać
się w dalszą podróż a mieszkańcy poznać mniej znane atrakcje.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Materiał opracowany przez Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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10 LAT LANGUAGE SOLUTIONS
CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
10 lat, aż trudno w to uwierzyć! Z jednej strony wydaje
się, że to była zaledwie chwila, moment, z drugiej kiedy
zacząć zastanawiać się nad tymi wszystkimi zdarzeniami,
spotkaniami, doświadczeniami, wyzwaniami mniejszymi
i większymi, zdaje się że minęło co najmniej kilka wieków
od pierwszego otwarcia drzwi naszej szkoły.
Kiedy dekadę temu postanowiłam nieśmiało zrealizować
swoje marzeniae i otworzyć szkołę językową nigdy nie sięgałam tak daleko w przyszłość, jak dziesięć lat do przodu.
Nigdy też nie przypuszczałam, że tak się rozwinie. Jednak
w swoją szkołę od samego początku wkładam całe swoje
serce. Tutaj mam możliwość realizować samą siebie i robić
to co najbardziej kocham – uczyć. Od samego początku
moim założeniem było, aby stworzyć miejsce do którego
uczniowie młodsi i starsi przychodzą z przyjemnością, a nie
z przymusu. Moja szkoła miała być miejscem gdzie można
bez stresu rozwijać się językowo, gdzie dzieciaki witane są
z uśmiechem, miejscem gdzie poza wiedzą daje się dzieciom
serce. Po tych dziesięciu latach z nieskrywaną radością i satysfakcją przyznaję, że takie podejście nadal daje mi siłę
i motywację do działania każdego dnia.
W Language Solutions staramy się otoczyć naszych
uczniów językiem, dać im możliwość rozwoju, nie tylko poprzez regularne uczestnictwo w zajęciach na najwyższym
poziomie, ale również poprzez wyjazdy na obozy językowe
w kraju i za granicą, zajęcia i warsztaty z Native Speakers,
imprezy i wydarzenia, które wymagają używania języka
w praktyce.
Przygodę z językiem angielskim można zacząć już od 6
miesiąca życia na zajęciach Musical Babies oraz Musical
English. Jest to autorski program wielokrotnie nagradzany
za innowacyjność i nowatorstwo. Język niemiecki, hiszpański oraz francuski zaczynamy już z dziećmi od 3 roku życia.
Natomiast języki rosyjski i włoski od 7 roku życia.
Centrum językowe oferuje wiele kursów zarówno dla
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Przygotowujemy do egzaminów szkolnych i międzynarodowych certyfikatów.
Obecnie prowadzimy również zajęcia online, tak że miejsce
zamieszkania nie ma już znaczenia.
Nasi uczniowie, którzy zakończyli już z nami naukę, jak
również Ci aktualnie uczęszczający na zajęcia odnoszą
liczne sukcesy językowe. Wykształciliśmy wielu laureatów
konkursów i olimpiad, również tych ogólnopolskich, z dumą
możemy pochwalić się ambitnymi, młodymi ludźmi w dwujęzycznych szkołach średnich, jak również absolwentami
i studentami na kierunkach językowych wyższych uczelni,
których zaraziliśmy naszą fascynacją do języków.
Oczywiście nie spoczywamy na laurach! Jestem szczególnie dumna z naszego nowego partnerstwa ze szkołą językową na Malcie IELS Institude of English Langauge Studies,
gdzie nasi uczniowie spędzili letni obóz językowy. Nadal
współpracujemy z Learning Enterprises, dzięki tej kooperacji
co roku w wakacje gościmy u siebie Native Speakers ze Stanów Zjednoczonych. Na kolejne lata już rodzą się pomysły
i plany. Cały czas uczymy się, szkolimy i rozwijamy. Ale cel
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jest ten sam od dziesięciu lat –
zapewnić jak najlepszą jakość
nauczania i nadal rozwijać zamiłowanie do języków obcych
u młodszych i starszych.
Na
koniec
oczywiście
podziękowania!
Nic nie byłoby możliwe bez
wsparcia ze strony rodziny.
Moja kochana mama, tata,
siostry, mąż wspierali każdy
mój krok i pomagali przy każdej okazji od samego początku istnienia szkoły. Szczerze,
nie wiem jak oni to robią, ale zawsze są kiedy ich potrzebuje.
Bardzo Was kocham i dziękuję!
Ponadto, dziękuję z całego serca wszystkim nauczycielom z którymi miałam i mam zaszczyt pracować. To cudowne, że możemy uczyć się od siebie, wymieniać doświadczenia i ciągle ulepszać swój warsztat. Specjalne podziękowania
chciałabym skierować do Teacher Anetki, Justyny, Angeliki,
Agnieszki i Kasi za to że wspierają mnie od samego początku!
Jednak największe podziękowania należą się Wszystkim
Uczniom i ich Rodzicom za zaufanie mi, za zaufanie nam.
Dziękuję za współpracę i każde dobre słowo. To Wy Drodzy
Uczniowie napędzacie nas aby iść ciągle naprzód, to Wy dajecie nam motywację i siłę do działania każdego dnia.
Dziękujemy za wszystkie życzenia z okazji dziesięciolecia! My również życzymy Wam aby zamiłowanie do języków
obcych i Wasz osobisty rozwój był zawsze priorytetem!
Pamiętajcie, że nauczyciel tylko otwiera drzwi, czy je
przejdziecie zależy tylko i wyłącznie od Was!
...and the sky is the limit. :-)
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Konkurs Głosiciela
W listopadowym Konkursie „Głosiciela” prawidłowe hasło: Pod Biało-Czerwoną, które raczej nie sprawiło dużej trudności, przesłało łącznie 80 osób.
W wyniku losowania przeprowadzonego pod nadzorem sekretarza redakcji
Marii Chruściel, bony upominkowe wędrują do:
– Pani Jadwiga Kwiek ze Słonej – bon do sklepu Anitex
– Pani Marzena Socha z Wesołowa – bon do sklepu Biedronka
(do zrealizowania na stoisku mięsnym)
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.
Zapraszamy do udziału w grudniowym konkursie:
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Uzupełnij brakujące litery w wyrazach, wytnij/zrób zdjęcie
i prześlij listem/mailem albo przynieś do Redakcji (Rynek 1, Ratusz,
glosiciel@op.pl) wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem.
Spośród tych, którzy nadeślą do 20 listopada 2020 roku prawidłowe
odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez firmę
Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie.

Powodzenia!

