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ukazuje się od 1993 roku

Szanowni Czytelnicy! 
Pomimo trwających wakacji zarówno samorząd jak i jed-
nostki organizacyjne (m.in. Zakliczyńskie Centrum Kultury) 
nie zwalnia tempa i realizuje zamierzone cele oraz podej-
muje nowe wyzwania. W tym numerze Głosiciela znajdą 
Państwo informacje z sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej 
w Zakliczynie i komunikaty Urzędu Miejskiego w sprawie 
trwającego Narodowego Spisu Powszechnego, przeczyta-
cie również o zmianach w programie „Czyste powietrze”, 
czy też o nowym obowiązku dla właścicieli budynków,  
w których znajduje się źródło ciepła typu piec centralnego 
ogrzewania, kominek, koza itp. Pod koniec czerwca samo-
rząd otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu dopłat na 
budowę 30 mieszkań w Paleśnicy – o szczegółach można 
przeczytać w artykule. Burmistrz Dawid Chrobak został po-
nownie wybrany na członka zarządu Związku Samorządów 
Polskich i w obecnej kadencji będzie pełnił funkcję wice-
prezesem związku a podczas obchodów 40-lecia rejestracji 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolni-
ków Indywidualnych „Solidarność” został odznaczony za za-
sługi na rzecz NSZZ RI Solidarność. W części informacyjne 
możemy przeczytać o planowanych 10. Dożynkach Gminy 
Zakliczyn i awansie LKS Dunajec Zakliczyn do IV Ligi.

W dziale kulturalnym przeczytamy o IV. Biesiadzie Ry-
cerskiej w Melsztynie, a także kto był gościem podczas Ma-
łopolskiej Gali Papieskiej i powstających krótkich filmach 
o obrzędach ludowych naszego regionu zaczerpniętych  
z dziedzictwa przodków, realizowanych przez doświadczo-
ną ekipę ZCK i debiutujących członków Kapeli „Opatkowi-
ce” oraz uczestników warsztatów muzycznych i tanecznych. 
Zachęcam do udziału w kolejnych projektach realizowa-
nych przez Zakliczyńskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie 
„Klucz”, o których szerzej w artykule.

Zapraszam do lektury
Monika Kulak
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Zamyślenia ojca Andrzeja – marzec 2021

Absolutorium i wotum zaufania 
dla Burmistrza jednogłośnie

„... a tam jeszcze nie ma nas.”
Znowu lato „miłościwe lato”.
Tego roku jest wybawieniem.
Wychodzimy jakby z „domu niewoli”,
z miejsca do którego przykuła nas
„pandemia”, 
i wyruszamy na spotkanie z przyrodą,
a przede wszystkim na spotkanie
z ludźmi...

Pascal wprawdzie radził „siedzieć
w izbie”, a Tomasz a` Kempis 
stwierdził, że ilekroć wychodził
między ludzi,tym mniejszym wracał
człowiekiem, a ja jednak pozwolę
sobie tutaj być innego zdania.

Nie można się izolować. 
Trzeba wychodzić z domu i przebywać
z ludźmi.
Więcej: spotykać ludzi, mieć oczy
otwarte na ich potrzeby i cierpienia.
Nawet pesymistyczny Kohelet przyznaje:
„I poznałem, że nie ma nic lepszego

prostych rzeczy, aby uczyć się od nich 
spokoju...

Wakacje są nie tylko świętem ciała:
wielu ludzi właśnie podczas nich ma
czas na odkrywanie własnej duszy 
i tego, co się w niej dzieje.
Dla wielu wakacje są czymś w rodzaju
rekolekcji. 
Rekolekcjonistą może być taka Jamna.
Tu są małe górki, małe poletka owsa
i żyta pomiędzy lasem wciśnięte w zbocza,
rozległe dolinki i co krok inny krajobraz:
jar, pole, lasek, krzaki na zboczu.
Pstrzę, patrzę i zaczynam powoli móc się
modlić, 
a to zawsze początek powrotu do ludzi...

Życzę wszystkim dobrych wakacji, dobrego
wypoczynku i takich chwil, jak na Jamnej,
by odejść od świata - zanurzyć się w Bogu
a potem 
znowu powrócić do świata z powrotem
z tym jednak przekonaniem, że co nieważne
jeszcze wczoraj, takie ważne teraz...

niż weselić się i za życia swego czynić 
dobrze”.
To wszystko wydaje się łatwiejsze latem.
Wracamy do radości, do prostych radości,
których pełna jest przyroda. Wracamy do 

Tekst: 
Monika Kulak

Tradycją naszego samorządu było, że na koniec roku szkol-
nego honorowano uczniów, którzy odnieśli sukcesy na 
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, poprzez zaprosze-
nie na sesję Rady Miejskiej i wręczenie wyróżnień, jednak 
ze względu na pandemię, w tym roku uczniowie zostali 
uhonorowani poprzez odczytanie listy wyróżnionych i ich 
osiągnięć. W tym gronie w roku szkolnym 2020/2021 zna-
leźli się uczniowie:

zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowi-
cach:
1. Wiktoria Wolak klasa VII, opiekun - Lucyna Migda
2. Michał Wszołek klasa VII, opiekun - Lucyna Migda.

25 czerwca w ratuszu miała miejsce XXXiX Sesja rady miejskiej w zakliczynie podczas, której rada udzieliła Bur-
mistrzowi dawidowi chrobakowi jednogłośnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz 
wotum zaufania. To jeden z najważniejszych dni w pracy samorządowej Burmistrza. Udzielenie wotum zaufania  
i absolutorium poprzedziły uchwały w sprawie przyjęcia raportu o stanie Gminy zakliczyn za rok 2020 oraz Spra-
wozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. raport jest szczegółowym dokumentem przedstawiającym sytuację 
Gminy zakliczyn we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, a przede wszystkim: stan budżet gminy, podatki  
i opłaty lokalne, inwestycje gminne, mienie gminne i gospodarka komunalna, oświata i kultura, pomoc społeczna, 
profilaktyka uzależnień i współpraca z organizacjami pożytku publicznego, administracja oraz realizacja uchwał 
rady miejskiej w zakliczynie.

zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy:
1.  Magdalena Sowa klasa II, opiekun - Izabela Pawłowicz.
2. Sofiia Kotiuk klasa III – opiekun - Marcin Szlachta.
3. Małgorzata Guśtak klasa VII - opiekun Anna Jędryka.
4. Amelia Piotrowska klasa VII - opiekun  Anna Jędryka.
5. Urszula Grudzińska klasa VII - opiekun Anna Jędryka.
6. Natalia Klimek klasa VIII - opiekun Barbara Tokarz

-Szwonder.
7. Oliwia Chrobak klasa VIII – opiekun Barbara Tokarz-Szwonder

Szkoła Podstawowa im. lanckorońskich w zakliczynie:
1. Jan Luna-Świerczek z klasy IV– opiekun Anna Okońska
2. Maja Zając, klasa VIII – opiekun Anna Okońska
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3. Julia Urbańczyk, klasa IV– opiekun Bogusław Wróbel  
i Anna Okońska,

4. Kinga Świerczek, klasa VIII – opiekun Beata Krzyżak;  
opiekun Michał Chruściel;  opiekun Bogusław Wróbel

5. Magdalena Markowicz klasa VIII, Natalia Markowicz kla-
sa VI, Monika Krzemień klasa VI, Arkadiusz Gołąb klasa 
VI – opiekun Irena Flakowicz

6. Nikodem Nagel klasa IV – opiekun Mateusz Malik.
Wszystkim wyróżnionym uczniom i ich opiekunom oraz 

rodzicom w imieniu Rady Miejskiej gratulacje złożyła Prze-
wodnicząca Anna Moj oraz Burmistrz Dawid Chrobak.

*   *   * 
W dalszej części obrad głos zabrał Burmistrz Dawid 

Chrobak przedstawiając Raport o stanie gminy za rok 2020. 
Z treścią Raportu można zapoznać się pod linkiem: https://
www.zakliczyn.pl/wp-content/uploads/2021/06/raport-o
-stanie-gminy-zakliczyn-za-rok-2020.pdf.

Reasumując, dane przedstawione w Raporcie, wydatki 
na zadania inwestycyjne i remonty osiągnęły kwotę ponad 
13,6 mln zł i stanowią ok. 20% wszystkich wydatków bu-
dżetu gminy (68 mln zł). Łącznie w 2020 r. udało się pozy-

skać i wydatkować na inwestycje w Gminie Zakliczyn ponad 
5,7 mln zł środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne stano-
wią 42% środków wydatkowanych na inwestycje i remonty 
w 2020 roku. Łącznie od początku bieżącej kadencji samo-
rządu na inwestycje przeznaczyliśmy kwotę ponad 50 mln zł, 
z czego 30 mln zł to środki zewnętrzne pozyskane z różnego 
rodzaju funduszy oraz programów rządowych i unijnych.

Jak podkreśla Burmistrz Chrobak sukces inwestycyj-
ny gminy to efekt dużego wsparcia finansowego Polskie-
go Rządu, Parlamentarzystów PiS i Zjednoczonej Prawicy, 
jak również efekt bardzo dobrej współpracy z samorządem 
Województwa Małopolskiego oraz z samorządem Powiatu 
Tarnowskiego. Realizacja budżetu gminy jest udziałem bar-
dzo wielu osób, które starają się jak najlepiej wykonywać 
swoje zadania.

Burmistrz skierował słowa podziękowania do Radnych 
Rady Miejskiej na czele z Panią Przewodniczącą Anną Moj 
oraz pracowników Urzędu Miejskiego, w szczególności do 
Pani Skarbnik Urszuli Nowak i Pana Zastępcy Dawida Dru-
kały, a także do sołtysów oraz dyrektorów i pracowników 
gminnych jednostek organizacyjnych – szkół i przedszkoli, 
żłobka, ZCK, ZUK, GOPS, Biblioteki.

Tekst: Rafał Kubisztal
foto: z arch. D. Chrobak Zasłużony dla NSZZ RI Solidarność

Burmistrz miasta i Gminy zakliczyn dawid chrobak został wyróżniony złotą odznaką „zasłużony dla nSzz ri 
Solidarność”. otrzymał je podczas obchodów 40. rocznicy rejestracji związku, które odbyły się w 27 czerwca br. 
w Warszawie z udziałem przedstawicieli władz i instytucji państwowych, parlamentarzystów, związków zawodo-
wych i organizacji rolniczych.
Burmistrz Dawid Chrobak to syn ś.p. Stanisława Chrobaka, 
współzałożyciela NSZZ RI Solidarność, senatora RP z ramie-
nia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w latach 1989-
-1991 i wójta gminy Zakliczyn po przemianach ustrojowych 
w naszym kraju. To właśnie w dużej mierze dzięki jego Ojcu 
w latach 80-tych minionego stulecia ziemia zakliczyńska,  
a potem także cały region tarnowski były jedynymi z najmoc-
niejszych w kraju ośrodków działania rolniczej „Solidarności” 
i sprzeciwu wobec komunistycznej władzy.

Dawid Chrobak kontynuuje patriotyczne rodzinne trady-
cje, także te związane z rolniczym Związkiem. To z jego inicja-
tywy w 2014 r. wznowione zostały coroczne spotkania NSZZ 
RI Solidarność przy Grobie Wincentego Witosa w Wierzcho-
sławicach w rocznice urodzin wybitnego przywódcy chłopów 
polskich. Uczestniczą w nich najważniejsze osoby w państwie, 
w tym dwa razy obecny był na tych wydarzeniach prezydent 
RP Andrzej Duda, a raz premier Mateusz Morawiecki.

Odznaczenie burmi-
strzowi wręczyła prze-
wodnicząca NSZZ RI „So-
lidarność”, poseł Teresa 
Hałas wraz z zastępcami: 
senatorem Jerzym Chró-
ścikowskim i Aleksandrem 
Tadychem. To najwyższe 
możliwe wyróżnienie przy-
znawane przez rolniczy 
Związek.
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Tekst: 
Barbara Witek

Tekst: publikacja 
UM Zakliczyn

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” 
– wycofanie dotacji na kotły węglowe  
i podwyższenie progów dochodowych

Bądź odpowiedzialny –  
zaszczep się dla siebie i innych!

od 1 lipca 2021 roku wnioskodawcy w programie czyste Powietrze muszą się liczyć z trzema nowościami. Pierwsza 
z nich, wcześniej zapowiadana przez rząd i fundusz, zakłada wycofanie dotacji na kotły węglowe. Kolejna zmiana 
obejmuje zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu. zostanie poszerzona 
także lista kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

Wykonano już ponad 29 mln szczepień przeciw coVid-19. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 16 mln 890 tys. 
osób. W pełni zaszczepionych jest już 12 mln 350 tys. obywateli. Tylko szczepienie pozwala uniknąć zachorowania  
na coVid-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie.

nie ma już dotacji na kotły na węgiel
Na terenie województwa małopolskiego nie ma już moż-

liwości uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu kotła 
na węgiel. Zmiana ta wynika m.in. z Programu Ochrony Po-
wietrza dla Województwa Małopolskiego.

Wyższe progi dochodowe
NFOŚiGW podjął decyzję także o podwyższeniu pro-

gów dochodowych warunkujących możliwość ubiegania się  
o podwyższony poziom dofinansowania do 60% kosztów.

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy, 
przypadający na członka rodziny miesięcznie, wzrośnie do  
2 189,04 zł

Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy, 
przypadający na członka rodziny miesięcznie, wzrośnie do  
1 563,60zł.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym stan-
dardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie Czy-
ste Powietrze, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie 
ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet  
o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do  
9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosz-
tów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W pod-
wyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 
60% kosztów).

Ponadto przypominamy, że Urząd Miejski w Zakliczynie 
prowadzi punt obsługi rządowego programu „Czyste Powie-
trze” (pokój 23, III piętro Urzędu, tel.: 14/632-64-74).

Mieszkańcy Gminy Zakliczyn mogą skorzystać z pomocy 
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, a także rozli-
czeniu otrzymanego dofinansowania.

Początkowo obowiązywała zasada, że druga dawka szcze-
pienia przeciw COVID-19 podawana jest w tym samym punkcie 
co pierwsza. W okresie wakacyjnym może to bardzo ograniczać 
planowanie wyjazdów po Polsce. Wychodząc naprzeciw Naro-
dowy Program Szczepień, umożliwia w prosty sposób zmianę 
miejsca przyjęcia drugiej dawki. Możesz to zrobić:

 ҄ za pośrednictwem bezpłatnej infolinii 989 – konsultant 
poprosi o Twój nr PESEL oraz miasto lub adres nowego 
punktu szczepień,

 ҄ logując się na Internetowym Koncie Pacjenta na stronie 
www.pacjent.gov.pl – tam w zakładce szczepienia prze-
ciw COVID-19 możesz kliknąć „Zmiana wizyty” i wybrać 
dowolny punkt szczepień.
Pamiętaj, że jeżeli chcesz przyjąć drugą dawkę w tym 

samym punkcie, nie musisz dokonywać żadnych zmian. Wy-
starczy, że zgłosisz się w wyznaczonym terminie i przyjmiesz 
drugą dawką. Po otrzymaniu pełnego szczepienia możesz za-
pisać się do loterii z licznymi nagrodami.

Milion złotych za zaszczepienie się
1 lipca ruszyła loteria z nagrodami dla osób pełnoletnich 

w pełni zaszczepionych. Osoby zaszczepione jedną dawką 

To już ostatnia prosta – wspólnie możemy przyspieszyć za-
kończenie pandemii. Bądź odpowiedzialny i zarejestruj się na 
szczepienie przeciw COVID-19. Wspólnie możemy uniknąć 
IV fali koronawirusa.

ruszyła możliwość szczepienia drugą dawką w dowol-
nym punkcie oraz loteria dla zaszczepionych

Od 1 lipca możemy przyjąć druga dawkę szczepionki 
przeciw COVID-19 w dowolnym punkcie szczepień. Ruszy-
ła również loteria z nagrodami dla osób w pełni zaszcze-
pionych. Zarejestruj się i wygraj nawet milion złotych. Aby 
zmienić termin szczepienia lub zapisać swój udział w loterii, 
wystarczy zadzwonić na bezpłatną infolinię 989 albo zalogo-
wać się na swój profil na www.pacjent.gov.pl.

Od początku lipca wszystkie osoby, które przyjęły pierw-
szą dawkę szczepienia przeciw COVID-19, mogą przyjąć 
drugą dawkę w dowolnym miejscu. To kolejne udogodnie-
nie w Narodowym Programie Szczepień, które nie ogranicza  
w planowaniu wakacji. Również 1 lipca rusza loteria z nagroda-
mi dla wszystkich pełnoletnich osób w pełni zaszczepionych.

druga dawka przeciw coVid-19 w dowolnym punkcie 
szczepień
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Tekst: 
Barbara Witek

Johnson&Johnson lub dwiema dawkami szczepionek firm 
Astra Zeneka, Moderna lub Pfizer mogą rejestrować się  
w narodowej loterii. Wystarczy mieć ukończone 18. rok ży-
cia. Zarejestruj się, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989 lub 
logując się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta przez 
stronę www.pacjent.gov.pl. Wyraź zgodę i weź udział w lote-
rii, która potrwa do 30 września 2021 r.

1 lipca wystartowała Loteria Narodowego Programu Szcze-
pień. Każdy w pełni zaszczepiony ma cztery szanse na nagrody: 
jedną nagrodę natychmiastową, jedną nagrodę tygodniową, 
jedną nagrodę miesięczną oraz jedną nagrodę finałową.

Nagrody natychmiastowe – codziennie do wygrania na-
grody pieniężne o wartości 200 zł lub 500zł,

Nagrody tygodniowe – to nagrody pieniężne w wysoko-
ści 50 tys. złotych oraz hulajnogi elektryczne,

Nagrody miesięczne – pieniężne w wysokości 100 tys. 
złotych oraz samochody osobowe,

Nagrody finałowe – losowanie 6 października – dwa razy 
po 1 mln złotych oraz dwa samochody osobowe.

Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 
Szczegóły dotyczące loterii, nagród, regulaminu oraz terminów 
losowań dostępne są na www.gov.pl/szczepimysie/loteria.

Kampania telefoniczna – rozmowy z niezdecydowanymi
Narodowy Fundusz Zdrowia wykonał już 180 tys. połą-

czeń do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły. Konsultanci 
przekonują niezdecydowanych, podkreślając, że szczepienia 
przeciw COVID-19 to jedyna broń z pandemią. Podczas roz-
mowy można od ręki zarejestrować się, wybierając dogodny 
termin i miejsce szczepienia.
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Nowa reprezentacja samorządówTekst I foto: 
Rafał Kubisztal

Burmistrz miasta i Gminy zakliczyn dawid chrobak został wybrany wiceprezesem związku Samorządów Polskich, 
a Starosta Tarnowski roman Łucarz znalazł się w komitecie doradczym stowarzyszenia, które jest nową reprezen-
tacją samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W latach 2017 – 21 Burmistrz dawid chrobak pełnił 
funkcję członka zarządu związku Samorządów Polskich.

Samorządy, które łączą wspólne wartości wynikające z kato-
lickiej nauki społecznej, dbałość o rodzinę i tradycję budują 
korporację samorządową odpowiadającą na wiele współ-
czesnych wyzwań, m.in. związanych z nowoczesnym podej-
ściem do zarządzania społecznościami lokalnymi w związku  
z ogromnym postępem technologicznym i naukowym. 
– Zależy nam na silnej Polsce, która będzie potrafiła jak naj-
lepiej zadbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb Polaków, 
a jednocześnie na silnej reprezentacji samorządowej. Aby sa-
morządy lokalne miały odpowiednie wsparcie od państwa, aby 
ich głos był wysłuchiwany i uwzględniany. Dlatego w 2017 r. 
powołaliśmy to stowarzyszenie – mówi Dawid Chrobak.

Celem korporacji samorządowej jest szybkie reagowanie 
na pojawiające się problemy i zagrożenia. Członkowie ZSP 
podkreślają, że zależy im na dialogu samorządu z rządem, 
parlamentem i instytucjami państwowymi oraz opracowy-
waniu wspólnych stanowisk w procesach konsultacji doku-
mentów rządowych. Chcą inicjować korzystne dla samo-
rządów zmiany w polskim prawie, propagować i realizować 
wspólne przedsięwzięcia służące rozwojowi współpracy sa-
morządów oraz organizować różnego rodzaju wydarzenia.

Funkcję prezesa zarządu ZSP kolejną kadencję pełnił bę-
dzie burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.

Tekst:
Kazimierz Dudzik
foto: 
Dawid Chrobak

Szybka reakcja Burmistrza i Wojewody  
na zniszczenia wyrządzone przez nawałnicę

nawałnica, która przeszła przez Gminę zakliczyn w godzinach popołudniowych i wieczornych 24 czerwca 2021 
roku, wyrządziła sporo strat w gminnej infrastrukturze drogowej, szczególnie w takich miejscowościach, jak ruda 
Kameralna, Filipowice Stróże, Wola Stroska, Wesołów, zdonia i w mieście zakliczyn. Tego samego dnia Burmistrz 
dawid chrobak powołał gminny sztab zarządzania kryzysowego, który niezwłocznie przystąpił do szacowania strat 
i ich zgłoszenia do Wojewody małopolskiego, a także do naprawy zniszczonej infrastruktury. 
Już 26 czerwca (w sobotę), przyjechali do Za-
kliczyna Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita 
i Wicewojewoda Ryszard Pagacz, by w towa-
rzystwie Burmistrza udać się na tereny, które 
najbardziej ucierpiały od żywiołu.

Goście byli pod wrażeniem nie tylko 
zniszczeń, ale także szybkich i skutecznych 
działań Burmistrza Dawida Chrobaka, któ-
rego służby w ciągu zaledwie 10 godzin 
udrożniły mieszkańcom dojazd, wykonu-
jąc prace stabilizujące brzeg Rudzanki oraz 
uzupełniając podbudowę drogi.

Wojewoda obiecał wsparcie w likwi-
dacji zniszczeń dokonanych przez czerw-
cową nawałnicę w Gminie Zakliczyn.

11 lipca po raz kolejny nawałnica 
dokonała o wiele większych zniszczeń 
na terenie gminy Zakliczyn. Trwa sza-
cowanie i naprawianie szkód. Ulew-
ny deszcz podtopił budynki i posesje.  
W miejscowościach Ruda Kameralna, 
Filipowice, Wola Stróska, Stóże, Weso-
łów i Zakliczyn woda zniszczyła infra-
strukturę drogową.
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Tekst: Barbara Witek
CEEB – Nowy obowiązek wszystkich 
właścicieli budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została 
wprowadzona na mocy ustawy z dnia 28 października 2020 r. 
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 2127).

Terminy:
• dla budynków, które już istnieją, właściciel lub za-

rządca budynku będzie miał 12 miesięcy na dokona-
nie wpisu do CEEB 

• dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 
14 dni od dnia oddania budynku do użytkowania.

W jaki sposób będzie można złożyć deklarację do ceeB:
W formie elektronicznej – poprzez stronę internetową 

https://zone.gunb.gov.pl/. Aby złożyć deklarację w ten spo-
sób, trzeba posiadać profil zaufany.

W formie papierowej – deklarację można pobrać i złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (lub w innym Urzędzie 
właściwym, zgodnie z lokalizacją budynku)

Tekst:
UM Zakliczyn

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi 
prowadzą wywiady bezpośrednie w terenie

od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 
(dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest narodowy Spis Powszechny lud-
ności i mieszkań 2021. dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych 
dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte 
tajemnicą statystyczną. odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygod-
niejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis in-
ternetowy – na stronie spis.gov.pl należy zalogować się do 
aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza 
można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę. 
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się 
przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer te-
lefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00–18:00. Jest to opcja bezpiecz-
na, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy 
sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca 
się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.

Osoby chcące spisać się samodzielnie mogą również sko-
rzystać z punktów spisowych przygotowanych w każdym 
urzędzie gminy i miasta (Urząd Miejski w Zakliczynie, pok. 
5), jak również w siedzibie i oddziałach Urzędu Statystycz-
nego w Krakowie (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, 
Zakopane), gdzie dostępne są stanowiska komputerowe do 
samospisu, a pomocą służą pracownicy biur spisowych.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kon-
taktować się rachmistrzowie spisowi:

• telefonicznie – każdy respondent, do którego zadzwoni 
rachmistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefo-
nu jeden z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 
lub 22 279 99 99;

• bezpośrednio – rachmistrzowie posługują się przeno-
śnym urządzeniem elektronicznym – smartfonem i to na 
nim będą rejestrować wszystkie informacje uzyskane od 
osób, z którymi przeprowadzą wywiad.

Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii, a odwiedzi 
Cię lub zadzwoni do Ciebie rachmistrz spisowy – zgodnie z usta-
wą nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

Przed rozpoczęciem wywiadu telefonicznego rachmistrz 
zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska oraz 
– na życzenie respondenta – także numeru identyfikato-
ra rachmistrza spisowego. Rachmistrz prowadzący wywiad 
bezpośredni w terenie jest zobowiązany do okazania identy-
fikatora rachmistrza spisowego.

Dla bezpieczeństwa można zweryfikować tożsamość 
rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową pod numer tele-
fonu 22 279 99 99 lub sprawdzając samodzielnie w aplika-
cji „Sprawdź rachmistrza” dostępnej na stronie spis.gov.pl.  
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, co do osoby rachmi-
strza, należy jak najszybciej skontaktować się z oficerem dy-
żurnym policji dzwoniąc na alarmowy numer 112.

Dodatkowym elementem weryfikacji tożsamości rachmistrza 
w trakcie nawiązanej już rozmowy telefonicznej jest poproszenie 
go o podanie jednej dowolnie wybranej cyfry z pięciu ostatnich 
cyfr numeru PESEL respondenta – w przypadku zgodności poda-
nej cyfry uznanie rachmistrza za prawidłowo uwierzytelnionego.

W trakcie realizacji prac spisowych rachmistrzowie NIE 
PYTAJĄ o oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer 
konta czy wysokość zarobków, nie będą również mierzyć po-
wierzchni mieszkania ani domu. Takie pytania mogą wskazy-
wać na próbę wyłudzenia danych, co należy zgłosić na Policję.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie tej informacji osobom 
starszym z Państwa rodzin, grona znajomych i sąsiadów, a także 
o pomoc w spisaniu się bliskim osobom, dla których samodziel-
ne wywiązanie się z tego obowiązku może być trudnością.

od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła (np. piec centralnego ogrze-
wania, kominek, koza itp.) jest zobowiązany do złożenia deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności Budynków.
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Tekst i foto:
Monika Kulak Dwa serca na nakrętki w Zakliczynie

Przed budynkiem Przedszkola Publicznego nr 1 w Zakliczy-
nie pod koniec czerwca odsłonięto pierwsze w mieście Za-
kliczyn serce na nakrętki, które powstało z inicjatywy Bur-
mistrza Dawida Chrobaka. Na uroczyste odsłonięcie serca 
zaproszono włodarza naszej gminy oraz Wiceprzewodniczą-
cą Zarządu Powiatu Tarnowskiego Irenę Kusion, Radnego 
Powiatowego i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakliczynie 
Józefa Gwiżdża, Dyrektora Samorządowego Żłobka w Zakli-
czynie Edytę Olszewską-Kwiek wraz z całą społecznością 
żłobka, przewodniczącą Rady Rodziców Przedszkola w Za-
kliczynie Joannę Łazarską i Małgorzatę Kornaś - mamę Zuzi 
Kornaś, która cierpi na rzadką chorobę genetyczną - Zespół 
Costello. Pierwszą osobą, którą społeczność przedszkolna 
chce wesprzeć przez organizowanie zbiórki nakrętek jest 
właśnie jedna z wychowanek przedszkola - Zuzia Kornaś 
mieszkanka Stróż.

To serce ma nie tylko wymiar pomocy charytatywnej ale 
również edukacyjny, gdyż zachęca do dbania o środowisko 
naturalne, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne,  
a promocja i edukacja ekologiczna jest szczególnym wyzwa-
niem dla pracowników edukacji, którzy chcą wpajać dzie-
ciom wartości pomagania innym i dbania o świat.

Kilka dni później drugie serce, tym razem od KGW Miesz-
czanki i Rady Miasta Zakliczyna stanęło u zbiegu ulic Jagielloń-
skiej i Spokojnej. Uroczystego otwarcia dokonano we wtorek  
6 lipca w obecności Burmistrza Dawida Chrobaka, Przewodni-
czącej Zakliczyna Ewy Bardon i członkiń KGW „Mieszczanki”.

Burmistrz Dawid Chrobak podziękował za tą inicjatywę 
członkiniom KGW „Mieszczanki” i wszystkim, którzy przyczy-
nili się do promowania idei niesienia bezinteresownej pomocy 
i ochrony środowiska. Przewodnicząca Zakliczyna wyraziła na-
dzieję, że po zakończeniu remontu serce to stanie na zakliczyń-
skim rynku i będzie przypominało zarówno mieszkańcom jak  
i gościom o swojej bardzo ważnej misji. Po uroczystym otwarciu 
członkinie KGW „Mieszczanki” zaprosiły wszystkich zgroma-
dzonych do remizy OSP na słodki poczęstunek.

Zachęcamy do napełniania serc nakrętkami zwłaszcza  
w czasie wakacji, kiedy kupujemy stosunkowo więcej na-
pojów, zadbajmy aby żadna nakrętka nie zmarnowała się  
w przypadkowym koszu. Oba serca są ogólnodostępne  
i o każdej porze można podjechać uzupełnić je nakrętkami. 
Środki uzyskane ze zbiórki nakrętek pomogą wesprzeć m.in. 
leczenie i rehabilitację Zuzi.

Dożynki Gminy Zakliczyn u Franciszkanów Tekst: 
Kazimierz Dudzik  

20 lipca o godzinie 10 – tej w Sali im.  
S. Jordana w ratuszu odbyło się spotka-
nie organizacyjne w sprawie 10. Doży-
nek Gminy Zakliczyn, które odbędą się 
22 sierpnia w Klasztorze Franciszka-
nów w Zakliczynie. Podczas spotkania, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele 
sołectw i grup wieńcowych odbyło się 
losowanie kolejności prezentacji grup 
wieńcowych oraz został uzgodniony 
program 10. Dożynek Gminy Zakliczyn. 
Dożynki, których gospodarzem jest 
sołectwo Słona, rozpoczną się Mszą 
świętą dziękczynna o godzinie 14.00 
przy Grocie Matki Bożej z Lourdes na 
dziedzińcu kościoła pw. Matki Bożej 
Anielskiej u Franciszkanów. To godzinę 

1. Słona
2. Gwoździec
3. Charzewice
4. Lusławice
5. Faściszowa
6. Wola Stróska
7. Bieśnik
8. Borowa
9. Wesołów
10. Filipowice
11. Zakliczyn
12. Kończyska
13. Paleśnica
14. Ruda Kameralna
15. Faliszewice
16. Zdonia
17. Stróże
18. Wróblowice

wcześniej niż do tej pory zakładaliśmy, 
ponieważ odnotowaliśmy rekordową 
liczbę chętnych grup wieńcowych.

Do wczoraj wprowadzałem korekty 
i licznik wskazywał 16 grup wieńco-
wych – ostatecznie w Dożynkach weź-
mie udział aż 18 delegacji sołeckich  
z wieńcami. Po Mszy świętej w ogro-
dzie klasztornym odbędzie się obrzęd 
dożynkowy z udziałem Kapeli „Opatko-
wice” i grup wieńcowych, a na koniec 
wystąpi gwiazda wydarzenia Magda 
Anioł z zespołem.

Kolejność prezentacji grup wień-
cowych 10 Dożynek Gminy Zakliczyn 
przedstawia się następująco:
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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.

W Paleśnicy wybudowany zostanie drugi w gminie zakliczyn wielorodzinny budynek mieszkalny. za niespełna 
dwa lata oddanych zostanie tam 30 mieszkań „pod klucz”. Samorząd otrzymał na to zadanie wsparcie finansowe 
z Funduszu dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa 
komunalnego w kwocie przeszło 7,1 mln zł.

Teraz 30 mieszkań w Paleśnicy

W Lusławicach zaawansowana jest już budowa wielorodzinne-
go budynku mieszkalnego. Za kwotę przeszło 6,8 mln zł w przy-
szłym roku „pod klucz” oddanych zostanie 40 mieszkań. Do-
finansowanie z utworzonego przez rząd Funduszu Inwestycji 
Lokalnych wynosi 95 procent kosztów tej inwestycji (6,6 mln zł).

Teraz gmina Zakliczyn otrzymała pieniądze na drugi blok 
mieszkalny, który powstanie w Paleśnicy na działce obok 
Ośrodka Zdrowia. Tam ma być 30 mieszkań o różnym me-
trażu, zaprojektowanych z myślą o rodzinach z dziećmi, ale 
również o seniorach, z wszelkimi udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych, aby w ramach dostępności mogły ko-
rzystać z tego obiektu. Cena najmu będzie wynosić około 
10-11 zł za metr kwadratowy, a więc za mieszkanie oko-
ło 50 m kwadratowych miesięczny czynsz będzie wynosił 
około 500 zł plus koszty mediów. W perspektywie około 
20 lat najemcy będą mogli nabyć mieszkania na własność.

Wsparcie finansowe do tej inwestycji z rządowego pro-
gramu zakładającego rozwój budownictwa komunalnego 
wynosi przeszło 7,1 mln zł. Jako wkład własny gmina Za-
kliczyn dołoży oszczędności z przetargu na obiekt w Lusła-
wicach – to w sumie ponad 1,8 mln zł dotacji z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ostateczna wartość inwe-
stycji będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

– Mamy już wszelką potrzebną dokumentację i przystępu-
jemy do ogłoszenia przetargu na budowę budynku w Paleśnicy, 
która potrwać ma około dwudziestu miesięcy. Mieszkania go-
towe będą więc w połowie 2023 roku. Konsekwentnie działa-
my w tym kierunku, aby mieszkańcy naszej gminy, a zwłaszcza 
młodzi ludzie w poszukiwaniu własnych czterech kątów nie 
musieli opuszczać ziemi zakliczyńskiej i wykorzystujemy wszel-
kie możliwości stwarzane obecnie przez rząd – podkreśla bur-
mistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Tekst: Rafał Kubisztal
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Jak przystało na miasto papieskie Tekst: Kazimierz Dudzik
foto: Ewelina Siepiela, Monika Kulak

20 czerwca w Sali im. S. jordana odbyła się małopolska Gala Papieska – projekt Stowarzyszenia „Klucz” działają-
cego przy zakliczyńskim centrum Kultury zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego 
w ramach kampanii małopolska św. janowi Pawłowi ii oraz dofinansowaniu Gminy zakliczyn. małopolską Galę 
Papieską otworzył Burmistrz miasta i Gminy zakliczyn dawid chrobak. W pierwszej części Gali odbyła się sesja po-
pularno-naukowa ze świetnie przygotowanymi wykładami burmistrza dawida chrobaka, o. andrzeja chlewickiego 
- Honorowego obywatela Gminy zakliczyn, prof. Kazimierza Wiatra – senatora rP oraz ks. dra hab. jana Bartoszka 
– dyrektora rdn małopolska i rdn nowy Sącz. Konferencja była transmitowana online na kanale filmowym zcK. 

W przerwie pomiędzy dwoma częściami konferencji uczestnicy 
mogli obejrzeć wystawę fotograficzną w Galerii na Poddaszu za-
kliczyńskiego ratusza autorstwa Stanisława Kusiaka i degusto-
wać przygotowane przekąski i napoje. W części drugiej wystąpił 
Jan Pietrzak z zespołem Pod Egidą z w programie „Niech żyje 

Polska”. Znakomite ponad dwugodzinne widowisko za-
kończone zostało odśpiewaniem hymnu „Solidarności” 
– Żeby Polska była Polską, a potem życzeniem „Stu lat” 
dla ikony współczesnej, polskiej satyry politycznej. Film 
„Małopolska Gala Papieska” zostanie wyemitowany na 
kanale You tube ZakliczyńskaTV po przygotowaniu i uzy-
skaniu stosownych zgód autorskich.

Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury składa 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do reali-
zacji projektu: Zarządowi Województwa Małopolskiego, 
Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi, Wykładowcom, 
Janowi Pietrzakowi i Jego Artystom, obsłudze akustycz-
nej imprezy realizowanej przez ekipę Gabiela Dumany, 
obsłudze filmowej Grupy Reedy Media Piotra Derlagi 
oraz pracownikom Zakliczyńskiego Centrum Kultur. Ser-
deczne podziękowania kieruje do zgromadzonej na Gali 
publiczności za świetną i kulturalną atmosferę.
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wi Gancarkowi - Chatka Włóczykija, WKU Tarnów, Moni-
ce Dudek, Annie Mielec i Teresie Wiśniewskiej za warsztaty 
świętojańskie oraz zespołowi Jar za świetny koncert. Dziękuję 
pracownikom ZCK za ciężką pracę podczas przygotowania, 
realizacji imprezy i jej zakończenia: Ewelinie Siepieli, Halinie 
Machel, Marii Chruściel, Elżbiecie Mliczek, Edycie Ramian, 
Monice Kulak i Stanisławowi Kusiakowi, jak również patrono-
wi medialnemu Biesiady – RDN Małopolska.

Po zakończeniu Biesiady na zamku pojawiła się ekipa bu-
dowlana, która dzięki staraniom Burmistrza Chrobaka i środ-
kom z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu będzie wznosić kolejną kondygnację wieży zamkowej.

KUlTUra na czaSie

Biesiada Rycerska w Melsztynie 
zachwyciła patronów i turystów

Tekst: Kazimierz Dudzik
foto: Stanisław Kusiak, Monika Kulak

4. Biesiada rycerska w melsztynie, dzięki atrakcyjnej ofercie i klimatowi minionych epok, niewątpliwie zachwyciła 
publiczność. Prawdopodobnie w tym roku został pobity rekord uczestników w historii dotychczasowych edycji 
Biesiad. Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Klucz” wraz z zakliczyńskim centrum Kultury. 
Przedsięwzięcie to oraz planowana już na kolejny rok, wraz partnerem strategicznym drużyną najemną rujewit, 
5. Biesiada realizowane są przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego w ramach grantu „mecenat 
małopolski – bis” i Gminy zakliczyn. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wiceminister nauki i Szkolnictwa Wyższego 
prof. Włodzimierz Bernacki, Wicewojewoda małopolski ryszard Pagacz, Wicemarszałek małopolski marta malec 
– lech oraz Burmistrz dawid chrobak. 

Gośćmi Biesiady byli m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskie-
go Tomasz Koseckiego, Sekreatrza Gminy Zakliczyn Janusza 
Krzyżaka, radnego Rady Powiatu 
Tarnowskiego Józefa Gwiżdża, 
radnych Rady Miejskiej w Zakliczy-
nie; Janusza Flakowicza, Jana Je-
wulskiego, Stanisława Nadolnika, 
Marka Sobóla i kilkoro pracowni-
ków samorządowych. Podzięko-
wanie, za wsparcie organizacyjne, 
kierujemy do dyrektora Zakładu 
Usług Komunalnych Robertowi 
Bielatowiczowi i jego pracowni-
ków, strażaków z OSP Gwoździec 
i OSP Charzewice. Dziękuję gwar-
dianowi Klasztoru Franciszkanów 
o. Arielowi Krzywdzie i sołtysowi 
Melsztyna Józefowi Franczykowi 
za wsparcie materialne, wolon-
tariuszom; Janowi Biernackiemu, 
Stanisławowi Socha i Adamowi 
Mliczkowi. Podziękowania skła-
dam również partnerowi stra-
tegicznemu imprezy Drużynie 
Najemnej Rujewit za warsztaty 
rzemiosła, potyczki, tańce m.in. 
widowiskowy z ogniem, atak na 
zamek i za cały obóz, Grupie Re-
edy Media, ekipie nagłośnieniowej 
Gabrielowi Dumanie i Karolowi 
Dobrzańskiemu, przewodnikowi 
Januszowi Flakowiczowi, Adamo-
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Czerpiąc z dziedzictwa przodków 

Rusza rekrutacja do projektów  
ministerialnych ZCK

KUlTUra na czaSie

Tekst: Kazimierz Dudzik
foto: Ewelina Siepiela

Tekst: Ewelina Siepiela
Kazimierz Dudzik
foto. Stanisław Kusiak

od kwietnia realizowany jest projekt Stowarzyszenie „Klucz” działającego przy zakliczyńskim centrum Kultury pod 
nazwą „czerpiąc z dziedzictwa przodków” dofinansowany ze środków ministerstwa Kultury, dziedzictwa narodo-
wego i Sportu w ramach programu narodowego centrum Kultury „etnoPolska 2021”. To niezwykle ważne i cenne 
przedsięwzięcie z zakresu ochrony lokalnego dziedzictwa, polegające na organizacji i prowadzeniu warsztatów mu-
zycznych, tanecznych i obrzędowych związanych z całorocznymi tradycjami z Pogórza i Krakowiaków Wschodnich, 
czyli na pograniczu tych regionów etnograficznych, których granice przebiegają przez gminę zakliczyn.

zakliczyńskie centrum Kultury i działające przy zcK Stowarzyszenie „Klucz” realizuje rekordową liczbę projektów 
grantowych - w sumie 21 projektów za kwotę blisko 900 tysięcy złotych. mimo że to pełnia lata, to już teraz za-
praszamy do zapisów na cykliczne zajęcia projektowe organizowane przez zakliczyńskie centrum Kultury w 2021 
roku, które dofinansowano ze środków ministerstwa Kultury, dziedzictwa narodowego i Sportu.

Chcemy się skupić na pokazaniu i zacho-
waniu w pamięci wycinków z życia daw-
nego społeczeństwa polskiej wsi. Życie 
na takiej wsi upływało w spokoju i pod-
trzymywaniu starych tradycji ludowych, 
a czas mierzono przemijaniem świąt ko-
ścielnych i biciem dzwonu wiejskiego ko-
ścioła. Poprzez organizację warsztatów  
z udziałem naszych instruktorów, pra-
cowników ZCK oraz współpracujących z 
nami artystów, przygotujemy się i poka-
żemy szerokiej publiczności w formie fil-
mowej takie wydarzenia jak: chrzciny, zrękowiny, ślub, pogrzeb, 
śmigus dyngus, noc Kupały, sianokosy, żniwa, wykopki. Celem 
tych działań realizowanych pod kierownictwem Haliny Machel 
– instruktor ds. kultury ludowej ZCK – jest upowszechnianie  
i zachowanie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych 
w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych 
od dużych ośrodków życia kulturalnego. Poprzez realizację tego 
unikatowego projektu, pragniemy zachować i odtworzyć wspo-
mnienia dziadków i pradziadków, by pamięć o naszych korzeniach 
nie zanikła. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu oraz Narodowe Centrum Kultury doceniło nasz kolejny 

pomysł polegający nie tylko na promocji, 
ale też trosce o zachowanie dziedzictwa 
kulturowego wspierając projekt kwotą 
58 tysięcy złotych.

Prowadząc z uczestnikami warsztaty 
z zakresu muzyki i tańca ludowego oraz 
obrzędowości, w ramach projektu mamy 
w planie nagranie filmów o obrzędach 
ludowych z naszego regionu. Właśnie 
zakończyliśmy nagrywanie materiału do 
trzech filmów o tematyce: chrzest, śmigus 
dyngus i sianokosy, a filmy te niebawem 

będziecie mogli zobaczyć na kanale filmowych ZCK – Zakliczyń-
skaTV. W tym miejscu szczególne podziękowania dla gwardiana 
i proboszcza Franciszkańskiej parafii o. Ariela, który nie tylko 
udostępnił na potrzeby projektowe kościół, ale sam wziął udział 
w filmie o chrzcinach. To nie wszystko, bo na nagrania w kolejce 
czekają m.in. materiały związane ze wspomnianymi sianokosami, 
żniwami czy zwyczajami Świętojańskimi.

zUl-aplikacja
To projekt mający na celu kontynuowanie idei Zakli-

czyńskiego Uniwersytetu Ludowego (ZUL), który rozpoczął 
w Zakliczynie działalność dzięki projektowi Stowarzyszenia 
„Klucz” w 2019 roku. Uniwersytety Ludowe to popularna 
forma kształcenia ustawicznego polegającego na uczeniu 
się przez całe życie (ang. lifelong learning) rozumianego jako 
całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie 
życia z myślą o pogłębianiu wiedzy, umiejętności lub kwali-
fikacji. Tak więc w ramach ZUL organizujemy dla osób doro-
słych warsztaty i wykłady, które wpłyną na rozwinięcie ich 
osobistych kompetencji i umiejętności.

Na projekt składają się cztery pięciomiesięczne okresy 
nauki. W 2021 roku mamy dla Państwa dwa bloki tematycz-
ne, które chcielibyśmy poruszyć na zajęciach:
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Kultura na kółkach
To projekt skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych 

korzystających z świetlic w następujących miejscowościach: 
Gwoździec, Wola Stróska, Filipowice, Ruda Kameralna, Pale-
śnica, Słona.

W ramach projektu pozyskaliśmy środki na sfinansowa-
nie następujących warsztatów: rzeźba w drewnie, zajęcia ar-
tystyczne, fotografia, taniec, krawiectwo. Efektem realizacji 
zajęć będzie publikacja podsumowująca zajęcia w poszcze-
gólnych świetlicach.

Termin: Zajęcia rozpoczną się w sierpniu i potrwają do 
końca roku, harmonogram zajęć będzie dostępny w poszcze-
gólnych świetlicach, zapisy w Zakliczyńskim Centrum Kultu-
ry oraz u Pań świetlicowych.

KUlTUra na czaSie

• nowe technologie – podczas warsztatów uczestnicy do-
wiedzą się jak w praktyczny sposób korzystać z e-PUAP, 
czym jest e-dowód, jak korzystać z bankowości elektro-
nicznej, zaznajomimy Was również z aplikacjami na telefon, 
które ułatwiają codzienne funkcjonowanie, nauczymy w jaki 
sposób prezentować się przed kamerą i nagrywać Vloga. 
• rękodzieło – podczas warsztatów uczestnicy nauczą się 
robienia m.in. makram, tradycyjnych ozdób, haftowania czy 
szycia na maszynie.

Projekt będzie kontynuowany również w 2022 i 2023 
roku wtedy będą organizowane warsztaty z takich dziedzin 
jak: teatr, krawiectwo, fotografia, sztuka, taniec, kulinaria.

Termin: Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia 
potrwają do końca roku, będą odbywać się w zakliczyńskim 
ratuszu w godzinach popołudniowych, spotkania raz w tygo-
dniu po 2,5h.

Trylogia Sceny jordana
Miło nam poinformować, iż powracają zajęcia teatralne 

na deski sceny Jordana w zakliczyńskim ratuszu, tym razem 
z potrójną siłą. W naszej tegorocznej ofercie mamy teatral-
ne zajęcia warsztatowe dla trzech grup wiekowych: dzieci, 

Na wszystkie zajęcia można zapisać się:
 ҄ osobiście w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury, 

Rynek 1, 32-840 Zakliczyn
 ҄ poprzez e-mail: projekty.zck@gmail.com 
 ҄ telefonicznie pod numerem: 14 628 33 31

przy zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, numer tele-
fonu oraz miejscowość. Formularze zgłoszeniowe będą do-
stępne do wypełnienia na pierwszych zajęciach.

Projekty: „ZUL- Aplikacja”, „Trylogia Sceny Jordana”, „Kultura na kółkach” 
dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodo-

wego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

młodzieży i dorosłych. W ramach zajęć będziemy przygoto-
wywać się do wystawienia 3 sztuk jednoaktowych, ponadto  
w projekcie przewidziane są warsztaty teatralne pogłębiają-
ce umiejętności uczestników, a będą one prowadzone z pro-
fesjonalnymi aktorami z Krakowskiego Teatru Komedia.

Termin: Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia, 
będą odbywać się w zakliczyńskim ratuszu, raz w tygodniu we 
wtorki, spotkanie organizacyjne odbędzie się 17.08.2021 r.  
o godzinie 18.00, premiera spektakli planowana jest pod ko-
niec listopada.
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Serdecznie dziękujemy za nadesłane rozwiązania hasła za-
mieszczonego w czerwcowym numerze „Głosiciela”, które 
brzmiało oczywiście „Biesiada Rycerska” i raczej nie sprawiło 
dużej trudności. Tym razem bony upominkowe wędrują do: 

 ҄ Pani marzeny michalik z zakliczyna - bon do anitexu, 
 ҄ Pana ireneusza Potok z dzierżanin - bon do Biedronki 

(stoisko mięsne)

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.

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

Spośród tych, którzy nadeślą do 16.08.07.2021 roku prawi-
dłowe odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufun-
dowane przez firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie.

Powodzenia!

D Ż  N I
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