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ukazuje się od 1993 roku

Chociaż pogoda nas nie rozpieszcza, bo pierwsze jesien-
ne chłody dało się już odczuć, to wiele się dzieje w naszej 
gminie. Dzieci i młodzież szczęśliwie rozpoczęły rok szkolny, 
chętnie też uczestniczą w różnych warsztatach realizowa-
nych przez Zakliczyńskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie 
„KLUCZ”. ZCK ma też bogatą ofertę zajęć warsztatowych 
dla dorosłych w każdym wieku. 

Wrzesień jak również zbliżający się październik to mie-
siące rocznic i wydarzeń upamiętniających walki o niepodle-
głość z czasów I i II wojny światowej, stąd też przygotowano 
program gminnych obchodów imprez patriotyczno-religij-
nych. Pierwsze z nich odbywające się cyklicznie w Rudzie 
Kameralnej mamy już za sobą, o szczegółach obchodów na-
piszę w kolejnym numerze. 

W serwisie samorządowym przeczytamy o podpisaniu 
umowy na budowę bloku w Paleśnicy oraz o dyżurach rach-
mistrzów spisowych i przypominamy, że Narodowy Spis 
Powszechny trwa tylko do 30 września. Ponadto informu-
jemy o szczepieniach profilaktycznych przeciw meningoko-
kom typu B, a także zapraszamy na konsultacje dotyczące 
pozyskiwania funduszy unijnych. 

W dziale informacji przeczytać można m.in. o sukcesach 
Zarządu UKS „JORDAN” Zakliczyn, przyznanym grancie 
z Fundacji mBanku dla Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 
Pawła II w Filipowicach oraz o „Dniu Sportu na Orliku”, któ-
ry zgromadził całe rodziny na orliku w Paleśnicy. Ponadto 

przeczytamy również o wizycie delegacji sołtysów z naszej 
gminy w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Małżonki 
Prezydenta oraz o udziale reprezentacja Gminy Zakliczyn  
w jubileuszu NSZZ RI w Łagiewnikach.

W serwisie kulturalnym dowiemy się o występie Kapeli 
Opatkowice podczas dożynek w Wilanowie i udziale Koła 
Gospodyń Wiejskich w Słonej ”U ŹRÓDŁA” w XXIII Dożyn-
kach Województwa Małopolskiego. 

Zapraszam do lektury i udziału w Konkursie Głosiciela. 
Monika Kulak
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Zamyślenia ojca Andrzeja
Jest jesień – jesienny  wrzesień
- przemijanie świata staje się
bardziej widoczne.
Cień drugiego brzegu jest
nieomal dotykalny -
blisko tak, na wyciągnięcie ręki...
Zbliżają nas 
do niego wszystkie pory roku,  
ale jesienią 
odczuwamy to najsilniej...
 
Odwieczne problemy życia 
i śmierci stawia przed nam
ciągle ta sama jesień -i
pora najpiękniejszych barw,
czas zbierania owoców...

Dlaczego jesień jest najbardziej
kolorową, 
najbardziej bogatą porą roku?
Dlaczego umieranie łączy przyroda 
z największym przepychem?

Czy nie dlatego, że w agonii chce
najbardziej przykuć naszą uwagę,
że w niej jest to co jest 
najbardziej w świecie interesujące
i ważne?

Świadomość przemijania wszystkiego
i nas samych towarzyszy nam w tym
pochodzie przez jesień 
wśród szeleszczących liści...

Tylko ziarna, które nie chcą umrzeć,
zginą naprawdę. Jako ostatnie dzieło 
i dar życia trzeba umieć przyjąć 
śmierć. Nie gorzknieć. Nie przeżywać
rozpaczliwie starzenia się,
ubytku sił fizycznych i duchowych -
to nie są zwiastuny tragedii, tylko
finał dramatu...

GŁOsiCieL
serwis samorządowy

W gminie zakliczyn oficjalnie zainaugurowano budowę drugiego domu wielorodzinnego w ramach programu „mieszkanie 
Plus”, tym razem w Paleśnicy. Pod klucz oddanych zostanie tam do użytku trzydzieści mieszkań, przygotowanych głównie 
dla rodzin z dziećmi, ale także o mniejszym metrażu dla seniorów.

Tekst: Rafał Kubisztal,
foto: Michał Papuga

Mieszkania w Paleśnicy w stu procentach  
z pieniędzy rządowych

Blok mieszkalny w Paleśnicy kosztował będzie 6,5 mln zł. 
Samorząd pozyskał na ten cel pieniądze z Funduszu Dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajowego (5,2 mln zł), a wkład wła-
sny stanowią oszczędności z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych (1,3 mln zł)  – z budowy pierwszego obiektu 
z czterdziestoma mieszkaniami w Lusławicach. Inwestycja 
w Paleśnicy zostanie więc w stu procentach zrealizowana ze 
środków rządowych.

- Mieszkania o różnym metrażu będą przygotowane „pod 
klucz”. Ściany i sufity będą pomalowane, podłogi w kuch-
niach i łazienkach będą wykończone płytkami ceramiczny-
mi, a w pokojach zostaną wykonane z paneli. Lokale wypo-
sażone będą w niezbędne sprzęty, między innymi w wanny  
i kuchenki elektryczne – tłumaczył burmistrz Miasta i Gminy 
Zakliczyn Dawid Chrobak.

Śmierć nie starga nas, nie unicestwi
tylko uwydatni.
Nie idziemy w całkowitą ciemność.
Jest tam, na drugim brzegu Jezus,
nie tylko Bóg, ale także człowiek
„najbardziej żywy spośród umarłych” -
On, który zna po imieniu wszystkie
nasze lęki. 
Zna także ten, przed śmiercią...

On stale mówi nam o życiu, 
prawie nigdy o śmierci. 
Mówi, że przyszedł, żebyśmy mieli
życie, i to jeszcze pełniejsze,
jeszcze obfitsze. Sam siebie nazywa
życiem. Umarł, żeby zniszczyć śmierć.
Dzięki Niemu nikt nie umiera sam 
i nikt nie umiera naprawdę: 
„Kto we mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie...” (Jn 11,25).

Módlmy się 
za tych, którzy usnąć nie mogą, za tych, 
co śmierci się boją...
Ci co umarli żyją - to my umieramy...
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Inwestycję w Paleśnicy re-
alizować będzie firma Usługi 
Remontowo-Budowlane KOR-
K-PYŚ z Wesołowa. Umowa  
z wykonawcą została podpisana 
13 września 2021 r. Termin od-
dania mieszkań do użytku usta-
lono na 31 stycznia 2023 roku. 
Łącznie z Lusławicami gmina Za-
kliczyn dysponować będzie więc 
70 lokalami do wynajęcia.

Warto podkreślić, że dział-
ka na której powstaną  miesz-
kania w Paleśnicy jest bardzo 
dobrze usytuowana. Znajdu-
je się około 200 m od drogi 
wojewódzkiej nr 975 łączącej 
Tarnów z Nowym Sączem. W 
pobliżu są ośrodek zdrowia, 
szkoła, przedszkole, sklepy czy 
stadion sportowy z zapleczem 
rekreacyjnym. Dzięki rządo-
wemu programowi Rozwoju 
Przewozów Autobusowych województwo małopolskie uru-
chomiło połączenia komunikacyjne i przez Paleśnicę kursują 
autobusy zarówno w kierunku Tarnowa, jak i Nowego Sącza.

W spotkaniu w zakliczyńskim Ratuszu, inaugurującym 
budowę mieszkań w Paleśnicy, uczestniczyli posłowie Anna 
Pieczarka i Józefa Szczurek-Żelazko oraz wicewojewoda ma-
łopolski Ryszard Pagacz. Gratulowali samorządowi Zakliczy-
na podejmowania odważnych decyzji, podnoszących komfort 
życia mieszkańców, a także podkreślali, że można skutecznie 
realizować nawet tak trudne programy jak program mieszka-
niowy, ale trzeba chcieć i nie mówić, że się nie da.

Budynek wielorodzinny w ramach rządowego programu mieszkanie plus 
w Paleśnicy
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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.

Tekst: Monika Kulak,
Foto: z arch. strony https://
prezydent.pl/pierwsza-da-
ma/aktywnosc

Małopolscy sołtysi z wizytą  
u Pierwszej Damy 

Dyżury rachmistrzów spisowych  
w Urzędzie Miejskim w ZakliczynieTekst: Janusz Krzyżak 

GŁOsiCieL
inFormacje

Tekst: UM Zakliczyn
Program nieodpłatnych szczepień  
profilaktycznych przeciwko meningokokom typu B

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Twojego 
dziecka, zapraszamy Cię do uczestnictwa w programie nie-
odpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko meningo-
kokom typu B. Jeżeli Twoje dziecko mieszka na terenie gminy 
Zakliczyn, nie ma więcej niż 2 lata bądź w bieżącym roku ka-
lendarzowym kończy 2 lata i jednocześnie wcześniej nie zo-
stało uodpornione przeciwko meningokokom – zgłoś się na 
konsultację do lekarza pediatry oraz szczepienie. Szczepione 
mogą być dzieci, które nie przebywają w placówkach spra-
wujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi 
opieki rodzicielskiej oraz w żłobkach / klubach dziecięcych. 

Jest to wyjątkowa okazja, aby ochronić dziecko przed bakte-
riami, które wywołują takie choroby jak zapalenie płuc, zapa-
lenie opon mózgowo – rdzeniowych lub sepsę.

Szczepienia są wykonywane w:
Centrum Zdrowia Zakliczyn s. c Jerzy Woźniak, Paula Ko-

łodziej ul. Tarnowska 9, 32-840 Zakliczyn
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Programu 

udziela realizator pod nr tel.: (14) 66 53 427 lub 730-791-200 
Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy 
Zakliczyn

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Gminny Komisarz 
Spisowy informuje, że w dniach: 22.09.2021 r., 24.09.2021 r., 
27.09.2021 r., 29.09.2021 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 
w budynku Urzędu Miejskiego w Zakliczynie odbędą się 
dyżury rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Dyżury odbędą 

się w pokoju nr 1 oraz pokoju numer 18. Szczegółowe in-
formacje dostępne w Sekretariacie Urzędu Miejskiego –  
tel. 146326460.

Osoby zainteresowane proszone są o zabranie nume-
rów PESEL wszystkich domowników. Przypominamy, że spis 
trwa do 30 września br., a udział w nim jest obowiązkowy!

W piątek delegacja liderów z ponad dwudziestu sołectw z małopolskich gmin pod opieką sołtys wsi masłomiąca - doroty 
dąbrowskiej wraz z Prezesem małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorzem Przybyło udali się z wizytą do Pałacu 
Prezydenckiego na zaproszenie małżonki Prezydenta rP - agaty Kornhauser-dudy. Pierwsza dama podczas marcowej 
telekonferencji z okazji dnia Sołtysa zaprosiła sołtysów uczestniczących w spotkaniu online do Pałacu Prezydenckiego  
i 10 września sołtysi skorzystali z tego zaproszenia.

Pięcioosobowa delegacja z naszej gminy udała się do 
Warszawy, gdzie mieli możliwość zwiedzenia Pałacu Pre-
zydenckiego, wzięli udział w spotkaniu z Pierwszą Damą 
na tarasach pałacowych. W czasie spotkania rozmawiano  
o priorytetach działań każdego sołectwa, rozwoju polskiej 
wsi i małych miejscowości oraz o pielęgnowaniu regionalne-
go dziedzictwa kulturowego.

Po oficjalnym powitaniu przez Pierwszą Damę do gości 
dołączył również Prezydent Andrzej Duda, który serdecznie 
powitał zebranych. Obecność zakliczyńskiej delegacji bar-
dzo go ucieszyła, gdyż miło wspominał każdorazowy pobyt 
w Gminie Zakliczyn. Prezydent prosił o przekazanie pozdro-
wień dla Burmistrza Dawida Chrobaka, a Pierwsza Dama 
żałując, że dotychczas nie miała okazji być obecną podczas  
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Tekst: Piotr Poręba,
Foto: Piotr Poręba, z arch. 
KOZTS

Mateusz Malik z brązową odznaką Polskiego  
Związku Tenisa Stołowego

wizyt prezydenckich w Zakliczynie, wyraziła nadzieję, że przy 
najbliższej okazji z wielką przyjemnością odwiedzi Zakliczyn  
i spotka się ponownie z sołtysami ziemi zakliczyńskiej.

Delegacja zakliczyńska obdarowała Małżonkę Prezyden-
ta upominkami regionalnymi z Gminy Zakliczyn, m.in. mio-
dem z okolicznej pasieki, wyrobami wędliniarskimi a także 
rękodziełem wykonanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Dzierżaninach - ikoną Świętej Rodziny i ręcznie zdobioną 
szkatułką na bibeloty. Wśród upominków znalazły się rów-
nież gadżety z logotypem gminy. W rewanżu panie sołtyski 
zostały obdarowane jedwabnymi apaszkami i słodyczami  
a panowie - eleganckimi krawatami.

Dużo mówiono o działalności na rzecz mieszkańców: in-
tegracji, wsparciu seniorów, edukacji najmłodszych, a także 
o wykorzystaniu kapitału społecznego, budowaniu relacji  
i zaufania. Małżonka Prezydenta podkreślała wagę oddol-
nych działań i inicjatyw, wyraziła też podziw dla zaangażo-
wania społeczności w dążenie do podniesienia jakości życia 
całej wspólnoty. Podziękowała za pielęgnowanie tradycji  
i przekazywanie ich kolejnym pokoleniom. Następnie sołtysi 
zostali ugoszczeni smakowitym obiadem i kawą ze słodko-
ściami. Po wspólnym zdjęciu na dziedzińcu Pałacu Prezy-
denckiego delegacja udała się w drogę powrotną.

Przedstawiciele Gminy Zakliczyn serdecznie dziękują Pani 
Sołtys Dorocie Dąbrowskiej za zaproszenie i profesjonalne 
zorganizowanie wizyty oraz możliwość wymiany doświad-
czeń z liderami sołectw małopolskich a także Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidowi Chrobakowi oraz pra-
cownikom Urzędu Miejskiego w Zakliczynie za wszelką oka-
zaną pomoc w organizacji wyjazdu.

Dnia 02 września 2021 roku odbyło się Walne Zebra-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiego Okręgo-
wego Związku Tenisa Stołowego na hali sportowej Klu-
bu Sportowego „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A  
w Krakowie. Na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/05.2021 

z dnia 19.05.2021, Uczniowski Klub Sportowy „JORDAN” 
w Zakliczynie otrzymał dwa mandaty na WZSW KOZTS 
dla Prezesa Piotra Poręby i Wiceprezesa i trenera Mate-
usza Malika.

Podczas zebrania Prezes PZTS Dariusz Szumacher wrę-
czył osobom zasłużonym dla rozwoju małopolskiego tenisa 
stołowego patery, brązowe, srebrne i złote odznaki PZTS 
oraz medal jubileuszowy PZTS. Jedną z brązowych odznak 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego otrzymał nasz Wice-
prezes i trener Mateusz Malik.

Delegaci po burzliwych obradach wybrali też nowe wła-
dze KOZTS: Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Ko-
misję Rewizyjną na kadencję 2021-2025. Wybrano także 
Delegatów KOZTS oraz Delegatów Klubów na Walne Zgro-
madzenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Nowym Prezesem Zarządu został Wojciech Biernat.  
A członkami Zarządu zostali: Jakub Czyszczoń, Damian Głąb, 
Tomasz Janik, Adam Kieroński, Tomasz Klag, Mateusz Malik, 
Jacek Wilk, Piotr Wiroński, Filip Utylski, Marcin Wolnicki, 
Marek Tatarczuch i Rafał Zlezarczyk.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Paweł Mazurek, 
Marek Biesaga i Andrzej Zieliński.

Mandaty Delegatów KOZTS, uzyskali: Paweł Murzewski, 
Krzysztof Galus, Kazimierz Skrzypek, Tomasz Klag, Marek Ta-
tarczuch, Andrzej Wojtas, Rafał Zlezarczyk a na liście rezer-
wowej znalazł się Mateusz Malik.

Gratulujemy Wiceprezesowi Mateuszowi Malikowi wy-
różnienia Polskiego Związku Tenisa Stołowego i zasłużonego 
członkostwa w Zarządzie KOZTS. Liczymy na owocną pracę  
i popularyzację tej dyscypliny sportu w Małopolsce.
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Mocna reprezentacja Gminy Zakliczyn na jubileuszu 
NSZZ RI „Solidarność” w Łagiewnikach 

Tekst: Kazimierz Dudzik, 
źródła informacji i 
Foto: malopolska.pl, Dawid 
Chrobak, Agata Nadolnik, 
Janusz Cierlik.

28 sierpnia 2021 roku odbyły się wojewódzkie uroczystości upamiętniające 40 rocznicę rejestracji niezależnego  
Samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych „Solidarność”. Uroczystości zorganizowane przez  
małopolską radę Wojewódzką nSzz ri „Solidarność” pod patronatem honorowym marszałka Województwa małopolskiego 
Witolda Kozłowskiego, rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium świętego jana Pawła ii, której przewodniczył  
ks. Kardynał Stanisław dziwisz.

Po mszy świętej złożono kwiaty pod pomnikiem Św. Jana 
Pawła II. Następnie odbyła się uroczysta Konferencja Rocz-
nicowa w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, podczas 
której historię rolniczej Solidarności przybliżył dr Mateusz 
Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

W uroczystościach jubileuszowych mocno zaznaczyła 
udział reprezentacja Gminy Zakliczyn z burmistrzem Dawi-
dem Chrobakiem na czele.

Uroczystości w Łagiewnikach uświetniły występy zespołów 
regionalnych, w tym Kapeli i Grupy śpiewaczej ZF „Gwoździec”.

- Graliśmy i śpiewaliśmy przed Sanktuarium, podczas Mszy 
świętej, a także przy pomniku św. Jana Pawła II i w holu Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, niekiedy łącząc siły muzyczne i ta-
neczne z Kapelą „Skrzydlanie” – relacjonuje instruktor ZCK - cho-
reograf Zespołu Folklorystycznego "Gwoździec" Janusz Cierlik.

Warto przypomnieć, że tydzień wcześniej na Dożynkach 
Gminy Tarnów w Zbylitowskiej Górze z udziałem Pary Pre-
zydenckiej wystąpił Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny 
„Gwoździec|”, który zaprezentował dwie suity; Krakowiaków 
wschodnich oraz pogórzańską. Nawet Zespół Pieśni i Tańca 
„Świerczkowiacy” czy Kapela „Siemiechowianie” nie otrzymały 
tak licznych braw jak nasza młodzież – cieszy się Cierlik.

Wracając do jubileuszu 40 rocznicy rejestracji Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” warto zaznaczyć, że po uroczystościach rocznico-
wych odbył się Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy NSZZ RI „So-
lidarność” w Małopolsce w którym jako delegaci uczestniczyli 
reprezentanci Gminy Zakliczyn, m.in.: Dawid Chrobak, Ewa Ni-
jak, Urszula Łośko, Jan Zelek i Ryszard Knapik. Ryszard Knapik  

i Jan Zelek zostali odznaczeni Złotą Odznaką Zasłużony dla NSZZ 
RI „Solidarność”. Po dwóch kadencjach Wojciech Włodarczyk 
zgodnie z wymogami statutowymi, pożegnał się z funkcją prze-
wodniczącego Wojciech Włodarczyk. Nowym przewodniczą-
cym, rekomendowanym uczestnikom Zjazdu przez ustępujące-
go przewodniczącego został wybrany Stanisław Kyrc z Jawczyc  
z powiatu wielickiego. Członkiem Małopolskiej Rady Wojewódz-
kiej NSZZ RI „Solidarność” został wybrany Dawid Chrobak, który 
wraz z Ewą Nijak, Urszulą Łośko i Janem Zelkiem zostali wybrani 
także jako delegaci na Zjazd Krajowy NSZZ RI „Solidarność”.

Jeszcze jeden akcent uroczystości jubileuszowych to 
obecność KGW „Zdonianki”, które udzieliły wsparcia organiza-
cyjnego i przygotowały posiłek dla uczestników wydarzenia.

Aktywnie świętowany „Dzień 
Sportu na Orliku” w Paleśnicy 

Tekst i foto: Robert Kraj

moc atrakcji, zdrowo i bardzo aktywnie na imprezie sportowo-rekreacyjnej w Paleśnicy. Uczestniczyli w niej dzieci, młodzież 
oraz dorośli, którzy na co dzień uczestniczą w zajęciach na paleśnickim orliku oraz bardzo licznie zaproszeni goście z okolicznych  
miejscowości. "dzień Sportu na orliku 2021" to projekt organizowany przez Fundację orły Sportu i dofinansowany ze  
środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest minister Kultury, dziedzictwa narodowego i Sportu. orlik  
w Paleśnicy znalazł się wśród 100 orlików, które zostały wyróżnione i otrzymały dofinansowanie na organizację tego wydarzenia.

Organizatorem imprezy był animator Robert Kraj, Szkoła 
Podstawowa w Paleśnicy, Parafialny Klub Sportowy Jedność 
Paleśnica oraz wolontariusze. Patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Pan Dawid Chrobak oraz 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zakliczynie w oso-
bie Pełnomocnik Burmistrza Pani Monika Kulak.

Po uroczystym otwarciu i przedstawieniu wizji oraz 
celu ogólnopolskiego projektu pt. „Dzień Sportu na Orliku”  

nastąpiło powitanie uczestników i przedstawienie szczegóło-
we programu wydarzenia. Następnie przeprowadzono wspól-
ną rozgrzewkę dla wszystkich uczestników imprezy, która miała 
charakter ogólnorozwojowy. Podzielono uczestników na ry-
walizujące drużyny. W bloku gry i zabawy w drużynach rywali-
zowano w wyścigach z przeszkodami, w berkach, w sztafetach 
sprawnościowych, sztafetach z przeszkodami, w przeciąganiu 
liny. Rozegrano rywalizację w zbijaka, w „piłka parzy”, w rzucie 
„gumowcem na odległość” , slalomem z piłką, „kółko i krzyżyk” 
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w zespołach, rzut lotkami do tarczy, rzuty do celu, zabawy  
z elementami piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.

Rozegrano pasjonujący turniej międzypokoleniowy w Boule 
oraz Mölkky. Osobny blok stanowiły „Podwórkowe Gry i Za-
bawy Naszych Dziadków”: gry o charakterze międzypokolenio-
wym, które zapewniły zaangażowanie rodziców, seniorów, ich 
wnuków oraz dzieci i młodzieży. Rozegrano „mecz międzypo-
koleniowy” w dwa ognie, piłkę nożną oraz „rzucankę siatkarską”.

Przeprowadzony został także dla uczestników zajęć po-
kaz ze szczegółowym instruktażem korzystania z siłowni 
plenerowej w Otwartej Strefie Aktywności, która zlokalizo-
wana jest przy orliku w Paleśnicy. Uczestnicy bardzo licznie 
korzystali z możliwości aktywności fizycznej na urządzeniach 
siłowni plenerowej. Zaprezentowano i wspólnie rozegrano 
liczne turnieje w gry które dla wielu na początku wydały się 
„egzotyczne” jak Mölkky /fińskie kręgle/ oraz uwielbiana 
prze Francuzów oraz mieszkańców Beneluksu /Belgia, Ho-
landia, Luksemburg/ gra w Boule /Pétanque/. Dokonano 
prezentacji klubów sportowych PKS „Jedność” Paleśnica, 
„Dunajec” Zakliczyn, WKS Siemiechów.

Na imprezę zaproszono rodziny z dziećmi z okolicznych 
miejscowości, ale także z sąsiednich gmin Gromnika, Ciężko-

wic, Pleśnej którzy chętnie przyjeżdżają na orlik w Paleśnicy. 
Uczestnicy byli zachwyceni pomysłem i realizacją projektu, 
byli aktywni, zaangażowani i radośni.

Mecze drużyn międzypokoleniowych zapewniły kibicom 
niezapomniane emocje, wiele zabawnych sytuacji, które powo-
dowały salwy śmiechu ze strony kibiców i zawodników. Bardzo 
dużo pracy miał sędzia meczu, który w bardzo tolerancyjny  
i wyrozumiały sposób oceniał zagrania. Rywalizacja w wymia-
rze sportowym była pasjonująca i wyrównana. Wszyscy z ol-
brzymim poświęceniem walczyli o piłkę i należy zaznaczyć  
w większości skutecznie. Wspaniała była atmosfera całej im-
prezy, utrzymana w duchu rywalizacji sportowej, zasad fair play 
i kulturalnego zachowania. Cała impreza przebiegła w przyja-
znej i radosnej atmosferze święta sportowego. Zorganizowane 
zostało bardzo obfite wyżywienie dla wszystkich uczestników 
wydarzenia, organizator zadbał, aby było ono bardzo zdrowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki, 
medale a dla zwycięzców rozgrywek zostały wręczone pa-
miątkowe puchary. Gorące podziękowanie dla wszystkich 
uczestników za ich radość, aktywność, zaangażowanie oraz 
bardzo mile wspólnie spędzony czas na aktywności fizycznej.

mamy to! z przyjemnością informujemy, że zgłoszone przez Szkołę Podstawową im. świętego jana Pawła ii w Filipowicach 
projekty „z tabliczką mnożenia za pan brat” i „ oswajamy potęgi i pierwiastki” otrzymały dofinansowanie. W Viii edycji 
mPotęgi – programu grantowego fundacji mBanku grantami nagrodzono 161 projektów z całej Polski. dofinansowanie 
otrzyma 91 projektów kierowanych do uczniów klas 4-6 i 70 projektów dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Łączna 
kwota, jaką w tym roku mFundacja prowadzona przez mBank przeznaczy na granty, wyniesie blisko 943 tys. zł.

Projekt „Z tabliczką mnożenia 
za pan brat” przeznaczony jest dla 
uczniów z klas 4 – 6 – wysokość 
dofinansowania 4810 zł. Celem 
projektu jest usprawnienie ta-
bliczki mnożenia i dzielenia liczb 
w zakresie 100 poprzez poznanie 
różnych metod zapamiętywania. 

Doskonalenie sposobów mnożenia i dzielenia liczb zakończo-
nych zerami oraz algorytmów pisemnego mnożenia i dziele-
nia liczb. Jak również zdobywanie umiejętności współpracy  
w grupie. Projekt przeznaczony jest dla uczniów i zakłada 
udział w zajęciach praktycznych połączonych z teorią pozwa-
lającą poznać techniki i metody sprawnego mnożenia i dziele-
nia. W ramach projektu przewidziane jest spotkanie rodziców 
wraz z dziećmi w szkole w celu przeprowadzenia wspólnych 
gier i zabaw z tabliczką mnożenia i dzielenia. Uczniowie  
w trakcie spotkań zdobywają punkty, które na podsumowaniu 
będą mogli wymienić na nagrody rzeczowe( przybory szkolne 
i pomoce dydaktyczne). Kulminacją projektu jest przeprowa-
dzenie Turnieju Tabliczki Mnożenia i Dzielenia i wyłonienie  
w każdej klasie Mistrza i Wicemistrza Tabliczki.

Projekt „Oswajamy potęgi i pierwiastki” przeznaczony 
jest dla uczniów z klas 7 – 8 – wysokość dofinansowani 7430 zł. 
Celem projektu jest doskonalenie i utrwalenie sposobów 
działań na potęgach i pierwiastkach. Zdobywanie umiejęt-
ności współpracy w grupie. Wdrożenie do samodzielności, 

Szkoła z Filipowic w nowy rok 
szkolny z mPotęgą

Tekst: Irena Kusion

samokontroli i samooceny. Współpraca w grupie rodzic-
dziecko oraz stworzenie gry planszowej poświęconej dzia-
łaniom na potęgach i pierwiastkach. Projekt przeznaczony 
jest dla uczniów i zakłada udział w zajęciach praktycznych 
połączonych z teorią pozwalającą poznać zasady działań na 
potęgach i pierwiastkach. W ramach zajęć stworzą grę plan-
szową. W projekcie przewidziane jest spotkanie rodziców 
wraz z dziećmi w szkole w celu przeprowadzenia wspólnych 
gier i zabaw, w których wykorzystają nabyte umiejętności. 
Uczniowie w trakcie spotkań zdobywają punkty, które na 
podsumowaniu będą mogli wymienić na nagrody rzeczowe 
(przybory szkolne i pomoce dydaktyczne). Kulminacją pro-
jektu jest przeprowadzenie Turnieju mPotęgi i mPierwiastka 
i wyłonienie w każdej klasie Mistrza i Wicemistrza Turnieju.
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Poszczególne świetlice posia-
dają własne grafiki zajęć i tak oto 
w Gwoźdźcu oraz Rudzie Kame-
ralnej odbyły się pierwsze zaję-
cia taneczne, które poprowadził 
niezawodny instruktor Krzysztof 

Węglarczyk, w Woli Stróskiej i Filipowicach rozpoczęły się zajęcia 
artystyczne pod kierownictwem utalentowanej Patrycji Zelek, 
gdzie dzieci mogły zmierzyć się z kolage czy tworzeniem drew-
nianych przestrzennych arcydzieł. Natomiast Słona i Paleśnica 
realizowały zajęcia w zakresie rzeźby w drewnie, które prowadził 

Podczas Dożynek powsińskich można było zobaczyć m.in. 
występy folklorystyczne zespołów działających przy Cen-
trum Kultury Wilanów oraz  gości z kraju i zagranicy. Na sce-
nie zaprezentowali się Powsinianie, Radosna, Grupa 30+ 
oraz Wilanowska Orkiestra Dęta, a także zespoły ludowe  
z Kurpiowszczyzny i Zamojszczyzny. Gwiazdą dożynek wi-
lanowskich była Kapela Opatkowice działająca przy Zakli-
czyńskim Centrum Kultury wraz z Zespołem Pieśni i Tańca 
„Jaślanie” z Jasła.

Mieszkańcy Wilanowa i Warszawy usłyszeli melodie 
Krakowiaków wschodnich, m.in.: Leć głosie po rosie, Nie 
chodź Marysiu do lasa, A nie kochoj dziewcyno chłop-
ca Jastrzębiana, Wysoki zomecek, Zachodźże słoneczko. 
Na koniec występu Kapela Opatkowice zaśpiewała dla 
wszystkich organizatorów oraz gości  utwór „Życzymy, 
życzymy”.

GŁOsiCieL
KUltUra na czaSie

Kultura na kółkach; czyli oferta 
ZCK dla świetlic 

Tekst i Foto: Ewelina Siepiela 

zakliczyńskie centrum Kultury wyruszyło z ofertą kulturalną do sześciu świetlic działających na terenie Gminy zakliczyn.
Wola Stróska, Filipowice, ruda Kameralna, Gwoździec – czyli świetlice prowadzone przez zakliczyńskie centrum Kultury 
oraz Słona i Paleśnica – świetlice profilaktyczne Urzędu miejskiego w zakliczynie,  to właśnie tutaj od sierpnia realizowane 
są dodatkowe zajęcia warsztatowe, w ramach projektu zakliczyńskiego centrum Kultury „Kultura na kółkach”  
dofinansowanego ze środków ministra Kultury, dziedzictwa narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Tekst: Halina Machel 
Opatkowice i Jaślanie gwiazdami  
Dożynek powsińskich 

W ostatnią niedzielę sierpnia Kapela opatkowice wystąpiła na scenie przy  domu Pracy twórczej w Powsinie podczas 
„dożynek powsińskich 2021”. inicjatorami tego wydarzenia byli Pracownia etnograficzna Powsinianie oraz Grupa 30+. ideą 
tego projektu jest kultywowanie tradycji ludowych na obszarze wielkiej i nowoczesnej aglomeracji miejskiej – Warszawy. 
centrum Kultury Wilanów jest jedną  z nielicznych instytucji warszawskich, które kładą nacisk na pielęgnację i pamięć  
o dawnych zwyczajach wiejskich. 

Występ Opatkowic  został znakomicie przyjęty przez pu-
bliczność, o czym świadczą gromkie brawa i bisy oraz pu-
bliczność, która próbowała  śpiewać razem z naszą kapelą.

mistrz Stanisław Socha, a podczas zajęć powsta-
ły płaskorzeźby ale również ozdobne półmiski, 
deski do krojenia czy też rzeźbione ramki.

Łącznie w świetlicach do udziału w za-
jęciach zgłosiło się do tej pory 94 osoby,  
a to dopiero początek, gdyż zajęcia warszta-
towe potrwają do grudnia 2021 roku. W ofer-
cie warsztatowej w świetlicach będzie można 
skorzystać również z warsztatów fotograficznych 
oraz krawieckich. O szczegóły proszę pytać w świetlicach.
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Program gminnych patriotyczno-religijnych  
obchodów na wrzesień i październik 2021r.

W miesiącach wrześniu i październiku na terenie naszej gminy ma miejsce wiele uroczystości patriotyczno-religijnych 
związanych z rocznicami wydarzeń historycznych, zarówno z I jak i II wojny światowej oraz z okresu powojennego pod-
ziemia antykomunistycznego na terenie Gminy Zakliczyn. Przedstawiamy szczegółowy program gminnych obchodów. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w obchodach całe rodziny, a szczególnie dzieci i młodzież szkolną, poczty 
sztandarowe, harcerzy i wszystkich mieszkańców. 

26 września – jamna: 77. rocznica pacyfikacji jamnej i bitwy batalionu "Barbara" 16 p.p. aK
10:30 - Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych podczas pacyfikacji Jamnej – plac kościelny sanktu-

arium MB Niezawodnej Nadziei w Jamnej oraz wystąpienia zaproszonych gości
11:00 - Msza święta w intencji ofiar pacyfikacji i poległych partyzantów AK – sanktuarium MB Niezawodnej Nadziei w Jamnej
12:00 - Spotkanie refleksyjne w Domu bł. Czesława u Dominikanów

10 października – lasy Woli Stróskiej: 77. rocznica krwawego ataku niemieckich oddziałów na szpitalik partyzancki 
aK w lasach Woli Stróskiej

10:30 - Złożenie wiązanek kwiatów w miejscach upamiętnienia poległych partyzantów oraz wystąpienia zaproszonych gości
11:00 - Msza święta polowa koło szpitalika leśnego żołnierzy AK
12:00 - Spotkanie refleksyjne przy tzw. paśniku
17 października - charzewice - cmentarz z i wojny światowej w czarnym lesie
14:00 - Złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem
14:10 - Modlitwa Różańca świętego i Msza święta w intencji poległych żołnierzy
15:30 - Spotkanie refleksyjne przy drodze na cmentarz wojenny

31 października - Słona - pomnik partyzantów 77. rocznica ataku niemieckich oddziałów na pluton "radomyśl" w Słonej
11:30 - Apel poległych przy pomniku w Słonej, złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku poległych żołnierzy AK oraz 

wystąpienia zaproszonych gości 
12:00 - Msza św. w intencji poległych żołnierzy
13:00 - Pokaz przebiegu walk w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej połączony z pokazem uzbrojenia
13:30 - Spotkanie refleksyjne
Ciepły posiłek i napoje dla uczestników przygotowane przez KGW w Słonej "U ŹRÓDŁA"
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Teks: Kazimierz Dudzik
Festiwal Polki „POLKA-FEST” Zakliczyn 2021 odbył się w domu 
strażaka w Gwoźdźcu w dniach 18-19 września 2021 roku

NAME

PHONE

LOCATION

ADDRESS

WEBSITE

MAIL

Nowe BINOKLE optyk

Przyjmuje: lek. med. Beata MIKOSZ

w w w. n b o p t y k . p l  Zapraszamy

ZAKLICZYN
ul. Malczewskiego 57          

513 398 984              

poniedziałek - piątek 9:00-16:00

 GABINET OKULISTYCZNY

SALON OPTYCZNY

KOMPLEKSOWE BADANIE WZROKU

Z Wami od 1990 roku

 Nowe
Binokle

Optyk

Celem festiwalu było upo-
wszechnienie polki jako tańca lu-
dowego wykorzystywanego nie 
tylko w tańcach folklorystycznych 
ale również w tańcu nowoczesnym, 
popularyzacja tańca, jako niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego 
oraz pokazanie różnorodności tań-
ca ludowego na jakie pozwala po-
lka w zależności od regionu w jakim 
występuje.

Gratulacje dla laureatów:
Kategoria dorośli:

I Monika Socha i Krzysztof Socha
II Halina Machel i Stanisław Socha
III Kinga Biel - Dubiel i Jan Biernacki
Wyróżnienie Teresa i Wiesław Musiał

Kategoria młodzież:
I Karolina Nowak i Kacper Drabik
II Natalia Górak i Dawid Kraj
III Joanna Łośko i Bartosz Dudowicz
Wyróżnienie Martyna Gajda i Arkadiusz Pawlik

Wyróżnienie Barbara Kiełbasa i Mateusz Kiełbasa
Wyróżnienie Emilia Kurek i Mateusz Pawlik
Wyróżnienie Anna Rodzik i Adam Gaura
Zachęcamy do obejrzenia relacji z Festiwalu, która jest 

dostępna na ZakliczyńskaTV i YouTube Zakliczyńskiego Cen-
trum Kultury.
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Tekst: Monika Kulak, 
Foto: Michał Papuga 

Podziękowania od Sołtysa Słonej za pomoc 
w organizacji Dożynek Gminnych 

Wyrazy wdzięczności kie-
ruję do mieszkańców Słonej 

i członków KGW w Słonej 
"U ŹRÓDŁA" za cały trud  
i pracę włożoną w przygo-
towanie dożynek. Dzięku-
ję Burmistrzowi Dawidowi 
Chrobakowi i Dyrektorowi 

Zakliczyńskiego Centrum Kul-
tury  Kazimierzowi Dudzikowi 

za zaufanie i powierzenie sołectwu 
Słona organizacji jednego z większych 

wydarzeń kulturalnych w naszej gminie oraz wszelkie 
wsparcie. Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Zakli-
czynie - Robertowi Bielatowiczowi oraz pracownikom ZUK 
dziękuję za pomoc logistyczną. Dh Tomaszowi Damianowi 
i jednostce OSP w Faliszewicach jestem wdzięczny za kiero-
wanie ruchem i  zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 
wydarzenia. Dziękuję również partnerowi 10. Dożynek Gmi-
ny Zakliczyn Stowarzyszeniu Koło Gospodyń  w Stróżach 
"Pod Bocianim Gniazdem" za wszelką pomoc. 

Słowa wdzięczności kieruję do Pana Tadeusz Świerkosza 
za przekazanie napojów z rodzimej Rozwleni Wód Mine-
ralnych "TAM" w Słonej. Podziękowania za użyczenie krze-
seł, stołów, ławek i namiotów kieruję do Pani Małgorzaty 
Chrobak - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stróżach 
i do Stowarzyszenia działającego przy DPS, do Pani Barba-
ry Żychowskiej - Dyrektora Administracyjnego SFOP,  rad-
nych Rady Miejskiej w Zakliczynie Stanisława Nadolnika  
i Jana Jewulskiego, sołtysa Melsztyna Józefa Franczyka, OSP 
Charzewice, OSP Filipowice oraz gospodarza dh Pawła Kop-
cia. Jestem wdzięczny za użyczenie namiotów i stołów oraz 
ław wraz z rozłożeniem  jednostce OSP we Wróblowicach  

Sołtys sołectwa Słona andrzej Kulak składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji 10. dożynek Gminy  
zakliczyn. Przede wszystkim swoje podziękowania kieruje do proboszcza parafii pw. matki Bożej anielskiej - ojca ariela 
Krzywdy - za zgodę na organizację tego pięknego wydarzenia w ogrodach klasztornych, wszelką pomoc i wsparcie, a także  
br józefa domagały i braci nowicjuszy za pomoc w przygotowaniu dekoracji i miejsc dla grup wieńcowych. Wielu uczestników 
dożynek po raz pierwszy miało okazję zobaczyć ogrody klasztorne.

z Prezesem dh Piotrem Osieckim na czele a także gospoda-
rzowi boiska LKS Dunajec Zakliczyn Antoniemu Sobólowi za 
użyczenie pojemników na odpady. Młodzieży i dzieciom ze 
świetlicy profilaktyczno-wychowwczej w Słonej pod okiem 
Pani Barbary Drogoś dziękuję za przygotowanie pięknych 
kotylionów i dekoracji (m.in. ścianki fotograficznej) oraz po-
moc logistyczną podczas dożynek. Mieszkańcom Bieśnika  
wraz z sołtysem i KGW Bieśniczanie, KGW z Lusławic, KGW 
z Wróblowic, KGW "Mieszczanki", KGW z Paleśnicy,  miesz-
kańcom Borowej, Faliszewic i Charzewic serdecznie dziękuję 
za przygotowanie pięknych witaczy, które robiły wielkie wra-
żenie na mieszkańcach oraz turystach. 

 Dziękuję Kapeli "Opatkowice" z kierownikiem Haliną 
Machel na czele za piękną oprawę mszy św. i ośpiewanie 
wieńców dożynkowych, pracownikom Zakliczyńskiego Cen-
trum Kultury za pomoc w organizacji, a wszystkim grupom 
wieńcowym, przybyłym gościom  i uczestnikom za zbudo-
wanie pięknej atmosfery radości, dziękczynienia i stworzenie 
rodzinnej wspólnoty. Dziękuję Michałowi Papudze za piękną 
fotorelację. Jeśli kogoś nieumyślnie pominąłem to dziękuję 
podwójnie.

 Andrzej Kulak
Sołtys sołectwa Słona wraz z Radą Sołecką
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Podczas mszy świętej dziękczynnej bp Andrzej Jeż w wy-
głoszonej homilii podkreślał, że człowiek jest nierozerwalnie 
złączony z przyrodą, jaka go otacza a różni się jedynie tym, że 
ma wolną wolę i może odrzucić naturalny porządek ale należy 
pamiętać, że trzeba będzie ponieść konsekwencje tego wyboru.

Marszałek Witold Kozłowski w słowach powitania po-
dziękował rolnikom za ich trud i pracę, której owocem jest 
zdrowa, bardzo dobra żywność, która jest marką Małopolski. 

Po zakończonej Eucharystii tradycyjny obrzęd dożyn-
kowy zaprezentował zespół folklorystyczny Bobrowianie.  
W dożynkach uczestniczyło 29 delegacji wieńcowych z ca-
łego regionu Małopolski, co zrobiło duże wrażenie na Bur-
mistrzu Żabna Marcie Hedruś - organizatorce tegorocznych 
Dożynek Województwa Małopolskiego. W powitaniu gości 
podkreśliła, że drobni wytwórcy są istotą i nośnikiem takich 
wartości jak tradycja, czy wartości chrześcijańskie.

Komisja konkursowa bacznie przyglądała się wieńcom 
przygotowanym przez przybyłe grupy wieńcowe, aby osta-
tecznie ogłosić wyniki konkursu w dwóch kategoriach: wień-
ca tradycyjnego i nowoczesnego. W kategorii najlepszy wie-
niec nowoczesny zwyciężyło KGW w Gruszowie, a najlepszy 
wieniec tradycyjny przygotowało KGW “Radłowski Gryf”  
w Radłowie i to właśnie ten wieniec reprezentował Małopol-
skę w dożynkach prezydenckich.

Dożynki Wojewódzkie w Łęgu Tarnowskim uświetnił rów-
nież występ zespołu Górole oraz Eleni. Uczestnicy świetnie 
się bawili zarówno w rytmach folkowych jak i przy utworach 
w wykonaniu Eleni.

Koło Gospodyń Wiejskich w Słonej "U ŹRÓDŁA" dzię-
kuje Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi i Dyrektorowi Za-
kliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierzowi Dudzikowi za 
możliwość uczestnictwa w tym pięknym wydarzeniu. Wyra-
zy wdzięczności kieruje również do członków KGW w Stró-
żach za wszelką pomoc i współpracę.

KUltUra na czaSie

Łęg Tarnowski był gospodarzem tegorocznych Dożynek 
Województwa Małopolskiego, podczas których naszą gmi-
nę miało zaszczyt reprezentować Koło Gospodyń Wiejskich 
w Słonej "U ŹRÓDŁA". Piękny wieniec dożynkowy autor-
stwa Małgorzaty Malisz ze Stróż cieszył się dużym zaintere-
sowaniem zarówno grup wieńcowych, jak też pozostałych 
uczestników wydarzenia i dumnie prezentował się na woje-
wódzkim święcie plonów, które tradycyjnie rozpoczęło się 
mszą świętą dziękczynną sprawowaną przez Ordynariusza 
Tarnowskiego.

Tekst i foto: Monika Kulak
KGW w Słonej ”U ŹRÓDŁA” na Dożynkach 
Województwa Małopolskiego

Tekst: Kazimierz Dudzik, 
Foto: Ewelina Siepiela

Arkadiusz Gołąb i Agnieszka Łazarek Mistrzami 
Języka Polskiego, Burmistrz Chrobak na podium

10 września odbył się w Sali im. S. jordana w zakliczyńskim ratuszu Finał Festiwalu języka Polskiego „Polszczyzna –  
swojszczyzna.” to unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie – czego wyrazem było objęcie honorowym patronatem przez  
najwybitniejszego polskiego językoznawcę prof. jerzego Bralczyka - jest projektem Stowarzyszenia „Klucz” działającego 
przy zakliczyńskim centrum Kultury, które dofinansowano ze środków ministra Kultury, dziedzictwa narodowego i Sportu  
w ramach programu narodowego centrum Kultury „ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”. cegiełki finansowe do organizacji 
Festiwalu dołożył Burmistrz miasta i Gminy zakliczyn dawid chrobak, Stowarzyszenie „Klucz” i zakliczyńskie centrum Kultury.

10 września w Zakliczynie wyłonieni zostali mistrzo-
wie, czeladnicy i terminatorzy języka polskiego. W komisji 
festiwalowej zasiedli obok prof., Jerzego Bralczyka, Dyrek-
tor Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpac-
kich oraz laureatką nagrody IGF Gold Star, zwaną "Oscarem  
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folkloru" – Małgorzata Broda, pieśniarz, scenarzysta, reżyser  
i aktor – Jan Jakub Należyty oraz twórca i reżyser Teatru Nie 
Teraz a także pisarzy i felietonista Tomasz Antoni Żak.

Werdyktem tego zacnego gremium Mistrzem Języka 
Polskiego w kategorii dziecięcej został Arkadiusz Gołąb 
reprezentujący Szkołę Podstawową w Zakliczynie, Czelad-
nikiem Języka Polskiego Julia Rudnicka ze Szkoły Podsta-
wowej w Paleśnicy a tytuły Terminatorów Języka Polskie-
go powędrowały do Karola Biela ze Szkoły Podstawowej  
w Zakliczynie oraz Michała Wszołka ze Szkoły Podstawo-
wej w Filipowicach.

W kategorii dorosłej tytuł Mistrza Języka Polskiego po-
wędrował w ręce Agnieszki Łazarek – nauczycielki języka 
polskiego Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wróblowi-
cach, tytuł Czeladnika Języka Polskiego wywalczyła emery-
towana nauczycielka Szkoły podstawowej w Stróżach oraz 
szefowa zakliczyńskiego Klubu Seniora Janina Bolechała, 
natomiast Terminatorem Języka Polskiego został Burmistrz 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Wielkie brawa dla laureatów tej kategorii za odwagę, 
zaprezentowany wyskoki poziom we wszystkich konkuren-
cjach w których przyszło im się zmierzyć, a w szczególności 
dla Burmistrza Chrobaka, który pokazał klasie VIP-ów praw-
dziwą klasę.

W kategorii młodzieżowej komisja nie przyznała tytułów, 
tylko wyróżnienia. Komisja konkursowa argumentował to 
faktem, że choć uczestniczki prezentowały wysoki poziom, 
to jednak nie miały konkurencji, ponieważ ta kategoria była 
reprezentowana przez obie wyróżnione panie. Tak więc wy-
różnienia otrzymały Klaudia Słowik z Dąbrowy Tarnowskiej 
oraz Martyna Grabowska z Tarnowa.

W finale Finał Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna 
– swojszczyzna” uczestnicy mierzyli się z quizem „Kto to 
powiedział, kto to napisał”, dyk-
tandem przygotowanym przez 
prof. Jerzego Bralczyka oraz ust-
ną wypowiedzią w ramach kon-
kursu krasomówczego. Suma 
uzyskanych punktów z trzech 
festiwalowych konkurencji de-
cydowała o zajętym miejscu  
w festiwalowych zmaganiach. 

Warto było wziąć udział  
w festiwalu, bowiem na finali-
stów czekały nie tylko cenne na-
grody ufundowane przez organi-
zatorów, ale książka „1000 słów” 
z autografem autora – prof. Je-
rzego Bralczyka. Ponadto była 
okazja do wysłuchania wykładu 
Patrona Festiwalu oraz zobacze-
nia specjalnie na tą okoliczność 
przygotowanego spektaklu Te-
atru Jednego Mima – Ireneusza 
Krosnego.

Bardzo budująca jest opinia 
prof. Jerzego Bralczyka, który 
stwierdził, że jest to pod wzglę-
dem merytorycznym i organiza-
cyjnym jeden z najciekawszych 
Festiwali tego typu w Polsce  

i dlatego on pisze się już na kolejne edycje festiwalowe w Za-
kliczynie, a że nie jest to zapowiedź bez pokrycia, świadczy 
o tym zapewnienie Burmistrza Dawida Chrobaka o tym, że 
spotykamy się na II Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna 
– swojszczyzna” w przyszłym roku.

Tymczasem dziękuję pracownikom Zakliczyńskiego Cen-
trum Kultury – chwalonym przez prof. Bralczyka i dyrektor 
Małgorzatę Brodę za perfekcyjną, zespołową pracę przy re-
alizacji Festiwalu, Grupie Reedy Media za obsługę TV, RDN 
Małopolska za patronat medialny, Burmistrzowi Dawidowi 
Chrobakowi za pomoc finansowa oraz osobiste zaangażo-
wanie oraz Tomaszowi Damianowi i Michałowi Chruścielowi 
za zapewnienie transportu dla Honorowego Patrona festi-
walu, a właścicielce „Domku Pod Różami” pani Małgorzacie 
Martyce za stworzenie warunków pobytu dla prof. Bralczyka 
w Zakliczynie. To, że prof. Jerzy Bralczyk był zachwycony at-
mosferą w miejscu zakwaterowania, niech świadczy fakt, że 
przebywał u nas od czwartku do niedzieli, oraz że umówił 
się na kolejne odwiedziny (razem z małżonką) w Zakliczynie. 
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Serdecznie dziękujemy za nadesłane rozwiązania hasła zamieszczonego w sierpnio-
wym numerze „Głosiciela”, które brzmiało oczywiście „Święto Pojednania” , bony 
upominkowe wędrują do: 

 ҄ Kingi Gucwa z Jastrzębi - bon do sklepu Anitex
 ҄ Pawła Wojtasa z Dzierżanin - bon na stoisko mięsne w sklepie Biedronka

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.

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

Spośród tych, którzy nadeślą do 12.10.2021 roku prawidłowe odpowie-
dzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowane przez firmę Anitex 
oraz Biedronkę w Zakliczynie. Powodzenia!

Powodzenia!
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