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ukazuje się od 1993 roku

Drodzy Czytelnicy! 
Oddajemy do Państwa rąk listopadowy numer Głosi-
ciela, w którym przekazujemy sporą dawkę dobrych 
wiadomości dla Gminy Zakliczyn, zarówno związa-
nych z pozyskaniem kolejnych środków rządowych na 
inwestycje publiczne, jak również promocją Gminy Za-
kliczyn podczas konferencji samorządowej zorganizo-
wanej przez Związek Samorządów Polskich, a zwłasz-
cza przez powołanie włodarza gminy do Narodowej 
Rady Rozwoju przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

Publikujemy apel Policji o zachowanie czujno-
ści, skierowany przede wszystkim do seniorów, gdyż  
w ostatnim czasie na terenie powiatu tarnowskiego, 
wielu z nich padło ofiarami wyłudzeń. Informujemy 
też o zbiórce prowadzonej na pokrycie kosztów re-
habilitacji mieszkańca Bieśnika, który uległ ciężkiemu 
wypadkowi. 

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi projek-
tami realizowanymi przez Zakliczyńskie Centrum Kul-
tury i Stowarzyszenie „Klucz” a zwłaszcza do udziału 
w projekcie ZUL- aplikacja dla wszystkich, którzy chcą 
dowiedzieć się więcej o możliwościach urządzeń mul-
timedialnych. Dzieci, młodzież i dorosłych, grających 
na instrumentach zapraszamy do zgłoszenia się do 
nowo powstającej Orkiestry Kameralnej ZCK.

Zapraszam do lektury i udziału w Konkursie  
Głosiciela. 

Monika Kulak
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Zamyślenia ojca Andrzeja – listopad 2021

Dziesięć milionów z „Polskiego Ładu”  
dla gminy Zakliczyn

Marność nad marnościami - 
powiada Kohelet 
- wszystko jest marnością, 
bo wszystko przemija, 
my zaś odlatujemy...

Dzień Zaduszny, cmentarz, 
groby zmarłych - wszystko 
to zaprasza do zadumy:

Dobry Boże, jak szybko -  
jak szybko wszystko przele - 
przemknęło wszelkie - ciało 
klepsydra piasek miele...

Tak naprawdę, żyjemy na kredyt - 
coś w duszy cierpi, 
bo czasu niewiele, niewiele, 
ciągle za mało...

Za mało na młodość, 
by ją pęknie przeżyć; 
za mało na starość, 
by znaleźć w niej upodobanie 
i ją przeżyć godnie...

Ta nasza młodość, tak dumna, 
przemija - 

tak szybko jak westchnienie, 
jak trawa, co rośnie: 
rankiem kwitnie i jest zielona,  
wieczorem więdnie i usycha...

Ta nasza starość, już nie tak dumna, 
bo pełna chorób i niedoli - 
mędrzec Kohelet tak ją opisuje:

Zanim zaćmi się słońce i światło, 
i księżyc, i gwiazdy (...) 
zanim się przerwie srebrny sznur 
i stłucze się czara złota, 
i dzban się rozbije u źródła, 
i w studnię kołowrót złamany wpadnie, 
i wróci się proch do ziemi, 
tak jak nią był 
a duch powróci do Boga, który go dał...

Pomimo, że marność nad marnościami 
i wszystko jest marnością, to przecież  
jest nadzieja...

Człowiek niestrudzony wędrowiec 
zdąża do swego wiecznego domu - 
dusze zmarłych powracają do Boga...

Gmina zakliczyn otrzymała 10 mln zł z pierwszej edycji rządowego programu „Polski Ład”. zaakceptowane zostały 
wszystkie trzy wnioski – na powstanie chodnika ze ścieżką rowerową, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Stróżach 
oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Tekst: Mirosław Kowalski
foto: Michał Papuga

Tak dużych pieniędzy na inwestycje samorządy nie dostały 
jeszcze nigdy. Na przedsięwzięcia związane z budową dróg 
i chodników, wodociągów i kanalizacji, infrastruktury oświa-
towej, kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej do gmin i po-
wiatów w subregionie tarnowskim z pierwszej edycji rządo-
wego programu „Polski Ład” trafiło łącznie 456 mln zł.

– Rząd przekazuje ogromne środki finansowe na inwestycje 
w regionach – mówił podczas spotkania z samorządowcami 
w Tarnowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita.  
– Po raz kolejny obalamy mit, że PiS nie wspiera samo-
rządów. A także ten, że pieniądze daje tylko tam, gdzie 
rządzą ludzie związani z prawicą. Transparentność tego 
naboru była na bardzo wysokim poziomie. Przeszły pra-
wie wszystkie wnioski, bez względu na to czy składali 
je samorządowcy związani z PiS czy z innymi opcjami 
politycznymi.

Wojewoda zaapelował do samorządowców, aby 
tak przygotowywali przetargi, by lokalne firmy mo-
gły w nich wystartować i je wygrywać. I o to, by 
sprawnie realizowali zadania, na które dostali tak 
duże rządowe dofinansowania.

– Pozyskanie dofinansowania to jedno, ale skutecz-
na realizacja inwestycji to druga sprawa. Powiem tak: 

jesteśmy nad stawem dobrze zarybionym, pełnym ryb, ale teraz 
musimy je wyłowić – stwierdził Łukasz Kmita.

Gmina Zakliczyn z „Polskiego Ładu” dostała 10 mln zł. 
Na budowę chodnika z dopuszczeniem rowerów przy dro-
dze 1410 K na odc. Zdonia, Wola Stróska, Stróże i Filipowi-
ce, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Stróżach oraz infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Zawada 
Lanckorońska, Roztoka, Melsztyn, Gwoździec i Charzewice 

Jesteśmy w drodze do Boga - 
to nadaje sens 
każdemu dniowi 
każdej godzinie...

- życiu naszemu 
które jest jedną chwilką... 
i samo w sobie 
bez Ciebie 
Boże - 
tylko powiewem...

ledwie pojawi się 
i zaraz ginie bez śladu...

Panie Jezu,  
nasza nadziejo jedyna,  
nieśmiertelna i niezawodna - 
wstąp w nas i z nami trwaj...

Daj nam wiarę, że to ma sens, 
że nie trzeba żałować tych, 
którzy odeszli... 
I przekonaj, że tak ma być, 
że odeszli po to, by żyć... 
I tym razem będą żyć wiecznie, 
choć w innej postaci...
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zaadaptowany na ten cel zostanie budynek dawnego przedszkola przy ul. jagiellońskiej. Gmina zakliczyn na pierw-
szy etap prac otrzymała 210 tyś. złotych dofinansowania z ministerstwa Kultury, dziedzictwa narodowego i Spor-
tu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Przyznane środki finansowe 
z ministerstwa stanowią 70 % kosztów zadania etapu pierwszego. Pozostałe środki tj. 90 tyś. złotych pochodzić 
będą z budżetu Gminy zakliczyn. Szacowana wartość robót dla całego zadania związanego z przebudową, rozbu-
dową i zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu przy ul. jagiellońskiej na muzeum regionalne 
wyniesie ok. 1 mln złotych.

W dniu 21 października br. w Belwederze odbyło się kolejne posiedzenie rady do spraw Samorządu Terytorialnego 
przy Prezydencie rzeczypospolitej Polskiej. Podczas posiedzenia do rady został powołany burmistrz miasta i Gmi-
ny zakliczyn dawid chrobak.  Posiedzenie otworzył minister Piotr Ćwik – zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta rP 
oraz jarosław Stawiarski – marszałek Województwa lubelskiego, przewodniczący rady.

W Zakliczynie powstanie Muzeum Regionalne 

Burmistrz Dawid Chrobak powołany przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę do Narodowej Rady Rozwoju 

Tekst:  Paulina Waryas
foto: Michał Papuga 

Tekst: UM Zakliczyn
foto: KPRP 

– Muzeum Regionalne będzie przy-
bliżać historię oraz tradycję regionu  
i Ziemi Zakliczyńskiej dzięki wystawom, 
prelekcjom oraz pokazom, które będą 
tam miały miejsce. W muzeum 

będą organizowane wspólnie z innymi instytucjami 
związanymi z kulturą i edukacją wydarzenia przy 
wykorzystaniu nowych technologii. Muzeum bę-
dzie też pozyskiwać na swoje wyposażenie relikty 
przeszłości. Sporo eksponatów zresztą już mamy 
zgromadzonych, są w dyspozycji Zakliczyńskiego 
Centrum Kultury – objaśnia burmistrz Miasta  
i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Dla potrzeb muzeum postanowiono przebu-
dować i dostosować budynek mienia komunalne-
go – dawnego przedszkola przy ul. Jagiellońskiej w Za-
kliczynie. 23.09.2021 r. Gmina Zakliczyn podpisała umowę 
z Wykonawcą firmą SOLID-MAX Monika Pajor na realizację 
pierwszego etapu prac związanego z utworzeniem Muzeum 
Regionalnego w Zakliczynie. W ramach pierwszego etapu 

budynek byłego przedszkola zostanie rozbudowany o klatkę 
schodową w kierunku wschodnim – stan surowy.

Z uwagi na dostosowanie budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w duszy schodów zaprojektowano 

platformę dźwigową (kolejne etapy realizacji zadania) 
umożliwiającą dostęp z poziomu wejścia na parter 

i poddasze budynku.
Kolejne etapy prac polegać będą na prze-

budowie oraz zmianie funkcji pomieszczeń. 
Na poziomie parteru zaplanowano salę eks-
pozycyjną, recepcję z szatnią, toalety ogól-
nodostępne oraz pomieszczenie socjalne. 

Na poddaszu znajdować się będzie kolejna 
sala ekspozycyjna, pomieszczenia techniczne 

i toaleta dla personelu. Zakupione zostanie wy-
posażenie do sal ekspozycyjnych oraz zaplecza 

technicznego. Końcem bieżącego roku Gmina Zakliczynie 
planuje złożyć kolejny wniosek do Ministerstwa na realiza-
cję dalszych prac nad utworzeniem Muzeum Regionalnego  
w Zakliczynie.

Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. o planowanych 
zmianach przepisów ustawowych, regulujących funkcjo-
nowanie parków narodowych. Ponadto poruszono temat 
gospodarowania odpadami w odniesieniu do jednostek sa-
morządu terytorialnego. W trakcie spotkania, decyzją Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn 
Dawid Chrobak został powołany do Narodowej Rady Roz-
woju - Rady ds. Samorządu Terytorialnego. Nominację bur-
mistrz otrzymał z rąk ministra Piotra Ćwika - Zastępcy Szefa 
Kancelarii Prezydenta RP.

(sieć wodociągowa), a także w Zakliczynie, Zawadzie Lanc-
korońskiej i Roztoce (sieć kanalizacyjna).

Wkład własny gminy do tych 3 zadań wyniesie 768 tys. zł 
(7% wartości).

– Nadeszły bardzo dobre czasy dla samorządów. Dla miesz-
kańców takich gmin, jak nasza. Dziękuję panu premierowi oraz 

parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości za realizowanie 
strategii zrównoważonego rozwoju – mówi burmistrz Miasta i 
Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Wkrótce premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić nabór 
wniosków do drugiej edycji programu inwestycyjnego „Pol-
ski Ład”.
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Pieniądze na cyfryzację gminy Zakliczyn
Burmistrz dawid chrobak odebrał symboliczny czek potwierdzający przyznanie dotacji w kwocie przeszło 376 tys. 
zł na cyfryzację gminy zakliczyn. Pieniądze te zostaną wydane na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, 
szkolenia i inne usługi informatyczne w tym celu. W Tarnowie odbyło się spotkanie informacyjne dla małopolskich 
samorządów odnośnie inauguracji programu „cyfrowa Gmina” z udziałem sekretarza stanu ds. cyfryzacji w KPrm 
janusza cieszyńskiego. W jego trakcie podkreślano, że pandemia koronawirusa uświadomiła wszystkim, jak ważna 
jest cyfryzacja urzędów. W wielu przypadkach potrzebne były w tym względzie szybkie działania, aby mieszkańcy 
nie odczuli, że w ich obsłudze zmieniło się coś na gorsze.

Tekst i foto:  
UM Zakliczyn

– Udało się już objąć cyfryzacją wiele dziedzin życia, zwiększając możli-
wości elektronicznej obsługi. Czas, aby stała się ona standardem również 
w urzędach. Cieszę się, że rusza rządowy program, który samorządom to 
właśnie umożliwia – powiedział wicemarszałek województwa mało-
polskiego Józef Gawron.

W skali kraju na program „Cyfrowa Gmina” rząd przeznacza mi-
liard złotych. Pieniądze dostanie każda gmina i każdy powiat w Pol-
sce. Minimalnie 100 tys. zł, a maksymalnie 2 mln zł. Będzie je można 
przeznaczyć za zakup sprzętu, oprogramowania, szkolenia i inne usłu-
gi informatyczne. Nie będzie potrzebny wkład własny samorządów. 
W auli tarnowskiej delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go wręczono już w piątek pierwsze symboliczne czeki potwierdzające 

– Jest to olbrzymie wyróżnienie dla mnie i samorządu Gminy Za-
kliczyn oraz docenienie aktywności mieszkańców, która może być 
dobrym wzorem dla innych samorządów – mówił burmistrz Dawid 
Chrobak.

Rada do spraw Samorządu Terytorialnego jest gremium dorad-
czym Prezydenta RP działającym w ramach Narodowej Rady Rozwo-

ju. Do zadań Rady należy m.in. przygotowywanie 
opinii i ekspertyz dla prezydenta, identyfikowanie 
aktualnych problemów w zakresie funkcjonowania 
samorządu terytorialnego, a także opracowywanie 
prezydenckich projektów inicjatyw legislacyjnych 
dotyczących samorządu terytorialnego.

przyznanie dotacji na cyfryzację urzędów. Gmina 
Zakliczyn otrzymała przeszło 376 tys. zł.

– Chcemy, aby cyfrowa rewolucja trafiła również 
do samorządów. Do tej pory brakowało zazwyczaj 
pieniędzy, bo było wiele innych potrzeb, aby samorzą-
dowcy w pełni zrealizować mogli swoje marzenia od-
nośnie zdalnej obsługi – stwierdził minister Janusz  
Cieszyński.

Na spotkaniu – oprócz wójtów i burmistrzów 
z subregionu tarnowskiego – obecni byli ponadto 
posłowie Anna Pieczarka, która była jego inicjato-
rem, Józefa Szczurek-Żelazko i Wiesław Krajewski, 
a także wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz  
i starosta tarnowski Roman Łucarz.

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.
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Tekst: Mirosław Kowalski
foto: Michał Papuga

Samorządowcy przyjechali do Zakliczyna  
na zaproszenie burmistrza

Samorządowcy nie tylko z małopolski spotkali się w zakliczynie. Przyjechali tutaj na zaproszenie włodarza gmi-
ny – burmistrza dawida chrobaka. dwudniowa konferencja poświęcona była współpracy gmin, powiatów i wo-
jewództw z administracją rządową oraz spółkami skarbu państwa, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców. 
Przy okazji dyskutowano o roli i możliwościach wsparcia kultury lokalnej, zarówno przez instytucje państwowe, jak  
i biznes. – dla nas była to okazja do zaprezentowania osiągnięć, planów i promocji naszej gminy – mówi burmistrz 
dawid chrobak. Spotkanie zorganizował związek Samorządów Polskich.

Gospodarze gmin, powiatów i województw rozmawiali mię-
dzy innymi o Polskim Ładzie, kulturze i oświacie. – Spotykamy 
się po to, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania, ale także 
po to, by wymienić swoje doświadczenia. Od sześciu lat mamy 
partnera w rządzie, mamy partnera w powiecie tarnowskim,  
a od trzech lat mocno wspiera nas także samorząd wojewódz-
twa małopolskiego. Za to wszystko serdecznie dziękuję – mówił 
burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Włodarz Zakliczyna 
przybliżył gminę. Mówił, że tegoroczny budżet jest rekor-
dowy pod względem inwestycji. W liczącej blisko 13 tysięcy 
mieszkańców gminie, na zadania inwestycyjne, w tym roku 
przeznaczono ponad 27 milionów złotych. – Nie byłoby nas 
na to stać, gdyby nie dotacje krajowe i unijne. Pozyskaliśmy 
na to ponad 22 miliony złotych – wyliczał burmistrz Dawid  
Chrobak. 

Podczas konferencji byli obecni członkowie władz Ma-
łopolski, między innymi wicemarszałek województwa ma-
łopolskiego Józef Gawron i wiceprzewodniczący sejmiku 
Wojciech Skruch. – Za kilka dni do naszych partnerów, gmin 
i powiatów, prześlemy założenia Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Konsultacje potrwają kilka tygodni.  
Jestem przekonany, że nasze propozycje spotkają się z uzna-
niem samorządów, wychodzą bowiem na przeciw oczekiwaniom 
gmin i powiatów. Alokujemy wiele środków na ścianę wschod-
nią Małopolski – zapewniał wicemarszałek Małopolski Józef 
Gawron. Podczas spotkania, o płaszczyznach inwestycji, 
które zamierza sfinansować Małopolska, mówił Wojciech 
Skruch. – Samorządowcy zwracają się do nas z różnymi sprawa-
mi. Głównym tematem są jednak zawsze inwestycje. W latach 
2021 – 2027 mamy na ten cel blisko 10 miliardów złotych. To 
absolutny rekord. Mam nadzieję, że pierwsze nabory wniosków 
uda się przeprowadzić już w przyszłym roku. Dużym problemem 
samorządowców jest w tym momencie zbudowanie finanso-

wania i zapewnienie udziału własnego dla realizacji inwestycji.  
Z uwagi na ogrom zadań, które samorządy gminne mają do re-
alizacji przykazane i coraz szczuplejszymi możliwościami samo-
rządów, plus oczywiście te problemy wynikające z rynku, czyli 
ograniczona liczba wykonawców przy dużej ilości środków, jakie 
pozyskują, również i tych rządowych – zapewniał radny Woj-
ciech Skruch. 

W ramach spotkania odbyły się warsztaty na temat budo-
wania kultury lokalnej. Burmistrz Dawid Chrobak przybliżył 
funkcjonowanie placówki kultury gminy Zakliczyn, wskazał 
na ogromna rolę kulturotwórczą jednostek OSP, KGW, wszel-
kiego rodzaju stowarzyszeń. Wskazał także na źródła finan-
sowania tego typu przedsięwzięć. – To środki z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządu województwa 
małopolskiego, ale także z fundacji, które działają przy dużych 
koncernach, jak chociażby Orlen i PGNiG – tłumaczył. O potrze-
bie budowy silnej marki kulturalnej każdej gminy czy powiatu 
wspomniała w rozmowie z nasza redakcją także Anna Pilar-
czyk Członek Zarządu, Burmistrz Ogrodzieńca. Zdaniem wójta 
Gnojnika Sławomira Paterka – w kulturę trzeba tak samo in-
westować jak w drogi czy rozbudowę sfery inwestycji komu-
nalnych. Dodajmy, że spotkanie sfinansowano miedzy innymi 
z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Związek Samorządów Polskich powstał 7 sierpnia 2017 
roku jako nowe ogólnopolskie stowarzyszenie pod nazwą 
„Związek Samorządów Polskich”. Gmina Zakliczyn była jed-
nym z założycieli stowarzyszenia. 

– Jesteśmy stowarzyszeniem, które w tym momencie zrze-
sza już blisko 200 samorządów z całej Polski, różnego szczebla, 
małych gmin, dużych miast, także powiatów i sejmików wo-
jewódzkich. Tak naprawdę powstaliśmy po to, żeby reprezen-
tować interesy samorządów i żeby rozmawiać o problemach 
i później przedstawiać te postulaty stronie rządowej – mówi 

prezes Związku Adam 
Ciszkowski.

Praktyczny wymiar 
to Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne i Roz-
wój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność. No-
woczesne zarządzanie 
wymaga partnerskiej 
współpracy na pozio-
mie horyzontalnym (po-
między gminami) oraz 
wertykalnym (pomiędzy 
gminą, powiatem, regio-
nem).
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Uroczystości patriotyczne w lasach 
Woli Stróskiej

Tekst i foto:  
Monika Kulak

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości Wicewojewoda małopolski ryszard Pagacz, Burmistrz miasta i Gminy zakliczyn da-
wid chrobak oraz Prezes Stowarzyszenia „KlUcz” Kazimierz dudzik  przekazali na ręce członkini Strażackiej orkiestry 
dętej z Filipowic flet poprzeczny zakupiony przez „KlUcz” w ramach zadania pt. „rozwój Sod Filipowice”. Projekt zreali-
zowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.  

Uroczyste obchody rozpoczęły się tradycyjnie „Mazurkiem Dąbrow-
skiego” przy akompaniamencie SOD z Filipowic, wystąpieniami przy-
byłych gości, apelem poległych i złożeniem wiązanek połączonym 
z  zapaleniem zniczy we wszystkich ważnych miejscach pamięci na 
wzgórzu Mogiła. 

Przed rozpoczęciem mszy świętej piękny program artystycz-
ny zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Stróżach przy akompaniamencie Pana Roberta Sowy.  
W dalszej części obchodów miała miejsce msza święta celebrowana 

przez ks. Pawła Mikulskiego - proboszcza parafii pw. 
św. Idziego w Zakliczynie. Piękna wygłoszona homi-
lia na temat znaczenia kultywowania polskości oraz 
wychowania w duchu wiary i patriotyzmu na długo 
pozostanie w pamięci uczestników. 

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy mogli po-
silić się ciepłym posiłkiem przygotowanym przez 
Wolską Organizację Kobiet „Nad Potokiem” oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Stróskiej. Smako-
wity żurek czy bigos a także ciepłe napoje, wśród 
których królowała wyśmienita herbatka z sokiem 
malinowym, wynagrodziła zgromadzonym trud wło-
żony w przybycie i uczestnictwo w obchodach. Nie 
można też zapomnieć o wielkim wkładzie w przygo-
towanie uroczystości druhen i druhów z OSP w Woli 
Stróskiej oraz społeczności szkolnej z SP w Stróżach 
i ZSP w Zakliczynie, która uporządkowała teren przy 
szpitaliku oraz miejsca pamięci.
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Obchody 77. rocznicy rozbicia plutonu 
„Radomyśl” w Słonej

Tekst: Monika Kulak

W niedzielę 31 października przypadała 77. rocznica ataku niemieckich oddziałów na żołnierzy armii Krajowej walczących 
w szeregach Batalionu Barbara jako samodzielny pluton dywersyjny „radomyśl”, który został niespodziewanie zaskoczony 
w dolinie na granicy sołectw Słona i Brzozowa. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu państwo-
wego wraz dziećmi i młodzieżą z nowopowstałego ogniska muzycznego przy świetlicy w Słonej.

Po powitaniu przybyłych gości, pocztów sztandarowych i miesz-
kańców sołectwa Słona oraz okolicznych miejscowości Burmistrz 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak przedstawił krótki rys 
historyczny powstania Polskiego Państwa Podziemnego i walk  
o niepodległość żołnierzy AK.

Po odczytaniu Apelu Poległych przez syna płk. śp. Jerze-
go Pertkiewicza, Zygmunta Pertkiewicza nastąpiło uroczy-
ste złożenie wiązanek przez przedstawiciela rodziny pole-
głego żołnierza pchor. Tadeusza Stasika ps. „Doktor”, władze 
powiatowe reprezentowane, delegację samorządu gminnego, 
delegację sołectwa Słona, przedstawiciela Zakładu Karnego 
w Tarnowie oraz delegacje ze szkół podstawowych z Filipo-
wic i Zakliczyna, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jó-
zefa Piłsudskiego w Zakliczynie oraz członków SKKT „COM-
PASS” działającego przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie. 
W południe rozpoczęła się msza święta sprawowana przez pro-
boszcza parafii pw. Matki Bożej Anielskiej – o. Ariela Krzywdę, 
w intencji poległych żołnierzy z plutonu „Radomyśl” i wszyst-
kich poległych w walce o wolną Ojczyznę. Po zakończonej mszy 
świętej wszyscy zebrani mogli wspólnie z dziećmi i młodzieżą 
pośpiewać pieśni patriotyczne, które były wprowadzeniem do 
kolejnego punktu programu, jakim była inscenizacja historyczna 
przygotowana przez Stowarzyszenie „Żan-
darmeria”, poprzedzona wystąpieniem Ka-
mila Olesińskiego, który przybliżył okolicz-
ności tragicznych wydarzeń historycznych, 
które rozegrały się w Słonej 77 lat temu. 
Przeżytymi emocjami uczestnicy insceni-
zacji chętnie dzielili się podczas spotkania 
refleksyjnego przy pysznym poczęstun-
ku przygotowanym przez KGW w Słonej 
„U ŹRÓDŁA”. Prowizoryczna stodoła na 
potrzeby inscenizacji została zbudowana 
przez sołtysa Andrzeja Kulaka oraz Prze-
mysława i Konrada Majewskich, a materiał 
drewniany zapewniła firma „SOLID-KU-
LAK” s.c., natomiast poszycie dachu do-
starczył  Grzegorz Myszor.

Sołtys Słonej wraz z Radą Sołecką 
składa serdeczne podziękowania Ojcu 
Arielowi Krzywdzie za sprawowanie eu-
charystii i poruszającą homilię oraz uży-
czenie klasztornych ławek, nowicjuszowi 
br. Pio za oprawę muzyczną mszy świę-
tej, Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi 
i Dyrektorowi Zakliczyńskiego Centrum 
Kultury Kazimierzowi Dudzikowi za wszel-
kie wsparcie, Dyrektorowi Zakładu Usług 
Komunalnych w Zakliczynie Robertowi 
Bielatowiczowi wraz z pracownikami za 

prace porządkowe przy pomniku i jego okolicy a także Prezesowi 
Gminnego Zarządu OSP dh Tomaszowi Damianowi za wsparcie 
ze strony jednostki OSP. Ponadto podziękowania skierowane 
są do Pana Seweryna Sowy, Janusza Drogosia, Łukasza Gondka  
i Piotra Kulaka za pomoc w transporcie, pracach przygotowaw-
czych i porządkowych zarówno przed jak i po zakończonych uro-
czystościach.

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do druhen 
i druhow z OSP Wola Stróska za zabezpieczenie medyczne, za-
pewnienie agregatu prądotwórczego oraz czuwanie nad przebie-
giem wydarzenia i dogaszenie paleniska.

Wyrazy wdzięczności za wszelką pomoc logistyczną i pełnie-
nie warty przy pomniku partyzantów AK należą się również har-
cerkom i harcerzom z 1 Tarnowskiej Drużyny Harcerzy „SULIMA” 
im. Zawiszy Czarnego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

– Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowania obcho-
dów rocznicowych, członkom KGW w Słonej „U ŹRÓDŁA” za sfinan-
sowanie i przygotowanie posiłków, ciasta i ciepłych napojów, grupie 
dziecięco-młodzieżowej za piękny śpiew pieśni patriotycznych i opra-
wę muzyczną mszy świętej oraz sponsorom wydarzenia: Marcinowi 
Olszewskiemu, Piotrowi Kulakowi i Januszowi Drogosiowi – mówi 
sołtys Słonej.
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Alina Myłka z domu Świder-
ska została zwyciężczynią Mi-
strzostw Świata UCI Gran Fon-
do 2021, które zakończyły się  
w niedzielę 10 października br. 
w bośniackim Sarajewie. Kilka 
dni wcześniej Alina Myłka zwy-
ciężyła również w zawodach in-
dywidualnych w swojej kategorii 
wiekowej i tym sposobem wró-
ciła z mistrzostw z podwójnym 
złotem. Zawodnicza pocho-
dząca z Zakliczyna startowała  
w kategorii K35-39 (kobiety 35-
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Alina Myłka ze złotym medalem  
Mistrzostw Świata w Sarajewie

Tekst: Monika Kulak
foto: z arch. Rodzinnego T. Świderskiego

Tekst: Monika Kulak 
foto: Krystian Stojowski

18 października Szkoła Podstawowa w Filipowicach obchodziła święto swojego patron św. jana Pawła ii, którego litur-
giczne wspomnienie przypada 22. października, Uroczystości rozpoczęły się od udziału dzieci, grona pedagogicznego i ro-
dziców we mszy świętej celebrowanej przez ks. Piotra Pabisa, proboszcza parafii pw. matki Bożej śnieżnej w Filipowicach.  
W eucharystii udział wzięli również zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz miasta i Gminy zakliczyn dawid chrobak, 
Wiceprzewodnicząca rady miejskiej ewa nijak, radny rady miejskiej w zakliczynie zygmunt olchawa, inspektor ds oświa-
ty Urzędu miejskiego w zakliczynie agmieszka malisz.

Alina Myłka z rodzicami

Święto patrona szkoły w Szkole  
Podstawowej w Filipowicach

Tekst i foto:  
Monika Kulak

kach ucznia przeprowadzony przez uczniów starszych klas 
wśród uczniów klasy pierwszej. Pierwszaki zaprezentowały 
się pięknie zarówno z wiedzy ogólnej jak i prezentując swoje 
umiejętności artystycznych, po czym przystąpiono do ślubo-
wania, podczas którego Pani Dyrektor pasowała na uczniów 
siedmioro kandydatów. Dyplomy i gratulacje uczniowie przy-
jęli z rąk Burmistrza Dawida Chrobaka i Poseł Anny Pieczarki.

39 lat - przyp. autora). Panie do 50 roku życia oraz panowie 
do lat 60 rywalizowali na dystansie 100 km, natomiast na 
starsze kategorie wiekowe czekało 66 kilometrów. 
Alina Myłka rozpoczęła swoją przygodę ze sportem rowerowym 
podczas pracy w firmie komputerowej IBM w Krakowie, miesz-
kając w Konarach gm. Mogilany codziennie pokonywała na ro-
werze 20-sto kilometrowy odcinek drogi do pracy i z powrotem.

Pasja rowerowa rozwinęła się przez lata do tego stopnia, 
że w domu rodzinnym stoi cała półka pucharów z różnych mi-
strzostw i zawodów krajowych a także zagranicznych. Jej ulu-
bione odcinki to podjazdy górskie, dlatego najczęściej startuje 
w zawodach organizowanych w terenach górzystych. Na co 
dzień mieszka i pracuje jako informatyk w Szwajcarii, ale w zawo-
dach sportowych startuje zawsze w barwach biało-czerwonych.

W wygłoszonym kazaniu ks. Piotr przypomniał słowa świę-
tego Jana Pawła II, kierowane do młodych a także przytoczył 
świadectwa osób, które miały bezpośredni kontakt z wielkim 
Polakiem. Po zakończonej mszy świętej na dalsze świętowa-
nie uczniowie pod opieką pedagogów przemaszerowali do 
budynku szkoły. Na uroczystość przybyła również Pani Poseł 
na Sejm Anna Pieczarka a po zakończonej mszy świętej dołą-
czył także ks. Piotr Pabis. Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego, powitaniu zgromadzonych przez Panią Dyrektor Irenę 
Kusion, głos zabrała młodzież szkolna, która przedstawiła 
program słowno-muzyczny o św. Janie Pawle II, nie mogło za-
braknąć też ukochanej papieskiej „Barki”, która została zaśpie-
wana przez grupę muzyczną a także zagrana przez jednego 
z uczniów na akordeonie budząc wielkie uznanie Pani Poseł.

Hasło tegorocznych obchodów „Wymagajcie od siebie 
choćby inni od Was nie wymagali” doskonale wpisało się  
w przesłanie przedstawionego programu słowno-muzyczne-
go, zwłaszcza dla uczniów klasy pierwszej, którzy za chwilę 
mieli złożyć uroczyste ślubowanie. Kolejnym punktem pro-
gramu był „egzamin” z wiedzy o szkole, prawach i obowiąz-

Potrzebna pomoc dla mieszkańca Bieśnika
21 sierpnia br. Tomasz Stojowski, mieszkaniec 
wsi Bieśnik, uległ bardzo ciężkiemu wypadko-
wi w Niemczech. Został przygnieciony przez 
ciężką maszynę od ciągnika, co spowodowało 
brak oddechu przez długi czas. Po reanimacji 
i przywróceniu czynności życiowych został 
zaintubowany i przetransportowany do nie-

mieckiego szpitala w Oldenburgu. Pozostawał w śpiączce far-
makologicznej, potem stopniowo lekarze zaczęli go wybudzać. 
Lekarze stwierdzili uszkodzenie płuc, złamane żebra oraz w wy-
niku niedotlenienia mocno uszkodzony mózg.

W odpowiedzi na prośbę najbliższych udostępniamy link 
do zbiórki założonej na stronie zrzutka.pl, zachęcając do 
wsparcia mieszkańca naszej gminy:  https://zrzutka.pl/xnpsgv.
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Korwód Świętych w Zakliczynie Tekst i foto: Monika Kulak 

W radosnej atmosferze i przy pięknej pogodzie w sobotę ulicami zakliczyna przemaszerował po raz kolejny Korowód świę-
tych. W tym roku dzieciom, młodzieży i dorosłym towarzyszyły również relikwie świętych i błogosławionych zgromadzone 
w parafii matki Bożej anielskiej. relikwiarze były niesione zarówno przez dzieci, jak i dorosłych, przedstawicieli rodzin, 
braci nowicjuszy z klasztoru oo. Franciszkanów oraz sióstr józefitek.
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Krzysztof Migacz, wikariusz parafii pw. św. Idziego w Zakli-
czynie. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali druho-
wie z OSP Zakliczyn, którzy sprawnie przeprowadzili koro-
wód pod bramy klasztorne, za co zgromadzeni nagrodzili ich 
brawami i śpiewającymi podziękowaniami.

Po dotarciu do świątyni zgromadzonych przywitał  
o. Ariel Krzywda – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Aniel-
skiej i zaprosił na mszę świętą w intencji wszystkich uczest-
ników, którą koncelebrował wraz z ks. Krzysztofem. W wy-
głoszonej homilii przypomniał czym jest świętość i zachęcił 
do codziennego dążenia każdego z uczestników do święto-
ści, wzorem świętych i błogosławionych, których uroczy-
stość obchodzimy corocznie 1 listopada. Po zakończonej 
mszy świętej gospodarze zaprosili wszystkich uczestników 
na refektarz klasztorny gdzie serwowano pyszne słodkości 
upieczone przez członków wspólnot parafialnych i słodkie 
kakao przygotowane przez klasztorną kuchnię. Gospoda-
rze zaprosili na kolejny korowód w przyszłym roku, po czym  
w dobrych humorach wszyscy rozeszli się do domów.

Tomasz Stojowski jest jeszcze młodym człowiekiem, ma 
43 lata. Rodzina chce go przewieźć do Polski, kiedy tylko bę-
dzie to możliwe. Koszt rehabilitacji i leczenia w specjalistycz-
nym ośrodku w Krakowie to około 25 tys. złotych miesięcz-

nie. Jak pisze syn Krystian, sami nie dadzą rady uzbierać tak 
dużej kwoty. Dlatego kierujemy do Państwa ogromną proś-
bę o pomoc. Pamiętajmy, że dobro wraca i pomagajmy, bo  
w każdym z nas tkwi moc czynienia dobra.

Oprawą muzyczną korowodu zajęły się grupy młodzieżo-
we z obu zakliczyńskich parafii, a korowód poprowadził ks. 
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KUlTUra na czaSie

Ruszył kolejny projekt Zakliczyńskiego 
Centrum Kultury

zakliczyńskie centrum Kultury wzięło udział w naborze wniosków o dofinansowanie zadania realizowanego  
ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora narodowego centrum Kultury w ramach programu Konwersja 
cyfrowa domów Kultury. Skuteczna aplikacja spowodowała, iż otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 179 000 zł 
na realizację zadania multimedialne zcK.

W dniach 14-17 października 2021 roku w zakliczyńskim ratuszu mogliśmy być świadkami prawdziwej uczty te-
atralnej zrealizowanej w ramach dwóch projektów realizowanych przez zakliczyńskie centrum Kultury przy współ-
pracy Krakowskiego Teatru Komedia oraz Fundacji damy radę – z Kulturą!

Realizując projekt chcemy skupić się na następujących 
elementach:
1. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt niezbędny do pro-

wadzenia online i w formie cyfrowej działań edukacyj-
nych i animacyjnych dla lokalnej społeczności.

2. Zorganizowanie szkoleń dla pracowników ZCK w celu 
uzyskania kompetencji w zakresie prowadzenia animacji 
kultury z wykorzystaniem możliwości jakie dają narzę-
dzia cyfrowe.

3. Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami.

4. Zakup sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalno-
ści kulturalno - edukacyjnej przez Zakliczyńskie Centrum 
Kultury.

5. Zakup niezbędnego oprogramowania do komputerów 
użytkowanych przez pracowników Zakliczyńskiego Cen-
trum Kultury.

Projekt grantowy Konwersja cyfrowa domów kultury 
jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego ope-
ratorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Tekst: Ewelina Siepiela

Teatr zawitał do Zakliczyńskiego  
Centrum Kultury

Tekst: Ewelina Siepiela

W ramach zadania „Teatralnie o Niepodległej” dofinanso-
wanego z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu zrealizowane były dwa 
spektakle w dniach 14 i 15 października 2021 roku: „Bra-
cia Polacy” w reżyserii Jana Korwina – Kochanowskiego oraz 
„Pan Tadeusz z M3” w reżyserii Jarosław Witaszczyk oba au-
torstwa Jana Jakuba Należytego. Sala wypełniła się po brze-
gi, a uczestnicy po spektaklach zostali zaproszeni na poczę-
stunek oraz panel refleksyjny.

W ramach zadania „Ścieżki do Niepodległej” dofinanso-
wanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa” zaprezentowaliśmy kolejne dwa spektakle: 

16.10.2021 - „JP2 – Oczekiwane Pokolenie” autorstwa  
i w reżyserii Jana Korwina-Kochanowskiego oraz 17.10.2021 
- Spektakl „Artyści na Szlaku” autorstwa i w reżyserii Mate-
usza Dewery. Podobnie jak w dniach poprzednich pełna sala 
cieszyła aktorów i organizatorów, a po spektaklu odbył się 
poczęstunek oraz panel refleksyjny.
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W ramach projektu zakupionych zostało 10 szt pulpitów  
z oświetleniem punktowym wraz z futerałem, 10 garniturów 
męskich dla członków chóru oraz 15 żakietów i spódnic dla 
pań, a także zostały przeprowadzone warsztaty śpiewu. Reali-
zując ten projekt poprzez zakup strojów i pulpitów niebywa-
le wzbogaciliśmy morale jego członków, zostali docenieni i po 
raz pierwszy będą mogli występować w pasujących strojach 

co znacznie poprawi ich wizerunek. Warsztaty 
śpiewu natomiast zdecydowanie wzbogaciły 
wiedzę i umiejętności członków chóru.

*   *   *
Realizacja tych dwóch projektów bardzo 

wzmocniła środowisko kulturalne w Gminie 
Zakliczyn nie tylko poprzez zakup instrumen-
tu czy strojów ale przede wszystkim poprzez 
realizację wartościowych warsztatów mu-
zycznych, które przyczyniły się do wzrostu 
umiejętności ich uczestników. Pomimo tego, 
iż projekty dobiegają końca to zajęcia zarów-
no orkiestry jak i chóru będą trwały nadal,  
a ich efekty będziemy mogli oglądać jeszcze 
nie raz podczas różnorodnych wystąpień.

Oba projekty zostały zrealizowane przy 
wsparciu finansowym Województwa Mało-
polskiego.

KUlTUra na czaSie

Zakończenie realizacji projektów  
początkiem dalszego rozwoju

Tekst: Ewelina Siepiela 
foto: z arch. ZCK

Stowarzyszenie „Klucz” działające przy Zakli-
czyńskim Centrum Kultury od lipca do koń-
ca października realizowało równolegle dwa 
projekty finansowane ze środków Wojewódz-
twa Małopolskiego mianowicie:

1. „Rozwój SOD Filipowice” - projekt reali-
zowany w ramach otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Wojewódz-

twa Małopolskiego w 2021 roku pn. „Małopolskie Orkiestry 
Dęte 2021” skierowany do członków Strażackiej Orkiestry 
Dętej w Filipowicach.

W ramach projektu udało się zakupić instrument mu-
zyczny – flet poprzeczny oraz przeprowadzić w październiku  
4 warsztaty dla poszczególnych sekcji instrumentalnych: in-
strumenty dęte drewniane, trąbki i waltornia, puzon i tuby 
oraz perkusja.

Zakupiony Flet został przekazany jednej z członkiń orkie-
stry tuż przed uroczystościami patriotycznymi w Woli Stró-
skiej gdzie publicznie wystąpiła orkiestra. Przekazania dokonał 
Wojewoda Małopolski Ryszard Pagacz w asyście Burmistrza 
Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka oraz Dyrektora 
Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierza Dudzika.

Poprzez realizację dodatkowych warsztatów muzycznych 
w sekcjach jak również wyposażenie orkiestry w dodatkowy 
instrument muzyczny sprawiły, iż członkowie orkiestry zdo-
byli nowe umiejętności, zwiększyli posiadaną wiedzę i zdecy-
dowanie świetnie się bawili. Kapelmistrz natomiast zachęca 
osoby zainteresowane grą na instrumentach muzycznych do 
przyjścia i spróbowania swoich sił w szeregach orkiestry.

2. „Rozwój Cantando Canzoni” projekt realizowany w ra-
mach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych Województwa Małopolskiego w 2021 roku pn. „Ma-
łopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana” skierowany do 
członków Zakliczyńskiego Chóru Cantando Canzoni.
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KUlTUra na czaSie

Opatkowice, Opatkowiaczki i Opatkowianki 
na X Głogowskim Przeglądzie Kapel  
i Śpiewaków Ludowych WYKOPKI 2021 

Tekst i foto: 
Monika Kulak 

W dniu 24 października 2021 dwie Kapele opatkowice i opatkowiaczki oraz grupa śpiewacza opatkowianki  
z zakliczyńskiego centrum Kultury pięknie zaprezentowały się na X Głogowskim Przeglądzie Kapeli i śpiewaków 
ludowych WyKoPKi 2021. zarówno obie kapele jak i grupa śpiewacza otrzymały wyróżnienia w swoich kategoriach.

Organizatorem wydarzenia jest Burmistrz Gło-
gowa Małopolskiego oraz Miejsko Gminny 
Dom Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie 
Małopolskim, gdzie odbywał się przegląd.  Wy-
darzenie ma na celu prezentację tradycji ludo-
wych pieśni i muzykowania, a także zapoznanie 
się z wartościami folkloru z różnych regionów 
naszego kraju. Występy oceniało profesjo-
nalne Jury, które dokonało oceny prezentacji 
oraz przyznało nagrody i wyróżnienia w każdej  
z kategorii.mOceniający brali przede wszystkim 
pod uwagę takie kryteria jak dobór repertuaru, 
technikę wykonania, interpretację, walory arty-
styczne występu czy dobór muzyki ze względu 
na region pochodzenia danego zespołu.

Co ciekawe, Miejsko Gminny Dom Kultury 
im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopol-
skim na swoim profilu facebookowym zachę-
cał mieszkańców Głogowa Małopolskiego do 
udziału w przeglądzie udostępniając filmik 
właśnie z występu naszej Kapeli Opatkowice, który na dzień 
dzisiejszy zanotował ponad 950 wyświetleń. Cieszy fakt, że 
Kapela Opatkowice  jest doceniana również poza granicami 
gminy, powiatu a nawet województwa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom kapeli kolej-
nych sukcesów a instruktorom i rodzicom życzymy satysfak-
cji z osiągnięć i rozwoju ich podopiecznych  w kultywowaniu 
tradycji ludowych i pielęgnowaniu lokalnego folkloru.

Rusza nabór do nowo powstającej  
Orkiestry Kameralnej Zakliczyńskiego 
Centrum Kultury

Tekst: Dawid Nawalaniec

KoGo SzUKamy? 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, każdego, kto 

tylko ma chęć stać się częścią orkiestry. Szukamy przede 
wszystkim osób grających na: 

 ҄ instrumentach smyczkowych (skrzypce, altówka, wiolon-
czela, kontrabas),

 ҄ dętych, 
 ҄ klawiszowych, 
 ҄ strunowych (gitara akustyczna, elektryczna, basowa),
 ҄ perkusyjnych, 

ale zapraszamy każdą i każdego! Żeby do nas dołączyć, wy-
starczą podstawowe umiejętności i chęci. Pomożemy w czy-
taniu nut, podszkolimy warsztat wokalny i muzyczny, spę-
dzimy kreatywnie czas i finalnie zagramy koncerty! Próby 

odbywają się raz w tygodniu, w ustalonym wcześniej termi-
nie w zakliczyńskim ratuszu. Oprócz tego zajęcia indywidual-
ne. W repertuarze orkiestry znajdują się piosenki współcze-
snych kompozytorów, utwory ze spektakli teatralnych oraz 
znane fragmenty muzyki filmowej, a także utwory chrześci-
jańskie, rozrywkowe i klasyczne. 

W najbliższym czasie Orkiestra Kameralna Zakliczyńskie-
go Centrum Kultury będzie również tworzyć własne autor-
skie kompozycje. 

jaK SiĘ zGŁoSiĆ? 
Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 grudnia pod adre-

sem dnawalaniec@gmail.com i nr tel. + 48 695 199 712. Tam 
też kierujcie wszelkie pytania. Zapraszam serdecznie.
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Serdecznie dziękujemy za nadesłane rozwiązania hasła za-
mieszczonego we wrześniowym numerze „Głosiciela”, które 
brzmiało „Ścieżki do Niepodległej”, bony upominkowe wę-
drują do:  

 ҄ Pani anny jałocha z Paleśnicy - bon do sklepu anitex

 ҄ Pani marii rodzik 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 listem/mailem albo przynieś do Redakcji (Rynek 1,  
Ratusz, glosiciel@op.pl) wraz z imieniem, nazwiskiem  
i adresem. 

Spośród tych, którzy nadeślą do 06.12.2021 roku prawidło-
we odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowa-
ne przez firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie. 

Powodzenia!
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