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Wydawca, tj. Zakliczyńskie Centrum Kultury, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa.  
Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. ZCK nie udostępnia danych osobowych innym 
odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Punkt informacyjny dotyczący danych 
osobowych znajduje się w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:  
iod@perfectinfo.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

Wydawca mediów lokalnych: 
Miesięcznika Głosiciel i portalu Zakliczyninfo 
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ukazuje się od 1993 roku

Szanowni Czytelnicy! 
Kończy się czas letniego wypoczynku i licznych wydarzeń 

plenerowych, które przyczyniły się do ożywienia relacji spo-
łecznych oraz zachęciły do aktywności mieszkańców naszej 
gminy i przybyłych gości. Sierpniowy kalendarz wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych był bardzo bogaty zarówno pod 
względem artystycznym, jak i sportowym. 

W serwisie samorządowym przeczytamy o planowanej 
rozbudowie boiska sportowego w Faściszowej, zadaniach 
priorytetowych dzielnicowych Posterunku Policji w Zakliczy-
nie, teleplatformie pierwszego kontaktu uzupełniającej noc-
ną i świąteczną opiekę zdrowotną, a także przypominamy, że 
Narodowy Spis Powszechny trwa do 30 września. 

W dziale informacji przeczytać można o jubileuszu DPS 
w Stróżach, wyścigu Tour de Pologne, którego trasa prze-
biegała przez teren naszej gminy, co stworzyło doskonałą 
okazję do promocji zarówno kolarstwa, jak i walorów krajo-
znawczo-turystycznych Gminy Zakliczyn w mediach ogól-
nopolskich. Ponadto zamieszczamy relację z Biegu Pamięci 
„Tropem Wilczym”, który odbył się w tym roku wyjątkowo  
14 sierpnia w Jamnej, a także o festynach rodzinnych organi-
zowanych przez KGW z terenu gminy. 

W serwisie kulturalnym dowiemy się coś niecoś o udzia-
le Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich Heligonistów i Har-
monistów w 58. Tygodniu Kultury Beskidzkiej i spotkaniu 
z braćmi Golec. 1 sierpnia obchodziliśmy 77. rocznicę wy-
buchu Powstania Warszawskiego, co nie umknęło uwa-
dze uczestników VIII Parafialnego Święta Rodziny, którzy  

w „Godzinie W” po umilknięciu syren strażackich zaśpiewali 
hymn państwowy, a następnie ich delegacja wraz z włoda-
rzem gminy udała się na zakliczyński rynek, aby pod pomni-
kiem Poległych i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę w la-
tach 1914-57 złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Zapraszam do lektury i udziału w Konkursie Głosiciela.
W lipcowym numerze Głosiciela z lipca w artykule pt. 

„Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza jednogło-
śnie”, w którym byli wymienieni wyróżnieni uczniowie oraz 
ich opiekunowie, nie została wymieniona Pani Aneta Kaczor, 
która była opiekunem wyróżnionej uczennicy SP w Zakli-
czynie Kingi Świerczek za co szczerze przepraszam. Bardzo 
dziękuję za czujność naszym Czytelnikom.

Monika Kulak
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Zamyślenia ojca Andrzeja – sierpień 2021

Burmistrz w Radzie Politycznej PiS 

Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny,
na Jamnej, w Sanktuarium
Matki  Bożej  Niezawodnej Nadziei 
jest dniem odpustowym -
to jednocześnie Święto Pojednania,
ze względu na pamięć 
ostatnich wojen, które odcisnęły 
swe okrutne piętno 
na  tarnowskiej  i  zakliczyńskiej
ziemi...

Łzo Wniebowzięta,
Czysta,
ze Zdroju Miłosierdzia,
zapłacz
nad nami
i nad światem całym...

Bośmy wszyscy
nieczyści, popaprani...
Brud i brzydota
dosięgają nas na każdym
kroku -
zabijając w nas
zmysł smaku
i wyczucie piękna...

smutek malowany 
brudem -
prawdziwą barwą
beznadziejności...

Niezawodnej Nadziei
- Matko,
Niepokalana - Pełna
Łaski,
Łzo Wniebowzięta,
Czysta,
obmyj nas
i świat cały
z brudu -
przywróć radość piękna,
którego kształtem
jest miłość...

Nie pozwól, by w świecie
i w nas,
miała kiedykolwiek,
na zawsze
umrzeć miłość
a wraz z nią nadzieja
pojednania...

Nie pozwól!!!

Jest smutek wszędzie 
tam, gdzie przylgnął brud 
do wiosek i miast,
do ulic,
do domów i do ludzi -

– Cieszę się z zaufania, którym po raz 
kolejny zostałem obdarzony przez dele-
gatów na kongres z całego kraju. Będę 
się starał wywiązywać z obowiązków jak 
najlepiej, aby udowodnić, że zasłużyłem 
na to zaufanie – mówi burmistrz.

W skład Rady Politycznej PiS 
oprócz osób wybranych na kongresie 
3 lipca br. wchodzą również prezesi 
zarządów okręgowych, a także posło-
wie, senatorowie oraz eurodeputo-
wani będący członkami PiS.

dawid Chrobak, burmistrz Miasta  
i Gminy zakliczyn wybrany został 
do Rady Politycznej Prawa i Spra-
wiedliwości na kolejną kadencję. 
Stało się to na ostatnim kongresie 
wyborczym tego ugrupowania. da-
wid Chrobak w Radzie Politycznej 
PiS jest od 2010 roku czyli teraz 
będzie czwartą kadencję. 

Tekst: Rafał Kubisztal
foto z arch. D. Chrobak
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Tekst: Rafał Kubisztal

Tekst: 
Janusz Krzyżak

Rozbudowa boiska w Faściszowej 
z programu „Sportowa Polska” 

Gmina zakliczyn otrzymała 300 tys. zł z tegorocznej edycji Programu rozwoju lokalnej infrastruktury Sportowej 
„Sportowa Polska” na przebudowę i rozbudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Faściszowej. Pro-
gramem zarządza ministerstwo Kultury, dziedzictwa narodowego i Sportu.

dzielnicowi Posterunku Policji w zakliczynie zgodnie z zarządzeniem nr 5 Komendanta Główne-
go Policji, w uzgodnieniu z Kierownikiem ogniwa ds. prewencji, na podstawie zdiagnozowanych 
oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowali 
plany działań priorytetowych, które są prowadzone od dnia 01.08.2021r. do dnia 31.01.2022 r.

narodowy Fundusz zdrowia pod koniec maja br. uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). jest ona 
uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji 
nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, w czasie, gdy poradnie Poz już zakończyły 
pracę oraz w weekendy i święta.

Inwestycja polegać będzie 
na przebudowie i rozbudo-
wie boiska sportowego zlo-
kalizowanego przy Szkole 
Podstawowej w Faściszowej. 
Zaprojektowano wymianę na-

wierzchni asfaltowej na sztuczną nawierzchnię wraz z wypo-
sażeniem i infrastrukturą zewnętrzną.

Zadanie obejmie m.in. wymianę nawierzchni asfaltowej 
istniejącego boiska o wymiarach 40,3 x 20,1 m na boisko  
o wymiarach 44 x 24 z nawierzchnią trawiastą sztuczną i na 

warstwie elastycznej przepuszczalnej. Wybudowane zosta-
nie ogrodzenie wzdłuż dłuższych boków o wysokości 4 me-
trów wraz z bramą wjazdową i furtką, a także powstaną tzw. 
piłkochwyty. Wykonana zostanie ponadto mała architektura 
(ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna).

– Poprawiony zostanie stan przyszkolnej infrastruktury 
sportowej, co ułatwi na przykład realizację zajęć z wychowania  
fizycznego na świeżym powietrzu, a jednocześnie obiekt będzie 
służył całej lokalnej społeczności do aktywnego spędzania cza-
su wolnego – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn  
Dawid Chrobak.

Tekst: Posterunek 
Policji w Zakliczynie

Informacja Dzielnicowych  
Posterunku Policji w Zakliczynie

Na terenie gminy Zakliczyn w powyższym okresie czasu re-
alizowane będą następujące zadania:

 ҄ Dążenie do zminimalizowania zjawiska polegającego na spo-
żywaniu alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu 
w Trzeźwości oraz zanieczyszczaniu miejsc publicznych przez 
osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu w miejscowości 
Zakliczyn na ulicy Malczewskiego w rejonie stacji paliw Lotos.

 ҄ Dążenie do zminimalizowania zjawiska polegającego na 
spożywaniu alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wy-
chowaniu w Trzeźwości oraz używaniu słów nieprzy-
zwoitych a także zanieczyszczaniu miejsc publicznych 
przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu  
w miejscowości Faściszowa w rejonie sklepu „Chorten”.

Z pomocy TPK można skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny 
numer 800 137 200 – jeden dla całej Polski. Pod nume-
rem TPK dyżurują pielęgniarki, położne i lekarze, gotowi do 
udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Telefony są od-
bierane od poniedziałku do piątku w godz. 18 – 8 rano ko-
lejnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Podczas rozmowy personel medyczny udziela konsultacji 
dotyczących stanu zdrowia, w razie potrzeby może wystawić 
e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

TPK obsługuje połączenia w języku polskim, angielskim, 
rosyjskim oraz ukraińskim. Co istotne, z konsultacji mogą 
również skorzystać osoby niesłyszące. Z myślą o nich w ra-
mach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu działa wideoczat. 
Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu 
tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Szczegóły dotyczące TPK są dostępne na stronie Narodo-
wego Funduszu Zdrowia: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/
teleplatforma-pierwszego-kontaktu/



6

GŁOSICIEL

GŁOSICIEL

SIERPIEŃ 2021| nR 8/286

SerWiS SamorzĄdoWy

inFormacje

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.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Numery, z których będą dzwonić 
rachmistrzowie spisowi:

22 828 88 88 
22 279 99 99

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
Więcej informacji na spis.gov.pl

Tekst i foto: 
Monika Kulak Nowe władze NSZZ RI Solidarność

Powiatowy zjazd nSzz ri „Solidarność” miał miejsce  
w zakliczyńskim ratuszu 10 sierpnia br. działacze gminni  
i powiatowi rolniczej Solidarności spotkali się w ratuszowej 
Sali im. Spytka jordana, by podsumować kadencję i wybrać  
w trybie tajnym nowe władze. 

Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano Wojciecha Włodar-
czyka. Podczas Zjazdu przedstawiono sprawozdanie z do-
tychczasowej działalności i udzielono jednogłośnie absoluto-
rium ustępującym władzom oraz przedstawiono Ordynację 
Wyborczą. W czasie wyborów do władz powiatowych NSZZ 
RI „Solidarność” w powiecie tarnowskim wybrano Komisję 
Skrutacyjno-Mandatową w składzie: Janina Boruch i Jolanta 
Staszewska, która po podliczeniu głosów ogłosiła wyniki. Na 
Przewodniczącego Rady Powiatowej NSZZ RI Solidarność 
wybrano Janusza Wałaszka, Zastępcą Przewodniczącego zo-
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stał Jan Zelek a na Skarbnika wybrano 
Józefa Mondel. Sekretarzem został Ry-
szard Michoń.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
 ҄ Ewa Nijak
 ҄ Elżbieta Jachym
 ҄ Krzysztof Galus – Przewodniczący 

Komisji.

Kolejnym punktem Programu 
Zjazdu był wybór delegatów na Zjazd 
Wojewódzki, który odbędzie się 
28.08.2021 r. w Krakowie.

Delegatami na Zjazd Wojewódzki 
zostali:

 ҄ Michał  Kornaus
 ҄ Zbigniew Dyja
 ҄ Jadwiga Ćwik
 ҄ Bogdan Ludwa
 ҄ Józef Mondel
 ҄ Krzysztof Galus
 ҄ Jan Kozioł
 ҄ Ewa Nijak
 ҄ Urszula Łośko
 ҄ Dawid Chrobak
 ҄ Jan Zelek
 ҄ Zofia Boczek

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

Po dokonaniu wyborów i ogłoszeniu ich wyników zebrani 
przystąpili do dyskusji na temat wsparcia dla rolników i bie-
żących spraw NSZZ RI Solidarność.



GŁOSICIEL

SIERPIEŃ 2021| nR 8/2868

inFormacje

Tekst i foto:
Monika Kulak70-lecie Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

12 sierpnia miała miejsce niecodzienna uroczystość, 70-lecie powstania świętował domu Pomocy Społecznej  
w Stróżach. jubileusz był okazją do podsumowania kilkudziesięciu lat działalności oraz zaprezentowania jak zmie-
niała się placówka na przestrzeni siedmiu dekad. 

Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczy-
li: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – Jacek Kowalczyk, 
Starosta Tarnowski - Roman Łucarz, Wicestarosta – Jacek 
Hudyma, Sekretarz Powiatu Tarnowskiego – Wacław Pra-
żuch z małżonką, a także radny Powiatu Tarnowskiego – Jó-
zef Gwiżdż. 

Na jubileusz przybył również Honorowy Obywatel Mia-
sta i Gminy Zakliczyn i wieloletni Poseł ziemi tarnowskiej 
–  dr Michał Wojtkiewicz, samorząd gminny reprezentowali: 
Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn i Da-
wid Drukała – Zastępca Burmistrza, obecna była również 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tar-
nowie – Anna Górska, w uroczystości uczestniczyli również 
byli dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej w Stróżach Daniel 
Mosio i Jan Rogowski oraz dyrektorzy z DPS w Karwodrzy, 
Nowodworza, Wietrzychowic, Sieradzy, DPJ w Zakliczynie 

wraz z delegacjami mieszkańców domów oraz uczestnicy  
z ŚDS w Stróżach i WTZ w Dzierżaninach. 

Wszystkich zebranych powitała Dyrektor Małgorzata 
Chrobak, po czym miały miejsce wystąpienia okolicznościo-
we zaproszonych gości, a zaraz po nich uczestnicy spotkania 
zatańczyli Poloneza. Następnie w wyjątkowy sposób łącząc 
formę spektaklu teatralnego z prezentacją multimedialną, 
przedstawiono gościom historię stróskiej placówki.  Był rów-
nież czas na pamiątkowe zdjęcie, życzenia, podziękowania, 
zabawę, konkursy oraz wspólne biesiadowanie połączone  
z degustacją potraw z grilla i chłopskiego jadła oraz tort ju-
bileuszowy. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił seks-
tet smyczkowy w składzie:  Weronika Kulak, Natalia Czuba, 
Ewelina Kocik, Małgorzata Bodziony, Zuzanna Dulian i Da-
wid Kraj oraz zespół wokalny GAMA. Dodatkową atrakcją 
była fotobudka z firmy MK-Party, w której można było wy-
konać sobie pamiątkowe jubileuszowe zdjęcie.
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Święto Pojednania, Odpust Jamneński  
i Dni Ojca Jana Góry

Fundacja Przeciwdziałania  
Uzależnieniom „Dominik”

Tekst: Monika Kulak , 
foto: z arch. D. Chrobak

Tekst: o. Grzegorz Kluz 

W dniach 11-15 sierpnia miały miejsce dni Ojca Jana Góry, 
które poprzedziły obchody Święta Pojednania i Odpust Jam-
neński w dniu 15 sierpnia w sanktuarium Matki Bożej Nieza-
wodnej Nadziei w Jamnej. W programie  wydarzeń znalazły 
się konferencje i wykłady naukowe, a na zakończenie miał 
miejsce Koncert na cześć Matki Boskiej Zielnej wraz z medy-
tacją Czterech Żywiołów oraz benefis Olka Rozenfelda. Kle-
bba/Kova – Katarzyny Klebba i Agnieszki Kovy-Kowalczyk  
i koncert „Do Ciebie Matko” w wykonaniu Zespółu  iGramy  

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”, której 
siedziba od października ubiegłego roku znajduje się na Jamnej, 
prowadzi współpracę z Dominikańskim Centrum Informacji  
o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, znane wcześniej 
jako sieć Dominikańskich Ośrodków Informacji o Nowych 
Ruchach Religijnych i Sektach. Podejmowane działania po-
legają na informowaniu, prewencji, edukacji i pomocy do-

tyczącej psychomanipulacji oraz destrukcyjnej działalności 
sekt. Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach 
Religijnych i Sektach zajmuje się przede wszystkim działalno-
ścią badawczą, ekspercką i edukacyjną. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie interne-
towej Fundacji „Dominik”: www.fundacjadominik.eu oraz  
w siedzibie Fundacji  – Jamna 7.

z Pokusą. Sumę odpustową poprzedziły uroczystości zwią-
zane ze Świętem Pojednania przy pomniku i występ Zespołu 
Kumotry zarówno przy pomniku jak i na jamneńskiej scenie 
po zakończeniu sumy odpustowej.

Organizatorem Dni Ojca Jana Góry był O. Nikodem 
Brzózy, a gospodarz wydarzenia: o. Andrzej Chlewicki – prze-
or Domu Zakonnego MB Niezawodnej Nadziei w Jamnej, ku-
stosz Sanktuarium MB Niezawodnej Nadziei na Jamnej.
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Tekst: Janusz Flakowicz
foto: Anna Oświęcimska„Tropem Wilczym” w Jamnej

iX Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Gminie zakliczyn, odbył się w tym roku na jamnej  
w przeddzień 101 rocznicy Bitwy  Warszawskiej, święta Wojska Polskiego i święta Pojednania. jamna, to miejsce, 
które ze względu na swą wojenną i tragiczną historię doskonale wpisało się w ideę przyświecającą organizatorom 
biegu czyli oddania hołdu bohaterom antykomunistycznego podziemia. Uczestnicy przekładanego kilkakrotnie ze 
względu na pandemię biegu, rywalizowali na symbolicznym dystansie 1963 m oraz w ramach rodzinnej Gry miej-
skiej „niezłomni”.

Wśród mężczyzn prawie 2 kilometrowy dystans biegu  
w niełatwym terenie najszybciej pokonał Marek Sikoń 
(7,14) Kolejne miejsca zajęli: 2 – Krystian Kuzak, 3 – Adrian 
Walaszek, 4 – Antoni Ligęza, 5 – Łukasz Soska, 6 – Jerzy So-
ska. W rywalizacji kobiet zwyciężyła kilkukrotna uczestnicz-
ka biegów „Tropem Wilczym” w Zakliczynie Kamila Zając. 
Miejsca: 2 – Agnieszka Walaszek, 3 – Maria Kasprzykowska, 
4 – Wiktoria Szafarczyk, 5 – Natalia Szafarczyk, 6 – Monika 
Macheta.

Uczestnicy Rodzinnej Gry Terenowej musieli wykazać się 
nie tylko dobrą kondycją ale także: wiedzą na temat Bitwy 
na Jamnej i Żołnierzy Wyklętych, umiejętnością czytania 

mapy i celnością w rzucie 
granatem. Trasę bezbłęd-
nie pokonały trzy drużyny, 
uzyskując ta samą ilość 
punktów, dlatego o kolej-
ności na podium zadecy-
dowały czasy.

I miejsce zajęła Karoli-
na Gac z rodziną, II miej-
sce Agnieszka Markowicz 
z rodziną, III miejsce Ja-
dwiga Perkman z rodzi-
ną. Na kolejnych lokatach 
uplasowali się: Ira Robert, 
Perkman Krzysztof, Grze-
gorczyk Paweł, Galas 
Krzysztof z rodzinami.

Pamiątkowe statuetki 
przesłane przez ogólno-

polskiego organiza-
tora Biegu „Tropem 
Wilczym” Fundację 
Wolność i Demo-
kracja wręczone zo-
stały przez Burmi-
strza Miasta i Gminy 
Zakliczyn Dawida 
Chrobaka osobom, 
które od kilku edycji 
biegu współpracują 
i pomagają przy or-
ganizacji i przepro-

wadzeniu biegu w Gminie Zakliczyn. Okolicznościowe sta-
tuetki otrzymali: Monika Kulak – Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Zakliczynie, Adam Gancarek właściciel Schroniska Do-
brych Myśli i Chatki Włóczykija, Bartłomiej Tokarz z żoną  
z Sekcji Młodzieżowej Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Pluton Tarnów. Podziękowania należą się także wo-
lontariuszom pracującym w biurze zawodów Paniom: Małgo-
rzacie Chryk, Annie Oświęcimskiej, Marii Szwedo i Joannie 
Flakowicz oraz członkom SKKT „Compass”, którzy pomogli 
w sprawnym przeprowadzeniu zawodów: Monice Krzemień. 
Arkadiuszowi Gołąb i Kornelowi Chryk.

Bieg zorganizowany został przez Szkolne Koło Krajo-
znawczo Turystyczne „Compass” we współpracy z Uczniow-
skim Klubem Sportowym „Jordan”, organizacje które działają 
przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie. Serdecznie gratulu-
jemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom IX edycji Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym.



GŁOSICIEL

SIERPIEŃ 2021| nR 8/286 11

inFormacje

Świetna promocja kolarstwa, znakomita 
promocja Gminy Zakliczyn

Tekst: 
Kazimierz Dudzik
foto: 
Monika Kulak

za nami 4 etap 78. Tour de Pologne, który był z jednej strony najlepszą promocją kolarstwa, a z drugiej strony fan-
tastyczną promocją Gminy zakliczyn i regionu na antenie ogólnopolskiego kanału sportowego TVP. czesław lang 
Team wzorem najsłynniejszych tourów kolarskich dba nie tylko o wysoki poziom sportowy imprezy, ale też tak jak 
to dzieje się na Tour de France, Giro d’italia czy Vuelta a españa, czesław lang przykłada wielką wagę do walorów 
promocyjnych terenów przez które biegnie nasz narodowy wyścig. 

Tour de Pologne to wyścig kolarski organizowany od 1928 
roku, co czyni go pod tym względem jednym z najstarszych 
na świecie wyścigów. Dzisiaj dzięki wybitnemu kolarzowi 
(medalista mistrzostw świata i wicemistrz olimpijski) obecnie 
profesjonalnemu biznesmenowi sportowemu Czesławowi 
Langowi, Tour de Pologne to bodaj najbardziej prestiżowa 
obecnie sportowa impreza cykliczna organizowana w Polsce 
posiadająca status UCI World Tour, a jeszcze w roku 1992 
mająca status wyścigu amatorskiego. Warto wiedzieć, że UCI 
World Tour to cykl najważniejszych zawodów w kolarstwie 
szosowym, wprowadzony decyzją Międzynarodowej Unii 
Kolarskiej w 2011.

Zaangażowanie do transmisji telewizyjnej TVP, towarzy-
szący wyścigowi helikopter oraz w roli reporterów: Sebastian 
Szczęsny na motocyklu oraz dziennikarz Piotr Sobczyński  

i były zawodowy kolarz Bartosz Huzarski w samochodzie re-
porterskim stanowią świetnie uzupełniający się wiedzą team. 
Pięknie opowiadali podczas „naszego etapu” o walorach 
Gminy Zakliczyn zachęcając do odwiedzenia przez turystów 
naszych okolic ze względu m.in. na świetne drogi, krajobra-
zy, DunajecVelo, Lusławice i Jamną. Podczas wspinaczki do 
Dzierżanin sugerowali telewidzom, że ten odcinek trasy na-
daje się do zlokalizowania górskiej premii. Tymczasem dzięki 
uzgodnieniom pomiędzy Czesławem Langiem a burmistrzem 
Dawidem Chrobakiem w Zakliczynie umiejscowiona zosta-
ła lotna premia wyścigu, którą z naszej strony sponsorowała 
firma TK-Beton. Dopisali kibice kolarstwa, szczególnie w Za-
kliczynie w okolicach ronda oraz przy lotnym finiszu. Spora 
grupa była w Dzierżaninach, a mniejsze grupy dopingowały 
kolarzy na całym odcinku trasy wyścigu przebiegającej przez 
teren Gminy Zakliczyn.

Kibice mogli podziwiać pięcioosobową ucieczkę w skła-
dzie: Warbasse, Valter, Hermans, Theuns oraz Canola, którzy 
przejechali przez Zakliczyn ponad 2 minuty wcześniej niż pe-
leton, a w której nie było niestety Polaka, za to był Węgier 
Attila Valter. W Zakliczynie lotną premię wygrał Hermans 
przed Theunsem i Valterem. Jeszcze na terenie Gminy Zakli-
czyn Hermans osłabł i odpadł z ucieczki, która zaczęła wy-
raźnie przyśpieszać osiągając w pewnym momencie nawet  
4 minuty przewagi nad peletonem.

Na mecie najszybszy był lider wyścigu, Portugalczyk Al-
meida, przed Mohorićem i Vendrame. Lider wyścigu powięk-
szył przewagę w klasyfikacji generalnej nad czwartym na 
mecie Michałem Kwiatkowskim.
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W sobotę 14 sierpnia br. przy świetlicy w Słonej Koło 
Gospodyń Wiejskich w Słonej „U ŹrÓdŁa” zorganizo-
wało festyn rodzinny w ramach narodowego Programu 
Szczepień #SzczepimySię z KGW. Był to pierwszy z za-
planowanych przez KGW z naszej gminy festynów ro-
dzinny, podczas którego w godzinach od 14.00 do 19.00 
było możliwe nieodpłatne zaszczepienie się szczepion-
ką przeciw covid-19 firmy johnson&johnson i Pfizer. 
Szczepienie odbyło się pod nadzorem lekarza i bez 
wcześniejszej rejestracji. 

Festyny rodzinne #SzczepimySię z KGW Tekst i foto: Monika Kulak

KGW ze Słonej, podobnie jak KGW 
w Stróżach i KGW „Bieśniczanie” 
podpisało stosowną umowę ze 
Szpitalem Wojewódzkim im. św. 
Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Oso-
by zaszczepione pierwszą dawką 
szczepionki firmy Pfizer będą mo-
gły przyjąć drugą dawką podczas 
Festynu „Szczepimy się z KGW  
w Stróżach” w dniu 5 września 
2021 r. w godzinach 14.00 do 19.00.  
w Stróżach przy remizie OSP lub 
tydzień później w dniu 12 września 
2021 r. od 14.00 do 19.00 podczas 
Festynu w Bieśniku w budynku świe-
tlicy wiejskiej zorganizowanego pod 
tym samym hasłem przez KGW „Bie-
śniczanie”. 
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W czasie festynu organiza-
torzy zapewniają liczne atrakcje 
m.in.: strefę dla dzieci z dmu-
chańcem i animacjami zabaw 
dla dzieci, bogatą strefę gastro-
nomiczną – degustację potraw 
przygotowanych przez KGW, 
grill oraz zimne i ciepłe napo-
je. Oprawę muzyczną wydarze-
nia zapewni DJ. Dla pierwszych  
10 osób zaszczepionych przygo-
towano upominki.

Wydarzenie zostało sfinan-
sowane ze środków Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Organizatorzy serdecznie 
zapraszają do udziału w festy-
nach.
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Tekst: Monika Kulak 
foto: Anna Oświęcimska 

W hołdzie powstańcom w 77. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego 

W dniu 1 sierpnia obchodziliśmy 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. jak co roku o godzinie 17.00  
w „godzinie W” zawyły syreny w remizach oSP na terenie naszej gminy.

Rocznicę tego bardzo ważnego wydarzenia z naszej naro-
dowej historii uczcili również uczestnicy VIII Parafialnego 
Święta Rodziny na terenach rekreacyjnych przy klasztorze 
OO. Franciszkanów w Zakliczynie. Punktualnie o 17.00 
zawyły syreny na samochodach strażackich uczestniczą-
cych w pikniku rodzinnym po czym wszyscy zgromadzeni 
pod komendą dh Marka Cepeli z 1. Tarnowskiej Drużyny 
„SULIMA” im. Zawiszy Czarnego Związku Harcerstwa Rze-
czypospolitej w postawie na baczność zaśpiewali „Mazurka 
Dąbrowskiego”. 

Po hymnie państwowym głos zabrał Burmistrz Miasta  
i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, dziękując za kultywowa-
nie pamięci historycznej i podkreślając ważność wychowa-
nia młodego pokolenia w duchu patriotycznym. Następnie 
włodarz wraz z harcerzami udał się pod pomnik Poległych 
i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę w latach 1914-57 na 
zakliczyńskim rynku aby tam złożyć w hołdzie Powstańcom 
Warszawski wiązankę kwiatów i w ten sposób uczcić pamięć 
o ofierze, jaką złożyli za wolną ojczyznę. Delegacja samorzą-
dowa składająca się z Burmistrza i radnych Rady Miejskiej 
w Zakliczynie oraz przedstawiciele SKKT PTTK „Compass” 
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicz, zaś wartę przy po-
mniku pełnili harcerze z 1. Tarnowskiej Drużyny „SULIMA” 
im. Zawiszy Czarnego ZHR. W dniu 1 sierpnia obchodzili-
śmy 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak 
co roku o godzinie 17.00 w „godzinie W” zawyły syreny  
w remizach OSP na terenie naszej gminy. Rocznicę tego bar-
dzo ważnego wydarzenia z naszej narodowej historii uczcili 

również uczestnicy VIII Parafialnego Święta Rodziny na te-
renach rekreacyjnych przy klasztorze OO. Franciszkanów  
w Zakliczynie. Punktualnie o 17.00 zawyły syreny na samo-
chodach strażackich uczestniczących w pikniku rodzinnym 
po czym wszyscy zgromadzeni pod komendą dh Marka Ce-
peli z 1. Tarnowskiej Drużyny „SULIMA” im. Zawiszy Czar-
nego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w postawie na 
baczność zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Po hymnie państwowym głos zabrał Burmistrz Miasta  
i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, dziękując za kultywowa-
nie pamięci historycznej i podkreślając ważność wychowa-
nia młodego pokolenia w duchu patriotycznym. Następnie 
włodarz wraz z harcerzami udał się pod pomnik Poległych 
i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę w latach 1914-57 na 
zakliczyńskim rynku aby tam złożyć w hołdzie Powstańcom 
Warszawski wiązankę kwiatów i w ten sposób uczcić pamięć 
o ofierze, jaką złożyli za wolną ojczyznę. Delegacja samorzą-
dowa skłądająca się z Burmistrza i radnych Rady Miejskiej 
w Zakliczynie oraz przedstawiciele SKKT PTTK „Compass” 
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicz, zaś wartę przy po-
mniku pełnili harcerze z 1. Tarnowskiej Drużyny „SULIMA” 
im. Zawiszy Czarnego ZHR.
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Nasz wyjazd nie odbyłby się bez ogromnego wsparcia 
ks. proboszcza parafii św. Idziego Opata w Zakliczynie Paw-
ła Mikulskiego oraz księdza wikariusza Krzysztofa Migacza 
naszego niezawodnego kierowcy dzięki któremu bezpiecz-
nie i szczęśliwie mogliśmy podróżować. Dziękujemy Księdzu 
Proboszczowi, że zawsze wspiera nasze pomysły i działania 
oraz pomaga w ich realizacji. Dziękujemy za pomoc w sprze-
daży kalendarzy dzięki czemu mogliśmy pozyskać środki na 
wyjazd.

Na koniec, ale tak od serca dziękujemy wszystkim organi-
zatorom, bez których też ten wyjazd nie mógł by się odbyć, 
za poświęcony czas i ogrom pracy jaki włożyli w organizację 
tej wycieczki, oraz wszystkim członkom ZKMHiH, Kapeli św. 
Idziego i ich rodzicom.

członkowie zakliczyńskiego Klubu małopolskich Heligonistów i Harmonistów Stowarzyszenia KlUcz działającego 
przy zcK w zakliczynie chcieliby szczególnie i serdecznie podziękować dyrektorowi zcK Kazimierzowi dudzikowi 
za ogromne wsparcie finansowe naszego wyjazdu na największe w Polsce święto Folkloru tj. 58. Tydzień Kultury 
Beskidzkiej. dzięki finansowemu wsparciu dyrektora i pozyskanych środków ze sprzedaży kalendarzy zKmHiH 
oraz Kapeli św. idziego mogliśmy zorganizować darmowy wyjazd, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. jeszcze raz 
dziękujemy!

Podziękowania Heligonistów i Harmonistów Tekst i foto: 
ZKMHIH 

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę  
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kosza-
rawie Zbigniewa Janoszek za gościnę, życzliwość, 
ciepłą i rodzinną atmosferę oraz pomoc w organi-
zacji naszych występów podczas 58. Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej w Żywcu.

Dziękujemy Paniom z KGW w Koszarawie za 
przepyszne śniadania, obiadki i kolacje oraz prze-
miłą obsługę.

Dzięki Piotrowi Kalickiemu (członkowi zespołu 
Golec uOrkiestra, a pochodzącemu z Filipowic, który 
zorganizował spotkanie) mieliśmy zaszczyt spotkać 
się w Żywcu z braćmi Golec – serdecznie dziękujemy!

Kolejne podziękowania wędrują w stronę ks. probosz-
cza parafii św. Karola Boromeusza w Koszarawie Krzysztofa 
Kozieł za życzliwość i możliwość uświetnienia Mszy św. Od-
pustowej ku czci Matki Bożej Anielskiej.
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Konkurs Głosiciela

KonKUrS

Serdecznie dziękujemy za nadesłane rozwiązania hasła 
zamieszczonego w lipcowym numerze „Głosiciela”, które 
brzmiało oczywiście „Dożynki Gminy Zakliczyn”, bony upo-
minkowe wędrują do:  

 ҄ Pani małgorzaty Kiełbasy z olszowej – bon do sklepu 
Anitex

 ҄ Pani renaty Kijowskiej z Filipowic – 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 (Ry-
nek 1, Ratusz, glosiciel@op.pl) wraz z imieniem, nazwiskiem  
i adresem. 

Spośród tych, którzy nadeślą do 15.09.2021 roku prawidło-
we odpowiedzi rozlosujemy dwa bony zakupowe ufundowa-
ne przez firmę Anitex oraz Biedronkę w Zakliczynie. 

Powodzenia!

Ś I  T
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