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W rocznicę
tragicznego
września

Szkoła
Muzyczna
rozpoczęła
działalność

2

września 2013 r. swą
działalność
rozpoczęła Szkoła Muzyczna
I stopnia w Tuchowie.
Organem założycielskim
i prowadzącym szkołę jest
Gmina Tuchów.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych …”
( ks. J. Twardowski)
FOT. MACIEK MAZIARKA

ANDRZEJJAGODA

W

rzesień
jest
miesiącem szczególnym dla Polaków,
dla naszej pamięci historycznej, miesiącem rocznic
dotyczących dramatycznych
wydarzeń w historii naszego
kraju takich jak: napaść
Niemiec hitlerowskich na
Polskę 1 września 1939 roku
oraz „cios w plecy” ze strony
Rosji stalinowskiej 17 września tego samego roku.
W tym czasie naród polski
znalazł się w kleszczach
wrogich mocarstw „Znów się
dzielą Ojczyzną naszą dwaj
mocarze!/
Dobrze, żeś nie doczekał, szlachetny
Rejtanie!/Niedobrym
blaskiem lśniła złota polska jesień,/
Bo zamiast czerwieni liści czerwień
krwi przelanej./” Lata wojny przepełnione były bólem, łzami i niczym
nieuzasadnionymi okrucieństwami,
doznawanymi przez okupantów.
Mając na uwadze, że spuścizna
dziejowa współtworzy naszą narodową tożsamość, w wielu miastach
Polski uczczono pamięć tamtych
dni i tamtych bohaterów.
Uroczystości 74. rocznicy
wybuchu II wojny światowej
i tragicznego września 1939 roku
miały miejsce – jak co roku - także
w Tuchowie. Mieszkańcy pamiętali o Polakach poległych i pomordowanych w czasie ostatniej wojny,
biorąc udział w uroczystości religijno-patriotycznych. Poprzedziła
je msza św. w kościele św. Jakuba
Ap. z udziałem pocztów sztandarowych. Następnie nastąpił przemarsz pod Pomnik Ofiar II Wojny
Światowej. Stojąc przed pomnikiem oddano hołd tym, którzy
poświęcili swoje życie w walce
o wolność i niepodległość Polski,
odmówiono modlitwę, zapalono
znicze, odczytano apel poległych,
a delegacje złożyły wiązanki

Bardzo duże zainteresowanie
(170 dzieci) potwierdziło potrzebę
stworzenia takiej placówki w naszej
gminie. Na podstawie przeprowadzonych badań przydatności
w oparciu o kurs przygotowawczy
przyjęto 76 uczniów w wieku od 6 do
15 lat. Tym samym szkoła prowadzi
zajęcia w dwóch cyklach nauczania:
4-letnim (dzieci od 10-15 lat, dwie
grupy) i 6-letnim (dzieci od 6 do 9
lat, cztery grupy).
Szkoła zatrudnia 13 nauczycieli,
którzy uczą gry na następujących
instrumentach: fortepian, gitara,
flet, saksofon, klarnet, skrzypce,
altówka, perkusja, wiolonczela,
oraz przedmiotów teoretycznych:
rytmika i kształcenie słuchu. Nowa
placówka ma swą tymczasową
siedzibę w odremontowanych salach
Domu Kultury w Tuchowie przy ul.
Chopina 10. Powstanie i działalność szkoły to zasługa wielu osób
dobrej woli.
Szczególne podziękowania
kierujemy pod adresem Władz
Gminy Tuchów oraz Dyrekcji Domu
Kultury i Wszystkich Pracowników,
którzy służą ciągłą pomocą. Słowa
wdzięczności należą się również
darczyńcom oraz wszystkim
osobom, które przyczyniają się do
dalszego jej rozwoju.
Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej
www.sm.tuchow.pl, na której
będziemy zamieszczać wszystko co
dotyczy nowej szkoły. Potrzebne
informacje można również uzyskać
e-mailem: sm@tuchow.pl lub telefonicznie: 14 652 03 07.
dyrektor SM I st.
w Tuchowie
dr Jan M. Gładysz

Dyżury aptek

kwiatów „Przyszliśmy do Was tu,
złożyć u Waszych stóp rozkwitłe
pąki. W pamięci naszej jest Wasza
żołnierska cześć i Wasza męka.”

Na zakończenie uroczystości
został przedstawiony montaż
poetycko – muzyczny przygotowany prze tuchowski Dom Kultury.

W uroczystościach tych wzięli
udział m. in. przedstawiciele władz
samorządowych, kombatanckich,
instytucji i organizacji.

30.09-06.10.2013
NFOZ "Kolagen",
ul. Szpitalna 1
07.10-13.10.2013
mgr far. Maria Piech,
ul. Jana Pawła II
14.10-20.10.2013
"Prolek", ul. Mickiewicza 48
21.10-27.10.2013
"Różana", ul. Mickiewicza 22
28.10-03.11.2013
NFOZ "Kolagen", ul. Szpitalna
11 listopada
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Humoreski ze słowa i kreski
P

ołowa I tomu Słownika
języka polskiego pod
red. prof. dr. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN,
W-wa 1983 r. Po co w ogóle
potrzebna komuś ta bibliografia. Przecież to było aż 30
lat temu. Aż, czy tylko? Nasz
język od tamtej pory wzbogacił się o liczne neologizmy
i stracił kilka uroczych archaizmów.

Tak się jednak złożyło, że rok
ów( 1983) w moim życiu okazał się
niezwykle ważny, bo jak tylko zobaczyłem, że moja narzeczona posiada
w swoich zbiorach ów słownik,
natychmiast się oświadczyłem. W ten
sposób stałem się szczęśliwym posiadaczem trzytomowego dzieła i ręki
narzeczonej wraz z całą resztą. Po
trzydziestu latach wszyscy mamy
się całkiem dobrze. Dlatego też tym
razem, wyjątkowo poszukamy nowych
znaczeń w 30-u wyrazach. Oto i one:
 dzie-ciuch: rocznicowe pytanie
małżonki
 dzie-jo-pisarz: rozterki literata po
trzydniowym weselu
 dzie-lenie: nie tam, gdzie ludzie
pracy

 dziennik-arka: antyteza nocnika
Marka
 dzie-wanna: a prysznic nie
wystarczy?
 dziura-wiec: forma manifestacji
otworów wszelkiego typu
 dźwięk-owiec: be, be, be...
 dźwig- arka: a podnośnik Janusza
 dżen-tel-men: szwajcarski bohater
z butelki
 dżin-sowy: prywatny spełniacz
życzeń leśnego ptaka
 dżo-kej: Jasiek od cumowania
jachtu
 echo-gram: odrobinka odbicia
głosowego
 e-fuzja: elektroniczna strzelba
 egza-mina-torka: specjalistka od
wysadzania jajek
 egza-minować: zabezpieczać
jajko
 egzo-toksyna: dwuletnie zbuki
 ekran-i-zator: nadmiar programów
telewizyjnych
 ekstra-klasa: pożądany poziom
naszych kopaczy nożnych
 eks-trakt: dawna droga królewska
 eks-traktor: kupa złomu na
podwórku
 ela-jo-som: kombinujta se same
 ela-stycznie: a tu już wszystko
jasne!

 Elektro-dyna-mo-metr: o córko
Agamemnona, jaka długa siła
 elektro-kin-etyka: automatyczna
cenzura obrazu
 elektro-optyka: elektryczne
uszczelnianie ścian
 eli-mina-tor: uśmiech radosnej
konduktorki
 em-ble-mat: mat w trzecim posunięciu
 epik-ryza: przydziałowy papier dla
twórcy
 etero-mania: pielęgniarka podająca
znieczulenie
 etno-log: wybitny znawca, wulkanolog włoski
I tak właśnie uczciwszy 30 rocznicę pożycia, udaję się na zasłużony
spacer z pieskiem do lasu, ponoć
wysyp grzybów okrutny. Może uda się
nam nazbierać kilka ulubionych czerwonych kozaczków. Zdrowym borowikiem także nie pogardzę. Smacznego grzybka wszystkim Czytelnikom smakoszom również życzę!
Jan Dusza
P.S. Konkurs poetycki na
rymowane słowo wygrała
p. Elżbieta Moździerz z Tuchowa.
Zwycięski wiersz zamieścimy
w kolejnym numerze.
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prawo skracania artykułów
i korespondencji oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
Artykułów nie zamawianych
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ponosi odpowiedzialności za
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Unikatowa wystawa
w Małej Galerii
„Przedstawmy się”
FOT. MACIEK MAZIARKA

tową, śmiercią ojca
w obozie zagłady
w Oświęcimiu oraz
poczuciem zagrożenia i niebezpieczeństw cywilizacyjnych. Film oraz
wystąpienie pana
Poręby pomogły
w zrozumieniu tego
nie o czy w istego
malarstwa i, choć wprowadziły nastrój
smutku, stworzyły niepowtarzalną
w innych okolicznościach atmosferę.
Tuchowska wystawa daje przekrój
twórczości, pozwala śledzić drogę
artystki od jej najwcześniejszych
prac ( ilustracja z 1947 roku - Joanna
miała wówczas 15 lat), poprzez
„szkolne” grafiki, akwarele, gwasze
z lat 60-tych, aż po obrazy olejne z lat
80 i 90- tych. Dobór prac dyktowała
wprawdzie niewielka (jak na gigantyczne formaty, z których znana była
artystka) przestrzeń pomieszczeń
bibliotecznych, jednak dzięki temu
wystawa ta ma unikatowy charakter.
Dziękujemy wszystkim biorącym
udział w wernisażu za pełne emocji
wpisy w Kronice biblioteki oraz
w Księdze Pamiątkowej wystawy,
a także za obecność, zarówno stałym
bywalcom jak i tym, którzy po raz
pierwszy nas odwiedzili – Siostrze
Ewie Mazurek Przełożonej Prowincji
Tarnowskiej Zgromadzenia Sióstr
Św. Józefa, Pani Alicji Filar, Siostrom
- zapraszamy znowu.
Tradycyjnie podkreślamy, że
wernisaż nie mógłby się obyć bez
życzliwej pomocy panów: Ryszarda
Flądry i Maćka Maziarki, którzy
pomagają nam dokumentować nasze
wystawy.
Największe podziękowania należą
się jednak Fundacji Dzieło Miłosierdzia im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego oraz Zgromadzeniu Sióstr
św. Józefa Prowincji Tarnowskiej za
zaufanie i powierzenie nam wystawy
oraz za pomoc w zorganizowaniu
wernisażu, a także wydanie okolicznościowego folderu wystawowego.
Wyrazy wdzięczności składamy
więc Siostrze Miriam Bilskiej i Pani
Zdzisławie Krzemińskiej – prezes
fundacji.

Kinga Kulas

Na

Grzybobrania
nadszedł czas
„Niedługo na grzyby udamy się do lasu,
gdyż teraz wolnego mamy nad miarę czasu.”
ANDRZEJJAGODA
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września
w Jodłówce
Tuchowskiej
grzybobrania nadszedł
czas. Okazją ku temu był
zorganizowany po raz
XI Festyn Grzybiarski.

Grzybiarze naszykowali duże
koszyki, by mieli gdzie grzybki
spakować, a później wziąć udział
w konkursie. Niezwłocznie
wyruszyli więc do lasu. Jeden
z grzybiarzy wtrącił: „Prawdziwka znaleźć nie każdy potrafi.
Ja zbieram każdy, który mi się
trafi. Nawet najmniejszy, którego

DOROTAWITALIS

D

nia 7 września 2013
roku w Zespole Szkół
w Burzynie miała
miejsce Gminna Inauguracja
Roku Szkolnego 2013/2014
połączona z otwarciem
sali gimnastycznej, nadaniem imienia profesora Jana
Sajdaka Szkole Podstawowej
i Publicznemu Gimnazjum
w Burzynie oraz poświęceniem sztandaru tutejszej placówki i 160-letnią
rocznicą powstania szkoły
w Burzynie.
Impreza rozpoczęła się od Mszy
Św. W kościele parafialnym pw.
Miłosierdzia Bożego w Burzynie,
w czasie której proboszcz ks. Andrzej
Pecka poświęcił sztandar. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przy
dźwiękach Sanktuaryjnej Orkiestry
Dętej z Tuchowa przemaszerowali
do obiektu sportowego przy Zespole
Szkół w Burzynie.

spotkam trafia tuż obok braci do
koszyka.”
Po powrocie z lasu grzybiarze
stanęli do rywalizacji konkursowej.
W konkursie na największą ilość
zebranych grzybów w jodłowskich
lasach zwyciężył Kamil Mróz, który
uzbierał blisko 11 kg dorodnych
okazów. O prawie połowę mniej
zebrali: Karol Rzepka i Krzysztof
Wabno oraz Mateusz Wantuch. Natomiast największego prawdziwka,
o wadze 0,62 kg przyniósł Karol
Rzepka. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody
wręczone przez fundatorów: Burmistrza Tuchowa - Mariusza Rysia, Przewodniczącego RM – Ryszarda Wronę
oraz Radnego Powiatu Tarnowskiego
– Andrzeja Słowika.

Podczas imprezy zaprezentowały się dzieci z Zespołu Szkół
w Jodłówce Tuchowskiej oraz
grupa taneczna z Burzyna. Nie
zabrakło dla najmłodszych uczestników wielu zabaw i konkursów.
Ponadto została zorganizowana
wystawa lokalnych artystów ludowych; malarstwa Pauliny Smalarz,
serwetek Józefy Smalarz, kompozycji kwiatowych Bernadetty
Kukułki i Karoliny Kołodziejczyk
– Wabno oraz rzeźb Andrzeja,
Janusza i Bogdana Arwaja.
Na zakończenie festynu odbyła się
zabawa taneczna. Warto podkreślić,
że w tym roku grzybiarze nie zawiedli,
grzybów nazbierali sporo, a samo
grzybobranie było fajną sprawą, przy
zbieraniu też zabawą.

wernisażu
24 września odbyło
się uroczyste otwarcie
wystawy malarstwa Joanny
Srebro. Urodzona w 1932
roku artystka całe życie
była związana z Tarnowem
i tamtejszym środowiskiem kulturalnym. Jej
prace możemy oglądać
w tuchowskiej bibliotece dzięki Zgromadzeniu
Sióstr św. Józefa Prowincji
Tarnowskiej, bowiem to
w Domu Pogodnej Jesieni prowadzonym przez siostry
- artystka spędziła ostatnie
miesiące życia i to właśnie
im pozostawiła swoje
obrazy.
Przedstawiciel Związku Polskich
Artystów Plastyków Okręg Tarnowski
Michał Poręba, który przybył na
wernisaż, podkreślił, że prace, które
można oglądać na naszej wystawie
– akwarele, gwasze, grafiki, nie były
wcześniej wystawiane, a artystka była
znana głównie z malarstwa wielkoformatowego. Opowiadał o Joannie, że
była osobą niezwykłą - zamkniętą we
własnym świecie, całkowicie poświęconą sztuce, kiedy szła, wydawało się
jakby sunęła ponad ziemią - wspominał. Jeszcze więcej mogliśmy się
dowiedzieć z filmu „Joanna. Cierpienie – Dlaczego?”, który powstał
w 2006, a za zgodą autora (któremu
serdecznie dziękujemy) został
wyświetlony podczas wernisażu.
W nakręconym przez Bogusława
Hynka dokumencie wypowiadają się
znajomi, a także sama Joanna Srebro.
Z relacji wynika, iż największy wpływ
na jej twórczość miało doświadczenie
cierpienia związane z II wojną świa-

„Nie mężowie miejscami, lecz miejsca mężami stają się sławne”
/rzymskie przysłowie/

Ważne wydarzenie w historii
burzyńskiej szkoły
Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor szkoły – pani
Anna Maria Karcińska, która przywitała dostojnych gości. Wśród zaproszonych byli m.in.: poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych na szczeblu powiatowym
i gminnym, dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz instytucji i placówek kulturalno-oświatowych gminy Tuchów, kapłani
z sąsiednich miejscowości. Uroczystość
swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz wnuk
patrona, profesor Stefan Sajdak z żoną,
synem, wnukiem i rodziną z Krakowa,
Tuchowa i Burzyna.
Następnie wystąpił Burmistrz
Tuchowa - pan Mariusz Ryś, poseł na

Sejm RP - pan Michał Wojtkiewicz oraz
członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Marszałek Stanisław Sorys,
Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej
UAM - pani profesor Elżbieta Wesołowska oraz wnuk patrona - profesor
Stefan Sajdak.
Po wystąpieniu znamienitych
gości dokonano przecięcia wstęgi,
umieszczonej na bramce jako symbol
otwarcia sali. Potem ks. Andrzej Pecka
poświęcił obiekt.
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Burzynie
- pani Kinga Burza zaprezentowała
życie i działalność prof. Jana Sajdaka.
Po prezentacji sylwetki patrona
nastąpił moment nadania imienia
Szkole Podstawowej i Publicz-

nemu Gimnazjum w Burzynie.
Burmistrz Tuchowa - pan Mariusz
Ryś i Przewodniczący Rady Miejskiej
- pan Ryszard Wrona odczytali Akty
Nadania Imienia i wręczyli je pani
Dyrektor Annie Marii Karcińskiej.
Następnie przedstawiciel społeczności uczniowskiej Jakub Hawrylak
przedstawił historię oświaty
w Burzynie. Po tym wystąpieniu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru
przez przedstawiciela Rady Rodziców
- pana Tomasza Dudka (autor projektu
sztandaru) pani Dyrektor, która przekazała sztandar uczniom. Później
nastąpiła prezentacja sztandaru oraz
ślubowanie uczniów.
Następnie odśpiewano hymn
szkoły, którego autorką (słowa

i melodia) jest nauczycielka tutejszej
szkoły pani Dorota Rogowska.
Ostatnim punktem uroczystości
było przedstawienie programu artystycznego, przygotowanego specjalnie
na tę okazję przez uczniów i nauczycieli, którego tematem było życie,
działalność naukowa i wychowawcza
patrona Zespołu Szkół w Burzynie.
Imprezę prowadzili nauczyciele
Zespołu Szkół w Burzynie: pani
Małgorzata Ropska-Gawron i pan
Piotr Pierzchała.
Po części oficjalnej goście obejrzeli
pamiątki związane z życiem profesora Jana Sajdaka. Trwałym dowodem
ważnego wydarzenia w naszej szkole
zostanie portret patrona autorstwa
pana Tomasza Dudka oraz księga
pamiątkowa, do której wpisali się
zaproszeni goście.
Uroczystość z dnia 7 września
2013 r. była jedną z ważniejszych
w historii burzyńskiego szkolnictwa,
która wzbudziła we wszystkich uczestnikach, a zwłaszcza w społeczności
szkolnej, ogromną radość i dumę z tak
długo oczekiwanego patrona szkoły
i na długo pozostanie w pamięci.
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Muzykoterapia 2013
O

bchody Dnia Zdrowia
Psychicznego
w powiecie tarnowskim odbywać się będą
pod hasłem II edycji Muzykoterapii. Organizuje je
Centrum Zdrowia Tuchów
wraz z Fundacją Korowód
im. Marka Grechuty w partnerstwie z Miejskim Domem
Kultury w Tuchowie
i Centrum Kultury Wsi
Polskiej w Wierzchosławicach.
Program imprezy składa się
z konferencji naukowej, nocnego
tripu rowerowego i koncertu
muzycznego. Przy okazji zaplano-

wano inaugurację pracy tuchowskiej
Fundacji Zdrowym Być, która ma
działać na rzecz osób potrzebujących
wsparcia psychologicznego i niepełnosprawnych.
Konferencja naukowa organizowana 18 października poświęcona
będzie tematowi: Skuteczna pomoc
człowiekowi w potrzebie – dobra
współpraca instytucjonalna. Centrum
Zdrowia Tuchów od ubiegłego roku
prowadzi Ośrodek Psychoterapii,
z dwoma poradniami leczenia uzależnień. Ponieważ w terapii tego typu
wpływy są znacznie niższe niż koszty,
jest to forma działalności misyjnej,
prowadzonej dla dobra lokalnych
społeczności. CZT zdążyło zgromadzić sporo doświadczeń w zakresie

współpracy z samorządami gminnymi w celu poprawy skuteczności
tego leczenia. Celem jest stworzenie
subregionalnego, pilotażowego
programu pomocy osobom uzależnionym w walce z nałogami. Kolejne
zamierzenie dotyczy wypracowania
modelu postępowania w dalszym
etapie tak zwanego włączenia
społecznego, czyli powrotu tych
osób do pełnienia ról zawodowych,
rodzinnych i społecznych. Ponieważ
w terapii uzależnień niezbędne jest
szerokie oddziaływanie ze strony
różnych instytucji konferencja
ma być dedykowana dla samorządowców, członków gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych. Będą w niej także uczestni-

czyć pracownicy pomocy społecznej,
policjanci, a nawet duchowni. Nie
zabraknie pedagogów, pojawi się
wzbudzający ostatnio wiele niepokoju temat stosowania przez młodzież
substancji uzależniających w postaci
popularnych leków.
Kolejną częścią imprezy będzie
nocny trip rowerowy na trasie
Tarnów – Wierzchosławice. Przejazd rozpocznie się 18 października
o godzinie 22.30 i przebiegać będzie
dwoma trasami (32 km oraz 12 km).
Cykliści spotkają się przy Centrum
Kultury Wsi Polskiej, gdzie zaplanowano poczęstunek dla uczestników
imprezy.
Mocnym akordem Muzykoterapii będzie koncert muzyki Marka

Grechuty w wykonaniu zespołu
Plateau w tarnowskim teatrze 20
października. Grupa zaprezentuje piosenki legendarnego artysty
w towarzystwie gwiazd (Martyna
Jakubowicz, Anna Wyszkoni).
Ponadto zaplanowano (godz.
18.30) występ laureatów Grechuta
Festiwal 2013, impreza uzyskała
bowiem status części tego wydarzenia. Muzykoterapii patronują
wicemarszałek Małopolski Roman
Ciepiela, starosta tarnowski Roman
Łucarz oraz burmistrz Tuchowa
Mariusz Ryś. Partnerami imprezy są
ponadto tuchowska firma Wiblask,
Fitness Club Forma, Flexigroup
i Centrum Paderewskiego Tarnów
Kąśna Dolna.

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
fotoreportaż

Przedstawiciele miast partnerskich na wspólnym spotkaniu w Domu Kultury

Prezentacja Małopolski na Rynku w Tuchowie

Tancerze z Martfu na Węgrzech

Koncert w tuchowskim amfiteatrze

Na Rynku w Tuchowie podczas występu kabaretu RAK"

Zespół Pokolenia z Tuchowa

Zespół taneczny z Detvy na Słowacji
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Z muzyką na Podhalu
J

est miejsce w Polsce, w którym muzyka wybrzmiewa
szczególniej niż gdziekolwiek – gdzie rodzi się ta nojpikniejso na świecie. Muzyka jest tu wyrazista, energiczna i rytmiczna, a nade wszystko ukochana przez wielu
słuchaczy, przemierzających wiele kilometrów głównie
po to, aby jej posłuchać. Każdy, kto bezbłędnie rozpoznał
miejsce, o którym mowa – region Podhala – wie, że muzyka
i taniec stanowią nieodzowny element życia tutejszych
mieszkańców. W każdej izbie ktoś gra lub śpiewa – wszak
góral muzykę ma we krwi! Dlatego nie lada wyzwanie stoi
przed każdym muzykiem – ceprem, który zechce na Podhalu
coś zanucić i swą muzyką skraść góralskie serca.
Korzystając z zaproszenia
kustosza parafii Bańska Niżna,
księdza Grzegorza Kufla, jako
członkowie Parafialnej Orkiestry Dętej z Siedlisk Tuchowskich,
mieliśmy przyjemność ubogacić
muzyczną oprawę niedzielnej
mszy świętej oraz zagrać koncert
u podnóża Tatr. Występ był dla
nas wspaniałym przeżyciem, obfitującym w doświadczenie wielu
prostych gestów, głęboko zapadających w pamięć.
Niezwykły klimat miejsca, jakim
jest Podhale dostrzega się w każdym,
niemal najdrobniejszym szczególe.
Należy podkreślić i docenić fakt, że
w odróżnieniu od innych regionów
Polski, które przecież też mają swój
folklor, na terenie Podhala jest on na
co dzień kultywowany w miejscowych rodzinach, a nie tylko sporadycznie odświeżany wraz z uroczy-

stościami, czy świętami. Po raz
pierwszy na koncert naszej orkiestry
przybyły kobiety ubrane w kolorowe
spódnice i chusty w kwieciste wzory
oraz wyszywane kolorowymi cekinami gorsety. Z tłumu wyróżniały się
czerwone kokardy i korale, którymi
ozdobione były młode góralki. Jednak
najmilszym akcentem całego wydarzenia nie były głośne brawa pięknie
ubranych osób, ale uśmiechy i miłe
słowa wiernej publiczności, która

w skupieniu wysłuchała długiego
koncertu, pozostając z nami do
samego końca.

Urok Podhala to nie tylko wspaniali ludzie, dbający o tradycję, ale
nade wszystko jedyny w swoim
rodzaju krajobraz Tatr. Korzystając ze
słonecznej pogody mieliśmy okazję
spacerować po Dolinie Kościeliskiej,
by stamtąd wystrybać się do Jaskini
Mroźnej. Na gazdowskiej dziedzinie
mogliśmy nie tylko podziwiać wspaniałą panoramę Tatr, ale również
poćwiczyć przed występem i zażyć
wieczornej baciarki przy ognisku.
Za tym, co przeżyliśmy będziemy
tęsknić, to pewne! Z nadzieją

czekamy na dzień, by móc odwiedzić Podhale kolejny raz. I kto wie –
może zaczniemy tytułować naszego
kapelmistrza harnasiem orkiestry?
Katarzyna Gawron
W artykule wykorzystano kilka
popularnych na Podhalu zwrotów
gwary góralskiej:
baciarka - zabawa
ceper – przyjezdny
dziedzina – pole, wieś
harnaś – przywódca
nojpikniejso – najpiękniejsza
wystrybać się – wdrapać się

Wernisaż i wystawa
prac Weroniki Fleszar

W

małej galerii „Przedstawmy się” działającej przy tuchowskiej bibliotece na początku
września mieliśmy możliwość
obejrzenia prac Weroniki
Fleszar. Wystawę poprzedzoną wernisażem w dniu 3
września można było zwiedzać do 18 września.
Artystka urodzona w Bydgoszczy,
pochodząca z rodziny o artystycznych
tradycjach, mieszka w Karwodrzy, ale jak
sama pisze o sobie:
„Chociaż urodziłam
się na północy Polski
(w 1992r.), większość życia spędziłam
w okolicach Tarnowa,
gdzie uczęszczałam
do II Gimnazjum,
a później do III LO.
Od dwóch lat studiuję
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
na wydziale grafiki. Aktualnie najbardziej
ciekawią mnie zagadnienia w temacie
animacji oraz malarstwa. Moja ulubiona
technika to akwarela, co można zauważyć
po ilości prac nią wykonanych. Staram
się jednak nie ograniczać i ciągle szukać
nowych wyzwań, środków i materiałów.”
Wystawa pod nazwą „Światło
i Woda” była pierwszą autorską prezentacją prac młodej artystki. Prezento-

wane obrazy, powstały w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki czemu można
było śledzić ewolucję stylu i tematyki.
Mogliśmy zobaczyć prace wykonane
technikami wodnymi/akwarela, ecolina
i tusz/. Delikatne i rozmyte, miejscami rozświetlone akwarele ciekawiły
doborem kolorów, kusiły tajemnicą.
Sam wernisaż zgromadził spore
grono uczestników ciekawych twórczości młodej artystki, było dużo
kwiatów, gratulacji pamiątkowych
fotografii i niezwykle intersujących
rozmów o sztuce, technikach malarskich i kulturze. Po
wernisażu w zaciszu
b i b l i o t e c z ny c h
półek Pani Elżbieta
Moździerz przeprowadziła wywiad
z artystką. Można
się zapoznać z nim
na stronie internetowej Towarzystwa
Miłośników Tuchowa.
Informacje o wystawie znajdują
się na stronie www.biblioteka.tuchow.
pl, a w zakładce galeria można obejrzeć fotografie z wernisażu autorstwa
Macieja Maziarki. Dziękujemy Ryszardowi Flądro za dokumentację filmową
podczas wernisażu oraz Maciejowi
Maziarce za przepiękne fotografie ze
spotkania.
Bożena Wrona

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

działającego na terenie gmin:
Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Szerzyny
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
30 września 2013 roku – 18 października 2013 roku
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania
www.psr.tuchow.pl.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania www.psr.tuchow.pl oraz w siedzibie Lokalnej Grupy
Działania: Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, od poniedziałku
do piątku w godz. 08:00 – 16:00.
Wysokość dostępnych środków w 2013 roku na operacje w ramach działania
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 119 972,00 zł.
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 472 599,00 zł.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej
Grupy Działania oraz pod numerem tel.14/ 652 44 04 i e-mailem: pogostoro@interia.pl
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Wnioskodawca
musi osiągnąć minimum 60 % punktów.
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JABŁOŃ I TUCHÓW
W SERCU I PAMIĘCI
Na V MIĘDZYNARODOWY
KONKURS LITERACKI - NA
OPOWIADANIE – O STATUETKĘ SOWY TUCHÓWKI 2013
wpłynęło 282 prace 276 autorów.
Ocenionych zostało 260 opowiadań
– 254 autorów. Prace 22 autorów
nie spełniały wymagań regulaminowych i nie były oceniane.
W konkursie wzięły udział 33 osoby
niepełnoletnie. Wśród laureatów
i wyróżnionych są autorzy z tej grupy
wiekowej. W kategorii opowiadań
związanych z Tuchowem nadesłano
15 prac. Pokłosiem tego konkursu
są dwie nowe książki, które zawierają nagrodzone i wyróżnione
opowiadania pierwsza „JABŁOŃ
ORAZ INNE OPOWIADANIA”
i druga „TUCHÓW W SERCU
I W PAMIĘCI”
29 września 2013 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie
odbyła się Gala Finałowa V Międzynarodowego Konkursu LIBERUM
ARBITRIUM. W Gali Finałowej
udział wzięli laureaci i uczestnicy
konkursu oraz mieszkańcy Tuchowa.
Podczas uroczystości wręczenia
nagród i wyróżnień z autorskim
koncertem wystąpiła Pani Alicja
Stanisławczych, Miłosz Karwat oraz
Michał Strzelczyk Strzelczyk Nagrody
wręczali Burmistrz Tuchowa Mariusz
Ryś Andrzej Szczepański, Kazimierz
Karwat.
W kategorii ogólnej nagrody ufundowane przez Burmistrza Tuchowa
zdobyli:
I m. - za opow.. „Jabłoń” – Mariola
Kruszewska Mińsk Mazowiecki
II m. - za „Przebłysk” Katarzyna
Busłowska, Białystok
III m. - za „Anioł i dziewczyna” –
Justyna Lewandowska, Warszawa

kultura
wydarzenia
Jesienią poeci w Tuchowie
W kategorii opowiadanie
o Tuchowie nagrody ufundowane przez Burmistrza Tuchowa
zdobyli:
I m. – za „Jak mała Basia dzieci
z czworaków uratowała” - Jagoda
Madejczyk, Tuchów
II m. oraz wyróżnienie specjalne
OO Redemptorystów za –
„Bławatek” – Marzena Ryłko,
Jaworzno
III m. — za Dziewczyna
w kożuchu” – Iwona Bińczycka-Kołacz, Kraków
Wyróżnienie specjalne:
za — „Błękitna sowa” – Małgorzata Labuda, Wrocław.
Wyróżnienie oraz wyróżnienie
specjalne OO Redemptorystów:
za — „Złota Panienka” – Tamara
Kędzierawska, Czułczyce.
Organizatorzy: Stowarzyszenie
Liberum Arbitrium, Dom Kultury
w Tuchowie, Biblioteka Publiczna
w Tuchowie, Towarzystwo Miłośników Tuchowa, Burmistrz Tuchowa
dziękują wszystkim, którzy wzięli
udział w konkursie, gratulują nagrodzonym i wyróżnionym, a czytelnikom polecają piękne opowiadania
prosto z „JABŁONI” oraz z serca
i pamięci, czyli z TUCHOWA.

Z młodzieżą klas gimnazjalnych
Zespołu Szkół w Tuchowie spotkali
się poeci: Kazimierz Burnat (Polska),
Geza Cseby (Węgry), Władimir
Stockman (Rosja), Iryna Bonduronych (Ukraina), Danuta CapliezDelcroix Bylińska (Francja). Poeci
zaprezentowali swoją twórczość oraz
opowiedzieli o swojej przygodzie
z twórczością artystyczną, a w szczególności z twórczością poetycką.

XIV
MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIE MIAST
BLIŹNIACZYCH
W TUCHOWIE
W tym roku spotkanie miast
bliźniaczych w Tuchowie odbyło się
w dniach 20 - 23 września. Delegacje
z miast partnerskich tradycyjnie

przyjechały do Tuchowa w piątek.
Jak co roku wieczorem odbyło się
spotkanie organizacyjne. W sobotę
21 września zagraniczni goście pojechali do Krakowa. Tam zwiedzili
muzeum w podziemiach krakowskiego rynku. Wieczorem w sali
widowiskowej odbył się koncert,
który dla gości zagrali nauczyciele
nowo utworzonej Szkoły Muzycznej
I st. w Tuchowie. Swoje wystąpienia
mieli burmistrzowie miast partnerskich. Była to również okazja do
wspólnych rozmów z przedstawicielami miast partnerskich o realizacji
projektów kulturalnych, turystycznych, edukacyjnych i promocyjnych
w przyszłości. Szczególnie w nowym
okresie dla Unii Europejskiej i nowej
perspektywie programowej na lata
2014 -2020. W perspektywie, która
w głównej mierze skierowana
będzie programowo na nowe technologie i ich wykorzystanie w sferze
społecznej, kulturowej i gospodarczej. W niedzielę 22 września delegacje z miast partnerskich uczestniczyły w niecodziennym wydarzeniu Jubileuszu 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy
św. w kościele św. Jakuba Ap. Po
mszy uroczystość, zgodnie z ceremoniałem strażackim, odbyła się
na tuchowskim rynku. Pełna gala
strażacka jak przy takiej okazji.
Wręczenie odznaczeń, poświęcenie
i przekazanie samochodu i figury św.
Floriana jednostce. Defilada pododdziałów. Po południu na estradzie
wystąpiły zespół tanecznych z Detvy
na Słowacji, zespół taneczny z Martfu
na Węgrzech, pieśniarka Julia z Baraniwki na Ukrainie, zespół Pokolenia

JESIENIĄ POECI
W TUCHOWIE
Jagoda Madejczyk z
Tuchowa zdobyła I miejsce
w konkursie literackim

Wyposażenie Domu
Kultury w Tuchowie
w sprzęt muzyczny,
nagłaśniający
Dnia 30 lipca 2013 r. została
podpisana pomiędzy Domem
Kultury w Tuchowie, a Samorządem
Województwa Małopolskiego
w Krakowie umowa nr 01649-6930UM0641527/12 dot. przyznania
pomocy na realizację operacji
z zakresu małych projektów w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych

W ramach XXIII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej 3 października o godz. 11:00
w sali widowiskowej Domu Kultury
w Tuchowie odbyło się spotkanie pn.
„Ballada i poezja ponad granicami”.

Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś wita delegacje miast
partnerskich

kultura
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z Tuchowa. Wieczorem na estradzie wystąpił kabaret RAK w składzie Krzysztof Hanke i Krzysztof
Rospondek. Całość tego wydarzenia
można było oglądać również na telebimie ustawionym na rynku. Telebim
miał za zadanie zbliżać to ci działo
się na scenie dla uatrakcyjnienia
całości niedzielnego wydarzenia.
Imprezie towarzyszyły wystawy,
prezentacje i pokazy. Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
dofinansowane było przez Komisję
Europejską z Programu Europa dla
Obywateli.

UROCZYSTOŚĆ
W BUCHCICACH
28 września w Buchcicach
odbyła się niecodzienna uroczystość poświecenia sztandaru dla

Andrzej Siwak syn Józefa
Siwaka
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. sierżanta Armii Krajowej
Józefa Siwaka „ Waligóry”. Uroczystości w Buchcicach rozpoczęły się
od mszy św. i poświęcenia sztandaru w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego. Następnie w kaplicy
odbyła się dalsza część uroczystości, wspomnienia o bohaterskim
Józefie Siwaku, ceremoniał przekazania sztandaru, wystąpienia zaproszonych gości . Dzieci z Buchcic
zaprezentowały program artystyczny. Organizatorami tego wydarzenia było Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach, Dyrektor oraz
Rada Rodziców szkoły, Rada Sołecka
oraz Jednostka OSP. W następnym
numerze kuriera tuchowskiego
reportaż „… ze wsi Buchcice”

PG48 - 4szt., kable kolumnowe
(okablowanie) – 2 szt.).
Zakup został dofinansowany
w wysokości 17 365,85 zł.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

strategii rozwoju objętego PROW na
lata 2007-2013.
Cel projektu: Podniesienie
poziomu integracji i aktywności
społecznej oraz rozwój oferty czasu
wolnego poprzez wyposażenie
Domu Kultury w Tuchowie w sprzęt
muzyczny, nagłaśniający.

W ramach realizacji operacji
p t . Wy p o s a ż e n i e D o m u
Kultury w Tuchowie w sprzęt
muzyczny, nagłaśniający zakupiono: perkusję Mapex z talerzami, wzmacniacz gitarowy
Roland Cube8O, zestaw nagłośnieniowy Yamaha aktywny

(kolumny Yamaha DXR 15 – 2
szt., odsłuchy-kolumny MSR250
- 2 szt., mikser 32-kanały Yamaha
MG32/14FX, egualizer korektor
graficzny Peavey PV215, mikrofony bezprzewodowe Shure
PG24/PG58 - 4 szt., mikrofony
dynamiczne przewodowe Shure

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Otoczenie wokół i Pomnik
ofiar II wojny światowej
w Tuchowie odrestaurowane
Zakończył się I etap prac związanych z odrestaurowaniem pomnika
ofiar II wojny światowej oraz remontem i modernizacja otoczenia
przy pomniku. Przebudowano płytę przy pomniku, założona
została nowa nawierzchnia z kostki granitowej wraz z zamontowaniem nowego oświetlenia. Odrestaurowano bryły pomnika.
W drugim etapie planowane jest zagospodarowanie parku wraz
z budową fontanny.

Amfiteatr i sale edukacji kulturalnej
nowa jakość
Zakończyła się realizacja projektu pn. Remont i modernizacja sal edukacji kulturalnej w Domu Kultury
i amfiteatru. W ramach projektu przeprowadzony został generalny remont, który polegał na wymianie;
instalacji elektrycznej, posadzek, drzwi, ponadto malowaniu pomieszczeń, montażu elementów
akustycznych na ścianach, modernizacji sanitariatów i klatki schodowej oraz budowie nowej sieci teleinformatycznej. W ramach projektu przeprowadzony został remont amfiteatru miejskiego. W ramach
prac wymieniono pokrycie dachowe wraz z podbiciem deskowym od wewnątrz muszli amfiteatralnej.
Wymieniono na nową instalację elektryczną wraz z monitoringiem oraz podłogę. Przed muszlą zamontowano 80 nowych ławek. Remont sal edukacji kulturalnej i amfiteatru możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sale edukacji kulturalnej zostały zagospodarowane m.in. na sale lekcyjne dla uczniów Szkoły Muzycznej I St. w Tuchowie. Amfiteatr po
modernizacji okazał swój nowy blask architektoniczny i służył będzie organizacji imprez i wydarzeń
kulturalnych w plenerze.

Chaty pogórzańskie
w gminie Tuchów
Dobiegła końca realizacja kolejnego „małego projektu”
w ramach środków LEADER – w gminie Tuchów powstała trzecia
już „Pogórzańska chata” (po Piotrkowicach i Zabłędzy), która
wzbogaciła ofertę rekreacyjną i turystyczną obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Oprócz obiektów w Piotrkowicach i Zabłędzy, w tym roku oddany do użytku został podobny
obiekt w Buchcicach.

Generalny remont szkoły w Dąbrówce
Tuchowskiej zakończony
Rok szkolny się rozpoczął i dzieci wróciły do swoich szkół. Dzieci i rodzice z Dąbrówki Tuchowskiej
na pewno byli zaskoczeni widokiem klas i korytarzy. Dzięki decyzji władz samorządowych Tuchowa
wnętrze ich szkoły przeszło generalny remont. Podczas wakacji w Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Tuchowskiej wymieniono instalację elektryczną wraz oświetleniem oraz instalację centralnego ogrzewania, kanalizacji i wody. Wykonana została nowa kotłownia gazowa oraz sanitariaty, wymieniono
posadzki, przebudowano i wymalowano pomieszczenia. Remont nie ominął także schodów wewnętrznych i balustrad. Stare drzwi wewnętrzne zostały wymienione na nowe. Dla polepszenia bezpieczeństwa wykonano monitoring.
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Jedna
z największych
inwestycji
coraz bliżej
zakończenia

Spółka Komunalna „Dorzecze
Białej” Sp. z o.o. z Tuchowa
realizuje projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej zlewni rzeki Biała
w ramach programu Czysty
Dunajec”. Obecnie prace
prowadzone są w miejscowościach położonych na terenie
wszystkich czterech gmin objętych projektem: Ciężkowice,
Ryglice, Tuchów i Rzepiennik
Strzyżewski. W sierpniu na
obiekcie stacji uzdatniania
wody w Lubaszowej zakończono montaż i uzbrajanie
w osprzęt zespołów uzdatniania wody m.in. zestaw
filtrów węglowych, blok ozonowania i blok koagulacji. Prowadzone prace wykończeniowe
budynku administracyjno-laboratoryjnego zmierzają ku
końcowi, wkrótce rozpoczną
się prace związane z budową
dróg wewnętrznych i placów
na obiekcie stacji. Rozpoczęto
również prace modernizacyjne
zbiornika wody 1200 m3 na
Garbku, z którego zasilana jest
cała gmina Tuchów. Po ostatecznym zakończeniu inwestycji, zarówno mieszkańcy
gminy Tuchów, jak i mieszkańcy
gmin: Ryglice, Rzepiennik
Strzyżewski i części gminy
Ciężkowice uzyskają dostęp do
wody uzdatnianej w technologii
ozonowania z ujęcia w Lubaszowej. Na obiekcie modernizowanej oczyszczalni ścieków
w Tuchowie w dalszym ciągu
prowadzone są prace wykończeniowe przy budynku socjalno-biurowym. Zakończono
prace związane z budową kanalizacji deszczowej na terenie
oczyszczalni, a także prace
żelbetowe na reaktorze biologicznym, osadniku wtórnym
oraz stabilizacji tlenowej
osadu. Ponadto rozpoczęto
prace przygotowawcze pod
budowę dróg wewnętrznych,
placów manewrowych, wykonano wiatę magazynu osadu
wysuszonego.

Dotacje na
usuwanie
azbestu –
ekologicznie
w gminie
25 września Rada Miejska
w Tuchowie uchwaliła dokument, dzięki któremu mieszkańcy gminy Tuchów mogą
otrzymać dotację na usuwania
wyrobów zawierających azbest.
Poniżej przedstawiamy zasady
udzielania takich dotacji.
Zasady udzielania dotacji na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Tuchów § 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji na pokrycie
kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Tuchów.
2. Dotacja może być udzielana
osobom fizycznym na sfinansowanie kosztów odbioru,
transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest:
a) zdemontowanych i zabezpieczonych zgodnie z wymaga-

Tuchowska strefa aktywności gospodarczej
Warunki atmosferyczne i sprawne działania wykonawcy powodują, że prace w tuchowskiej
strefie aktywności gospodarczej szybko zbliżają się ku końcowi. Już niebawem ponad 16
hektarów terenów będzie przygotowane na przyjęcie nowych inwestorów. Zaawansowanie
robót zadania pn. „Tuchowska strefa aktywności gospodarczej na terenach poprzemysłowych
w miejscowości Tuchów” wg stanu na 31.08.2013 r., narastająco od rozpoczęcia robót: 1.
Modernizacja ul. Długiej koło Bazy Las: Niwelacja terenu do rzędnej terenu – 70%, Ułożenie kabla
oświetleniowego – 100%, Wykonanie warstwy stabilizacji o Rm=2,5MPa – 70%, Wykonanie warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego – 70%, Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 70%,
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 70%.
2. Budowa drogi na terenie poprzemysłowym dawnej Bazy Las: Niwelacja terenu do rzędnej
terenu – 65%, Ułożenie kabla oświetleniowego – 100%, Wykonanie warstwy stabilizacji o Rm=2,5MPa
– 60%, Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 60%, Wykonanie warstwy wiążącej
z betonu asfaltowego – 40%
3. Budowa drogi „koło betoniarni”: Niwelacja terenu do rzędnej terenu – 100%, Ułożenie kabla oświetleniowego – 100%, Wykonanie warstwy stabilizacji o Rm=2,5MPa – 100%,Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 100%, Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 100%, Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 100%
4. Budowa dróg dojazdowych do działek inwestycyjnych gminy Tuchów: Niwelacja terenu
do rzędnej terenu – 100%, Ułożenie kabla oświetleniowego – 100%, Wykonanie warstwy stabilizacji
o Rm=2,5MPa – 100%, Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 100%, Wykonanie
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 50%
5. Budowa głównej północnej drogi w strefie gospodarczej – 2KDL: Niwelacja terenu do rzędnej
terenu – 100%, Ułożenie kabla oświetleniowego – 100%, Wykonanie warstwy stabilizacji o Rm=2,5MPa
– 100%, Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 100%, Wykonanie warstwy wiążącej
z betonu asfaltowego – 100%, Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 70%
6. Budowa drogi dojazdowej do strefy gospodarczej od strony drogi wojewódzkiej 977: Niwelacja terenu do rzędnej terenu – 100%, Ułożenie kabla oświetleniowego – 100%,Wykonanie warstwy stabilizacji o Rm=2,5MPa – 100%, Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 100%,Wykonanie
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 50%, Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 50%
7. Budowa parkingu strefy gospodarczej dla samochodów osobowych i ciężarowych wraz
oświetleniem: Niwelacja terenu do rzędnej terenu – 100%, Ułożenie kabla oświetleniowego – 100%,
Wykonanie warstwy stabilizacji o Rm=2,5MPa – 100%, Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej
z gruntu stabilizowanego o Rm=2,5MPa – 100%, Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego o Rm=2,5MPa – 100%, Wykonanie kanalizacji deszczowej – 100%
8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w strefie gospodarczej – 90%
9. Rozbudowa magistrali wodociągowej w strefie gospodarczej – 90%

niami ustawy Prawo ochrony
środowiska, składowanych na
posesjach, b) pochodzących
z pokryć dachowych zniszczonych na skutek zdarzeń losowych (np. huragan, pożar,
zawalenie się budynku).
§ 2. 1. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej,
tj. poprzez sfinansowanie przez
gminę Tuchów, zwaną dalej
„gminą”, prac polegających na
odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów. 2. Sfinansowanie prac, o których mowa
wyżej polega na zleceniu przez
gminę wykonania prac związanych z odbiorem, transportem
i unieszkodliwianiem odpadów,
podmiotom
posiadającym
stosowne zezwolenie związane
z usuwaniem azbestu. Wybór
takiego podmiotu odbędzie
się zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Dotacja może być
udzielona ze środków własnych
budżetu gminy.
§ 3. 1. Finansowanie dotyczy
nieruchomości położonych

w granicach administracyjnych
gminy. 2. Burmistrz Tuchowa
ogłasza na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego informację
o warunkach i terminach składania wniosków.
§ 4. 1. Podmiot ubiegający się
o przyznanie dotacji na usuwanie
wyrobów zawierających azbest
winien złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie stosowny
wniosek o przyznanie dotacji,
zawierający: a) imię i nazwisko
wnioskodawcy, jego adres,
telefon kontaktowy, b) położenie nieruchomości, na której
znajdują się wyroby zwierające azbest (dokładny adres,
numer działki, obręb geodezyjny), c) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się
wyroby zawierające azbest (np.
własność osoby fizycznej, współwłasność osób fizycznych, wspólnoty mieszkaniowe, użytkowanie
wieczyste), d) rodzaj użytkowanego wyrobu zawierającego
azbest (np. płyty azbestowo-ce-

mentowe faliste, płyty azbestowocementowe płaskie, inne)
oraz sposób jego użytkowania
(np. pokrycie dachowe, elewacje,
inne), e) kubaturę wyrobu zawierającego azbest (w m3). 2. Do
wniosku należy załączyć: a)
oświadczenie o zgodnym z wymogami ustawy Prawo ochrony
środowiska sposobie zdemontowania wyrobów zawierających
azbest b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w ramach
realizacji dotacji. 3. Wnioski
niekompletne pozostaną bez
rozpatrzenia. 4. Wnioski należy
składać w Urzędzie Miejskim
w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170
Tuchów, w godzinach pracy
urzędu w Biurze Obsługi Klienta.
5. Wnioski rozpatrywane będą do
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
gminy na dany rok.
§ 5. 1. Kolejność rozpatrywania
kompletnych wniosków następować będzie według kolejności
wpływu, z zastrzeżeniem pkt. 4
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i 5. 2. Wnioski będą kwalifikowane do udzielenia dotacji wg
kryteriów określonych w §3 ust.
1. 3. W przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku
do udzielenia dotacji, z wnioskodawcą zostanie podpisana
umowa, o ile w budżecie gminy
będą zapewnione środki na
ten cel. 4. Rozliczenie dotacji
z wnioskodawcą nastąpi gdy
wykonawca prac związanych
z usuwaniem wyrobów zwierających azbest zlecony przez gminę
przedłoży zestawienie imienne
podmiotów, u których wykonano usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z ilościami
wyrobów i indywidualnymi
kartami przekazania odpadu.
Podmiot, u którego wykonano
usuniecie wyrobów zawierających azbest, potwierdza wykonanie prac stosownym oświadczeniem. 5. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu
braku środków finansowych
będą mogły być dofinansowane
w roku następnym. Wnioski te
będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. 6. Wnioskodawca, który uzyskał dotację
ze środków gminy na usunięcie
wyrobów azbestowych, będzie
mógł składać wniosek o udzielenie kolejnej dotacji, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od
dnia przyznania dotacji. Wnioski
złożone przed tym terminem nie
będą rozpatrywane.

Park
technologiczny
w Tuchowie

Rada Miejska w Tuchowie
podjęła uchwałę o ustanowieniu specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski
Park Technologiczny” na terenie
Tuchowa, obejmujących nieruchomości położone w obrębie
ewidencyjnym Tuchów nr 0001,
jednostka ewidencyjna Tuchów
miasto, stanowiących własność
Gminy Tuchów.
Podjęcie uchwały umożliwi przyszłym przedsiębiorcom skorzystanie z ulg, które daje specjalna
strefa ekonomiczna tj. mikroprzedsiębiorstwa 70%, średnie
firmy 60%, duże firmy 50%,
z tytułu poniesionych nakładów
inwestycyjnych. Obecnie trwają
prace związane z przygotowaniem podstrony internetowej na
temat Tuchowskiej strefy aktywności gospodarczej oraz wydaniem oferty inwestycyjnej gminy
Tuchów.
Oto wykaz działek objętych
specjalną strefą ekonomiczną: nr 33/6 o powierzchni 0,0174 ha,
- nr 33/7 o powierzchni 0,0243
ha, - nr 41/7 o powierzchni
1,0004 ha, - nr 41/8
o powierzchni 0,1849 ha, - nr
41/9 o powierzchni 0,1241 ha, nr 41/10 o powierzchni 0,1541
ha, - nr 41/11 o powierzchni
0,1745 ha, - nr 41/12
o powierzchni 0,2499 ha, - nr
41/13 o powierzchni 0,3106 ha,
- nr 41/14 o powierzchni 0,3083
ha, - nr 41/15 o powierzchni
0,3113 ha, - nr 41/16
o powierzchni 0,3111 ha, - nr
41/17 o powierzchni 0,3240 ha,
- nr 41/18 o powierzchni 0,3278
ha, - nr 41/19 o powierzchni
0,1132 ha, - nr 41/20
o powierzchni 0,3070 ha, - nr
41/21 o powierzchni 0,3168 ha,
- nr 41/22 o powierzchni 0,3495
ha, - nr 67/19 o powierzchni
0,0906 ha, - nr 67/29
o powierzchni 0,0247 ha, - nr
67/30 o powierzchni 2,5900 ha.
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Krzysztof Hanke i Krzys
kabaret „RAK” bawił tu
skecz w momencie jego powstania,
a następnie np.: po pięciu latach jego
grania na scenie. Okazuje się, że jest
to zupełnie inny skecz, zweryfikowany przez publiczność”.

W TUCHOWIE PO RAZ
PIERWSZY…

Krzysztof Rospondek i Krzysztof Hanke - jest wesoło

MARIAKRAS

22

września niedzielny,
chłodny wieczór
został rozgrzany
występem gwiazdy wieczoru
kabaretu „RAK” w osobach
Krzysztofa Hanke i Krzysztofa Respondka. Występ ten
zakończył XIV Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych.
Kabaret „RAK” jest przez wielu
znany i lubiany. Jako kabaret bez
tzw. „czwartej ściany” artyści
szybko nawiązali świetny kontakt
z tuchowską publicznością, rozbawiając ją swoim programem.
Można by powiedzieć przygotowanym nie do końca, nie znaczy
to, że nie byli przygotowani. Wręcz
przeciwnie, w swym występie informacje wykorzystali, o które na
miejscu organizatorów podpytywali. Bo wszak skąd by wiedzieli, że
o nich w Kurierze Tuchowskim chcą
napisać albo, że radar w Tarnowcu
zdjęcia robi, czy też Piotrkowice
znali i o grzybach opowiadali.

SŁÓW KILKA
Z ARTYSTAMI PRZED
WYSTĘPEM …

Przed występem udało mi się
krótko porozmawiać z artystami:
Krzysztofem Hanke - aktorem,
satyrykiem, żeglarzem i kabareciarzem, liderem kabaretu „RAK”
oraz Krzysztofem Respondkiem
- aktorem i piosenkarzem. Tak
w ogóle to przyjechali do Tuchowa
trochę wcześniej, niż było to zaplanowane, ponieważ nie spodziewali się, że tak dobre drogi mamy

w Małopolsce. Opowiedział o tym
podczas występu Krzysztof Hanke:
„Opowiem wam jaką my tu autostradą przyjechali. Liczyli my cztery
i pół godziny, a przyjechali my o trzy
godziny za wcześnie. (…) A jak
Hanke jechał przez Tarnowiec, to
tak mu fotoradar zdjęcie zrobił, że
samo auto bez kierowcy jechało (…).
Policja to realizuje program zbierania
punktów(…). W każdej wiosce fotoradar, a tu nic. Gratulujemy władzom
waszego miasta i dziękujemy, że
w Tuchowie ani jednego fotoradaru
nie ma (…)”

POCZĄTKI KABARETU…

Kabaret „RAK” – nie jest już
młody ten kabaret i liczy już ponad
trzydzieści lat, lecz ciągle bawi
publiczność. Swoją działalność
rozpoczynał w trudnych dla Polski
latach osiemdziesiątych (został
założony na przełomie 1981/1982)
i początkowo miał być sposobem
na „rozwianie” przygnębienia wynikającego ze stanu wojennego. Po
zaakceptowaniu przez publiczność
stał się jednak „sposobem na życie”.
Jak mówi Krzysztof Hanke: „Na
początku kabaret RAK był to kabaret
stricte polityczny. Wynikało to z sytuacji, jaka była w roku 1981. Po stwierdzeniu, że to nie dla nas, zaczęliśmy
robić programy typowo estradowe,
które dotykają problemów obyczajowych i do dzisiaj tym się zajmujemy”.

PRZYPRAWIĆ DO
SMAKU GWARĄ
ŚLĄSKĄ …
Niezależnie od sytuacji w kraju
publiczność się nie zmienia. Dobry
program kabaretowy, poczucie

humoru i świetna zabawa to
właśnie to, czego oczekuje publiczność od artystów kabaretowych
występujących na scenie. Krzysztof
Hanke stwierdza: „Publiczność jest
i była taka sama. Poczucie humoru
Polaków nie zmienia się. Powiedziałbym, że mamy typowe poczucie
humoru w tej części Europy. Jest to
poczucie humoru charakterystyczne
dla Czech, jest trochę rubaszności
niemieckiej i troszeczkę ukraińskiej i białoruskiej muzyki w tym
wszystkim. Jest to coś w rodzaju
konglomeratu, a my to wszystko
„przyprawiamy do smaku” gwarą
śląską i to właśnie jest charakterystyczne dla kabaretu „RAK”.
Obaj artyści: Krzysztof Hanke
i Krzysztof Respondek pochodzą
ze Śląska – z Rudy Śląskiej. Czy
utożsamiają się z tym regionem?
Jak publiczność reaguje na gwarę
śląską? Krzysztof Respondek odpowiada: „To jest takie trochę skomplikowane i trudne dla nas pytanie.
Z jednej strony ta śląska gwara
nam pomaga, ponieważ w całej
Polsce ludzie bardzo lubią śląską
gwarę, ale z drugiej strony zdarza
się nam czasami słyszeć, że ludzie
nie przychodzą na nasze występy,
ponieważ twierdzą, że nic nie rozumieją po śląsku. Z jednej strony
jest to promocja dla kabaretu,
ponieważ my jesteśmy charakterystyczni, rozpoznawalni w całej
Polsce właśnie przez te nasze śląskie
korzenie. Z drugiej jednak strony
jest to niestety uciążliwe, ponieważ
trzeba tych ludzi długo przekonywać swoim programem, że nie
jest ważne, jak my mówimy, ale
co my mówimy. Jeśli się już przekonają, to jest dobrze, rozumieją
nas. Na występach mówimy gwarą,

która jest zrozumiała w całej Polsce.
Gdybyśmy mówili typową, charakterystyczną gwarą śląską, rozumiałaby
nas tylko publiczność na Śląsku”.

…I NAGLE POWSTAJE
TEKST, MONOLOG,
SKECZ… „WYKUTY
W OGNIU WALKI”
Od początku działalności kabaretu wszystkie teksty są autorstwa
członków zespołu i tak zostało do
dnia dzisiejszego. Sami piszą teksty
używając przy tym gwary śląskiej.
Czy łatwo przychodzi tworzenie po
śląsku? Skąd artyści czerpią pomysły
do swoich monologów, piosenek
i skeczów? Jak mówi Krzysztof
Hanke: „Skąd czerpiemy …? Różnie
to bywa (śmiech). Czasami życie
nam podpowiada, czasami musimy
pisać skecze na zamówienie. Jeśli
gramy jakiś program już dwa, trzy
lata, to życie na nas wymusza
zmiany. Najlepiej jednak w naszym
przypadku jest mieć „nóż na gardle”.
Gdy jedziemy w jakąś trasę trzeba
zrobić program. Każdy z nas oczywiście cały czas myśli nad nowym
programem, w zaciszu domowym
cały czas coś analizuje, zbiera, aż
w końcu przychodzi taki moment, że
się to przelewa na papier (…) i nagle
jest. Jednak prawdziwy, dobry skecz
czy monolog, to jak ja to mówię: „to
się wykuwa w ogniu walki”, czyli
podczas występów. Wtedy człowiek
jest w stanie zaobserwować, co ludzi
bawi, w którym momencie zawiesić
głos, w którym zrobić puentę itd. i to
jest najlepszy warsztat”. Krzysztof
Respondek dodaje: „Najlepszym dowodem na to jest porównanie: gdyby przeczytać napisany

Czy kabaret „RAK” przygotował coś specjalnie dla tuchowskiej
publiczności? Krzysztof Respondek
przed występem powiedział: „Tutaj
w Tuchowie nigdy nie występowaliśmy, więc mamy szeroką paletę
tego, co robimy, ponieważ ludzie
nas tutaj nie znają, chyba, że tylko
z telewizji. Ale myślę, że nie ma się
co specjalnie „naginać”, trzeba tutaj
mieszkać, żeby wiedzieć, z czego
ludzie się tutaj śmieją, jakie tematy
są tutaj ważkie,(…), np. gramy
dzisiaj z okazji 130-lecia straży
pożarnej, moja zagadka: czym się
różni straż pożarna od żony?”.
Krzysztof Respondek w naszej
rozmowie zagadkę rozwiązał, ale
dodał równocześnie, że nie opowie
jej na scenie, ale o ile mnie pamięć
nie myli, ów zagadkę również na
scenie rozwiązał. Jeśli ktoś nie
dosłyszał lub przeoczył, jego strata,
może niech zapyta kolegę albo
brata. Zagadka rozwiązana albo
i nie, a odpowiadać na nią nie mnie.
Kabaret „RAK” znany jest
w kraju i za granicą. Występuje
w całej Polsce, a nawet w Europie,
gdyż mówi językiem (jak powiedział prezydent miasta Ruda Śląska
Andrzej Stania) integracji europejskiej. Co sprawiło, że kabaret
RAK stał się taki sławny? Czyja to
zasługa? Kiedy nastąpił ten boom?
„Tak, to prawda, jesteśmy znani.
Boom nastąpił w momencie, kiedy
odszedł od nas Marian Makula,
a przyszedł Krzysztof Respondek.
W tym momencie zwrócił się do nas
Krzysztof Jaślak i Zbigniew Górny,
którzy zaproponowali nam udział
w programie „Śląska Biesiada”. Po
tym programie Polska oszalała.
Kabaret „RAK” stał się popularny”
– wspomina Krzysztof Hanke.

MOPLIK CO TO
TAKIEGO?

Tak na marginesie, ciekawe jak
nasz redakcyjny kolega rozszyfrowałby to słowo? mo-plik?
mop-lik? Poczekajmy na literę „m”
w słowniku – może się dowiemy,
a tymczasem na poważnie je rozszyfrujemy.
Kabaret RAK ma w swoim
dorobku liczne monologi, piosenki
i skecze, którymi bawi publiczność. Można powiedzieć, że specjalizuje się w występach kabaretowych, imprezach firmowych,
biesiadach i karczmach piwnych.
Jaki jest największy przebój kabaretu „RAK”? „Oczywiście „Moplikiem se jada na szychta” - mówi
Krzysztof Respondek, który dalej
wyjaśnia: „Moplik to jest motorower,
którym jadę do pracy – na szychtę”
i dodaje: „To jest taki przebój, który
właściwie w całej Polsce ludzie przynajmniej raz słyszeli. Jest to taka
nasza piosenka firmowa, aczkolwiek
autor i wykonawca Krzysztof Hanke
nie chce już jej śpiewać, ponieważ
strasznie go to denerwuje, że już tyle

rozmowa
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sztof Respondek, czyli
uchowską publiczność
lat ją śpiewa. Mówi, że jest przemęczony tym materiałem”.
Dzisiaj chyba już nikt moplikiem na szychtę nie jeździ. A jak
z tą szychtą i jazdą na mopliku
było niech nam opowiedzą słowa
piosenki:
W chlewiku mi stoi te cudo,
a nad nim huśtają się kury,
jak mi się zapolić go udo,
to mogom powoniać sie z rury.
Ref.
Moplikiem se jada na szychta,
moplikiem se wracom z roboty,
na gowie mom gogle Carrera,
zicherkom mom spiete galoty.
Sześć sznitow i tasza na klocek,
powiesza sie przy kierownicy,
jak zrobia bez tydzień sześćnocek,
to pełno mom drzewa w piwnicy.

takiej potrzeby, mamy ugruntowaną pozycję estradową. Szanujemy
publiczność. Jeśli publiczność chce
jakiś kabaret oglądać, tzn., że jest to
kabaret, który dla niej jest ważny”.

ZBURZYĆ CZWARTĄ
ŚCIANĘ…

Jak kabaret „RAK” zaskakuje
publiczność? Czy zdarzyło się
odbiec od przygotowanego scenariusza/programu, „pójść na żywioł”
i tworzyć na scenie na żywo. Czy ma
to uzasadnienie i wytłumaczenie
w terminologii teatralnej? Jak mówi
Krzysztof Respondek: „Zdarza się
to bardzo często. My właśnie należymy do takich kabaretów, które

ścianami sceny, które nie stanowiły
żadnej bariery).

KABARET RAK TO…

Na dzień dzisiejszy kabaret
„RAK” tworzą: Krzysztof Hanke,
Krzysztof Respondek i Grzegorz
Poloczek. Jak są rozpoznawani?
Dla wielu osób Bercik ze „Świętej
Wojny” czy Jeleń z „Barw Szczęścia”.
Krzysztof Respondek odpowiada
z uśmiechem po prostu: „To bardzo
miłe” i dodaje: „Jesteśmy jednym
z nielicznych kabaretów, który jak
gdyby w swojej zawodowej pracy
na chwilę zdradza to, co robimy na
estradzie i udziela się też w innych
dziedzinach. I tak Krzysztof Hanke
swego czasu grał w serialu Święta

których w kabarecie nie dotykam i to
tak jest. Myślę, że dopóty nam tej siły
starczy, takiej frajdy z tego, co robimy,
to będzie dobrze. Najgorzej, gdy człowiek się wypali, nic mu się nie chce
i tylko chce odcinać kupony od tego,
co kiedyś zrobił”.

A CO POZA
WYSTĘPAMI?

Poza występami na scenie
artyści znajdują również czas dla
siebie. „Mamy również czas wolny.
Każdy z nas ma swoje pasje, hobby.
Krzysztof Respondek hoduje ptaki
– szczygły syberyjskie, ja żegluję
po świecie, Grzegorz Poloczek gra
w tenisa” - mówi Krzysztof Hanke,

Sto chopa stoi na mrozie,
kopalnia przyzywo motykom,
sto chopa sie gniecie w przewozie,
a jo sie po lekku zapykom.
Bo głupio przepuszczać wypłata,
a ciężko na nia harować,
nie tydzień, miesiące, a lata
na moplik żech musioł szporować .

AŻ WRESZCIE CZAS
NA WYSTĘP …
KTO Z RAKIEM
OBCUJE TEN
ŚWIETNIE SIĘ CZUJE,
HUMOR JEST TEGO
OBJAWEM…

Swój występ artyści rozpoczęli
od hymnu kabaretu „RAK” „Kto
z RAKIEM obcuje ten świetnie się
czuje, humor jest tego objawem”.
Kto był na występie chyba nie
zaprzeczy, że faktycznie tak było.
Mówili po angielsku ze śląskim
akcentem, ale chyba wszyscy
dobrze ich rozumieli, bo uśmiechnięte miny mieli. A na koniec
wyśpiewali, żeby ich tuchowianie
w łaskawej pamięci zachowali i na
całe życie o nich pamiętali. Tuchowianie zapewne miło wspominać
będą występ kabaretu „RAK” na
tuchowskim rynku. Podobnie
zresztą jak artyści.

WSPÓŁPRACA ZE
ZNANYMI ARTYSTAMI
I KABARETAMI…

Kabaret „RAK” współpracuje
z wieloma znanymi artystami oraz
kabaretami. Czy artyści mają swój
ulubiony kabaret, z którym dobrze
się im współpracuje? Krzysztof
Hanke przerwał w połowie moje
pytanie, tak na nie odpowiadając:
„Tak, my jesteśmy zaprzyjaźnieni
z wieloma kabaretami. Najbardziej
przyjaźnimy się z kabaretem „Koń
Polski”, kiedyś „Elita”. Oczywiście
„Elita” i Jan Pietrzak, to byli wykonawcy, którym najwięcej zawdzięczamy, ponieważ oni najwięcej nam
pomogli i skierowali nasze artystyczne drogi m.in. do Krakowa na
Pakę , do Lidzbarka Warmińskiego
na XV Biesiadę Humoru i Satyry
i tam można powiedzieć nasza
kariera się rozpoczęła. Zaczęliśmy
być rozpoznawalni, ponieważ tam
byli ludzie z telewizji”.
Na przestrzeni kilkunastu lat
powstało wiele kabaretów. Czy
stanowią one konkurencję dla
kabaretu „RAK”? Czy kabaret
„RAK” obawia się konkurencji?
Jak ocenia czy w ogóle ocenia inne
kabarety, czy porównuje je ze sobą?
Krzysztof Hanke stwierdza: „Życie
zawsze niesie ze sobą takie porównania. Są kabarety, które nam się
bardziej podobają, inne mniej.
Jeśli chodzi o naszą konkurencję
jest to bardzo trudne, ponieważ
my jesteśmy kabaretem, który na
scenie mówi po śląsku, używa gwary
śląskiej. Jesteśmy regionalnym kabaretem, który zrobił karierę ogólnopolską. Nie znam więcej takich
kabaretów, jedynie zespoły góralskie, które również są znane. Dzisiaj
my nie możemy się porównywać i nie
mamy takiej potrzeby, aby się porównywać. Kiedyś porównywaliśmy
się, gdy jeździliśmy na biesiady,
konkursy, przeglądy, festiwale. Od
pewnego czasu nie bierzemy udziału
w tego typu wydarzeniach, nie ma

są biedne, anonimowe. Tam nie
można wyłapać talentów, nie ma
czasu dla ”jednostki”, tam liczy się
„masa”. To jest wielki błąd, że świat
idzie w tym kierunku. Podobnie jest
w wielkich miastach, do których
przyjeżdżamy, człowiek czuje się
w nich źle, jest jakiś zagubiony
(…). Nie mówię czy Warszawa,
czy Kraków, ale te wielkie aglomeracje są przytłaczające. Przyjeżdżam do takiego miasteczka jak
tutaj i od razu bardzo dobrze się
czuję, nie boję się i wszystkim chce
mi się mówić dzień dobry, sam nie
wiem dlaczego (uśmiech).(…) A ta
kiełbasa w Tuchowie(…)to jest po
prostu coś fantastycznego”.

WYSTĘP ARTYŚCI TAK
PODSUMOWALI …

nie mają czwartej ściany. Jest taki
termin teatralny czwarta ściana.
Polega on na tym, że kabaret gra,
wykonuje program z góry założony
i niezmienny i ma bardzo kiepski
kontakt z publicznością, ponieważ
jest ta czwarta ściana. Albo, ….
burzy czwartą ścianę i nawiązuje
dobry kontakt z publicznością. My
jesteśmy tym kabaretem bez czwartej
ściany. Jeśli w trakcie monologu
ktoś np.: coś dopowie z widowni, to
mówiący ten monolog potrafi tak
dalece odbiec od tego założonego
planu, że właściwie po czasie już nie
mówi o tym, o czym zaczął, tylko
o tym, co się w danej chwili dzieje.
To jest dosyć trudne, aczkolwiek jest
kilku wykonawców w Polsce, których
program takie podejście do repertuaru charakteryzuje np.: Marcin
Daniec, Jerzy Kryszak, którzy nawiązują świetny kontakt z publicznością. To jest fajne, ponieważ to się
bardzo podoba. Ludzie lubią to, co
zdarzy się tu i teraz.”. Kto był na
występie, chyba się ze mną zgodzi,
że faktycznie żadnej czwartej ściany
podczas występu kabaretu „RAK”
nie było (oczywiście poza trzema

Wojna, który przyniósł mu niesamowitą popularność, co bardzo
kabaretowi pomogło. Cała Polska
poznała Bercika. Ludzie zapraszali
nas z różnych stron kraju. Były to
czasy, kiedy mieliśmy rekordową
liczbę występów. Poza tym ja gram
w „Barwach Szczęścia”, biorę udział
w różnych konkursach ”śpiewaczych”,
m.in. Jak oni śpiewają, Festiwal
w Zielonej Górze, to bardzo pomaga.
Kiedyś ktoś o nas powiedział (to nie
jest moje zdanie), że jesteśmy uzdolnieni w tak różnych dziedzinach, że
to się nie mieści w jednym i zaczyna
bokami wychodzić. Coś w tym jest.
Grzegorz Poloczek przecież też nagrał
swoją pierwszą płytę, która stała się
złotą płytą, a to przecież nie jest
takie łatwe”. Należy nadmienić, że
15 kwietnia br. Krzysztof Respondek
wydał swój debiutancki album „Taki
świat kupuję”, który jest efektem jego
współpracy z Aleksandrem Woźniakiem. Jak mówi: „Jest to album
z zupełnie z innymi piosenkami, niż
te, które śpiewam w kabarecie. Jest
to z kolei jak gdyby zrealizowanie
się w takich klimatach, które gdzieś
tam w środku, te pokłady jeszcze leżą,

a Krzysztof Respondek dodaje:
„Nie przyjechał z nami do Tuchowa,
ponieważ bierze udział w turnieju
Pekao Szczecin Open 2013”.

TUCHÓW – MAŁE
MIASTECZKO…
Na zakończenie rozmowy
Krzysztof Hanke powiedział:
„Zobaczymy, jakie będą recenzje po
występie. Miasteczko bardzo nam
się podoba, wszyscy nam uchylają
nieba, są mili, goszczą nas, spróbujemy się odwdzięczyć na scenie
(uśmiech)”. A Krzysztof Respondek
dodał: „Powiem szczerze, ja
bardzo lubię grać w takich małych
miasteczkach. W ogóle chciałbym
mieszkać w takim miasteczku.
Wszystkim, którzy mówią, że
w małym mieście niedobrze się
mieszka, ponieważ wszyscy wszystkich znają, o wszystkich wszystko
wiedzą itd., ja zawsze mówię, że
to są najpiękniejsze miejsca do
życia. Powstały molochy, w których
ludzie są jedną wielką niewiadomą.
Podobnie jest z małymi szkołami.
W tych molochach szkołach dzieci

Po
w ystępie
Krzysztof
Respondek powiedział: „Był
to jeden z najlepszych naszych
występów, dlatego muszę się tym
pochwalić. Słowa pochwały usłyszeliśmy od publiczności. To jest dla
mnie wielki splendor, wielki komplement. Powiem jeszcze, że jesteście
wspaniali, jedyni w swoim rodzaju.
Czuliśmy się tutaj bardzo dobrze.
Bardzo fajne nagłośnienie, bardzo
profesjonalna scena. Było troszeczkę
zimno, ale ludzie zostali do samego
końca. Bisowaliśmy jeszcze, dlatego
już lepiej być nie mogło (uśmiech)”.
Krzysztof Hanke natomiast
dodał: „Jestem bardzo zadowolony, publiczność reagowała żywiołowo, fantastycznie. Organizatorzy
spisali się na medal. Chętnie byśmy
tu jeszcze przyjechali, ale niestety
pewnie nie zaproszą nas w najbliższym czasie (…).Było sam richtig
fajno, my som fest zadowolone, my
som normalnie zadowolone, żeście
nas tak richtig ugościli, przyjademy
sam zaś”.
Krzysztof Hanke i Krzysztof
Respondek pozostawili podziękowania dla organizatorów i pozdrowienia dla czytelników Kuriera
Tuchowskiego.
Pozostaje podziękować artystom za przyjęcie zaproszenia, miłą
współpracę z organizatorami oraz
świetny występ dla tuchowskiej
publiczności.
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Godnie i uroczyście
Jubileusz 130 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie

Z

Jubileusz tuchowskiej OSP był
głównym punktem tegorocznego
Międzynarodowego Spotkania
Miast Bliźniaczych. Takie połączenie sprawiło, że wśród gości
z miast partnerskich znaleźli
się strażacy z Ukrainy, Austrii
i Niemiec.
Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością znaleźli
się m.in. parlamentarzyści: Urszula
Augustyn, Michał Wojtkiewicz
i Józef Rojek, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Członek
Zarządu Województwa Małopolskiego a zarazem wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP woj. małopolskiego Stanisław Sorys oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej nadbrygadier
Andrzej Mróz. Na tuchowskim
rynku nie zabrakło również samorządowców, księży oraz mieszkańców gminy. Wraz z naszymi
druhami, w uroczystościach uczestniczyło 45 Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu całego powiatu
tarnowskiego, z tego aż 37 reprezentowanych przez poczty sztandarowe. Specjalnymi gośćmi jubileuszowych uroczystości byli strażacy
z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
nr 1 w Ostródzie, którzy w 2010
roku przez 3 czerwcowe dni prowadzili działania na terenach zalanych
podczas wielkiej powodzi, która
wystąpiła w Tuchowie. Do Tuchowa
przyjechało trzech funkcjonariuszy:
st. kpt. Konrad Krajewski, sekcyjny
Cezariusz Banasiuk oraz sekcyjny
Paweł Wroszkowski.
Zgodnie z programem uroczystości rozpoczęły się od złożenia
kwiatów przed figurą świętego Floriana znajdującą się na
tuchowskim rynku. Następnie
druhowie przemaszerowali do
kościoła pw. świętego Jakuba Ap.
gdzie punktualnie o godzinie
11:30 rozpoczęła się uroczysta
msza święta, której przewodniczył proboszcz tutejszej parafii –
ksiądz Alfons Górowski. Homilię
wygłosił ksiądz Tomasz Starzec,
który przedstawił krótko historię
tuchowskiej OSP oraz w ciepłych
słowach odniósł się do strażackiej
służby. Po zakończonej eucharystii kolejne punkty uroczystości
odbyły się na tuchowskim rynku.
Po przywitaniu przybyłych
gości oraz przedstawieniu krótkiego rysu historycznego przez
Prezesa tuchowskiej OSP, zasłużeni druhowie oraz samorządowcy
otrzymali medale, odznaczenia
i podziękowania.
Srebrnym Krzyżem Zasługi został
odznaczony:
• druh Tadeusz Drabik.
Złoty Medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” otrzymali:
• Maria Mikrut,
• Małgorzata Bakulińska,
• Mariusz Ryś.

FOT. MACIEK MAZIARKA (5)

namienici
goście,
zaprzyjaźnione Ochotnicze Straże Pożarne
z całego niemal powiatu
tarnowskiego oraz mieszkańcy miasta i gminy Tuchów
uczestniczyli w uroczystościach z okazji 130 – lecia
powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie.

Srebrny Medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”:
• Bogusława Boratyńska,
• Piotr Ryndak,
• Kazimierz Kurczab.
Brązowy Medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”:
• Łukasz Gut,
• Paweł Piątek.
Odznaką „Strażak wzorowy”
odznaczeni zostali:
• Agnieszka Wąs,
• Monika Sandecka,
• Tomasz Podrazik,
• Wojciech Gąsior.
Ponadto Burmistrz Tuchowa
wyróżnił pamiątkowymi ryngrafami następujących druhów:
• Grzegorza Wąsa,
• Sebastiana Bakulińskiego,
• Piotra Wójcika,
• Andrzeja Siwaka,
• Łukasza Giemzę.
Kolejnym punktem programu
było poświęcenie figury świętego Floriana, którą tuchowskim
strażakom przekazał Burmistrz
Tuchowa oraz nowego samochodu
ratowniczo – gaśniczego. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz
Alfons Górowski, natomiast aktu
przekazania pojazdu dokonali:
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej
Mróz, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław
Sorys, a także Burmistrz Tuchowa
Mariusz Ryś. Akt przekazania
oraz kluczyki do pojazdu odebrali:
Prezes OSP w Tuchowie Łukasz
Giemza oraz Naczelnik Grzegorz Wąs. Fabrycznie nowy, średni
samochód ratowniczo – gaśniczy,
został zakupiony dzięki zaangażowaniu naszych druhów i pomocy:
• Komendanta Głównego PSP,
• Zarządu Głównego ZOSP RP,
• Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
• Małopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego,
• Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie,
• Burmistrza Tuchowa,
• Rady Miejskiej w Tuchowie.
Nie byłoby również nowego
samochodu, gdyby nie przychylność
i życzliwość m.in. posłanki Urszuli
Augustyn oraz posłów Michała
Wojtkiewicza i Edwarda Siarki –
Prezesa ZOW ZOSP RP w Krakowie.

Podczas przemówień, które stanowiły kolejny zaplanowany punkt
uroczystości, głos zabrali zaproszeni
goście. W swoich wystąpieniach dziękowali tuchowskim druhom za ich
działalność na rzecz lokalnej społeczności a także gratulowali pozyskanego pojazdu i życzyli opieki patrona
strażaków św. Floriana. W wystąpieniach nie zabrakło również pochwał
dla członków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie.
Uroczystości, które zostały przeprowadzone zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, zakończyła
efektowna defilada, w której udział
wzięło ponad 200 strażaków.
Wśród atrakcji przygotowanych
przez organizatorów nie zabrakło
występów zespołów z zagranicznych miast partnerskich a także
miłego akcentu dla tuchowskich
strażaków, tj. specjalnego występu
przygotowanego przez tuchowski
zespół „Pokolenia”. Odważni mogli
spróbować swoich sił na mobilnej
ściance wspinaczkowej, którą zaprezentowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu a dla
wszystkich spragnionych rozrywki
na wysokim poziomie przygotowano występ „Gwiazdy wieczoru”
- Kabaretu RAK.
Tak doniosła oprawa jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tuchowie nie byłaby możliwa,
gdyby nie ogromna życzliwość
i pomoc Burmistrza Tuchowa Pana
Mariusza Rysia, za co serdecznie
dziękujemy.
Z tego miejsca chcielibyśmy
również podziękować wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i pomogli w sprawny
sposób przeprowadzić uroczystości
jubileuszowe. Szczególne podziękowania kierujemy do:
• Dyrekcji i pracowników Domu
Kultury w Tuchowie,
• Kapelmistrza i członków Parafialnej Orkiestry Dętej z Siedlisk,
• Druhów z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lubaszowej,
• Druhów z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pcimiu.
Nie może również zabraknąć
podziękowań dla firm, które
wsparły organizację naszych
uroczystości oraz z którymi współpracujemy od kilku już lat. Są to:
• Zakład Rzeźniczo Wędliniarski
Panów Andrzeja i Wacława
Sajdaków,
• MIKULEC Tuchów Sp. z o.o.
• ZICOM Sp. z o.o.
• WIMED Sp. z o.o.
• BET POL Tuchów
• MAL – REM Zbigniew Dunaj,
• WOJMAR Wojciech Wąs i Marek
Boratyński
• MANEK Maciej Boratyński
• ALPA BAU Siedliska
• Kaliskie Zakłady Przemysłu
Terenowego Sp. z o.o.
• Agencja Ubezpieczeniowa
Monika Sarad
W imieniu Zarządu oraz
Członków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie, składam
serdeczne podziękowania dla gości,
delegacji strażaków oraz mieszkańców, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością a także dla wszystkich,
dzięki którym mogliśmy w sposób
tak doniosły i godny obchodzić 130
lecie powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie.
Prezes OSP w Tuchowie
Łukasz Giemza
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O Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tuchowie słów kilka
(wystąpienie Prezesa OSP w Tuchowie podczas uroczystości jubileuszowych 22.09.2013)

130 lat temu, gdy zdołano ostatecznie powołać ”Komisję organizacyjną Straży pożarnej ochotniczej
w Tuchowie”, Antoniemu Foltyńskiemu, zapewne nawet się nie śniło,
że zainicjowana przez niego organizacja przetrwa aż tyle lat.
Na podobieństwo straży
w Krakowie, Lwowie i Tarnowie,
Antoni Foltyński postanowił podobną
formację zorganizować w Tuchowie.
Tak więc 24 września 1883 roku
powołano skład komisji organizacyjnej, w której znaleźli się:
wspomniany już Antoni Foltyński:
aptekarz, którego wybrano na prezesa
straży;
• Jan Młynarski: dyrektor szkoły;
• Franciszek Frydman: burmistrz;
• Józef Warchałowski: sekretarz
gminy;
• Józef Smoroński: został naczelnikiem straży;
• Andrzej Wioch: został zastępcą
naczelnika.
O tym, że ofiarna praca kilkudziesięciu druhów nie od razu była
należycie oceniana przez ogół mieszkańców świadczą kolejne odezwy
kierowane do obywateli z prośbą
o datki wspierające tak bardzo pożyteczną i prężną organizację. Już
zaledwie rok po powołaniu straży,
w odezwie do obywateli „Komisja
organizacyjna Straży pożarnej
ochotniczej” przypomniała mieszkańcom klęski spowodowane ogniem
i wezwała do finansowego wsparcia
zakupu wyposażenia zorganizowanej
jednostki.
Mimo zorganizowania OSP
i jej prężnej działalności w ostatnim
stuleciu, pożary nadal były groźne
dla mieszkańców Tuchowa i okolicy,
wybuchały niespodziewanie i niszczyły mienie wielu obywateli.
Większych, zbiorowych pożarów
doświadczyli mieszkańcy miasteczka
w czasie I wojny światowej. Straż
pożarna została upoważniona przez
ówczesne władze miasta do spisania
i oszacowania strat w wyniku działań
wojennych. W dokumentach straży
zachował się wykaz spisanych zniszczeń i był on podstawą do szacunku
szkód. W czasie I wojny ucierpiała
też miejscowa jednostka OSP, gdyż
mundury i wyposażenie strażackie
zostało przez nieprzyjaciół wywiezione lub zniszczone, wobec czego
zaistniała potrzeba reaktywowania
jej działań, bo pożary nie przestały
nękać ludności. W związku z powyższym, ówczesny prezes straży wraz
z naczelnikiem wydali w roku 1919
odezwę do obywateli, odwołując się
do ich ofiarności, aby móc od nowa
zorganizować oddział OSP i odpowiednio go wyposażyć.
Pożary prześladowały mieszkańców również w czasie II wojny
światowej, jakkolwiek w porównaniu z I wojną były one minimalne,
często były to celowe podpalenia przez
okupanta lub wynik wyładowań
atmosferycznych, a strażacy nadal
prowadzili swą działalność, walcząc
z ogniem i innymi klęskami.
Po II wojnie nadeszły czasy stabilizacji życia społecznego i gospodarczego, ale nie dla strażaków. Strażacy
zaczęli gromadzić kolejne wyposażenie. Występowały liczne trudności,

FOT. MACIEK MAZIARKA

Szanowni goście,
druhny i druhowie,
drodzy mieszkańcy

gdyż kraj musiał odbudowywać się ze
zniszczeń wojennych. W tych ciężkich
materialnie warunkach już w 1947
roku zakupiono z własnych środków
samochód, a w kilka lat później OSP
otrzymała z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej samochód Star i nową motopompę wraz
z kompletnym wyposażeniem.
Ponieważ strażacy przez następne
lata szybko powiększali swoje wyposażenie, którego nie można było należycie zabezpieczyć w starych szopach
– garażach i drewnianej świetlicy
przy ulicy Dworskiej, (obecnie Jana
Pawła II) zaistniała potrzeba zbudowania nowej remizy.
W roku 1966 rozpoczęto budowę
remizy i domu strażaka przy ulicy
Świerczewskiego, (obecnie Sobieskiego). Po dwóch latach obiekt był
gotowy. Warto podkreślić, że obiekt
wybudowano w czynie społecznym
przy znacznej pomocy finansowej Miejskiej Rady Narodowej
w Tuchowie i Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Tarnowie. Z okazji
oddania do użytku nowej strażnicy
i domu strażaka, tuchowska OSP
otrzymała z Komendy nowoczesny
beczkowóz na podwoziu Stara i kilka
odcinków węży. Kilka lat później
otrzymała kolejny samochód bojowy
– tym razem był to Żuk.
Sprzęt ten w pełni zapewniał
wówczas
prawidłową
działalność
jednostki.
Jej stan posiadania zwiększył się
w następnych latach o kolejną motopompę a także nowego bojowego Stara
240 z dwoma napędami i pełnym
wyposażeniem, Jelcza 004 ze zbiornikiem na 6000 l. wody. W miarę otrzymywania nowego sprzętu, stary przekazywano innym jednostkom OSP
działającym na terenie gminy.
W 1988 roku rozpoczęto rozbudowę domu strażaka, którą ukończono w roku następnym, zwiększając jego powierzchnię o 250 m2.
Kolejne lata to ciągłe dbanie o posiadany majątek oraz doposażenie OSP
w kolejny sprzęt.
Przechodząc w czasy nam bliższe,
w żadnym wypadku nie można
pominąć pamięcią roku 1995,
w którym to tuchowska OSP została
włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Postawione przed jednostką wymagania
powodowały konieczność zakupu
nowego i nowoczesnego wyposa-

żenia. Dzięki temu nasi druhowie
mogli z roku na rok prowadzić działania z wykorzystaniem coraz to
nowocześniejszego sprzętu. Ogromny
nacisk położony został na bezpieczeństwo nie tylko poszkodowanych ale także samych ratowników
by według zasady „dobry ratownik
to żywy ratownik” można było
skutecznie i bezpiecznie prowadzić
działania ratownicze.
Od kilkudziesięciu już lat rocznice powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie organizowane są w okresach dziesięcioletnich,
zgodnie z datą jej powstania, dlatego
też nie można zapomnieć o latach
1993 i 2003 kiedy to odbywały się
uroczyste obchody jubileuszu, odpowiednio 110 i 120 - lecia założenia
tuchowskiej OSP.
Położenie geograficzne miasta
i gminy Tuchów sprawia, że wciąż
realne są zagrożenia związane
z podtopieniami i powodziami.
Z takimi zdarzeniami miejscowi
druhowie zmagali się m.in. w 1997,
1999, 2001 czy 2006 roku.
Pamiętny przez swój tragizm rok
2010 pokazał jak ważna w życiu
społeczeństwa miasta i gminy Tuchów
ale także w skali całego kraju jest
rola strażaków, w tym strażaków
ochotników. Powódź, która nawiedziła nasze miasto na stałe zapisała
się też w kartach historii tuchowskiej
OSP jako jedna z największych akcji
ratowniczych w jej 130 letniej historii.
Nasi druhowie spędzili kilkaset godzin
najpierw walcząc w obronie dolnej
części miasta przed zalaniem a gdy
walka z ogromnym żywiołem okazała
się nieskuteczna, przez kolejne dni
i tygodnie pomagali poszkodowanym
mieszkańcom powrócić do normalnego życia.
Nie małe znaczenie ma również
wśród druhów tradycja uczestniczenia w uroczystościach kościelnych
i patriotycznych. I chociaż niejednokrotnie uczestnictwo np. z pocztem
sztandarowym w takich uroczystościach było powodem szykan wobec
OSP lub poszczególnych druhów,
trudno sobie wyobrazić brak strażaków w ważnych wydarzeniach
rocznicowych czy religijnych, gdyż jest
to nierozerwalny element strażackiej
ochotniczej służby.
Kilkudziesięcioletnią już tradycją
w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tuchowie, są coroczne odwie-

dziny mieszkańców naszego miasta
podczas roznoszenia kalendarzy.
Dzień dzisiejszy jest również możliwością podziękowania właśnie im –
mieszkańcom Tuchowa za wszelkie
gesty sympatii oraz wsparcia okazywane nam od tylu już lat, co niniejszym czynię.
O tym, że działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie jest
dobrze odbierana przez społeczeństwo niech świadczą otrzymywane
wyróżnienia:
• Medal z okazji 650 lecia Tuchowa
(1990 rok),
• Medal z okazji 670 lecia Tuchowa
(2010 rok),
• oraz Wyróżnienie Statuetką Melaniusza za zasługi dla miasta i gminy
Tuchów (2013 rok)
Zasługi naszej OSP dostrzegane
były również przez władze Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, które przyznawały wyróżnienia zarówno dla
jednostki (m.in. honorowy medal im.
Bolesława Chomicza czy Złoty Znak
Związku) jak i dla poszczególnych
druhów.
Aktualnie siedzibą tuchowskich
druhów jest budynek zlokalizowany przy ulicy Jana III Sobieskiego.
Dzięki zaangażowaniu kolejnych
pokoleń, jednostka dysponuje odpowiednią bazą sprzętową, która wciąż
jest usprawniana według możliwości
finansowych ze szczególnym uwzględnieniem prac fachowych i niefachowych wykonywanych w czynie
społecznym.
Obecnie OSP w Tuchowie dysponuje czterema pojazami tj. ciężkim
samochodem marki Jelcz, średnim
Starem 266 oraz lekkim Fordem
Transitem (najmłodszym spośród
posiadanego taboru) a także samochodem specjalnym – drabiną mechaniczną. Ze względu na zdecydowanie
przekroczony wiek pełnoletniości
dwóch pierwszych pojazdów, obecny
Zarząd podjął starania o pozyskanie
nowego samochodu, który docelowo zastąpi jeden z wysłużonych
pojazdów.
Odpowiednie wyposażenie,
wyszkolenie oraz zaangażowanie
członków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie powoduje,
że o bezpieczeństwo mieszkańców
miasta i gminy Tuchów dba 30
druhów, którzy należą do Jednostki
Operacyjno – Technicznej i mogą

brać udział w działaniach ratowniczych.
Obecnie stan Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie, która działa
jako stowarzyszenie to: 106 członków,
w tym 13 honorowych i 28 należących
do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jednymi z najstarszych druhów
są: druhna Urszula Boratyńska, oraz
druhowie: Władysław Smołucha,
Kazimierz Dudek, Marian Kras.
W dniu dzisiejszym przychodzi
nam świętować ten znaczący jubileusz, który nie byłby możliwy gdyby
nie zasługi wielu pokoleń tuchowian.
Wizytówką tuchowskiej OSP
były i są nadal wielopokoleniowe
rodziny, w których tradycja bycia
strażakami przekazywana była jest
z pokolenia na pokolenie. Do takich
rodzin, których członkowie stanowili lub stanowią o sile tuchowskiej
jednostki należy zaliczyć między
innymi rodziny:
Ablewiczów, Boratyńskich, Borawskich, Bułagów, Dobrzańskich,
Dudków, Foltyńskich, Gąsiorów,
Krogulskich, Odrońców, Semczyszynów, Słowików, Steców,
Suchanów, Płachnów, Trzęsińskich, Wantuchów czy Wąsów.
Kierowanie organizacją jaką jest
Ochotnicza Straż Pożarna nie należy
do łatwych dlatego wśród osób, które
pełniły zaszczytną funkcję prezesa
na przestrzeni tych 130 lat należy
wymienić m.in.: Antoniego i Władysława Foltyńskich, Anatola Hatałę,
Władysława Sajdaka, Michała
Galasa, Kazimierza Dudka, Stanisława Knapika, Józefa Piątka,
Stefana Suchana a także Andrzeja
Siwaka.

Szanowni
Państwo

Zdaję sobie sprawę, że nie da się
w tak krótkim czasie i w tych kilku
słowach zawrzeć całej 130 letniej
historii Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tuchowie. Jak trudno jest
dokładnie opisać zapomnianą nieraz
historię tuchowskich strażaków niech
świadczy fakt, że dopiero w bieżącym
roku udało się przygotować, napisać
i wydać monografię „Ochotnicza
Straż Pożarna w Tuchowie 1883 –
2013”, której autorem jest honorowy
członek naszej OSP – druh Aleksander
Kowalik. Nie byłoby to możliwe gdyby
nie serce i ogrom pracy autora włożony
w powstanie tej monografii.
To tylko krótki rys historyczny,
który z całą pewnością nie pokazuje
ogromnego zaangażowania wielu
pokoleń tuchowian w dbanie o to aby
ochotnicze pożarnictwo wciąż było
jednym z ważnych elementów i na
stałe wpisało się w życie społeczności
lokalnej.
Mam nadzieję, że w kolejnych
latach nie zabraknie następców tych
wszystkich, który zapisali się na
kartach 130 – letniej historii naszej
OSP. Mam także nadzieję, że chęć
bezinteresownego niesienia pomocy
bliźniemu zwycięży z notorycznym
brakiem czasu i codziennym zabieganiem. Wierzę, również w to, że
młodzi ludzie będą chętnie wstępować w nasze szeregi, czego, dla
bezpieczeństwa mieszkańców miasta
i gminy Tuchów wszystkim tu zgromadzonym życzę w imieniu Zarządu
oraz członków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie.
Dziękuję.
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Ludzie gminy Tuchów:

Stanisław Wabno
FOT. JANUSZ SMOLIŃSKI

JANUSZSMOLIŃSKI

J

est sołtysem Jodłówki
Tuchowskiej i tuchowskim radnym z tej miejscowości. Żonaty, czwórka
dorosłych dzieci, troje
wnucząt (dwóch wnuków
i wnuczka).
Pan Stanisław jest już na emeryturze. Żona pracuje, jest kierownikiem filii biblioteki w Jodłówce.
O sobie mówi skromnie. Ale ma się
też czym pochwalić.
Sołtysuje Jodłówce Tuchowskiej
już trzecią kadencję. W tym czasie
udało się zrealizować wiele zadań
inwestycyjnych. Najwięcej zadań
wykonano na drogach. Drogi dla
Jodłówki są bardzo ważne. Największe
powierzchniowo sołectwo ma ich
kilkadziesiąt kilometrów, w trudnych,
pagórkowatych terenach. Zimą jest
co odśnieżać...
A latem zdarzają się powodzie
i ulewy. Tak było w 2010r., gdy w wyniku
nawałnic Jodłówka Tuchowska została
odcięta od świata. Rzeka Rozmówka
spowodowała wyrwy w drodze powiatowej na odcinku 1,5km, a na odcinku
250m droga została przez żywioł
zabrana. Ponadto wiele szkód powstało
na drogach gminnych.
- Przez wszystkie lata mojego
sołtysowania, od 2003 r. stawialiśmy
na drogi – mówi Stanisław Wabno.
– W dwóch pierwszych kadencjach

udało się wyasfaltować ok. 10 kilometrów dróg. W tej kadencji wyasfaltowaliśmy kolejne pięć kilometrów.
Dwa lata temu wybudowano
nowy most na drodze prowadzącej
z Nosalowej do szkoły i miejscowego
kościoła. Powyższe zadania w większości zostały wykonane ze środków
na usuwanie skutków powodzi,
również środki na drogi transportu
rolnego oraz własne. Oprócz tych prac
realizowano ze środków własnych
inne zadania na drogach: odtwarzaniem rowów, wbudowywanie przepustów, utwardzanie dróg kruszywem.
Jodłówka Tuchowska posiada
wiele walorów turystycznych,
swoisty mikroklimat zbliżony do
klimatu rabczańskiego oraz zabytki
historyczne: kapliczka słupowa na
Zadworzu z XVI w., drewniany
kościół z 1871r. oraz kapliczki i krzyże
przydrożne wykonane przez miejscowych kamieniarzy. Dla podniesienia
walorów turystycznych została postawiona w 2006r. wieża widokowa na
Brzance. Metalowa wieża jest dodatkową atrakcją dla turystów odwiedzających naszą miejscowość.
W tych okolicach popularny jest
Nordic Walking, a wieża stanowi
magnes dla osób zapuszczających się
tu z kijkami. W pobliskiej Bacówce na
Brzance można natomiast się posilić
po wyczerpującym marszu.
Wieża widokowa ma ponad 20m
wysokości i były plany podwyższenia
jej do 33m. Opracowany był już nawet

projekt jej rozbudowy. Ale ostatecznie
od niego odstąpiono. Za duże okazały
się koszty.
I czas do tego typu inwestycji też
był niesprzyjający. W 2010r. gminę
Tuchów nawiedziła powódź i niektóre
inwestycje zostały wstrzymane lub
zostały odłożone w czasie a środki
finansowe przesunięto na usuwanie
skutków powodzi.
Ale wieża jest i nadal przyciąga do
Jodłówki Tuchowskiej. Podobnie jak
Dom Wczasów Dziecięcych. Nie jest
to, co prawda placówka gminna, tylko
starostwa. Ale też chętnie odwiedzana
przez uczniów i ich opiekunów. To
dodatkowa reklama dla malowniczo
położonej miejscowości.
Sporo udało się zrobić także
w miejscowej szkole. Budynek
poddano termomodernizacji:
wymiana stolarki okiennej, instalacji grzewczej, ocieplenie ścian wraz
z wykonaniem elewacji, adoptowanie
kotłowni węglowej na szatnię, remont
sanitariatów oraz kuchni. W przyszłym roku planowane są dalsze
prace remontowe tj. wymiana instalacji elektrycznej, wymiana zużytych
parkietów, wykonanie opaski wokół
budynku itp.
- To szkoła tysiąclatka, wybudowana w 1966 r., budynek nie jest
najmłodszy więc jest tam co remontować – mówi Stanisław Wabno.
Od 2009 r. zabiegamy, aby przy
Zespole Szkół wybudować salę
gimnastyczną wspólnie z tarnowskim

starostwem. Dla samej gminy byłaby
to bowiem inwestycja zbyt kosztowna.
Gdyby zaś rozłożyć koszty budowy na
barki dwóch samorządów, byłoby to
już bardziej realne.
Z sali korzystałyby natomiast
młodzież szkolna oraz dzieci przyjeżdżające na wypoczynek do Domu
Wczasów Dziecięcych. Pomysł na
razie nie został zrealizowany, ale może
w przyszłości…
W czasie tych lat sołtysowania
realizowano również inne inwestycje:
prawie w całości wykonano oświetlenie drogi powiatowej /do wykonania pozostało kilka lamp/, oraz
oświetlenia drogi na Bacówkę. Wykonano wodociąg do Zespołu Szkół,
Domu Wczasów Dziecięcych oraz
w rejonach: Wideń, Potok i Kozłówki.
W bieżącym roku zakończone zostaną
prace projektowe wodociągu dla przysiółków: Granice, Górki i Osikówka.
Obecnie kilka procent mieszkańców
ma możliwość korzystania z wodociągu, toteż oczekiwania mieszkańców są bardzo duże, a powtarzające się okresy suszy są coraz bardziej
dotkliwe. Przeprowadzono remont
pomieszczeń Biblioteki mieszczącej
się w budynku wielofunkcyjnym. Po
wielu latach starań udało się uregulować sprawy własnościowe działki na
której stoi budynek wielofunkcyjny,
dzięki temu można było składać
wniosek na pozyskanie środków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – LEADER – projekt na przebudowę i termomodernizację budynku
jest wykonany i złożony wraz z wnioskiem. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
Stanisław Wabno swoją pracę
sołtysa traktuje jako służbę społeczną.
Jako jedno ze swoich osiągnięć podaje
też reaktywowanie jednostki OSP
w Jodłówce Tuchowskiej.
Dla OSP pozyskano najpierw żuka,
potem strażackiego forda. W 2011
r. ufundowany został sztandar dla
jednostki. – Cały czas pozyskujemy
sprzęt strażacki, mamy już na wyposażeniu dwie pompy i piłę – mówi
Stanisław Wabno.
W OSP w Jodłówce Tuchowskiej
jest 32 strażaków, w tym dwie panie.
17 z nich przeszkolonych z aktualnymi badaniami lekarskimi jeździ
do pożarów i zdarzeń losowych.
Budynek wielofunkcyjny w którym
zajmuje pomieszczenia OSP oraz
Biblioteka stanowi centrum życia
kulturalnego w naszej miejscowości.
- Co roku bierzemy udział w dożynkach gminnych i w tym roku też zaprezentowaliśmy na tuchowskim rynku
nasz wieniec dożynkowy, który
podobnie jak w ubiegłych latach nieśli
nasi strażacy – mówi Stanisław Wabno.
Delegacja wieńcowa z Jodłówki
Tuchowskiej dwa razy brała udział
w dożynkach powiatowych. Jeszcze
w 2006r. zaprezentowała swój wieniec
na dożynkach w Radłowie. W ub. roku
mieszkańcy Jodłówki pochwalili się
wieńcem na dożynkach powiatowych
w Rzepienniku Strzyżewskim zdobywając drugie miejsce w konkursie
w kategorii wieńca współczesnego.
Zaprezentowany w tym roku
wieniec dożynkowy, podczas dożynek
gminnych w Tuchowie, nawiązywał
do tematyki religijnej i był w kształcie
łodzi. Wykonała go pani Bernadeta
Kukułka, nasza mieszkanka, która

udziela się w KGW oraz w Stowarzyszeniu Rozwoju Jodłówki Tuchowskiej i Jej Mieszkańców.
Wraz z wieńcem dożynkowym
mieszkańcy Jodłówki Tuchowskiej
pielgrzymują na Jasną Górę. Jeżdżą
z wieńcem już od pięciu lat, gdzie
odbywają się ogólnopolskie dożynki.
Jest to możliwe dzięki pomocy
pana Burmistrza, który finansuje
przejazd autokarem dla delegacji oraz
pana Stanisława Sajdaka, właściciela
firmy transportowej, który osobiście
i bezinteresownie przewozi wieńce
do Częstochowy za co jesteśmy Mu
wdzięczni.
Dożynki na Jasnej Górze odbyły
się w tym roku 1 września, a wieniec
z Jodłówki Tuchowskiej pokazany
został w telewizji. Na jasnogórskich
dożynkach była żona Pana Stanisława
Wabno, Maria wraz z delegacją, która
liczyła osiem osób.
Już trzeci wieniec z Jodłówki
Tuchowskiej znalazł się w okolicznościowym kalendarzu, który co roku
wydawany jest przez Duszpasterstwo
Rolników z okazji jasnogórskich
dożynek. Kalendarze te dostępne są
w bibliotece w Jodłówce Tuchowskiej.
Stanisław Wabno podkreśla dobrą
współpracę z księdzem proboszczem
Józefem Jaworskim, który angażuje
się w akcję wykonywania dożynkowego wieńca. Wioska dzielona jest
na rejony i co roku inny przysiółek
Jodłówki bierze na siebie wykonanie
wieńca.
Po dożynkach gminnych następuje natomiast tradycyjnie spotkanie
w budynku wielofunkcyjnym
„Jodełka” z udziałem orkiestry
jodłowskiej.
W tym roku Jodłówka Tuchowska
otrzymała także 118 tysięcy zł na
wyposażenie biblioteki. To efekt
wniosku o dofinansowanie złożonego przez panią dyrektor Biblioteki Publicznej w Tuchowie.
Stanisław Wabno lubi czytać literaturę faktu (Wołoszański) i podróżniczą (Cejrowski). Ceni sobie także
książki innego podróżnika, Romualda Koperskiego, który zresztą miał
spotkanie z czytelnikami w bibliotece
w Siedliskach.
Jeśli chodzi o filmy, Stanisław
Wabno lubi oglądać te dokumentalne,
oparte na faktach. Z seriali ceni sobie
jedynie „Rodzinę zastępczą”. Kabarety to „Rak”, Marcin Daniec, Kabaret
Moralnego Niepokoju.
Ulubiona potrawa? – Wszystko
lubię, ale szczególnie rosół z ziemniakami, no i może być schabowy, no
i oczywiście grzybowa – mówi Stanisław Wabno.
Grzyby to pasja wielu mieszkańców Jodłówki Tuchowskiej.
Okolice do grzybiarstwa są zresztą
wspaniałe. Pagórkowate tereny, wszędzie las. Nic dziwnego, że Jodłówka
Tuchowska ma swoje święto grzyba.
Festyn grzybiarski po raz pierwszy
odbył się w 1995 r. Stanisław Wabno
reaktywował go w 2003 r., gdy został
sołtysem.
Podczas festynu rozgrywane są
dwie konkurencje. Nagradzani są
grzybiarze, którzy uzbierają najwięcej
grzybów oraz osoba, która znajdzie
największego grzyba.
Stanisław Wabno podkreśla także
bardzo dobrą współpracę z Radą
Sołecką, radnymi gminy Tuchów oraz
burmistrzem Mariuszem Rysiem.
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Jesienny maraton
w kinie Promień

P

aździernik kino Promień
rozpoczyna
wielką
premierą filmu Andrzeja
Wajdy „Wałęsa. Człowiek
z nadziei”. Film przedstawia
drogę do wolności i upadek
komunizmu przez opowiedzenie historii związkowego
przywódcy Solidarności
Lecha Wałęsy. To opowieść
o mężu, ojcu, prostym robotniku, który wyzwolił ukryte
w sercach milionów ludzi
marzenie o wolności.
Kolejna projekcja- „Mój
biegun” to również polski film
oparty na faktach. Jest to historia
Jana Meli, który wraz z Markiem
Kamińskim zdobywa biegun. To
opowieść, w której rodzina odnajduje na nowo wiarę i miłość.
Historia chłopca, który walcząc
o powrót do normalnego życia,
odnajduje w sobie siłę charakteru obcą niejednemu dorosłemu.
W połowie miesiąca zapraszamy
do kina na film „Diana”, którego
oczekuje cały świat. To prawdziwa historia nieznanego romansu
Księżnej Diany, który trwał aż do
jej tragicznej śmierci. Film ukazuje
owiane tajemnicą fakty dotyczące
jej życia i śmierci.
Miesiąc zamyka bajka dla dzieci
pt. „Kumba”. To projekcja twórców
filmu „Zambezia”, co gwarantuje
świetną zabawę dla całej rodziny.
Serdecznie zapraszamy!!!
Grzegorz Niemiec

Wałęsa. Człowiek z nadziei
Zdobywca
Oscara
Andrzej Wajda
przedstawia
historię wielkich przemian, która
przetoczyła
się nie tylko
przez zebrania
partyjne, wiece
i Okrągły Stół,
ale także przez jedno z mieszkań na
gdańskim osiedlu z wielkiej płyty.
Reżyser wdzierając się w prywatność,
nawet intymność związkowego przywódcy próbuje uchwycić fenomen
przemiany prostego, skupionego na
codzienności człowieka w charyzmatycznego przywódcę. To opowieść
o mężu, ojcu, prostym robotniku,
który wyzwolił ukryte w sercach
milionów ludzi marzenie o wolności.
Seanse:
4 października – 9 października
godz. 10:00*,14:30, 17:00, 19:30
11 października – 16 października
godz. 10:00*,14:30, 17:00, 19:30
18 października – 23 października
godz. 17:00
CENY BILETÓW: normalny
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy
12 zł (minimum 25 osób)
Kumba
Wszystkie zwierzęta w Afryce
wiedzą, że zebra bez pasów jest jak
słoń bez trąby i lew bez grzywy.
Kiedy jesteś zebrą i rodzisz się
pasiasty do połowy, życie potrafi być

bardzo skomplikowane. Na
własnej skórze
przekonuje się
o tym Kumba
– jedyny na
świecie przedstawiciel
pasiastych,
któremu
natura poskąpiła pełnego
umaszczenia. Odtrącony przez
rodzinne stado, Kumba wyrusza na
poszukiwanie magicznego źródła,
w którym – jak stara głosi legenda –
pierwsze zebry zyskały swoje pasy.
W wędrówce po Afryce towarzyszą
mu nowi przyjaciele – nadopiekuńcza antylopa gnu oraz postrzelony struś. Wspólnie przeżyją
mnóstwo przygód, spotkają wielu
niezwykłych mieszkańców Czarnego Lądu i zmierzą się z groźnym
lampartem Fango (Liam Neeson),
który poluje na Kumbę, wierząc, że
schwytanie wyjątkowej zebry da mu
ponadzwierzęcą moc..
Seanse:
Wersja 3D 18 października –
23 października godz. 10:00*,
15:00
Wersja 2D 25 października –
30 października godz. 10:00*,
15:00
CENY BILETÓW 3D: normalny
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy
14 zł (minimum 25 osób)
CENY BILETÓW 2D: normalny
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy
12 zł (minimum 25 osób)

Diana

Uwielbiana przez
miliony,
kochana
przez
jednego...
Nominowana do
Oscara
Naomi
Watts nie do
rozpoznania
w kolejnej znakomitej kreacji jako
najsłynniejsza i najbardziej nieodgadniona kobieta końcówki XX
wieku. Prawdziwa historia nieznanego romansu Księżnej Diany,
który trwał aż do jej tragicznej
śmierci. Była podziwiana przez
miliony ludzi na świecie, po
śmierci stała się legendą. Jaka
była naprawdę Królowa Ludzkich Serc? Śledztwo dotyczące jej
wypadku, mimo, że nie rozstrzygnęło wszystkich wątpliwości
zostało oficjalnie zakończone.
A przecież to nie jedyna tajemnica dotycząca życia Księżny
Diany. Jej domniemany romans
z Dodim al-Fayedem odbił się
wielkim echem w mediach. Ale
czy rzeczywiście to właśnie z nim
planowała spędzić resztę swojego
życia? Prawdziwa historia okazuje
się zupełnie inna...
Seanse:
18 października – 23 października godz. 19:30
CENY BILETÓW: normalny
16 zł, ulgowy 14 zł

kultura

Mój biegun

„Mój biegun”
to prawdziwa historia
Jana Meli,
najmłodszego
w historii
zdobywcy
dwóch
biegunów,
a zarazem
pierwszej niepełnosprawnej osoby, która dokonała
takiego wyczynu. Zanim jednak do
tego doszło, jego rodzina musiała
poradzić sobie z serią tragicznych
wydarzeń. Śmierć młodszego syna,
a po kliku latach – ciężki wypadek
nastoletniego Jaśka. To historia,
w której rodzina odnajduje na nowo
wiarę i miłość. Historia chłopca,
który walcząc o powrót do normalnego życia, odnajduje w sobie siłę
charakteru obcą niejednemu dorosłemu. To przepiękna opowieść
o ludziach, którzy trwają razem
pomimo tragedii i uczą się bolesne
wydarzenia przekuwać w zwycięstwo
Seanse:
25 października – 30 października
godz. 17:00, 19:00
2 listopada – 6 listopada
godz. 17:00
CENY BILETÓW: normalny
16 zł, ulgowy 14 zł
Więcej informacji na stronie
www.kino.tuchow.pl
oraz na facebooku:
www.facebook.com/
kinopromien

Nigdy nie jest za późno, aby wyjść z domu
i przeżyć niezapomnianą przygodę

C

zy wiek 60+
oznacza, że nic
ciekawego już nas
w życiu nie spotka,
że wszystkie nasze
marzenia już się spełniły? Teza jak najbardziej błędna.
Na cotygodniowych spotkaniach organizowanych w Bibliotece Publicznej w Tuchowie
i Filii w Jodłówce Tuchowskiej
możemy się o tym przekonać.
Wystarczy przyjść w każdy
czwartek na godzinę 11.00 do
biblioteki. Bo tu właśnie odbywają się „Spotkania z pasjami”
skierowane do osób starszych.
Bohaterami spotkań są osoby
znane seniorom, np. z telewizji,
które prowadzą aktywne życie,
realizują swoje pasje i skończyły
już 60 lat oraz osoby starsze,
które angażują się w życie
społeczności lokalnych lub
realizują ciekawe hobby, a także
specjaliści w danych dziedzinach. Głównym celem projektu
jest aktywizacja społeczna
seniorów – sprawienie, by wyszli
oni z domów i spotkali się ze
sobą w miejscu publicznym.
Biblioteka to przyjazna prze-

strzeń, która umożliwi nawiązywanie nowych kontaktów
oraz otworzy osoby starsze na
innych ludzi. Kolejnym ważnym
elementem jest rozbudzanie
chęci do dzielenia się swoją
wiedzą, pasją z innymi. Wiele
osób starszych wciąż pozostaje
czynna zawodowo i kreatywnie
wykorzystuje swój czas wolny
na dokształcanie się, rozwijanie
pasji, pomoc innym.

Projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów realizowany
jest w ramach grantu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
oraz Fundacji Orange. Zakłada
przeprowadzenie na żywo
w bibliotekach 12 spotkań
online w formie wideokonferencji (poprzez streaming
online), skierowanych do osób
starszych. Tematyka spotkań
obejmie następujące zagad-

nienia: profilaktyka zdrowotna,
bieżące sprawy ekonomiczne,
kulturalne, tradycje, rozrywka,
pasje, ekologia, finanse, nowe
technologie, relacje z młodszymi
pokoleniami.
Pierwsze spotkanie odbyło
się 19 września. Pani Krystyna
Janda niezwykle interesująco
opowiadała o swojej przygodzie
z aktorstwem, czym jest dla niej
teatr, jak angażuje się w życie
kulturalne. Zaraziła wszystkich
energią, witalnością, uśmiechem
i pasją. Okazała się osobą optymistycznie nastawioną do życia,
kochającą ludzi i sztukę.
Podczas następnych spotkań
gościliśmy Teresę Lipowską,
Latające Babcie z Łodzi oraz DJ
Wikę. Każde kolejne spotkanie
to niespodzianka.
Do listopada w każdy
czwartek o godz. 11.00 będziemy
mieli możliwość spotykać
ciekawych ludzi. Przy kawie
i ciasteczku możemy porozmawiać, zadać pytania bohaterom
spotkań. Zapraszamy wszystkie
osoby starsze na te niezwykłe
i inspirujące spotkania do Biblioteki w Tuchowie i Jodłówce
Tuchowskiej.
Bożena Wrona

15

16

sport
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TUCHOVIA – 4 LIGA MAŁOPOLSKA, WSCHÓD

TUCHOVIA II – A KLASA

W górnym rzędzie od lewej: Krzysztof Różycki, Paweł Kafel, Szczepan Bielak,
Bartłomiej Banek, Ireneusz Gryboś, Dawid Żydowski, Daniel Rąpała, Tomasz Sobyra,
Jarosław Stachoń, Daniel Bartkowski – trener. W dolnym rzędzie od lewej: Sławomir
Stec, Bartłomiej Korzeniowski, Piotr Bobak, Konrad Stańczyk, Daniel Bielak, Bartosz
Hudyka, Karol Dziża, Mariusz Ustjanowski, Marcin Piórkowski. W kadrze zespołu
znajdują się również: Dawid Sikorski, Kamil Chochołowicz, Krystian Baran, Krzysztof
Jamka, Tomasz Kędzior, Dawid Wiejacki.

JUNIORZY STARSI – I LIGA JUNIORÓW STARSZYCH

Stoją od lewej: Wojciech Wójcik, Krzysztof Leszkiewicz, Jakub Siwak,
Łukasz Serafin, Łukasz Chwistek, Grzegorz Kądziołka, Wiktor Wiśniowski,
Ireneusz Gryboś – trener. W dolnym rzędzie od lewej: Piotr Banek,
Dariusz Bałut, Artur Kaczor, Ariel Kaczor, Adrian Babiarz, Dariusz Mazur,
Jarosław Grzebień, Sylwester Grochecki. W kadrze znajdują się również: Patryk
Wiśniowski, Dawid Wiśniowski, Bartłomiej Ogiela, Marcin Piórkowski, Piotr Kosiba,
Paweł Kosiba.

JUNIORZY MŁODSI – MAŁOPOLSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH

Górny rząd od lewej: Mateusz Miśtak - trener, Krystian Mietła, Patryk Smoszna, Jakub
Gryzło, Kamil Kądziołka, Dariusz Bałut, Tomasz Kędzior, Patryk Wiśniowski, Karol Dziża.
W dolnym rzędzie: Mateusz Janiczek, Piotr Banek, Almar Suchan, Dawid Bednarek,
Tomasz Krzemień. W kadrze zespołu znajdują się również: Przemysław Myjkowski,
Kamil Ropski, Kamil Chochołowicz, Daniel Rąpała

Od lewej stoją: Paweł Kafel - trener, Marcin Borgula, Filip Płachno, Jakub Fortecki,
Artur Mikrut, Filip Stańczyk, Hubert Maurycy. W dolnym rzędzie od lewej: Adam
Mokrzycki, Stanisław Mikos, Szczepan Baran, Bartłomiej Banek, Sebastian Kucharzyk,
Jakub Budzik, Arkadiusz Igielski, Patryk Odroniec. W kadrze są również: Patryk
Mikos, Krzysztof Luszowski, Alojzy Pres, Daniel Roczniak.

TUCHOVIA Tuchów
TUCHOVIA Tuchów – to właśnie w tym klubie młodzi
ludzie mogą realizować swoje sportowe pasje poprzez
trenowanie piłki nożnej. Obecnie w strukturze klubu
działa sześć zespołów: dwie drużyny seniorskie oraz
cztery młodzieżowe, które zrzeszają 224 zarejestrowanych
zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych.
Oto prezentacja zdjęciowa wszystkich zespołów:
Opracowanie:
Jarosław Kaniewski
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

TRAMPKARZE STARSI – I LIGA TRAMPKARZY

Górny rząd od lewej: Nikodem Tyrka, Dominik Grygiel, Michał Starzyk, Jakub Serwin,
Piotr Baran, Dominik Janiczek, Aleksander Solarz, Dawid Nalepka, Kamil Zduń, Łukasz
Jurek – trener. W dolnym rzędzie od lewej: Konrad Sowiżdżał, Maksymilian Osika,
Kacper Kukla, Dominik Piątek, Konrad Marek, Dawid Zduń, Filip Bąk, Dawid Szczepański.
W kadrze znajdują się również: Dominik Baran, Michał Ciupek, Kamil Iwaniec, Grzegorz Jagiełło, Piotr Jasiński, Kamil Kurdziel, Sebastian Kurdziel, Kacper Łątka, Patyk
Nalepka, Piotr Piórkowski, Norbert Płowiecki, Jakub Salwa, Aleksander Śmiech, Patryk
Stefan, Cezary Wawrzyniak, Karol Ziółko.

TRAMPKARZE MŁODSI – II LIGA TRAMPKARZY

Górny rząd od lewej: Hubert Smoszna, Arkadiusz Mikos, Patryk Łątka, Sebastian
Wantuch, Patryk Peszka, Wojciech Świat, Jakub Mróz, Kamil Piwowarczyk, Kamil Sowa,
Miłosz Słowik, Jarosław Michalik, Adam Zając – trener. Dolny rząd: Sebastian Górka,
Karol Obnowski, Patryk Wajda, Kamil Szczepański, Daniel Łątka. W kadrze znajdują
się również: Aleksander Bebłowski, Jakub Grzenia, Michał Karpiel, Kamil Kępa,
Wojciech Osika, Patryk Sikorski, Miłosz Słowik, Wiktor Stańczyk, Michał Sukiennik,
Michał Wojdan.

