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Termomodernizacja 
zakończona

Meszna Opacka  
widziana oczami dzieci

Czerwiec 
bogaty  
w
wydarzenia 

Aktywny Dzień Dziecka, 
Sanktuaryjny Festyn 
Rodzinny, Sesja 

Naukowa, Bieg Burzyński, 
Tuchowski Rynek Sztuki.

Bliższe informacje na plaka-
tach oraz na stronach interneto-
wych.

 str. 17, 29-32

W maju: 
kulturalnie, 
edukacyjnie 
i zdrowo, 
majówkowo 
i piknikowo

Profilaktycznie 
i muzycznie podczas 
3Maj się Zdrów, 

edukacyjnie i zawodowo 
na II Pikniku Szkolnym, 
charytatywnie i z sercem 
– XX Tuchowska Majówka 
dla Matki

 str. 12-13, 18, 25

Po sześciu latach 
pociąg retro znowu  
na tuchowskich torach
140 lat kolei w Tuchowie

3 maja w wymiarze 
patriotycznym i religijnym

Zagłosuj na projekty  
zgłoszone do budżetu  
obywatelskiego wojewódz-
twa małopolskiego!

Blisko 315 mln złotych 
dla LGD z Małopolski!

60-lecie OSP Karwodrza

„Kino to nie nuda, 
a Ty nie maruda” 
– głosowanie na projekt  
potrwa do 7 czerwca!

Moc  
pozytywnej 
energii…

25 maja br. w sali 
widowiskowej 
Domu 

Kultury w Tuchowie 
zainaugurowany 
został projekt „Moc 
Pozytywnej Energii – 
aktywnie spędzamy czas 
w Dąbrówce Tuchowskiej, 
Lubaszowej, Łowczowie, 
Mesznej Opackiej 
i Piotrkowicach”. 

Jest on adresowany przede 
wszystkim do dzieci z  tych 
miejscowości, a  realizowany 
przez stowarzyszenie „Edukacja 
Drogą Do Sukcesu”, przy wsparciu 
finansowym Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

 str. 9

Od 2014 r. trwała 
realizacja projektu  
pn. „Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 
publicznej w Tuchowie”. 

Celem projektu była poprawa 
efektywności energetycznej w trzech 
budynkach, a poprzez to redukcja 
emisji gazów cieplarnianych 
i poprawa stanu powietrza. 

Realizacja projektu była odpowie-
dzią na problem związany ze stratami 
energii w budynku ratusza, budynku 
przy ul. Jana Pawła II 4 oraz świetlicy 
osiedlowej – „Centrum dydaktyczno-
-oświatowym”. Inwestycje dofinanso-
wane zostały ze środków pozyskanych 
z Funduszu Norweskiego. 
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Jak będzie wyglądała 
Meszna Opacka za 
kilkadziesiąt lat? 

O  przyszłości z  uczniami 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Mesznej Opackiej rozmawiała 
Elżbieta Moździerz.

 str. 14

"Pamiętasz, był XX wiek,
po torach życia czas nam biegł,
znów do Tuchowa pociąg mknie.
Czy dzisiaj też odnajdziesz 
mnie?(...)"

W niedzielę 15 maja br. na tory 
tuchowskiej stacji kolejowej wjechał 
pociąg retro.

To niecodzienne wydarzenie 
zgromadziło bardzo dużą liczbę 
osób.

 str. 19Z gminy Tuchów zgłoszono 
dwa projekty:  
Na Pogórzu Dzień Babci 

i Dziadka trwa cały rok! 
oraz Zdrowo i Sportowo – 
Junior +.

Głosowanie rusza 18 czerwca 
i potrwa do 6 lipca.
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„Panno Święta, co jasnej bronisz
Częstochowy
I w Ostrej Świecisz Bramie /…/.
Jak mnie dziecko, do zdrowia 
przywróciłaś cudem /…/
Tak nas powrócisz cudem na
Ojczyzny łono /…/”.

Refleksje patriotyczne o. Kazi-
mierza Plebanka o Maryi Królowej 
Polski solidarnej z  narodem 
walczącym o wolność oraz będącej 
znakiem pociechy i  nadziei tak 
dawniej, jak i dziś.

 str. 4

18 maja br. marszałek 
małopolski – 
Stanisław Sorys 

przekazał przedstawicielom 
LGD umowy ramowe 
na realizację Lokalnych 
Strategii Rozwoju. 

Umowę odebrali m.in. przedsta-
wiciele  Pogórzańskiego Stowarzy-

szenia Rozwoju: Janusz Kowalski 
– prezes PSR oraz Adam Drogoś 
– przewodniczący Rady Decyzyjnej 
PSR. Lokalne Grupy Działania będą 
dysponować środkami w ramach 
trzech kategorii: wsparcia dla 
społeczności lokalnych, współpracy 
i aktywizacji. 

 str. 2

Uroczystości jubileuszowe 
odbyły się 29 maja 
2016 r., rozpoczęła je 

msza św. przy Zespole Szkół 
w Karwodrzy. 

Dokonano przeglądu podod-
działów i  wręczono odznaczenia. 

Głos zabrali zaproszeni goście. 
Oprawę muzyczną zapewniła Sank-
tuaryjna Orkiestra Dęta z Tuchowa, 
a  program artystyczny zaprezen-
towały dzieci z  Zespołu szkół  
w Karwodrzy.

 str. 16

Grupa nieformalna 
„Nastawieni Na 
Kulturę”, działająca 

przy Domu Kultury 
w Tuchowie składa 
serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy do tej pory 
zagłosowali na zgłoszony do 
Fundacji Tesco projekt. 

Zagłosuj i Ty!
 str. 8
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Po prawie dwóch latach 
od podpisania umowy 
na dofinansowanie 

projektu pn. „Termo-
modernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 
w Tuchowie” możemy 
poszczycić się trzema 
zmodernizowanymi  
budynkami. 

26 września 2015 r. w Kielanowi-
cach odbyła się uroczystość otwarcia 
zmodernizowanego budynku świe-
tlicy osiedlowej – „Centrum dydak-
tyczno-oświatowego”. Obiekt został 
w całości odnowiony, dzięki czemu 
zyskał nowy blask. Przeprowadzone 
prace zauważalnie wpłynęły na obni-
żenie kosztów utrzymania obiektu, 
a  przede wszystkim wpłynęły na 
poprawienie jakości świadczonych 
usług kulturowo-społecznych przez 
świetlicę osiedlową w Kielanowicach.

19 kwietnia 2016 r. zostały 
odebrane prace remontowe ratusza. 
W  tym dniu wrócili do dawnych 
pomieszczeń pracownicy Referatu 
Gospodarki Przestrzennej i Mienia 
Komunalnego oraz udostępnione 
zostało wejście do biura geodezji od 
strony dziedzińca.

W  ratuszu wymieniona została 
stolarka okienna i drzwiowa, zmoderni-
zowano system centralnego ogrzewania 
oraz wykonano izolację fundamentów 
i piwnic. Również dziedziniec ratusza 

został przebudowany – wykonano 
oddzielne zejście do piwnic i położono 
nową nawierzchnię z kostki granitowej. 

Na swoje dawne miejsce wróciły 
również pozostałe jednostki organi-
zacyjne gminy Tuchów. W budynku 
administracyjnym przy ul. Jana Pawła 
II 4 obsługiwani są już klienci Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Tuchowie, 
Gminnego Administracji Oświaty 
oraz Urzędu Miejskiego w Tuchowie 
(m.in. biuro ds. odpadów komunal-
nych czy Referat Inwestycji i Infra-
struktury Drogowej). Budynek 
ten został poddany kompleksowej 
modernizacji. Wykonano nową insta-
lację centralnego ogrzewania, wymie-
niono stolarkę okienną i drzwiową 
oraz przebudowano ciągi komuni-
kacyjne. Ułatwiono również dostęp 
do budynku dla osób niepełnospraw-
nych poprzez wybudowanie windy.

Dzięki wykonanym pracom 
zdecydowanie poprawiły się 
warunki obsługi klientów urzędu 
oraz warunki pracy urzędników. 
Widoczne są również spore oszczęd-
ności w zużyciu gazu do ogrzewania 
pomieszczeń administracyjnych.

Przypomnijmy, że obecnie 
w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 
znajduje się:
•	 część biur Urzędu Miejskiego 

w Tuchowie, gdzie można załatwić 
m.in. sprawy z zakresu gospodaro-
wania odpadami (parter), drogo-
wnictwa i inwestycji, zarządzania 
kryzysowego, spraw wojskowych 
(II piętro);

•	 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tuchowie (I piętro);

•	 Gminna Administracja Oświaty 
w Tuchowie (II piętro).

Po zakończeniu prac remonto-
wych na parterze budynku ulokowana 
zostanie pozostała część sal lekcyj-
nych Szkoły Muzycznej I stopnia, 
której główna siedziba znajduje się 
w sąsiednim budynku. 

Celem projektu pn. „Termo-
modernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej w Tuchowie” była 
poprawa efektywności energe-
tycznej w 3 budynkach, a przez to 
redukcja emisji gazów cieplarnianych 
i poprawa stanu powietrza. 

Realizacja projektu jest odpowie-
dzią na problem związany ze stratami 
energii w tych 3 budynkach, które 
są efektem niespełniania wymagań 
w  zakresie izolacyjności cieplnej 
przegród, stolarki okiennej, zły stan 
instalacji, przestarzałe urządzenia 
pomocnicze, system ogrzewania, 
czy istniejące oprawy oświetlenia 
wewnętrznego.

Realizacja projektu pn. „Termo-
modernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej w Tuchowie” była 
możliwa dzięki pozyskanym środkom 
z Funduszy Norweskich.

Projekt pn. „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej 
w Tuchowie” współfinansowany jest 
ze środków Funduszy Norweskich.

Obsługa klientów Urzędu Miejskiego w Tuchowie 
w odnowionych pomieszczeniach
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Umowa ramowa 
dla Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia
Rozwoju
przekazana!
WIKTOR  
CHRZaNOWSKI 

Blisko 315 mln złotych 
będą miały  
do rozdysponowania 

Lokalne Grupy Działania 
z Małopolski.  
Wicemarszałek  
Stanisław Sorys wręczył 
przedstawicielom LGD 
umowy ramowe na reali-
zację Lokalnych Strategii 
Rozwoju. 

W dniu 18 maja 2016 r. w ratuszu 
w  Tarnowie odbyło się uroczyste 

spotkanie, podczas którego oficjalnie 
przekazano umowy ramowe. Zgodnie 
z  zaproszeniem z  rąk marszałka 
małopolski umowę odebrali Janusz 
Kowalski – prezes Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju oraz Adam 
Drogoś – przewodniczący Rady 
Decyzyjnej Pogórzańskiego Stowa-
rzyszenia Rozwoju.

Lokalne Grupy Działania będą 
dysponować środkami w  ramach 
trzech kategorii: wsparcia dla 
społeczności lokalnych, współpracy 
i aktywizacji. W ramach pierwszej 
kategorii będą realizowane m.in. 
zadania z zakresu ochrony środo-
wiska, rozwoju przedsiębiorczości 
na wsi (w tym lokalnego przetwór-

stwa), rozbudowy infrastruktury 
rekreacyjnej i kulturalnej czy budowy 
dróg lokalnych. Minimum połowa  
środków w  ramach tej kategorii 
zostanie przeznaczona na tworzenie 
lub utrzymanie już istniejących miejsc 
pracy. Możliwe będzie także orga-
nizowanie przez LGD  konkursów 
grantowych skierowanych np. do kół 
gospodyń wiejskich.

Zadania w  ramach projektów 
w drugiej kategorii będą dotyczyć 
wzajemnej współpracy pomiędzy 
LGD oraz współpracy międzyna-
rodowej. Trzecia kategoria to m.in. 
wsparcie dla beneficjentów, pomoc 
w przygotowaniu wniosków i reali-
zacji projektów.
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Z BURMISTRZEM TUCHOWA ADAMEM DROGOSIEM 

  rozmawiał janusz Kowalski

Fo
t. W

ikto
r C

h
rz

a
n

o
W

ski

Panie burmistrzu, 
stara się pan uczestniczyć 
we wszystkich  
wydarzeniach kulturalnych, 
oświatowych, sportowych 
w gminie.  
W maju odbyło się  
ich wiele, pomimo zimnej 
i nieprzyjaznej pogody 
w pierwszych jego 
dwóch tygodniach.

No cóż, na pogodę wpływu nie 
mamy, ale na wydarzenia tak, a ja o ile 
mogę, i nie pokrywają się ich godziny 
i daty, chcę w nich uczestniczyć, bo 
to też jest moim obowiązkiem jako 
gospodarza gminy.

28 kwietnia miałem przyjemność 
być na XIX Małopolskim Konkursie 
Pianistycznym im. I.J. Paderew-
skiego. To bardzo ważne wydarzenie 
w Tuchowie. Podczas konkursu swoje 
umiejętności, talenty i wirtuozerię 
prezentowali młodzi pianiści z ognisk 
i szkół muzycznych, i to nie tylko 
z  województwa małopolskiego. 
O jego randze świadczy obecność 
przewodniczącego jury – prof. 
Andrzeja Jasińskiego.  

Od 29 kwietnia do 2 maja wraz 
z 4-osobową delegacją z Tuchowa,  
z  moją małżonką Teresą oraz 
radnymi: Grażyną Czop, Radosławem 
Osiką oraz Mateuszem Piątkiem  
uczestniczyłem w  Międzynaro-
dowym Spotkaniu Miast Bliźniaczych 
w Martfü na Węgrzech. 30 kwietnia 
miała miejsce ciekawa i wartościowa 
konferencja, której motto przewodnie 
brzmiało: „Współpraca kluczem do 
sukcesu”. Podczas niej przedstawiłem 
prezentację „Historia 16 lat spotkań 
miast bliźniaczych w  Tuchowie”. 
Natomiast 1 maja odbyła się impreza 
majówkowa, na której zorganizowano 
konkurs przyrządzania gulaszu i zup. 
Przystąpiliśmy do kategorii zup, 
ponieważ w gulaszu z Węgrami nie 
mielibyśmy szans. Moja małżonka 
i Grażyna Czop ugotowały żurek po 
polsku z tuchowską kiełbasą wiejską 
i  białą, boczkiem oraz jajkami.  
Smakował wybornie, a potwierdze-
niem tego jest to, że wywalczyliśmy  
I miejsce.

Tradycyjnie 3 maja w  bazylice 
mniejszej w Tuchowie, w uroczy-
stość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, odbyła się msza 
św. w intencji Ojczyzny z udziałem 
radnych, sołtysów, dyrektorów jedno-
stek oraz pocztów sztandarowych. Tej 
tradycji dotrzymujemy i nadajemy 
jej narodowy charakter. Po południu 
na rynku po raz kolejny wspólnie 
z Centrum Zdrowia Tuchów zorgani-
zowaliśmy „3Maj Się Zdrów Festiwal”. 
Prezentacje, stoiska wystawiennicze 
i koncerty zespołów młodzieżowych 
oraz gwiazdy wieczoru – zespołu 
Grubson – zgromadziły blisko 
2000 osób, szczególnie młodzieży, 
bo ten festiwal między innymi był do 
niej adresowany. Dziękuję serdecznie 
panu Tomaszowi Olszówce, preze-
sowi Centrum Zdrowia Tuchów, za 
współorganizację, a szczególnie za 
sponsorowanie zespołów i gwiazdy 
wieczoru. Partnerstwo w takich dzia-
łaniach i współfinansowanie świadczy 
o tym, że wspólnie możemy Tuchów 
promować i rozwijać.  

7 maja w hali MOSiR w odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Młodzików, 
Młodziczek i Dzieci w Judo. W zawo-
dach wzięło udział 171 zawodników 
z 24 klubów z województw: mało-
polskiego, podkarpackiego, święto-
krzyskiego, śląskiego oraz słowacka 
drużyna z Bardejova. Te mistrzostwa 

na stałe wpisały się w  kalendarz 
imprez sportowych Tuchowa. Dla 
burmistrza to powód do dumy ze 
swojego miasta, które potrafi organi-
zować takie wielkie przedsięwzięcia. 
Dziękuję za sprawną organizację 
mistrzostw panu Markowi Srebro 
– dyrektorowi MOSiR. W tym też 
dniu gościłem na zebraniu sprawoz-
dawczo-wyborczym działkowców 
tuchowskich. 

11 maja w  galerii Biblioteki 
Publicznej w Tuchowie odbyła się 
kolejna wystawa, tym razem malar-
stwa Klaudii Płachno. Gratuluję pani 
Klaudii oraz dziękuję pani Bożenie 
Wronie, dyrektorce biblioteki za 
prezentacje twórczości różnych 
artystów.  

15 maja Tuchów znalazł się na 
trasie przejazdu pociągu retro. Osobi-
ście wraz z  małżonką chcieliśmy 
podkreślić historyczność tego wyda-
rzenia, dlatego też w strojach z epoki 
lat międzywojennych udaliśmy się do 
Tarnowa, aby tam wspólnie z prezy-
dentem Tarnowa panem Romanem 
Ciepielą oraz z wójtem gminy Pleśna 
panem Józefem Knapikiem wsiąść do 
pociągu i przyjechać do Tuchowa. 
W drodze zatrzymaliśmy się na stacji 
w  Pleśnej. Po obejrzeniu krótkiej 
inscenizacji przygotowanej przez 
uczniów tamtejszej szkoły przyje-
chaliśmy do Tuchowa. Mieszkańcy 
odpowiednio powitali pociąg – przy-
były setki osób, występy zaprezento-
wały zespoły, osoby przebrane były 
w stroje, w których przeglądała się 
moda od czasów autro-węgierskich 
po współczesne. Oczywiście to wyda-
rzenie naznaczone było nutą senty-
mentalną, bo przecież moje pokolenie 
takim właśnie pociągiem jeździło do 
szkół, pracy etc. W realizacji tego 
przedsięwzięcia niestrudzonym jest 
pan Krzysztof Jasiński, za to należą 
się mu wielkie ukłony i serdeczne 
podziękowania. W  tym też dniu 
uczestniczyłem w  II Majówce na 
Brzyzku przy Papieskim Dębie, zorga-
nizowanej przez Radę Osiedlową, 
tydzień później wziąłem udział 
w kolejnej majówce przy odnowionej 
kapliczce Chrystusa Frasobliwego 
i Maryi Niepokalanie Poczętej. Jestem 
pełen podziwu dla aktywności i chęci 
działania mieszkańców Garbka oraz 
Rady i panów Aleksandra Kajmo-
wicza oraz Czesława Krogulskiego. 
Gratuluję i dziękuję za zaproszenia. 

16 maja uczestniczyłem (wspólnie 
z wójtem gminy Rzepiennik Strzy-
żewski) w podsumowaniu rocznego 
projektu „Mieć wyobraźnię miło-
sierdzia”. W  szkole w  Olszynach 
odbyła się uroczystość z udziałem 
wolontariuszy. Dodam, że w dzia-
łaniach projektowych uczestniczyli 
między innymi uczniowie ze szkół 
z  Jodłówki Tuchowskiej, Siedlisk 
i Karwodrzy. I tu należą się wielkie 
wyrazy uznania i szacunku wszystkim 
zaangażowanym. W  finale tego 
projektu wygrali uczniowie-wolon-
tariusze z Olszyn – w nagrodę wyjadą 
na wycieczkę do Rzymu (wśród nich 
jest Sylwia Niziołek – uczennica ZSP 
w  Tuchowie). Składam gratulacje 
pani Barbarze Duran, opiekunce 
stowarzyszenia „Wszystkie Dzieci 
Nasze Są”. 

W tym też dniu emeryci zrzeszeni 
w Związku Nauczycielstwa Polskiego 
zorganizowali spotkanie w świetlicy 
ogródków działkowych. Składam im 
serdeczne podziękowania za aktyw-
ność. 

Kolejna impreza to festiwal 
zawodów na II Pikniku Szkolnym 
Zespołu Szkół w Tuchowie. W pierw-

szym zaplanowanym terminie 
14 maja – ze względów na fatalne 
warunki atmosferyczne – nie odbył 
się, ale za to tydzień później 21 maja 
zorganizowany był z wielką pompą 
edukacyjno-kulturalną. Cóż, mogę 
tylko pogratulować dyrekcji, nauczy-
cielom i uczniom za tak wspaniale 
zorganizowane wydarzenie. To 
świadczy o sile tej szkoły i jej dobrze 
zorganizowanej pracy. 

Dzień później 22 maja odbyła się 
XX Tuchowska Majówka dla Matki. 
Uczestnikami były tłumy przedszko-
laków ze swoimi rodzicami, babciami 
dziadkami i rodzinami. Dzieci zapre-
zentowały przepiękne występy, 
konkursy, pokazy i  zabawy. Poza 
kulturalnym celem tej uroczystości 
– spotkania dzieciaków i ich rodzin 
– towarzyszył jej też cel charytatywny, 
zbiórki pieniędzy dla stowarzyszenia 
„Nadzieja” i „Caritas”. Za włożone 
serce w  tę akcję składam wielkie 
podziękowania pani Ewie Stanisław-
czyk oraz wszystkim osobom z nią 
współpracującym, zaangażowanym 
w organizację i darczyńcom. 

25 maja w  Domu Kultury 
uczestniczyłem w konferencji inau-
gurującej projekt „Moc pozytywnej 
energii – aktywnie spędzamy czas”. 
Uczestnikami były dzieci ze szkół 
w Dąbrówce Tuchowskiej, Luba-
szowej, Łowczowie, Mesznej Opac-
kiej i  Piotrkowicach. Autorami 
tego projektu są pani Magdalena 
Marszałek i pan Mariusz Ryś, przy 
współpracy z dyrektorkami szkół 
z miejscowości, które wymieniłem. 
Cieszę się i dziękuję im za to, że 
swoim doświadczeniem i wiedzą 
wspierają gminne placówki oświa-
towe oraz angażują się w  ich 
rozwój. 

29 maja uczestniczyłem 
w uroczystości obchodów 60. rocz-
nicy utworzenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Karwodrzy. Obecni byli 
członkowie wielu OSP z powiatu 
tarnowskiego i zacni goście m.in. 
w  osobach pana posła Michała 
Wojtkiewicza, wicemarszałka woje-
wództwa małopolskiego pana Stani-
sława Sorysa, etatowego członka 
Zarządu Starostwa Powiatowego 
w Tarnowie pana Jacka Hudymy. 
Składam serdeczne podziękowania 
wicemarszałkowi panu Stanisła-
wowi Sorysowi, który podczas 
uroczystości jubileuszowej uhono-
rował jednostkę OSP w Karwodrzy 
medalem województwa małopol-
skiego „Polonia Minor”. Dziękuję mu 
również za dofinansowanie zakupu 
urządzeń do szybszego alarmo-
wania, które zostały zamontowane 
w remizach w Dąbrówce Tuchow-
skiej, Karwodrzy i Piotrkowicach 
oraz dofinansowanie termomoder-
nizacji i poprawy warunków bhp 
w remizie OSP w Tuchowie w roku 
2015. Podziękowania składam także 
panu Jackowi Hudymie za przeka-
zanie – w imieniu Starostwa Powia-
towego w Tarnowie – promesy na 
zakup sprzętu pożarniczego dla 
jednostki OSP w Karwodrzy. Gratu-
luję strażakom z Karwodrzy pięk-
nego jubileuszu i życzę im dalszych 
wspaniałych sukcesów. 

Panie burmistrzu,  
w opublikowanym rankingu 
dotyczącym  
zanieczyszczeń powietrza 
Tuchów wraz z miastami 
Małopolski jest  
w czołówce europejskiej. 

Niestety, według badań zanie-
czyszczeń powietrza i  na ich 

podstawie opracowanego rankingu, 
Tuchów ma złe miejsce w Polsce 
i Europie. Nie jest pocieszającym 
to, że dorównujemy takim miastom 
jak Kraków, Nowy Sącz czy Zako-
pane. Dlatego jeszcze w tym roku 
rozpoczniemy prace programowe 
związane z tym tematem i będziemy 
zastanawiać się, jak możemy 
polepszyć czystość powietrza. 
To wymagać będzie partnerskiej 
i dobrej współpracy  samorządu, 
instytucji i mieszkańców. Tyle dziś 
mogę o  tym powiedzieć oraz tyle 
zadeklarować. W  tym miejscu 
chcę przypomnieć, że mieszkańcy 
mogą nadal starać się o dotację na 
usuwanie wyrobów zawierających 
azbest. Informacje na ten temat 
znajdują się na stronach interneto-
wych, można również ich zasięgnąć 
u pracowników UM. 

Pragnę powiadomić również 
o  tym, że do publicznego wglądu 
udostępniono projekt zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tuchów. 
Obejmuje on obszar następujących 
miejscowości w ich granicach admi-
nistracyjnych: Buchcice, Dąbrówka 
Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, 
Łowczów, Meszna Opacka, Siedliska, 
Trzemesna, Zabłędza. Jest to plan 
wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.  Dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi 
w  projekcie zmiany planu miej-
scowego odbędzie się 10 czerwca 
2016  r. o  godz. 12.00 w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w  Tuchowie. 
Zachęcam do zainteresowania się 
nim i wnoszenia uwag.

Inne nawet dobre  
informacje nie są w stanie 
równoważyć tej złej,  
ale jeśli takie są to proszę.

18 maja w ratuszu w Tarnowie 
odbyło się uroczyste spotkanie, 
podczas którego marszałek  mało-
polski pan Stanisław Sorys wręczał 
umowy na realizacje Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju. Miałem zaszczyt 
odebrania tej umowy – nie jako 
burmistrz, ale przewodniczący Rady 
Decyzyjnej Pogórzańskiego Stowa-
rzyszenia Rozwoju wspólnie z Janu-
szem Kowalskim – prezesem PSR. 
Nawiązując do poprzedniego tematu, 
warto dodać, że to, co będziemy reali-
zować w ramach LSR znacząco nie 
wpłynie na poprawę zanieczyszczeń 
powietrza, ale wiele innych działań – 
w ramach realizowanych projektów 
– może być przeprowadzonych na 
obszarze pięciu gmin: Tuchowa, 
Ryglic, Szerzyn, Rzepiennika i Grom-
nika.

Często posługujemy się 
takim sloganem  
jak spektakularny sukces. 
W naszej gminie wiele osób 
i instytucji odnosi sukcesy, 
o czym informowane  
jest społeczeństwo.  
Są to sukcesy spektaku-
larne, ale swoje podłoże 
mają w systematycznej, 
konsekwentnej i rzetelnej 
pracy oraz aktywności 
zaangażowaniu i oczywiście 
talentu w danej dziedzinie.

Spektakularne tak, ale jeśli swoje 
podłoże mają w tym, o czym pan 
wspomniał, to wówczas jest ten 
sukces zasłużonym, bo wypraco-
wanym. Wtedy większe są radość 
i  satysfakcja. Ale należy pamiętać 

o tym, że tak zdobyte sukcesy stają 
się zaczynem następnych, dążeniem 
do dalszych osiągnięć.  Pragnę 
pogratulować wszystkim, którzy 
w ostatnim czasie takowe odno-
sili: Jakubowi Rogozińskiemu, który 
wygrał w ogólnopolskim konkursie 
dla aktywnych maturzystów pn. 
„Talent za talent”, poszukującym 
najbardziej obiecującego przy-
wódcy w Polsce wśród maturzystów; 
Zuzannie Piątek z Domu Kultury 
Tuchowie, która zdobyła wyróż-
nienie w eliminacjach wojewódz-
kich 61. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego; Annie Wąs, 
która w eliminacjach wojewódz-
kich Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej zdobyła 
I   miejsce, a  to kwalifikuje ją do 
finału centralnego; parze tanecznej 
Grzegorzowi Wronie i Aleksandrze 
Ogieli, która zajęła drugie miejsce 
w klasie tanecznej „B” w tańcach 
latynoamerykańskich na Ogólno-
polskim Turnieju Tańca w Dębicy; 
Zespołowi Szkół w  Tuchowie – 
znalazł się on wśród siedmiu szkół, 
które przeszły do finału V Ogól-
nopolskiego Konkursu „Ratu-
jemy i uczymy ratować”; Wikto-
rowi Hudyce, który w  pucharze 
Polski MTB w Białymstoku zajął 
IV miejsce i  Wiktorii Hudyce –  
zajęła miejsce X.  W wyścigu tym 
wystartowali najlepsi kolarze MTB 
w Polsce; Julii Grzenii, uczennicy 
VI klasy ZS w  Tuchowie, która 
w  XII Małopolskim Konkursie 
Literackim  „Co kto może wymy-
ślić? ” została laureatką i zdobyła 
nagrodę I  stopnia, natomiast 
nagrodę II stopnia i tytuł laureatki 
otrzymała Agata Świderska z klasy 
VI b. Jej też należą się gratulacje; 
uczniom naszej szkoły muzycznej, 
którzy zdobyli najwyższe miejsca 
na konkursach i  festiwalach 
muzycznych. Na koniec chciałbym 
serdecznie podziękować Zarządowi 
Towarzystwa Miłośników Tuchowa, 
który corocznie wyróżnia podczas 
Majówki dla Matki uczniów szkół 
z naszej gminy za szczególne osią-
gnięcia. Wyróżnionym w tym roku 
również ja serdecznie gratuluję. 

Serdecznie zapraszam na wyda-
rzenia i imprezy czerwcowe, a zapla-
nowanych jest kilka: aktywny Dzień 
Dziecka, Pogórzański Festiwal 
Piosenki, Bieg Burzyński, Sanktu-
aryjny Festyn Rodzinny. Odbędą się 
też plenery rzeźbiarski i malarski, 
których zwieńczeniem będzie 
plenerowa wystawa, a na zakoń-
czenie biesiada taneczno-muzyczna 
w amfiteatrze. Zapraszam również 
na dwie sesje naukowe dotyczące 
tematyki społeczności żydow-
skiej w  Tuchowie oraz filaretów 
w  Burzynie. Szczegółowe infor-
macje znajdują się na stronach 
internetowych oraz plakatach. 
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Dzień 3 maja dla 
Polaków ma podwójne 
znaczenie: państwowe 

– w pamięci pierwszą 
w europie, a drugą na 
świecie konstytucję, reli-
gijne – jako uroczystość 
NMP Królowej Polski. Naród 
Polski obrał Maryję na 
swoją Królową i ten tytuł 
związał z obrazem często-
chowskim. Maryja była soli-
darna z narodem polskim, 
dlatego prześladując 
Polaków, wróg niszczył jej 
wizerunki. 

Geneza kultu Maryi 
Królowej Polski

Początki kultu Maryi jako opie-
kunki narodu polskiego sięgają 
średniowiecza. Pierwszym jego 
śladem jest obraz z  czasów króla 
Jagiełły, czczony w klasztorze augu-
stianów na Kazimierzu w Krakowie – 
„Beata Virgo Polonorum – Błogosła-
wiona Dziewica Polaków”. Przed tym 
obrazem bractwo literackie odpra-
wiało swoje nabożeństwa w języku 
polskim.  Jan Długosz  /XV w./ 
w Liber Beneficiorum nazywa obraz 
jasnogórski obrazem „Najchwaleb-
niejszej, Najwznioślejszej Dziewicy 
Maryi, Pani i Królowej naszej”.

W XVI w. król Zygmunt Stary 
po zwycięstwie pod Orszą  /1514 r./ 
polecił odprawić mszę dziękczynną 
do Matki Boskiej Wniebowziętej – 
Zwycięskiej  Królowej Polaków. 

W 1635 r. książę Albrecht Radzi-
wiłł, kanclerz Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, opublikował drukiem 
Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty 
o wysławianiu Najświętszej Panny 
Bogarodzicy Maryje, w którym zapo-
znał społeczeństwo polskie  z objawie-
niami o. Juliusza Mancinellego, jezuity. 
Matka Boża poleciła mu nazywać 
się „Królową Polski”. Wydarzeniem 
epokowym dla czci Maryi w aspekcie 
narodowym była elekcja Matki Bożej 
na Królową Polski, dokonana w 1656 
r. przez króla Jana Kazimierza. Król 
po przyjęciu komunii św. odczytał 
akt ślubowania, w  którym wybrał 
Najświętszą Maryję Pannę patronką 
i królową swoich królestw. Po akcie 
ślubowania z katedry lwowskiej wyru-
szyła procesja do kościoła jezuitów; 
tam nuncjusz odmówił litanię lore-
tańską i trzy razy powtórzył wezwanie: 
„Królowo Polski, módl się za nami”. 

Jak już wyżej zaznaczono, kult 
Matki Bożej Królowej Polski zespolił 
się z  kultem obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej, stąd koronację 
obrazu jasnogórskiego 8 IX 1717 r. 
uważano za koronację Maryi na 
Królową Polski. Pierwszy kościół pod 
wezwaniem opieki Maryi Królowej 
Polski konsekrowano w Krakowie 
23 V 1728 r. Jest to kościół oo. pijarów.

Uwieńczeniem kultu było usta-
nowienie w 1923 r. dla całego kraju 
święta Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski na 3 maja.

Maryja solidarna z narodem 
walczącym o wolność

Twierdzenie to poświadcza 
historia. Przytoczę kilka jakże 
wymownych faktów. Iwan Paskie-
wicz, feldmarszałek rosyjski, który 
stłumił powstanie listopadowe 
/1830/31 r./, a w latach 1832-1856 był 
namiestnikiem Królestwa Polskiego, 
uważał, że polski kult maryjny to 
wciąż żarzące się niebezpieczeń-
stwo dla Rosji. Zakazał śpiewania 
pieśni, w których Maryja była nazy-

wana Królową Polski. „Jeden jest 
król Polski – car w Petersburgu… 
Polska nie ma innego króla czy 
jakiejkolwiek królowej. Kto uznaje 
Maryję za królową, sprzeciwia się 
carowi”. Władze zakazywały koro-
nacji obrazów i figur Matki Bożej 
– nawet kwiatami – bo takie akcje 
uznawano za skierowane przeciwko 
carowi-królowi. 

Po upadku powstania listopado-
wego nie pozwolono na sztandarach 
umieszczać Orła i  Pogoni, wtedy 
zaczęto masowo haftować Matkę 
Boską Częstochowską, której obraz 
stał się jakby godłem narodowym.

Kult maryjny był dla rządu zmorą 
i przed wybuchem powstania stycz-
niowego. W 1861 r., 27 II podczas 
manifestacji zastrzelono w Warszawie 
5 Polaków. Jako wyraz żałoby 
i protestu kobiety przybrały czarny 
strój. Władze mówiły: „przecież to 
prowokacja polityczna”, były jednak 
bezsilne, bo żaden paragraf prawa nie 
zakazywał ubierania się na czarno. 
Kobiety w strój żałobny ubierały też 
figury i obrazy Matki Bożej, a podczas 
procesji na chorągwiach kościelnych 
umieszczano szarfy żałobne.

W  tymże roku 1861 biskup 
podlaski Szymański rozesłał po całej 
diecezji obrazy Matki Boskiej Często-
chowskiej, aby rodziny umieściły je 
nad drzwiami domów. W Garwo-
linie dowódca 18 pułku kozackiego 
dopatrzył się w tym akcji politycznej, 
wysłał kozaków, aby pozdejmowali 
obrazy. Kozacy rozkaz wykonali, 

a obrazy wiszące wysoko, których 
nie mogli zdjąć, zniszczyli kijami.

W  1862 r. rząd spodziewał się 
wybuchu powstania. Ponieważ ludzie 
w maju odważnie gromadzili się przy 
maryjnych kapliczkach, śpiewając 
litanię i pieśni patriotyczne, przy-
puszczano, że powstanie wybuchnie 
w  maju. Ludzi brutalnie rozpę-
dzano, a  do Warszawy ściągnięto 
z  prowincji dodatkowe jednostki 
wojskowe. „Matka Boża Żałobna”, 
„Bolesna Królowa Polski” była soli-
darna z narodem, z narodem była 
prześladowana, cierpiała z narodem. 
Ludzie śpiewali:
„Marko Chrystusa, Najświętsza 
Maryja,
Z  jękiem przychodzim do Twego 
ołtarza…
Odsłonim piersi na strzały, pałasze,
Niech nam Ojczyznę okupi ofiara…

Maryja znakiem nadziei 
i pociechy dla Sybiraków

Pierwszymi zesłańcami byli 
w XVII w. konfederaci barscy. 15 tys. 
konfederatów zesłano na Sybir. 
Wielu z nich poddawano  okrutnym 
torturom. Szymon Tokarzewski za 
udział w spisku ks. Piotra Ściegien-
nego i za działalność w 1848 r. został 
zesłany na Sybir. Przed wyruszeniem 
miała miejsce kaźń – bicie kijami. 
Wykonanie wyroku /2000  kijów 
– otrzymał 500/ miało miejsce 
7 VI 1848 r. w Modlinie. W pamięt-
niku zapisał: „Przycisnąłem do piersi 
medalik z wizerunkiem Częstochow-

skiej Panienki /…/, pragnąłem się 
modlić, żadnego słowa modlitwy nie 
mogłem sobie przypomnieć, tylko 
za każdym uderzeniem sołdata 
mówiłem na przemian: »To na cześć 
Twoją Królowo Korony Polskiej – 
to za odkupienie Twojej ukochanej 
Ojczyzny «. Czym cierpiał podczas 
bicia? Nie. Czym widział swoich 
oprawców? Nie. Całe otoczenie znikło 
mi z  oczu… tylko krążyły jakieś 
koła świetlane. Może w tej krwawej 
godzinie dusza moja odłączyła się od 
ciała i przebywała w jakiś regionach 
nadziemskich. Azali to możliwe…? 
A że człowiek podczas ekstazy reli-
gijnej i  patriotycznej bólu fizycz-
nego nie czuje – to już śmiało mogę 
twierdzić”. Po otrzymaniu 500 kijów 
całe ciało było wielka raną. Po podle-
czeniu na Sybir go pognano.

W  naszych czasach znane są 
„ścieżki zdrowia”, jakie urządzało 
ORMO i  MO wobec Żołnierzy 
Wyklętych i  strajkujących robot-
ników. Ale przed nimi w XIX w. tak 
„leczono” polskich zesłańców. Tylko 
wówczas nazywano to „suchy las”. 
Oddział żołnierzy carskich ustawiał 
się w  dwurzędzie, każdy żołnierz 
z mocnym kijem. Kiedy wznosili je 
w górę, wyglądało to jak las, straszny 
las kijów. Z  tego lasu nie wycho-
dziło się żywym. Zesłańcy nadzieję 
i pociechę znajdowali w obrazie Matki 
Bożej Częstochowskiej. Starali się go 
mieć ze sobą. Bardzo wymowne jest 
świadectwo Apolinarego Świętorzec-
kiego – zesłańca. Odstawiono go do 

Petersburga, do „Domu Poprawy” 
– więzienia śledczego. Była tam już 
grupa Polaków. Był trochę podłamany, 
ale co to? Słyszał śpiew Pod Twoją 
obronę… Patrzył, a tam w kącie, przed 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej 
klęczała gromada ok. 30 osób, znękana 
i strasznie zniszczona. To zesłańcy 
z  Królestwa pędzeni na Sybir. Z  - 
mężami dobrowolnie jechały ich żony 
i drobne dzieci. Wieźli ze sobą ciężki 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej, 
który był im droższy ponad wszelkie 
skarby. Nieśli go nawet, gdy musieli iść 
pieszo. Przed nim na każdym postoju 
odmawiali modlitwy i śpiewali pieśni. 
To dawało im siłę i nadzieję. Cudem 
było to, że władza obrazu im nie 
odebrała, ale pozostawiła.

Maryja znakiem nadziei dla 
emigracji

Kiedy jednych Polaków pędzono 
na Wschód, inni szukali schronienia 
na Zachodzie, w Wielkiej Emigracji. 
Na emigracji z przeżywania wielkiego 
narodowego nieszczęścia powstała 
najpiękniejsza narodowa poezja. Dla 
Mickiewicza, Słowackiego, Krasiń-
skiego, Norwida Maryja była wielkim 
znakiem pewnej nadziei i pociechy. To 
szeroki temat dla polonisty. Najpięk-
niej ową nadzieję wyraził Mickiewicz 
w inwokacji do Pana Tadeusza:
„Panno Święta, co jasnej bronisz 
Częstochowy
I w Ostrej Świecisz Bramie /…/.
Jak mnie dziecko, do zdrowia przy-
wróciłaś cudem /…/
Tak nas powrócisz cudem na 
Ojczyzny łono /…/”.

Tak, Maryja jest znakiem nieza-
wodnej nadziei i pociechy – to istotny 
rys polskiej pobożności maryjnej tak 
dawniej, jak i dziś.

Wsłuchać się w głos 
Królowej Polski

Historyk Joachim Lelewel w dziele 
Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatry-
wane  (t. 19, Poznań 1865) umieścił 
opowiadanie Wieca Królowej Polski 
w  Sokalu , w  którym przedstawił 
jakby sejmik cudownych wize-
runków Matki Bożej, obradujących 
nad losami Polski. Pod marszał-
kowską laską Matki Bożej Sokalskiej 
obradowały koronowane  Królowe: 
Berdyczowska, Krakowska, Święto-
lipska, Lwowska, Wileńska z Ostrej 
Bramy, Żurowiecka, Częstochowska 
i Poczajowska. Przypominając,  kim 
były dla narodu w  jego dziejach, 
żaliły się nad swoim losem wspólnym 
z  losem sponiewieranego narodu 
i obmyśliwały środki wydobycia się 
spod jarzma niewoli i przywrócenia 
utraconej Korony. Każda zabierała 
głos, dawała rady. Rady te były różne. 
Najzbawienniejszą dała Pani Jasno-
górska – Królowa Polski. Jej rada – 
„…by Naród uwierzył we własne siły, 
aby w braterstwie pozostawał razem 
jak jedno ciało, a Bóg będzie z nim…, 
aby nadal był cały i bezpieczny, niech 
Koronę powierzy Niepokalanej Dzie-
wicy Nieba i Bogu…”.

Przedstawiłem tu obraz Maryi 
malowany przez wiek XIX. Jak go 
podpisać? Może „Bolesna Królowa 
Polski”, a może „Matka Boska Polska 
Patriotka”? To drugie określenie jest 
trafniejsze. Bo w XIX w. kult maryjny 
miał wielkie znaczenie dla sprawy 
polskiej, dla przetrwania, dla zacho-
wania tożsamości narodowej, dla 
ocalenia jedności, dla podtrzymania 
nadziei, która zdawała się gasnąć, dla 
poczucia narodowej godności.

Warto sobie te prawdy uświa-
domić w  jubileuszowym roku  
1050-lecia Chrztu Polski.

Zdjęcie: Archiwum Sanktuarium

Maryja, Królowa Polski – znakiem nadziei 
(refleksje patriotyczne)
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Poświęcenie kapliczki na Garbku

Majówka na Brzyzku przy Papieskim Dębie

15 maja odbyła 
się  
II majówka  

na papieskim Brzyzku. 

Rozpoczęła się nabożeń-
stwem majowym, po którym 
odmówiliśmy modlitwę 
w  intencji Światowych Dni 
Młodzieży. Później wysłu-

chaliśmy ciekawych infor-
macji na temat zjawienia się 
przed 100-tu laty w Fatimie 
„Anioła Pokoju” oraz związa-
nych z zamachem na papieża 
Jana Pawła II w 35. rocznicę 
tego wydarzenia. 

Tradyc ją  majow ych 
spotkań na Brzyzku jest 
wysłuchanie fragmentów 

z homilii św. Jana Pawła II 
oraz wspólne śpiewanie jego 
ulubionej pieśni – Barki. 
W tym roku tradycji też stało 
się zadość. Po nabożeństwie 
można było porozmawiać, 
ogrzać się przy ognisku 
i miło spędzić te wieczorne 
chwile.

21 maja miało miejsce 
uroczyste  
poświęcenie  

odnowionej kapliczki  
na Garbku przy  
ul. Wróblewskiego. 

Ta uroczystość była zwieńcze-
niem wysiłku i starań wielu osób, 
władz i  instytucji, które z  sercem 

zaangażowały się w  dzieło rato-
wania tej zabytkowej i  pięknej 
kapliczki. Uroczystość rozpoczęła 
się od symbolicznego odsłonięcia 
kapliczki, po czym ks. Tomasz Starzec 
dokonał jej poświęcenia. Następnie 
pan Czesław Krogulski, który wraz 
z rodziną jest spadkobiercą i opie-
kunem kapliczki, odczytał zebranym 
jej historię sięgającą blisko 140 lat. 

Podziękował osobom, instytucjom, 
które w sposób szczególny przyczy-
niły się do odnowienia kapliczki, 
a osoby nad wyraz zaangażowane 
uroczyście uhonorowano, wręczając 
im skromne podarunki. Po uroczy-
stościach uczestnicy jeszcze długo 
mogli pośpiewać, porozmawiać 
i radować się tą doniosłą i historyczną 
chwilą.

PODZIĘKOWaNIe
Wyrażamy serdeczne 

podziękowanie wszystkim 
uczestnikom II majówki na 
Brzyzku.Szczególne słowa 
podziękowania kierujemy 
do pana burmistrza Adama 
Drogosia i jego małżonki, 

ks. Krzysztofa Cwenara, 
pana Wacława Ropskiego, 
dyrektora i  pracowników 
Domu Kultury w Tuchowie 
oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego w  Tuchowie 
i strażaków z Mesznej Opac-
kiej.Dziękujemy wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organi-
zacji i przebiegu tegorocznej 
majówki na Brzyzku.
Rada Osiedla Garbek  

i Przewodniczący 
Aleksander  
Kajmowicz     

PODZIĘKOWaNIe
Wyrażamy serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom 

tej uroczystości. Serdeczne słowa podziękowania za zaangażowanie 
i udział kierujemy do pana burmistrza Adama Drogosia i jego małżonki, 
ks. Tomasza Starca, pani Barbary Dworaczyńskiej, pana Marka Mikosa, 
pana Rafała Rąpały oraz pana Grzegorza Stanisławczyka. Równie 
serdeczne słowa kierujemy do wszystkich niewymienionych, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przebiegu tej 
pięknej, majowej uroczystości.

Czesław Krogulski z rodziną  
oraz Przewodniczący i Rada Osiedla Garbek

Boże Ciało
KRZySZTOfjaSIńSKI 

W czwartek 
26 maja br. odbyła 
się uroczystość 

Najświętszego Ciała  
i Krwi Pańskiej – Boże Ciało.  
Główne uroczystości 
rozpoczęły się euchary-
stią na dziedzińcu bazyliki 
mniejszej, po której wyru-
szyła procesja do czterech 
ołtarzy.

Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej została wprowadzona 
przez biskupa Roberta w 1246 roku 
w diecezji Liége, w dzisiejszej Belgii. 
W  Polsce wprowadził ją biskup 
Nanker w 1320 r. w diecezji krakow-
skiej. Szybko zwyczaj ten rozszerzył 
się na cały nasz kraj. W Tuchowie 
ta jedyna w swoim rodzaju procesja 

wyruszyła na ulice naszego miasta po 
raz pierwszy w 1989 roku. 

Uroczystość Bożego Ciała obcho-
dzona jest w  ostatni czwartek po 
oktawie Zesłania Ducha Świętego, jest 
to zatem święto ruchome. W Polsce 
to katolickie święto jest dniem 
wolnym od pracy. Organizowana 
w tym dniu uroczysta procesja stała 
się publicznym wyznaniem wiary 
w realną obecność Jezusa Chrystusa 
w  Eucharystii, uwielbieniem Go, 
dziękczynieniem za otrzymane łaski 
oraz przebłaganiem za zniewagi. 
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16 maja 2016 roku 
armia wolonta-
riuszy z Zespołu 

Szkół Publicznych  
w Olszynach podsu-
mowała swoją roczną 
pracę w projekcie „Mieć 
wyobraźnię miłosierdzia”. 
Na uroczystość przybyli: 
wójt gminy Rzepiennik 
Strzyżewski –  
Marek Karaś, burmistrz 
Tuchowa – adam Drogoś, 
dyrektor ZSP w Olszynach 
– Stanisław Kozioł,  
ks. Marcin Kilian.

Na ręce dyrektora ZSP w Olszy-
nach wręczono dyplom i podzięko-
wanie za zaangażowanie się w pracę 
na rzecz niesienia bezinteresownej 
pomocy potrzebującym. Praca ta 
ma na celu wzmocnienie inicjatyw 
wychowawczych oraz kształtowanie 
u młodzieży postaw humanitarnych, 
które wyznawał i według których żył 
Ojciec Święty Jan Paweł II.

W  tym roku swoje dzia-
łania uczniowie zaprezentowali 
w  formie pokazu multimedial-
nego „Bóg się mamo nie pomylił”. 
Głównymi bohaterami prezentacji 
były dzieci niepełnosprawne i  ich 
rodzice oraz maleńki Jan Kazi-
mierz – „Pastuszek miłosierdzia”, 
który według badań prenatal-
nych miał być dzieckiem niepeł-
nosprawnym. Wokalistka Sylwia 
Niziołek, która jest sercem naszego 
projektu, śpiewając piosenkę „Bóg 
się mamo nie pomylił”, poruszyła 
do łez całą publiczność. Woka-
listka jest uczennicą Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
w  Tuchowie.  W  trakcie 
prezentacji staliśmy się 
także świadkami prze-
kazu prawdziwych świa-
dectw ludzi, którzy głoszą 
Miłosierdzie Boże. Jest 
to piękna i wzruszająca 
forma współistnienia 
ludzi, dla których czło-
wiek jest człowiekowi 
bratem. Kolejny raz 
okazuje się, że miłość jest 
najpiękniejszą drogą do 
życia wiecznego, ponieważ „Miłość 
nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8).

– Pragnę podziękować wszystkim 
tym, którzy w  jakikolwiek sposób 
przyczyniają się do realizacji naszych 
działań społecznych: panu dyrekto-
rowi, nauczycielom, a w szczególności 
rodzicom i wolontariuszom, którzy 
stają się aniołami – potrafią dostrzec 
drugiego człowieka.

mgr Barbara Duran

– Nasza córka Marysia, mimo 
swojej niepełnosprawności, mając 
zespół Downa, śpiewa i występuje 
publicznie, przez co spełnia swoje 
największe marzenie. Uwalnia 
wszystkie pozytywne emocje, wywo-
łuje to u nas silne wrażenia, jesteśmy 
szczęśliwi i pełni podziwu dla Marysi. 
Dla takich chwil warto żyć.

Halina Witek – mama 
Marysi (mieszkanka 

Tuchowa)

– Pracę z  dziećmi niepełno-
sprawnymi można opisać słowami, 
że zwycięzcą jest zarówno ten, kto 

wygrywa, jak i  ten, który się do 
tego przyczynia. My wolontariusze, 
pracując z dziećmi niepełnospraw-
nymi, stajemy się właśnie takimi 
małymi zwycięzcami.
Wolontariuszka Aleksandra 
Walaszek kl. II gimnazjum

– Bóg naprawdę się nie pomylił. 
Od kiedy zostałam dotknięta chorobą, 
staramy się z  mężem pełnić wolę 
Bożą. Pan Bóg obdarza nas kolejnym 
dzieciątkiem, gdzie lekarze i badania 
potwierdzają bardzo wysokie ryzyko 
dziecka niepełnosprawnego – zespół 
Downa. Zaufaliśmy Panu Bogu 
i Matce Bożej. Jan Kazimierz rodzi 
się w Roku Miłosierdzia 18 grudnia 
w  piątek o  godz. 15.05 – zdrowy, 
śliczny chłopczyk. Pan Jezus ukazuje 
nam swoje Miłosierdzie. Jesteśmy 
wdzięczni za to, że mogliśmy być 
objęci projektem „Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia”, nie jesteśmy tutaj po to, 
aby zdobywać miejsca, ale po to, by 
głosić Miłosierdzie Boże. Jak potężny 
jest Pan. Jezu ufam Tobie.

Grażyna i andrzej Leśniccy 
– rodzice Jasia

HAlInAPIOTROWSKa 

2 maja 2016 r. w Teatrze 
im. L. Solskiego 
w Tarnowie odbył się 

finał XVII Przeglądu Poezji 
i Pieśni Patriotycznej „ŻeBY 
POLSKa BYŁa POLSKĄ”. 
Organizatorem prze-
glądu był „Sokół Świat 
Pracy” w Tarnowie, zaś 
patronat objął urząd Miasta 
Tarnowa, Starostwo Powia-
towe w Tarnowie.

Tegoroczna edycja przeglądu była 
poświęcona uroczystościom Jubile-
uszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz 
patronom 2016 roku, którymi są: 
Feliks Nowowiejski, Henryk Sien-
kiewicz, Cichociemni.

W  kategorii recytatorskiej 
(gimnazja i  szkoły ponadgimna-
zjalne) III miejsce zajęła Katarzyna 
Majchrowicz. Z  kolei w  kategorii 

instrumentalno-wokalnej I miejsce 
zajął duet Alicja Rusin i  Szymon 
Dynarowicz. Są to uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Siedliskach. 

Laureaci nagród i  wyróżnień 
konkursu wystąpili podczas koncertu 
w  Parku Strzeleckim w  Tarnowie 
z okazji rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Kasia, Ala i Szymon 
zaprezentowali się przepięknie 
i  nagrodzeni zostali gromkimi 
brawami. Uczniów do przeglądu 
przygotowały panie: Lidia Borczyk 
i Ewa Ustjanowska.

Natomiast 11 maja 2016 r. Filip 
Jagiełło uczeń klasy III a  gimna-
zjum w Siedliskach wraz z księdzem 
Jakubem Kuchtą zostali zaproszeni 
na uroczystą galę podsumowującą 
diecezjalny konkurs multimedialny 
„Jesteśmy apostołami i świadkami 
miłosierdzia”. Reportaż przygotowany 
przez Filipa o działalności charyta-
tywnej Szkolnego Koła Caritas szkoły 
w Siedliskach zdobył I miejsce w kate-

gorii gimnazjum. Laureatom trzech 
pierwszych miejsc nagrody wręczył 
bp Stanisław Salaterski i gratulował. 
- Dowodzicie, jak wiele można dać 
innym. Wychodzicie przed szereg. 
Miłosierdzie to wasz bilet to nieba. 
Święci też tak postępowali – mówił bp 
Stanisław Salaterski do uczestników 
konkursu, którego finał odbył się 
w Ośrodku Doskonalenia Nauczy-
cieli w Tarnowie.

Biskup zauważył, że miłosierdzie 
to język ponadreligijny, ponadwy-
znaniowy. - Warto się nim posłu-
giwać, bo dzięki niemu nawiązujemy 
kontakt, nie znając chińskiego, z Chiń-
czykami, nie znając ukraińskiego, 
z tymi, którzy tam mieszkają – mówił.  
- Ale ci, którzy pomagają innym, sami 
też zyskują, zmieniają się, odkrywają 
innego siebie, swoją wrażliwość, pomy-
słowość, wartość intuicji, dzięki której 
komuś okazali serce, otarli łzę. Uczymy 
się, nie tylko czytając książki, ale także 
idąc za głosem serca – dodał.

Biskup zwrócił uwagę także na 
inny aspekt pomagania. Podczas zbie-
rania funduszy, czy choćby zakrętek, 
młodzi uczą się zaradności, wytrwa-
łości, organizacji, szacunku do pracy, 

oszczędności. - Zapłatą za to jest 
radość innych, łzy wzruszenia, życzli-
wość, a potem przyjaźń i miłość. To jest 
miłosierdzie, największy skarb – dodał. 
(źródło: http://tarnow.gosc.pl/)

Uczniowie patriotycznie rozśpiewani i miłosierni 

Podsumowanie projektu
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

16 
maja 
2016 r. 
w Tarnowie 
odbyło się 
uroczyste 
wręczenie 
dyplomów dla 
szkół uczestniczą-
cych w realizacji  
IX edycji małopolskiego 
projektu „Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia”.

Projekt jest odpowiedzią na prze-
słanie Ojca Świętego Jana Pawła II 
apelującego, byśmy „dawali świa-
dectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc 
ludziom potrzebującym. Projekt 
ten jest kontynuacją rozpoczętego 
w 2003 roku wieloletniego działania 
wychowawczego zainicjowanego 
przez Zarząd Województwa Małopol-
skiego, mającego na celu rozbudzenie 
w młodzieży zainteresowania postacią 
Małopolanina wszech czasów i jego 
nauką oraz zaszczepienia i utrwa-
lenia wartości wychowawczych, które 
wynikają z nauczania i pontyfikatu 
Ojca Świętego Jana Pawła II.

W gminie Tuchów uczestnikami 
projektu byli uczniowie z Zespołu 
Szkół w Siedliskach, Zespołu Szkół 
w Jodłówce Tuchowskiej oraz Zespołu 
Szkół w Karwodrzy. Na uroczystość 
wręczenia dyplomów uczniowie 
z Zespołu Szkół w Karwodrzy przy-
gotowali montaż słowno-muzyczny.

Organizatorami projektu byli: 
Instytut Dialogu Międzykulturowego 
im. Jana Pawła II w Krakowie oraz 
Małopolski Kurator Oświaty.
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Kartki z kalendarza - maj

Moja biało-czerwona
Moja flago rodzinna, biało-czerwona, niezmienna!
Przetrwałaś śnieg i deszcze,
grad, nawałnice i burze, 
szarpał cię historii wiatr.  

Zniszczona od sadzy i kurzu,
przez losu koleje niesiona. 
Biało-czerwona tak bliska,
pokorna i uświęcona.

Wypiorę brudy i kłótnie, 
zmarszczki wygładzę szlachetne,
zanim cię dumnie ustawię,
na okno domu wetknę. 

Abyś w dzień świętej radości, 
a nawet w zwykły dzień szary,
mogła mi błyszczeć i fruwać 
na moim domu starym.

Lśnisz dzisiaj w słońcu maja,
zdobią cię zieleń i kwiaty,
tak bliska memu sercu, 
jak dom rodzinny przed laty.

   Janina Halagarda, 30.04.2016 r.

Takie życie  
Przez całe życie bałam się życia,
wciąż towarzyszył mi lęk i strach,
i troska wielka o sens przeżycia,
przez całe życie bałam się, ach!

Przez całe życie bałam się życia
i każdą chwilę dopadał stres.
Pokonać wszystkie trudności chciałam,
pokonać siebie –  niełatwo jest.
 
Przez całe życie uczę się życia,
zbieram owoce dobra i zła,
mijam przeszkody  i łamię lody,
i ciągle walczę, do przodu gnam.

Przez całe życie śmierci się boję,
chociaż przy życiu jeszcze wciąż trwam.
Uczę się śmierci, gdy rano wstaję,
Bogu dziękuję, że życie mam. 

A kiedy przyjdzie śmierci godzina,
niechaj mnie dobra natchnie wieść:
By poznać życia nowego wymiar – 
z lękiem i przez śmierć trzeba przejść. 

Lecz żyję przecież i jak to życie
raz uśmiech niesie, raz płyną łzy.
Za bary trzeba brać mocno życie,
i pełną parą, odważnie żyć.

   Janina Halagarda, 20.04.2016 r.

Finał projektu  
„Wy jesteście przyszłością świata!” 
poświęconego Janowi Pawłowi II
20 maja w Opactwie 

Benedyktynów 
w Tyńcu w ramach 

I edycji projektu poświę-
conego janowi Pawłowi II 
pod hasłem: „Wy jesteście 
przyszłością świata!” odbył 
się konkurs recytatorski 
„Poezja Karola Wojtyły”. 
Komisja konkursowa 
w składzie: o. Zygmunt 
Galoch OSB, o. Konrad 
Małys OSB, justyna Kapa 
(instruktor i reżyser Teatru 
Tup), Szymon Szczęch 
(aktor Teatru Tup, laureat 
wielu prestiżowych nagród) 
wysłuchała prezentacji 
uczestników i wyłoniła 
laureatów.

I  miejsce przyznano Zuzannie 
Kozioł z Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w  Zaczarniu, II miejsce – 
Kacprowi Banasiowi także z Gimna-
zjum w Zaczarniu. III miejsce zdobyła 
Paulina Przeor z Publicznego Gimna-
zjum w Karwodrzy.

Po krótkiej przerwie wszyscy 
zgromadzili się w kościele św. Piotra 
i Pawła na uroczystym rozpoczęciu 
finału projektu, które poprowadzili 
o.  Szymon Hiżycki OSB – opat 
tyniecki, o. Zygmunt Galoch OSB oraz  
o. Konrad Małys OSB. 

W trakcie uroczystości głębokich 
wzruszeń dostarczyli uczniowie 
klasy integracyjnej z  gimnazjum 
w Waganowicach. Zaprezentowali 
oni inscenizację Życie jest miłością 
– ciesz się nią!, która nawiązywała do 
myśli Jana Pawła II. Z kolei insceni-
zację Spotkanie, pokazującą górską 
wycieczkę Karola Wojtyły i  jego 
kierowcy Józefa Muchy, przedsta-
wili uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. T. Kościuszki w  Łętowicach. 
Oba przedstawienia miały związek 
z konkursem literackim – autorką 
i reżyserką pierwszego jest Sylwia 
Regucka – bohaterka nagrodzo-
nego wywiadu uczennicy Weroniki 
Rachwaniec. Drugie powstało zain-
spirowane rozmową z Wojciechem 
Muchą, synem wieloletniego kierowcy 
Karola Wojtyły, którą przeprowadziła 
laureatka Konkursu – Emilia Jagiełło.

Głównymi bohaterami dnia byli 
laureaci czterech konkursów orga-
nizowanych w  ramach projektu: 
Konkursu na logo projektu pod hasłem: 
„Wy jesteście przyszłością świata!” 
Konkursu literackiego „Jan 
Paweł II we wspomnieniach 
mieszkańców Małopolsk i” 
Konkursu plastycznego „Błogo-
sławieni i  święci Jana Pawła II” 
Konkursu recytatorskiego „Poezja 
Karola Wojtyły”

Wszyscy laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody książ-
kowe ufundowane przez Wydaw-
nictwo Benedyktynów „Tyniec” oraz 
Bogusławę Fulę z księgarni „Bajka” 
w Tuchowie. Nagrody rzeczowe dla 
laureatów pierwszych miejsc ufun-
dowała Fundacja „Chronić Dobro”. 
Podziękowania za wkład pracy w przy-
gotowanie laureatów konkursów 
otrzymali także nauczyciele. 
W trakcie przerwy o. Zygmunt Galoch 
OSB oprowadził zebranych po opac-
twie i pokrótce zapoznał z jego historią. 
Uczestnicy mieli także możliwość 
skorzystania z poczęstunku ufundo-
wanego przez Krzysztofa Jasikow-
skiego, właściciela piekarni i cukierni 
„Jasikowscy” w Tuchowie,  Marcina 

Kaszewskiego, właściciela firmy 
MARKSOFT oraz Pawła Wojtanow-
skiego, właściciela firmy KOBIS. 

W  trakcie uroczystości wystą-
pili uczniowie Szkoły Muzycznej 

I  stopnia w  Tuchowie: Artur Cich, 
Zuzanna Wróbel, Julia Grzenia, 
Marian Witek i  Angelika Słowik. 
Finał projektu uświetnili swoją obec-
nością także burmistrz Tuchowa 

– Adam Drogoś oraz dyrektorzy 
szkół, które wzięły udział w projekcie. 
Gratulujemy wszystkim laureatom 
konkursów i zapraszamy na kolejną edycję 
projektu w przyszłym roku szkolnym.

W imieniu organizatorów 
Katarzyna Skrzyniarz 

– Fundacja Wspierania 
edukacji i Kultury „Synergia”
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Projekt „KINO TO NIE NUDA, A TY NIE MARUDA” 
w kolejnym etapie programu TESCO „Decydujesz, pomagamy”

Do 6 maja można było zgłaszać projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. 
Z gminy Tuchów zgłoszono dwa projekty!
W subregionie tarnow-

skim zgłoszono  
32 projekty, na które 

będzie można głosować 
w dniach  
18 czerwca – 6 lipca.

Na Pogórzu 
Dzień Babci 
i Dziadka 
trwa cały rok!

Projekt będzie skierowany do 
mieszkańców gmin Pogórza Ciężko-
wickiego: Tuchów, Gromnik, Pleśna, 
Ryglice. Celem projektu będzie inte-
gracja międzypokoleniowa, budo-
wanie dobrych wzajemnych relacji 
między seniorami a ich wnukami, 
aktywizacja osób starszych. Takie cele 
można osiągnąć między innymi przez 
organizowanie pikników międzypo-
koleniowych, wspólnych spotkań, na 
których dzieci uczą seniorów korzy-
stania z aplikacji mobilnych, albo 
seniorzy czytają dzieciom bajki lub 
opowiadają o historii i  tradycjach 
miejscowości, w której żyją, również 

przez wspólne zwiedzanie Małopolski. 
Projekt będzie wyrazem naszej 
wdzięczności, okazją do scalania 
więzów rodzinnych i  sąsiedzkich, 

budowania relacji międzypokole-
niowych.

Projekt zgłosiła  
Magdalena Marszałek.

Zdrowo 
i Sportowo – 
Junior +. Pro-
gram sporto-
wo-edukacyjny 
dla dzieci.

Realizacja projektu dotyczy 
przeprowadzenia cyklu grupowych 
spotkań z dietetykiem dla dzieci ze 
szkół podstawowych w Tuchowie oraz 
w Burzynie. Projekt zakłada również 
organizację mini igrzysk sportowych 
dla dzieci z całego powiatu tarnow-
skiego.

Projekt zgłosił LKS Burzyn – 
jarosław Makowiec.

Chcesz uniknąć waka-
cyjnej nudy i spędzić 
czas z bohaterami 

bajek i filmów? 

Wystarczy Twój głos i Tuchów 
zamieni się w pasjonujące miejsce 
nauki i dobrej zabawy z rodzinką, 
znajomymi i  nie tylko! Podczas 
niej: ulubione filmy i bajki, kalam-
bury, tajne szkolenie dla super-
bohaterów i  detektywów, gra 
terenowa, warsztaty, konkursy 
z  super nagrodami. Stworzysz 
storyboard, przypinki mocy, 
zdobędziesz nowe umiejętności, 
poznasz kino „od kuchni” i cieka-
wych ludzi, a w kinie plenerowym 
miło spędzisz czas.

Miło nam poinformować, że 
projekt złożony przez grupę niefor-

malną „Nastawieni Na Kulturę”, 
działającą przy Domu Kultury 
w Tuchowie, przeszedł pozytywną 
ocenę merytoryczną i  został 
wybrany spośród 1075 zgłoszeń 
do programu TESCO „Decydujesz, 
pomagamy”.

Celem programu jest wspieranie 
aktywności i rozwoju w społeczno-
ściach lokalnych, a także aktywizo-
wanie mieszkańców do zmieniania 
na lepsze swojego najbliższego 
otoczenia. 

Organizatorem programu jest 
TESCO (Polska), partnerem stra-
tegicznym i  fundatorem grantów 
Fundacja „Tesco Dzieciom”; part-
nerem merytorycznym Fundacja 
Pracownia Badań i  Innowacji 
Społecznych „STOCZNIA”. 

„Kino to nie nuda, a  Ty nie 
maruda” to projekt skierowany 
do dzieci i młodzieży, obejmujący 
zorganizowane zajęcia o charakterze 
edukacyjnym, kulturowym, rekre-
acyjnym i ruchowym, które zostały 
zaplanowane na lipiec br. Ich uczest-
nicy będą mogli nabyć nowe umie-
jętności, zdobyć wiedzę z różnych 
dziedzin, nawiązać nowe znajomości, 
zacieśnić więzi społeczne i między-
pokoleniowe, a przede wszystkim 
aktywnie i atrakcyjnie spędzić waka-
cyjne dni.

O tym, czy uda się pozyskać grant 
w wysokości 5000 złotych i projekt 
zostanie zrealizowany możemy 
zdecydować sami, oddając głos na 
projekt „Kino to nie nuda, a Ty nie 
maruda” w sklepach TESCO:
•	 Tuchów, ul. Kazimierza Wiel-

kiego 12
•	 Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 

(Galeria Gemini Park)
•	 Tarnów, ul. Starodąbrowska 17 

(w  pobliżu „starego” Szpitala 
E. Szczeklika)

•	 Tarnów, ul. Kościuszki 1 
(Centrum Handlowe Świt)

Wystarczy:
Robić zakupy w sklepie TESCO 

(jak najczęściej, liczy się nawet 
najmniejsza kwota).

Otrzymany za zakupy żeton 
wrzucić do urny z nazwą „KINO TO 
NIE NUDA, A TY NIE MARUDA”.

Urny opróżniane będą raz w tygo-
dniu lub w razie potrzeby częściej 
przez wyznaczonych pracowników 
sklepu TESCO; żetony zostaną 
zważone na specjalnych wagach 
i przeliczone na liczbę głosów odda-
nych na dany projekt.

TESCO wraz z  Fundacją „Tesco 
Dzieciom” przyzna nagrodę finan-
sową 160 projektom, które uzyskały 
największe poparcie klientów. Mamy 
szansę wspólnie zdobyć 5000 złotych 

i w Tuchowie zorganizować wakacyjny 
czas dla dzieci i młodzieży. Dlatego 
zachęcamy do głosowania, które 
potrwa od 11 maja do 7 czerwca br.

Nastawieni Na Kulturę
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Moc pozytywnej energii…

Czas na społeczeństwo obywatelskie
MAGDAlEnAMaRSZaŁeK

W ostatniej perspek-
tywie unijnej udało 
się pięknie rozwinąć 

gminę. Kwota zdobytych 
środków to około 94 mln 
złotych. Były też inne 
środki, krajowe. Zmoderni-
zowaliśmy wszystkie szkoły 
i przedszkole, czasami 
niemal od podstaw budynki 
użyteczności publicznej, 
w których dzisiaj zostały 
uruchomione filie tuchow-
skiego Domu Kultury. 
Biblioteka wraz z filiami 
zmieniła swoje oblicze, 
stając się nowoczesnym 
miejscem spotkań, wystaw 
i warsztatów. Powstały kilo-
metry sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, chodników 
i dróg, wreszcie strefa 

aktywności gospodarczej. 
Mamy się z czego cieszyć, 
mamy być z czego dumni.

Ale… najwyższy czas na budo-
wanie silnego społeczeństwa obywa-
telskiego. Czas na integrację lokal-
nych środowisk. Tę wewnętrzną i tę 
międzypokoleniową. Na ścisłą współ-
pracę mieszkańców z samorządem 
gminnym i wszystkimi jednostkami, 
które działają w ramach samorządu. 
Na zaangażowanie dzieci, młodzieży 
i osób starszych w życie społeczne 
oraz wspólne rozwiązywanie 
problemów, z jakimi się borykają. Na 
wykorzystanie przestrzeni powstałej 
w ostatnich latach, a mającej służyć 
mieszkańcom. Na zapełnienie sal 
w filiach Domu Kultury i Biblioteki 
po brzegi i  w  każdym możliwym 
terminie. Na wspólne organizo-
wanie wolnego czasu dzieciom, 
osobom niepełnosprawnym i star-
szym, rozwój wolontariatu, który 

uwrażliwia oraz pozwala dostrzec 
wiele aspektów życia. Wreszcie 
czas na budowanie porozumienia 
i zaufania mieszkańców do samo-
rządu, wzajemne silne wspieranie 
się i wspólną odpowiedzialność za 
środowisko, w którym żyjemy.

Można tego dokonać, na przy-
kład działając w stowarzyszeniach. 
Nie wiem, czy wiecie, ale na terenie 
naszej gminy w chwili obecnej zare-
jestrowano ponad 40 takich orga-
nizacji. Jedne już dawno przestały 
funkcjonować, inne są ograniczone 
do działania dla ściśle określonej 
grupy, na przykład dla osób niepełno-
sprawnych. Są też takie, które już dość 
wyraźnie zaznaczają swoją obecność 
i możemy podziwiać owoce starań 
ich członków. Powstają też nowe. Coś 
w naszym społeczeństwie dojrzewa, 
coś dobrego się wykluwa. Może warto 
wskrzesić kiedyś porzucone idee, dla 
których stowarzyszenia powstawały? 
Może warto „zaczepić się” do tych 

organizacji, które dzisiaj aktywnie 
działają? 

Z całą pewnością warto pokazać 
naszym dzieciom, naszej młodzieży 
w  dobie wirtualnego, materiali-
stycznego i  egoistycznego świata, 
że pomoc osobie potrzebującej daje 
znacznie więcej i na znacznie dłuższy 
czas satysfakcję, niż nowe markowe 
jeansy, które za miesiąc staną się 
niemodne i przestaną cieszyć. Warto 
wpajać, że osoba starsza z wiekiem 
może stać się mniej sprawna 
fizycznie, ale właśnie wtedy też ma 
najwięcej doświadczenia życio-
wego, którym może się podzielić. 
Warto wzbudzać w nich przeświad-
czenie, że plac zabaw i szkoła nie są 
niczyje. Są też ich dobrem, o które 
należy dbać i  je szanować. Oni są 
za nie odpowiedzialni na równi 
z rodzicem, nauczycielem i burmi-
strzem. Warto też uświadomić, że 
poza pazerną i nastawioną na zysk 
korporacją istnieje coś takiego, jak 

przedsiębiorczość społeczna. Łączy 
pracę z  pomocą osobom wyklu-
czonym, odrzuconym i może być 
pięknym sposobem na życie. To jest 
właśnie społeczeństwo obywatelskie, 
które należy nieustannie budować, 
wspierać i umacniać.

W środę 25 maja 
o godz. 10.00 w sali 
widowiskowej Domu 

Kultury w Tuchowie zain-
augurowany został projekt 
„Moc Pozytywnej Energii 
– aktywnie spędzamy czas 
w Dąbrówce Tuchowskiej, 
Lubaszowej, Łowczowie, 
Mesznej Opackiej i Piotrko-
wicach”. 

To przedsięwzięcie, adresowane 
przede wszystkim do dzieci z  tych 
miejscowości, będzie realizowane 
przez stowarzyszenie „Edukacja 
Drogą Do Sukcesu”, które powstało 
w grudniu ubiegłego roku i ma między 
innymi na celu przygotowywanie 
takich projektów, które służyć będą 
wszechstronnemu rozwojowi dzieci 
i młodzieży w gminie Tuchów oraz 
podejmowanie inicjatyw dla aktywi-
zowania w różnych dziedzinach całego 
lokalnego środowiska. Działają w nim 
głównie panie, które prowadzą szkoły 
społeczne w naszej gminie i na bazie 
tych szkół właśnie realizowany jest cały 
projekt, angażując zarówno nauczycieli, 
rodziców, jak i samych uczniów. Stowa-
rzyszenie złożyło wniosek do Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, który został 
bardzo wysoko oceniony, dzięki temu 
uzyskało wsparcie finansowe w wyso-
kości blisko 100 tys. zł na zrealizo-
wanie zadania. Partnerem inicjatywy 
jest Dom Kultury w Tuchowie, który 
wspiera niektóre działania w ramach 
jej realizacji.

Całe przedsięwzięcie jest 
niezwykle interesujące i potrwa aż 
do listopada bieżącego roku. Na 
początek, po konferencji inaugu-
racyjnej, dzieci miały okazję obej-
rzeć film Księga dżungli, który był 
swoistym prezentem z okazji zbliża-
jącego się Dnia Dziecka. Kolejnym 
etapem w czerwcu będzie seria pięciu 
pikników rodzinno-integracyjnych, 
na których przewidziano dużo 
zabawy, konkursów z  nagrodami, 
występów i degustacji. Pojawią się 
również elementy edukacyjne obej-
mujące między innymi naukę udzie-
lania pierwszej pomocy.

Kulminacyjnym punktem 
projektu będzie wrześniowa, trzy-
dniowa wycieczka do Zakopanego 
i Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Ma ona charakter turystyczno-
-edukacyjny i jej program jest bardzo 
bogaty. Przewiduje między innymi 
piesze wycieczki, wyjazd kolejką na 
Gubałówkę, zwiedzanie muzeów oraz 

wiele innych atrakcji dla uczestników. 
Myślę, że taka forma aktywnego 
spędzania czasu przypadnie dzieciom 
do gustu i pozostawi w ich pamięci 
wiele niezapomnianych wrażeń. 
Aby te wrażenia utrwalić, powstanie 
prezentacja multimedialna i zostanie 
wydany folder, będący relacją z całego 
przedsięwzięcia. W jego powstaniu 
będą aktywnie uczestniczyć dzieci, 
nauczyciele i rodzice, dobierając do 
niej fotografie, pisząc relacje i tworząc 
grafiki do publikacji.

Na zakończenie przewidywany 
jest konkurs, w  którym w  formie 
zabawowej uczniowie rywalizować 
będą o cenne nagrody, wykazując się 
wiedzą i umiejętnościami nabytymi 
podczas realizacji całego projektu.

Mam nadzieję, że ten w sumie 
nowatorski w naszej gminie projekt 
przypadnie do gustu przede 
wszystkim dzieciom i w przyszłości 
w  jakiejś zbliżonej formie będzie 
kontynuowany. Gratulując inicja-
tywy Stowarzyszeniu, czyli Paniom 
Dyrektorkom szkół z wymienio-
nych wyżej miejscowości, życzę 
dalszych równie trafnych pomy-
słów i  sukcesów w  zdobywaniu 
środków, a w ten sposób wzboga-
caniu życia społecznego i kultu-
ralno-oświatowego naszego lokal-
nego środowiska. Tak trzymać 
Drogie Panie!

Mariusz Ryś – 
koordynator projektu
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Sukcesy uczniów 
Szkoły Muzycznej 
I stopnia  
w Tuchowie
3 kwietnia br. na 

Międzynarodowym 
Konkursie Instrumen-

talistów Music Competition 
w Belgradzie (Serbia)  
angelika Słowik  
z kl. fortepianu A. Szajer 
zdobyła I miejsce. 

4 kwietnia br. na IX Międzyre-
gionalnym Przeglądzie Fortepia-
nowym w Lubaczowie uczniowie 
z kl. fortepianu J. Łukasik otrzymali 
nagrody: Karolina Starzyk i Oliwia 
Podraza zajęły I miejsce, a Borys 
Komisarz zdobył wyróżnienie. 

16 kwietnia br. w V Konkursie 
Muzyczno-Literackim „Czytanie 
w Trzcianie” w zakresie gry a vista 
Zuzanna Wróbel z  kl. gitary 
A. Manasterskiego zajęła I miejsce.

22 kwietnia br. na XV Przeglą-
dzie Zespołów Rytmiki w Strzyżowie 
Zespół Rytmiczny przygotowany 
przez N. Trzeciak zdobył wyróż-
nienie specjalne - najwyższą nagrodę.

29 kwietnia br. podczas 
VII Spotkań Gitarowych popula-
ryzujących twórczość Mirosława 
Drożdżowskiego dyplomy w randze 
medalu srebrnego zdobyli: duet 
Zuzanna Wróbel z  kl. gitary 
A. Manasterskiego i Aleksandra 
Wróbel z  kl. fletu Heleny Lis 
oraz Szymon Kociara z kl. gitary 
A.  Manasterskiego. Dyplomy 
w  randze medalu brązowego 
otrzymali: Karol Zając z kl. gitary 
A. Manasterskiego i Aleksandra 
Walocha oraz Marcelina Sarna 
z kl. gitary G. Kłaka.

7-8 maja na IV Ogólnopolskim 
Konkursie Młodych Indywidual-
ności Muzycznych w Sierpcu Ange-
lika Słowik z kl. A. Szajer otrzymała 
I nagrodę, nagrodę publiczności 
i propozycję koncertu z orkiestrą.

21 maja na II Konkursie Instru-
mentów Dętych, Akordeonu 
i Perkusji Szkół Muzycznych I st. 
w Trzcianie Nikola Zduń z kl. fletu 
H.  Lis i  na VII Chrzanowskich 
Spotkaniach Młodych Instrumenta-
listów Marian Witek z kl. skrzypiec 
K. Puta zdobyli wyróżnienia.

24 maja na I  Ogólnopolskim 
Konkursie Klarnetowo-Saksofo-
nowym w Świątnikach Górnych 
Anna Sikorska z  kl. saksofonu 
G. Kluzka otrzymała III nagrodę. 

Sukcesem zakończył się 
również udział naszych uczniów: 
Aleksandry Godniak, Ange-
liki Słowik, Karoliny Starzyk, 
Borysa Komisarza i  Szymona 
Koncewicza w XVII Międzynaro-
dowym Konkursie „Moje inspiracje 
muzyczne” w Nałęczowie. Oficjalne 
ogłoszenie wyników Konkursu 
nastąpi w czerwcu, o czym poinfor-
mujemy P.T. czytelników „Kuriera 
Tuchowskiego”.

Uczniom, Rodzicom oraz Peda-
gogom serdecznie gratulujemy, 
życząc kolejnych artystycznych 
sukcesów i radości ze spełnionych 
marzeń. Viva la musica! (Niech żyje 
muzyka!)

jan M. Gładysz
Dyrektor SM I stopnia 

w Tuchowie

I Szkolny Konkurs Pianistyczny 
w SM I st. w Tuchowie

Zagraniczne wojaże Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego z Tuchowa

W dniach 16-25 
kwietnia, w ramach 
jubileuszowej piel-

grzymki z racji Roku Świę-
tego i 150-lecia kultu Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, 
po austrii i Włoszech podró-
żował SChM. 

Chórzyści wraz z  grupą piel-
grzymów nawiedzili miejsca zwią-
zane ze świętymi ze Zgromadzenia 
Redemptorystów, m.in.: kościół św. 
Klemensa Hofbauera oraz katedrę 
w Wiedniu, a także Pagani – miejsce 
działalności św. Alfonsa, założyciela 
zgromadzenia i Materdomini – gdzie 
żył św. Gerard, znany orędownik 
niewiast spodziewających się potom-
stwa. Ogromnym przeżyciem było 
spotkanie u  grobu założycielki 
sióstr redemptorystek, sługi Bożej s. 
Marii Celeste Crostarosy w Fioggi, 
która w czerwcu zostanie ogłoszona 
błogosławioną. Bardzo dziękujemy 
za serdeczną gościnę Wspólnocie 
Sióstr Redemptorystek i  przeby-
wającej tam s. Kazi z  klasztoru 
w Bielsku-Białej.  Ponadto na trasie 
pielgrzymki znalazły się: Wenecja, 
Padwa, Rzym, Asyż, S. Giovanni 
Rotondo (św o. Pio), Nursja (św. 
Benedykt), San Angelo (miejsce obec-

ności Michała Archanioła), Monte 
Cassino, Loreto (gdzie wg tradycji 
znajduje się dom, w którym miesz-
kała Matka Boża). Wszędzie prezen-
towali swoje umiejętności, śpiewając 
w języku niemieckim i włoskim, co 
spotykało się z uznaniem. Wyjątkowy 
był wieczór środowy, bowiem jako 
chór uczestniczyliśmy w Nowennie 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i  mszy św. przed koronowanym 
Cudownym Obrazem MBNP 
w kościele redemptorystów na via 
Merulana w Rzymie. Spotkaliśmy tam 
ojców, których pamiętamy jeszcze 
ze studiów w tuchowskim semina-
rium, m.in. o. P. Andrukiewicza, o. 
M. Kotyńskiego, o. Andrzeja Wodkę. 
Licznie zebranym czcicielom przed-
stawiliśmy koncert pieśni maryjnych. 
Wrażeniom duchowym nie było 
końca, a podczas całej pielgrzymki 
towarzyszyła nam piękna pogoda, 
wspaniały przewodnik, który zasy-
pywał nas wiedzą o nawiedzanych 
miejscach oraz duchowa opieka 
o. Bogusława Augustowskiego, 
proboszcza i kustosza tuchowskiej 
bazyliki.

Ledwo minęły dwa tygodnie, a my 
znów opuszczaliśmy Tuchów i Polskę, 
tym razem w mocno okrojonym skła-
dzie (choroby, pogrzeby), jadąc do 

BARBARAGŁaDYSZ-
WSZOŁeK 

23 maja w sali 
widowiskowej 
DK w Tuchowie 

uczniowie klas II i III cyklu 
6-letniego oraz I-III cyklu 
4-letniego prezentowali 
swoje umiejętności na 
I Szkolnym Konkursie Piani-
stycznym, zorganizowanym 
przez dyrekcję i nauczycieli 
fortepianu. 

Do konkursu zgłosiło się 
18 uczniów, 16 przystąpiło do szkolnej 
rywalizacji. Uczestnicy zostali 
podzieleni na 4 grupy wiekowe: gr. 
1 – kl. II cyklu 6-letniego, gr. 2 – kl. 
III cyklu 6-letniego, gr. 3 – kl. I i II 
cyklu 4-letniego i gr. 4 – kl. III cyklu 
4-letniego. Prezentowane utwory 
oceniało jury w  składzie: Roman 
Zubek – honorowy przewodniczący, 
Jan M. Gładysz – przewodniczący, 
oraz Natalia Drozen-Czaplińska, 
Joanna Łukasik, Anna Szajer, Teresa 
Wójtowicz i  Barbara Gładysz-
-Wszołek – członkowie, które przy-
znało następujące nagrody i wyróż-
nienia:

Grupa 1:  Szymon Koncewicz 
(kl. A. Szajer) – I miejsce, Aleksandra 
Godniak (kl. N. Drozen-Czaplińskiej) 
– II miejsce, Borys Komisarz (kl. J. 
Łukasik) – III miejsce oraz Milena 
Budzik (kl. N. Drozen-Czaplińskiej) 
i  Zuzanna Kluzek (kl. J. Łukasik) 
wyróżnienia.

Grupa 2:  Karolina Starzyk 
(kl.  J.  Łukasik) i  Artur Cich 
(kl. A. Szajer) ex aequo I miejsce, 
Michał Maniak (kl. A. Szajer) 
– II  miejsce, Maciej Stańczyk 
(kl. N. Drozen-Czaplińskiej) – wyróż-
nienie.

Grupa 3: I miejsca nie przyznano, 
II otrzymał Arkadiusz Zając (kl. T. 
Wójtowicz), III – Julia Czech (kl. N. 
Drozen-Czaplińskiej), a wyróżnienie 
Kornelia Sajdak (kl. J. Łukasik).

Grupa 4: Julia Grzenia 
(kl.  B.  Gładysz-Wszołek) i  Karol 
Dudek (kl. A. Szajer) otrzymali 
I  nagrodę, II i  III nie przyznano, 
a  wyróżnienie trafiło do Jakuba 
Szablowskiego (kl. B. Gładysz-
-Wszołek).

Wszyscy uczestnicy oprócz 
dyplomów i wyróżnień otrzymali 
nagrody w  postaci nut na forte-
pian. Podsumowując konkurs, 
R. Zubek pogratulował uczniom 
naszej szkoły dobrego poziomu 
gry, zachęcił do dalszej wytrwałej 

pracy nad aparatem gry i doskona-
leniem warsztatu, aby każde wystą-
pienie sprawiało dużo radości i było 
satysfakcjonujące. Dyrektor szkoły 
dziękując uczniom za udział, P.T. 
nauczycielom za przygotowanie do 
konkursu i pracę w komisji juror-
skiej, wyraził nadzieję, że konkurs 
wpisze się na stałe w szkolny kalen-
darz wydarzeń artystycznych i z roku 
na rok będzie się rozwijał. Słowa 
wdzięczności skierował również 
pod adresem rodziców i szczerze 
oddanego tuchowskiej placówce 
byłego dyrektora ZSM w Tarnowie, 
a równocześnie niezmordowanego 
animatora kształcenia muzycznego 
w naszym regionie, pana Romana 
Zubka, licząc na dalszą owocną 
współpracę.

Z ojcem jubilatem janem Walentkiem po uroczystej sumie
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Laureaci XIX Małopolskiego Konkursu Pianistycznego
28 kwietnia br. 

w tuchowskim 
Domu Kultury 

odbył się XIX Małopolski 
Konkurs Pianistyczny  
im. I.J. Paderewskiego. 

Podjęta przed laty przez dyrektor 
SOM w  Tuchowie, dziś już śp. 
Agnieszkę Kowalik, idea aktywi-
zacji uczniów Społecznych Ognisk 
Muzycznych od 5 lat ewoluuje 
w  kierunku Szkół Muzycznych 
I st. Świadczy o tym z roku na rok 
zmniejszająca się liczba uczestników 
z SOM-ów. Tegoroczną edycję po raz 
kolejny organizowały dwie tuchow-
skie instytucje muzyczne: SOM 
i SM I st. Na konkurs zgłosiło się 
30 uczestników, ostatecznie wzięło 
w nim udział 29 młodych adeptów 
pianistyki. Jury w  składzie: prof. 
Andrzej Jasiński (AM Katowice) – 
honorowy przewodniczący, dr hab. 
Agnieszka Schulz-Brzyska (KUL 
Lublin) – przewodnicząca oraz mgr 
Marzena Pawlak (SM I st. Warszawa) 
i mgr Anna Szajer (ZSM Tarnów) 
po wysłuchaniu przewidzianego 
regulaminem programu przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I – Społeczne Ogniska 
Muzyczne

I  miejsce – Anna Karbowska 
z SOM nr 1 w Rzeszowie

II miejsce – Nadia Kopkowicz 
z SOM nr 1 w Nowym Sączu

III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie – Gabriela Kolak 

z SOM nr 1 w Rzeszowie

Kategoria II – Szkoły Muzyczne I st.
Grupa I
I miejsce ex aequo – Julia Wójcik 

z Sobolowa, Miłosz Kawałek z Gorlic, 
Karol Pytel z Limanowej

II miejsce ex aequo – Natalia 
Gąsior i  Amelia Orzechowska 
z Nowego Sącza 

III miejsce ex aequo – Julia Nowo-
sielska z Tymbarku, Lubomir Hojsak 
z Gorlic, Tomasz Jasek z Czasławia, 
Oliwier Lusawa z Katowic

Wyróżnienie – Amelia Ciochoń 
z Tarnowa, Rita Gajewska, Joanna 
Jabłońska, Szymon Kołodziejczyk, 
Jessica Kopkowicz, Marcelina 
Pietruszka i Daria Siedlarz z Nowego 
Sącza, Julia Pituch ze Starego Sącza 
oraz Amelia Waligóra z Łącka

Grupa II
I miejsce – nie przyznano
II miejsce ex aequo – Weronika 

Prylińska z Rabki-Zdroju i Hanna 
Szaro z Rzeszowa 

III miejsce – Laura Płatek 
z Katowic 

Wszystkim uczestnikom konkursu 
serdecznie dziękuję, a  laureatom 
składam gratulacje z osiągniętych 
sukcesów.

Po rocznej przerwie, dzięki życz-
liwości dyrektora Łukasza Gaja, 
koncert laureatów miał miejsce 
w  dworku patrona konkursu, 
I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. 
Tradycyjnie po rozdaniu nagród 
swoimi interpretacjami muzyki 
Chopina, Mozarta i Paderewskiego 
kolejny raz wprawił w zachwyt prof. 
Andrzej Jasiński. 

Panie Profesorze; bardzo 
serdecznie dziękuję za koncert i pracę 
w jury. Przyjazd do Tuchowa legendy 
polskiej pedagogiki pianistyki, 
osoby pełniącej funkcje jurorskie 
na całym muzycznym świecie, jest 
dla nas zawsze zaszczytem i nobi-
litacją. Dziękuję równie serdecznie 
Paniom Jurorom za wielkie zaan-
gażowanie i serce dane Tuchowowi 
oraz uczestnikom konkursu. Dzię-
kuję Panu Staroście, Romanowi 
Łucarzowi, który dołączył go grona 
wspierających konkurs tuchowski 
i  Panu Burmistrzowi, Adamowi 
Drogosiowi za mecenat i  sponso-
ring. Za logistyczną i organizacyjną 
pomoc słowa wdzięczności kieruję 
pod adresem pracowników DK 
w  Tuchowie z  Dyrektorem Janu-

szem Kowalskim na czele. Dziękuję 
również Nauczycielom tuchowskiego 
Ogniska i Szkoły. 

Szanowni Państwo – Uczestnicy 
XIX MKP im. I. J. Paderewskiego 
w Tuchowie, Nauczyciele i Rodzice 
– kolejna edycja konkursu prze-
szła do historii. Ufam, że zostanie 
w Państwa pamięci jako miłe prze-
życie, pełne artystycznych wzru-
szeń. Dziękuję za zainteresowanie 
i udział, to dla nas bardzo ważne, 

bowiem tylko w ten sposób konkurs 
ma szanse się rozwijać. Gratuluję 
świetnych uczniów, którzy w opinii 
jurorów bardzo dobrze sobie radzą ze 
scenicznymi występami. W 2017 roku 
odbędzie jubileuszowa, XX edycja 
konkursu, na którą już teraz bardzo 
serdecznie zapraszam. 

Z muzycznym pozdrowieniem 
jan Gładysz

koordynator konkursu

Zagraniczne wojaże Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego z Tuchowa
Oberpullendorfu (Austria, kraina 
Burgerlandu). Tam w parafii pw. św. 
Klemensa pracują redemptoryści 
polscy, a wśród nich o. Jan Walentek, 
który w tym roku obchodzi srebrny 
jubileusz kapłaństwa. To właśnie 
dzięki jego zaproszeniu mogliśmy 
wziąć udział w pięknej uroczystości 
przygotowanej przez tamtejszych 
parafian. Jeszcze w sobotę uczest-
niczyliśmy we mszy św., po której 
zaprezentowaliśmy koncert złożony 
z  pieśni okresu wielkanocnego 
oraz śpiewów związanych z Miło-
sierdziem Bożym i  sławiących 
Maryję, również w  tuchowskim 
wizerunku. Ogromnym przeży-
ciem były wykonywane wspólnie 
z  tamtejszym chórem kompo-
zycje do Ducha Świętego i  do 
Matki Bożej w języku niemieckim. 
Niedziela upłynęła nam naprawdę 
jubileuszowo; uroczystej sumie 
przewodniczył o. Jan w otoczeniu 
kapłanów miejscowych i z Polski. 
Śpiewy podczas mszy św. wykonały 
połączone chóry pod kierunkiem 
tamtejszego dyrygenta, Gergely 
Babinszki’ego, na organach grał 
tuchowski organista. W procesji 
wejścia i wyjścia świetnie zapre-
zentowała się kapela miejska (mała 
orkiestra dęta, w repertuarze której 

nie zabrakło polskiego akcentu – 
muzycy wykonali znaną pieśń 
powołaniową – Barkę). Jakże miłym 
zaskoczeniem dla nas Polaków był 
widok pozostających po uroczy-
stości na placu kościelnym wier-
nych, składanych indywidualnie 
życzeń dla jubilata przy dźwiękach 
orkiestry i śpiewie chóru, a także 
roznoszonych przez panie z komi-
tetu plackach i napojach. To było 
prawdziwe świętowanie. Uboga-
ceni i pełni wrażeń wracaliśmy do 
Tuchowa, wszak przed nami kolejne 
muzyczne wyzwania, tym razem 
związane z Wielkim Odpustem.

Ojcu Janowi Walentkowi jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy za zapro-
szenie i życzymy przez wstawien-
nictwo Królowej Kapłanów rozlicz-
nych Bożych łask na każdy kolejny 
dzień jego kapłańskiej i zakonnej 
posługi. Szczęść Boże i ad multos 
Annos.

jan Gładysz –
dyrygent SChM          

Sanktuaryjny Chór Mieszany 
po koncercie w kościele 

Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy przy 
via Merulana w Rzymie 

Fo
t. M

a
C

iej M
a

z
ia

rka



KATARZynAKRuPa 

festiwal zawodów to 
hasło, pod którym odbył 
się II Piknik Szkolny 

Zespołu Szkół w Tuchowie. 
Pierwszy termin przewi-
dziany był na dzień 14 maja 
2016 roku, jednak aura nie 
dopisała, dlatego decyzją 
organizatorów impreza 
została przeniesiona na 
21 maja 2016 roku. efekt 
był wspaniały. Pogoda była 
znakomita i chociaż wielu 
z zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie ludziom 
zmiana terminu pokrzyżo-
wała osobiste plany, należy 
podkreślić, że nic nie dzieje 
się bez przyczyny. 

Całość imprezy była wspaniała. 
Nawet samych organizatorów 
zadziwiał przepych i profesjonalizm 
uczestników. Na poszczególnych 
stoiskach można było znaleźć między 
innymi: logopedę, bibliotekarza, 
książkę do adopcji „Zaopiekuj się 
mną”, fryzjera, kosmetyczkę, księ-
gową, fotografa, redaktora, archi-
tekta, architekta wnętrz, stoisko 
artystyczne – Makaroniarnia, stoisko 
LO im. Mikołaja Kopernika – astro-
nomia, chemia, fizyka, geografia, 
stoiska Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych: mechanik samochodowy, 
informatyk, kucharz, kelner, hotelarz, 
technik żywienia i usług kulinarnych, 
techniki składania serwetek i ręcz-
ników, malowanie twarzy, mozaika 
artystyczna, kram lalkarski, miotełki 
z brzeziny (niezapomniany prezent, 
oryginalna pamiątka – brzozowe 
miotełki rozeszły się jak świeże 
bułeczki!), pierwsza pomoc, projek-
tant mody, florystka. Uczestnicy 
pikniku wykonywali zadania przy 
stoiskach z mapami myśli, określając 
cechy osób, które preferowane są 
w danym zawodzie. Samodzielnie, 
przez doświadczenie, rozmowę, 
można było poznać pracę wymie-
nionych przedstawicieli zawodów. 
Bardzo interesujące cechy znalazły się 
na plakacie ukazującym preferencje 
zawodowe oraz zakres obowiązków 
księgowej. Były to m.in. „wykonuje 
przelewy, robi rachunki, lubi mate-
matykę, pomaga kolegom…”. Życzę 
wszystkim, aby w każdym zawodzie 
jedną z cech człowieka, który stara 
się o dane stanowisko, była pomoc 
kolegom i koleżankom w przyszłej 
pracy.

Prócz ogromu tej wiedzy przeka-
zywanej w praktyce na gości czekały 
też inne atrakcje. Miasteczko stra-
żackie, cieszące się dużym zaintereso-
waniem dzieci i starszych, tory prze-
szkód, ścianka wspinaczkowa, kule 
wodne, ślizgawki dmuchane. Było 
też coś dla ciała: kiełbaski z grilla, 
popcorn, wata cukrowa. Ci, którym 
udało się zdobyć kupony, mogli 
bezpłatnie korzystać z wszystkich 
atrakcji oraz odebrać nagrody na 
stoisku z fantami.

Ogrom pracy włożyli wszyscy, 
którzy prezentowali swoje talenty na 
scenie. Między innymi były to przed-
stawienia Ambaras w bajkowym lesie 
klasy 3c, Zła godzina 3c gimnazjum, 
pokaz kelnerski, piosenki uczen-
nicy klasy 3b SP, występy wokalne 
zespołu szkolnego, cieszący się grom-
kimi brawami kankan oraz nauka 
tańców integracyjnych, tańce zespołu 
A&J Dance Mind, koncert piosenki 
francuskiej, pokaz kelnerski, taniec 
współczesny, pokazy judo, piłki 
nożnej, śpiew Pauliny Kloch oraz 
księdza proboszcza i  zabawa dla 
dzieci przygotowana przez samo-
rząd uczniowski pod kierunkiem 
pani pedagog.

Trzeba przyznać, że widok naszych 
uczennic w własnoręcznie wykona-
nych wiankach z żywych kwiatów, 
przykręcających śruby w rozłożonym 
silniku samochodowym i ich słowa: 
„Znalazłam swoje powołanie!” 
wywoływały uśmiechy zachwytu na 
twarzach obserwatorów. Całe rodziny 
samodzielnie przyrządzające szasz-
łyki, smażące naleśniki, chrupiące 
wyśmienite grzanki z pastą z suszo-
nych pomidorów, czy humusem, 
smakujące różne owoce w konkursie 
owocowym itd. to był niespotykany, 
niesamowity widok. Wielu młodych 
ludzi interesowało, jak można zepsuć 
komputer i jak on wygląda od środka, 
to też można było zobaczyć właśnie 
na naszym pikniku zawodów.

Należy docenić pracę wszystkich, 
nawet tych, których nie było widać 
na scenie. Byli to pracownicy obsługi 
naszej szkoły: panie sprzątające, 
obsługa kuchni, dyżurujący w szkole 
nauczyciele, wspaniali uczniowie, 
którzy pomagali przewieźć stoły, 

krzesła i  wszystkie potrzebne do 
organizacji pikniku rzeczy. Nie 
byłoby tego wydarzenia przede 
wszystkim, gdyby nie współpraca 
dyrektora Józefa Wzorka – pomy-
słodawcy całego przedsięwzięcia 

z Justyną Jaworską-Lipką – główną 
koordynatorką pikniku oraz wszyst-
kich nauczycieli, pracowników 
szkoły, uczniów, rodziców i wielu 
„dobrych duchów”, które nie chcą 
się ujawnić.

Festiwal zawodów nie udałby się, 
gdyby nie wspólna praca, życzliwość 
i pomoc wielu ludzi niezwiązanych 
ze szkołą. Za przygotowanie, udział 
i dobrą zabawę dziękujemy.
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AnnASTaNuCH-
MADEJ 

21 maja pogoda 
na szczęście nie 
zawiodła, podobnie 

jak nie zawiedli mieszkańcy 
Tuchowa. Od rana w pobliżu 
Domu Kultury i amfiteatru 
pracownicy i uczniowie 
tuchowskiego Zespołu 
Szkół oraz wiele życzliwych 
osób pracowało nad zain-
stalowaniem namiotów, 
sprzętu nagłaśniającego 
i innych niezbędnych rzeczy 
potrzebnych do przeprowa-
dzenia Pikniku Szkolnego. 
a trzeba powiedzieć, że były 
to jedynie ostatnie czyn-

ności wieńczące wielotygo-
dniowe przygotowania.

Piknik Szkolny, organizowany 
przez Zespół Szkół w  Tuchowie, 
odbył się po raz drugi.

Imprezę rozpoczął o godz. 14.00 
dyrektor Zespołu Szkół – Józef 
Wzorek.

Witając serdecznie zgromadzo-
nych gości, przedstawicieli władz, 
a  przede wszystkim rodziców 
i uczniów, zaprosił wszystkich do 
dobrej zabawy i korzystania z możli-
wości edukacyjnych, które piknik 
zapewniał.

Tegoroczny piknik odbywał się 
pod hasłem doradztwa zawodowego, 
co znalazło swoje odbicie w przy-
gotowanych namiotach i stoiskach. 
Swoją ofertę zawodową i edukacyjną 
prezentowały tuchowskie szkoły 
średnie – Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Boha-
terów Bitwy pod Łowczówkiem.

Była ona skierowana przede 
wszystkim do uczniów gimnazjum, 
ale wszyscy inni także mogli zapo-
znać się z osiągnięciami i umiejęt-
nościami uczniów tych szkół.

Do zagadnień związanych 
z  wyborem przyszłego zawodu 
nawiązywały specjalne „namioty 
zawodowe”, gdzie można było dowie-
dzieć się ciekawych rzeczy o zawodzie 
pielęgniarki i  ratownika medycz-
nego (ofertę prezentowali Krystyna 
Nalepka i Tomasz Burnat), a zawód 
architekta i architekta wnętrz przy-
bliżali uczniom Paweł Krupa, Alek-
sandra Płachno i Katarzyna Szary. 

Waldemar Dusza, Janusz Siemek 
i Marcin Śmierciak z portalu Ryglice 
i Okolice wprowadzali zaintereso-
wanych w tajniki zawodu reportera, 
a Lubosz Karwat prezentował predys-
pozycje i umiejętności potrzebne do 
tego, by zostać artystą.

Inne zawody, w których można 
było spróbować swoich sił lub 
uzyskać namacalny efekt umiejęt-
ności osoby zaproszonej to: fryzjer-
stwo (Anna Żydowska), florystyka 
(Anna Sajdak), fotografia (Grzegorz 
Kubit) oraz księgowość (Magdalena 
Marszałek). Zainteresowani mogli 
uzyskać niezbędne informacje także 
na temat zawodu kosmetyczki i logo-
pedy.

Uczniowie i nauczyciele ZSP przy-
bliżali takie zawody jak: informatyk, 
hotelarz, kucharz, mechanik samo-
chodowy i ekonomista. Zawodem 
o niesłabnącej renomie jest od lat 
zawód strażaka, dlatego miasteczko 
strażackie także było oblegane przez 
dzieci i młodzież.

Bo kto by nie chciał choć przez 
moment poczuć się jak bohater praw-
dziwej akcji ratowniczej?

Wiedzę na temat różnych 
zawodów można było wykorzystać 
także przy „mapach myśli”, gdzie 
z dostępnych elementów należało 
ułożyć i opisać zależności typu czło-
wiek – przyroda, człowiek – technika, 
itp. Warto było też odwiedzić namiot 
biblioteki i zaopiekować się wybraną 
przez siebie książką.

Za zdobyte na poszczególnych 
stoiskach kupony uczestnicy pikniku 
zyskiwali możliwość skorzystania 
z atrakcji w wesołym miasteczku lub 
wymiany na specjalne fanty.

Dla najmłodszych uczestników 
imprezy plenerowej organizatorzy 
przygotowali wiele ciekawych zajęć: 
projektowanie odzieży, układanie 
ozdób z  makaronu, malowanie 
twarzy, lalkarstwo, robienie miotełek, 
malowanie gipsowych odlewów oraz 
tor przeszkód.

Wszystkie te atrakcje były możliwe 
dzięki przygotowaniu i zaangażo-
waniu nauczycieli Zespołu Szkół 
w Tuchowie.

Drugą niewątpliwą atrakcją były 
występy artystyczne, odbywające się 
na scenie amfiteatru.

W tej części pikniku zaprezento-
wali się uczniowie Zespołu Szkół, 
Szkoły Muzycznej, ZSP oraz zapro-
szeni goście, a ich występy zapowia-
dali Justyna Jaworska-Lipka, Piotr 
Pierzchała i Tomasz Drogoś.

Tuchowianie mogli podziwiać 
popisy muzyczne szkolnego zespołu 
wokalnego w składzie:

Anna Sikorska, Patrycja Lisiak, 
Dominik Patyk, Mateusz Patyk, Paweł 
Sikorski, Paweł Hołda oraz gościnnie 
Szymon Niziołek z Olszyn.

Zespół, którego opiekunem 
muzycznym jest Wiesław Cieśla, 
wykonał utwory wokalne i instru-
mentalne. Wielbiciele muzyki mogli 
oklaskiwać także występy kwartetu 
saksofonowego z klasy muzycznej 
Grzegorza Kluzka, minikoncert 
piosenki francuskiej przygotowany 
przez Dorotę Galę-Niemczyk i  jej 
uczennice oraz przedstawienie Zła 
godzina przygotowane przez klasę 
III c gimnazjum pod okiem Agaty 
Kijowskiej.

Swoje umiejętności taneczne 
w brawurowym kankanie zaprezen-
towały gimnazjalistki pod kierun-
kiem Renaty Szeląg, a pokaz tańca 
nowoczesnego to występ Julii Starzyk.

Ciekawe programy zaprezentowali 
również najmłodsi uczniowie. Klasa 
III b, przygotowana przez Jadwigę 
Moździerz, wykonała piosenkę 
Zostawcie nam z wyraźnym przesła-
niem ekologicznym, a klasa III c – 
Barbary Potok – przedstawiła krótką 
inscenizację Ambaras w bajkowym 
lesie.

Uczniowie młodszych klas, 
uczęszczający na zajęcia Anny Siwek, 
pokazali, że tańczą równie dobrze, jak 
ich starsi koledzy.

Na pikniku nie mogło zabraknąć 
także pokazów sportowych. Swoje 
umiejętności piłkarskie prezentowali 
uczniowie z klasy sportowej Łukasza 
Jurka, a podopieczni trenera Krzysz-
tofa Guta mogli pochwalić się swoimi 
osiągnięciami w pokazie judo.

Wszyscy zgromadzeni na pikniku 
oklaskiwali występy wokalne gości: 
ks. Alfonsa Górowskiego i studentki 
wydziału wokalnego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego – Pauliny Kloch.

Na zakończenie imprezy odbyła 
się zabawa dla dzieci, która była 
miłym akcentem wieńczącym tego-
roczny piknik.

Należy podkreślić, że organizacja 
takiej imprezy nie byłaby możliwa, 
gdyby nie było dobrej woli i zaan-
gażowania wielu osób i instytucji. 
Dlatego organizatorzy II Pikniku 
Szkolnego wyrażają szczególne 
podziękowania za udział i pomoc 
w  przygotowaniu: burmistrzowi 
Adamowi Drogosiowi, posłowi Sejmu 

RP Michałowi Wojtkiewiczowi, Janu-
szowi Kowalskiemu, Wacławowi 
Ropskiemu, Annie Żydowskiej, 
Luboszowi Karwatowi, Grzegorzowi 
Kubitowi, Magdalenie Marszałek, 
Aleksandrze Płachno, Katarzynie 
Szary, Marzenie i Pawłowi Krupom, 
Annie Sajdak, Januszowi Siemkowi, 
Marcinowi Śmierciakowi, Michalinie 
i  Bolesławowi Pecom, Michalinie 
Jaworskiej, Tomaszowi Drogosiowi, 
Annie Siwek, Jakubowi Motyce, 
Tomaszowi Burnatowi, Krzyszto-
fowi Jasińskiemu oraz instytucjom: 
władzom miasta Tuchowa, władzom 
Starostwa Powiatowego, Radzie 
Rodziców ZS, dyrekcji i  pracow-
nikom Liceum Ogólnokształcącego 
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Tuchowie, dyrekcji i  pracow-
nikom Domu Kultury w Tuchowie, 
Centrum Zdrowia Tuchów, Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, portalowi Ryglice i Okolice 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Tuchowa i Dąbrówki Tuchowskiej.

Wyrazy wdzięczności kierujemy 
także do sponsorów tegorocznego 
pikniku, bez których ofiarności nie 
byłoby możliwe zorganizowanie 
imprezy o takim zasięgu i charak-
terze.

Dyrekcja Zespołu Szkół 
w  Tuchowie dziękuje za wsparcie 
finansowe firmom: ZICOM, MAWI, 
SWISSPOL, INTER RISK, PLAYNET, 
Magdalenie i Zbigniewowi Kamy-
kowskim z  firmy KAMBUS, oraz 
Ewie i Grzegorzowi Dudom z firmy 
KARMOT, Emilowi, Robertowi 
i Jarosławowi Osikom z firmy ROJAR, 
Kazimierzowi, Piotrowi i  Toma-
szowi Szablowskim z firmy KOREX, 
Waldemarowi Duszy, Mirosławowi 
Wojtanowiczowi, Danielowi Łazar-
kowi, Januszowi Grzeni, Maciejowi 
i  Elżbiecie Kędziorom, Paulinie 
i Mateuszowi Ptaszkowskim, Ewie 
i  Andrzejowi Więckom, Reginie 
i Robertowi Płowieckim, Wacławowi 
Sikorskiemu oraz Piotrowi Lipce.

Mamy nadzieję, że wszyscy goście 
i  uczestnicy Pikniku Szkolnego 
dobrze się bawili, a impreza wpisze 
się na stałe w kulturalny kalendarz 
Tuchowa. Zapraszamy za rok!

Jak nauka i zabawa wyszły poza szkolne mury 
– czyli II Piknik Szkolny

R E K l A M A
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 BOżENAWRONA

Rozmowa o przyszłości z uczniami Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Mesznej Opackiej
Mieszkacie w miejsco-

wości, której atutem 
jest usytuowanie na 

jednym ze wzgórz otacza-
jących Tuchów. Na co dzień 
możecie podziwiać piękne 
widoki, które z pewnością 
na zawsze zapamiętacie. 
Jak – waszym zdaniem – 
Meszna będzie wyglądać za 
kilkadziesiąt lat?

(Dzieci się przekrzykują: przyroda 
się zmieni, cała szkoła i wszystko!)

Kasia: Będzie jeszcze więcej 
kwiatów, jeszcze piękniejszy widok 
na góry.

- Czyli co? – Góry się zmienią?
Kasia: No, z  naszego punktu 

widzenia, tak.
Eryk: Będzie fabryka!
Piotrek: Będzie dużo więcej 

mieszkańców.
Kuba: Kościół będzie starszy, ale 

będzie ładniejszy, bo wszystko w nim 
będzie nowocześniejsze i odnowione.

Łucja: Wybudują większy parking 
do parkowania.

Angelika: My się zmienimy, 
będziemy mieli całkiem inny pogląd 
na to, co tutaj będziemy widzieć.

Jesteście uczniami małej szkoły, 
w której wszyscy się znają. Jednak 
niebawem zaczniecie się uczyć 
w  szkołach poza swoją miejsco-
wością, może w Tuchowie, może 
w Tarnowie... (dzieci gremialnie dopo-
wiadają: w Siedliskach!), a następnie 
w  innych wielkich miastach. Jak 
sobie wyobrażacie siebie w niezna-
nych miastach?

(Dzieci zgodnie twierdzą, że będą 
miały problemy w wielkim mieście: Tam 
będą dla nas nowe widoki i trudniej 
się będzie nam zachowywać w mieście 
niż na wsi. Tutaj mamy lepiej!) 

Kasia: Będziemy tęsknić za swoją 
miejscowością.

Nicola: Na wsi jest czystsze powie-
trze niż w mieście. Tam, w mieście 
w przyszłości nadal będzie brudne 
powietrze.

Angelika: Zaczniemy doceniać 
rzeczy, których tutaj nie doceniamy, 
na przykład przyrodę. Nikt nie będzie 
rzucał papierków i zaśmiecał miasta.

Piotrek: Będzie się miało nowych 
znajomych. To dobrze.

Eryk: Będziemy mieć bliżej do 
sklepów.

Łucja: W mieście nie będziemy 
chodzić na piechotę, tylko będziemy 
wszędzie jeździć autem.

Gdy byłam w  waszym wieku, 
też proszono uczniów, aby przed-
stawiali swoją wizję przyszłości. 
Większość z nas malowała dymiące 
kominy, bo właśnie tak wyobraża-
liśmy sobie nowoczesność. Dzisiaj 
wiem, że myliliśmy się. Nikt z nas 
nie przewidział komputerów czy 
telefonów komórkowych, a były też 
takie osoby, które twierdziły, że od 
kolorowych telewizorów psują się 
oczy, więc wolały czarno-białe. Jak 
sądzicie – co ciekawego pojawi się 
na świecie za kilkadziesiąt lat?

Mikołaj: Telewizor, co można 
składać.

Łucja: Takie małe okulary, które 
się nie składają, ale które się wkłada 
do pudełka.

Piotrek: Będzie pokój na świecie!
Nicola: W sklepach nie będzie 

kasjerek, tylko same roboty.
Oliwia: Będą same elektryczne 

rzeczy.
- A  na przykład gazowe i  na 

energię słoneczną?
- No…też będą.
Oliwier: Będą takie telefony, że jak 

się tylko powie, że chcemy rozmawiać 
z mamą, tatą, albo kimś innym, to one 
nas od razu połączą.

Bartosz (interesuje się strażą): 
Będzie lepsze uzbrojenie wojskowe. 
Na przykład helikoptery zdalnie 
sterowane, lepsze kamizelki kulo-
odporne. Samochody będą mieć 
czujniki dymu i zaraz wyjadą gasić 
pożar. Drony same będą patrolować 
wieś, czy się coś dzieje, czy nie.

Zuzia: W kawiarniach zamiast 
kelnerów będą roboty. To będzie 
przyjemne, ale ciastka nie powinny 
być plastikowe. 

Kiedyś dzieci marzyły, że na 
wakacje z całą klasą będą latać na 
Księżyc. Ta wizja ciągle pozostaje 
w sferze marzeń, ale pojawiła się 
holenderska firma, która zamierza 
wysłać ochotników na Marsa, aby 
tam się na stałe osiedlili, jednak bez 
możliwości powrotu na Ziemię. Czy 
chcielibyście z nimi polecieć?

( Nie, nie, nie… Taaak!, Nie! Tak! 
Nieeee…. – głośne przekrzykiwana, 
ale większość dzieci jest na nie.)

Eryk: Chciałbym, bo fajnie by było 
poznać nowe rzeczy, inne planety, 
ale…bez powrotu na Ziemię to by 
było troszkę nieprzyjemne. Mimo 
wszystko i tak bardzo chciałbym tam 
polecieć, bo na pewno inna planeta 
jest fajna.

Piotrek: Ja bym nie chciał pole-
cieć, bo tam na początku byłoby 
trudno, nie byłoby powietrza, 
a zbiorniki z tlenem kiedyś by się 
skończyły. Nawet gdybym tam zajął 
się produkcją tlenu, to i  tak nie 
chciałbym tam lecieć. Podobno tam 
na Marsie co jakiś czas jest deszcz 
diamentów.

Łucja: Chciałabym lecieć na 
Marsa, bo chciałabym stamtąd zoba-
czyć z  bliska Księżyc, bo Księżyc 
z Ziemi jest mały jak rogalik, bo jest 
wysoko.

Klaudia: Nie poleciałabym na 
Marsa, ale bardzo chciałabym pole-
cieć w kosmos.

Angelika: Ja bym poleciała, ale 
wzięłabym ze sobą wszystkich tych, 
których kocham i szanuję.

Kacper: Nie chcę jechać na Marsa, 
bo będą tam kosmici.

Z uczniami z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Mesznej Opackiej 
rozmawiała Elżbieta Moździerz.

Meszna Opacka, 12.05.2016 r.
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W Siedliskach „Rodzina zawsze razem się trzyma”!

Dzień orientacji zawodowej 
w Publicznym Gimnazjum w Siedliskach

HAlInAPIOTROWSKa 

W sobotę 16 maja 
w Zespole Szkół 
w Siedliskach odbyła 

się VII Rodzinna Majówka 
pod hasłem: „Rodzina zawsze 
razem się trzyma”. Trady-
cyjnie już majówka rodzinna 
rozpoczyna się nabożeństwem 
majowym, które poprowadził 
w tym roku ks. jakub Kuchta. 
Tym razem pogoda nie 
pozwoliła na zorganizowanie 
imprezy na świeżym powie-

trzu, było zimno i mokro. 
Mimo to impreza przepro-
wadzona w całości w szkole, 
głównie na sali gimnastycznej, 
udała się wspaniale! atrakcji 
było mnóstwo, mnóstwo 
zabawy i radości!

Zgodnie z tegorocznym hasłem 
można było zrobić sobie rodzinne 
zdjęcie, zagrać w szachy, poczytać, 
wziąć udział w quizach i rozmaitych 
konkursach, zjeść coś dobrego i po 
prostu spędzić czas z rodziną i znajo-
mymi. Oprócz stoisk przygotowanych 

przez Radę Rodziców swoją ofertę 
kulinarną zaproponowała również 
młodzież. Rodzicom wielu wzruszeń 
dostarczyły występy dzieci w przygo-
towanych na tę okazję programach 
artystycznych.  Dodatkową atrakcją 
był pokaz przeprowadzony przez 
strażaków – udzielanie pierwszej 
pomocy. Na zakończenie imprezy, 
która w tym roku trwała dłużej niż 
planowano, dyrektor Lucyna Jamka  
rozdała dyplomy i nagrody, rozstrzy-
gnięto także loterię fantową. 

Serdeczne podziękowania należą 
się organizatorkom Rodzinnej 

Majówki: Marzannie Gawron 
i  Annie Ogieli oraz wszystkim, 
którzy pomogli w zorganizowaniu 
tej rodzinnej imprezy.  Szczególne 
podziękowania w imieniu Dyrekcji, 
Grona Pedagogicznego oraz 

dzieci, należą się Radzie Rodziców, 
wszystkim sponsorom i rodzicom, 
którzy aktywnie zaangażowali się 
w przygotowanie tego wyjątkowego 
dnia.

HAlInAPIOTROWSKa 

Jak co roku uczniowie 
klas trzecich gimnazjum 
stoją przed trudnym 

wyborem szkoły ponadgim-
nazjalnej. 

Aby pomóc uczniom w podjęciu 
tej trudnej decyzji, w Zespole Szkół 
w Siedliskach 21 kwietnia 2016 r. został 
zorganizowany dzień orientacji zawo-
dowej pod hasłem: „Promocja zdrowia 
w doradztwie zawodowym”. Zostały 
zaproszone liczne szkoły z powiatu 
tarnowskiego, które prezentowały 
swoją edukacyjną ofertę. Zostali 
zaproszeni przedstawiciele z Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 
oraz doradca zawodowy z Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Tarnowie. Osoby te starały 
się dopomóc uczniom klas trzecich 
i ukierunkować ich w wyborze szkoły 
ponadgimnazjalnej oraz zawodu. 
Nie zabrakło również przedstawicieli 
różnych zawodów, którzy opowiadali 
o swojej pracy. Serdeczne podzięko-
wania dla Doroty Pierz i Waldemara 
Siwka oraz jego grupy projektowej za 
zorganizowanie tego jakże wartościo-
wego przedsięwzięcia. 
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60 lat OSP w Karwodrzy 
JAnUSZKOWaLSKI

29 maja 2016 r. 
odbyły się  
uroczystości  

jubileuszowe z okazji 
60-lecia OSP Karwodrza. 

Uroczystość rozpoczęła się przy 
remizie, gdzie dokonano odsłonięcia 
i poświęcenia kamienia okoliczno-
ściowego upamiętniającego to wyda-
rzenie. Następnie poczty sztandarowe 
jednostek OSP, w asyście Sanktu-
aryjnej Orkiestry Dętej, przemasze-
rowały na parking Zespołu Szkół. Tu 
odbyła się główna część jubileuszo-
wych obchodów. Mszę św. odprawili: 
proboszcz parafii NNMP w Tuchowie 
o. Bogusław Augustowski, kapelan 
strażaków gminy Tuchów ks. Tomasz 
Starzec oraz o. Łukasz Wójcik. Po 
mszy św. przeglądem pododdziałów, 
podniesieniem flagi państwowej 
i hymnem państwowym rozpoczęła 
się dalsza część oficjalnych uroczy-
stości. Krótki rys historyczny Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Karwodrzy 

przedstawił prezes, Jan Kosiba. Po 
tym zasłużonym strażakom wręczone 
zostały złote, srebrne i  brązowe 
medale za zasługi dla pożarnictwa 
oraz odznaki za wysługę lat. Krótkie 
wystąpienia mieli zaproszeni goście: 
Poseł na Sejm RP Michał Wojtkie-
wicz, Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Stanisław Sorys, 
etatowy Członek Zarządu Powiatu 
Tarnowskiego Jacek Hudyma, 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
Mieczysław Kras, przedstawiciel KM 
PSP w Tarnowie mł. brygadier Piotr 
Wójcik, Burmistrz Tuchowa Adam 
Drogoś. Meldunkiem dowódcy oraz 
defiladą zakończyła się uroczystość 
jubileuszowa. Wieczorem strażacy 
spotkali się w remizie na biesiadzie 
muzyczno-tanecznej.
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Jakub Rogoziński 
w II etapie  
ogólnopolskiego 
konkursu
„TAlEnT  
ZA TALENT” 

Studenckie Stowarzy-
szenie Cognitis już po 
raz 7. organizuje ogól-

nopolski konkurs dla aktyw-
nych maturzystów „Talent 
za Talent”, poszukujący 
najbardziej obiecującego 
przywódcy w Polsce wśród 
maturzystów! 

Jakub pozytywnie przeszedł 
pierwszy etap i  został zaproszony 
do uczestnictwa w kolejnym, który 
odbędzie się w dniach 1 – 2 czerwca 
2016 r. w Warszawie. 

Etap pierwszy składał się z dwóch 
części: 

Wypełnienia dokładnego formu-
larza doświadczeń i osiągnięć. 

Rozwiązania zadania indywidu-
alnego, którego celem było poznanie 
toku myślenia i sposobu rozwiązy-
wania problemów. Składało się ono 
z opisu projektu, w którym przejął on 
rolę koordynatora, a jego zadaniem 
było opisać to, co zrobiłby w opisanej 
sytuacji. 

II etap ogólnopolskiego konkursu 
„Talent za Talent” został zaplanowany 
na dzień 1 czerwca 2016 r. i polegać 
będzie na Assesment Center przepro-
wadzonym przez Deloitte oraz rozmo-
wach kwalifikacyjnych z dwudziesto-
-czteroma młodymi liderami, którzy 
zostali zakwalifikowani w I etapie. 

III i ostatni etap – gala finałowa 
odbędzie się 2 czerwca 2016 r., 
podczas której każdy z siedmiorga 
finalistów będzie przedstawiał 
prezentację na temat własnej wizji 
przywództwa. 

Serdecznie gratulujemy Kubie 
i trzymamy za niego mocno kciuki!

Więcej informacji o konkursie na: 
www.talentzatalent.pl 

Opracowała: 
Daria Rogozińska 

Zuzanna Piątek wyróżniona  
na eliminacjach wojewódzkich 
61. OKR w Krakowie

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Ardon, „Czas odwiedza Tuchów”, 1988 © The Ardon Estate                
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Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce 
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SESJA NAUKOWA 
„ŻYDZI TUCHOWSCY – W 120. ROCZNICĘ 

URODZIN MORDECHAJA ARDONA                 
(1896-1992)”  

16 CZERWCA 2016 R. W TUCHOWIE 

Serdecznie zapraszamy na sesję naukową,                 
która odbędzie się 16 czerwca 2016 r.                                         
w sali widowiskowej Domu Kultury, 

organizowaną w duchu wspólnego odkrywania 
historii i międzykulturowego dialogu. 

Sesja ta ma być hołdem złożonym dla żydowskich 
obywateli Tuchowa, którzy zginęli w Zagładzie oraz 

tych, którzy rozsławiają Tuchów w świecie.               
Wśród nich czołową postacią jest Mordechaj Ardon 

(Maks Bronstein), który po wyjeździe z Tuchowa               
i osiedleniu się w Erec Israel stał się jednym  

z najwybitniejszych izraelskich artystów malarzy. 

PROGRAM 

10.45      Spotkanie w Domu Kultury 
10.00  Odsłonięcie tablicy upamiętniającej  

tuchowskie getto 
10.30  Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 

Mordechaja Ardona  (Maksa Bronsteina) 
przy ul. Daszyńskiego 

11.00  Rozpoczęcie sesji, powitanie gości                              
i uczestników 

11.05  Dr hab. Michał Galas – „Historia i pamięć – 
dlaczego należy dbać o lokalne dziedzictwo” 

11.15  Tomasz Wantuch – „Społeczność żydowska  
miasta Tuchowa do 1939 r.”  

11.45  Dr Andrzej Mężyk – „Żydzi tuchowscy  
w czasie okupacji i w okresie powojennym”  

12.15  Małgorzata Derus – „Żydzi tuchowscy           
w świetle źródeł z archiwum Stanisława 
Derusa" 

12.45  Zakończenie I części sesji  
 
15.00  Rozpoczęcie II części sesji  
15.05  Dr Natasza Styrna – „Helena Grabschrift-

Taffet, artystka z Tuchowa” 
15.30  Dr Renata Piątkowska – „O twórczości 

Mordechaja Ardona”  
16.10  Pokaz filmu dokumentalnego o Mordechaju 

Ardonie „Portret Artysty – Mordechai 
Ardon”, reż. Yona Zarecki  

16.40  Dyskusja i zakończenie II części sesji 
 
17.00  Spotkanie na wystawach o Mordechaju    

Ardonie oraz „Listy do Sali: życie młodej 
kobiety w nazistowskich obozach pracy” 
Wywiad z Tomaszem Wantuchem  
o tuchowskiej społeczności żydowskiej – 
film przygotowany przez uczniów LO  
w Tuchowie 

20.00  „Jorcajt” – pokaz filmu Zuzanny Solakiewicz 
 

29 kwietnia 2016 r. 
w Państwowej 
Wyższej Szkole 

Teatralnej im. Ludwika 
Solskiego w Krakowie 
odbyły się eliminacje 
wojewódzkie 61. Ogólno-
polskiego Konkursu Recy-
tatorskiego. W Turnieju 
Poezji Śpiewanej wyróż-

nienie otrzymała Zuzanna 
Piątek z Domu Kultury 
w Tuchowie. Akompanio-
wała jej Dominika Lazaro-
wicz, a do poszczególnych 
szczebli eliminacji przygo-
towywał laureatkę andrzej 
Jagoda. Serdecznie gratulu-
jemy!

(Red.)



„Dzieci  
są nadzieją, 
która  
rozkwita  
wciąż na 
nowo (…)”

JAnUSZKOWaLSKI 

Tuchowska Majówka 
dla Matki w tym roku 
obchodziła jubileusz 

dwudziestolecia. 

Jak ten czas szybko mija. Przed-
szkolaki, które dwadzieścia lat 
temu występowały dla swoich mam 
dzisiaj niejednokrotnie przychodzą 
ze swoimi dziećmi, aby oglądać ich 

występy. Kolejne pokolenie śpiewa, 
tańczy i gra w tuchowskim amfite-
atrze, składa życzenia ukochanym 
mamusiom oraz kłania się i czci na 
majówce Matkę Bożą – matkę rodzin, 
narodów, ludzkości i świata. Ileż w tym 
piękna, tradycji, kultury i wiary. Takie 
wydarzenia utrwalają naszą tożsa-
mość, przekazują wartości i pozwa-
lają trwać przez wieki. Tuchowska 
majówka adresowana jest do matki 
i  do jej dzieci. Pięknie to ujął Jan 

Paweł II: „Dzieci są nadzieją, która 
rozkwita wciąż na nowo, projektem, 
który nieustannie się urzeczywistnia, 
przyszłością, która pozostaje zawsze 
otwarta”. Żeby dowieść owego majów-
kowego sedna, trzeba by przeglądnąć 
historię majówek przez dwadzieścia 
lat, poczytać w  gazetach, obejrzeć 
fotografie, odnaleźć swoją mamę, 
tatę, babcię, dziadka i odnaleźć siebie. 
Wiele się pewnie zmieniło, bo czas 
w miejscu nie stoi, ale nie zmieniła się 
idea trwania przy dobrym. Co w tym 
przypadku jest dobre, a nawet bardzo 
dobre? Wszystko, co na majówce 
się dzieje; wspaniałe występy dzie-
ciaczków z tuchowskich przedszkoli: 
Niepublicznego Przedszkola Integra-
cyjnego, Przedszkola Publicznego 
w Tuchowie, Ochronki Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek BDNP Niepu-
blicznego Przedszkola i Przedszkola 
Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr 
św. Józefa w Tuchowie. Na majówce 
wystąpiły również  formacje taneczne 
z Domu Kultury, zespół „VOICE” oraz 
grupa rytmiczno-baletowa. Były też 
atrakcje majówkowe: miasteczko 
strażackie, zjeżdżalnia, przewozy 

„maleńkim” zaprzęgiem konnym, 
malowanie na asfalcie i malowanie 
twarzy. Zorganizowana była loteria 
oraz konkurs wiedzy o  Tuchowie. 
Wieczorem spośród kuponów konkur-
sowych losowano atrakcyjne nagrody. 
Towarzystwo Miłośników Tuchowa, 
jak co roku, wyróżniło nagrodami 
uczniów tuchowskich szkół za szcze-
gólne osiągnięcia w nauce, sporcie 
i kulturze. Była też aukcja gadżetów 
przekazanych przez ważne tuchowskie 
osobistości. Do licytacji wystawiono 
między innymi kapelusz współorga-
nizatorki majówki, Ewy Stanisław-
czyk oraz kurtkę i rakietę do tenisa 
ks. proboszcza Alfonsa Górowskiego. 
Jak tradycja każe odbyło się nabo-
żeństwo majowe. Jak co roku były też 
wspaniałe potrawy: bigos i grochówka 
z kuchni polowej, kiełbasa z grilla oraz 
pyszne ciasta. Majówce tradycyjnie 
towarzyszyła akcja zbiórki pieniędzy 
na wsparcie Stowarzyszenia Rodziców 
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja” w Tuchowie oraz tuchow-
skiej „Caritas”. Majówkę prowadzili 
niestrudzona Ewa Stanisławczyk 
oraz jej syn Andrzej. Z całego serca 
dziękujemy wszystkim sponsorom 
i darczyńcom, którzy po raz kolejny 
wspierali to niezwykłe tuchowskie 
wydarzenie. 
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Retro 
Pociąg
Pamiętasz – był XX wiek,
po torach życia pociąg biegł,
koleją się zachwycał świat,
bo życie to podróży brat! 

Już słychać stukot szyn i kół,
na ciebie czekam, miły mój,
maszyny dobrze znany gwizd
i dym z komina, wiatru  świst!

Ruszamy w podróż, szkoda słów!
Maszyna parą: buch, buch, buch,
i serca stukot echem drży,
bo w tym pociągu ja i ty.

Dziś Pociąg Retro rusza znów,
do dawnych marzeń, myśli, słów,
sentymentalne spełnia sny.
Czy w tym pociągu będziesz ty?

Znów dudnią szyny, dusza gra,
przez Małopolski, piękny szlak.
O, jakże pragnę, by mnie wóz
na stację szczęścia mego wiózł.

Pamiętasz, był XX wiek,
po torach życia czas nam biegł,
znów do Tuchowa pociąg mknie.
Czy dzisiaj też odnajdziesz mnie?

Janina Halagarda
Tuchów, 15 maja 2016 r.

R E K l A M A

1 4 0  L AT  KO L E I  W  T U C H O W I E
1876-2016

MARIAKRaS 

W niedzielę 
15 maja 2016 r. 
przed godz. 15.00, 

zgodnie ze specjalnym 
rozkładem jazdy pociągów, 
na tory tuchowskiej 
stacji kolejowej wjechał 
z Krakowa pociąg retro. 

Przyjazd tego pociągu był dla 
mieszkańców naszego miasta i gminy 
prezentem od kolejarzy z Tuchowa, 
Nowosądeckiego Stowarzyszenia 
Miłośników Kolei oraz spółki PKP 
CARGO S.A., a okazją ku temu był 
jubileusz 140. rocznicy kolei żela-
znej na naszych ziemiach. Skład retro 
zestawiony był z parowozu i wagonów 
z początku XX wieku, które od lat 
są dopieszczane przez pracowników 
i miłośników Skansenu Kolejowego 
w Chabówce. Olbrzymia lokomotywa 
buchająca parą i dymem pozwoliła 
przenieść się w czasie kilkadziesiąt 
lat wstecz. 

Na przyjazd pociągu w Tuchowie 
oczekiwała duża liczba mieszkańców 
miasta i gminy. Na powitanie zagrała 
Sanktuaryjna Orkiestra Dęta pod 
batutą Piotra Kucharzyka. Pociągiem 
wypełnionym po brzegi przyjechali: 
burmistrz Tuchowa – Adam Drogoś 
wraz z małżonką w strojach z epoki 
lat międzywojennych, prezydent 
Tarnowa – Roman Ciepiela, wójt 
gminy Pleśna – Józef Knapik oraz 
w roli cesarza Franciszka Józefa – 
Szymon Wójcik, cesarzowej Austrii 
i królowej Węgier Elżbiety Amelii 
Eugenii – Paulina Kajmowicz, wiel-
kiego marszałka dworu Alfreda 
de Montenuovo – Obersthofme-
istera – Mariusz Kawa – uczniowie 
Publicznego Gimnazjum im. Kazi-
mierza Wielkiego w  Tuchowie. 
Historia kolei w Tuchowie zaczęła 
się bowiem 18 sierpnia 1876 roku, 
w  dniu 46 urodzin cesarza Fran-
ciszka Józefa, kiedy to w  kłębach 
pary i dymu, wśród huku, zgrzytu 
i gwizdu, wjechał na naszą stację kole-
jową pierwszy pociąg. Wtedy też to 
nowo wybudowana linia kolejowa: 

Tarnów – Tuchów – Stróże – Nowy 
Sącz – Leluchów została otwarta 
i przekazana do eksploatacji. Na tę 
uroczystość specjalnie zakupiono dwa 
parowozy wyprodukowane w Anglii, 
w  Manchesterze, które nazwano: 
„Góral” i „Bojan”. Całkowita długość 
nowej linii wynosiła 145,7 km dla 
regularnej komunikacji towarowej 
i pasażerskiej. W latach późniejszych 
linię obsługiwało 12 parowozów, 
40 wagonów osobowych i 200 towa-
rowych. Pociągi osobowe jeździły 
z prędkością 45 km/h, a towarowe 
25 km/h. Każdy z parowozów miał 
swoje imię, odpowiadające nazwie 
którejś ze stacji tej linii (np. Tarnów, 
Tuchów, Grybów).

Burmistrz Tuchowa, Adam 
Drogoś, powitał prezydenta 
Tarnowa, wójta gminy Pleśna oraz 
mieszkańców i  wszystkich gości. 
Podkreślił historyczność i  senty-
mentalną nutę tego wydarzenia. 
Przekazał okolicznościowe podzię-
kowania dla Kamila Filipowskiego 
– Prezesa Nowosądeckiego Stowa-
rzyszenia Miłośników Kolei oraz 
Macieja Panasiewicza – Naczelnika 
PKP CARGO S.A. Skansen Taboru 
Kolejowego w  Chabówce,  za 
uwzględnienie Tuchowa – obchodzą-
cego jubileusz 140-lecia kolei żela-
znej –  na trasie przejazdu pociągu 
retro, zaplanowanego w  ramach 
realizacji projektu pn. „Małopolskie 
szlaki turystyki kolejowej – II edycja” 
i postoju zabytkowego składu retro 
w  naszym mieście. Podziękował 
za to niecodzienne wydarzenie, 
promujące nasz region; za wspa-
niałą podróż historyczną, przywo-
łującą najpiękniejsze wspomnienia 
z  lat dziecięcych oraz wzbudza-
jącą zachwyt mieszkańców miasta 
i  gminy Tuchów. Równocześnie 
zaprosił do Tuchowa – przystanku 
w wędrówce pięknym, małopolskim, 
turystycznym szlakiem – do którego 
zawsze warto przyjechać oraz życzył 
wielu szczęśliwych podróży.

W czasie 34-minutowego postoju 
na stacji w Tuchowie uczestnicy tego 
wydarzenia mieli niepowtarzalną 
okazję, aby obejrzeć skład retro 

z zewnątrz oraz wsiąść do pociągu nie 
byle jakiego, zwiedzić jego zabytkowe 
wnętrze i porozmawiać z maszyni-
stami. Ciężka i ogromna lokomotywa 
– tak, jak w wierszu Juliana Tuwima 
wyrecytowanym przez Oliwię Muchę, 
uczennicę ze Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Zabłędzy – wzbu-
dziła zachwyt u dzieci oraz senty-
mentalne wspomnienia u dorosłych, 
którzy kiedyś dzięki takiej właśnie 
podróżowali. 

Specjalnie na to wydarzenie Janina 
Halagarda napisała wiersz pt. Retro 
Pociąg, który w formie piosenki – do 
melodii Ballady wagonowej Maryli 
Rodowicz – wykonali uczniowie 
Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie: 
Katarzyna Wnęk (śpiew), Anna 
Sikorska i Paweł Sikorski (akompa-
niament), przygotowani przez dyrek-
tora szkoły, Jana Gładysza.

Imprezę uświetnili również: 
jeźdźcy, zapaleńcy i hodowcy konni 
z  gminy Tuchów, grupa teatralna 
z Lubaszowej w strojach z dawnej 
epoki oraz przedstawiciele sołectw 
w strojach dożynkowych.

Z okazji 140-lecia kolei żelaznej 
w Tuchowie została wydana okolicz-
nościowa pocztówka, która rozda-
wana była przez członków Młodzie-
żowej Rady Gminy.

Pasażerowie i mieszkańcy mogli 
skosztować miodu z  pszczelego 
ula „Pasieki Radwan” z  Zabłędzy 
oraz posilić się na stoisku gastro-
nomicznym baru „Smaczny Kęs” 
z Zabłędzy. 

Po ponad półgodzinnym postoju 
pociągu retro w  Tuchowie – po 
uzupełnieniu przez strażaków wody 
– wyruszył on w  powrotną trasę 
do Krakowa. Niestety, nie wszyscy 
pasażerowie mogli skorzystać z prze-
jażdżki tym pociągiem, ponieważ 
zainteresowanie było tak duże, że nie 
dla wszystkich wystarczyło biletów. 
Ci, którym udało się kupić bilet 
w pociągu retro mogli uczestniczyć 
w degustacji tuchowskiej kiełbasy 
z masarni „Sajdak”. 

Mamy nadzieję, że pociąg retro 
zawita jeszcze w Tuchowie. Organi-
zatorzy obiecują w przyszłym roku 

przejazd pociągiem retro doliną rzeki 
Białej na trasie: Tarnów – Tuchów – 
Grybów – Stróże.

Za uświetnienie tego wydarzenia 
serdecznie dziękujemy: Sanktu-
aryjnej Orkiestrze Dętej z kapelmi-
strzem Piotrem Kucharzykiem na 
czele, grupie teatralnej z Lubaszowej 
z  księdzem proboszczem, przed-
stawicielom sołectw z  Łowczowa 
i Zabłędzy, którzy zaprezentowali się 
w strojach dożynkowych, dzieciom 
i młodzieży. Dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się i zaangażowali 
w jego przebieg. 

Szczególne podziękowania skła-
damy również strażakom z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tuchowie  
i Piotrkowicach za uzupełnienie wody 
w parowozie, dzięki czemu mógł on 
ruszyć w dalszą drogę.

Organizatorami wydarzenia  byli:
 – Burmistrz Tuchowa 
 – Nowosądeckie Stowarzy-

szenie Miłośników Kolei
 – Małopolskie Szlaki Turystyki 

Kolejowej
 – Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Małopolskiego
 – PKP CARGO S.A.
 – Inicjator trzeciego przyjazdu 

pociągu retro do Tuchowa – 
Krzysztof Jasiński 

 – Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Linii Kolejowych 
w Nowym Sączu

 – Dom Kultury w Tuchowie

Patronat medialny nad wydarze-
niem objęli:

„Kurier Tuchowski”
„Tuchowskie Wieści”
Tuchów Warto Zobaczyć

POCIĄG RETRO W TUCHOWIE
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Majówka  
u Paderewskiego
AnnABaRaN

8 maja bieżącego roku 
odbyła się cykliczna 
impreza w Kąśnej Dolnej.

Na zaproszenie KGW z  Cięż-
kowic uczestniczyło w tym wyda-
rzeniu Stowarzyszenie „Moje 
Siedlisko”. W  części plenerowej 
imprezy można było spróbować 
regionalnych potraw. 

Można było również zapoznać się 
z pracami lokalnych twórców oraz 
zwiedzić muzeum.

Największą atrakcją majówki był 
koncert trzech czołowych polskich 
tenorów.

Zgromadzeni w  Letniej Sali 
Koncertowej mogli udać się 
w muzyczną podróż śladami Jana 
Kiepury. Niezapomniane prze-
życie. Mimo niesprzyjającej aury 
frekwencja i humory dopisały.

I miejsce reprezentacji Tuchowa 
w Martfű na Węgrzech!
W dniach 29.04 

– 2.05.2016 r., 
na zaproszenie 

burmistrza Martfű Pappa 
antala, 5-osobowa dele-
gacja z Tuchowa w skła-
dzie: adam Drogoś, Teresa 
Drogoś, Grażyna Czop, 
Radosław Osika oraz 
Mateusz Piątek uczest-
niczyła w Międzynaro-

dowym Spotkaniu Miast 
Bliźniaczych na Węgrzech. 
Spotkanie organizowane 
było w ramach „Pikniku 
Majowego w Martfű”.

30 kwietnia odbyła się konfe-
rencja zatytułowana „Współpraca 
kluczem do sukcesu”, podczas 
której burmistrz Tuchowa przed-
stawił prezentację nt. historii 

16 lat spotkań miast bliźniaczych. 
Natomiast 1 maja odbyła się majówka 
miejska, podczas której przeprowa-
dzono konkurs przyrządzania gulaszu 
i  zup. Miło nam poinformować, 
że w drugiej kategorii ugotowany 
żurek po polsku – przygotowany 
przez Teresę Drogoś i Grażynę Czop 
(z  tuchowskiej kiełbasy wiejskiej 
i białej, boczku oraz jajek) –  zdobył 
I miejsce – gratulujemy!

II WySTAWA 
Joanny Srebro-Drobieckiej 
w Tuchowie
W niedzielę 15 maja br. 

w godz. od 10.00 do 
18.00 na dziedzińcu 

przy Sanktuarium Matki 
Bożej w Tuchowie miała 
miejsce druga już wystawa 
tarnowskiej malarki  
j. Srebro-Drobieckiej 
(1932 – 2006). Pierwsza 
wystawa odbyła się w Małej 
Galerii „Przedstawmy się”, 
działającej przy Bibliotece 
Publicznej w Tuchowie 
(24.09.2013 – 30.10.2013). 

J. Srebro ostatni etap swojego 
życia spędziła w  Domu Pogodnej 
Jesieni w Tuchowie, gdzie znajduje 
się część jej dorobku artystycznego. 
Na majowej wystawie zaprezento-
wano 22 obrazy, m.in.: Portret (1962), 

Za drutami (1964), Ukrzyżowany 
(1991), Grajmy Panu na harfie (1997), 
Zamułka (1997). 

Podczas wystawy można było 
nabyć album Srebro, wydany niedawno 
przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa 
Prowincja Tarnowska. Album zawiera 
76 fotografii, obrazów oraz biografię 
i wspomnienia o J. Srebro w języku 
polskim, angielskim i  francuskim 
(jeszcze do nabycia w DPJ Tuchów, 
ul. św. Józefa 9). 

Wystawę zwiedziło kilkadzie-
siąt osób. W Księdze Pamiątkowej 
Wystaw wpisali się nie tylko miesz-
kańcy Tuchowa i okolic, ale także 
pielgrzymi m.in. z Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Nowego Sącza, Białki 
i Tarnowa. 

Organizatorem dwóch wyżej 
wymienionych  wystaw malarstwa 

J. Srebro była Fundacja Dzieło 
Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego działająca przy 
DPJ w Tuchowie. Koordynatorem 
przedsięwzięcia był Zarząd Fundacji, 
z którym współpracę podjęli: członek 
Rady Fundacji, 13 przedstawicieli 
wolontariatu młodzieżowego i siostry 
józefitki z tuchowskiej wspólnoty. 

Organizatorzy składają podzię-
kowanie ojcom redemptorystom, 
bo dzięki ich przychylności wystawa 
mogła się odbyć w  miejscu, do 
którego przybywała kiedyś J. Srebro 
(wiadomość z relacji zwiedzającego 
wystawę tuchowianina), a  także 
pracownikom tuchowskiego Domu 
Kultury za wypożyczenie sztalug 
niezbędnych do prezentacji obrazów.

W imieniu Zarządu Fundacji
Zdzisława Krzemińska
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PIERWSZy TUCHOWSKI
WIECZÓR KABARETOWy
AnDRZEJJAGODA

Tuchów to miasto, 
w którym naprawdę 
wiele jest ciekawych 

wydarzeń kulturalno-
-rozrywkowych. W tym 
roku do ich grona dołą-
czył Pierwszy Tuchowski 

Wieczór Kabaretowy, który 
odbył się 21 maja w sali 
widowiskowej tuchow-
skiego Domu Kultury.

Tym razem grupa teatralna Fabuła 
postanowiła zmierzyć z inną formą 
– kabaretową. Na scenie pojawili się: 
Marta Kras, Natalia Baran, Alek-

sandra Armatys, Monika Siedlik, 
Patrycja Rusin, Klaudia Kucharzyk, 
Sebastian Karpiel i Łukasz Lewicki. 
To oni dali popis kabaretowy, 
prezentując mieszankę skeczów. Ich 
tematyka to szkoła w odwróconym 
zwierciadle. Dużą porcję śmiechu 
dostarczyły widzom między innymi 
spotkania na wywiadówce, stud-

niówce, uczelni czy uniwersytecie 
trzeciego wieku. Grupa ze swadą 
zabawiła widzów prezentowanymi 
scenkami. Myślę, że każdy znalazł 
coś wesołego, relaksującego podczas 
wieczornego spotkania. Można było 
bowiem pośmiać się z szarej rzeczy-
wistości widzianej oczami kabare-
ciarzy. Humoru było co nie miara. 

Wszyscy, którzy przybyli na wspo-
mniany wieczór kabaretowy, mogli 
bawić się żartami przez blisko półtora 
godziny. Wykonawcy zostali przez 
publiczność nagrodzeni gromkimi 
brawami nie tylko po występie, ale 
także po następujących po sobie 
skeczach. 
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XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2016  
„Biblioteka inspiruje”
BOżENAWRONA 
AnnACZOPeK 
MARIAWaBNO 

9 maja
W filii w Siedliskach odbyło się 

głośne czytanie dla przedszkolaków. 
Były zabawy w  kąciku malucha, 
puzzle, warcaby, układanki, a także 
gra terenowa w  ukryte skarby 
w bibliotece. Na koniec przygotowano 
słodki upominek i niespodziankę: 
Madzia Kaczka – laureatka gminnego 
konkursu recytatorskiego – prezen-
towała swoje umiejętności recyta-
torskie. Wszyscy dobrze się bawili.

10 maja 
Tradycyjnie już w  Siedliskach 

przeprowadzono akcję uwalniania 
książek – bookcrossing. Znalezione 
w różnych punktach miejscowości 
książki można było zabrać do domu.

11 maja
W  Siedliskach odbyło się 

spotkanie z  policjantami Piotrem 
Batorem i  Joanną Erazmus. 
Uczniowie klas drugich uważnie 
słuchali o bezpiecznym poruszaniu 
się na drodze: pieszo, rowerem, 
korzystaniu z  sieci i  nielegalnym 
koncie na Facebooku, a także dowie-
dzieli się, jak reagować na niezna-
jomego i  zachowywać się w  lesie. 
Uczniowie aktywnie uczestniczyli 
w spotkaniu i zadawali wiele pytań. 
Była to niezwykła frajda dla dzieci.

W  Tuchowie otwarto w  Małej 
Galerii „Przedstawmy się” wystawę 
malarstwa Klaudii Płachno. Wernisaż 
tradycyjne zgromadził wielu miło-
śników sztuki. Tytuł wystawy to 
„Malarstwo Klary”. Autorka prezen-
towanych prac to młoda, zaledwie 
18-letnia tuchowianka. Malarstwem 
interesuje się od zawsze, gdyż mama 
artystki także maluje obrazy. Na 
wystawie prezentowane są prace 
o różnorodnej tematyce i technice 
plastycznej. Fantastyka, surrealizm 
to główne tematy prac. Obrazy inspi-
rowane są literaturą, filmem, a także 
własną wizją rzeczywistości. Jest też 
mroczny akcent. Wynika on z fascy-
nacji muzyką metalową i  stylem 

gotyckim. Na wystawie prezentowane 
są także prace inspirowane przyrodą 
i pięknem otaczającego świata. Młoda 
artystka poszukuje, eksperymentuje 
i uczy się. Odkrywanie i promowanie 
ludzi z pasją i talentem to główny cel 
działania galerii. Dlatego zapraszamy 
wszystkich, wystawę można obejrzeć 
w godzinach otwarcia biblioteki.

12 maja
W Jodłówce Tuchowskiej podsu-

mowano konkursy ogłoszone dla 
czytelników oraz uroczyście wręczono 
nagrody laureatom. W konkursie foto-
graficznym ogłoszonym na Facebooku 
„Wiosna, wiosna wkoło” wpłynęło 
dziewięć zdjęć z okolic naszej miej-
scowości. Zwycięzcy zostali wybrani 
podczas głosowania na Facebooku. I i II 
miejsce zajęła Sara Hołda, natomiast 
III miejsce Roman Osika. Laureaci 
otrzymali dyplomy oraz nagrody książ-
kowe ufundowane przez Bibliotekę 
Publiczną filię w Jodłówce Tuchowskiej. 
Natomiast w Zespole Szkół odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród laure-
atom konkursów: „Wiosna, ach to 
ty...” – adresowanego do dzieci klas 
0 – III oraz konkursu dla DKK na 
plakat promujący czytelnictwo. Młodzi 
czytelnicy otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe.

13 maja
W  Bibliotece Publicznej 

w Tuchowie miało miejsce uroczyste 

rozdanie nagród w konkursie „Książ-
kowy okaz”. Były nagrody, pamiąt-
kowe zdjęcia i  niespodzianki dla 
wszystkich obecnych na spotkaniu. 
Wystawa prac konkursowych znaj-
duje się w  holu biblioteki, zapra-
szamy do zwiedzania. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu za 
przygotowanie pięknych prac.

Jeśli chcecie być Państwo na 
bieżąco z wydarzeniami w naszych 
placówkach, zapraszamy do 
śledzenia naszej strony internetowej  
www.biblioteka.tuchow.pl i  polu-
bienia nas na Facebooku.
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BOżENAWRONA 

17 maja w naszej 
bibliotece gościł 
Paweł Kowalczyk, 

autor książki „Czerwone 
drogi Auroville. Wolontariat 
w Indiach i świat tamilskich 
wiosek”. 

Pokazał na własnym przykładzie, 
iż możemy spełniać marzenia, zmie-
niać świat i swoje życie. Powyższa 
myśl Mahatmy Gandhiego jest najlep-
szym podsumowaniem tego inspiru-
jącego spotkania, w którym uczest-
niczyła młodzież z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w  Tuchowie 
oraz kilku seniorów lubiących 
aktywnie wypełniać swój wolny czas. 
Paweł Kowalczyk ukończył prawo 
na uniwersytetach we Frank-
furcie nad Odrą, w Poznaniu oraz 

w Tuluzie, studiował na kierunku 
Azja Wschodnia oraz Opracowy-
wanie Projektów Rozwoju Zrówno-
ważonego w Barcelonie. Pracował 
w Międzynarodowym Departamencie 
Assistance w Zurich España. W 2010 
roku spędził w Auroville, jako wolon-

tariusz, sześć miesięcy i powracał tam 
przy okazji każdego kolejnego pobytu 
w Indiach. Podczas spotkania autor 
wyjaśniał, czym jest Auroville oraz 
przedstawiał innowacyjne projekty 
i oddolne inicjatywy ludzi o wielkim 
sercu, którzy poświęcili swój talent 

i środki tak zwanej „sprawie” i prezen-
tował swoją książkę, będącą opisem 
jego przygody z Indiami.

Jest to prawdopodobnie pierwsza 
w  Polsce książka opowiadająca 
o  niespotykanym w  skali świata 
projekcie/eksperymencie ekowioski 
Auroville w południowych Indiach, 
wspieranym od samego początku 
istnienia przez UNESCO i  wiele 
międzynarodowych i krajowych orga-
nizacji rządowych i pozarządowych. 
W ceremonii inauguracji projektu 
w 1968 roku uczestniczyli przedsta-
wiciele 124 państw (Polskę reprezen-
tował nasz ambasador w Indiach). 

Społeczność Auroville jak i przy-
jeżdżający wolontariusze to nie tylko 
mozaika narodowościowa, wiekowa, 
ale i społeczna (przedstawiciele świata 
nauki, którzy pracują w działających 
na terenie Auroville laboratoriach 
naukowych, byli pracownicy między-

narodowych korporacji i  insty-
tucji międzynarodowych, rodziny 
z  dziećmi, pokolenie dawnych 
hipisów, studenci, młodzi profesjo-
naliści). Książka opowiada o wyzwa-
niach codziennego życia w tropiku, 
codzienności na indyjskiej wsi oraz 
o ciekawych i odważnych inicjaty-
wach i  pomysłach tej wyjątkowej 
wspólnoty, która przez własny przy-
kład chce pokazać, że można trak-
tować pracę jako wyrażenie swoich 
głębokich aspiracji i tęsknot. 

Oryginalność Auroville powoduje, 
że co roku w poszukiwaniu inspiracji 
przybywają do tego miejsca tysiące 
wolontariuszy i stażystów z całego 
świata. Nic nie stoi na przeszko-
dzie, by byli to także młodzi ludzie 
z  Tuchowa. Kto nie mógł być na 
spotkaniu, będzie mógł wypożyczyć 
książkę Pawła Kowalczyka w biblio-
tece.
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„Musimy być zmianą, którą chcemy widzieć” 
(Mahatma Gandhi)

R E K l A M A
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Opowiem Ci ciekawą historię…

Spotkanie z pisarką Beatą Ostrowicką 
w Jodłówce Tuchowskiej

BOżENAWRONA

Tych historii w wyko-
naniu Krzysztofa Petka 
było bardzo wiele.  

Od syberyjskich mrozów, po 
amazońskie upały, od mazurskiego 
survivalu, po rumuńskie bezdroża 
– to wszystko możemy znaleźć na 
kartkach jego książek. Autor przy-
jechał do nas 25 kwietnia na zapro-
szenie Dyskusyjnych Klubów Książki, 
które tworzą uczniowie z Zespołu 
Szkół w Burzynie oraz Zespołu Szkół 
w Siedliskach.  Rano rozmawiał 
z czytelnikami w sali widowiskowej 
Domu Kultury, następnie pojechał 
na spotkanie z młodzieżą do szkoły 
w Siedliskach, natomiast wieczorem 
w naszej czytelni odbyło się spotkanie 
dla dorosłych. 

Zaproszony gość bardzo szybko 
nawiązał bezpośredni kontakt 
z  czytelnikami. Okazał się wspa-
niałym mówcą i człowiekiem z dużym 
poczuciem humoru. Bardzo ciekawie 
opowiadał o swojej pracy i różno-
rodnych zainteresowaniach. Przed-
stawił się jako dziennikarz, promotor 
zdrowego stylu życia i aktywności 
społecznej, organizator wypraw 
i obozów oraz jako pisarz. Zachęcał 
ludzi do aktywności, rozwijania 
własnych zainteresowań i dążenia do 
spełniania marzeń. Swoją opowieść 
uzupełniał zdjęciami z różnorodnych 
wypraw w najdalsze zakątki świata. 
Autor także podzielił się wiedzą, jak 
pracuje dziennikarz, w jaki sposób 
powstają jego książki. W swoich 
utworach przedstawia zagrożenia, 
jakie czyhają na dzisiejszą młodzież: 
narkotyki, sekty. Receptą na przeciw-
stawienie się im jest wiedza, bo tylko 
my kierujemy swoim życiem, a bunt 

nie jest niczym złym, jeśli prowadzi 
do konstruktywnych działań. 
Znajomość sztuki walki wing 
tsun, którą Krzysztof Petek może 
się poszczycić, bardzo zaintereso-
wała młodzież. Pisarz uzmysławiał 
wszystkim zgromadzonym, że najważ-
niejszym narzędziem samoobrony 
jest własne ciało, ręce i nogi, a nie 
broń palna czy nóż. Pokazał, biorąc 
na ochotnika jednego z młodych 
uczestników spotkania, kilka podsta-
wowych i życiu chwytów obronnych. 
Zaprezentował, jak prawidłowo 
zachować się w przypadku napaści. 
Natomiast dorośli towarzyszyli auto-
rowi w jego podróży do Mayapo 
w Peru. Autor bardzo barwnie 
opowiadał, jak wyglądała ta niezwykła 
wyprawa w głąb selwy w dorzeczu 
Amazonki. Na zakończenie każdego 
spotkania można było kupić książki 
napisane przez  Krzysztofa Petka wraz 
z jego autografem.

MARIAWaBNO 

4 maja gościliśmy pisarkę 
Beatę Ostrowicką, 
autorkę powieści dla 

dzieci i młodzieży. 

Przyjechała ona do Jodłówki 
Tuchowskiej na zaproszenie Dysku-
syjnego Klubu Książki działają-
cego przy Bibliotece Publicznej, 
a  spotkanie odbyło się w Zespole 
Szkół. Pisarka opowiadała o swojej 
twórczości młodzieży z klas od IV 
do VI oraz z gimnazjum. Obecni 
byli również dyrektor Biblioteki 
Publicznej w  Tuchowie Bożena 
Wrona, dyrektor Zespołu Szkół Kata-
rzyna Osika oraz wychowawcy klas.

Pisarka mieszka w  Krakowie, 
debiutowała w  1995 r. powieścią 
„Niezwykłe wakacje”, od razu zdoby-
wając uznanie krytyków i  czytel-
ników. Otrzymała wiele nagród 
i  wyróżnień za swoją twórczość, 
w tym nagrodę sezonu wydawniczego 
IKAR’95 oraz wyróżnienie Polskiej 
Sekcji IBBY, książka pt. „Ale ja tak 
chcę” zdobyła tytuł książki roku 2006 
Polskiej Sekcji IBBY, a „Lulaki, pan 
czekolada i przedszkolaki” została 
wpisana na listę Fundacji ABC 
prowadzącej akcję „Cała Polska czyta 
dzieciom”.

Utwory Beaty Ostrowickiej zawie-
rają elementy powieści historycznej, 
baśni i powieści fantastycznej, wzbo-
gacone są także o  wątki przygo-

dowe. W swoich utworach porusza 
problem tolerancji i umiejętności 
odnalezienia się w grupie, a szcze-
gólnie akcentuje znaczenie praw-
dziwej przyjaźni.

Młodzież żywo reagowała podczas 
spotkania, zadając wiele pytań, m.in.: 
ile napisała utworów i w jaki sposób 
dobiera bohaterów, ile przeciętnie 
zajmuje jej napisanie jednej książki. 
Padło również pytanie od dwójki 
uczniów – którzy interesują się 
pisarstwem – z kim należy się skon-
taktować, aby wydać swoją własną 
książkę.

Na zakończenie autorka rozda-
wała autografy. Najbardziej aktywna 
młodzież otrzymała upominki.

R E K l A M A
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Zapisz sie do lekarza  

( USG, RTG, Mammograf, 

gabinety

poradni

 Podstawowej Opieki Zdrowotnej   
W Trosce o Ciebie

zespół 35 specjalistycznych  

nowoczesny oddział    

pracownie diagnostyczne 

Tomografia Komputerowa)   

uznani specjaliści 
kompleksowo wyposażone 

  

Chirurgii Jednego Dnia 

Ośrodek Rehabilitacji

  

Tuchów ul.Szpitalna 1

tel. 14 65 35 100 
kompleksowość świadczeń 
konkurencyjny czas oczekiwania  

R E K l A M A

Ćwiczyli przed ŚDM
ŁUKASZGIeMZa 

Organizowane w Polsce 
Światowe Dni 
Młodzieży sprawiły, 

że kilka miesięcy temu 
w głowach komendantów 
gminnych ZOSP RP tj. 
Wiesława Siedlika (gm. 
Ryglice), Łukasza Giemzy 
(gm. Tuchów) oraz Leszka 
Szumińskiego (gm. Cięż-
kowice) zrodził się pomysł 
przeprowadzenia wspólnych 
ćwiczeń ze szczególnym 
uwzględnieniem działań 
z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. 

Plany, propozycje i  wspólne 
rozmowy doprowadziły do tego, że 
po kilku tygodniach przygotowań, 
w piątek 27 maja, do miejscowości 
Lubcza (gm. Ryglice) przyjechało ponad 
100 druhów, aby wziąć udział w ćwicze-
niach. Ćwiczenia gminne z udziałem 
sił i środków trzech gmin południowej 
części powiatu tarnowskiego zostały 
przeprowadzone pod czujnym okiem 
rozjemców, którymi byli funkcjona-
riusze KM PSP w Tarnowie na czele 
z mł. bryg. Piotrem Wójcikiem i aspi-
rantem Tomaszem Burnatem. Za przy-
gotowanie pozorantów do ćwiczeń 
oraz ich przebieg odpowiedzialni byli 
instruktorzy z Centrum Ratownictwa 
Medycznego z Wrocławia. Rolę dyżur-
nego stanowiska kierowania utworzo-
nego na potrzebę ćwiczeń w miejscowej 
strażnicy pełnił asp. sztab. Piotr Latocha.

Na zaproszenie organizatorów 
odpowiedzieli także: Małopolska 
Kolumna Transportu Sanitarnego, 

której ratownicy wraz z  dwoma 
pojazdami wzięli czynny udział 
w ćwiczeniach oraz Wydział Ruchu 
Drogowego KM Policji w Tarnowie, 
który oddelegował do udziału 
w ćwiczeniach dwóch funkcjona-
riuszy na motocyklach.

Po krótkiej odprawie, podczas 
której m.in. powitano gości i uczest-
ników, przekazano zasady BHP, 
zasady współdziałania i łączności, 
rozpoczęły się właściwe ćwiczenia. 

Scenariusz ćwiczeń zakładał nastę-
pującą sytuację: na drodze łączącej 
gminy Tuchów i Ryglice doszło do 
zderzenia autokaru, którym podróżo-
wała młodzież oraz busa także przewo-
żącego młodych ludzi. Ze względu na 
brak precyzyjnej informacji o miejscu 
zdarzenia, dyżurny SKKM zadyspo-
nował zastępy z Tuchowa i Lubczy. 
Po przeprowadzonym wstępnym 
rozpoznaniu kierujący działaniami 
potwierdził dyżurnemu, że doszło 
do zderzenia dwóch pojazdów oraz 
że w  zdarzeniu poszkodowanych 
zostało wiele osób. KDR poprosił 

także o zadysponowanie dodatko-
wych sił i środków tj. zastępów stra-
żackich, ZRM i policji. Jednocześnie 
rozpoczęto segregację poszkodowa-
nych oraz ich ewakuację z pojazdów. 
Z czasem na miejsce docierali kolejni 
ratownicy oraz komendant gminny 
z Ryglic, który przejął dowodzenie, 
a  teren akcji został podzielony na 
odcinki bojowe. Wśród poszkodo-
wanych osób znajdowała się kobieta 
w ciąży, a jeden z pasażerów w wyniku 
przewrócenia się busa został przez 
niego przygnieciony. Ze względu na 
konieczność przygotowania lądowiska 
dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego kierujący działaniami 
zadysponował zastępy w celu przy-
gotowania odpowiedniego miejsca 
na łące odległej o ok. 500 metrów 
od miejsca zdarzenia. Ze względu 
na dużą liczbę poszkodowanych na 
miejscu powstał punkt medyczny 
w  sprawionym przez ratowników 
namiocie pneumatycznym. Po ponad 
godzinie zmagań przygotowanymi 
zadaniami a także z doskwierającą 

przez cały czas 
wysoką tempe-
raturą, kieru-
jący działaniami 
zgłosił dyżur-
nemu stano-
wiska kierowania 
z a k o ń c z e n i e 
działań.

Po zakoń-
czonych ćwicze-
niach uczest-
nicy udali się 
na plac obok 
remizy miejsco-
wych druhów, 
gdzie odbyło się 
podsumowanie, 
a  także głos 
zabrali zapro-
szeni goście.  
N a s t ę p n i e 
w s z y s c y 
spotkali  się 
przy wspólnym 
posiłku, przygo-
towanym przez 
organizatorów.

W ćwiczeniach w roli ratowników 
i pozorantów wzięli udział druhny 
i druhowie z następujących jedno-
stek OSP: 
GMINA RYGLICE:

OSP KSRG Ryglice, 
OSP KSRG Lubcza 
OSP Joniny
OSP Kowalowa
OSP Wola Lubecka 
OSP Zalasowa

GMINA TUCHÓW: 
OSP KSRG Tuchów
OSP KSRG Siedliska
OSP Dąbrówka Tuchowska

OSP Jodłówka Tuchowska
OSP Lubaszowa
OSP Meszna Opacka
OSP Piotrkowice
GMINA CIĘŻKOWICE:
OSP KSRG Ciężkowice
OSP KSRG Zborowice
Wśród gości – obserwatorów 

ćwiczeń znaleźli się przedstawiciele 
władz samorządowych: burmistrz 
Ryglic Bernard Karasiewicz, zastępca 
burmistrza Tuchowa Kazimierz Kurczab 
oraz przedstawiciele ZOSP RP: wice-
prezes ZOP ZOSP RP w Tarnowie druh 
Andrzej Witek, prezes ZOG ZOSP RP 
w Tuchowie druh Mieczysław Kras. 

,. ,
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5. EDYCJA 3MAJ SIĘ ZDRÓW ZA NAMI!Im bliżej finału, tym 
bardziej gorąca atmos-
fera. Systematycznie 

narastały emocje podczas 
kolejnych imprez, odbywa-
jących się w ramach tego-
rocznej edycji festiwalu pod 
hasłem: maj-muzyka-medy-
cyna. Organizatorzy zaser-
wowali szeroki wachlarz 
recept na zdrowy i aktywy 
styl życia. Nie zabrakło zróż-
nicowanej dawki muzycz-
nych klimatów od rocka 
przez pop, blues po rap.

Amatorzy rekreacji i aktywnego 
stylu życia spotkali się w Wierzcho-
sławicach. Tam odbywały się turnieje 
siatkówki plażowej i tenisa ziemnego. 
Ten ostatni został przerwany przez 
opady deszczu, zawodnicy mają 
go jednak dokończyć niebawem. 
Ponadto zorganizowano zajęcia 
z  zakresu doskonalenia techniki 
nordic walking, można było także 
spróbować swoich sił na dynamicz-
nych szczudłach.

Doskonałej zabawy z wielką dawką 
endorfin nie zabrakło także na tuchow-
skim rynku. Targom edukacyjnym 
miejscowych szkół towarzyszyły 
degustacja zdrowej żywności i pokazy 
umiejętności adeptów gastronomii. 
W  konkursach odkrywano smaki 
niektórych warzyw czy owoców. Był 
też pokaz pierwszej pomocy i warsztaty, 
na których można było zdobyć podsta-
wowe umiejętności w tym zakresie. 
Festiwalowi goście mogli ponadto 
wykonać podstawowe badania diagno-
styczne,  na które często brakuje czasu 
w codziennym zabieganiu.

W  części muzycznej wystąpili 
laureaci tegorocznych konkursów 
3MAJ SIĘ ZDRÓW. Zaprezento-
wała się grupa Ostatni w Raju, która 
zwyciężyła w kategorii rock i zespół 
Hideway, który wygrał kategorię 
pop. Laureaci otrzymali puchary 
3MAJ SIĘ ZDRÓW FESTIWAL oraz 
nagrody pieniężne w wysokości 700 
zł. Następnie można było posłuchać 
tarnowskiej grupy Wasabi, która 
zwyciężyła w marcowym wydaniu 
konkursu „Megafon” w  Radiu 
Kraków.  Po nich swoją znakomitą 
kombinację bluesa, funku i   soulu 
zaprezentował wrocławski Hoodoo 
Band. Największe emocje wzbudził 
jednak występ Grubsona z zespołem. 
Koncert, który wypełnił tuchowski 
rynek publicznością, okazał się wiel-
koformatowym show, prócz muzyki 
w  umiejętny sposób wykorzystu-
jącym też moc świateł. Artysta ujął 
publiczność umiejętnością kontaktu 
i pozytywnym przekazem prezen-
towanego materiału. Tańczący tłum 
głośno odśpiewywał pełne humoru 
i dystansu do świata teksty.

V festiwali 3Maj Się Zdrów zorga-
nizowali: Centrum Zdrowia Tuchów, 
fundacja Zdrowym Być, Dom Kultury 
w Tuchowie i Centrum Kultury Wsi 
Polskiej w Wierzchosławicach. 

Partnerami organizacyjnymi byli: 
Radio RDN Małopolska, „Temi”, 
Malta Służba Medyczna i Transport 
Medyczny MKTS Tarnów. 

Imprezie patronowali:  „Gazeta 
Krakowska”, TVP Kraków, „Kurier 
Tuchowski”, TarnowskaTV, Nocy-
Tarnów, Tarnowskie.info, Tarnów.net, 
Tarnów.in, „Miasto i Ludzie”, Tuchów 
warto zobaczyć.
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Piknik 
Majowy 
w 
Siedliskach
ElWIRAGuJDA 

W upalną,  
majową niedzielę 
28 maja 2016 roku 

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Siedliszczanie” zorganizo-
wało piknik z okazji  
Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Najmłodsi członkowie grupy 
teatralnej wyrecytowali mamom 
wzruszające wiersze oraz przedsta-
wili zabawny skecz. Członkinie Koła 
przygotowały kawę i ciasto, słodkie 
upominki dla mam oraz przekąski 
dla najmłodszych. Główną atrakcją 
dla dzieci była dmuchana zjeż-
dżalnia, a także konkursy z nagro-
dami, w których brano liczny udział. 
Sprzyjająca aura umożliwiła gril-
lowanie oraz biesiadowanie pod 
gołym niebem na kocach i  przy 
stolikach.

Serdeczne podziękowania za ufun-
dowane nagrody dla Domu Kultury 
w Tuchowie, za dmuchaną zjeżdżalnie 
dla Kółka Rolniczego, a  także dla 
ambasadorek marki AVON.

R E K l A M A
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TURnIEJ JUDO W TUCHOWIE
7 maja 2016 r. w hali 

MOSiR odbyły się 
OTWaRTe MISTRZO-

STWa MaŁOPOLSKI 
MŁODZIKóW, MŁODZICZeK 
I DZIeCI W juDO.

W zawodach wzięło udział 171 
zawodników z  24 klubów woje-
wództwa małopolskiego, podkarpac-
kiego, świętokrzyskiego i śląskiego, 
oraz słowacka drużyna z Bardejova.

W  imieniu organizatorów 
pełniący funkcję sędziego głównego 
Marek Srebro przywitał zawod-
ników, trenerów i zaproszonych gości 
w osobach:

Adam Drogoś – burmistrz 
Tuchowa

Jerzy Odroniec – wiceprzewodni-
czący RM w Tuchowie

Sabina Bajda – wiceprezes KOZ 
Judo

Marek Małek – wiceprzewodni-
czący MSZS

Bogusław Kocik – komisarz 
zawodów

Po oficjalnym otwarciu turnieju 
przez burmistrza Tuchowa i licznie 
zgromadzonej publiczności wystąpił 
zespół taneczny pod kierunkiem 
Łucji Wróbel –,,Studio Tańca 
w Tuchowie”. Od godziny 12.30 do 
16.00 na czterech polach walk toczyły 
się pojedynki dzieci (rocznik 2004 
i młodsze) oraz młodzików i młodzi-
czek(rocznik 2002-2003) w 40 kate-
goriach wagowych.

Doskonale w  tych zawodach 
zaprezentowali się tuchowscy judocy, 
wychowankowie trenerów Marka 
Srebro i  Krzysztofa Guta, zdoby-
wając 10 medali (5 złotych, 2 srebrne 
i 3 brązowe). 

W  kategorii wiekowej dzieci 
mistrzami województwa zostali: 
Nina Potok (27 kg), Nicoletta Zduń 
(36  kg), Filip Wantuch (36 kg). 
Drugie lokaty wywalczyli Natasza 
Potok (27 kg), Michał Dudek (33 kg),  
a trzecie Julia Piątek (27 kg).

W drużynowej punktacji klubowej 
ekipa Sokoła Tuchów zajęła wysokie 
drugie miejsce.

UKS JUDO WOLBROM
UKS SOKÓŁ TUCHÓW
MOSiR BOCHNIA
IS WIERZCHOSŁAWICE
TS WISŁA KRAKÓW

W kategorii młodzików mistrzami 
Małopolski są: Natalia Wzorek 
(52  kg) – najlepsza zawodniczka 
turnieju, Dominik Świderski 
(+81 kg). Srebrny medal wywalczył 
Hubert Starzyk (66 kg), a brązowy 
Rafał Schabowski. Natalia Wzorek 
w walce finałowej pokonała efek-
townym rzutem na ippon aktualną 
srebrną medalistkę Mistrzostw 
Polski Młodziczek – Oliwię Sochę 
z Wolbromia.

Punktacja drużynowa młodzików 
i młodziczek:

1 miejsce –  TS Wisła Kraków
2 miejsce – MOSiR Bochnia
3 miejsce – MKS PM Tarnów  

(4 zawodników z Tuchowa i 2 z Tarnowa)
4 miejsce – UKS Judo Wolbrom
5 miejsce – IS Wierzchosławice

Najlepsi zawodnicy w poszcze-
gólnych kategoriach wagowych 
otrzymali pamiątkowe statuetki, 
złote, srebrne i  brązowe medale 
oraz upominki rzeczowe i dyplomy. 
Pięć najlepszych drużyn w grupie 
wiekowej młodzików, i  osobno 
dzieci, otrzymało okazałe puchary 
i dyplomy.

Organizatorzy dziękują wszystkim 
osobom i  tuchowskim firmom za 
pomoc w przygotowaniu wspaniale 
zorganizowanych zawodów, bo tak 
właśnie ocenili ją uczestniczący 
trenerzy, zawodnicy i sędziowie. Lista 
sponsorów wywieszona została w hali 
MOSiR w Tuchowie.

Dziewczęta SP Tuchów wicemistrzyniami 
regionu tarnowskiego w piłce ręcznej

 
 
 
 
 

Oferujemy:  
- hipoterapię; 
- jazdę konną (naukę oraz doskonalenie 
umiejętności, wyjazdy w teren, rajdy); 
- przejażdżki dla najmłodszych; 
- wyjazdy z końmi na festyny i inne imprezy. 

Kontakt: 
Lubaszowa 58, 33-172 Siedliska 
509 254 933/500 748 938/537 396 005 
siedliskozagacie@wp.pl 
https://www.facebook.com/siedliskozagacie/ 

PucharPolski MTB XCO – Tuchów 2016 W niedzielę, 5 czerwca 
2016 r. w Lubaszowej 
oraz Siedliskach 

odbędzie się Puchar Polski 
MTB XCO Tuchów 2016. 

Jest to trzecia edycja tego wyda-
rzenia w gminie Tuchów. Ogólnopol-
skie zawody po raz kolejny zagoszczą 
na trasie MTB przygotowanej 
pomiędzy Lubaszową, a Siedliskami.

Wyścig jest umieszczony w kalen-
darzu imprez Polskiego Związku 
Kolarskiego, posiada rangę Pucharu 
Polski MTB XCO – 3 edycja 2016 
oraz eliminacji Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży.

W wyścigu prawo startu mają 
zawodnicy posiadający aktualną 
licencję, którzy muszą posiadać ubez-
pieczenie OC i NW oraz zawodnicy 
bez licencji zgodnie z kategoriami 
przestawionymi w regulaminie. 
Odbędą się także wyścigi dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich miłośników kolarstwa 
górskiego na trasę Pucharu Polski 
do Lubaszowej. Gwarantujemy 
wiele emocji, gdyż trasa jest wido-
wiskowa i wymaga od uczestników 
wyścigu nie lada umiejętności tech-
nicznych i fizycznych.

Organizatorem wyścigu MTB 
XCO Tuchów są:

– Kolarsk ie  C entr um 
Promoc yjne w Tarnowie 
– Gmina Tuchów

Z ramienia organizatora 
osobami odpowiedzialnymi 
za przeprowadzenie wyścigu: 
– dyrektor wyścigu: Bieniasz 
Mirosław tel. +48 600 980 949, 
e-mail: mirek@bieniaszbike.pl 
– dyrektor techniczny: Piotr Kwaśny 
tel. +48 502 096 054, +48 512 430 695 
e-mail: promocja@tuchow.pl

Znakomicie zaprezento-
wały się dziewczęta SP 
Tuchów w finałowym 

turnieju o Mistrzostwo 
Regionu Tarnowskiego 
w piłce ręcznej.

Po wygraniu dwóch pierwszych 
meczów doszło do decydującego 
starcia z SP nr 8 z Tarnowa. Do 
upragnionego triumfu w  całych 
mistrzostwach wystarczał remis. 
Niestety, po niesamowicie zaciętym 
i  wyrównanym widowisku, to 
zespól z Tarnowa okazał się lepszy, 
strzelając decydującą bramkę na 
10 sekund przed zakończeniem 
meczu. Dziewczęta zostawiły wiele 
zdrowia i  serca na boisku, za co 
należy im się naprawdę wielkie 
uznanie. Gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów.

Oto skład drużyny: Wzorek 
Natalia, Nalepka Natalia, Zając 
Izabela, Grzebień Jowita, Wojta-
nowska Gabriela, Grzenia Julia, 
Jagiełło Aleksandra, Świderska Agata, 
Bajgrowicz Aleksandra, Kurczab 
Katarzyna, Okaz Wiktoria, Sobyra 
Alicja.

Opiekun: Krzysztof Kita

R E K l A M A
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zapraszamy

GRZEGORZNIEMIEC 

niebawem w kinie 
Promień w Tuchowie 
gorące premiery tego 

lata. 

Rozpoczniemy dwoma hitami, 
które cieszą się dużą oglądalnością. 
Pierwszy z  nich to dobrze znana 
dzieciom i dorosłym animacja Angry 
Birds. W upalne popołudnia wraz 
z nielotnymi ptakami przeniesiemy się 
na ich wyspę i stawimy czoła zielonym 
świnkom. Dzięki projekcji dowiemy 
się, dlaczego Angry Birds są takie... 
angry!  Druga gorąca premiera to 
polska produkcja – komedia Kochaj. 
Film opowiada o  losach głównej 
bohaterki Sawy, która lada dzień ma 
poślubić Jerzego, jednak na jej drodze 
staje przystojny aktor Krzysztof. Czy 
dojdzie do ślubu? O tym wszystkim 
przekonamy się już 3 czerwca w dniu 
premiery. Kolejna superprodukcja 
to Kapitan Ameryka: Wojna boha-
terów. To doskonale zekranizowana 
historia rodem prosto z najlepszych 
komiksów. Akcja filmu zaczyna się od 
wydania ustawy, zmuszającej super-
bohaterów do rejestracji  i ujawnienia 
swojej tożsamości.  Doprowadza to do 
konfliktu pomiędzy zwolennikami 
a  przeciwnikami nowego prawa. 
Zobaczcie sami, jak potoczą się ich 
losy. Każdy z  nas marzy o  życiu 
w luksusie, jeżdżeniu ekskluzywnymi 
samochodami, noszeniu markowych 
ubrań… Takie pragnienia miała 
również Emma – bohaterka filmu 
Modelka. Jako początkująca modelka 
zakochuje się w  fotografie, w  ten 
sposób wchodzi w świat luksusu, za 
który przyjdzie zapłacić wysoką cenę. 

Ponadto widzowie naszego 
kina będą mogli obejrzeć takie 
filmy jak: Bóg w  Krakowie, 
Nice Guys. Równi goście .  
Najmłodszych widzów zapraszamy 
na bajki: Ratchet i Clank oraz Mój 
przyjaciel orzeł. 

Pamiętaj! Korzystając z kultury, 
wzbogacasz swoje umiejętności oraz 
rozwijasz się intelektualnie!

Serdecznie zapraszamy!

   Ratchet i Clank  
P o 

z d e w a -
s t o w a n i u 
w ł a s n e j 
p l a n e t y , 
złoczyńca 
Drek wraz 
z   armią 
posłusznych 
mu Blargów, 
w y r u s z a 
na podbój 
kole jnych 

światów. Nieoczekiwanie na jego 
drodze staje para najbardziej zdumie-
wających bohaterów, jakich kiedykol-
wiek widział kosmos. To przedsta-
wiciel legendarnej rasy Lombaxów 
– Ratchet oraz jego wierny druh 
Clank – mały robot o wielkim sercu 
i  potężnym intelekcie. Aby ocalić 
wszechświat, Ratchet i Clank dołączą 
do Strażników Galaktyki, grupy 

śmiałków dowodzonych przez samo-
zwańczego superbohatera – Kapitana 
Qwarka. Razem zrobią wszystko, by 
powstrzymać Dreka przed podbojem 
malowniczej Galaktyki Solana. A przy 
okazji odkryją, czym są przyjaźń, 
honor i prawdziwa odwaga.

Seanse: 
Wersja 2D
3 czerwca – 8 czerwca 
godz. 10:00*, 15:00
*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Kochaj
S a w a 

( O l g a 
B o ł ą d ź ) 
w k r ó t c e 
wychodzi za 
mąż za Jurka 
( M i k o ł a j 
Roznerski), 
o którym jej 
przyjaciółki 
m ó w i ą : 
„ f a c e t 
m a r z e ń 

z wmontowanym genem idealnego 
męża i ojca”. Jednak Sawę zaczynają 
ogarniać coraz większe wątpliwości, 
czy to właśnie Jurek jest tym jednym, 
jedynym… Zwłaszcza że na hory-
zoncie pojawił się przystojny aktor 
– Krzysztof (Michał Czernecki). 
Do ceremonii zostało kilka godzin. 
W  umówionym miejscu zbiórki, 
przed wieczorem panieńskim, 
stawiają się najlepsze przyjaciółki 
Sawy – lubiąca adrenalinę Anka 
(Roma Gąsiorowska-Żurawska), 
miłośniczka Orientu Weronika 
(Magda Lamparska) i perfekcyjnie 
zorganizowana gwiazda telewizji 
Oliwia (Aleksandra Popławska). Nie 
ma jedynie przyszłej panny młodej…

Seanse: 
Wersja 2D
3 czerwca – 8 czerwca 
godz. 17:00, 19:30
10 czerwca – 15 czerwca 
godz. 19:30

CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   angry Bidrs
F i l m 

z a b i e r z e 
n a s  n a 
egzotyczną 
w y s p ę 
z a m i e s z -
kaną przez 
szczęśliwe 
k o l o r o w e 
p t a k i -
- n i e l o t y . 
Na rajskiej 
wyspie żyją 

jednak także ptasi outsiderzy – tempe-
ramentny Red, szybki jak wiatr Chuck 
i nieco wybuchowy Bomb. Idylliczny 
krajobraz wyspy przerywa przybycie 
tajemniczych zielonych świnek...

Seanse: 
Wersja 3D
11 czerwca – 15 czerwca 
godz. 10:00*, 15:00, 17:00

Seanse: 
Wersja 2D
17 czerwca – 22 czerwca 
godz. 10:00*, 15:00
*- Seans o godz. 10:00  dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

CeNY BILeTóW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Bóg w Krakowie 
B ó g 

w Krakowie 
rozgrywa się 
współcze-
śnie na tle 
urokliwego, 
t a j e m -
n i c z e g o 
i  mistycz-
nego miasta, 
w  którym 
ś l e d z i m y 
losy jego 

mieszkańców: młodego poli-
tyka, który otrzymuje korupcyjną 
propozycję; dziewczyny szukającej 
miłości; stojącej na rozdrożu praw-
niczki specjalizującej się w sprawach 
rozwodowych; drobnego złodzieja 
pragnącego ukraść relikwiarz z Krwią 
Pańską; małżeństwa niemogącego 
doczekać się dziecka; kobiety po 
przejściach i mężczyzny niepotra-
fiącego wyzwolić się ze  szponów 
hazardu. Historie, które zostają 
ukazane na ekranie mówią o wierze, 
nadziei, przebaczeniu, poświę-
ceniu, miłości i wolności, ale przede 
wszystkim o tęsknocie człowieka za 
Bogiem i Jego Miłosierdziem. Siedem 
epizodów spaja św. Albert Chmie-
lowski, który jest przewodnikiem 
widza po mistycznym Krakowie.

Seanse: 
Wersja 2D
17 czerwca – 22 czerwca 
godz. 17:00

CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Kapitan ameryka: Wojna 
bohaterów

W filmie 
" K a p i t a n 
Amer yka: 
W o j n a 
bohaterów", 
b ę d ą c y m 
b e z p o -
ś r e d n i ą 
kontynuacją 
h i t o w e g o 
" A v e n -
gers: Czas 
U l t ron a " , 

Steve Rogers aka Kapitan Ameryka 
staje na czele drużyny Avengers, by 
ponownie ocalić ludzkość przed 
zagładą. W czasie kolejnej między-
narodowej akcji z udziałem super-
bohaterów ponownie dochodzi do 
strat w  ludności cywilnej. Rosną 
więc naciski polityczne, by poddać 
herosów systemowi nadzoru i utwo-
rzyć organ decydujący o stopniu ich 
zaangażowania w  działania  mili-
tarne. Sytuacja ta poważnie wpływa 
na atmosferę panującą wśród Aven-
gers, którzy starają się obronić świat 

przed nowym, nikczemnym nieprzy-
jacielem.

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem
17 czerwca – 22 czerwca 
godz. 19:00

CeNY BILeTóW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

   Mój przyjaciel orzeł
B o h a -

terem filmu 
jest miesz-
k a j ą c y 
w  górskiej 
o k o l i c y 
c h ł o p i e c 
o  imieniu 
Lukas, który 
z n a j d u j e 
w lesie ranne 
pisklę orła. 
Lukas posta-

nawia wyleczyć jego złamane skrzydło 
i nauczyć życia w dzikich ostępach. 
Zadanie jest bardzo trudne, bo ojciec 
chłopca nie pochwala jego planów, 
a sam orzeł jest na początku bardzo 
nieufny. Z  czasem jednak relacja 
Lukasa z dzikim zwierzęciem zmienia 
się w niezwykłą przyjaźń i prowadzi 
do fascynujących przygód. Wielkim 
wsparciem dla Lukasa jest tajemniczy 
Danzer (Jean Reno), który jak nikt 
inny zna się na obyczajach dzikich 
zwierząt i otwiera przed chłopcem ich 
niezwykły świat.

Seanse: 
Wersja 2D
24 czerwca – 29 czerwca 
godz. 10:00*, 15:00
1 lipca – 6 lipca 
godz. 10:00*, 15:00
*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Modelka 
Ma r z e -

niem Emmy 
jest zostanie 
m o d e l k ą 
międzyna-
rodowego 
f o r m a t u 
i  praca dla 
e k s k l u -
z y w n e j 
m a r k i 
C h a n e l . 
Wr e s z c i e 

dostaje swoją szansę i wyjeżdża do 
stolicy światowej mody – Paryża, 
gdzie poznaje pochodzącą z Polski 
Zofię (Charlotte Tomaszewska). 
Nowa przyjaciółka wprowadza ją 
w świat pełen atrakcyjnych ludzi, 
drogich marek i  luksusowych 
imprez. Emma bardzo szybko 
zaczyna odnosić sukcesy, nie 
wiedząc jeszcze, że ekskluzywny 
styl życia ma swoją cenę. Na jednej 
z sesji zdjęciowych poznaje przy-
stojnego i charyzmatycznego foto-
grafa – Shane’a (Ed Skrein). Dziew-
czyna zakochuje się w mężczyźnie 
od pierwszego wejrzenia. Wkrótce 
jednak ich relacja zacznie przy-
bierać charakter niebezpiecznej 
obsesji. Emma szybko przekona 

się,  jak wygląda prawdziwe oblicze 
branży modelingu. Jeżeli chce zrobić 
karierę, musi porzucić dawne życie 
i być gotowa na wszystko. 

Seanse: 
Wersja 2D  z napisami
24 czerwca – 29 czerwca 
godz. 17:00

CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Nice Guys. Równi goście
Prywatny 

d e t e k t y w 
H o l l a n d 
M a r c h 
( R y a n 
G o s l i n g ) 
i   grubo-
s k ó r n y 
mięśniak do 
w y n aj ę c i a 
J a c k s o n 
H e a l y 
( R u s s e l l 

Crowe) nie pałają do siebie 
sympatią. Zostają jednak wynajęci 
do rozwikłania tej samej sprawy 
zaginionej dziewczyny. Zapewne 
każdy prowadziłby ją na własną 
rękę, gdyby obaj nie stali się celem 
wynajętych morderców. Niechętnie 
muszą połączyć siły, by rozwiązać 
sprawę i ocalić życie. Tym bardziej, 
że wkrótce odkryją, że wdepnęli 
w większe bagno niż sądzili. Zagi-
nięcie dziewczyny jest jedynie czub-
kiem góry lodowej w sprawie, której 
nie tknąłby nikt, komu życie miłe. 
Historia staje się więc coraz bardziej 
dramatyczna, ale mimo zagro-
żenia Holland i  Jackson skupiają 
się głównie na dogryzaniu sobie 
nawzajem.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
24 czerwca – 29 czerwca 
godz. 19:30

CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

L E T N I Ą  P O R Ą   
w  k I N I E  P R O m I E ń

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien ZapowiedZi

Premiera: 29 lipca
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aktywny
dzień dziecka  

I

pogórzański festiwal piosenki 
o koronę 

„jej wysokości brzanki”

Dom Kultury w Tuchowie

PATROnAT:
 

BURMISTRZ 
TUCHOWA
ADAM DROGOŚ

ORGAnIZATOR:   
 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

WWW.SIaTKaBLOK.PL

PATROnAT MEDIAlny:

START
GODZ. 

TAKIE DZIECIĘCE SHOW!!!

S P O R T O W O !
WSPInACZKA, WODnE KUlE
STRZELNICE, ZJEżDżALNIE

MAŁPI GAJ, WALKI SUMO, MEGA DART
ZABAWy W ROZMIARZE Xl
ROZGRYWKI DRUżYNOWE

ZAJĘCIA MANUALNE
I WIElE InnyCH ATRAKCJIŚPIeWajĄCO!

SOLIŚCI, DUETY I ZESPOŁY
MUZYKA, PIOSENKI I TAŃCE

zapraszamy
czerwca
(sobota) 

2016 r. 

13.30

4
amfiteatr i dom kultury
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Burmistrz Tuchowa, Dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie,  
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Burzynie oraz LKS Burzyn  

mają zaszczyt zaprosić wszystkich tych,  
którzy interesują się historią swojego regionu i sportem na 

 Memoriał im. prof. Jana Sajdaka
11 czerwca 2016 r. (sobota) w Burzynie

Dla kogo jest ta impreza sportowa?
Dla wszystkich, którzy kochają aktywnie spędzać czas. 
Dla osób, które dopiero zaczynają i dla osób zaawansowa-
nych. Różnego rodzaju dystanse oraz dyscypliny pozwa-
lają każdemu aktywnie uczestniczyć w święcie biegania 
i sportu w dolinie rzeki Białej. Zaczynamy od biegów dla 
dzieci i młodzieży, rozgrywanych na stadionie sportowym, 
a dla dorosłych mamy przygotowany dystans 10 km w uroz-
maiconym terenie, w przepięknej scenerii u podnóża pasma 
góry Brzanki oraz doliny rzeki Białej. Dla dzieci i młodzieży 
przygotowaliśmy również gry i zabawy sportowe w ramach 
mini igrzysk sportowych – dodaje prezes LKS Burzyn,  
Jarosław Makowiec.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale przy-
gotowane na tę okazję.

Dla najlepszych zawodników przewidziano vouchery do 
sklepów Regatta i Dare2B, nagrody rzeczowe oraz oryginalne 
statuetki wykonane na tę okazję.
Bieg na 10 km jest zaliczany do cyklu Biegowy Małopolski 
Puchar Gmin 2016 r.

Wydarzenie wspierane jest przez program RUSZ SIĘ!

W i ę c e j  s z c z e g ó ł ó w  n a  b i e g . b u r z y n . p l

Program:

11 czerwca 2016

I sympozjum historyczne pn.  
„Burzyn jako wiodący ośrodek  
Filareckiego Związku Elsów”
Kaplica Zgromadzenia Sług Jezusa w Burzynie – godz. 10.00

W programie sympozjum:
 „Być elsem. Formacja członków Stowarzyszenia Eleusis” – wykład  

dr Teresy Podgórskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
„Profesor Jan Sajdak” – wykład prof. dr hab. Elżbiety Wesołowskiej 

i dr Teodozji Wikarjak z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Tajne nauczanie w Tuchowie i okolicy” – wykład mgr. Józefa Kozioła
 Świadectwa – wolne głosy
 Koncert muzyki kameralnej smyczkowego zespołu nauczycieli Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Tuchowie
 Wystawa pamiątek i dokumentów związanych z ruchem elsów

Mini Igrzyska Sportowe  
i 3. Bieg Burzyński  
im. prof. Jana Sajdaka 
z Regatta
Stadion Sportowy LKS Burzyn
i teren ZS Burzyn

Biuro zawodów czynne od godz. 12.30

 Mini Igrzyska Sportowe oraz biegi 
dzieci i młodzieży – godz. 14.30

 Bieg główny 10 km – godz. 16.00
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V Sanktuaryjny  

12 czerwca 2016

festyn rodzinny

Festynowi towarzyszyć będą:
bajkowy plac dla dzieci,

liczne upominki,
smaczna regionalna kuchnia, przejażdżka bryczką

12.00 – Msza św. w intencji rodzin

13.00 – Występ Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej z Tuchowa

13.00 – 17.00 – Blok pokazów i konkursów:
•	 Ogłoszenie	wyników	konkursu	plastycznego	pt.	„Moja	rodzina	na	

Sanktuaryjnym	Festynie	Rodzinnym	w	Tuchowie”
•	 Quiz	dla	dzieci	i	dorosłych
•	 Pokaz	strażacki
•	 Pokaz	ratunkowy
•	 Pokaz	policyjny
•	 Konkursy	sportowe,	sprawnościowe,	chusta	animacyjna
•	 Występ	dzieci	z	Przedszkola	Publicznego	w	Tuchowie

Blok muzyczny:
•	 Występ	grupy	artystycznej	„My	Mesznianie”	z	Mesznej	Opackiej
•	 Pokaz	baletu	w	wykonaniu	dzieci	z	Domu	Kultury	w	Tuchowie
•	 Występ	grupy	tanecznej	A&J	Dance	Mind
•	 Koncert	zespołu	„FUNKEY”
•	 Występ	Parafialnej	Orkiestry	Dętej	z	Siedlisk
•	 Wiele	niespodzianek	dla	wszystkich	i	rodziny	500+

19.30 –	Gwiazda	Wieczoru	

„KAPELA GÓROLE”

  

 

W BAZYLICE W TUCHOWIE

HONOROWY PATRONAT NAD V SANKTUARYJNYM FESTYNEM RODZINNYM OBJĘLI:

PATRONAT MEDIALNY OBJĘLI:
„CHORĄGIEW MARYI”   „KURIER TUCHOWSKI”   www.sanktuariumtuchow.pl   www.tuchow.pl   www.ryglice-okolice.pl Dochód z festynu

 przeznaczony jest na renowację
ołtarzy bocznych w sanktuarium

PROBOSZCZ I KUSTOSZ SANKTUARIUM W TUCHOWIE
O. BOGUSŁAW AUGUSTOWSKI

POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MICHAŁ WOJTKIEWICZ

STAROSTA POWIATU TARNOWSKIEGO
ROMAN ŁUCARZ

BURMISTRZ TUCHOWA
ADAM DROGOŚ

ORGANIZATORZY:
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19 CZeRwCa (NiedZieLa) GodZ. 14.00
wYSTAwA PRAC w TUCHOwSkIm AmFITEATRZE, 

NA SkwERZE O. mELANIUSZA I PRZY DOmU kULTURY 

TwÓRCZE SPOTkANIA

wYmIANA ARTYSTYCZNYCH wRAŻEń

PROGRAmY POETYCkIE I mUZYCZNE

TUCHowSKi RYNeK SZTUKi
12-25 CZeRwCa 2016 R.

aRTYSTYCZNa BieSiada MUZYCZNo-TaNeCZNa  
w aMFiTeaTRZe  

Międzynarodowy plener Malarski „SaCRUM” 
Vii Międzynarodowy plener Rzeźbiarski

plener Malarski Bronowickiego 
Stowarzyszenia przyjaciół Sztuk wszelkich


