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Jedyne w powiecie 
Centrum Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego 
ma siedzibę w Tuchowie  

XVII Międzynarodowe  
Spotkanie Miast Bliźniaczych 
za nami

Wiemy, że za rok w Tuchowie 
odbędzie się II Festiwal Wina 
– Tuchovinifest!

Zapisz się na zajęcia 

Tradycja przeplatana  
współczesnością, czyli  
o dożynkach i świętowaniu 

Matka Boża 
Zielna – 
Dożynkowa  

15 sierpnia Kościół 
obchodzi 
Uroczystość 

Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny. Jest to 
prawdopodobnie 
najstarsze święto 
maryjne, w pobożności 
ludowej nosi nazwę 
Matki Bożej Zielnej. 

W Polsce uroczystość ta ma 
też wydźwięk patriotyczny, jest 
świętem wojska – wspominamy 
„Cud nad Wisłą”. Warto prze-
czytać artykuł o. Kazimierza 
Plebanka o kulcie Matce Bożej 
Zielnej – Dożynkowej,  zwyczaju 
święcenia płodów rolnych, ziół, 
kwiatów i owoców.  
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Darmowe 
leki dla  
seniorów 

Pacjenci powyżej 
75. roku życia od 
1 września mają 

prawo do bezpłatnych 
leków z listy ministra 
zdrowia. 

Centrum Zdrowia Tuchów 
w Tuchowie informuje pacjentów 
m.in. o tym, jak otrzymać receptę 
na bezpłatne leki, kto może 
ją wystawić oraz gdzie można 
znaleźć listę darmowych leków.
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Smoleńsk
premiera 
w kinie  
Promień

Katastrofa smoleńska 
poruszyła Polską 
i światem. 

Tragedia z 10 kwietnia 
2010 roku do dzisiaj 
pozostawia wiele 
pytań bez odpowiedzi, 
niewyjaśnionych 
kwestii i budzi wiele 
kontrowersji.

Film Smoleńsk w  reżyserii 
Antoniego Krauzego od 9 wrze-
śnia w kinie Promień.
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Z dniem 1 września  
2016 r. został 
rozwiązany, działający 

do końca ubiegłego roku 
szkolnego, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  
im. Bohaterów Bitwy pod 
Łowczówkiem w Tuchowie. 
Szkoły i placówki 
połączono, w efekcie 
czego utworzono Centrum 

Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie.

Dlaczego powstało takie Centrum? 
Co było przyczyną zmian? Jakie 
korzyści z tego płyną? 

Wyjaśnia wicedyrektor CKZiU – 
Bogusław Maciaszek. 
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To kolejne spotkanie 
miast partnerskich 
Tuchowa będące 

realizacją projektu pn. 
„Kreowanie przyszłości 
Unii Europejskiej w duchu 
dialogu i solidaryzmu” 
dofinansowanego z Komisji 
Europejskiej w ramach 
konkursu grantowego 
z programu „Europa dla 
obywateli" - Działanie 2.1 - 
Partnerstwo miast. Odbyło 
się ono w Tuchowie  
w dniach 5-8 sierpnia br. 

Podczas  zorganizowanej 
w  ramach projektu konferencji 

burmistrz Tuchowa Adam Drogoś 
oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej w Tuchowie Ryszard Wrona 
w  swoich wystąpieniach odnieśli 
się do tematu projektu, przedsta-
wili własne refleksje oraz propozycje 
dotyczące przyszłości. Podkreślali 
m.in. rolę współpracy międzyna-
rodowej, budowanie przyszłości 
UE opartej na integracji, poszano-
waniu, solidarności i tolerancji. Ich 
wystąpienia publikujemy na łamach 
„Kuriera Tuchowskiego”.

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji z tego wydarzenia.
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Pierwsza edycja 
tego wydarzenia 
okazała się strzałem 

w dziesiątkę. Atutem jest 
to, że Tuchów i okoliczne 
gminy posiadają jedne 
z najlepszych warunków 
uprawy winorośli w Polsce. 

W Tuchowie gościliśmy  m.in. 
Isolde Felskau – konsul generalną 
Konsulatu Generalnego Niemiec 
w Krakowie, parlamentarzystów, 
samorządowców sąsiednich gmin 
oraz 24 przedstawicieli branży 

winiarskiej z Polski i Europy. Został 
zorganizowany również XI Konwent 
Polskich Winiarzy. Uczestniczyło 
w nim  ponad 100 przedstawicieli 
winnic z Małopolski, Podkarpacia, 
Dolnego Śląska, Świętokrzyskiego 
i innych regionów. Winiarze wzięli 
udział w panelach dyskusyjnych, 
degustacjach oraz konferencjach; 
oceniali dokonania branży winiar-
skiej, omawiali plany na przyszłość, 
wymieniali poglądy i  doświad-
czenia. 
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Lubisz śpiewać, 
tańczyć czy rysować? 
A może w teatr się 

zabawić, rymować czy 
też wirtuozować. Spróbuj 
swoich możliwości, 
doskonal swe umiejętności, 
a może odkryj talent, 
zdobądź nową pasję 
i pokochaj jedno 
z dodatkowych zajęć.

Kto to wie? Nie spróbujesz, nie 
dowiesz się! 

A gdy już spróbujesz, na pewno 
nie pożałujesz! 

Wybierz zajęcia, które cię intere-
sują: plastyczne, taneczne, wokalne, 
umuzykalniające, filmowe, opera-
torów sprzętu nagłaśniającego 
i muzycznego bądź muzealne. Przyjdź 
do Domu Kultury w  Tuchowie 
lub zadzwoń, uzyskasz wszystkie 
niezbędne informacje: co, dla kogo,  
kiedy i gdzie. Serdecznie zapraszamy 
dzieci i młodzież! Czekamy na Ciebie! 
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Jak to dawniej na 
dożynkach bywało, 
z czego wieniec 

wyplatano…, jaki rolnik 
to ten prawdziwy… 
Dożynki to tradycja, 
kultura, wspólna zabawa 
i promocja.

Jak w sierpniu 2016 r. święto-
wano Dożynki Gminne w Tuchowie 
oraz Dożynki Wiejskie w Burzynie, 
Mesznie Opackiej, Dąbrówce 
Tuchowskiej, Siedliskach, Karwo-
drzy i Zabłędzy. Fotorelacje z tych 
uroczystości.
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ROZMOWA Z BURMISTRZEM TUCHOWA
ADAMEM DROGOSIEM
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WIKTOR CHRZANOWSKI

Do końca 2019 roku 
powstanie długo 
oczekiwana 

obwodnica Tuchowa. 
Zarząd Województwa 
Małopolskiego 
zdecydował o zwiększeniu 
dofinansowania na budowę 
tej trasy do kwoty prawie 
8,8 mln zł. Wiadomo 
też, że obwodnica może 
liczyć na dotację unijną 
z Regionalnego programu 
operacyjnego województwa 
małopolskiego na lata 
2014-2020 w wysokości 
ponad 38,5 mln zł.

Setki tirów przejeżdżających 
każdego dnia przez centrum 
Tuchowa, korki i hałas – tak od lata 
wygląda codzienność mieszkańców 
tego miasta. Nic więc dziwnego, 
że starania o  budowę obwodnicy 
Tuchowa trwają od 2008 roku. Do 
tej pory jedną z głównych przeszkód 
w jej realizacji był brak wystarczają-
cych środków. Dlatego po negocja-
cjach Zarząd Województwa Mało-
polskiego zgodził się na to, żeby 
zwiększyć dofinansowanie budowy 
obwodnicy Tuchowa.

– Dzięki tej decyzji obwodnica 
wreszcie powstanie. Już za trzy 
lata mieszkańcy Tuchowa poczują 
się znacznie bezpieczniej, bo tiry 

i wszystkie samochody, które teraz 
tylko przecinają miasto, będą omijać 
samo centrum. A kierowcy zyskają 
szybką przeprawę na tak ważnej 
i uczęszczanej trasie z Tarnowa do 
Gorlic – mówi wicemarszałek Stani-
sław Sorys.

– Jest to bardzo ważna i  długo 
wyczekiwana decyzja. Obwodnica 
wpłynie na zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta 
oraz na obniżenie poziomu zanieczysz-

czeń. Dziękujemy Zarządowi Woje-
wództwa za pełną zrozumienia współ-
pracę – dodał burmistrz Tuchowa 
Adam Drogoś.

W  efekcie koszt całej budowy 
powinien zamknąć się w  kwocie 
50,8 mln zł, z  czego dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej to ponad 
38,5  mln zł. Województwo prze-
znaczy na ten cel prawie 8,8 mln zł, 
a gmina Tuchów z własnego budżetu 
prawie 3,5 mln zł.

Po zakończeniu wszystkich 
niezbędnych procedur – czyli 
wprowadzenia zmian (tj. dodat-
kowych środków finansowych) do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Małopolskiego przez 
Sejmik Województwa Małopol-
skiego, na podstawie posiadanej 
koncepcji i prawomocnej decyzji 
środowiskowej zostanie przygo-
towany przetarg na wykonanie tej 
inwestycji w  trybie „zaprojektuj 
i  wybuduj”. Planowany termin 

ogłoszenia przetargu to koniec 
2016 r.

Budowa obwodnicy Tuchowa 
powinna się zakończyć do 2019 r. 
W przyszłym roku powinien być 
zakończony etap przygotowania 
inwestycji – tj. opracowanie całej 
dokumentacji technicznej oraz pozy-
skanie niezbędnych decyzji admi-
nistracyjnych. Prace budowlane 
powinny zacząć się w 2018 r.

Obwodnica Tuchowa coraz bliżej

Panie burmistrzu, decyzję 
Zarządu Województwa 
Małopolskiego o budowie 
obwodnicy w Tuchowie 
można nazwać newsem 
roku. Ta informacja obiegła 
Tuchów i całą Małopolskę. 

Oczywiście, jest to wspaniała 
wiadomość dla Tuchowa. Przy-
pomnę, że starania o  budowę 
obwodnicy trwają od 2008 roku. 
Od tego roku toczyło się wiele 
rozmów, konsultacji i uzgodnień.  
Ich nasilenie nastąpiło w ostatnich 
2 latach, bo to okres nowej perspek-
tywy unijnej, a  zatem możliwość 
dofinansowania ze środków unij-
nych. Bez tego wsparcia ten projekt 
nie byłby możliwy do realizacji, bo 
województwo, a szczególnie gmina 
Tuchów, ze środków własnych nie 
byłyby w stanie w najbliższych dzie-
sięcioleciach wybudować obwod-
nicy.  Szacuje się, że koszty całej 
budowy to 50,8 mln zł, z czego dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej to 
ponad 38,5 mln zł. Województwo 
małopolskie przeznaczy na ten cel 
prawie 8,8 mln zł, a gmina Tuchów 
z własnego budżetu prawie 3,5 mln zł. 

Wydatkowanie tych 3,5 mln zł 
w najbliższych trzech czy czterech 
latach już będzie sporym obciąże-
niem budżetu gminy, a proszę sobie 
wyobrazić, że chcemy ją  wybudować 
bez wsparcia unijnego. Uważam, że 
takiej szansy w najbliższych dzie-
sięcioleciach Tuchów już nie będzie 
miał, musimy wykorzystać ją maksy-
malnie dla dobra i rozwoju naszego 
miasta. 

Podobno, gdy zadzwonił 
do pana wicemarszałek, 
Stanisław Sorys z infor-
macją o pozytywnej decyzji 
o budowie, to „zapocił się” 
panu telefon i podskoczyło 
ciśnienie.

Wicemarszałek Stanisław Sorys 
zadzwonił do mnie z  tą informacją 
oraz zaprosił na konferencję prasową, 
na której miała zostać oficjalnie 
potwierdzona decyzja o budowie 
obwodnicy w Tuchowie. Trudno, 
żeby nie ogarnęły mną emocje. 
Tak to jest, jak chce się usłyszeć, 
że będzie budowa i będzie finanso-
wanie. To przecież miało miejsce po 
wielu, często trudnych spotkaniach, 

wyjazdach delegacji Rady Miejskiej 
do Zarządu Województwa Mało-
polskiego w tej sprawie, niejasnych 
deklaracjach i  miesiącach ocze-
kiwań. Mając świadomość o wadze 
sprawy, adrenalina rośnie, ciśnienie 
idzie w górę. Telefon od marszałka 
sprawił mi w tym roku największą 
satysfakcję i  radość, a  przy tym 
„musiał się lekko zapocić”.

jest decyzja, i co dalej?

Na początek niezbędne proce-
dury, czyli wprowadzenie zmian 
(tj. dodatkowych środków finan-
sowych) do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa Małopol-
skiego przez Sejmik Województwa 
Małopolskiego. Potem na podstawie 
posiadanej koncepcji i prawomocnej 
decyzji środowiskowej zostanie przy-
gotowany przetarg na wykonanie 
inwestycji w  trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Termin ogłoszenia prze-
targu planowany jest do końca tego 
roku. Budowę obwodnicy Tuchowa 
planuje się zakończyć w  2019 r. 
W  przyszłym roku powinno być 
zakończone opracowanie całej 
dokumentacji technicznej oraz 

pozyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych. Prace budowlane 
powinny zacząć się w 2018 r. Może 
nastąpić jakiś poślizg,  ponieważ 
obwodnica będzie dofinansowana 
ze środków unijnych, w dodatku czas 
jej realizacji nie może się przedłużać 
poza ten przyjęty w programie.

„Bierzcie sprawy w swoje 
ręce” – tak w skrócie 
można określić pomysł na 
tzw. budżet obywatelski.

Budżet obywatelski pozwala 
mieszkańcom decydować o  tym, 
jakie projekty w mieście powinny 
być realizowane. Oczywiście 
w  ramach określonej kwoty 
i zgodnie z przyjętym regulaminem 
i  zasadami. Wiele miast, w  tym 
i Tuchów wyszedł naprzeciw i dał 
społeczeństwu taką możliwość. To 
dobra praktyka, zakłada ona, że 
mieszkańcy zgłaszają pomysły na 
projekty, a później, spośród zgłoszo-
nych, poprzez głosowanie dokonują 
wyboru tych, które ich zdaniem są 
ciekawe i warte realizacji. W tym 
roku takich projektów jest cztery. 
Pierwszy to „Mobilne kino plene-

rowe”. W ramach tego projektu zaku-
piono do Domu Kultury niezbędny 
sprzęt do wyświetlania filmów 
w plenerze: ekran, projektor, nagło-
śnienie oraz leżaki. Końcem lipca 
odbyły się pierwsze seanse w amfi-
teatrze, później w Ośrodku Rekreacji 
Dolina Białej. Dodam, że zaku-
piony sprzęt służył będzie również 
do wyświetlania filmów w małych 
salach, nie tylko w Tuchowie.

Drugi to projekt pn. „Zielony 
Bratek – rodzinne miejsce zabaw”, 
czyli zagospodarowanie terenu przy 
Domu Działkowca ROD „Bratek” 
w Tuchowie. W ramach jego reali-
zacji wykonano wiatę drewnianą ze 
ścianami ażurowymi o wymiarach 
5×7 m, ułożono kostkę brukową 
pod wiatą, a obok zamontowano: 
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W dniach 5-8 sierpnia 
br. gmina Tuchów 
realizowała projekt 

pn. „Kreowanie przyszłości 
Unii Europejskiej w duchu 
dialogu i solidaryzmu” dofi-
nansowany z Komisji Euro-
pejskiej w ramach konkursu 
grantowego z programu 
„Europa dla obywateli” – 
partnerstwo miast w kwocie 
20 000 euro. Przypomnijmy, 
że spośród wielu projektów 
z całej Europy, dofinanso-
wanych zostało  
124 projekty, z czego 
tylko 9 z Polski, a w tym 
1 z naszej gminy. Warto 
również podkreślić,  
że w bieżącym roku gmina 
Tuchów już po raz siódmy 
otrzymała dofinansowanie 
z Komisji Europejskiej, 
a autorem i koordynatorem 
projektów jest Dom Kultury 
w Tuchowie.

Projekt został zrealizowany jako 
kolejne XVII Międzynarodowe 
Spotkanie Miast Bliźniaczych, 
w którym wzięli udział przedstawi-
ciele z 7 europejskich miast partner-
skich Tuchowa tj.: Tăuţii-Măgherăuş 
(Rumunia), Martfű (Węgry), Miku-
lova (Czechy), Detvy (Słowacja), Saint 
Jean de Braye (Francja), Baraniwki 
(Ukraina) oraz Illingen (Niemcy).

Ideą tegorocznego projektu był 
solidaryzm poprzez dialog między-
kulturowy prowadzony w  duchu 
troski o  przyszłość i  rozwijanie 
europejskiej przestrzeni społecznej 
i  gospodarczej. Podczas realizacji 
projektu wskazywaliśmy na: syste-
matyczne wzmocnienie aktywności 

społecznej, integracji i solidarności 
Europejczyków z  perspektywy 
społeczności lokalnych małych miast, 
wzmocnienie więzi pomiędzy naro-
dami szczególnie wśród młodzieży. 
Na spotkaniach prowadzono debatę 
programową, dotyczącą wypraco-
wania form i metod twórczej roli 
dialogu i debaty w budowaniu Europy 
w  aspekcie tolerancji kulturowej, 
wspólnego poszanowania i zrozu-
mienia. 

Przeprowadzono seminarium 
metodyczne pt. „Perspektywa przy-
szłości UE a rola obywateli  w  jej 
kształtowaniu”, na którym przed-
stawione były dotychczasowe osią-
gnięcia Europejczyków z  małych 
miast i korzyści wynikające z człon-
kostwa w  UE. Zorganizowano 
międzynarodową konferencję 
pt.  „Kreowanie przyszłości Unii 
Europejskiej w duchu dialogu i soli-
daryzmu”. Konferencja była debatą 
obywateli z małych miast Europy, 
podczas której omówione zostały 
kwestie: prowadzenia szerokiego 
dialogu społeczności europejskiej, 
konieczności wzmacniania solida-
ryzmu pomiędzy narodami, propa-
gowania tolerancji i  wzajemnego 
zrozumienia oraz budowania wśród 
obywateli poczucia odpowiedzial-
ności za UE. Podczas debaty wskazy-
wano na przyjęcie nowych kierunków 
dla władz lokalnych, w tym ciągłego 
i systematycznego rozwijania współ-
pracy partnerów oraz różnych grup 
twórczych i społecznych. Podczas 
konferencji burmistrz Tuchowa 
Adam Drogoś oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard 
Wrona w  swoich wystąpieniach 
odnieśli się do tematu konferencji 
i projektu oraz przedstawili własne 
refleksje oraz propozycje dotyczące 
przyszłości. Oto te wystąpienia.

Wystąpienie burmistrza 
Tuchowa Adama Drogosia:

Drodzy przyjaciele, panie 
i  panowie, przedstawiciele miast 
partnerskich, uczestnicy dzisiejszej 
konferencji. Siedemnaście między-
narodowych spotkań oznaczają, że 
społeczności lokalne potrafią ze sobą 
współpracować, prowadzić dialog, 
rozmawiać językiem kultury. Choć 
owe języki różnie brzmią, to i tak się 
doskonale rozumiemy. Tworzymy 
też historię, nasze wspólne spotkania 
w Tuchowie, Martfü, Detvie, Tautii 
Magheraus, Mikulovie, Illingen, 
Saint Jean de Braye, Pettenbach czy 
Baraniwce są na kartach tej historii 
zapisywane. Tym też sposobem, 
tą formą tworzymy nasze wspólne 
dziedzictwo kulturowe, wskazujemy 
młodzieży i przyszłym pokoleniom 
na wspólnie wypracowane wartości: 
integracji, poszanowania, solidarności, 
tolerancji.  Tworzymy dobre wskazówki 
na przyszłość, wskazujemy na cenne 
wartości ponadnarodowe, a jedno-
cześnie celebrujemy, czcimy własne 
wartości kultury narodowej. I to jest 
nasze największe osiągnięcie. Oczy-
wiście nie tylko kulturą człowiek żyje, 
potrzebnych jest jeszcze kilka rzeczy, 
prozaicznie to określę – trzeba mieć 
gdzie mieszkać, co jeść, gdzie się uczyć, 
gdzie pracować, no i  mieć choćby 
parę euro. Stąd w miastach partner-
skich, jak i w Tuchowie w ostatnich 
latach zrealizowano wiele działań 
i programów.

Pozwólcie Państwo, że w  kilku 
słowach powiem o tych tuchowskich. 
Tuchów na przestrzeni lat przynależ-
ności do Unii Europejskiej zmienił się 
ogromnie. To Tuchów odmieniony, 
rozwojowy  i nie boję się tego słowa 
użyć – Tuchów europejski. Korzy-
stając z wielu programów unijnych, 

europejskich i krajowych przepro-
wadzono tu wiele projektów. Wyre-
montowaliśmy i zmodernizowaliśmy 

8 obiektów szkolnych, wybudowa-
liśmy 2 nowe szkoły, wybudowaliśmy 
4 hale sportowe. Wyremontowane 
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urządzenia do ćwiczeń (narciarz 
i  wioślarz), zestaw zabawowy 
z huśtawką oraz wykonano chodnik 
z kostki brukowej. Zielony Bratek 
oddany został do użytku 31 sierpnia, 
a już 2 września był odbiór następ-
nego pn. „Budowa bazy rekreacyjnej 
do organizowania imprez kultural-
nych w Kielanowicach”. W ramach 
tego projektu wybudowano altanę 
drewnianą o wymiarach 4×6 m wraz 
ze stołem i ławkami, założono kostką 
brukową, a w to wszystko wkom-
ponowano miejsce do grillowania. 
Ostatni czwarty projekt pn. „Moder-
nizacja stadionu MKS Tuchovia” jest 
na etapie opracowywania dokumen-
tacji. Cieszę się, że realizacja tych 
przedsięwzięć przebiega sprawnie. 
Dziękuję koordynatorce budżetu 
obywatelskiego skarbnik gminy – 
Magdalenie Marszałek za przepro-
wadzenie tegorocznej edycji.

Początkiem sierpnia 
w Tuchowie gościli przed-
stawiciele miast partner-
skich oraz winiarze prawie 
z całej Polski. 

Po raz siedemnasty zorganizowa-
liśmy Międzynarodowe Spotkanie 
Miast Bliźniaczych i po raz pierwszy 
Międzynarodowy Festiwal Wina. 
To nie przypadek, tak zaplanowa-
liśmy te wydarzenia, aby przebie-
gały równocześnie. Zrobiliśmy to 
z dwóch powodów: chęci zaprezen-
towania naszym partnerom z zagra-
nicy powstających na Pogórzu plan-

tacji winorośli i rozwijającego się 
winiarstwa oraz dania możliwości 
uczestniczenia w  festiwalu wina 
winiarzom z naszych miast partner-
skich, bo przecież prawie w każdym 
z nich winiarstwo to poważny obszar 
gospodarczy. Od 5 do 8 sierpnia 
w tych wydarzeniach uczestniczyło 
blisko 140 osób – delegacji zagranicz-
nych oraz ponad 24 przedstawicieli 
branży winiarskiej z Polski i Europy. 
Każde z tych wydarzeń miało swój 
własny program, ale w sporej części 
te programy nachodziły na siebie, 
uzupełniały się i tym samym uatrak-
cyjniały całość. Przeprowadzono 
konferencje, seminaria, konwenty. 
Odbyło się szereg paneli dyskusyj-
nych, w tym wymiany doświadczeń.  
Swoje miejsce miały też zorganizo-
wane prezentacje i wystawy, a nieod-
łącznie towarzyszyły temu występy 
i koncerty zespołów zagranicznych. 
Wydarzeniom tym towarzyszył 
IV Tarnowski Rajd Pojazdów Zabyt-
kowych i  VII Ogólnopolski Zlot 
Pojazdów z Minionej Epoki Wehikuł 
Czasu. Chcę szczególnie podkreślić, 
że realizacja tych dwóch wydarzeń 
była możliwa dzięki dofinansowaniu: 
Międzynarodowego Spotkania Miast 
Bliźniaczych z Komisji Europejskiej 
z programu „Europa dla obywateli” 
oraz  Międzynarodowego Festi-
walu Wina ze środków pozyska-
nych od licznych sponsorów tego 
przedsięwzięcia. Na koniec dodam, 
że zwieńczeniem tych wydarzeń 
był przepiękny koncert Andrzeja 
Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej 

z zespołem, a to druga w tym roku po 
Grubsonie gwiazda muzyki dużego 
formatu w Tuchowie.

Panie burmistrzu, nie ma 
takiej gminy w powiecie, 
a pewnie też w wojewódz-
twie, gdzie tak licznie orga-
nizowane są uroczystości 
dożynkowe, bo prawie 
w każdej miejscowości.

To prawda, są to mniejsze 
i większe imprezy w zależności od 
tradycji na wsi. W niektórych są to 
msze św. i podczas nich święcony jest 
chleb i wieniec, w innych msza św. 
oraz zorganizowana uroczystość 
wraz z zabawą, są i takie, w których 
mieszkańcy po dożynkach gminnych 
spotykają się we wsi i wspólnie się 
bawią. Jesteśmy też jedną z niewielu 
gmin, gdzie dożynki gminne odby-
wają się w jej stolicy, u nas zawsze 
w Tuchowie. Liczba dożynek wiej-
skich świadczy o przywiązaniu do 
tradycji oraz społecznej potrzebie 
celebrowania święta plonów. Uczest-
niczyłem w  większości z  nich 
i bardzo cieszę się, że mieszkańcy 
angażują się w ich przygotowanie 
i  tak licznie biorą w nich udział. 
O  popularności tego wydarzenia 
świadczą dożynki gminne: 14 dele-
gacji z  wieńcami dożynkowymi, 
zaprzęgi konne i  bardziej współ-
czesne – ciągnikowe, banderia konna 
(30 koni) i setki osób na mszy św. 
w  bazylice mniejszej, podczas 
korowodu i  w  amfiteatrze. Dzię-

kuję wszystkim za przygotowanie 
i  uczestnictwo. Dziękuję miesz-
kańcom Łowczowa za reprezento-
wanie gminy na dożynkach powia-
towych w Szerzynach oraz Zabłędzy, 
Trzemesnej,  Lubaszowej, Siedlisk, 
Buchcic i Dąbrówki Tuchowskiej za 
reprezentowanie gminy na Dożyn-
kach Jasnogórskich 2016 w Często-
chowie. 

1 września to dzień, 
w którym odbyły się inau-
guracje roku szkolnego 
oraz upamiętniono rocznicę 
wybuchu II wojny  
światowej.

Nie w każdym roku te wydarzenia 
się pokrywają, ale w tym tak właśnie 
było. To trudne, bo rozpoczęcie roku 
szkolnego kojarzy się z gwarnością, 
energią, wesołością, dzieciństwem, 
młodością, jednym słowem – 
z życiem, a wybuch wojny z czymś 
odwrotnym. Niestety, czasem kalen-
darz takie właśnie wydarzenia łączy, 
chociaż gdyby popatrzeć na to od 
strony edukacyjnej czy wychowania 
patriotycznego, to jest w tym kawał 
dobrej lekcji historii. Wyrazili to 
dzieci i  młodzież uczestnictwem 
w pocztach sztandarowych na zorga-
nizowanej z tej okazji uroczystości 
w Tuchowie w kościele św. Jakuba 
Ap. oraz pod pomnikiem ofiar 
II wojny światowej. W  każdej ze 
szkół odbyła się inauguracja roku 
szkolnego poprzedzona mszą św., 
w jednej z nich uczestniczyłem – 

w Zespole Szkół w Siedliskach. Nie 
jest możliwe, abym w tym dniu był 
w każdej szkole, duchem byłem ze 
wszystkimi. Korzystając z tej okazji 
pragnę życzyć wszystkim nauczy-
cielom, młodzieży dzieciom i  ich 
rodzicom powodzenia, dobrych 
ocen i  miłych pobytów w  salach 
lekcyjnych. Życzę wszystkiego 
dobrego. 

Panie burmistrzu,  
tuchowianin Maciej 
Nalepka reprezentuje  
kadrę polską na igrzyskach 
paraolimpijskich  
w Rio de Janeiro. 

To zaszczyt dla nas, że miesz-
kaniec Tuchowa reprezentuje 
Polskę na najbardziej prestiżowej 
imprezie sportowej na świecie. Życzę 
Maćkowi złotego medalu, bo sukces 
już odniósł, dostając się do kadry, 
życzę mu również  zdrowego i szczę-
śliwego pobytu. Na łamach „Kuriera 
Tuchowskiego” wielokrotnie wspo-
minałem o sukcesach tuchowskich 
sportowców. Życzę im, aby w przy-
szłości tak jak Maciek reprezento-
wali Polskę na olimpiadzie. Takich 
sportowców jest wielu, w ostatnim 
czasie sukcesy w kolarstwie odnosili: 
Wiktor Hudyka, Gabriela Hudyka 
i Łukasz Helizanowicz. Być może 
w niedługim czasie będziemy mieć 
kolejnych olimpijczyków.

Rozmawiał 
Janusz Kowalski
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i zmodernizowane zostały budynki 
użyteczności publicznej w miejsco-
wościach gminy Tuchów i w mieście, 
takie jak: domy kultury, remizy ochot-
niczych straży pożarnych, budynki 
administracji gminy, trwa moder-
nizacja ratusza. Gmina Tuchów 
zmodernizowała, a w sporej części 
wybudowała sieci infrastruktury 
drogowej, wodnej i kanalizacyjnej. 
Dodać tu należy, że ujęcie wody, 
stacja uzdatniania i oczyszczalnia to 
jedne z nowocześniejszych w Polsce, 
jak również w Europie. Rozwijamy 
strefę gospodarczą. Zrealizowano 
wiele działań w  zakresie wyposa-
żenia placówek oświatowych, kultu-
ralnych w nowoczesne urządzenia, 
w  tym komunikacyjne. Przez te 
lata wzbogaciliśmy Tuchów o wiele 
wydarzeń kulturalnych, edukacyj-
nych, sportowych i rozrywkowych. 
To wszystko kosztowało dziesiątki 
milionów złotych i kilka milionów 
euro. Bez zdobytych funduszy na 
dofinansowanie tych przedsięwzięć 
wykonalibyśmy w Tuchowie połowę 
zrealizowanych zadań. Dlatego nie 
możemy przechodzić wobec czasu 
minionego obojętnie, wiemy, że był 
on efektywnym i przyniósł bardzo 
dobre rezultaty. Zbudowano nie tylko 
fundamenty i perspektywę do przy-
szłego, dalszego rozwoju. Skoro o tej 
perspektywie mowa, to do 2020 r. 
przygotowujemy kolejne projekty na 
lata przyszłe. Wiem, że takie projekty 
realizowaliście również w waszych 
miastach.

Drodzy Państwo, korzystając 
z okazji chciałbym zaproponować 
burmistrzom miast partnerskich 
robocze i  konsultacyjne spotkanie 
w roku przyszłym. Spotkanie zorga-
nizowane w  węższym gronie, na 
którym przez kilka dni moglibyśmy 
omówić dalszą, przyszłą współpracę, 
i przygotowanie wspólnych projektów. 
Proponujemy, aby wspólnie wypra-
cować model współpracy, który 
jeszcze bardziej wzbogacałby nasze 
miasta o  nowe projekty. Myślimy 
tu o  rozszerzeniu działań promo-
cyjnych, edukacyjnych, sportowych, 
kulturalnych, ale również gospodar-
czych. Myślimy o większym spersona-
lizowaniu  i zinstytucjonalizowaniu 
współpracy pomiędzy placówkami 
oświatowymi, kulturalnymi, stowa-
rzyszeniami non profit oraz grupami 
gospodarczymi tak, aby realizacje 
wspólnych projektów mogły doko-
nywać wspólnie te właśnie placówki 
czy instytucje.  Zapewne wymaga-
łoby to uwarunkowań formalnych 
np. umów partnerskich stałych 
i  tych, które dotyczyłyby konkret-
nego projektu. Na takim spotkaniu 
moglibyśmy wspólnie omówić i okre-
ślić program współpracy, w którym 
samorządy i władze naszych miast 
są inspiratorami zacieśniania 
działań społecznych, natomiast 
ich wykonawcami placówki, insty-
tucje i mieszkańcy. Sądzę, że wraz 
z burmistrzami miast powinno w tych 
pracach uczestniczyć od 3 do 4 osób, 
które byłyby konsultantami opra-
cowywanego programu. Spotkanie 
zaproponowalibyśmy w  czasie, 
w którym nie ma organizowanych 
imprez czy wydarzeń, abyśmy mogli 
przez te dni pracować i wypracować 
nowy model partnerstwa naszych 
miast, idąc z duchem czasu, wspól-
nego dialogu i postrzegania dobrej 
przyszłości.

Drodzy Państwo, rok temu nasze 
konferencyjne spotkanie zakończyłem 
słowami: - Dobre wina są francuskie, 
węgierskie, czeskie, słowackie, rumuń-
skie, niemieckie, austriackie i ukraiń-
skie. Mają tradycje i wspaniały bukiet. 
Ale chcę powiedzieć, że w Polsce, na 
Pogórzu i w Tuchowie odbudowujemy 
tradycje winiarskie. Wtedy o naszych 
rodzących się winnicach opowiadał 
Rafał Stec, właściciel winnicy. 
Wówczas poddał też myśl o zorgani-

zowaniu w Tuchowie festiwalu wina. 
Uskuteczniliśmy ten pomysł i między-
narodowe spotkanie połączone jest 
z I Międzynarodowym Festiwalem 
Wina w Tuchowie TUCHOVINIFEST. 
Po zakończonej konferencji  na rynku 
wspólnie otworzymy ten pierwszy 
tuchowski festiwal wina.

Wystąpienie przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Tuchowie 
Ryszarda Wrony:

Szanowni Państwo, to kolejne 
XVII Międzynarodowe Spotkanie 
Miast Bliźniaczych w Tuchowie. Tym 
razem nadaliśmy temu spotkaniu 
motto i swego rodzaju ideę, a miano-
wicie „Kreowanie przyszłości Unii 
Europejskiej w duchu dialogu i soli-
daryzmu”. Nieprzypadkowo, bo obser-
wując wydarzenia w Unii Europejskiej, 
czyli zamykanie starych perspektyw 
programowych i wejście w perspek-
tywę do roku 2020, wydaje się nam, 
że powinniśmy z lokalnego poziomu 
społeczności małych miast odnieść 
się do tych wydarzeń i perspektyw. 
Po rozszerzeniu się Unii Europej-
skiej w  roku 2005 wszystkie kraje, 
a  zatem ich społeczności, wnosiły 
do wspólnoty nową jakość. Głównie 
chodziło o rozwój społeczny i gospo-
darczy oraz budowanie Europy 
zasobnej, demokratycznej, a  nade 
wszystko bezpiecznej. Wbrew wielu 
niedociągnięciom, błędom, a czasem 
nawet absurdalnym rozwiązaniom 
i pomysłom, przez te minione lata 
widoczny był rozwój i postęp, a przede 
wszystkim czuliśmy się bezpiecznie. 
Budowane partnerstwo europejskie 
przynosiło dobre efekty i rezultaty. 
Były i są kraje bogatsze i biedniejsze, 
ale wszyscy mają świadomość histo-
rycznych, a  często geopolitycznych 
uwarunkowań. Owe pomysły równych 
szans czy zrównoważonego rozwoju 
są realizowane, choć przebiegają zbyt 
wolno i mają wiele mankamentów. 
Oczywiście wśród wielonarodowej 
społeczności europejskiej byli i  są 
euroentuzjaści oraz eurosceptycy, ale 
niezależnie od tego Unia Europejska 
była stabilną częścią Europy. Wiele 
programów realizowanych w  Unii 
Europejskiej, z różnych perspektyw 
i przez różne podmioty społeczno-
gospodarcze i samorządowe, wnosiło 
do niej innowacyjne gospodaro-
wanie zasobami ludzkimi, material-
nymi i infrastrukturalnymi. Zawsze 
można powiedzieć, że to za mało, 
że trzeba było inaczej i że bardziej 
skutecznie. Niemniej jednak ten 
miniony czas pozostawił wyraźne 
ślady i nie do zatarcia. Niemałą rolę 
w tym wszystkim odegrała kultura 
w najszerszym tego słowa znaczeniu. 
Kultura rozumiana u podstaw oraz ta 
jednostkowa i  społeczna. Wielką rolę 
odgrywały i odgrywają we wspólnocie 
europejskiej kultury narodowe. 

Szanowni Państwo, obserwu-
jemy i  jesteśmy świadkami zacho-
dzących zjawisk i wydarzeń, które 
swoje podłoże mają w pewnie niewy-
dolnym systemie społecznym, gospo-
darczym i politycznym Unii Europej-
skiej.  Wielka Brytania i jej społeczne 
stanowisko co do członkostwa, fala 
terroryzmu, migracje ludności kultur 
bliskowschodnich i wiele innych  powo-
dują, że  Europa bez granic staje się 
zakładnikiem swojej otwartości. To 
wszystko interesuje nie tylko polityków 
w Brukseli, ale również nas miesz-
kańców małych miast. Bo to my, od 
jednostki poprzez społeczność lokalną 
i narodową, tworzymy Unię Euro-
pejską i w niej żyjemy. W świetle tego 
wszystkiego nasuwają się refleksje oraz 
pytania o przyszłość, jak ją budować 
i jak ją kreować.

Szanowni Państwo, pytaniami 
chciałbym jeszcze bardziej pobudzić 
refleksje. Czy jesteśmy solidarni, czy 
w każdej sprawie powinniśmy być soli-
darni, czy bez solidarności możliwa 
jest przyszłość? Czy potrzebny nam 
jest dialog i  wspólna komunikacja? 

Czy ważna jest integracja, i na jakich 
płaszczyznach? Modne ostatnio słowo 
w Europie asymilacja. Czy jest możliwa? 
Czy ważna jest tolerancja? Co wnoszą 
wartości kulturowe, na ile sprostają 
wyzwaniom przyszłości? Czy ważną jest 
dla narodów i państw wspólnota pod 
nazwą Unia Europejska? Czy tak zinsty-
tucjonalizowana Europa przetrwa, czy 
też będziemy ewaluować w stronę innego 
bytu społeczno-gospodarczego i geopoli-
tycznego? Zatem, jaka czeka nas przy-
szłość? W jakiej formule i w jakim ukła-
dzie będziemy się rozwijać, żyć dostatniej 
i być bezpieczni? Drodzy przyjaciele, 
partnerzy, nie znamy odpowiedzi. Ale 
nie czekajmy i nie pozostawiajmy tych 
odpowiedzi tylko politykom. To na 
społecznościach lokalnych zbudowana 
jest całość społeczeństwa i to społeczności 
lokalne tworzą podstawy tego, co później 
nazywa narodem, krajem, państwem 
i Europą. O zagrożeniach i szansach, 
o słabych i mocnych stronach powin-
niśmy otwarcie dyskutować i również 
nad nimi pracować, a  może przede 
wszystkim zaczynać od społeczności 
lokalnych. Zwróciłem szczególną uwagę 
na szeroko pojętą kulturę, na kultury 
narodowe i kultury nazwę je kontynen-
talnymi, które odgrywały, odgrywają 
i odgrywać będą ogromną rolę również 
w aspekcie wartości religijnych. 

Szanowni Państwo, projekt, który 
realizujemy obejmuje te właśnie 
tematy i  z  punktu widzenia przy-
szłości wydają się one bardzo ważne. 
Niemniej jednak przez wiele lat udało 
się zrealizować w naszych miastach 
wiele przedsięwzięć, przygotowu-
jemy się do następnych. Dlatego 
wierzmy w to, i miejmy nadzieję, że 
właśnie w duchu wspólnego działania 
będziemy mogli pracować dla naszych 
mieszkańców, dla narodu i Europy.

Do wystąpień burmistrza i prze-
wodniczącego odnieśli się burmi-
strzowie miast partnerskich. Przy-
toczmy krótkie, wybrane zdania 
z tych wystąpień: 

Burmistrz miasta Martfü –  
Dr. Papp Antal:

- Musimy współpracować i ciągle 
zdobywać siłę, aby sprostać wyzwa-
niom XXI wieku, mieć czytelne zasady 
w UE i widzieć problemy globalnego 
świata.

Primar miasta Tăuţii-Măgherăuş 
– Anton Ardelean:

- Polska jest dla nas przykładem 
walki o demokrację i jej utrwalanie, 
możemy się uczyć również od Tuchowa 
realizacji europejskich projektów.

Prezes Niemiecko-Polskiego 
Kręgu Przyjaciół w Illingen – Michael 
Stoll:

- Musimy cały czas pracować nad 
przyjaźnią i  jednością, współpracę 
umacniajmy w samorządach, stowa-
rzyszeniach i wśród mieszkańców.

Przewodniczący Rady Rejonowej 
Baraniwki – Anatol Duszko:

- Potrzebujemy pomocy, często tej 
podstawowej informacji, jak rozwijać 
miasta i regiony. Przyszłość, o której 
rozmawiamy dla Ukrainy to temat 
podstawowy.

Starosta miasta Mikulov – Rosti-
slav Koštial:

- To prozaiczne, ale dziękuję za to, 
że możemy rozmawiać o przyszłości.

Przedstawiciel mera Saint Jean de 
Braye – Colette Martin-Chabbert:

- Znajdujemy się w obliczu terro-
ryzmu, Europa ma do odegrania 
ważną rolę, zbudować przyszłość 
bezpieczną dla młodzieży i  trwać 
w pokoju.

W ramach projektu przeprowa-
dzono prezentacje filmowe wszyst-
kich miast partnerskich w Europej-
skim Kinie Plenerowym pt. „Naszym 
dziedzictwem jest  historia i kultura, 
łączy nas przyszłość”. Filmy promo-
wały różnorodność kulturową 
i językową, dialog międzykulturowy 
pomiędzy partnerami oraz wska-
zywały na tolerancję i rozumienie 
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problematyki szerokiego otwarcia 
Europejczyków na sąsiednie kultury. 
Na tuchowskim rynku miało miejsce 
Kulturowe widowisko plenerowe pn. 
„Panorama kultur – wizja przyszłości 
Europy”, w tym kiermasze, pokazy, 
koncerty i występy zespołów arty-
stycznych z miast partnerskich jako 
prezentacja dorobku i  osiągnięć 

społeczności małych miast Europy. 
Dało to możliwość spojrzenia na 
tożsamość kultur narodowych, 
a zarazem ich związki i przenikanie 
się. Pokazany został dorobek i dzie-
dzictwo kulturowe jako wartości 
wspólnot narodowych, ale również 
wspólnoty europejskiej. Podczas 
spotkania przeprowadzono debatę 

międzypokoleniową przedstawi-
cieli miast partnerskich o integracji 
europejskiej i różnorodności kultu-
rowej w aspekcie dobrej i przyjaznej 
komunikacji pomiędzy obywatelami 
Europy. Wskazano na rozwój współ-
pracy organizacji non profit i samo-
rządów w propagowaniu i promo-
waniu wolontariatu. Wskazano na 
dużą rolę wolontariatu i młodzieży 
oraz ich zaangażowanie do aktyw-
nego uczestnictwa w działaniach na 
rzecz przyszłości państw i UE szcze-
gólnie troski o demokracje i wolność.

Na zakończenie XVII Między-
narodowego Spotkania Miast Bliź-
niaczych 7 sierpnia na scenie na 
tuchowskim rynku koncertowała 
Sanktuaryjna Orkiestra Dęta oraz 
wystąpiły zespoły folklorystyczne 
z  miast partnerskich Tuchowa: 
Martfű, Mikulova, Detvy i Tăuţii-
-Măgherăuş, prezentując europejską 
kulturę i dziedzictwo kulturowe tych 
krajów. Wspaniałą atmosferę i klimat 
imprezy zapewniła gwiazda wieczoru: 
Andrzej Sikorowski i  Maja Siko-
rowska z zespołem. Piękny koncert 
sprawił licznie zgromadzonym na 
tuchowskim rynku słuchaczom wiele 
radości. 
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WIKTOR CHRZANOWSKI

W pierwszy weekend 
sierpnia Tuchów 
gościł winiarzy 

oraz zagranicznych gości 
z siedmiu europejskich 
miast: Tăuţii-Măgherăuş 
(Rumunia), Martfü (Węgry), 
Mikulov (Czechy), Detva 
(Słowacja), Saint-jean-de-
Braye (Francja), Baraniwka 
(Ukraina) oraz Illingen 
(Niemcy).

I  Międzynarodowy Festiwal 
Wina TUCHOVINIFEST oraz 
XVII Międzynarodowe Spotkanie 
Miast Bliźniaczych były okazją do 
spotkania, odświeżenia kontaktów 
oraz poznania ponad setki polskich 
i zagranicznych win.

Miasta bliźniacze Tuchowa łączy 
nie tylko kultura, ale jak się okazało 
również winiarstwo. W  prawie 
wszystkich regionach uprawiana jest 
winorośl i produkowane jest wino. 
Branża ta może stać się nowym 
spoiwem, które pozwoli jeszcze 
bardziej zbliżyć do siebie miasta 
partnerskie, nie tylko kulturalnie, 
ale przede wszystkim gospodarczo.

W Tuchowie od piątku 5 sierpnia 
trwał organizowany przez Polski 
Instytut Winorośli i Wina XI Konwent 
Polskich Winiarzy, w którym uczest-
niczyło ponad 100 przedstawicieli 
winnic z Małopolski, Podkarpacia, 
Dolnego Śląska, Świętokrzyskiego 
i  innych regionów. W  programie 
konwentu były degustacje panelowe, 
ocena dokonań branży winiarskiej 
i omówienie planów na przyszłość. 
Dwudniowy konwent zakończył 
się konferencją prowadzoną przez 
enologa z Francji – Francois Bottona 
z firmy Laffort.

W sobotę na tuchowskim rynku 
rozpoczął się I  Międzynarodowy 
Festiwal Wina TUCHOVINIFEST 
połączony z XVII Międzynarodowym 
Spotkaniem Miast Bliźniaczych. 
Pomimo niesprzyjającej pogody stoiska 
wystawców były chętnie odwiedzane 
przez turystów oraz mieszkańców 
Tuchowa. Dla gości udostępniony 
został również namiot degustacyjny 
win biorących udział w I Międzyna-
rodowym Konkursie Win TUCHO-
VINICONTEST 2016. Do degustacji 
było ponad 110 win polskich, czeskich, 
rumuńskich i węgierskich.

Wśród gości, którzy uczestniczyli 
w konwencie i  festiwalu wina byli 
m.in.: Isolde Felskau – konsul gene-
ralna Konsulatu Generalnego Niemiec 

w Krakowie, parlamentarzyści: Anna 
Czech, Michał Wojtkiewicz, Jan 
Duda, Stanisław Sorys – wicemar-
szałek województwa małopolskiego 
oraz samorządowcy z sąsiednich gmin.

Na scenie występowały zespoły 
prezentujące dziedzictwo kultu-
rowe miast partnerskich. Wielkimi 
brawami nagrodzeni zostali: Sank-
tuaryjna Orkiestra Dęta z Tuchowa, 
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zespoły folklorystyczne z  Martfü, 
Mikulova, Detvy i  Tăuţii-Măghe-
răuş. Niedzielna gwiazda wieczoru 
przyciągnęła na tuchowski rynek 
tłumy. Andrzej Sikorowski i Maja 
Sikorowska z zespołem wspaniale 
wpisali się w charakter wydarzenia 
i sprawili publiczności swoją muzyką 
wiele przyjemności.

Warto podkreślić, że Tuchów 
i okoliczne gminy posiadają jedne 
z  najlepszych warunków uprawy 
winorośli w  Polsce. Zbocza 
o nachyleniu południowym i połu-
dniowo-zachodnim, łagodne 
wzgórza o  wysokości 100-150 
m nad dnami dolin i  odpo-
wiednie warunki klimatyczne. 
Wszystko to sprawia, że Pogórze 

jest idealne do produkcji wina. 
Organizatorzy mają nadzieję, że 
wydarzenie to na stałe wpisze się 
w kalendarz wydarzeń w Tuchowie, 
pozwoli wyzwolić nowe inicjatywy 
kulturalne i  gospodarcze, a  nade 
wszystko rozwinie i utrwali współ-
pracę z miastami partnerskimi. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, 
za udzielone wsparcie. Dziękujemy 
również osobom, które bezintere-
sownie włączyły się w przygotowanie 
i  obsługę konwentu oraz namiotu 
degustacyjnego: Urszula Ginter, Sylwia 
Stanuch, Joanna Piórkowska, Mateusz 
Hudyka, Marcelina Grzenia, Edyta 
Sajdak, Karolina Łazarek, Katarzyna 
Iwańska, Gabriela Rąpała, Joanna 
Nalepka, Angelika Szwandrok, Kata-
rzyna Pszczonka, Marzena Adam-
czyk, Angelika Wojtanowska, Mikołaj 
Ginter. Dziękujemy również wszystkim 
pracownikom Domu Kultury.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich 
na II Międzynarodowy Festiwal Wina 
TUCHOVINIFEST!

Wyniki I  Międzynarodowego 
Konkursu Win TUCHOVINI-
CONTEST dostępne są na stronie  
www.tuchovinifest.pl



JANUSZKOWAlSKI

Rolników coraz mniej, 
a dożynek coraz więcej

Jak to jest? Odpowiedzi można 
doszukiwać się w wielu zjawiskach 
społecznych i  gospodarczych. 
Jedni powiadają, że to komputery 
rolników pokasowały, inni, że się 
rolnikom nie opłaca, a jeszcze inni, 
że taki gospodarz na 2 hektarach to 
on jest tylko działkowiczem, a rolnik 
prawdziwy to wtedy jest, jak ma 
20 hektarów. Jakiż to rolnik, co ma 
dwie krowy i trzy świnie – mówią 
we wsi. Taki, co ma 20 krów albo 
60 świń no to już jest prawie rolnik 
prawdziwy. Nie te czasy powiadają, 
gdzie zanim zboże wymłócili, to je 
kosili, w kopki w polach układali, 
a  potem do stodół zwozili, i  jak 
obrodziło ledwie 2 tony z hektara, 
to po drodze jeszcze z pół tony się 
wytrzepało. Teraz kombajn wjeżdża 
i ziarno do magazynu zaraz trafia, 
a  zboże obrodzi nawet do 8  ton 
z hektara. No i co, nie będzie więcej 
chleba? Będzie. A  jak jest więcej 
chleba, to i  dożynek może być 
więcej. Dożynki są dla rolników, 
ale i  dla tych, którzy rolnikami 
nie są. Dziś modnie to się nazywa 
mieszkańcy miejscowości, nawet 
nie wsi, bo te się zastępuje obszarem 
wiejskim, że o  chłopach już nie 
wspomnę, oni  tylko w tytule książki 
Reymonta zostali. Dożynki są też 
dla mieszkańców miast, przyjezd-
nych gości i  turystów. Dożynki to 
tradycja, kultura, wspólna zabawa 
i  promocja. W  sierpniu Polska 
to Polska dożynkowa. Co wieś 
to dożynki, co gmina dożynki, 
w  powiecie dożynki. Wieś się 
zmienia, rolników mniej, a dożynek 
więcej.

Materiał na wieniec trady-
cyjny trzeba zabezpieczyć 
przed kombajnem

Źdźbła i kłosy zbóż w polu uświad-
czyć można tylko wtedy, gdy jeszcze 
na pniaku stoją, zanim kombajn ich 
swoją wielofunkcyjnością potraktuje. 
Kiedyś to od koszenia do młócenia, 
czyli tak z miesiąc można się było 
im napatrzeć i  nacieszyć. Te na 
wieniec źdźbła i kłosy były wybie-
rane zazwyczaj pod koniec żniw, tuż 
przed dożynkami, bo do nich jeszcze 
kwiaty polne i zioła dokładano. Teraz 
trzeba w łan zajść na początku żniw 
i  pościnać co dorodniejsze nim 
maszyna w pole zajedzie. Koniecznie 
trzeba się pospieszyć, bo pole w ścier-
nisko zamienia się bardzo szybko. 
Jeśli się zdąży z źdźbłami i kłosami to 
wieniec wedle tradycji można uwić, 
a jeśli nie, no to stelaż materiałem 
ziarnistym można oblepić i mamy 
wieniec współczesny.

Na dożynki z klimatyzacją 
naturalną to końmi, można 
traktorem lub autem z klimą 
mechaniczną

Dawniej, gdy nie było pojazdów 
napędzanych końmi mechanicznymi, 
no to wiadomo, że na dożynki pieszo 
albo końmi w  zaprzęgu. Postępu 
nie zatrzymamy i  mechaniczne 
zaczęły wypierać z rolnego rynku 
czteronożne konie żywe, a te, jeśli 

już się ostały, to bardziej na pokaz.  
No cóż, „koń jaki jest każdy widzi”, 
a  że „pańskie oko konia tuczy”, 
to niechże ten w  zagrodzie się 
prezentuje, a traktorem lub autem 
na dożynki też można i to nie jest 
grzechem przecież. A że słońce lubi 
w sierpniu doskwierać i czasem upał 
na dożynkach jest wielki, trzeba by 
ciało ochłodzić. Ci, którzy końmi i na 
bryczkach czy wozach, chłodzeni są 

sierpień 2016 | nr 8 (46)dożynki gminne 8

Tradycja przeplatana współczesnością, 
czyli o dożynkach i ich świętowaniu



dożynki gminne sierpień 2016 | nr 8 (46) 9
Fo

t. krz
ysz

to
F ja

siń
ski



sierpień 2016 | nr 8 (46)dożynki gminne 10

świeżym powiewem wiatru, pozostali 
w traktorach i autach załączają tzw. 
klimę i freonem raczą się studzić. Ci 
drudzy mają nad pierwszymi złudną 
przewagę, bo jak w kabinie na 18o C 
ustawią, to im wieje freonem – nawet, 
gdy na zewnątrz jest 30o C. Drudzy 
zaś, jeśli jest 30o C, to na wozie jest 
30o C – tylko, że im wieje czystym 
i  świeżym powietrzem. Ale cóż, 
darowanemu przez współczesność 
koniowi w zęby się nie patrzy. Jaki 
koń, taka klimatyzacja.

Starościna i starosta 
dożynek z gospodarzem 
gminy w pierwszej ławce

Najpierw to starościna i starosta 
dożynek przyszli z chlebem do gospo-
darza gminy na tuchowski rynek 
oraz przyjechały delegacje wiejsko-
-dożynkowe z wieńcami. Stąd poje-
chali do bazyliki mniejszej, aby te 
poświęcić i Bogu za plony podzię-
kować. Przez szacunek dla chleba, 
rolniczego trudu oraz dostojności 
i powagi święta, starościna i starosta 
dożynek z  gospodarzem gminy 
zasiedli w pierwszej ławce. Staro-
ścina, Beata Stefan – mieszkanka 
wsi Buchcice, z wykształcenia huma-
nistka, a z zamiłowania rolnik i więź 
czuje do rolnictwa. Razem z mężem 
Bogdanem prowadzą gospodarstwo 
rolne ponad 12 hektarów własnej 
ziemi, a gospodarują na ponad 40 
hektarach. Gospodarstwo takie, jak na 
małopolską Galicję zeuropeizowaną 
przystało. Mają 3 synów: Dominik 
21 lat, Mateusz 20 lat i Patryk 16 lat. 
Wszyscy grają na instrumentach 
muzycznych. Taki domowy zespół 
muzyczny, gdyby dołączyć ich tatę 
tworzy się orkiestra. Mąż pani 
Beaty, Bogdan Stefan – kapelmistrz 
orkiestr dętych, najpierw sanktu-
aryjnej, później i do tej pory para-
fialnej z Siedlisk. Słowem, państwo 
Stefanowie to przykładna rodzina, 
dotrzymuje rolniczej tradycji, idzie 
z  duchem nowoczesności, krzewi 
kulturę i wnosi w nią polskie wartości.

Starostą tegorocznych dożynek 
był Jerzy Łącki, sołtys wsi Trze-
mesna. Razem z  żoną Eweliną 
prowadzą gospodarstwo rolne 
blisko 10 hektarów, które kilka 
lat temu zakupili właśnie w Trze-
mesnej. Ponieważ Jerzy Łącki jest 

doktorem nauk rolniczych uznał, 
że jego powinnością w stosunku 
do rolnictwa jest posiadać ziemię, 
trwać w  tradycji, pielęgnować 
kulturę wsi i wskazywać na wartości 
szacunku dla tej właśnie polskiej 
ziemi. Dlatego jest też członkiem 
Izby Rolniczej oraz członkiem 
Tarnowskiego Oddziału Jazdy 
im. 5 Pułku Strzelców Konnych. 
Słowem, państwo Łąccy to przy-
kładna rodzina, dotrzymuje rolni-
czej tradycji, idzie z duchem nowo-
czesności, krzewi kulturę i wnosi 
w nią polskie wartości. Gospodarz 
gminy, burmistrz Adam Drogoś 
wszem i  wobec znany, zaszczyt 
miał z  takimi zacnymi osobami 
przy boku we mszy św. dożynkowej 
i potem w amfiteatrze uczestniczyć.

Chwała Bogu, że w kościele 
na mszy św. dożynkowej 
jest tak jak było dawniej 

Dożynki Gminne zawsze odby-
wają się w Tuchowie i zawsze rozpo-
czynają się mszą św. w kaplicy polowej 
bazyliki mniejszej. Z  chlebem 
z nowego zboża oraz 14 wieńcami 
dożynkowymi przyjeżdżają delegacje 
z 12 wsi i 2 tuchowskich osiedli. Tu 
dziękują Matce Boskiej Tuchowskiej 
za plony, składają dar ołtarza i modlą 
się. Tak jest od dziesięcioleci, stały 
ceremoniał, niezmienna liturgia, 
pokora wobec czasu i otchłani oraz 
wyznanie wiary. A że ona czyni cuda, 
to właśnie wszyscy tę wyznający, będą 
trwać w tradycji i przy jej wartościach 
nawet przy zmieniającym się tech-
nologicznie świecie, tak tu na ziemi, 
jak i  w  cyberprzestrzeni. Chwała 
Bogu niech tak zostanie, również na 
mszach św. dożynkowych w przy-
szłości. 

Mickiewiczowskim 
rymem uhonorowano 
gości na dożynkach, 
Kolberg by się upomniał

Gmino Tuchów mała ojczyzno 
moja, ty jesteś jak zdrowie.
Ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie,
kto w dożynkach gminnych udział 
bierze. Dziś piękność Twoją w całej 
ozdobie, szanuję i opisuję w melodii 
i słowie. O Panno Święta co tuchow-
skiej bronisz ziemi i na lipowym świe-
cisz wzgórzu. Ty co miasto i gminę 

ochraniasz z  jego wiernym ludem. 
Która mieszkańców miasta i  wsi 
modlących się do Ciebie ze łzą pod 
powieką, objęłaś matczyną troskliwą 
opieką. Oni zaraz mogli do Twych 
świątyń progu, iść żeby za dary nieba,  
za nowy chleb, podziękować Bogu.
W  dolinie Białej, pomiędzy wzgó-
rzami, leży Tuchów ze swoimi pięk-
nymi wioskami.
Gmina w sam raz jak na owe czasy,
ratusz pośrodku, pomiędzy dwa 
kościoły: Matki Boskiej i Pana Jezusa
na ołtarzach głównych.
Dwanaście wsi, urzędy i szkoły, oraz 
dziesiątki innych budowli społecznych.
Widać, że w  gminie burmistrz to 
gospodarz dobry, widać że w para-
fiach zacni proboszczowie. Że razem, 
wspólnie, w działaniu i w robocie, 
a nie tylko w mowie.

Po uroczystej mszy św. w bazylice 
mniejszej, po przejściu w barwnym 
korowodzie, uczestnicy dożynek 
spotkali się w tuchowskim amfite-
atrze, aby poświęconym chlebem 
podzielić się i wieńce dożynkowe 
zaprezentować oraz ośpiewać jak 
tradycja każe. Pieśń żniwna od 
wieków niezmiennie głosi: 

Plon niesiemy plon, w gospodarza 
dom! Żeby dobrze plonowało, Po sto 
korcy ziarna dało. Plon niesiemy plon 
w gospodarza dom. Gospodarz nim 
gości ugościł, najpierw powitał ich 
z honorem i wielkim poszanowaniem: 
rolników, posła na Sejm RP Michała 
Wojtkiewicza, wicemarszałka woje-
wództwa małopolskiego Stanisława 
Sorysa, radnego wojewódzkiego 
Wojciecha Skrucha, burmistrza 
Wojnicza Tadeusza Bąka, proboszcza 
parafii pw. NNMP o.  Bogusława 
Augustowskiego, radnych powiatu 
tarnowskiego i  gminy Tuchów, 
sołtysów, mieszkańców miasta 
i  gminy. Po powitaniu starościna 
i  starosta dożynek chleb przeka-
zali: gospodarzowi gminy Adamowi 
Drogosiowi, posłowi Michałowi 
Wojtkiewiczowi i wicemarszałkowi 
Stanisławowi Sorysowi. Po ceremo-
niale przekazania chleba podzielili 
się nim z uczestnikami dożynek. Po 
podzieleniu się chlebem delegacje 
z  poszczególnych miejscowości 
przygotowywały się do prezentacji 
wieńców dożynkowych.

Zaczęli od „jade jo se 
jade…”, a skończyli 
hitem „Hej nie kochaj 
dziewczyno chłopca 
tuchowiana…”

Kapela Pogórzanie z Jastrzębi była 
w gościnie na tuchowskich dożyn-
kach. Przyśpiewywali i odgrywali 
gościom i delegacjom wieńcowym. 
Ponieważ w  swoim wystąpieniu, 
czyli takiej gadce dożynkowej, wice-
marszałek Stanisław Sorys ogłosił, 
że obwodnica w Tuchowie będzie 
i kasa na nią z Unii też. No to na taką 
nowinę wspomnianym mickiewi-
czowskim rymem wicemarszałkowi 
przygadano:

Tuchowie miasto cudne nasze 
o tobie jest mowa. Ty jesteś jak świę-
tość żniwno-dożynkowa, ty jesteś 
jak zdrowie. Ile przez centrum aut 
i pojazdów przejeżdża, ten tylko się 
dowie, kto z rynku przez ul. Mickie-
wicza chce na drugą stronę przejść. 
Ten ma chwile zwątpienia poko-
nania drogi, patrzy to w prawo, to 
w  lewo, kręci głową, nogami prze-
biera, z kawalkadą aut nie wygrasz, 
nie ma bohatera. Trzęsą się domy, 
drży rynek i ratusz, chmury spalin 
kłębią się dookoła, Tuchów już od lat 
o obwodnicę woła. Papiery, uzgod-
nienia, konsultacje a nawet i spory 
pomiędzy zarządem województwa 
a władzami miasta. I już się wyda-
wało, że nici z projektu, że obwod-
nicy nie będzie, koniec, kropka, basta. 

Wtem Wicemarszałek Pan Stanisław 
Sorys, przyjaciel Tuchowa bo z tego 
jest znany, wieści do Tuchowa niesie, 
że zarząd województwa postanowił 
ostatecznie, na obwodnicę w Tuchowie 
nie będziecie czekać wiecznie. Za trzy 
lata, a w razie poślizgu niech będzie, że 
cztery dożynkowy korowód obwodnicą 
pojedzie, a wicemarszałek karetą na 
samiutkim przedzie.

Na to Pogórzanie dośpiewali „Jade 
jo se jade droga mi nie sporo, konicek 
mi ustoł, konicek mi ustoł…”. Po tym 
zaczęła się prezentacja wieńców z: 
Siedlisk, Dąbrówki Tuchowskiej, 
Lubaszowej, Jodłówki Tuchowskiej, 
Burzyna, Trzemesnej, Karwodrzy, 
Zabłędzy, Piotrkowic, Łowczowa, 
Buchcic, Mesznej Opackiej, Kiela-
nowic i Garbku. Na koniec Pogó-
rzanie zaśpiewali swój hit „Hej 
nie kochaj dziewczyno chłopca 
tuchowiana, bo on ciebie odjedzie, 
odjedzie, a  ty zostaniesz sama…”. 
Na ten hit zareagowali chłopaki 
z  Łowczowa. Możesz kochać, nie 
jedziemy na wyspy, jest 500 plus. 
Później wystąpiły jeszcze zespoły: 
Twierdzanie z Frysztaka i  Rzepioki 
z Rzepiennika. I już tradycji miało 
się stać zadość, bo zbliżała się pora 
dożynkowych, wieczornych tańców, 
a tu zaczęło padać, a gdzie tam – lać. 
No i tu już dożynkowicze nie posza-
leli. Dożynki zakończył wieczorny, 
sierpniowy deszcz.

Matka Boża Zielna – Dożynkowa
KAZIMIERZPlEBANEK 
CSsR

15 sierpnia Kościół 
obchodzi Uroczy-
stość Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Jest to nazwa 
oficjalna, bo w pobożności 
ludowej nosi nazwę Matki 
Bożej Zielnej. W Polsce 
uroczystość ta ma też 
wydźwięk patriotyczny, 
wspominamy „Cud nad 
Wisłą” – zwycięstwo armii 
polskiej nad bolszewikami 
w 1920 roku, świętuje 
wojsko. 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
prawdopodobnie jest najstarszym 
świętem maryjnym, bo chrześcijanie 
od początku obchodzili rocznicę 
śmierci – rocznicę urodzin dla nieba 
– najpierw męczenników, a potem 
i innych świętych. Najstarsze ślady 
„Zaśnięcia NMP i  Jej powrót do 
Syna” pochodzą z  ok. 500 roku. 
Ponieważ w  sierpniu przypada 
koniec żniw, pobożność ludowa 
zakończenie ziemskiego życia 
Maryi i Jej Wniebowzięcie powią-
zała z końcem żniw, składając Bogu 

dziękczynienie za chleb i święcąc 
kłosy zbóż oraz zioła. Zwyczaj świę-
cenia kłosów zbóż i ziół spotykamy 
w Kościele już w IX wieku.

W  Polsce zwyczaj święcenia 
płodów rolnych, ziół, kwiatów 
i owoców znany był już w średnio-
wieczu. Było ludowe przekonanie, że 
„tego dnia Matka Boska ziele święci”. 
Poświeconą wiązankę zwaną zielem 
suszono, umieszczano w mieszkaniu 
pod obrazem Matki Bożej. Naparów 
i wywarów z tych ziół (były to zioła 
lecznicze) używano w chorobach 
ludzi i zwierząt domowych, dawano 
np. krowie po wycieleniu. Poświę-
cone ziele, podobnie jak gromnica, 
miało chronić dom od piorunów. 
W  czasie burzy kładziono je na 
parapecie okna. Natomiast świę-
cenie kłosów zboża było wyrazem 
wdzięczności dla Matki Bożej. 
Ludowa legenda o zbożu i chlebie 
głosiła, że dawniej zboże miało kłosy 
od ziemi do czubka, słomy nie było. 
Ludzie mając nadmiar żywności nie 
szanowali chleba. Bóg postanowił 
ich ukarać, zniszczyć kłosy, ale 
Matka Boża, litując się nad ludźmi, 
w ostatniej chwili chwyciła dłonią 
czubek długiego kłosu i tyle na nim 
zostało ziarna, ile Jej dłoń zakryła, 
reszta stała się słomą. Za uratowanie 
od głodu ludzie Jej dziękują. 

Protestanci podśmiechiwali się 
z katolickiego zwyczaju święcenia 
ziół, a ks. Wujek TJ im odpowie-
dział: „Czemu ziół i owoców święcić 
i błogosławić nie mamy, wspomi-
nając na On błogosławiony Owoc 
żywota tej Najświętszej Panny, 
którym i  przez którego wszyscy 
ludzie i  wszystko stworzenie jest 
ubłogosławione? Nie wolno tylko 
ziela święconego na gusła i czary 
albo zabobony używać”.

Z racji święcenia ziół w maryjne 
święto w Polsce od XV wieku ludzie 
wiele ziół określali mianem ziół 
maryjnych np. bylica – drzewko 
Matki Bożej, firleta – różyczka Panny 
Maryi, len – lenek Matki Bożej, mięta 
włoska – miętka Matki Bożej, podgo-
rzał – osetek Panny Maryi, Panny 
Maryi dzwonki… W starych zielni-
kach z okolic Krakowa na 108 odno-
towanych nazw ziół, aż 93 związane 
jest z kultem maryjnym. Zioła Matki 
Bożej były używane w medycynie 
ludowej. 

Dziś Polska już nie jest uważana 
za kraj rolniczy. Zanika zwyczaj świę-
cenia ziół, ale bardzo są eksponowane 
dożynki. Nie wiąże się ich jak dawniej 
z 15 sierpnia, lecz urządza pod koniec 
sierpnia lub na początku września. 
Dożynki to święto rolnika, radują-
cego się zebranym plonem. Podczas 

uroczystej mszy św. dziękuje się Bogu, 
bo:

Z Twoich Boże rąk żyjemy,
Choć naszymi pracujemy.
Z Ciebie plenność miewa rola,
My zbieramy z Twego pola.
Jest też Twoja święta wola,
Byśmy tego, cośmy z pola,
Latem szczęśliwie zebrali,
Na Twoją chwałę używali… 
  (z pieśni ludowej)

Swoją radość rolnik wyraża 
w organizowanych zabawach i kier-
maszach. 

Obecnie prawdziwych rolników 
jest coraz mniej, organizowanie 
dożynek wzięli w swoje ręce sołtysi, 
Ochotnicze Straże Pożarne, Koła 
Gospodyń Wiejskich czy inne dzia-
łające w danym terenie organizacje. 
Istnieje bogata „świecka Liturgia” 
dożynek i  różne ich rodzaje. Są 
dożynki parafialne, gromadzkie, 
dekanalne, gminne, powiatowe, 
wojewódzkie… Powodzeniem cieszą 
się ogólnopolskie dożynki Jasnogór-
skie. W naszej gminie dożynki mają 
dawną i bogatą tradycję, trzeba ją 
kontynuować i rozwijać. O ich pomy-
słowości i walorach artystycznych 
mówią prezentowane w „Kurierze 
Tuchowskim" zdjęcia dożynkowe.
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W SIEDLISKACH Z TRADYCJĄ DOŻYNKOWĄ

W tym roku organi-
zatorem dożynek 
w Karwodrzy były 

dwie dzielnice: galia i góra 
oraz Rada Sołecka i Sołtys. 

Wykonano piękny dożynkowy 
wieniec ze zboża przedstawiający 
Polskę z  datą i  rocznicą Chrztu 
Polski. Wieniec wykonały panie 
pod przewodnictwem Lucyny Piątek. 
Grupa dożynkowa to cztery małżeń-
stwa w strojach ludowych: Lucyna 
i Krzysztof Piątkowie, Renata i Józef 
Husarzowie, Beata i Paweł Iwańcowie 
oraz Bogusław i Lucyna Drwalowie. 
Grupę wieńcową z tabliczką „Karwo-
drza” wyłożoną kłosami prowadziła 
oryginalna góralka z Zakopanego 
(obecnie mieszkanka Karwodrzy) 
Teresa Fortecka. Grupę konną zorga-
nizował i jej przewodził mieszkaniec 
Galii – Wojciech Pyrda, bryczką 
powoził Tomasz Kloch, a  zaprzę-
giem konnym z wozem dożynkowym 
powoził Szczepan Smołucha. Czte-
roosobowa kapela pod przewodnic-
twem mieszkańca Góry – Andrzeja 
Salamona przygrywała całej grupie 
dożynkowej od samego rana do 
godzin popołudniowych. Po mszy 
św. dożynkowej i prezentacji wieńców 
w tuchowskim amfiteatrze korowód 
dożynkowy udał się do Karwodrzy, 

gdzie w  Domu Strażaka państwo 
Kruczkowie przygotowali obiad 
dla organizatorów i  uczestników 
dożynek. Następnie przed miesz-
kańcami Karwodrzy prezentowała 
się w/w kapela.

Kolejnym punktem programu 
dożynek był pokaz ratownictwa 
drogowego w wykonaniu strażaków 
OSP Karwodrza. Przeprowadzono 
również konkurs „O Puchar Sołtysa” 
i zdobycie tytułu „Gospodyni-Gospo-
darza Roku”. Panie rzucały gumo-
filcem do beczki (odległość 10 m) – 
bezkonkurencyjna okazała się Marta 
Kowynia, która wykonała 5 rzutów 
celnych (wszystkie!), zdobywając 
tym samym „Kapelusz sołtysa” i tytuł 
„Gospodyni Roku”. Pierwszą wice-
gospodynią została Ewa Gawryał, 
a drugą – Ewa Iwaniec. Startowało 
12 pań (w  tym żona burmistrza). 
Mężczyźni do beczki rzucali podko-
wami (10 m). Tytuł „Gospodarza 
Roku” wywalczył sołtys Kazimierz 
Gawryał. Pierwszym wicegospo-
darzem został Ryszard Nowiński, 
a  drugim – Paweł Iwaniec. Star-
towało 15 panów. Oprócz kape-
luszy zwycięzcy otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez radnego 
Rady Miejskiej w Tuchowie –  Marka 
Krzemienia, Stanisława Kapkę oraz 
sołtysa – Kazimierza Gawryała.

Cały czas trwała darmowa loteria 
fantowa dla dzieci – cenne fanty ufun-
dowali zaprzyjaźnieni sponsorzy. 
Inne atrakcje to dmuchana zjeż-
dżalnia dla dzieci, malowanie twarzy.

Państwo Kruczkowie wraz 
z organizatorami częstowali wszyst-
kich kilkoma rodzajami pierogów, 
pysznym domowym ciastem oraz 
kawą, herbatą i  zimnymi napo-

jami. Jadła i wszelkich napojów nie 
zabrakło. Rozpoczęła się dożynkowa 
zabawa taneczna. Do tańca przy-
grywał zespół Sami Swoi. Wszystkie 
pomieszczenia w  Domu Strażaka 
i altana zostały wypełnione do ostat-
niego miejsca. W dożynkach uczest-
niczył Burmistrz Tuchowa, Adam 
Drogoś wraz z małżonką.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim, którzy przyczynili 
się do przygotowania tej wspaniałej 
imprezy. Do zobaczenia za rok!

Sołtys Karwodrzy
Kazimierz gawryał

W KARWODRZY NA 1050-LECIE CHRZTU POLSKI 
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W Siedliskach dożynki 
mają już swoją 
tradycję. 

Objazd z wieńcem i kapelą po wsi 
tuż przed mszą św. jest rytuałem. 
Wieniec zawsze wykonany jest tak jak 
drzewiej. Chleb pieczony jest w piecu 
domowym. Poświęcenie chleba 
i wieńca dożynkowego na mszy św. 
z wielką dostojnością i godnością 
jest czynione. Dzielenie się chlebem 
zgodnie z obyczajem. Dożynki są: 
grane, śpiewane i  tańczone. Koło 
Gospodyń Wiejskich cały ceremo-
niał zgrabnie szykuje wedle zwyczaju. 
Sołtys z Radą Sołecką rześko koło 
dożynek zabiega. Tak było i w tym 
roku.  JK
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W ZABŁĘDZY ROCZNICOWO,      Z MIODEM I PSZCZOŁAMIKartki z kalendarza - sierpień
Święto miodu – Dożynki, 

Zabłędza 2016

Zabłędza  
miodem płynąca

Są w naszej Zabłędzy skarby nieprzebrane,
słońcem i kwiatami pól namalowane,
lipowym zapachem przesiąknięte wiosny,
w lasach świergocące ptaki, życiodajne sosny.

Tutaj od pradziadów wieść historii znana –
gospodarzom pszczoły miód nosiły z rana.
Ileż to zachodu, pracy ludzkiej, troski,
w tej tradycji pszczelej, naszej pięknej wioski.

Już w XVI wieku na królewskie dwory
miód na Wawel niosły nasze dzielne pszczoły.
Znał miodu zalety nasz Król Zygmunt Stary –
za niszczenie barci ponakładał kary.

Troszczył się o dobro bartników z okolic,
doceniał walory tych słodkich robotnic.
Pszczelarstwem zajęli się nauczyciele,
uczyli o pszczołach w szkole i w kościele.

Jak koło pszczół chodzić, jak się z nimi zmagać,
aby pszczoły mogły nam, ludziom pomagać?
Pisał Józef Lorenz, by nasi pszczelarze
wzięli w swoje ręce pszczół zwyczaje w darze.

Nasza wieś Zabłędza w tym jest dobrze znana,
za wodza ma wszakże Alberta Radwana.
To człowiek z pradziada wiedzą obdarzony
ukochał przyrodę, naturę i pszczoły. 

Tradycją rodzinną miód wciąż produkuje,
dlatego w Zabłędzy każdy go szanuje.
Czy to wiosna, jesień czy okrutna zima,
pan Albert miód słodki zawsze dla nas trzyma!

Plaster miodu – balsam na chłodne, deszczowe dni.
Plaster miodu na smutek, tęsknoty, łzy.
Plaster miodu – opatrunek szczęścia, radości,
Plaster miodu – lekiem – dla wszystkich – z miłości!

   Janina Halagarda, 17.08.2016 r.

Słodkiego,  
miłego życia 

Dziwny jest w Zabłędzy lud,
Że tak bardzo lubi miód,
Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam,
Co to znaczy? Nie wiem sam.

Może to jest taka pasja,
Która nigdy nie wygasa.
Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam,
Co to znaczy? Nie wiem sam.

Może to jest taka gra,
którą kochasz Ty i ja.
Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam,
Co to znaczy? Nie wiem sam.

Kiedy idę do pasieki,
Plaster miodu biorę lepki.
Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam,
Co to znaczy? Nie wiem sam.

Słodko, miło płynie czas,
Gdy się miodek leje wraz.
Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam,
Co to znaczy? Nie wiem sam.

Dziwny jest w Zabłędzy lud:
Kocha pszczoły oraz  miód.
Bzyk – bzyk – bzyk, ram – pam – pam.
Co to znaczy? Nie wiem sam.

   Janina Halagarda, 17.08.2016 r.
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Potrójne święto
W sobotę 20 sierpnia br. miesz-

kańcy Zabłędzy mieli potrójny powód 
do świętowania i radości. Po zakoń-
czeniu prac żniwnych zorganizowano 
coroczne święto plonów – X Festyn 
Sołectwa Zabłędza 2016, którego 
tradycja sięga 2007 r. W tym dniu 
obchodzono 10. rocznicę nadania 
Szkole Podstawowej imienia Jana 
Pawła II, dziś świętego oraz 5. rocz-
nicę nadania jej sztandaru. To duma 
i zaszczyt dla naszej lokalnej społecz-
ności, że Szkoła Podstawowa, która 
kształci i wychowuje młode pokolenie 
nosi imię Papieża Polaka. Pokolenie 
JP II pamięta!

Żniwa, żniwa i po żniwach… 
– dożynki czas zacząć

W nastrój świętowania wprowa-
dziła wszystkich przybyłych na festyn 
Agata Czapla, która wyrecytowała 
wiersz pt. Żniwa autorstwa młodej 
mieszkanki Zabłędzy – 14-letniej 
Patrycji Chwistek.   

Żniwa
Dzisiaj żniwa,
Dzień wspaniały,
Wszystkie zboża już dojrzały.
Kombajn kosi pięknie zboże,
Tata trochę mu pomoże.
Kombajn duży jest zielony,
A w nim pan Zbyszek zadowolony,
Na upale kosi zboże,
Wszystkim zawsze w tym pomoże.
Pole jest już wykoszone,
Zboże także przywiezione,
Tata traktor już wyłączył,
A cudowny dzień się skończył.

Dzisiaj kombajn to wygoda, 
dawniej żniwiarzami byli gospo-
darz, który kosą kosił zboże, no 
i gospodyni, która pokos odbierała 
i powrósłem go wiązała. Potem snopy 
w kopki ustawiali… Na dożynkach 
była tego „rekonstrukcja” w wyko-
naniu kapeli „W Kuźni u Kowala” 
z Kowalowej.

Mieszkańcy Zabłędzy w tym roku 
jak pszczółki pracowali, gdy dożynki 
wiejskie przygotowywali. Bo gdy sier-
pień nadchodzi to już jest wiadomo, 
że święto plonów czas organizować na 
nowo. W kolejnym wierszu Patrycja 
Chwistek dożynkowe przygotowania 
opisała, a Natalia Zielińska pięknie go 
wyrecytowała:

Dożynki
Od samego rana
Toczą się przygotowania!
Tata biega za wstążkami,
Pan Iwan biegnie z kantarami,
Zgubił lejca gdzieś po drodze,
Załamany dyszy w drodze!
A tu konie już czyszczone, 
Stoją piękne, wypachnione.
A ja wszystko obserwuję,
Już pomysły takie snuję!
I przerywa mi wołanie:
,,Chodź tu szybko na śniadanie!’’
Gdy połknęłam ledwo bułkę,
Słyszę już stukanie w rurkę!

No to lecę bez przebrania,
W ręce niosę buty z prania,
Już coś tata kombinuje,
Z panem Józkiem wóz szykuje!
Wóz już stoi ozdobiony,
Ale przy nim brak jest koni!
Już za chwilę widać konie,
Karina po lewej,
A Inka po prawej stronie,
Stoją obie wystrojone!
Teraz wszystko jest gotowe,
Kapelusze już na głowie,
Tata siada za woźnicę,
No i łapie w ręce lice,
A ja siedzę roześmiana,
Koło taty i pana Iwana.

Uwijali się młodzi i  starsi, by 
zapewnić jak najwięcej podczas 
dożynek atrakcji. Na początek 
przygrywała kapela „W  Kuźni 
u Kowala”. Przybyłych gości, pośród 
których byli m.in. przedstawiciele 
samorządu lokalnego, oraz wszyst-
kich uczestników powitała Ewa 
Michałek – sołtys wsi i radna Rady 
Miejskiej w Tuchowie. Odprawiono 
ceremoniał dożynkowy, ośpiewano 
wieniec pięknie wykonany w kształcie 
ula pszczelego z  plastrem miodu 
i pszczołami. 

Chleba, miodu i poezji 
w Zabłędzy dostatek 

Chleba, miodu i  wierszy na 
dożynkach było dostatek. W ostat-
nich latach poezja jak płody rolne 
płodnie w Zabłędzy powstaje, a jej 
autorkami są już wspomniane i cyto-
wane jej dwie mieszkanki: dobrze 
wszystkim znana – Janina Hala-

garda oraz młodziutka debiutantka 
– Patrycja Chwistek. 

Zgodnie z zeszłoroczną zapowie-
dzią, w tym roku na dożynkach nie 
mogło zabraknąć chleba i miodu. 
Sołtys wsi – Ewa Michałek przeka-
zała bochen chleba gospodarzowi 
gminy – burmistrzowi Adamowi 
Drogosiowi, po czym wraz z przed-
stawicielami Rady Sołeckiej dzielili 
się nim oraz miodem ze wszystkimi 
uczestnikami tej uroczystości. Janina 
Halagarda poprowadziła z dziećmi 
zabawę z  wierszem pt. Słodkiego, 
miłego życia. Dzieci były przebrane 
za pszczółki, miały żółte skrzydełka 
i czułki. Jedna z nich – Oliwia Kępa, 
pięknie wystrojona tak recytowała 
o pszczołach:

Pszczoły 
Chodzą pszczoły po kwiatuszkach,
Pszczela miłość lśni w serduszkach,
Nikt do pszczoły nie podskoczy,
Bo mu żądło wbije w oczy!
Małe pszczółki i królowa,
To kompania zawodowa,
Ma swój ul i swoje sprawy,
Nic nie robi dla zabawy!
Żądła ostre, dwa kolory,
Jeszcze tylko ich humory,
Tylko w pszczołach jest nadzieja,
Bez nich zniknie cała Ziemia.
          Patrycja Chwistek (14 lat)

W  tym radosnym świętowaniu 
wziął udział Albert Radwan – mieszka-
niec Zabłędzy, a zarazem przedstawiciel 
społeczności pszczelarskiej, przewod-
niczący Koła Pszczelarzy w Tuchowie 
i właściciel znanej pasieki, który intere-
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Co wiemy o dożynkach? 
Dożynki to ludowe 
święto połączone 

z obrzędami dziękczynnymi 
za ukończenie żniw i prac 
polowych. 

Już u schyłku XIX wieku zaczęto 
urządzać dożynki chłopskie, gospo-
darskie. Bogaci gospodarze wypra-
wiali je dla swych domowników, 
rodziny, parobków i najemników. 
W okresie międzywojennym zaczęto 
organizować dożynki gminne, 
powiatowe i parafialne. Organizo-
wały je lokalne samorządy. Dożynki 
w tamtych czasach były manifestacją 
odrębności chłopskiej i dumy z przy-
należności do rolniczego stanu. Towa-
rzyszyły im wystawy rolnicze, festyny 
i występy ludowych zespołów arty-
stycznych. W czasie dożynek orga-
nizowano biesiady z poczęstunkiem 
i tańcami. 

Nie ma święta plonów bez wieńca 
dożynkowego! Jak można się dowie-
dzieć z  różnych źródeł obchody 
dożynek rozpoczynały się wiciem 
wieńca, z pozostawionych na polu 
zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, 
orzechów, owoców, kwiatów i kolo-
rowych wstążek. Wieńce dożyn-
kowe miewały zwykle kształt wiel-
kiej korony lub koła. W przeszłości 
umieszczano w  nich także żywe 
(z czasem sztuczne) koguty, kaczęta 
lub małe gąski, bo miało to zapew-
niać piękny i zdrowy przychówek 
gospodarski. Wieniec dożynkowy 
nazywany bywał „plonem”, bo też 
i uosabiał wszystkie zebrane plony 
oraz urodzaj. Niosła go na głowie 
lub wyciągniętych rękach najlepsza 
żniwiarka, czasami z  pomocą 
parobków i  innych żeńców. Za 
nią postępował orszak odświętnie 
ubranych żniwiarzy, niosących na 
ramionach przybrane kwiatami, 
wyczyszczone kosy i sierpy. Wieniec 
niesiono do poświęcenia do świątyni, 
a następnie ze śpiewem w uroczystym 
pochodzie, udawano się do dworu 
lub do domu gospodarza dożynek. 
Wieniec dożynkowy przechowywany 
był w stodole do kolejnego roku, do 
nowego siewu. Wykruszone z niego 
ziarna wsypywano do worków 
z ziarnem siewnym.

Święto Plonów we wsi Meszna 
Opacka również rozpoczęło się 

pracą nad wykonaniem wieńca. 
W sali przy kaplicy bł. Karoliny Kózki 
przez kilka tygodni panie pracowały 
nad przepięknym wieńcem. Powstał 
wspaniały młyn symbolizujący 
obfitość ziarna po żniwach, jest 
misternie wykonany koń z wozem, 
na którym jadą worki ze zbożem inne 
pełne ziarna i mąki. Panie zadbały 
o  takie detale jak motyl na kłosie 
pszenicy, biedronka na kwiatach czy 
maleńki pająk. Wszystko cudownie 
przyozdobione żywymi kwiatami, 
kłosami, jarzębinom. 

W niedzielę 14 sierpnia 2016 roku 
o godz. 15.00 przy hucznych przy-
grywkach orkiestry delegacja dzieci 
i  młodzieży uroczyście wniosła 
winiec dożynkowy do kościoła, po 
który wyszli ks. Krzysztof Cwenar 
oraz misjonarz z Peru ks. Antoni 
wraz z liturgiczną służbą ołtarza. Po 
mszy św. dziękczynnej, podczas której 
mieszkańcy wsi złożyli dary: bochen 
chleba, owoce i  warzywa, wino 
i miód, wysłuchali poruszającej relacji 
z pracy na misjach pełnej zwykłych, 
codziennych cudów, w które nam 
ludziom żyjącym w krajach rozwi-
niętych trudno uwierzyć, kto mógł 
i  chciał ruszył na dalszą część 
dożynek. W  kolorowej asyście  
wieniec dożynkowy w  barwnym 
pochodzie został przeniesiony do 
Domu Strażaka. To tutaj sołtys wsi 
Grzegorz Świderski wraz z  Radą 
Sołecką zaprosił mieszkańców 
Mesznej Opackiej i wszystkich chęt-
nych na biesiadę wraz z poczęstun-
kiem i tańcami do białego rana.

Ale atrakcji nie było końca. Przy 
pomysłowo wykonanej dożynkowej 
dekoracji mesznianie obejrzeli pokaz 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
przedstawiony przez Młodzieżową 

Drużynę Pożarniczą, skosztowali 
smakołyków przygotowanych przez 
gospodarza dożynek i jego drużynę 
pomocniczą, a  po zaspokojeniu 
potrzeb ciała, było też coś i dla ducha. 
Młodzież przedstawiła skecz, który 
był nagrodzony gromkimi brawami, 
a dzieci mogły dosiąść prześlicznego 
kucyka, który chętnie z nimi galo-
pował. W  dalszej części dożynki 
przebiegały tak, jak powinny: szalone 
tańce, wspaniała zabawa, śmiech, 
wspólne grillowanie, radość i dobry 
humor. 

Kto tylko chciał, mógł miło 
spędzić wieczór. Wszystkim dzię-
kujemy za dobrą zabawę i pomoc. 

Organizatorzy

W MESZNEJ OPACKIEJ Z MISJONARZEM Z PERU

W ZABŁĘDZY ROCZNICOWO,      Z MIODEM I PSZCZOŁAMI
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sująco opowiadał o pszczołach, miodzie 
i  przybliżał tajniki szlachetnego 
rzemiosła zwanego pszczelarstwem. To 
właśnie jemu w tym roku został prze-
kazany wieniec dożynkowy, a Patrycja 
Chwistek napisała dla niego wiersz, 
który wyrecytował Hubert Sadko. 

Pan Prezes
Mamy we wsi tu sąsiada,
Co o pszczołach dużo gada,
Pyszny miodzik nam szykuje,
Wszystkich nas nim zaskakuje.
To pan Albert jest Prezesem,
Jego miodzik jest biznesem.
Ma swe pszczoły no i ule,
Wszystkim jego miód smakuje.
Z góry mu dziś dziękujemy,
Że wyroby jego jemy.

Pszczoły, pszczoły, ach te 
pszczoły… pyszny, słodki robią miód, 
lecz gdy żądłem ukłują człowieka, 
marna z  nich wtedy pociecha… 
Janina Halagarda „Przygodę Adasia” 
z  pszczołą opisała, a  publiczność 
wiersz ten w wykonaniu Tymoteusza 
Marcinka uważnie wysłuchała.

Na dziesiąty festyn „jeden 
z dziesięciu” i nie tylko…

Podczas festynu przeprowadzono 
liczne zabawy i konkursy dla dzieci 
i nieco starszych, konkurencje spor-
towe i sprawnościowe m.in. prze-
ciąganie liny, bieg w worku i rzut 
wałkiem do makiety. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się konkurs 

„Jeden z dziesięciu”, w którym uczest-
nicy musieli wykazać się wiedzą na 
temat św. Jana Pawła II, pszczelar-
stwa i sportu. Najlepszym okazał się 
Kacper Kawa z Karwodrzy, choć do 
końca konkursu wyjątkową wiedzą 
wykazywał się burmistrz Tuchowa 
Adam Drogoś, zajmując II miejsce. 
Konkurs na „Rówieśnika Festynu” 
wygrała Katarzyna Kurnyta 
z Zabłędzy, która w sierpniu tego 
roku ukończyła 10 lat. 

Na zakończenie sołtys wsi Ewa 
Michałek w imieniu Rady Sołeckiej 
podziękowała wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie, 
zorganizowanie i przeprowadzenie 
jubileuszowego festynu. 

Nagrody i upominki dla wszyst-
kich zwycięzców oraz biorących 
udział w konkursach i konkuren-
cjach sportowych ufundowali: 
Pasieka Radwan, Pasieka Michałków, 
Dom Kultury w Tuchowie, Pizzeria 
„CZARDASZ”, Firma WiS z Tarnowa, 
Waldemar Dusza i Krzysztof Jasiński. 

Oby nigdy w naszej wiosce nie 
zabrakło chleba, miodu i  poezji 
z serca się wyrywającej. Zabłędza jak 
w wierszu niech miodem płynie, bez 
zazdrości i zawziętości, lecz ze zgody, 
dobroci ludzkiej i życzliwości niechaj 
słynie, i byśmy się za rok na festynie 
wszyscy spotkali.  

Opracowano na podstawie 
relacji mieszkańców. MK
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W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ 
Z WIEJSKĄ ŻYCZLIWOŚCIĄ

W BURZYNIE Z WIEŃCEM NA SUMIE

W Dąbrówce Tuchow-
skiej msza św. 
dożynkowa odbywa 

się w kaplicy, a dalsze 
uroczystości na placu 
przy Szkole Podstawowej 
i remizie. 

Dbają zawszę, aby wieniec 
miał swoją wymowną symbolikę, 
a chleb z nowego zboża był odpo-
wiednio wyrośnięty i dobrze upie-
czony. Porywają we wsi mieszkańcy 
swoim uśmiechem i  życzliwością. 
Od najmniejszego po starszych. To 
się udziela i nic dziwnego, bo sołtys 
Andrzej Mleczko takie do życia ma 
właśnie usposobienie. I wszystko by 
było pięknie, gdyby nie to, że w tym 
roku na dożynkach sołtys w swoim 
ślicznym wystąpieniu powiedział 
o  rezygnacji z  tej funkcji. Piękne 
odejście i wielka szkoda. Cóż, my 
wierzymy, że to, czym nas zaraził, 

pozostanie we wsi i z ludźmi z nim 
współpracującymi: wesołość, radość, 
życzliwość, i to nie tylko na dożyn-
kach.  JK

W Burzynie zawsze 
chleb i wieniec 
dożynkowy świecą 

na sumie. 

Potem wieczorem spotykają się 
na dożynkowej biesiadzie, bawią 
się, śpiewają, grają, w konkursach 
wygrywają fajne nagrody. Tam 
zawsze do wygrania jest rower, 
chociaż do dożynek lepiej pasowa-
łyby: kosiarka, szeroko-młotka albo 
kombajn. Podobno sołtys o takich 
nagrodach właśnie na rok następny 
myśli. W Burzynie jest z czego uwić 
wieniec, bo dorodne zboże rośnie, ale 
są i inne plantacje, z których owocami 
można wieniec dostroić, na przykład 
borówką amerykańską. Plantatorzy tej 
właśnie w tym roku byli starostami 
dożynek Krystyna i  Włodzimierz 
Nalepkowie.  JK
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ŁOWCZÓW NA  
DOŻYNKACH POWIATOWYCH

Na Dożynkach Powiatu 
Tarnowskiego 
zorganizowanych 

w tym roku 28 sierpnia 
w Szerzynach gminę 
Tuchów reprezentował 
Łowczów. 

Nasza gminna delegacja 
z Łowczowa wzięła udział w koro-
wodzie, uczestniczyła we mszy św. 
oraz zaprezentowała wieniec wraz 

z krótkim programem dożynkowym. 
Za wyróżniony wieniec 
otrzymała pamiątkowy 
dyplom oraz nagrodę 
pieniężną. Dziękujemy 
za reprezentowanie 
Tuchowa na dożyn-
kach powiatowych 
sołtys Urszuli Sobarni 
oraz członkom dele-
gacji.

 JK

Tuchów na Dożynkach Jasnogórskich
Nasi przodkowie z miłością i szacunkiem uprawiali i bronili 

każdego metra polskiej ziemi 
MARIAKRAS 

W niedzielę 4 września 
na jasną górę przy-
byli rolnicy z całej 

Polski, by wziąć udział 
w corocznie organizowanych 
Dożynkach jasnogórskich. 

W tym roku uczestniczyło w nich 
ok. 50 tys. osób, które przyjechały, 
by kultywować tradycje rolniczego 
trudu, oddać hołd Matce Boskiej 
Częstochowskiej, dziękować za plony 
i  prosić o  błogosławieństwo Boże 
w  pracach polowych. Obecni byli 
przedstawiciele władz państwowych: 
prezydent RP Andrzej Duda, który 
do rolników zwrócił się słowami: - 
Szanowni Państwo, drodzy rolnicy 
przybyli tutaj na Jasną Górę do stóp 
Matki Boskiej Częstochowskiej, naszej 
Czarnej Madonny, by podziękować. 
I ja też przybyłem tutaj, aby podzię-
kować Matce Najświętszej za opiekę 
nad naszą Ojczyzną, za opiekę nad 
wami, za kolejne plony, które przynoszą 
naszemu państwu i naszemu społeczeń-
stwu polscy rolnicy. Przybyłem modlić 
się o dobry następny rok, o rok dobrych 

plonów, o rok mądrych i roztropnych 
rządów; oraz minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, który 
powiedział: - My Polacy dobrze wiemy, 
czym jest wartość ziemi i rolnictwa. 
Nasi przodkowie z miłością i szacun-
kiem uprawiali i  bronili każdego 
metra polskiej ziemi. Chcemy i my 
być wierni temu dziedzictwu. Prymas 
Polski, Prymas Tysiąclecia kard. Stefan 
Wyszyński mówił jakże słusznie: siła 
Polski opiera się na rolnictwie i dlatego 
ziemia ojczysta powinna być należycie 
doceniona i obsłużona. 

Hasłem tegorocznych dożynek 
były słowa: „Do Matki Miłosierdzia – 
pielgrzymujemy z dziękczynieniem”. 
Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia 
za Plony w jasnogórskim sanktuarium 
rozpoczęła msza św. o godz. 11.00 pod 
przewodnictwem abpa Wojciecha 
Polaka, Prymasa Polski. W wygłoszonej 
homilii do zgromadzonych wiernych 
powiedział m.in.: - Ten dożynkowy 
bochen chleba jest prawdziwie dziełem 
rąk naszych, ale nade wszystko pozo-
staje owocem Bożego błogosławieństwa, 
bo wiemy, że tylko wtedy, gdy i w tym 
konkretnym działaniu, w tym wysiłku 
pracującego na roli człowieka niebo 
spotka się z ziemią, a więc ludzki trud, 

wsparty będzie łaską i miłosierdziem 
Boga, zrodzi trwały owoc. Tylko wtedy 
zaspokoi on ludzkie potrzeby, a serce 
napełni wdzięcznością i nadzieją, że 
także i tym razem pod naszym polskim 
niebem chleba będzie pod dostatkiem, co 
więcej, że będzie on solidarnie dzielony.

35. Dożynki Jasnogórskie były 
okazją do dziękczynienia za dożyn-
kowy jubileusz oraz 1050-lecie Chrztu 
Polski, a także wyrazem wdzięczności 
za 35 lat rejestracji NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” 
i 150. rocznicę działalności w Polsce 
Kół Gospodyń Wiejskich. 

Dożynkowej uroczystości prze-
wodniczyła diecezja płocka. Staro-
stami dożynek byli Marek i Małgo-
rzata Gogolewscy, rodzice pięciorga 
dzieci, gospodarze ok. 80 hektaro-
wego gospodarstwa. W Częstochowie 
nie mogło zabraknąć również przed-
stawicieli z  naszej gminy. Gminę 
Tuchów na Dożynkach Jasnogórskich 
reprezentowały delegacje z sześciu 
miejscowości: Zabłędzy, Trzeme-
snej, Lubaszowej, Siedlisk, Buchcic 
i  Dąbrówki Tuchowskiej, które 
w strojach ludowych wraz z pięknymi 
wieńcami dożynkowymi dostojnie 
prezentowały się na Jasnej Górze. 

Na marginesie należy dodać 
jeszcze, że nasze barwne delegacje 
wieńcowe kolejny już raz zauważyła 
kamera telewizyjna. Mogli to dostrzec 
wnikliwi obserwatorzy, którzy na 
żywo oglądali transmisję telewizyjną 

z tych uroczystości. Nadmienić też 
należy, że te ich „wejścia na antenę” 
nasz redakcyjny kolega rokrocznie 
na zdjęciach dokumentuje, a „Kurier 
Tuchowski” zdjęcia te czytelnikom 
publikuje. 
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Niedziela, 21 sierpnia br. 
dla wielu osób miała 
charakter wdzięcz-

ności i zamknięcia kolej-
nego etapu życia. Podczas 
uroczystej mszy św. 
w kaplicy Domu Pogodnej 
jesieni w Tuchowie, konce-
lebrowanej przez czte-
rech kapłanów z udziałem 
Sanktuaryjnej Orkiestry 
Dętej pod batutą Piotra 
Kucharzyka, grupy lokal-
nych społeczników, radnego 
miejskiego, personelu 
i mieszkańców DPj wraz 
z rodzicami, wolontariuszy 
oraz gości z Tarnowa, 
Skawiny i Krakowa dzię-
kowano za piękną 6-letnią 
posługę s. Miriam Bilskiej 
CSSJ. 

S. Miriam jest założycielem 
Fundacji Dzieło Miłosierdzia 
Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdow-
skiego, działającej przy DPJ, która 
została ustanowiona 12 listopada 
2012 roku, a od 24 czerwca 2015 roku 
posiada status OPP. Przez ostatnie 
sześć lat s. M. Bilska pełniła równo-
cześnie funkcję przełożonej Domu 
Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. 
Józefa w Tuchowie i dyrektora Domu 
Pogodnej Jesieni w Tuchowie. 

Po mszy św. przy sprzyja-
jącej pogodzie w  urokliwym 
przydomowym ogrodzie odbył 
się koncert SOD dedykowany 
s. Miriam i sześciu współsiostrom 
powołanym z Tuchowa do innych 
miejsc. Następnie w 52-osobowym 

gronie – mieszkańcy DPJ z rodzi-
nami, wolontariusze z Tuchowa, 
Tarnowa i z Pleśnej waz z nieza-
wodną wychowawczynią, Joanną 
Heród oraz przedstawiciele Rady 
Fundacji wzięli udział w  towa-
rzyskim spotkaniu z  grillem 
i  innymi atrakcjami w  Ośrodku 
Rekreacyjnym „Dolina Białej” 
Sajdak. Wszyscy uczestnicy wraz 
z s. M. Bilską aktywnie i bez wyna-
grodzenia angażowali się w dotych-
czasowe działania Fundacji na rzecz 
DPJ i  lokalnego środowiska, a  to 
niedzielne popołudnie było okazją 
do wspomnień, podziękowań 
i uwieńczenia dobra, jakie się stało 
ich wspólnym udziałem. Fundacja 
od początku wspiera bieżącą dzia-
łalność DPJ w Tuchowie, integruje 
rodziny wielopokoleniowe i środo-
wisko lokalne, aktywizuje seniorów 
i krzewi ideę wolontariatu.

Urocze miejsce, jakim jest 
wspomniany Ośrodek, jego przy-
jaźni gospodarze, wysoki poziom 
świadczonych usług, bogata osobo-
wość Bohaterki spotkania, oprawa 
muzyczna i zaangażowanie wszyst-
kich sprawiły, że pomimo pożegnal-
nego charakteru można je uznać za 
bardzo udane.

Na zakończenie, niezamówiona, 
ogromna ulewa stała się kolejnym 
spontanicznym testem na działanie 
w  ekstremalnych warunkach. Już 
bez młodzieży, której zapewniono 
wcześniejszy transport, uczestnicy 
natychmiast i  serdecznie wsparci 
przez gospodarzy Ośrodka przepro-
wadzili sprawną akcję przewożenia 
osób na wózkach inwalidzkich do 
samochodów lub „pod dach”.

W  imieniu wszystkich benefi-
cjentów pierwszy Zarząd Fundacji 
w składzie: Józefa Kowalczyk, Małgo-

rzata Majcher, Bożena Pękala (od 
kilku miesięcy za Joannę Dacynę) 
i autorka tejże publikacji, dziękuje  
s. Miriam Bilskiej CSSJ za niezmie-
rzony czas i ogromne bezpośrednie 

zaangażowanie w każde podejmo-
wane przez Fundację przedsię-
wzięcie, za to, że wymagając od 
innych, wymagała przede wszystkim 
od siebie.

DZIĘKUJEMY!

MARCELASZYCH 

Choć kalendarzowe lato 
na szczęście wciąż 
trwa, w Domu Kultury 

nie mogliśmy pozwolić, 
by nieuchronny koniec 
wakacji przeszedł bez 
echa. 

Od 22 do 26 sierpnia, dwadzie-
ścioro dzieciaków ze wszystkich 
sił ładowało moc potrzebną do 
nowych ekscytujących przygód, jakie 
czekają w roku szkolnym 2016/2017. 
Ostatnia wakacyjna edycja Hocków 
Klocków składała się z szalonych 

zabaw, wyścigów, rozmaitych gier, 
mrożących krew w żyłach opowieści, 
kreatywnych zadań plastycznych 
i  przede wszystkim zespołowej 
GRYwalizacji. Wycisnęliśmy z lata 
to, co najlepsze i fantastycznie się 
bawiliśmy. 

Bardzo dziękujemy wszystkim 
kochanym uczestniczkom i uczest-
nikom letnich edycji Hocków Klocków 
za szerokie uśmiechy i niesamowitą 
energię jaką się z  nami podzielili. 
W nowym roku szkolnym życzymy 
Wam wspaniałych emocji i zdoby-
wania nowych, niesamowitych umie-
jętności oraz zapraszamy na kolejne 
zajęcia do naszego Domu Kultury!

Sierpniowe zaklęcia 
na koniec wakacji

KAZIMIERZKRól 

Zespół Szkół Muzycz-
nych w Tarnowie oraz 
Centrum Paderew-

skiego byli organizatorami 
pięciodniowych Warsztatów 
Klarnetowych, które odbyły 
się w Dworku Paderew-
skiego w Kąśnej Dolnej 
w dniach 18-22 lipca 2016 r. 

Częściowo sponsorowane zajęcia 
z  młodymi instrumentalistami 
prowadziła znakomita klarnecistka 
i pedagog Dorota Boruch-Żołnacz 
z Warszawy. Wzięło w nich udział 
12 uczniów – 10 uczniów z Zespołu 
Szkół Muzycznych w Tarnowie oraz 
2 uczennice ze Szkoły Muzycznej 
I st. w Tuchowie. Uczniowie na czas 

warsztatów byli zakwaterowani 
w hotelu obok Dworu Paderewskiego 
oraz mieli zapewnione całodzienne 
wyżywienie. 

Warsztaty okazały się świetną 
formą spędzania wolnego, wakacyj-
nego czasu z klarnetem, gdzie nie 
było presji egzaminu czy myślenia 
o sprawdzianie np. z matematyki.

Zajęcia odbywały się w formie 
lekcji otwartej – każdy uczeń mógł 
mieć kilka lekcji indywidualnych 
z  wykładowcą, oraz w  zespołach 
kameralnych. Były one świetną 
formą integracji uczniów, przy czym 
uwaga ich była skupiona na kształto-
waniu umiejętności gry na klarnecie, 
a że odbywało się to w tak pięknych 
wnętrzach jak Dwór Ignacego Jana 
Paderewskiego, nabierało jeszcze 
większej wartości, tak że niektórym 
uczestnikom po zakończeniu trudno 
się było rozstać.

Czas wolny, bo i  takiego nie 
zabrakło w Kąśnej Dolnej, młodzi 
adepci klarnetu spędzali na wyciecz-
kach, spacerując po pięknych miej-
scach Pogórza Karpackiego lub 
grając w piłkę. 

Warsztaty zakończone były 
wspólnym koncertem uczniów 
i wykładowcy, a słuchaczami byli 
rodzice i zaproszeni goście. Godny 
zacytowania jest komentarz jednej 
mamy, której córka brała udział 
w tych warsztatach: - Moja córka 
wróciła zadowolona, wyciszona 
i sama sięga po klarnet, żeby sobie 
pograć, a wcześniej trzeba było jej 
o tym przypominać. Zainteresowani 
jesteśmy warsztatami w  przyszłe 
wakacje.

Myślę że warto ponieść trochę 
trudu, żeby zorganizować dzieciom 
i  młodzieży ze szkoły muzycznej 
kilka dni wakacji z klarnetem.

WAKACYJNE WARSZTATY KLARNETOWE
w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej



miasto i gminasierpień 2016 | nr 8 (46) 17

Pierwsza dekada XXI 
wieku przyniosła 
w edukacji ogromne 

zmiany w zakresie wyko-
rzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych 
(TIK). 

Zmiany gospodarcze, powszechna 
komputeryzacja, wymaganie od 
pracowników nie tylko umiejętności 
obsługi programów komputerowych, 
ale także umiejętności wyszukiwania 
i zarządzania informacją udowad-
niają, jak ważne jest świadome 
i planowe wykorzystanie TIK także na 
przedmiotach nieinformatycznych. 
Mając świadomość, że w szkołach 
mamy do czynienia z pokoleniem 
„internetowych tubylców”, a środo-
wisko szkolne oparte jest na trady-
cyjnych metodach nauczania, od 
współczesnych nauczycieli wymaga 
się efektywnego wykorzystania TIK 
w  praktyce szkolnej. Nauczyciele 
zainteresowani tą tematyką od lat 
mogli brać udział w  programach 
poświęconych dydaktyce cyfrowej. 
Między innymi był to ogólnopolski 
projekt „Aktywna Edukacja”, czy 

realizowany w Małopolsce „Labora-
torium Dydaktyki Cyfrowej”.

Jednym z celów działania Fundacji 
Wspierania Edukacji i  Kultury 
„Synergia” jest tworzenie warunków 
do rozwoju nowoczesnego systemu 
edukacji oraz rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego, dlatego też 
od początku naszej działalności 
oferujemy nauczycielom szkolenia 
z obsługi bezpłatnych internetowych 
aplikacji, które mogą uatrakcyjnić 
proces dydaktyczny. W  ubiegłym 
roku szkolnym w gminie Tuchów 
z takiego szkolenia skorzystała już 
Szkoła Podstawowa w Lubaszowej, 
a w jego ramach nauczyciele m.in. 
przygotowywali gry edukacyjne 
na platformie LearningApps, czy 
chmury wyrazowe w  Tagxedo. 
Z  uwagi na duże zainteresowanie 
uczestników szkolenie to zostanie 
uzupełnione na początku nowego 
roku szkolnego o nowe aplikacje. Jest 
to możliwe dzięki uzyskaniu dofi-
nansowania na realizację projektu 
„TIK dla nauczycieli i  uczniów” 
w konkursie grantowym w ramach 
programu FUNDUSZ INICJATYW 
OBYWATELSKICH – MAŁO-

POLSKA LOKALNIE. Operatorem 
konkursu w naszym subregionie jest 
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona 
Linia. Uzyskane dofinansowanie 
pozwoliło nam m. in. na zakupienie 
laptopa, który zostanie wykorzystany 
przez trenera prowadzącego zajęcia 
w projekcie oraz do bieżącej dzia-
łalności fundacji. W ramach tego 
projektu we wrześniu 2016 r. kilku 
nauczycieli Szkoły Podstawowej 
w  Lubaszowej poszerzy umiejęt-
ności obsługi bezpłatnych interne-
towych programów uatrakcyjniają-
cych lekcje (np. o aplikację Quizizz 
służącą do przygotowania prostych 
quizów), następnie nauczą obsługi 
tych programów swoich uczniów, 
którzy przygotowując własne gry 
dydaktyczne na podstawie materiału 
omawianego w szkole, będą mogli 
łatwiej utrwalać wiedzę i zyskiwać 
nowe umiejętności. Opracowane na 
bazie szkolenia materiały będą służyły 
nauczycielom wielokrotnie podczas 
lekcji również w kolejnych latach.

Fundacja Wspierania 
Edukacji i Kultury

„Synergia”

„TIK dla nauczycieli i uczniów” Fundacja „Synergia” 
zaprasza uczniów  
do udziału 
w konkursach
Fundacja Wspierania 

Edukacji i Kultury 
„Synergia” rozpo-

częła swoją działalność 
projektem pod hasłem 
„Wy jesteście przyszłością 
świata!” realizowanym 
w partnerstwie z Fundacją 
„Chronić Dobro”, działa-
jącą przy Opactwie Bene-
dyktynów w Tyńcu. Przed-
sięwzięcie poświęcone 
jest Papieżowi Polakowi 
– janowi Pawłowi II. 

W nowym roku szkolnym zapra-
szamy nauczycieli oraz uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów 
i  szkół ponadgimnazjalnych do 
udziału w  drugiej edycji tego 
projektu. W jego ramach propo-
nujemy również cztery konkursy:
•	 Konkurs recytatorski „Poezja 

Karola Wojtyły” (tym razem 
na prośbę nauczycieli w dwóch 
kategoriach wiekowych – klasy 
VI szkół podstawowych oraz 
gimnazja i  szkoły ponadgim-
nazjalne; konkurs odbędzie się 
12 października 2016 r. w Opac-
twie Benedyktynów w Tyńcu );

•	 Konkurs literacki „Jan Paweł 
II we wspomnieniach miesz-
kańców Małopolski”; 

•	 Konkurs wiedzy o Janie Pawle II; 
•	 Konkurs na album „Papież tole-

rancji – pielgrzymki Jana Pawła II”. 

Cały projekt, tak jak poprzednio, 
zakończy się w Opactwie Benedyk-
tynów w Tyńcu w maju 2017 r. 

Ponadto zapraszamy do udziału 
w dwóch przedsięwzięciach, nad 
którymi patronat objął Burmistrz 
Tuchowa – Adam Drogoś. Jednym 
z nich jest konkurs literacki dla 
uczniów województwa małopol-
skiego pod hasłem „Podróże dalekie 
i bliskie”, którego celem jest umoż-
liwienie dzieciom i  młodzieży 
podzielenia się wspomnieniami 
i refleksjami związanymi z   podró-
żami. Drugi związany jest z ogłosze-
niem roku 2016 Rokiem Szekspira. 
W  związku z  tym proponujemy 
uczniom gimnazjów powiatu 
tarnowskiego projekt „Szekspi-
romania”. W jego ramach uczest-
nicy będą mieć do przygotowania 
w  grupach kilka zadań (m.in. 
pamiętnik W. Szekspira), a wszystko 
zakończy się konkursem wiedzy 
o życiu i działalności tego twórcy, 
w którym udział biorą sześciooso-
bowe zespoły reprezentujące szkoły.

Szczegółowe informacje zawarte 
są w  regulaminach dostępnych 
na naszej stronie internetowej: 
synergia.tuchow.pl  

Serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Skrzyniarz
Fundacja Wspierania 

Edukacji i Kultury 
„Synergia”

JEDYNE W POWIECIE
CENTRUM  KSZTAŁCENIA   
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
MA SIEDZIBĘ W TUCHOWIE
W dniu 11 stycznia 

2012 r. ukazało 
się Rozporzą-

dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie 
kształcenia ustawicz-
nego w formach pozasz-
kolnych. Określało ono 
przede wszystkim nowe 
rodzaje form pozaszkolnych 
prowadzących kształcenie 
ustawiczne. Z tego rozpo-
rządzenia skorzystała Rada 
Powiatu Tarnowskiego, 
która na swym posiedzeniu 
w dniu 16 lutego 2016 roku 
podjęła uchwałę, że z dniem 
1 września 2016 roku 
nastąpi rozwiązanie Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Bohaterów Bitwy pod 
Łowczówkiem w Tuchowie 
i z tym dniem nastąpi 
połączenie szkół i placówek 
w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicz-
nego w Tuchowie.

Przyczyną tych zmian jest 
niewątpliwie konieczność restruk-
turyzacji dotychczasowego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy 
ul. Wł. Reymonta 19 w celu poprawy 
ekonomiczno-organizacyjnych 
warunków kształcenia zawodowego. 
Zmiany te umożliwią też aplikowanie 
o  fundusze z  Unii Europejskiej 
w latach 2016 – 2020.

Nasuwa się pytanie, czym jest 
CKZiU. Otóż Centrum jest zespołem 
szkół i  placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe i ustawiczne 
dla młodzieży i dorosłych, działa-
jących w ramach systemu oświaty. 
Organem prowadzącym jest Powiat 
Tarnowski, który sprawuje nadzór 
nad działalnością Centrum w zakresie 
spraw finansowych i administracyj-
nych. Natomiast nadzór pedago-
giczny nad działalnością dydaktyczną 
i wychowawczą sprawuje Małopolski 
Kurator Oświaty w Krakowie.

Utworzenie CKZiU właśnie 
w Tuchowie może przynieść korzyści 
nie tylko powiatowi tarnowskiemu, 
ale i naszemu lokalnemu środowisku. 
Centrum nadal będzie prowadziło 

edukację młodzieży, ale będą odby-
wały się kursy kwalifikacyjne, będzie 
prowadzone poradnictwo zawodowe, 
zajęcia praktyczne dla innych jedno-
stek oświatowych, zostanie podjęta 
współpraca z pracodawcami i orga-
nizacjami pracodawców. Centrum 
wzmocni i  rozbuduje powiązania 
pomiędzy kształceniem zawodowym 
prowadzonym na poziomie ponad-
gimnazjalnym oraz kształceniem 
ustawicznym, adresowanym do osób 
dorosłych, dając możliwość lepszego 

wykorzystania bazy technicznej, 
dydaktycznej i kadrowej. Wpłynie 
także na silniejsze powiązanie szkol-
nictwa zawodowego i ustawicznego 
z otoczeniem społeczno-gospodar-
czym.

Nie pozostaje więc nic innego, jak 
tylko czekać na pełną realizację tego 
projektu.

 Bogusław Maciaszek
(wicedyrektor CKZiU)

WIKTOR CHRZANOWSKI

Informujemy,  
że 5 września 2016 r. 
Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 
i gospodarki Wodnej 
w Krakowie ogłosił 
nabórwniosków w ramach 
Programu priorytetowego 
„jawor” – Poprawa efek-
tywności energetycznej 
– termomodernizacja 
budynków jednorodzinnych.

SZCZEgóŁOWE ZASADY 
UDZIElANIA 
DOFINANSOWANIA:

Beneficjenci: osoby fizyczne

Wymagane jest oświadczenie 
o  prowadzeniu / nieprowa-
dzeniu działalności gospodar-
czej w  budynku jednorodzinnym 
podlegającym termomodernizacji. 
W przypadku prowadzenia działal-
ności, Wojewódzki Fundusz będzie 
udzielał pomocy zgodnie z przepi-
sami o pomocy publicznej.

W ramach programu do dofi-
nansowania zgłaszane mogą być 
zadania dotyczące termomoderni-
zacji budynków:

– Ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków,

– Ocieplenia dachów, stropoda-
chów, stropów nad ostatnią kondy-
gnacją,

– Ocieplenia stropów piwnic,

– Wymiany okien, drzwi zewnętrz-
nych.

Niezbędnym załącznikiem do 
wniosku jest audyt lub ocena ener-
getyczna modernizowanego budynku 
wykonana przez audytora zawierająca 
w szczególności wyliczenie zmniej-
szenia zapotrzebowania na ciepło 
grzewcze wyrażone GJ/rok przed 
i po realizacji inwestycji oraz prze-
wodność cieplna.

Zmniejszenie zapotrzebowania na 
ciepło grzewcze musi wynosić min. 
25%.

Więcej szczegółów m.in. poziom 
dofinansowania, wzory wniosków, 
koszty kwalifikowalne oraz listy 
audytorów uprawnionych do prze-
prowadzenia audytu/oceny, znaj-

duje się na stronie: http://www.wfos.
krakow.pl/jawor

Kontakt:
tel. 12 422 94 90 wewn. 4
tel. 785 855 942
Osoby do kontaktu:

Izabela Radziszewska 
(kwestie merytoryczne) – 785 855 947
Piotr Janowski 
(kwestie merytoryczne) – 883 318 930
Renata Czerw 
(kwestie finansowe) – 785 851 769

Doradcy Energetyczni:
Katarzyna Bryzek – 785 855 938
Justyna Jesionek – 785 855 937
Janusz Sułowski – 785 855 603
Paweł Korczak – 785 855 524
Mariusz Sałęga – 785 855 930

Nabór wniosków na termomodernizację 
budynków jednorodzinnych

R E K L A M A
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JAROSŁAWMIREK 

Po krótkiej przerwie, 
spowodowanej pracą nad 
nowymi dokumentami 

programowymi, rozpoczął się 
kolejny okres pozyskiwania 
środków unijnych. Z nieukry-
waną przyjemnością przyjęta 
została przez nas informacja, 
że wniosek gminy Tuchów 
dotyczący refundacji kosztów 
związanych z opracowa-
niem gminnego programu 
rewitalizacji gminy Tuchów 
na lata 2016-2023 został 
oceniony pozytywnie i tym 
samym przyznana została 
dotacja w pełnej wysokości, 
tj. 33 210,00 zł.

Wniosek został oceniony i skla-
syfikowany na 32 miejscu na 
122 wnioski, które uzyskały dofi-

nansowanie. W sumie do konkursu 
złożono 137 wniosków. Zadanie to 
będzie więc współfinansowane w 85% 
ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu operacyjnego 
pomoc techniczna 2014-2020.

Opracowany dokument dotyczący 
rewitalizacji gminy Tuchów pozwoli 
na aplikowanie o środki z Regional-
nego programu operacyjnego woje-
wództwa małopolskiego z XI osi prio-
rytetowej (Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej). Przypomnieć należy, że 
prace nad programem koordynuje 
Wiktor Chrzanowski.

Więcej na temat programu rewi-
talizacji w gminie Tuchów można 
przeczytaj na stronie internetowej 
Tuchowa pod adresem: 
http://www.tuchow.pl/dla-miesz-
kancow/gminny-program-rewitalizacji/

Prawie 210 mln zł 
Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

w ramach Regionalnego 
Programu Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 
przeznaczył na wymianę 
pieców w Małopolsce. 
Dowiedz się jak skorzystać 
z tych środków. gmina 
Tuchów ubiega się o dotację 
dla swoich mieszkańców 
na wymianę pieców 
spalających biomasę oraz 
wykorzystujących paliwa 
gazowe i stałe.

Dla kogo będzie dotacja?
Właściciele domów jedno 

i  wielorodzinnych, którzy chcą 
zlikwidować swój stary piec 
węglowy i  zastąpić go piecem 
na biomasę lub paliwa gazowe, 
nowoczesnym piecem węglowym, 
źródłem ciepła wykorzystującym 
odnawialne źródła energii.

W  ramach realizowanych 
projektów będzie możliwe:

1. Wykonanie bezpłatnego 
audytu energetycznego

Dzięki temu ocenisz opłacalność 
inwestycji i dowiesz się jakie prace 
termomodernizacyjne trzeba prze-
prowadzić.

2. Ocieplenie domu
Jeśli audyt wskaże, że niezbędne 

do wykonania są prace termomoder-
nizacyjne będzie możliwość skorzy-
stania z programu Jawor realizowa-
nego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

3. Wymiana pieca
Jeżeli po audycie zdecydujesz się 

na wymianę pieca w Twoim domu, 
będziesz mógł otrzymać nawet 8 tys. 
zł oraz zwrot kosztów niezbędnej 
wymiany instalacji.

O postępach prac związanych 
z pozyskaniem dofinansowania na 
wymianę pieców będziemy infor-
mować na bieżąco.

Wsparcie psychologiczne  
dla ofiar przemocy w rodzinie

Punkt informacji i wsparcia  
dla ofiar przemocy w rodzinie

Informujemy, że punkt informacji, wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
działa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie (I piętro – pok. 104).

Formy udzielanej pomocy:
– wsparcie dla ofiar przemocy,
– informowanie o możliwościach uzyskania pomocy,
– pomoc w kontaktach z instytucjami,
– poradnictwo socjalne w tym prawne i psychologiczne,
– kierowanie w razie potrzeby do ośrodka wsparcia.

Harmonogram pracy punktu informacji, wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Godziny otwarcia:
Wtorek- 10.00 – 12.00 – konsultant prawny, pracownik socjalny
Czwartek – 15.30-16.30 – pracownik socjalny, psycholog (III i IV czwartek miesiąca od 13.00 do 15.00)
Nr telefonu 14 6525 489, 14 6510 169.

Akcja „Zaproś kominiarza”  
na terenie województw  
podkarpackiego i małopolskiego

Program rewitalizacji 
dofinansowany

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Tuchowie infor-

muje iż od 16.06.2016 r. 
osoby pokrzywdzone 
przestępstwem w tym 
przemocą w rodzinie mają 
możliwość skorzystania 
ze wsparcia psychologicz-
nego świadczonego przez 
Fundację im. Hetmana 
jana Tarnowskiego 
z siedzibą w Tarnowie.

Pomoc świadczona jest w każdy 
III i IV czwartek miesiąca od 13.00 
do 15.00 w  siedzibie tutejszego 
Ośrodka parter pok. 03 zgodnie 
z zawartym porozumieniem.

Fundacja zobowiązuje się do 
wykonania następujących działań:

1) Udostępnienie Partnerowi 
wszelkich materiałów związanych 
z  realizacją zadań z  Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej, 
a w szczególności materiałów zwią-
zanych z  wnioskowaniem przez 
pokrzywdzonego o pomoc.

2) Udostępnienie partnerowi 
zdobytej przez Fundację wiedzy 
i doświadczenia w zakresie pomocy 
pokrzywdzonym.

3) Organizowania i finansowania 
pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem oraz członkom ich 
rodzin w zależności od potrzeb osób 
pokrzywdzonych w tym:

•	Organizowanie	i finansowanie	
pomocy prawnej, w tym alterna-
tywnych metod rozwiązywania 
konfliktów;

•	organizowanie	i finansowanie	
pomocy tłumacza w celu udzielenia 
pomocy prawnej osobie upraw-
nionej, jeżeli nie włada w wystar-
czającym stopniu językiem polskim, 
do czasu wszczęcia postępowania 
przygotowawczego;

•	organizowanie	i finansowanie	
pomocy tłumacza języka migowego 
lub tłumacza – przewodnika w celu 
udzielenia pomocy prawnej;

•	pokrywanie	kosztów	związa-
nych z psychoterapią lub pomocą 

psychologiczną, w tym organizo-
wanie i finansowanie pomocy przez 
osobę pierwszego kontaktu;

•	pokrywanie	kosztów	świadczeń	
zdrowotnych, lekarstw w zakresie 
w którym lek nie podlega refun-
dacji lub w części, w której nie jest 
refundowany, wyrobów medycz-
nych, w tym materiałów opatrun-
kowych, przedmiotów ortopedycz-
nych oraz środków pomocniczych, 
w zakresie niezbędnym w procesie 
leczniczym doznanego uszczerbku 
na zdrowiu, wynikającego z prze-
stępstwa lub jego następstw, przy 
czym nie pokrywa się tych kosztów 
jeżeli mogą być one pokryte na zasa-
dach określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych ( Dz. U. 
z 2015, poz.581, z późn. zm.), chyba 
że otrzymanie tych świadczeń jest 
niemożliwe albo napotyka na szcze-
gólne trudności;

•	pokrywanie	kosztów	związa-
nych z  kształceniem w  szkołach 
publicznych w  tym w  ramach 
indywidualnego nauczania a także 
w przypadku realizacji obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki 
(Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.), odpowiednio do wieku 
i potrzeb edukacyjnych osób upraw-
nionych;

•	organizowanie	i finansowanie	
szkoleń i kursów podnoszących 
kwalifikacje zawodowe oraz 
pokrywanie kosztów egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe;

•	pokrywanie	 kosztów	 czaso-
wego zakwaterowania lub udzielania 
schronienia;

•	 finansowanie	 okresowych	
dopłat do bieżących zobowiązań 
czynszowych i  opłat za energię 
cieplną, energię elektryczną, gaz, 
wodę, opał, odbiór nieczystości 
stałych i płynnych za lokal miesz-
kalny lub dom jednorodzinny, do 
którego osoba uprawniona posiada 
tytuł prawny, proporcjonalnie do 
liczby osób stale zamieszkujących 
w tym lokalu lub domu;

•	finansowanie	przejazdów	środ-
kami komunikacji publicznej lub 
pokrywanie kosztów transportu 
związanych z uzyskiwaniem świad-
czeń i regulowaniem spraw określo-
nych w pkt 1–9;

•	pokrywanie	kosztów	żywności	
lub bonów żywnościowych;

•	pokrywanie	kosztów	zakupu	
odzieży, bielizny, obuwia, środków 
czystości i higieny osobistej;

•	finansowanie	kosztów	zorgani-
zowanego wyjazdu uprawnionego 
małoletniego;

•	finansowanie	kosztów	wyjazdu:
•	 osoby	 uprawnionej	 wraz	

z małoletnim, nad którym sprawuje 
pieczę;

•	uprawnionego	małoletniego	
wraz z  osobą, pod której pieczą 
pozostaje – podczas którego udzie-
lana będzie pomoc, o której owa 
w pkt 4.

Pomoc na terenie gminy 
Tuchów i powiatu tarnowskiego:

Policja 997
Staż pożarna 998
Pogotowie 999
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Tuchów ul. Jana Pawła II 4 
tel. 14 6525489, 14 6510169

Komisariat Policji w Tuchowie 
ul. Kopernika 4, 33-170 Tuchów, 
tel. 14 6525877

Komenda Miejska Policji 
ul. Traugutta 4 33-100 Tarnów  
tel. 14 6282900

Tarnowski Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i  Wsparcia Ofiar 
Przemocy ul. Szarych Szeregów 1 
tel. 14 655-36-36

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie ul. Szujskiego 66,  
33-100 Tarnów, tel. 14 6215 683

Ośrodek Interwencji Kryzy-
sowej Jadowniki Mokre tel. zaufania 
146441303

Specjalistyczna Poradnia Profi-
laktyczno-Terapeutyczna, OIK 
w Tarnowie tel. 14 62222796

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” tel. 801-1200-02

Ośrodek Psychoterapii Tuchów 
ul. Kolejowa 8, tel. 14 6870400

Wymiana pieców 

Krajowa Izba Kominiarzy 
Oddział w Tarnowie 
przystąpiła do akcji 

„Zaproś kominiarza” zaini-
cjowanej w marcu 2016 
podczas Forum Wentylacja 
w Warszawie.

Kominiarz tylko wtedy może 
przynieść szczęście, jeżeli zostanie 
zaproszony do domu, mieszkania, 
wyczyści oraz sprawdzi przewody 
kominowe.

Dlatego Oddział Regionalny 
Małopolsko-Podkarpacki, posta-
nowił z przesłaniem „Zaproś komi-
niarza” dotrzeć do wszystkich miesz-
kańców regionu.

W specjalnych listach skierowa-
nych do władz lokalnych czytamy 
między innymi:

„Komin będący bardzo istotnym 
elementem budynku, chociaż 
zajmującym tylko niewielką jego 
powierzchnię, może też być niezwykle 
groźny. Szczególnie w  przypadku 

pożaru sadzy w  nieczyszczonym 
kominie. Temperatura palącej się sadzy 
przekracza wówczas nawet 1000 stopni 
Celsjusza! A  taki stan jest wielkim 
zagrożeniem dla mieszkańców.

Prawidłowo wykonany komin, 
z certyfikowanych materiałów, regu-
larnie i właściwie konserwowany, będzie 
bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia.

Aby tak właśnie było, należy syste-
matycznie, zgodnie z  przepisami, 

czyścić przewody kominowe od 
palenisk opalanych paliwem stałym 
(węglem, drewnem) co 3 miesiące, 
gazem lub olejem co 6  miesięcy, 
a przewody wentylacyjne raz w roku. 
Prace te powinien wykonywać 
wykwalifikowany kominiarz.

Kontrola przewodów komino-
wych to kolejny, niezwykle istotny 
element bezpiecznego użytkowania 
kominów. Powinna zostać przepro-

wadzona co najmniej raz w  roku 
przez mistrza kominiarskiego.

Dla zdrowia mieszkańców i ich 
dobrego samopoczucia potrzebne jest 
czyste powietrze i sprawne kominy. 
A  taki stan osiągniemy poprzez 
terminowe wykonywanie powyż-
szych usług kominiarskich.

Więcej informacji: 
https://izbakominiarzy.pl//
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Biblioteka Publiczna 
w Tuchowie otrzy-
mała dofinansowanie 

w wysokości 16340 zł. 

Wszystkie środki zostaną prze-
znaczone na zakup nowych książek 
i  jest to bardzo dobra wiadomość 
dla naszych czytelników. Dofinan-
sowanie otrzymaliśmy z  projektu 
„Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych”, będącego 
częścią Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa na lata  

2016-2020. Celem Priorytetu jest 
podniesienie atrakcyjności oferty 
bibliotek publicznych poprzez zwięk-
szenie udziału nowości wydawni-
czych w ich zbiorach. Dzięki temu 
nasi czytelnicy mają ułatwiony 
i bezpłatny dostęp do najnowszych 
pozycji z literatury polskiej i świa-
towej. Co pomaga budować tak 
zwane "nawyki czytelnicze".

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa jest uchwalonym 
przez Radę Ministrów programem 
wieloletnim na lata 2016-2020. Jego 
celem jest nie tylko wzmocnienie 
aktywności czytelniczej w bibliote-

kach publicznych poprzez kreowanie 
wzrostu liczby wypożyczanych publi-
kacji oraz wzrostu liczby czytelników, 
lecz także zmotywowanie władz 
samorządowych każdej gminy do 
systematycznego dbania o  swoje 
biblioteki. To jak wygląda biblioteka, 
czy posiada wystarczające środki 
finansowe na swoją działalność, na 
organizowanie atrakcyjnych wyda-
rzeń kulturalnych zależy nie tylko 
od samych bibliotekarzy, ale głównie 
od władz lokalnych. Natomiast stały 
zakup nowości książkowych to 
zawsze będzie priorytetowa działal-
ność każdej biblioteki.

BOŻENAWRONA 

Biblioteka Publiczna 
w Tuchowie przygo-
towała we wrześniu 

dwie wystawy, które będą 
prezentowane w Małej 
galerii „Przedstawmy się”.

Pierwsza to wystawa  malarstwa 
i rysunku Patrycji Mikrut, będzie ją 
można obejrzeć w dniach od 1 do 
18 września. Natomiast już 21 wrze-
śnia zapraszamy na wernisaż wystawy 
Marty Wojtanowskiej. Będzie to 
grafika warsztatowa i kolaż. 

Patrycja Mikrut, rocznik 1995 
– młoda artystka pochodząca 
z pobliskiej Żurowej. Absolwentka 
Liceum Plastycznego w Tarnowie, 
gdzie ukończyła profil „Reklama 
wizualna” z oceną celującą. Aktu-
alnie jest studentką drugiego 
roku studiów pierwszego stopnia 
na Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 
gdzie kształci się na kierunku archi-
tektury wnętrz. W czasie jej nauki 
w liceum uczyli ją: artysta malarz 
Anna Śliwińska-Kukla, Tymoteusz 
Chliszcz i  Łukasz Wojtanowski, 
zaś obecnie jest pod skrzydłami 
A. Michała Sikorskiego. Stara się 
przedstawiać rzeczywistość w trochę 
inny sposób niż ją widzimy, a miano-
wicie upraszcza ją niekiedy do 
abstrakcji. W swoich pracach malar-
skich używa wąskiej gamy barwnej. 

Najczęściej maluje pejzaże, ale także 
portrety, zwierzęta i abstrakcje. Jej 
charakterystyczną cechą w malar-
stwie jest tzw. „technika suchego 
pędzla”, którą można zauważyć na 
wielu obrazach. Prócz malarstwa 
także rysuje. Są to projekty archi-
tektoniczne oraz martwe natury. Jej 
prace posiadają bardzo delikatny 
walor światłocieniowy.

Druga prezentowana w  naszej 
galerii artystka to mieszkanka 
Tuchowa – Marta Wojtanowska, 
rocznik 1991. Obecnie studiuje 
grafikę projektową w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej 
w Tarnowie. Jej pasją jest fotografia, 
ponadto uwielbia teatr, kino, muzykę, 
malarstwo. Na wystawie będziemy 
mogli obejrzeć prace z zakresu grafiki 
warsztatowej powstałe w  czasie 
studiów oraz autorskie papierowe 
kolaże, które tworzy od 2012 roku. 
Interesują ją przede wszystkim 
emocje, a inspiracje czerpie z poezji, 
malarstwa, muzyki i życia.

Zapraszamy wszystkich do odwie-
dzenia biblioteki we wrześniu i obej-
rzenia tych dwóch niezwykle intere-
sujących wystaw.
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Mała Galeria „Przedstawmy się” – 
propozycje na wrzesień

R E K L A M A

16340 zł na nowe książki!
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Pożegnanie wakacji ze strażakami
ŁUKASZgIEMZA 

W sobotę 27 sierpnia 
stadion Miejskiego 
Klubu Sportowego 

Tuchovia Tuchów, który na 
co dzień jest areną zmagań 
piłkarskich, zgromadził 
członków i sympatyków 
ochotniczych straży pożar-
nych. W ramach pikniku 
strażackiego, którego 
organizatorami byli: 
burmistrz Tuchowa, Zarząd 
Oddziału gminnego ZOSP 
RP w Tuchowie, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Tuchowie, 
MKS Tuchowia Tuchów oraz 
Dom Kultury w Tuchowie 
obyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze MDP.

Piknik wsparty został finansowo 
przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w Tuchowie.

Wśród gości, którzy wzięli 
udział w pikniku znaleźli się m.in. 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie Jerzy Odroniec, wice-
prezes ZOP ZOSP RP w Tarnowie 
Andrzej Witek, prezes ZOG 
ZOSP RP w Tuchowie Mieczysław 
Kras, a  także zastępca burmistrza 
Tuchowa a zarazem wiceprezes ZOG 
w Tuchowie Kazimierz Kurczab.

Zanim do rywalizacji przystą-
pili strażacy, odbyła się wyjątkowa 

uroczystość. Po wprowadzeniu 
drużyn oraz odegraniu hymnu 
„Rycerze Floriana”, Złotym Medalem 
Za Zasługi dla Pożarnictwa został 
odznaczony ksiądz Tomasz Starzec, 
który po trzech latach posługi jako 
kapelan strażaków gminy Tuchów, 
został przeniesiony do nowej parafii. 
Ksiądz Tomasz otrzymał także 
specjalne podziękowania od ZOG 
ZOSP RP w Tuchowie oraz burmi-
strza Tuchowa.

Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Tuchowie uhonorował 
także specjalnym listem gratula-
cyjnym Annę Wąs – z  Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej przy 
OSP w Tuchowie za udział w tego-
rocznym finale centralnym Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom”, 
który w czerwcu odbył się w Supraślu.

Po zakończeniu części oficjalnej, 
przyszła pora na emocje związane 
z  rywalizacją w  zawodach pożar-
niczych. W  tegorocznej edycji na 
starcie stanęli najmłodsi adepci 
strażackiego rzemiosła tj. człon-
kowie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych prowadzanych przez 
ochotnicze straże pożarne z terenu 
gminy Tuchów. Sędzią głównym 
zawodów był młodszy aspirant Kamil 
Siwek z  Komendy Miejskiej PSP 
w Tarnowie, a pomagał mu komen-
dant gminny ZOSP RP w Ryglicach 
– druh Wiesław Siedlik. Na potrzeby 
zawodów gminnych drużyny podzie-
lono na trzy kategorie, a  młodzi 

druhowie wystartowali w sztafecie 
pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. 
Panujący upał nie był sprzymie-
rzeńcem startujących zawodników 
jednak w  najmniejszym nawet 
stopniu nie pozbawił ich ogromnego 
zaangażowania oraz chęci do rywa-
lizacji. Po kilkudziesięciu minutach 
zmagań podsumowano starty i ogło-
szono wyniki, które przedstawiają się 
następująco:

DZIEWCZĘTA (wystartowała 
jedna drużyna)

I  miejsce – OSP Dąbrówka 
Tuchowska

CHŁOPCY (wystartowało pięć 
drużyn)

I  miejsce – OSP Dąbrówka 
Tuchowska

II miejsce – OSP Burzyn
III miejsce – OSP Tuchów
IV miejsce – OSP Siedliska
V miejsce – OSP Piotrkowice

DRUŻYNY MIESZANE (wystar-
towało dwie drużyny)

I miejsce – OSP Meszna Opacka
II miejsce – OSP Łowczów

Dzięki wygranej, młodzi druhowie 
z OSP w Dąbrówce Tuchowskiej będą 
reprezentowali naszą gminę podczas 
powiatowych zawodów sportowo-
-pożarniczych, które 17 września 
odbędą się w Skrzyszowie.

Dla wszystkich, którzy w  ten 
upalny dzień postanowili spędzić 
czas ze strażakami przygotowano 
dodatkowe atrakcje. Najmłodsi mogli 
pobawić się w aktywnym miasteczku 
strażackim, a  dzięki uprzejmości 
druhów z OSP w Wojniczu także 
sprawdzić się w zabawach wysoko-
ściowych. Oprócz wspomnianych 
atrakcji nie zabrakło dmuchanych 
zamków, waty cukrowej, popcornu 
i potraw z grilla.

Gratulujemy startującym zawod-
nikom oraz składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy 
w  jakikolwiek sposób pomogli 
w organizacji pikniku.
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WIKTOR CHRZANOWSKI

W grudniu 2015 r. 
poznaliśmy 
zwycięzców  

II edycji tuchowskiej 
budżetu obywatelskiego. 
W głosowaniu wzięło udział 
8 projektów o różnorodnej 
tematyce: od poszerzenia 
oferty spędzania wolnego 
czasu, rekreacji, po budowę 
oświetlenia i projektowanie 
chodnika. W wyniki głoso-
wania mieszkańców cztery 
projekty zostały wybrane 
do realizacji.

W  lipcu 2016 r. Dom Kultury 
w  Tuchowie zrealizował zakup 
sprzętu umożliwiającego organizo-
wanie plenerowych projekcji filmów. 
„Mobilne kino plenerowe” zagościło 
w  tuchowskim amfiteatrze oraz 
w Ośrodku Rekreacji Dolina Białej. 
To nie koniec plenerowych projekcji. 
– O mobilnym kinie plenerowym na 
pewno usłyszymy jeszcze nie raz, 
a  dotychczasowe zainteresowanie 
tą formą spędzania wolnego czasu 
pozwala na śmiałe planowanie kolej-
nych plenerowych projekcji filmów – 
mówi wnioskodawca projektu Grze-
gorz Niemiec.

W środę 31 sierpnia 2016 r. odbył 
się odbiór robót związanych z reali-
zacją projektu w  ramach budżetu 
obywatelskiego pn. „Zielony Bratek 
– rodzinne miejsce zabaw”. W zakres 
inwestycji wchodziło zagospoda-
rowanie terenu przy Domu Dział-
kowca ROD „Bratek” w Tuchowie: 
wykonanie wiaty drewnianej ze 
ścianami ażurowymi o wymiarach 
5×7 m oraz kostki brukowej pod 
wiatą, dostawa i montaż urządzeń do 
ćwiczeń (narciarz i wioślarz), montaż 
zestawu zabawowego z  huśtawką 
oraz wykonanie chodnika z kostki 
brukowej. – Zielony Bratek będzie 
miejscem spędzania wolnego czasu 
całych rodzin, jesteśmy pewni, że 
powstała infrastruktura przyczyni 
się do zwiększenia atrakcyjności tego 
miejsca – mówi skarbnik ROD Marek 
Marchwica.

W piątek 2 września 2016 r. w Kiela-
nowicach odbył się odbiór robót 
związanych z trzecim projektem pn. 
„Budowa bazy rekreacyjnej do orga-
nizowania imprez kulturalnych”. 
W  zakres prac wchodziła rozbu-
dowa bazy rekreacyjnej poprzez 
budowę altany drewnianej o wymia-
rach 4×6 wraz ze stołem i ławkami, 
kostką brukową, wykonanie grilla 
i odwodnienia liniowego. – Obiekt 
będzie służył integracji społecznej 
mieszkańców i  przyczyni się do 
wzrostu atrakcyjności naszego miejsca 
spotkań  – mówi wnioskodawca 
Dorota Cup.

Ostatnim projektem, który 
zwyciężył w ramach II edycji tuchow-
skiego budżetu obywatelskiego była 
„Modernizacja stadionu MKS 
Tuchovia”. Realizacja projektu jest na 
etapie opracowywania dokumentacji.

– II edycja tuchowskiego budżetu 
obywatelskiego pozwoliła na reali-
zację czterech projektów obywatel-
skich, które zdobyły największą liczbę 
głosów w głosowaniu mieszkańców. 
Budżet obywatelski dał możliwość 
mieszkańcom Tuchowa na wprowa-
dzanie w życie swoich pomysłów, które 
ich zdaniem są potrzebne społecz-
ności i znajdują wśród niej poparcie. 
Gratuluję wszystkim wnioskodawcom!  
– mówi koordynatorka budżetu 
obywatelskiego, skarbnik gminy 
Magdalena Marszałek.

Z budżetu gminy Tuchów na reali-
zację zwycięskich projektów przezna-
czono 200 000 zł.

Budżet obywatelski – realizacja projektów
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Spotkanie 
dla przedsiębiorców

„Poznaj lokalne wsparcie dla przedsiębiorców”

28 września 2016 r.
Tuchów, ul. Chopina 10 sala nr 20 w Domu Kultury

PROGRAM SEMINARIUM
  9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Przywitanie i wprowadzenie
10.15 – 10.30 Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach konkursów 

ogłaszanych przez WUP w Krakowie z programów 
współfinansowanych z Unii Europejskiej: RPO WM 
i PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

10.30 – 10.45 Oferta finansowa TARR S.A. skierowana do przed-
siębiorców 

 Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
10.45 – 11.00 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
objętego PROW na lata 2014 – 2020 Pogórzańskie 
Stowarzyszenie Rozwoju – Lokalna Grupa Działania

11.40 – 12.40 ZUS w pigułce, czyli niezbędnik każdego przedsię-
biorcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie 

11.00 – 11.40 Zasady rozliczeń podatkowych działalności gospo-
darczej II Urząd Skarbowy w Tarnowie 

12.40 – 12.55 Pomoc w rozwoju pracowników – oferta wsparcia 
Centrum Informacji i Planowana Kariery Zawodowej 
w Tarnowie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

12.45 – 13.00 Dyskusja
 Podsumowanie, zakończenie seminarium

Spotkanie organizowane przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie 

oraz
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju – Lokalną Grupę Działania

Liczba miejsc ograniczona, w związku z tym prosimy  
o wcześniejsze zapisy:

telefonicznie: 14 652-44-04 Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
                         14 626-44-40 Centrum Informacji i Planowania 
                  Kariery Zawodowej w Tarnowie 

mailowo: pogostoro@interia.pl lub ciz.tarnow@wup-krakow.pl

ZAPRASZAMY ! 

Partner:  Organizator wydarzenia:                       
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17 sierpnia br.  
po mszy św. 
o godz. 6.30 

odprawionej na placu 
katedralnym wyruszyła 
XXXIV Piesza Pielgrzymka 
Tarnowska na jasną 
górę. Pielgrzymi przeszli 
przez Bramę Miłosierdzia 
w tarnowskiej Katedrze 
i udali się na pątniczy 
szlak w dziewięciodniową 
drogę do tronu Matki Bożej 
Częstochowskiej. W tego-
rocznej pielgrzymce, która 
jak corocznie trwała od 
17 do 25 sierpnia, wzięło 
udział prawie 8,5 tysiąca 
pielgrzymów. Najstarszy 
pątnik z grupy 11 liczył  
84 lata, najmłodszy miał 
zaledwie 9 miesięcy  
(chłopiec z grupy 9). 

Jak podają oficjalne statystyki 
w  26 grupach pielgrzymowało 
prawie 133 księży, 9 neoprezbiterów,  
16 diakonów, 82 kleryków oraz  
28 sióstr zakonnych. Wiele osób 
pielgrzymowało po raz pierwszy, 
inni po raz kolejny. 25 razy piel-
grzymowało 16 osób, zaś 34 razy  
15 osób. 614 osób pełniło różne 
ważne funkcje podczas pielgrzymki, 
w  tym: aprowizacja – 94 osoby, 
kierowcy PPT – 50 osób, kwater-
mistrzowie – 73 osoby, lekarze –  
6 osób, pielęgniarki – 95 osób, pomoc 
medyczna – 33 osoby, porządkowi 
– 205 osób, sekretariaty grup –  
58 osób. W PPT wzięli również udział 
obcokrajowcy, m.in. Włosi, Hisz-
panie, Niemcy, Holendrzy, Anglicy, 
Słowacy, Francuzi i Chorwaci oraz 
Meksykanie i  Amerykanie. Nie 
zabrakło również osób spoza diecezji 
tarnowskiej, m.in. z  Warszawy, 
Piły, Rzeszowa, Poznania, Olkusza,  
Sopotu, Radomia, Krakowa, Zielenic, 
Oświęcimia, Żarnowca, Łodzi, 
Ostrołęki czy Kielc. Sakramentalne 
tak na pielgrzymce wypowiedziały 
dwie pary: Agnieszka Turek i Stefan 
Chomoncik z grupy 19 oraz Natalia 
Drzewniak i Leszek Sawa z grupy 21. 

Tuchowska grupa to grupa 24 
– św. Klemensa. Obejmuje ona 
trzy dekanaty: tuchowski, ciężko-
wicki i  ołpiński. Pielgrzymowało 
w  niej 252 pątników, w  tym 168 
kobiet, zwanych na pielgrzymce 
„siostrami” oraz 84 mężczyzn, 
zwanych „braćmi”. 203 osoby 
reprezentowały ww. dekanaty, zaś 
pozostałe 49 – były to osoby z całej 
Polski, m.in. z: Tarnowa, Gdańska, 
Łękawki, Szynwałdu, Pilzna, Poręby 
Radlnej, Charsznicy, Miechowa, 
Nowego Sącza, Puław, Skrzyszowa, 
Tarnowca, Żywca, Rzeszowa i Łącka. 
Najliczniejszą grupę tworzyli wierni 
z  Zalasowej (32 osoby), za nimi 
z dwóch tuchowskich parafii: NNMP  
(22 osoby) i św. Jakuba (21 osób). 
69 osób to pielgrzymi w wieku 8-17 lat, 
92 osoby 18-30 lat, 21 osób 31-40 lat, 
31 osób 41-50 lat, 23 osoby 51-60 lat 

i 16 osób powyżej 60 lat. Przewod-
nikiem grupy 24 – już po raz ósmy 
(mamy nadzieję, że nie ostatni) – był 
o. Sławomir Pawłowicz, redempto-
rysta. W  grupie pielgrzymowało 
8  księży (o. Witold Baran CSsR, 
o. Filip Krzemień – cysters, o. Artur 
Pruś CSsR, ks.  Marek Wojak, 
ks. Tomasz Starzec, ks. Jakub Kuchta, 
ks. Stanisław Świątek, ks. Mirosław 
Jasnosz – filipin, tegoroczny neopre-
zbiter), 1 siostra zakonna – domini-
kanka, 9 kleryków, 2 pielęgniarki, 
1 ratownik medyczny, 1 osoba 
z pomocy maltańskiej. O bezpie-
czeństwo pątników dbało 6 porząd-
kowych, o  noclegi troszczyło się 
8 kwatermistrzów, grupę aprowiza-
cyjną tworzyły 4 osoby, zaś obsługę 
sekretariatu 2 osoby. Najmłodszym 
pielgrzymem była Natalia Owsiak 
(8  lat), najstarszym – Jan Kwiat-
kowski (76 lat). Najwięcej – 29 razy 
pielgrzymowała Ludwika Fijor. 
O.  Stanisław Pawłowicz dyrekto-
rowi pielgrzymki – ks. Zbigniewowi 
Szostakowi przedstawił statystyki 
liczbowe oraz taką oto charakte-
rystykę grupy św. Klemensa, która 
odczytana została 25 sierpnia br. 
podczas wejścia na Jasną Górę:

W  grupie przeważają ludzie 
młodzi, ale wielu z nich już kolejny 
raz pielgrzymuje na Jasną Górę. 
Tylko 1/5 grupy to osoby idące po raz 
pierwszy. Podobnie jak w minionych 
latach pielgrzymują nie tylko osoby 
z dekanatów: tuchowskiego, ciężkowic-
kiego i ołpińskiego, ale także z innych 
stron diecezji, a  nawet spoza niej 
(m.in. z Gdańska, Puław, Tomaszowa 
Lubelskiego i  Żywca). Pielgrzymi 
wyszli niejako z Bram Miłosierdzia 
znajdujących się w Tuchowie i w Cięż-
kowicach, a na swojej drodze prze-
szli także przez Bramę Miłosierdzia 
w tarnowskiej Katedrze. To przeżycie 
rozpaliło w pielgrzymach pragnienie 
doświadczenia Bożego Miłosierdzia 
w sakramencie pokuty, wspólnotowej 
modlitwie i spełnianiu czynów miło-
sierdzia względem osób, których spoty-
kali na swojej drodze. 

Grupa 24 ze śpiewem pieśni 
„Chwalę Cię, błogosławię Cię”  
w  białych koszulkach z  Jezusem 
Miłosiernym pięknie prezentowała 
się u stóp Matki Bożej Częstochow-
skiej. Wszyscy zmęczeni, ale jakże 
szczęśliwi…

Pielgrzymka to czas rekolekcji 
w drodze, czas fizycznego zmęczenia, 
lecz równocześnie wypoczynku 
dla duszy. Niesamowite przeżycie, 
modlitwa, śpiew, zaduma, radość, 
życzliwy gest, otwartość i przemiana 
serc…  Tego nie da się opisać słowami, 
to trzeba przeżyć. Czym dla pątników 
z grupy św. Klemensa była XXXIV 
Piesza Pielgrzymka Tarnowska na 
Jasną Górę? Niektórzy pielgrzymi 
podzielili się swoimi refleksjami: 

Wakacje… – pierwsze skojarzenie 
– będzie pielgrzymka!

Pielgrzymka, bez której nie 
wyobrażam sobie roku. To niezwykły 
czas, który kojarzy się w pierwszej 
chwili z podjęciem sporego wysiłku 
fizycznego i rezygnacji z wygód. 

W niezwykły sposób te dziewięć 
dni stają się czasem wypoczynku dla 
duszy, czasem wyciszenia i pogłębienia 
bliskości z Panem Bogiem.

To jedyny w ciągu roku czas kiedy 
mam możliwość tyle Panu Bogu 
ofiarować w intencjach swoich i tych, 
którzy powierzają nam swoje troski.

Pielgrzymka to kilka dni kiedy 
przewartościowuje się wiele rzeczy: 
kawałek miejsca do spania w garażu 
i ciepła woda do umycia urastają do 
rangi luksusu, który raduje serce piel-
grzyma.

Dostrzegamy łatwiej nawet drobne 
gesty dobroci osób, które spotykamy na 

pielgrzymim szlaku: gospodarzy przyj-
mujących na noclegi, czy mijanych na 
drogach osób częstujących nas tym 
co mają. Wbrew temu co pokazuje 
świat możemy odczuć na sobie jak 
wiele dobroci jest w ludzkich sercach.

Basia 

Moje pielgrzymowanie... W tym 
roku odbyłam moją piątą pieszą piel-
grzymkę na Jasną Górę. Jest to dla 
mnie bardzo ważny czas – czas reko-
lekcji w drodze i osobistego spotkania 
się z Panem Jezusem i Matką Bożą 
oraz moimi „braćmi” i „siostrami”, 
bo tak się nazywamy w naszej piel-
grzymkowej rodzinie. Po co chodzę? 
Dla mojej Matki Bożej, Mamy Niebie-
skiej, która zawsze każdego z  nas 
kocha. Nie jest to mus czy koniecz-
ność – to potrzeba serca. Kiedy przy-
chodzi ten czas wiem, że trzeba się 
spakować i wyruszyć na szlak, choć 
wiem także, że jest ciężko, bo mam 
już 59 lat, w  dodatku czasem jest 
bardzo gorąco, a czasem deszczowo, 
ale… miłość do Matuchny zwycięża. 
Z drugiej strony pielgrzymka poka-
zuje właściwą perspektywę życia. 
Prosimy o jedno, dostajemy zupełnie 
coś innego, i to buduje nasze zaufanie 
do Boga, bo trzeba Boży plan z pokorą 
przyjąć, pomagają nam w  tym: 
codzienna modlitwa, msza św., kate-
cheza, a czasem po prostu rozmowa 
z „bratem” czy „siostrą”. I powtórzę za 
bratem pielgrzymkowym – Heniem; 
»szkoda, że ten sierpień jest tylko raz 
w roku« – rzeczywiście żal.

Zofia

Piesza Pielgrzymka Tarnowska 
– wydarzenie, które zawsze mile 
wspominam. Każda jest inna i każda 
na swój sposób niezwykła. Ta jakoś 
szczególnie przesiąknięta atmosferą 
ŚDM była inna niż wszystkie. Razem 
z najlepszą grupą 24 kroczyłem drogą 
ku Częstochowie. Czas, na który 
czekałem całe wakacje: 9 dni spania 
w stodołach, garażach, godzenia się 
z różnymi dyskomfortami, zła pogoda, 
ale to wszystko na chwałę Bożą. Czas 
mi upłynął niestety bardzo szybko, ale 
już czekam na następną, by zobaczyć 
wszystkie znajome twarze razem na 
szlaku ku Maryi. Jeśli ktoś ma wątpli-
wość czy pójść lub jakiekolwiek obawy, 
niech mi wierzy – ja też je miałem, lecz 
udział w czymś tak pięknym sprawił, 
że chce się na ten szlak wracać.

24 HEJ!!!
Jakub Bernal

Niestety nie było mi dane przebyć 
całej pielgrzymki na Jasną Górę, 
jednak gdy dołączyłam do grupy 24 
pod koniec 3 dnia wędrówki, pierwszą 
rzeczą, która mnie uderzyła była niesa-
mowita atmosfera panująca wśród 
pielgrzymów. Pomimo zmęczenia nikt 
nie szczędził uśmiechu i dobrych słów. 
Pierwszy dzień mojej wędrówki okazał 
się wyzwaniem, jednak po pewnym 
czasie zauważyłam, że zajęcie umysłu 
śpiewaniem zmniejsza zmęczenie i ból 
w nogach! Wszyscy, ciesząc się z coraz 
bliższego spotkania z Matką Bożą, 
po dotarciu na nocleg udali się gry 
i zabawy taneczne. Podczas całego 
„świętowania” nie zanikał jednak sens 
naszej wędrówki. Osobom młodszym 
i  starszym, niezależnie od wieku, 
przyświecał ten sam cel – modlitwa 
i zawierzenie swego życia Bogu i Matce 
Najświętszej. Właśnie to połączenie 
sprawia, że pielgrzymka jest tak wyjąt-
kowym czasem, o którym nigdy się nie 
zapomina.
     Ania Sikorska

Pielgrzymka – fizyczny wysiłek 
dla duchowego odpoczynku. Piel-
grzymka to miejsce, gdzie wszyscy 
mają uśmiechnięte twarze i otwarte 

serca. Modlitwa, śpiew i  wspólna 
droga łączą nas wszystkich i dają siły, 
aby po pielgrzymce dalej żyć dobrze, 
odważnie i blisko Boga.

     Pati Walaszek :)

Natomiast pani Władzia ujęła 
sedno rzeczy w  słowach: Idę 
z potrzeby serca!

Nic dodać, nic ująć. Trzeba po 
prostu spakować plecak i wyruszyć na 
pielgrzymi szlak 17 sierpnia 2017 r. 
z najlepszą - 24 grupą! 

24 hej! 24 hej! 24 hej! hej! hej!

Zebrała i opracowała
Maria Kras

Na pielgrzymim szlaku na Jasną Górę – ponad 230 km w 9 dni
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Po wytężonym roku 
nauki w SM I st. 
w Tuchowie po raz 

trzeci uczniowie tej 
artystycznej placówki 
w naszym mieście otrzymali 
świadectwa. 

Tym razem zakończenie roku prze-
biegło w dwóch etapach. Najpierw, 
w  poniedziałek, 20 czerwca miał 
miejsce koncert, na którym prezen-
towali się utalentowani uczniowie 
z  klas: fortepianu, skrzypiec, 
wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu 
i  saksofonu. Dodatkowego smaku 
temu wydarzeniu nadało miejsce, 
czyli Dworek I.J. Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej. Za tę życzliwość 
serdecznie podziękowania społecz-
ność szkolna wyraża dyrektorowi, 
Łukaszowi Gajowi. W  programie 
koncertu znalazły się utwory m.in.: 
J.S. Bacha, E. Griega, A. Chailleux, 
M. Drożdżowskiego i innych. Występ 
dostarczył wielu emocji  i doznań 
artystycznych zarówno wyko-
nawcom, jak i rodzicom oraz przy-
byłym melomanom. Pokazał też, że 
wytężoną i systematyczną pracą, pod 
kierunkiem wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej, można się wznieść na 
uczniowskie wyżyny artystycznych 
interpretacji.

Druga część zakończenia roku 
miała miejsce w czwartek, 23 czerwca 
w Bazylice Mniejszej przy klasztorze 
oo. Redemptorystów w Tuchowie. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św., którą celebrował kustosz sank-
tuarium, o. Bogusław Augustowski. 
W słowach skierowanych do uczest-
ników wyraził radość z  faktu, że 
w Tuchowie dzieci i młodzież mogą 
rozwijać swe muzyczne talenty oraz 
podziękował za występy w  świą-
tyni chórowi szkolnemu (koncert 

kolęd i  spektakl Drzewo krzyża).   
Chór śpiewał również podczas 
liturgii, wykonując specjalnie opra-
cowane przez dyrektora szkoły,  
J. M. Gładysza na potrzeby zespołu 
pieśni. Uczniowie i Rodzice aktywnie 
włączyli się w jej przebieg, prokla-
mując Słowo Boże i śpiewając psalm 
responsoryjny i alleluja. Następnie 
uczniowie, rodzice oraz nauczyciele 
udali się do auli św. Klemensa, gdzie 
miało miejsce oficjalne zakończenie 
roku szkolnego. Dyrektor w swoim 
wystąpieniu przedstawił główne 
wydarzenia z życia szkoły; jej sukcesy, 
radości, ale i problemy oraz potrzeby. 
Podziękował za rzetelnie wykonaną 
pracę nauczycielom, za osiągnięte 
wyniki w nauce i sukcesy uczniom, 
za współpracę i  starania o  dobro 
szkoły rodzicom oraz gospodarzom 
miejsca: o. superiorowi Witoldowi 
Radowskiemu i o. kustoszowi Bogu-
sławowi Augustowskiemu za gościnę. 
Specjalne podziękowanie skierował 
pod adresem o. ekonoma, Antoniego 
Wesołowskiego, zawsze życzliwego 
i wspierającego wszelkie kulturalne 
przedsięwzięcia. Podczas rozdania 
świadectw, z  których 56 było 
z wyróżnieniem, wręczono uczniom 
48 nagród za średnią powyżej 5.0, 
w tym 14 za celującą ocenę z gry na 
instrumencie. Ogólnie rok szkolny 
2015/2016 ukończyło 115 uczniów, 
zatem liczba nagrodzonych młodych 
muzyków świadczy o nieprzecięt-
nych zdolnościach oraz wytrwałej 
pracy młodzieży z Tuchowa i okolic. 
Na zakończenie uroczystości 
słowa podziękowań do nauczycieli 
i dyrektora skierowała przewodni-
cząca Rady Rodziców, Magdalena 
Kamykowska, a uczniowie wyrazili 
je, wręczając swoim pedagogom 
kwiaty. Wyrazy wdzięczności skie-
rowała również wobec rodziców, za 

wszystkie podejmowane działania, 
sprzyjające nauczaniu, zachęcając 
do jeszcze większego zaangażowania 
na rzecz jak najlepszego funkcjono-
wania szkoły. W ten sposób oficjalnie 

zakończono trzeci, bardzo udany 
i obfity w różne artystyczne sukcesy 
rok działalności SM I st. w Tuchowie.

Aleksander Manasterski – 
nauczyciel gitary

Szkoła muzyczna po raz trzeci na mecie

Zbliża się nieuchronnie 
koniec cudownych 
wakacji, pełnych 

nowych wrażeń, doświad-
czeń, ale i odpoczynku. 

Jestem przekonany, że uczniowie 
SM I  st. w  Tuchowie z  radością 
powrócą do swoich zajęć i nauczy-
cieli, by ponownie podjąć się bardzo 
trudnego zadania, doskonalenia 
swoich umiejętności w  grze na 
wybranym instrumencie. Witam 
WSZYSTKICH bardzo serdecznie 

i życzę równie udanego roku szkol-
nego jak poprzedni. Życzenia 
udanego roku szkolnego i  jak 
najlepszych osiągnięć w  nauce 
nadesłał prof. Piotr Gliński, wice-
prezes Rady Ministrów i minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Dla klasy czwartej cyklu czterolet-
niego będzie to ostatni rok nauki, 
tzw. dyplomowy. Niech Wam, droga 
młodzieży nie zabraknie zdrowia, sił 
i zapału w tym czasie. Rozpoczynamy 
4 rok pracy z ponad 150 uczniami, 
których inspirować do muzycznych 

wzlotów będzie 24 nauczycieli. Po 
raz pierwszy rozpoczną się w naszej 
szkole zajęcia z  gry na trąbce 
i puzonie. Klasa fortepianu zwięk-
szyła się o 4 nauczycieli. Duże zainte-
resowanie w tym roku szkolnym grą 
na gitarze, flecie i perkusji wymagało 
zatrudnienia pedagogów również do 
tych klas. Szkoda, że na przewidy-
wane terminy nie oddano do użytku 
kolejnych, przygotowywanych na 
potrzeby szkoły sal. Jak mówi stare 
przysłowie „trzeba mieć nadzieję, 
że będzie lepiej”, ufam, że jeszcze we 

wrześniu się do nich sprowadzimy 
po zakończeniu kosmetycznych 
prac. Wierzę też, że jak do tej pory 
w wielu działaniach na rzecz dobrego 
funkcjonowania szkoły wspierać nas 
będą niezawodni Rodzice. O wszel-
kich koncertowych planach i osią-
gnięciach naszych uczniów, czy to 
w Tuchowie czy poza jego granicami 
będziemy informować na bieżąco.  
Zatem; witaj szkoło! 

Dyrektor SM I stopnia 
w Tuchowie

jan M. gładysz

XX Mało-
polski 
Konkurs  
Pianistyczny
Z radością zapraszam na 

XX Małopolski Konkurs 
Pianistyczny  

im. I.J. Paderewskiego, 
odbywający się od 1998 r. 
w Tuchowie, który po raz 
pierwszy będzie miał zasięg 
ogólnopolski. Przypadająca 
w 2017 r. jubileuszowa 
edycja skłoniła organiza-
torów do starań o wpisanie 
go do kalendarza imprez 
CEA, co jak ufamy stanie się 
faktem i rozszerzenia go na 
teren całego kraju.

W związku z powstaniem przed 
trzema laty w naszym mieście Szkoły 
Muzycznej I  st. wszelkie sprawy 
organizacyjne przejęła na siebie ta 
artystyczna placówka. Pozostaję 
w  nadziei, że szanowni państwo: 
dyrektorzy szkół muzycznych I st. 
i społecznych ognisk muzycznych 
zainteresują się naszą konkursową 
propozycją.

W nadchodzącej edycji zmieniony 
został dotychczasowy regulamin 
i wymagania programowe. Pozosta-
jemy przy dwóch kategoriach: dla 
szkół muzycznych I st. i dla społecz-
nych ognisk muzycznych, które 
stały u początków tego konkursu. 
W kategorii „szkoły muzyczne” pozy-
tywnie odpowiedziano na propo-
zycje zgłaszane przez nauczycieli 
podczas poprzednich edycji i stwo-
rzono trzy grupy wiekowe, o czym 
dokładnie informuje regulamin. 
Istotna zmiana dotyczy także terminu 
konkursu – w nadchodzącym roku 
szkolnym będzie to 26-27 stycznia 
(czas trwania konkursu uzależ-
niony jest od liczby uczestników). 
Wszystkie ważne informacje zawarte 
są w regulaminie.

Jury konkursu powołuje CEA 
w  Warszawie, ale swoją obec-
ność na konkursie potwierdził już 
prof. Andrzej Jasiński z Akademii 
Muzycznej w Katowicach, który od 
pięciu lat jest honorowym przewodni-
czącym tego gremium. Koncert laure-
atów odbędzie się w dworku mistrza 
I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 
– jedynej w Europie pamiątce po tym 
niesamowitym człowieku; wielkim 
Polaku, patriocie, kompozytorze 
i muzyku.

Serdecznie zapraszam do udziału 
w  naszym konkursie. Zgłoszenia 
proszę przysyłać tylko na adres: 
Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie, 
ul. Jana Pawła II 2, 33-170 Tuchów 
lub mailem sm@tuchow.pl na karcie 
zgłoszenia.

Na rozpoczynający się wkrótce rok 
szkolny życzę jak najwięcej muzycz-
nych radości i jak najmniej codzien-
nych trosk po to, by w spokoju móc 
rozwijać artystycznie podarowanych 
nam uczniów – niejednokrotnie 
z  owymi Janko-muzykantowymi 
talentami.

Z  serdecznym zaproszeniem 
i  muzycznym pozdrowieniem 
w imieniu organizatorów –

jan M. gładysz

Kartę zgłoszenia, regulamin 
SOM oraz regulamin SM konkursu 
można pobrać ze strony http://www.
tuchow.pl/xx-malopolski-konkurs-
-pianistyczny/

Udanego muzycznego roku szkolnego!
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Animator pracy – 
projekt dla osób 
bezrobotnych

Kierunek 
kariera
Kierunek kariera to 

projekt, który realizuje 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie. W 2016 r. 
w projekcie oferujemy przede 
wszystkim: specjalistyczną 
usługę doradczą pn. Bilans 
kariery oraz bony szkoleniowe 
(na szkolenia komputerowe, 

językowe oraz z innych 
kompetencji, nie będących 
szkoleniami zawodowymi), 
z których będzie można 
skorzystać w drugim półroczu 
2016 r. Dzięki bonom dofi-
nansowanie szkolenia można 
uzyskać w wysokości 87%.

Z naszych usług mogą skorzystać 
osoby pracujące, które:

•	 ukończyły	 25	 lat	 i  posiadają	
wykształcenie co najwyżej na 
poziomie ukończonego liceum lub 
technikum (łącznie ze zdaną maturą);

•	ukończyły	50.	rok	życia,	nieza-
leżnie od wykształcenia;

•	 mieszkają	 lub	 uczą	 się	 lub	
pracują w Małopolsce;

•	prowadzą	jednoosobową	działal-
ność gospodarczą, ale nie zatrudniają 
pracowników, jeżeli spełniają jeden 
z powyższych warunków.

Do projektu można zgłosić się 
w Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej:

•	w Tarnowie:	tel.	14	626	99	40,	
e-mail: ciz.tarnow@wup-krakow.pl, 

osobiście: Tarnów, al. Solidarności 
5-9, I piętro, sala 135 lub

•	w Krakowie:	tel.	12	424	07	38,
•	w Nowym	Sączu:	tel.	18	442	94	90.

Zapraszamy  
do udziału w projekcie!

Projekt „Niepełnosprawność  
kluczem sukcesu!”
Proesa sp. z o.o. w part-

nerstwie z Inspires sp. 
z o.o. realizuje projekt 

pn. „Niepełnosprawność 
kluczem sukcesu!” współ-
finansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Programu operacyjnego 
wiedza edukacja rozwój 
2014-2020.

Projekt jest skierowany do 
osób niepełnosprawnych w wieku  
18-29 lat, bezrobotnych lub biernych 
zawodowo, zamieszkałych w  woj. 
małopolskim.

W ramach projektu organizu-
jemy:

1. Bezpłatne szkolenia z zakresu:
– Dozorca/pracownik ochrony bez 

licencji (100 godzin)

– Asystent/ka ds. księgowości  
(120 godzin).

Wypłacamy stypendium szko-
leniowe w wysokości 8,54 brutto/ 
1 godz. obecności na zajęciach.

2. Trzymiesięczne płatne staże 
zawodowe zgodnie z odbytym szkole-
niem i predyspozycjami zawodowymi 
uczestników projektu.

Wypłacamy stypendium stażowe 
w wysokości 1281,16zł brutto/m-c,

szczegółowe formy wsparcia 
w ramach projektu:

1. Poradnictwo zawodowe z iden-
tyfikacją potrzeb – 6h/os.

2. Pośrednictwo pracy – 3h/os.
3. Wsparcie specjalistyczne – 

indywidualne (3h/os.) i grupowe – 
film „Nowy horyzont” (1h/1gr.).

4. Wsparcie z zakresu kompetencji 
społecznych (diagnoza umiejęt-
ności miękkich i grupowe warsztaty 
„Kuźnia optymizmu”).

5. Szkolenia: 100h Dozorca/
Pracownik ochrony bez licencji 
(2gr.); 120h Asystent/ka ds. księgo-
wości (1gr.). 

6. 3. miesięczne staże zawodowe.
Uczestnicy projektu otrzymują: 

zwroty kosztów dojazdu, poczę-
stunek, ciepły posiłek, materiały 
dydaktyczne, zaświadczenia, certy-
fikaty. Zajęcia odbywać się będą 
w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 3.

Szczegółowe informacje: 
tel.: 535-709-228
Informacje i dokumenty rekru-

tacyjne do pobrania: www.proesa.pl
Dokumenty rekrutacyjne można 

składać osobiście, pocztą tradycyjną 
lub elektroniczną

Biuro projektu:
33-100 Tarnów
ul. Mickiewicza 3 
e-mail: biuro-nks@proesa.pl

Szukasz pracy? Weź 
udział w projekcie 
Animator pracy! 

Zapraszamy osoby pozo-
stające bez pracy z woj. 
małopolskiego do udziału 
w projekcie.

Co oferujemy Uczestnikom 
Projektu?
– przygotowanie Indywidualnego 

Planu Działania
– pośrednictwo pracy
– warsztaty grupowe (doradztwo 

zawodowe, warsztaty motywacyjne 
lub psychologiczne)

– szkolenie zawodowe wg indywidu-
alnych potrzeb (w tym stypendium 
szkoleniowe)

– 3-miesięczne płatne staże zawo-
dowe

– zwrot kosztów dojazdu
Do udziału zapraszamy osoby, 

które:
1) pozostają bez pracy (są bezro-

botne lub bierne zawodowo),

2) zamieszkują powiat: myślenicki, 
proszowicki, miechowski, wadowicki, 
oświęcimskim, nowotarski, brzeski, 
gorlicki, tarnowski, chrzanowski, 
olkuski, tatrzański, nowosądecki, 
limanowski lub dąbrowski

3) mają 30 lat i więcej
4) należą do co najmniej jednej 

z grup:
– osób powyżej 50 roku życia,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– kobiet.

Udział w projekcie jest całko-
wicie BEZPŁATNY.

Informacje na temat zapisów 
i szczegóły projektu można uzyskać 
na stronie internetowej www.edu-it.
com.pl w zakładce Projekty UE oraz 
w Biurze Projektu:

ul. Graniczna 8A, 33 – 100 Tarnów
tel. 14 692 49 77; 733 339 337
-e-mail: animator.edu@gmail.com
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Stowarzyszenie 
Regionalne Centrum 
Wolontariatu 

w Krakowie zaprasza 
osoby powyżej 60. roku 
życia mieszkające na 
terenie województwa 
małopolskiego do 
BEZPŁATNEgO udziału 
w SENIORAlNEj SZKOlE 
WOlONTARIATU.

Jeśli jesteś aktywną osobą, lubisz 
działać, chcesz coś zmienić, zgłoś 
się! Przygotuj się z nami do nowej 
przygody jaką jest wolontariat!

SENIORALNA SZKOŁA 
WOLONTARIATU to kompleksowa 
forma działań, których zadaniem jest 
upowszechnianie idei wolontariatu, 
edukowanie, motywowanie i zaan-
gażowanie osób w wieku 60+ w dzia-
łalność woluntarystyczną. Realizo-

wana jest w ramach projektu „Senior 
w akcji”, będącego kontynuacją zeszło-
rocznego projektu „Senior z pasją…”, 
który cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem i ciepłym przyjęciem przez 
seniorów z całej Małopolski.

1. Szkolenia – 3 dni szkoleniowe, 
realizowane w okresie II połowa 
września-listopad

2. Wizyta studyjna – wizyta 
w  warszawskich placówkach 
aktywnie i systematycznie współ-
pracujących z  wolontariuszami-
-seniorami.

Więcej informacji można 
uzyskać: http://wolontariat.org.pl/
krakow/projekty/senior-w-akcji/

W przypadku pytań lub wątpli-
wości proszę o kontakt z opiekunką 
merytoryczną projektu: Anną 
Rodacka – rodacka@wolontariat.
org.pl, tel: 603 33 42 52

Termin nadsyłania zgłoszeń: 
13.09.2016 r.

Senior w akcji – 
na wolontariat nigdy 
nie jest za późno

Zapraszamy do udziału 
w projekcie „Ty kreu-
jesz swoją karierę” 

skierowanym do osób 
biernych zawodowo, także 
niepełnosprawnych, posia-
dających niskie kwalifikacje 
i małe doświadczenie zawo-
dowe, zamieszkujących 
teren województwa mało-
polskiego, które nie ukoń-
czyły jeszcze 29 r.ż.

W ramach wsparcia w projekcie 
uczestnicy zostaną objęci obliga-
toryjnie:

– identyfikacją potrzeb i diagno-
zowaniem możliwości w  zakresie 
doskonalenia zawodowego;

– kompleksowym i  indywi-
dualnym pośrednictwem pracy 
w zakresie wyboru zawodu;

– poradnictwem zawodowym 
w zakresie planowania kariery.

Ponadto uczestnicy zostaną 
objęci fakultatywnie:

– bonem (szkoleniowym, zatrud-
nieniowym lub stażowym);

– szkoleniem zawodowym  
i 5-miesięcznym stażem zawodowym.

W i ę c e j  i n f o r m a c j i 
o projekcie: http://mojakariera.biuro-
projektu.eu/

W obliczu zachodzą-
cych w społeczeń-
stwie zmian demo-

graficznych, niezwykle 
istotnym jest dostrzeganie 
przez pracodawców potrzeb 
pracowników, którzy poza 
rozwojem zawodowym, 
pragną także spełniać 
aspiracje związane z posia-
daniem rodziny. Proro-
dzinna polityka zatrudnienia 
wpływa korzystnie na 
wykonywanie obowiązków 
zawodowych przez pracow-
nika, ale 
także jako 
instrument 
kreowania 
wizerunku 
firmy przy-
czynia się 
do rozwoju 
całego 
przedsię-
biorstwa.

„Małopolski 
p r a c o d a w c a 
p r z y j a z n y 
rodzinie 2016” 
–  k o n k u r s 
na najlepsze 
działania pracodawców na rzecz 
ułatwiania pracownikom godzenia 
życia zawodowego z  rodzinnym, 
organizowany przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego to 
wyjście naprzeciw Państwa ocze-
kiwaniom, w szczególności jednak 
docenienie podejmowanych przez 
Państwa wysiłków na rzecz godzenia 
obowiązków zawodowych i rodzi-
cielskich przez pracowników 
państwa firm. Wspólnie bowiem 
tworzymy w Małopolsce otoczenie 
przyjazne rodzinie.

Celem konkursu jest promocja 
małopolskich pracodawców, którzy 

wykraczając poza obowiązki uregu-
lowane w powszechnie obowiązu-
jących przepisach prawa pracy, 
stosują również inne rozwiązanie 
mające na celu wsparcie pracow-
ników w godzeniu życia zawodo-
wego z rodzinnym.

Konkurs adresowany jest do 
wszystkich pracodawców (sektor 
publiczny/prywatny/non profit), 
którzy mają swoją siedzibę lub 
oddział na terenie województwa 
małopolskiego i  funkcjonują na 
rynku pracy nieprzerwanie przez 
okres przynajmniej 12 miesięcy 

przed dniem zgło-
szenia do konkursu, 
a  ponadto stosują 
rozwiązania sprzy-
jające godzeniu 
r o d z i c i e l s t w a 
z  życiem zawo-
dowym. Laureaci 
konkursu otrzy-
mają tytuł „Mało-
polski pracodawca 
przyjazny rodzinie 
2016”, a uroczysta 
gala wręczenia 
nagród w konkursie 
odbędzie się w listo-
padzie 2016 r.

Termin złożenia formularza 
zgłoszeniowego upływa 15 paździer-
nika 2016 r.

Formularz należy złożyć w Regio-
nalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
w  Krakowie, ul. Piastowska 32. 
Niezbędne informacje o konkursie 
można znaleźć na stronie www.rops.
krakow.pl oraz w regulaminie.

Regulamin oraz formularz zgło-
szeniowy można pobrać ze strony: 

http://www.tuchow.pl/malo-
polski-pracodawca-przyjazny-
-rodzinie-2016/

Nowe kwalifikacje  
dla Twojego sukcesu

Ty kreujesz swoją karierę

Małopolski pracodawca 
przyjazny rodzinie 2016

Nowe kwalifikacje dla 
Twojego sukcesu – 
to program na rzecz 

aktywizacji zawodowej 
osób w wieku powyżej bez 
pracy z terenu powiatów, 
w których stopa bezrobocia 
przekracza średnią dla 
województwa małopol-
skiego.

Projekt skierowany jest do  
132 osób bezrobotnych oraz bier-
nych zawodowo będących w trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Powstał 
on jako odpowiedź na rzeczy-
wiste potrzeby mieszkańców m.in. 
powiatu tarnowskiego.

W ramach projektu uczestnicy 
będą mogli skorzystać z następują-
cych form wsparcia:

– poradnictwo zawodowe 
i psychologiczne,

– szkolenia i kursy,
– staże zawodowe,
– pośrednictwo pracy.
Więcej szczegółów na stronie 

www.nowekwalifikacje.kompass-
-consulting.pl oraz pod numerem 
telefonu 504 827 342.
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Upewnij się w zdrowiu 

ul.Szpitalna 1 Tuchów   

BEZPŁATNE BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE 

Ministerstwo
Zdrowia

Badanie realizowane w ramach programu 
  wykrywania raka piersi Ministerstwa Zdrowia  

 
   rejestracja telefoniczna   

14 65 35 250
604 430 775

     rejestracja osobista  

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 - 20.00

Co dwa lata dla kobiet 
w wieku od 59 do 69 lat

R E K L A M A

Darmowe leki  
dla seniorów 
Pacjenci powyżej  

75. roku życia  
od 1 września mają 

prawo do bezpłatnych 
leków z listy ministra 
zdrowia. Statystyczny 
pacjent w tym wieku kupił 
w ubiegłym roku w ciągu 
miesiąca pięć opakowań 
leków na receptę i zapłacił 
za nie 119 zł. Na liście 
znalazło się ponad tysiąc 
sto leków, zawierających  
68 substancji czynnych, 
które na specjalnych  
receptach mogą przepi-
sywać lekarze podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Bezpłatne recepty mogą wysta-
wiać także niektóre pielęgniarki POZ. 
Takie prawo przysługuje ponadto 
lekarzom, którzy zaprzestali już wyko-
nywania zawodu, ale wciąż wysta-
wiają recepty sobie lub członkom 
najbliższej rodziny. Jeśli pacjent 
jest leczony środkami z  wykazu 
bezpłatnych leków przez specjalistę 
powinien on przekazać tę infor-
mację lekarzowi POZ, który może 
wystawić specjalną receptę, dzięki 
czemu pacjent otrzyma darmowy lek 
w aptece. Warto podkreślić, że receptę 
na bezpłatne leki pacjent może 
otrzymać tylko w przychodni, która 
się nim opiekuje. W razie nieobec-
ności konkretnego lekarza, receptę 
wypisuje osoba zastępująca go w tej 
samej przychodni, czy też w miejscu 

prowadzenia samodzielniej, indywi-
dualnej praktyki lekarskiej.

Jak informuje dyrektor medyczny 
Centrum Zdrowia Tuchów lek. 
Wojciech Praefort wśród chorób 
charakterystycznych dla wieku 75 + 
dominują: nadciśnienie, niewydol-
ność i choroba niedokrwienna serca, 
a także udar mózgu, choroba zakrze-
powo-zatorowa krwi i  cukrzyca. 
Nowe przepisy mają się przyczynić do 
poprawy jakości leczenia dzięki prze-
strzeganiu zaleceń lekarskich przez 
starszych pacjentów. W  praktyce 
wykupienie niezbędnych specyfików 
często stanowi istotne obciążenie 
dla budżetu seniorów. Jak wskazują 
badania co trzecia osoba powyżej 
70. roku życia nie kupuje wszystkich 
przepisanych leków, ponieważ jej na 
to nie stać.  

Listę bezpłatnych leków znaleźć 
można na stronie internetowej 
Centrum Zdrowia Tuchów pod 
adresem  http://www.czt.com.pl/
aktualnosci,659,0

Szczepienia przeciw HPV 
i pneumokokom
Rak szyjki macicy jest 

drugim co do częstości 
zachorowań  nowo-

tworem kobiet na świecie. 
W Polsce rozpoznaje się go 
u około 3300 pań rocznie, 
niestety połowa z nich 
umiera. Najważniejszą 
przyczyną choroby są 
wirusy brodawczaka ludz-
kiego (HPV). Skuteczną 
metodą zapobiegania 
zakażeniom wywołanym 
przez typy wirusa odpowie-
dzialne za większość przy-
padków raka szyjki macicy 
i brodawek płciowych są 
szczepienia ochronne. 
Ruszyła właśnie akcja 
bezpłatnych szczepień 
w naszym województwie. 

Szczepienia są realizowane 
w ramach  Programu profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludz-
kiego w Małopolsce. Aby uchronić 
się przed następstwami zakażenia 
należy się szczepić w wieku kilku-
nastu lat. Nieodpłatnie  szczepienia 
dziewcząt w wieku 13 lat zameldo-
wanych na terenie gminy Wierzcho-
sławice realizuje Centrum Zdrowia 
Tuchów. Są one każdorazowo 
poprzedzone kwalifikacją lekarską 
oraz zapoznaniem rodziców lub 
opiekunów prawnych dziecka z dzia-
łaniem szczepionki i uzyskaniem 
ich pisemnej zgody na jej podanie. 
W  programie mogą brać udział 

dziewczęta urodzone w 2003 roku, 
które nigdy nie były szczepione prze-
ciwko wirusowi HPV, jak i te, które 
rozpoczęły już szczepienie, ale nie 
otrzymały wszystkich  dawek. Akcja 
ma potrwać do 2 grudnia, jednak 
w  związku z  ograniczoną liczbą 
szczepionek, obowiązuje kolejność 
zgłoszeń. 

W  Małopolsce ruszył także 
program dotyczący profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych. Pneu-
mokoki powodują często poważne 
zakażenia bakteryjne u  dzieci, 
wywołują np. zapalenia górnych 
dróg oddechowych. Mogą też powo-
dować ciężkie, zagrażające życiu 
zakażenia inwazyjne, do których 
należą: sepsa, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie 
płuc lub stawów. Program zakłada 
bezpłatne szczepienia dzieci do lat 
trzech, mieszkających na terenie 

gmin, które zadeklarowały współ-
finansowanie szczepień. Centrum 
Zdrowia Tuchów realizuje program 
w  gminach Tuchów, Ciężkowice 
i Wierzchosławice. Tutaj także wyko-
nanie szczepień, poprzedzone jest 
zawsze kwalifikacyjnym badaniem 
lekarskim. Podobnie jak w przy-
padku HPV warunkiem udziału 
w programie jest pisemna zgoda 
rodzica lub opiekuna, a pierwszym 
krokiem jest rejestracja na szcze-
pienie. Rodzice dzieci z gminy Cięż-
kowice mogą jej dokonać telefonując 
pod numer 14 651 00 09, z gminy 
Tuchów 14 691 95 19, a z gminy 
Wierzchosławice 14  679 70 22. 
Autorem obu programów jest dr n. 
med. Hanna Czajka. Są one reali-
zowane przy wsparciu finansowym 
województwa małopolskiego, 
powiatu tarnowskiego oraz gmin, 
na terenie których są wykonywane.
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Zabezpiecz tyły – rusza program badań przesiewowych 
Codziennie w Polsce 

z jego powodu umiera 
28 osób. Nasz kraj 

odnotowuje najwyższą 
w Europie dynamikę 
wzrostu zachorowań. liczba 
osób, które przegrywają 
walkę z tym nowotworem 
jest zdecydowanie wyższa 
niż w Europie Zachodniej. 
Rak jelita grubego należy 
do nowotworów najbardziej 
obarczonych śmiertelno-
ścią, zabierając każdego 
roku prawie 10,5 tys. 
Polaków. Walka z nim jest 
łatwiejsza dzięki Progra-
mowi badań przesiewowych 
w zakresie wykonywania 

badań kolonoskopowych. 
jego realizację w połowie 
września rozpoczyna 
Centrum Zdrowia Tuchów. 
już można się rejestrować 
na badania.

 
Ponieważ najważniejszym czyn-

nikiem ryzyka raka jelita grubego 
jest wiek, a społeczeństwo szybko 
się starzeje liczba zachorowań także 
będzie rosła. Jak pokazuje statystyka 
skuteczność badań jest wysoka. 
Wykonanie jednej kolonoskopii 
między 55. a 65. rokiem życia zapo-
biega jednemu zgonowi z powodu 
raka jelita grubego. Właśnie pacjenci 
w tym wieku mogą się zapisywać na 
bezpłatne badania. Wystarczy zate-

lefonować pod numer 728 588 355.  
Pacjentów w tym wieku na badania 
może także kierować lekarz rodzinny     
i podstawowej opieki zdrowotnej. 
Drugą grupę ryzyka, upoważnioną 
do bezpłatnej diagnostyki stanowią 
osoby w  wieku 40 – 49 lat, które 
mają krewnych pierwszego stopnia 
z rozpoznaniem raka jelita grubego. 
W obu tych grupach badanie kolo-
noskopowe, wykonywane jest raz na 
dziesięć lat. 

Ponadto do wykonania kolono-
skopii są upoważnione osoby w wieku 
25 – 49 lat z rodzin, w których wystę-
puje dziedziczna postać choroby, 
czyli tak zwany zespół Lyncha. Warto 
podkreślić, że jeśli choroba zostanie 

wykryta w najwcześniejszym stadium 
to odsetek wyleczonych wynosi 90-95 
proc. W stadiach średnio zaawan-
sowanych udaje się wyleczyć od 
30 do 70 proc chorych, a w najbar-
dziej zaawansowanych jedynie kilka 
procent. 

Co istotne w  przesiewowych 
badaniach populacyjnych można 
wykrywać chorobę w fazie najwcze-
śniejszej czyli bezobjawowej. Badanie 
te umożliwiają też zdiagnozowanie 
pierwszych zmian przedrakowych, 
czyli polipów, z  których w  ciągu 
lat może się rozwinąć nowotwór 
złośliwy. Dodatkową zaletą kolo-
noskopii jest to, że jeśli wykryje się 
polipy, to można je od razu usunąć. 

Badanie służy zatem nie tylko diagno-
styce raka, ale też zmniejszeniu liczby 
nowych zachorowań. Po zabiegach 
osoby poddane kolonoskopii od razu 
otrzymują wynik badania.

Włącz opcję 
aktywną – weź 
głęboki oddech

Ponad połowa 
z 4 milionów chorych 
Polaków nie wie,  

że ma astmę. Ten problem 
dotyczy też  trzech czwar-
tych pacjentów cierpiących 
ma przewlekłą obturacyjną 
chorobę płuc. Nieleczone 
choroby powodują niewy-
dolność oddechową i skra-
cają życie. By zmienić tę 
sytuację organizowane 
są akcje profilaktyczne, 
podczas których można się 
bezpłatnie przebadać. Taka 
sposobność nadarzy się 
w Tuchowie 12 i 16 wrze-
śnia. W ramach Dni Spiro-
metrii 2016 r. w Centrum 
Zdrowia Tuchów w godz.  
od 9.00 do 12.00, bez wcze-
śniejszej rejestracji, będzie 
można wykonać badanie 
spirometryczne. 

Nieefektywne diagnozowanie 
chorób płuc w Polsce stanowi realny 
problem. Jest to szczególnie istotne 
w  miejscowościach, w  których 
zanieczyszczenie powietrza daje się 
mieszkańcom we znaki. Duży ruch 
samochodowy, brak obwodnicy, oraz 
tradycyjne ogrzewanie mieszkań 
węglem sprawiają, że Tuchów ma 
w tym zakresie sporo do poprawy. 
Dlatego warto skorzystać z tej łatwej 
i nieinwazyjnej metody, pozwalającej 
na określenie podstawowych zabu-
rzeń układu oddechowego. 

Prócz biernych i czynnych palaczy 
z badań powinny szczególnie skorzy-
stać osoby mające uporczywy kaszel, 
zadyszkę czy duszność po wysiłku. 
Dotyczy to także osób, które prze-
chodzą nawracające, intensywnie 
infekcje dróg oddechowych. Prócz 
samego badania akcja będzie ponadto 
okazją do bezpośredniej edukacji 
,prowadzonej w gabinetach. Personel 
medyczny opowie o  chorobach, 
a także o sposobach ich skutecznego 
leczenia. 

Tegoroczne dni spirometrii 
odbywają się pod hasłem „Włącz 
opcję aktywną”. Inicjatorzy liczą na 
to, że wyniki badań mogą skłonić 
uczestników akcji do zmian stylu 
życia. Informacje na temat ogra-
niczonego poziomu wydolności 
oddechowej, mają powodować 
prozdrowotną refleksję i zachęcać do 
wysiłku fizycznego. Młodzi chorzy 
z  astmą oskrzelową mają zacząć 
biegać lub intensywnie ćwiczyć. 
Chorzy z POCHP, w zależności od 
stopnia klinicznego choroby, mogą 
wybrać nordic wolking lub spacery. 
Wszystko po to, aby zmierzyć się ze 
swoja chorobą. Aktywność fizyczna 
zwiększa pojemność życiową płuc, 
głębokość oddechu i zużycie tlenu, 
a  zmniejsza liczbę oddechów na 
minutę. Chodzi o połączenie terapii 
z aktywnością zgodnie z sentencją „ 
ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, 
żaden lek nie jest w stanie zastąpić 
ruchu”. 

Wsparcie dla przedsiębiorców oraz zakładających działalność gospodarczą  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  

objętego PROW na lata 2014-2020
Pierwszy nabór wniosków planowany jest w październiku 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. 

Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
ul. Chopina 10   |    33-170 Tuchów
Biuro czynne codziennie 
od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00
tel. 14 652 44 04
e-mail: pogostoro@interia.pl   |   www.psr.tuchow.pl
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Łukasz Helizanowicz – 
Mistrz Polski z Siedlisk!

Rok 2016 okazał się 
szczęśliwy dla Łukasza 
Helizanowicza – 

kolarza górskiego z Siedlisk. 
Młody wychowanek 
Bieniasz Bike Team jako 
junior młodszy radzi sobie 
bardzo dobrze na zawodach 
w Polsce i za granicą, czego 
dowodem jest zdobycie 
tytułu Mistrza Polski na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Boguszowie 
gorcach.

Do największych osiągnięć 
Łukasza Helizanowicza w 2016 r. 
można zaliczyć: 

Puchar Polski MTB XCO Sławno 
– 1. miejsce

Puchar Polski MTB XCO Biały-
stok – 1. miejsce

Puchar Słowacji MTB XCO 
Koszyce – 2. miejsce

Puchar Polski MTB XCO Biała 
Prudnicka – 2. miejsce

Puchar Polski MTB XCO Tuchów 
– 2. miejsce

Puchar Polski MTB XCO 
Wałbrzych – 1. miejsce

Puchar Polski MTB XCO 
Skomielna Biała – 1. miejsce

Mistrzostwa Polski MTB XCO 
(Puchar Prezesa PZKOL ) – 1. miejsce

Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży Boguszów Gorce –  
1. miejsce i tytuł Mistrza Polski.

Lider klasyfikacji generalnej 
Pucharu Polski

Zwycięzca klasyfikacji elimina-
cyjnej do Ogólnopolskie Olimpiady 
Młodzieży 2016.

Zwycięzca klasyfikacji Górale na 
start.

Drugi w historii najmłodszy Mistrz 
Polski na Olimpiadzie Młodzieży.

Gratulujemy Łukaszowi tak licz-
nych sukcesów i jesteśmy pewni, że 
jeszcze wiele razy usłyszymy o kolej-
nych tytułach zdobywanych przez 
tego młodego kolarza.

Cyklokarpaty: 1. miejsce 
dla Gabrieli Hudyki

W sobotę 6 sierpnia 
w Komańczy odbyła 
się 10. edycja Cyklo-

karpat. Wyścig w Komańczy 
to już legenda sama 
w sobie. W tym roku cała 
trasa przebiegała na tere-
nach Beskidu Niskiego, 
większa część szlakiem 
granicznym. Bardzo dyna-
miczny, szybki i techniczny 
wyścig.

Jak zawsze frekwencja w tym jakże 
pięknym bieszczadzkim miasteczku 
był bardzo wysoka. Na linii startu 
zebrało się ponad pół tysiąca osób 
z całej Polski. Pogoda nie rozpiesz-
czała kolarzy, zaledwie 15 stopni 
i gęste chmury.

Na starcie dystansu hobby (24 km) 
stanęła nasza zawodniczka Gabriela 
Hudyka zajmując 1. miejsce w kate-
gorii HKO (kategoria: kobiety 13 do 
15 lat) oraz 3 miejsce w kategorii HK 
Open.

Kadra Tuchovii na sezon 
2016/2017

Bramkarze:
Łukasz Chwistek (17.11.89),  

Sebastian Pawlik (27.02.99),  Kacper 
Zapała (22.01.88)

Obrońcy:
Piotr Bobak (16.04.86), Bartło-

miej Czapla (09.04.99), Adrian 
Czyż (08.03.88), Kordian Damian 
(29.09.97), Mateusz Niewola 
(09.05.88), Stanisław Mikos 
(04.04.98), Patryk Odroniec 
(14.12.97), Krzysztof Różycki 
(02.01.74), Konrad Stańczyk 
(13.01.92), Stec Sławomir (19.04.83).

Pomocnicy:
Krystian Baran (03.01.94), 

Konrad Barwacz (15.09.93), Marcin 
Barwacz (04.02.91), Daniel Bielak 
(22.07.90), Konrad Makowski 
(29.10.93), Daniel Rąpała (29.10.95), 
Jakub Sarad (11.04.98), Mateusz 
Słowik (19.01.98).

Napastnicy:
Karol Dziża (06.11.96), Filip 

Płachno (30.01.97), Maciej Szot 
(08.12.98), Damian Świątek 
(21.10.91).

Przybyli: Dziża (Unia Tarnów), 
Makowski (Unia Tarnów), Sarad 
(Unia Tarnów – powrót z wypo-
życzenia), Czyż (MLKS Polan 
Żabno), K. Barwacz (Olimpia 
Wojnicz), Zapała (Wolania Wola 
Rzędzińska), Damian (Wolania 
Wola Rzędzińska – powrót z wypo-
życzenia), Słowik (Tuchovia II). 
Ubyli: Banek (Unia Tarnów), 
Chochołowicz ( Stal Stalowa 
Wola – wypożyczenie), Sz. Baran 
(kontuzja), Maurycy (kontuzja).

Poniżej przedstawiamy terminy 
spotkań Tuchovii w  rundzie 
jesiennej sezonu 2016/2017.

TERMINARZ:
1 kolejka: GKS Gromnik – TUCHOVIA 

13.08 sobota godz: 17:00
2 kolejka: TUCHOVIA – VICTORIA 

Koszyce Małe 20.08 sobota godz:17:00
3 kolejka: LKS Nowa Jastrząbka – 

TUCHOVIA 28.08 niedziela godz: 
11:00

4 kolejka: TUCHOVIA – CIĘŻKO-
WIANKA Ciężkowice 03.09 sobota 
godz: 17:00

5 kolejka: IKAR Odporyszów – 
TUCHOVIA 11.09 niedziela godz: 17:00

6 kolejka: BRUK-BET Termalica 
II Nieciecza – TUCHOVIA 18.09 
niedziela godz: 11:00

7 kolejka: TUCHOVIA – ZORZA 
Zaczarnie 25.09 niedziela godz: 16:00

8 kolejka: DĄBROVIA Dąbrowa 
Tarnowska – TUCHOVIA 02.10 
niedziela godz: 16:00

9 kolejka: TUCHOVIA – WISŁA 
Szczucin 08.10 sobota godz: 15:30

10 kolejka: DUNAJEC Zbylitowska Góra – 
TUCHOVIA 16.10 sobota godz: 15:00

11 kolejka: TUCHOVIA – ŁUKOVIA 
Łukowa 23.10 niedziela godz: 15:00

12 kolejka: LKS Wietrzychowice – 
TUCHOVIA 29.10 sobota godz: 14:00

13 kolejka: TUCHOVIA – KSUS Śmigno 
05.11 sobota godz: 13:00

Udanie rozpoczęli nowy sezon 
zawodnicy Tuchovii, których celem 
jest powrót do IV ligi. W pierwszym 
spotkaniu wysoko pokonali benia-
minka Klasy Okręgowej z Gromnika.

GKS Gromnik – TUCHOVIA 
Tuchów 0:8 (0:5)

Bramki: 0:1 Bobak 12, 0:2 Świątek 
27, 0:3 Świątek (z wolnego) 32, 0:4 
Świątek (karny) 38, 0:5 Świątek 
(karny) 44, 0:6 samobójcza 53, 0:7 
Płachno 57, 0:8 K. Barwacz 80.

Mecz bez kartek.
Sędziował: Daniel Witek 

(Tarnów). Widzów: 100.
TUCHOVIA: Zapała – Bobak 

(59 K. Baran), Różycki, Niewola, 
Czapla – Makowski (52 Rąpała), 
Czyż (52 Stec), M. Barwacz (59 K. 
Barwacz), Świątek – Sarad, Płachno.

W drugim spotkaniuTuchovia 
także pewnie pokonała tym razem 
zespół z  Koszyc Małych i  jest 
liderem tabeli. Liderem strzelców 
natomiast jest Damian Świątek 
(Tuchovia) z liczbą 6 bramek.

TUCHOVIA Tuchów – 
VICTORIA Koszyce Małe 5:0 (1:0) 
Bramki: 1:0 Czyż 19, 2:0 Świątek 
78, 3:0 Dziża 82, 4:0 K. Baran 88, 
5:0 Świątek 90 (k).

Żółte kartki: Damian – Kuboń.
Sędziował: Adrian Niemiec 

(Tarnów).
Widzów: 100.
TUCHOVIA: Chwistek – Bobak, 

Damian, Niewola, Czapla (46 Dziża) 
– Makowski (62 Stec), Czyż, M. 
Barwacz, Świątek, Sarad (57 K. 
Baran) – Płachno (67 K. Barwacz).

TUCHOVIA Tuchów – CIEŻ-
KOWIANKA Ciężkowice 2:1

Bramki: 1:0 Czyż 52, 2:0 Płachno 
74 (k), 2:1 Deś 87.

Żółte kartki: Płachno, Różycki, 
Stec, Czyż – Kucharzyk, Nowak.

Czerwona kartka: Płachno  
90 min (druga żółta).

 TUCHOVIA: Chwistek – Czapla 
(80 Szot), Różycki, Niewola, Bobak 
– Makowski, Sarad (60 Damian),  
K. Baran, Czyż, Stec- Płachno.

CIĘŻKOWIANKA: Sudoł – 
Biedroński, Bryt, Deś, Kucharzyk 
– Kwaśny, Musiał (77 Uchwat), 
Nowak (77 Więcek), Oleksowicz – 
Ł. Popiela, T. Popiela.

 
Tuchovia po ciężkim boju inka-

suje trzy punkty w  pojedynku 
spadkowiczów z IV ligi. Spotkanie 
nie mogło zachwycić „koneserów” 
futbolu. Wpływ na grę naszego 
zespołu miał brak czy to z powodu 
kontuzji i innych sytuacji losowych 
7 zawodników (M. Barwacz, K. 
Barwacz, Dziża, Odroniec, Rąpała, 
Stańczyk, Świątek). Dodatkowo po 
chorobie zagrał Czyż oraz z niedo-
leczonym urazem Makowski. Tym 
bardziej brawa dla naszych zawod-
ników, że zdobyli niezwykle cenne 
trzy punkty w derbach.
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21 sierpnia 2016 r. 
odbyła się 
w Orawce kolejna 

runda ogólnopolskich 
zawodów MTB Puchar 
Szlaku Solnego – Puchar 
Wójta gminy jabłonka 
oraz Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia lZS. 
Organizatorami zawodów 
byli wójt gminy jabłonka 
oraz Uczniowski Klub 
Sportowy Podwilk.

W zawodach w Orawce wzięło 
udział 170 zawodników, którzy 
rywalizowali w  20 kategoriach 
wiekowych. Kolarze górscy zmagali 
się na malowniczo położonej trasie 
w okolicach wyciągu narciarskiego. 
Po zakończeniu rywalizacji odbyła 
się uroczysta dekoracja najlepszych 

uczestników. Puchary, medale, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
wręczyli: wójt gminy Jabłonka 
Antoni Karlak, zastępca przewodni-
czącego Małopolskiego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych 
w Krakowie Jacek Kucybała, sekre-
tarz MZ LZS w  Krakowie Józef 
Regulski oraz dyrektor Pucharu 
Szlaku Solnego Czesław Kuczko-
wicz.

Wśród najlepszych znaleźli się:
Wiktor Hudyka – 2. miejsce w kat. 

orlik, 3. miejsce w kat. elita open (I wice-
mistrz Krajowego Zrzeszenia LZS)

Gabriela Hudyka  – 1. miejsce 
w kat. juniorka mł. (mistrz Krajowego 
Zrzeszenia LZS )

Łukasz Helizanowicz – 1. miejsce 
w kat. junior mł. (mistrz Krajowego 
Zrzeszenia LZS )

Sukces naszych kolarzy w Sławnie

Puchar Szlaku Solnego dla tuchowskich kolarzy

W Sławnie w ramach 
zawodów 
Sandstone 

MTB Race 14 sierpnia 
rozegrano siódmą z ośmiu 
edycji Pucharu Polski 
MTB XCO 2016. Na 
trasie ubiegłorocznych 
Mistrzostw Polski do 

rywalizacji na trudnej 
technicznie, pełnej 
skał, stromych zjazdów 
i piaszczystych podjazdów 
stanęło ponad 200 
zawodników z całej Polski. 

Na starcie zameldowali się 
również nasi kolarze, wśród których 

zabrakło tylko Alberta Hudyki 
leczącego kontuzję reki. Startujący 
spisali się na medal:

Wiktor Hudyka – 4. miejsce kat. 
ORLIK, 5. miejsce kat. ELITA OPEN

Gabriela Hudyka – 3. miejsce 
kat. Juniorka mł.

Łukasz Helizanowicz  –  
1. miejsce kat. Junior mł.

R E K L A M A
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Wszystkich zaintere-
sowanych zajęciami 
tanecznymi, rytmicz-

nymi, baletowymi, umuzy-
kalniającymi, wokalnymi 
teatralno-recytatorskimi 
oraz udziałem w zespołach 
i klubach zainteresowań 
prosimy o zgłaszanie się 
na zajęcia i zapisy pod nr 
tel. 14 652 54 36 lub osobi-
ście w sekretariacie Domu 
Kultury przy ul. Chopina 10.

1. Zajęcia plastyczne dla dzieci 
i młodzieży: prowadzący Wiesława 
Hudyka – zajęcia nieodpłatne (zajęcia 
grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do 
2 godz. ).

2. Warsztaty teatralno-recyta-
torskie dla młodzieży: prowadzący 
Andrzej Jagoda – zajęcia nieodpłatne 
(zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu od 
1 do 2 godz. ).

3. Warsztaty wokalne dla 
młodzieży: prowadzący Andrzej 
Jagoda – zajęcia nieodpłatne (zajęcia 
grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do 
2 godz. ).

4. Warsztaty operatorów sprzętu 
nagłaśniającego i  muzycznego: 
prowadzący Wacław Ropski – zajęcia 
nieodpłatne (zajęcia grupowe 1 raz 
w miesiącu od 1 do 2 godz.).

5. Młodzieżowy klub filmowy: 
prowadzący Grzegorz Niemiec – 
zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 
2 razy w miesiącu 1 godz.).

6. Młodzieżowy klub dyskusyjny 
w Muzeum Miejskim: prowadzący 
Anna Baran , Michał Kulikowski – 
zajęcia nieodpłatne (zajęcia grupowe 
1 raz w miesiącu od 1 do 2 godz.)

7. Młodzieżowy klub dzienni-
karski: prowadzący Maria Kras 
i Janusz Kowalski – zajęcia nieod-
płatne (zajęcia grupowe 1 raz 
w miesiącu od 1 do 2 godz.).

8. Zespół tańca nowoczesnego 
Voice: prowadzący Paweł Potępa – 
zajęcia odpłatne 50 zł/miesięcznie 
(zajęcia grupowe 2 razy w tygodniu 
60 min.) 

Dom Kultury w Tuchowie 
filia w Burzynie  
ogłasza nabory na zajęcia 
2016/2017.

Wszystkich zainteresowanych 
zajęciami: plastycznymi, tanecz-
nymi, rytmicznymi, baletowymi, 
umuzykalniającymi prosimy o zgła-
szanie się na zajęcia i  zapisy pod 
nr tel. 14 652 54 36 lub osobiście 
w sekretariacie Domu Kultury przy 

ul. Chopina 10. O szczegółach infor-
mować będziemy odrębnymi komu-
nikatami. Spotkanie organizacyjne 
dla wszystkich, którzy zapiszą się na 
zajęcia odbędzie się 15 września w sali 
Domu Kultury w Burzynie o godz. 
18.30.

1. Zajęcia rytmiczno-baletowe: 
prowadzący Natalia Pawlak – zajęcia 
odpłatne 50 zł/miesięcznie (zajęcia 
grupowe 1 raz w tygodniu 70 min.).

2. Zajęcia taneczne – taniec 
towarzyski: zajęcia odpłatne 50 zł/
miesięcznie (zajęcia grupowe 1 raz 
w tygodniu 60 min.).

3. Zajęcia tańca współczesnego: 
prowadzący Edyta Jagoda Kucharzyk, 
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie 
(zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu 
60 min.).

4. Zajęcia rytmiki dla dzieci: 
prowadzący Edyta Jagoda Kucharzyk, 
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie 
(zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu 
60 min.).

5. Zajęcia umuzykalniające 
(instrumenty klawiszowe, dęte): 
zajęcia prowadzić będą Piotr Kucha-
rzyk oraz wykwalifikowani muzycy 
(zajęcia indywidualne i grupowe 1 raz 
w tygodniu 35 min. 1 raz w miesiącu 
zajęcia grupowe 2 godz.), zajęcia 
odpłatne 40 zł/miesięcznie

Dom Kultury w Tuchowie 
filia w Siedliskach 
ogłasza nabory na zajęcia 
2016/2017.

Wszystkich zainteresowanych 
zajęciami: plastycznymi, tanecz-
nymi, rytmicznymi, baletowymi, 
umuzykalniającymi prosimy o zgła-
szanie się na zajęcia i  zapisy pod 
nr tel. 14 652 54 36 lub osobiście 
w sekretariacie Domu Kultury przy 
ul. Chopina 10. O szczegółach infor-
mować będziemy odrębnymi komu-
nikatami. Spotkanie organizacyjne 
dla wszystkich, którzy zapiszą się 
na zajęcia odbędzie się 15 września 
w sali Domu Kultury w Siedliskach 
o godz. 17.00.

1. Zajęcia plastyczne dla dzieci 
i młodzieży: prowadzący Wiesława 
Hudyka – zajęcia nieodpłatne (zajęcia 
grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do 
2 godz.).

2. Zajęcia rytmiki dla dzieci: 
prowadzący Edyta Jagoda Kucharzyk 
– zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie 
(zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu 
60 min.).

3. Zajęcia tańca współczesnego: 
prowadzący Edyta Jagoda Kucharzyk 
– zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie 

(zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu 
60 min.).

4. Zajęcia rytmiczno-baletowe: 
prowadzący Natalia Pawlak – zajęcia 
odpłatne 50 zł/miesięcznie (zajęcia 
grupowe 1 raz w tygodniu 60 min.).

5. Zajęcia taneczne – taniec 
towarzyski: zajęcia odpłatne 50 zł/
miesięcznie (zajęcia grupowe 1 raz 
w tygodniu 60 min.).

6. Zajęcia umuzykalniające 
(instrumenty klawiszowe, dęte): 
zajęcia prowadzić będzie Piotr Kucha-
rzyk oraz wykwalifikowani muzycy 
– zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie 
(zajęcia indywidualne 1 raz w tygo-
dniu 35 min. 1 raz w miesiącu zajęcia 
grupowe 2 godz.).

Dom Kultury w Tuchowie 
filia w jodłówce Tuchow-
skiej ogłasza nabory na 
zajęcia 2016/2017.

Wszystkich zainteresowanych 
zajęciami: plastycznymi, tanecz-
nymi, rytmicznymi, baletowymi, 
umuzykalniającymi prosimy o zgła-
szanie się na zajęcia i  zapisy pod 
nr tel. 14 652 54 36 lub osobiście 
w sekretariacie Domu Kultury przy 
ul. Chopina 10. O szczegółach infor-
mować będziemy odrębnymi komu-
nikatami. Spotkanie organizacyjne 
dla wszystkich, którzy zapiszą się na 
zajęcia odbędzie się 15 września w sali 
Domu Kultury w Jodłówce Tuchow-
skiej o godz. 15.30.

1. Zajęcia plastyczne dla dzieci 
i młodzieży: prowadzący Wiesława 
Hudyka – zajęcia nieodpłatne (zajęcia 
grupowe 1 raz w  tygodniu 1 do 
2 godz.).

2. Zajęcia rytmiki dla dzieci: 
prowadzący Edyta Jagoda Kucharzyk 
– zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie 
(zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu 
60 min.).

3. Zajęcia tańca współczesnego: 
prowadzący Edyta Jagoda Kucharzyk 
– zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie 
(zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu 
60 min.).

5. Zajęcia taneczne – taniec 
towarzyski: zajęcia odpłatne 50 zł/
miesięcznie (zajęcia grupowe 1 raz 
w tygodniu 60 min.).

6. Zajęcia umuzykalniające 
(instrumenty klawiszowe, dęte): 
zajęcia prowadzić będzie Piotr Kucha-
rzyk oraz wykwalifikowani muzycy 
– zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie 
(zajęcia indywidualne 1 raz w tygo-
dniu 35 min. 1 raz w miesiącu zajęcia 
grupowe 2 godz.).

Dom Kultury w Tuchowie 
ogłasza nabory  
na zajęcia 2016/2017
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GRZEGORZNIEMIEC 

Minęło sześć lat od 
katastrofy samo-
lotu prezydenckiego 

w Smoleńsku, w którym 
zginęła para prezydencka – 
Maria i lech Kaczyńscy. 

Do dziś nie wiemy jaka była 
przyczyna katastrofy lotniczej... Czy 
doczekamy się prawdy o przyczy-
nach wypadku? Najnowsza polska 
produkcja – film Smoleńsk – ukazuje 
śledztwo dziennikarki Niny, która 
próbuje dowiedzieć się, jakie były 
przyczyny katastrofy prezydenckiego 
samolotu. Pierwsze ślady prowadzą 
do wyprawy Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego do Gruzji w 2008 r. 
w celu powstrzymania napaści wojsk 
rosyjskich na Tbilisi. Gorące wystą-
pienie prezydenta, który wlał nadzieję 
i wiarę w naród gruziński spowo-
dowało, że Gruzini pokochali Lecha 
Kaczyńskiego, wypowiadając się 
o nim: - To był bardzo dobry człowiek 
– przyjaciel. Ponadto na jego cześć 
w Tbilisi postawione zostało popiersie 
Lecha Kaczyńskiego, a jedną z ulic 
nazwano jego imieniem. W trakcie 
prowadzonego przez Ninę śledztwa 
wynika coraz więcej spraw, które 
w jakiś sposób łączą się z katastrofą 
w Smoleńsku.

We wrześniu będziemy mogli obej-
rzeć także drugą polską produkcję 
pt. Czerwony kapitan. W filmie tym 
Maciej Stuhr wcieli się w rolę młodego 
detektywa z wydziału zabójstw, który 
będzie miał za zadanie rozwikłać 
zagadkę zabójstwa na cmentarzu. 
Wraz z partnerami natrafi na trop, 
który poprowadzi go do „Czerwonego 
kapitana” oraz do najwyższych decy-
dentów policji i Kościoła. Czy podoła 
powierzonemu zadania? Przekonamy 
się już nie długo.

W naszym kinie zagramy również 
filmy: Tacy jak my, Śmietanka towa-
rzystwa, Szajbus i  pingwiny, Jak 
zostać kotem, Mój przyjaciel smok, 
Czerwony kapitan, Mechanik: 
Konfrontacja, Rekiny wojny.

Korzystając z kultury wzbogacasz 
swoje umiejętności oraz rozwijasz się 
intelektualnie.  

Serdecznie zapraszamy!

   Tacy jak my
"Tacy jak 

my" to film 
odbiegający od 
dotychczaso-
wych produkcji 
dokumentalnych 
o  Powstaniu 
Warszawskim. 
To próba zobra-
zowania wpływu, 
jaki wywarło 

Powstanie Warszawskie na współ-
czesnych młodych Warszawiaków, 
ale przede wszystkim na popkultu-
rowych artystów, którzy odwołują 
się w swojej twórczości do motywów 
Powstania Warszawskiego. W filmie 
zobaczymy popularnych muzyków 
sceny rockowej, reggae oraz hip-

-hopowej m.in. takich jak Kazik 
Staszewski, Lao Che, Darek Male-
jonek, Marika czy zespół Hemp Gru. 
Materiały dodatkowo uzupełnia część 
archiwalna przedstawiająca auten-
tyczne nagrania i fotografie z okresu 
Powstania Warszawskiego. 

Seanse: 
Wersja 2D 
2 września – 7 września 
godz. 17:00
CENY BIlETóW 2D: 
normalny 12 zł, ulgowy 12 zł, 
grupowy 12 zł

  Śmietanka towarzyska 
Bobby (Jesse 

Eisenberg) jest 
w r a ż l i w y m 
romantykiem 
z Bronxu. Licząc 
na spełnienie 
marzeń o  wiel-
kiej karierze, 
w y r u s z a 
w  podróż do 
Los Angeles, 

gdzie zaczyna pracę u swojego wujka 
Phila (Steve Carell) – agenta topo-
wych gwiazd Hollywood. Na miejscu 
poznaje piękną sekretarkę Vonnie 
(Kristen Stewart). Chłopak bez 
pamięci zakochuje się w dziewczynie, 
nie wiedząc jeszcze, że ta znajomość 
wywróci jego życie do góry nogami.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
2 września – 7 września 
godz. 19:30
CENY BIlETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Smoleńsk
10 kwietnia 

2 0 1 0  ro ku 
rządowy samolot 
Tupolew 154 
z  Prezydentem 
RP Lechem 
K a c z y ń s k i m 
i towarzyszącymi 
mu 95 osobami 
– członkami 
oficjalnej dele-

gacji zmierzającej do Katynia – ulega 
katastrofie w Smoleńsku. Wszyscy 
pasażerowie giną na miejscu. 
Tragedia wywołuje ogromne poru-
szenie w Polsce i na świecie. Nina 
(Beata Fido) – dziennikarka pracu-
jąca dla dużej, komercyjnej stacji tele-
wizyjnej – próbuje dowiedzieć się, 
jakie były powody katastrofy. Tropy 
prowadzą między innymi do drama-
tycznej wyprawy Lecha Kaczyńskiego 
do ogarniętej wojną Gruzji, której 
celem było powstrzymanie inwazji 
wojsk rosyjskich na Tbilisi w sierpniu 
2008 roku. Z każdą kolejną godziną 
dziennikarskiego śledztwa Nina prze-
konuje się, że prawda jest o wiele 
bardziej złożona, niż mogłoby się na 
pierwszy rzut oka wydawać…

Seanse: 
Wersja 2D 
9 września – 14 września 
godz. 10:00*, 17:00, 19:30
16 września – 21 września 
godz. 17:00, 19:30
23 września – 28 września 
godz. 12:00*

*- Seans o godz. 10:00 i 12:00 
dla grup zorganizowanych, po 
wcześniejszym zgłoszeniu.

CENY BIlETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Szajbus i pingwiny
I n w a z j a 

ż a r ł o c z n y c h 
lisów staje się 
zmorą miesz-
kańców małego 
m i a s t e c z k a 
w  Południowej 
Australii i grozi 
zamknięciem 
głównej lokalnej 
atrakcji tury-

stycznej – wyspy Fairy Penguins. 
Pingwiny mogą stracić życie, zaś 
pracujący tam strażnicy – pracę. 
Zawzięty farmer, wspierany przez 
9-letnią wnuczkę, chce za wszelką 
cenę odwrócić bieg wydarzeń. 
Z pomocą, zupełnie nieoczekiwanie, 
przychodzi jego owczarek, który do 
tej pory specjalizował się w psotach 
i nie radził sobie nawet z pilnowa-
niem kurczaków.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
10 września – 14 września 
godz. 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

   jak zostać kotem
U z a l e ż -

niony od pracy 
b i z n e s m e n 
prowadzi bardzo 
stresujące życie. 
Pewnego dnia, 
w   w y n i k u 
z a s k a k u j ą -
cego wypadku, 
zostaje uwię-
ziony… w  ciele 

domowego kota, należącego do jego 
własnej rodziny. Niezwykła prze-
miana doprowadzi do serii zdumie-
wających wydarzeń, a  bohater na 
własnej skórze sprawdzi trafność 
powiedzenia mówiącego, że… koty 
mają dziewięć żyć.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
16 września – 21 września 
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

   Mój przyjaciel smok
P a n 

Meacham, miej-
scowy rzeźbiarz, 
od lat bawi miej-
scową dzieciarnię 
opowieściami 
o  złowrogim 
smoku zamiesz-
kującym lasy 
z a c h o d n i e g o 
w y b r z e ż a 

Ameryki. Jego córka Grace, która jest 
leśnikiem, uważa je za najzwyklejsze 
bajki… dopóki nie poznaje małego 
Pete’a. Ten tajemniczy dziesięciolatek 
twierdzi, że mieszka w lesie sam, bez 
rodziny, jedynie z wielkim zielonym 
smokiem o imieniu Elliott. I z tego co 

mówi chłopiec, jego niezwykły towa-
rzysz przypomina smoka z opowiadań 
pana Meachama. Grace postanawia 
dowiedzieć się, skąd wziął się Pete, 
gdzie jest jego dom i jaka jest prawda 
o smoku.

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem 
23 września – 28 września 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D z dubbingiem 
30 września – 5 października 
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

  Boska Florence 
F l o r e n c e 

Foster Jenkins 
kochała muzykę 
ponad życie. 
Niestety bez 
wzajemności. 
Natura obda-
rzyła ją słuchem 
i głosem, które 
nawet głuchego 

doprowadziłyby do rozpaczy. 
Florence jednak pragnęła śpiewem 
podbić świat i w pewnym sensie 
jej się to udało. Jako dziedziczka 
sporej fortuny i narzeczona St Clair 
Bayfielda – brytyjskiego aktora 
arystokraty posiadała atuty, przy 
których jej brak talentu wydawał 
się nieistotną przeszkodą. Dzięki 
heroicznym staraniom ukocha-
nego udawało się jej występować 
na Broadwayu i  nagrywać płyty, 
a przede wszystkim wciąż wierzyć 
w swój dar. Jednak gdy zapragnęła 
ukoronować swój tryumf koncertem 
w  słynnym Carnegie Hall nawet 
Bayfield wpadł w panikę. Ale czegóż 
nie robi się dla ukochanej.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
23 września – 28 września 
godz. 17:00
CENY BIlETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Czerwony Kapitan
Rok 1992. 

Po  u p a d ku 
k o m u n i z m u 
pozostało wiele 
n ierozw i ąza-
nych  spraw 
k r y m i n a l -
nych, których 
sprawcy nigdy 
nie  ponieśl i 
kary. W  ręce 

Krauza (Maciej Stuhr) – ambitnego, 
młodego detektywa z  Wydziału 
Zabójstw, wpada jedna z nich. Na 
miejskim cmentarzu odnalezione 
zostają zwłoki z licznymi śladami 
tortur. Świadomi niebezpieczeń-
stwa, Krauz wraz ze swoim part-
nerem, postanawiają rozwiązać 
zagadkę. Wszystkie tropy prowadzą 
do „Czerwonego Kapitana” – owia-
nego złą sławą specjalisty od „osta-
tecznych” przesłuchań z  czasów 
minionej władzy. Niewielu prze-
żyło spotkanie z  nim. Z  każdą 
minutą śledztwa wychodzi na jaw 

coraz więcej faktów, a podejrzenia 
padają na najwyższych decydentów 
policji i Kościoła.

Seanse: 
Wersja 2D 
23 września – 28 września 
godz. 19:30
CENY BIlETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Mechanik: Konfrontacja 
A r t h u r 

B i s h o p 
w   k r ę g a c h 
wtajemniczo-
nych uważany 
jest za najsku-
teczniejszego 
z aw o d o w e g o 
eliminatora na 
świecie. Jego 
ofiary znikają 

bez śladu, a okoliczności zawsze 
wskazują na nieszczęśliwy wypadek. 
Po latach „kariery” Bishop posta-
nawia zerwać z krwawą przeszło-
ścią, by zacząć nowe życie u boku 
ukochanej kobiety. Niestety w jego 
branży nie przewiduje się wcze-
śniejszych emerytur. Największy 
wróg Bishopa znów daje znać 
o sobie. Uprowadza jego ukochaną 
i wyznacza za jej życie cenę. Kobieta 
przeżyje jeśli Bishop wykona trzy 
niemal niewykonalne zlecenia 
w różnych częściach świata. Plan 
genialny w  swej prostocie. Ale 
Bishop nie lubi być częścią cudzych 
planów.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
30 września – 5 października 
godz. 17:00
CENY BIlETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Rekiny wojny
Prawdziwa 

historia dwóch 
dwudziestopa-
rolatków Davida 
P a c k o u z a 
i   E f r a i m a 
D i v e r o l i e g o 
(Hill i  Teller), 
m i e s z k a j ą -
cych w  Miami, 
którym udaje 

się wykorzystać mało znany projekt 
rządowy, pozwalający niewielkim 
firmom brać udział w przetargach 
na kontrakty dla amerykańskiej 
armii. Panowie zaczynają skromnie, 
ale z  czasem zgarniają mnóstwo 
pieniędzy, dzięki czemu żyją jak 
królowie. Duet wpada w tarapaty, 
kiedy zdobywa kontrakt o wartości 
300 mln dolarów na uzbrojenie 
wojska stacjonującego w  Afgani-
stanie. Aby go zrealizować, przy-
jaciele muszą podjąć współpracę 
z typami spod „ciemnej gwiazdy”, 
którzy okazują się być przedstawicie-
lami rządu Stanów Zjednoczonych.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
30 września – 5 października 
godz. 19:30
*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.
CENY BIlETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

W R Z E S I E Ń  
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
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