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Niech ten wyjątkowy czas, gdy Słowo Ciałem się staje,
napełni każdego z nas ufnością i otuchą,

abyśmy z rozradowanym sercem wkroczyli w Nowy Rok.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Bóg się rodzi, moc truchleje…

życzy
Michał Wojtkiewicz

Poseł na Sejm RPBoże Narodzenie 2016 roku

Drodzy Czytelnicy „Kuriera Tuchowskiego”

O czym przeczytacie w tym świątecznym, jubileuszowym 
50. numerze? O świętach z aniołami, Adwencie u naszych 
sąsiadów, przygotowaniach do Wigilii i świętach 
w Lubaszowej, wigilijnym spotkaniu na tuchowskim rynku, 
św. Mikołaju w kilku miejscach, festiwalu kolęd, konkursie 
świątecznej piosenki, jubileuszu w Zabłędzy i certyfikacie 
dla Karwodrzy, o wszystkich dzieciach, które nasze są 
oraz co się wydarzyło w szkole muzycznej. Ponadto apel 
w ważnej sprawie; o tym, co ma nam do powiedzenia 
poseł RP i burmistrz Tuchowa oraz o spotkaniu 
z autorem ciekawej książki, o wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, filmie, muzyce, zdrowym odżywianiu,  
jemiole, a także o atrakcyjnej liczbie 50.

Tuż przed świętami oddajemy 
w  Wasze ręce grudniowy numer 
naszej gazety.

Jest on dla nas szczególny, gdyż 
jubileuszowy – PIĘĆDZIESIĄTY!

Dziękujemy, że jesteście z nami od 
lipca 2012 roku, czekacie na każdy 
kolejny numer i pytacie kiedy będzie.

Jesteśmy wdzięczni zarówno za 
słowa uznania, jak i krytykę, rady 
i cenne uwagi.

Dokładamy wszelkich starań, by 
nasza gazeta była dla Was źródłem 
wiarygodnych informacji o tym, co 
dzieje się w mieście i gminie.

Przy tej okazji zapraszamy Was do 
współtworzenia „Kuriera Tuchow-

skiego” oraz zachęcamy do nadsyłania 
ciekawych materiałów związanych 
z tematyką miasta i gminy Tuchów 
do publikacji na jego łamach. Mogą 
to być: teksty, felietony, sylwetki 
zwykłych – niezwykłych miesz-
kańców naszej gminy, anegdoty, 
wyjątkowe zdjęcia, humorystyczne 
rysunki i szkice, bądź inne cieka-
wostki.

Czekamy na interesujące mate-
riały, zaś tym, którzy już z  nami 
współpracują – dziękujemy!

Na nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia pragniemy złożyć Wam 
najserdeczniejsze życzenia.

Narodzone Boże Dziecię niechaj 
wszystkim błogosławi, otacza opieką 
w codziennym życiu i w pracy oraz 
chroni od złego.

W  domach niech zagoszczą: 
miłość, spokój i radość, nigdy nie 
zabraknie zdrowia, ciepła ogniska 
domowego oraz ludzkiej życzli-
wości.

W Nowym Roku 2017 wszelkiej 
pomyślności, szczęścia, spełnienia 
marzeń i samych chwil radości

 życzą
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Michał Wojtkiewicz, Ryszard Wrona

OFIARY OKUPACJI 
NIEMIECKIEJ I SOWIECKIEJ 

Z TUCHOWA
I GMINY W LATACH 1939-1945

Przy opracowaniu listy ofiar, które 
straciły życie w czasie okupacji przy-
jęto następujące kryteria:

 – alfabetyczny wykaz liczy 120 
nazwisk ofiar, ich stopnie i pseu-
donimy, które udało się ustalić 
w  oparciu o  różne dane, spisy 
i materiały archiwalne, do których 
dotarł autor,

 – lista obejmuje ofiary cywilne 
i  wojskowe z  Tuchowa i  gminy 
niezależnie od tego gdzie zginęły 
np. na foncie, na Kresach Wschod-
nich, w sowieckich czy niemieckich 
obozach zagłady,

 – lista obejmuje też osoby niepo-
chodzące z  Tuchowa, które tu 

zginęły i tutaj zostały pochowane 
np. Dymitr Bąk, Władysław Czerw 
oraz żołnierze kampanii wrze-
śniowej o nieznanym nazwisku, 

 – w kilku przypadkach lista obejmuje 
osoby, które były silnie związane 
z Tuchowem, chociaż się tu nie 
urodziły i zginęły poza obszarem 
naszej gminy np. Bronisław Rozwa-
dowski 

1. mjr Michał BARTULA
2. strz. Dymitr BĄK
3. Stanisław BEŁZOWSKI
4. Zygmunt BEREZIUK -  

ps. „Czarnecki”
5. Jan BILIŃSKI
6. Antoni BLECHARZ
7. Marian BORATYŃSKI
8. Stanisław BUREK - ps. „Wyrwa”
9. Stanisław CHMIELEWSKI
10. Kazimierz CZAPLA
11. strz. Władysław CZERW
12. Michał CZOP
13. Mieczysław DANECKI -  

(Starobielsk)
14. kpt. Władysław DRELICHARZ
15. Stanisław DZIĄĆKO
16. Mieczysław FIRLEJ

17. Franciszek GAGATEK 
18. Władysław GAŁUSZKA
19. Stanisław GIERCZYŃSKI
20. kpr. Stanisław GŁOS - ps. „Góra”
21. Eugeniusz GRUSZCZYŃSKI
22. Stanisław GRZENIA
23. Antoni GÓRKA
24. Andrzej GUSZKIEWICZ
25. Jan GUT
26. Edward GWÓŹDŹ
27. Józef GWÓŹDŹ
28. st. strz. Zbigniew HORYŃSKI - 

ps. „Wilczek”
29. Zdzisław JANUSZ
30. Marian JASIŃSKI
31. kpr. pchor. Fryderyk JAWORSKI 

- ps. „Wierusz”
32. Kazimiera JUREK
33. por. Aleksander KAPAŁKA 
34. Czesław Lucjan KAPAŁKA -  

ps. „Skiba”
35. ks. Mieczysław KLOCZKOWSKI
36. Maria KOTULSKA
37. kpt. Antoni Leon KOWALSKI 

- (Katyń)
38. Mieczysław KOWIŃSKI
39. Ignacy KOZIOŁ
40. Józef KOZIOŁ
41. kpt. Stanisław KRAS - (Katyń)
42. ppłk Stanisław KROGULSKI - 

ps. „Orland”- (Katyń)  
43. Jan KRÓL
44. Czesława KUJAWSKA
45. Władysław KWIATKOWSKI
46. por. Stanisław ŁABĘDŹ - (Twer)
47. Piotr ŁAŚ
48. por. Antoni MARNIK
49. Raymond MARNIK
50. plut. Walenty MENDRALA - 

ps. „Baranowski”
51. strz. Stanisław MIKOS -  

ps. „Kamień”
52. Jan MIKRUT
53. Marian Stanisław MIŚ 

54. kpr. Antoni MLECZKO -  
ps. „Mokrzycki”

55. ppłk Walerian MŁYNIEC
56. Józef MRUK
57. Tadeusz NALEPKA
58. Maria NIESIOŁOWSKA
59. Bogusław NIESIOŁOWSKI
60. Antoni NIEMIEC
61. Andrzej NOWAK
62. Alojzy OLECH
63. Józef ONAK
64. Władysław OSIKA
65. Z y g m u n t  K a z i m i e r z 

PIOTROWSKI  - (Bykownia)
66. Julia PROŃ
67. Władysława PROŃ
68. Antoni PROROK
69. Stanisław PYZDEK
70. Bronisław REJKOWICZ
71. Zofia REMPAŁA
72. ogn. Bolesław ROGOZIŃSKI
73. Jan ROGOZIŃSKI
74. pchor. Bronisław ROZWA-

DOWSKI - ps. „Dynamit”
75. płk dypl. Jan Władysław 

ROZWADOWSKI - (Bykownia)
76. Antoni RUDNICKI
77. Stefan SANECKI
78. Józef SEMCZYSZYN
79. Bronisława SIWAK
80. plut. Józef SIWAK -  

ps. „Waligóra”
81. Jan SIWEK
82. plut. pil. Kazimierz SIWEK
83. Józef SŁOWIK 
84. mjr pil. Roman SMOK
85. o. Kazimierz SMOROŃSKI
86. Jan SOLARZ
87. ppor. Józef SOLARZ - (Kozielsk)
88. Julian SOLARZ 
89. pchor. Kazimierz SOLARZ -  

ps. „Kosiarz”
90. Maria SOLARZ
91. Stanisław SOLARZ

92. Tekla SOLARZ
93. Władysław SOLARZ
94. Józef STANISŁAWCZYK
95. szer. Jan STAWARZ
96. pchor. Marian STYLIŃSKI  

ps. „Strzała”
97. Jan SURMA - ps. „Boberski”
98. Józef SYSŁO
99. Stefan SZCZEPAN
100. kpt. Jan TREMBECKI
101. Jan TRZASKOT
102. Kazimierz TURAJ
103. Maksymilian TWARDZIAK
104. Tomasz TYLKO
105. Antonina ULATOWSKA
106. ppor. Antoni ULATOWSKI -  

ps. „Wacław”
107. kpt. rez. ks. Roman ULATOWSKI
108. kpt. art. Antoni WANTUCH - 

(Katyń)
109. Kazimierz WANTUCH
110. Teresa WEYDLICH
111. Kazimierz WEYDLICH
112. Andrzej WĘGRZYN -  

ps. „Wierzba”
113. Jan WIĘCEK
114. Julia WIĘCKÓWNA
115. Jan WITEK 
116. Anna WÓJCIK
117. Tadeusz WRÓBLEWSKI -  

ps. „Werbel”
118. Władysław ZBYLUT
119. Żołnierz Wojska Polskiego - N. N.
120. Żołnierz Wojska Polskiego - N. N.

Listę opracował 
Tomasz Wantuch

PS Należy w przyszłości pomyśleć 
też o przygotowaniu listy Żydów pocho-
dzących z Tuchowa i gminy, również 
ofiar okupacji z lat 1939 - 1945, która 
wymaga jednak szczegółowego opra-
cowania i z tego powodu nieujętych 
jeszcze w powyższym wykazie.

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY TUCHÓW

Mija rok 2016, jaki on był 
w ocenie i z perspektywy  
parlamentarzysty? 

To był dobry rok Dobrej Zmiany. 
Okazało się, że można zrealizować 
to, co nie udało się przez 8 lat rządów 
PO i PSL. Okazało się, że można reali-
zować obietnice wyborcze, że można 
wywiązywać się ze zobowiązań podję-
tych w czasie kampanii. Pokazaliśmy, 
że dbamy o  Polaków, że służymy 
Polsce.

Co zostało zrobione? Przede 
wszystkim wymierne wsparcie dla 
rodzin. To wsparcie to nie tylko 
program „Rodzina 500+”, który 
sprawił, że rodziny – zwłaszcza 
wielodzietne – zyskały poczucie 
bezpieczeństwa, że wystarczy 

pieniędzy do końca miesiąca i mogą 
wreszcie mocno stanąć na nogi, 
patrząc w  przyszłość z  podnie-
sioną głową. To wsparcie to też 
podniesienie płacy minimalnej 
i minimalnej stawki godzinowej, 
najniższych rent i  emerytur czy 
wprowadzenie darmowych leków 
dla seniorów po 75 roku życia. 
Zniesiony został obowiązek szkolny 
dla 6-latków, rozpoczęta została 
reforma systemu edukacji, jest zakaz 
odbierania dzieci ze względu na 
biedę. Opracowany został program 
wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin 
„Za Życiem”, zaawansowane są 
ponadto prace nad programem 
Mieszkanie+. Obniżony został 
pułap wieku emerytalnego.

Podjętych zostało wiele działań, 
aby przyspieszyć rozwój gospo-
darczy. Opracowany został Plan na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
oraz Pakiet 100 zmian dla firm. 
Promowany jest patriotyzm gospo-
darczy, ale przede wszystkim 
stawia się na polską myśl tech-
niczną i odbudowywany jest polski 
przemysł. Widać to na przykładzie 
tarnowskich Zakładów Mechanicz-

nych. Wreszcie przestaliśmy słyszeć 
informacje o zwolnieniach i pozby-
waniu się fachowców, za to słyszymy 
o przyjmowaniu do pracy wykwali-
fikowanych pracowników. Mecha-
niczne znów stają się kluczową 
firmą w Tarnowie. Są zamówienia, 
bo polski rząd stawia na polski prze-
mysł zbrojeniowy, na modernizację 
armii i innowacyjność.

Najbardziej wymiernym efektem 
intensywnej pracy parlamentu i rządu 
w tym roku jest najniższe bezrobocie 
od 25 lat. Do tego chciałbym jeszcze 
wspomnieć o perfekcyjnej organizacji 
szczytu NATO 2016, Światowych Dni 
Młodzieży czy udanych ćwiczenia 
Anakonda. To też sprawia, że w Pola-
kach wzrasta poczucie bezpieczeń-
stwa.

jest pan inicjatorem 
wskrzeszenia pomysłu 
umieszczenia na płycie 
pomnika przy  
ul. daszyńskiego nazwisk 
i imion wszystkich ofiar  
II wojny światowej,  
którzy pochodzili  
z Tuchowa i gminy.

Od wielu lat o  to zabiegam. 
Uważam, że to jest nasza powinność 
wobec ludzi, którzy zginęli w obronie 
Polski z rąk niemieckich i sowieckich 
oprawców oraz wobec wszystkich 
ofiar II wojny światowej. Zarówno 
ofiarom cywilnym, jak i wojskowym 
z Tuchowa i gminy jesteśmy winni 
pamięć.

Będąc poza granicami kraju niejed-
nokrotnie miałem możliwość widzieć 
piękne i zadbane miejsca pamięci, nie 
tylko w dużych ośrodkach, ale także 
w małych miejscowościach, takich jak 
Tuchów. Chciałem, by także w naszym 
mieście było miejsce upamiętniające 
ofiary II  wojny światowej, gdzie 
będziemy mogli zgromadzić się 
w dniu 1 września.

Wszyscy radni Rady Miejskiej 
w Tuchowie pozytywnie odnieśli 
się do mojego pomysłu i podjęli 
decyzję o odnowie pomnika przy 
ul. Daszyńskiego. W  przyszłym 
roku zostanie zamontowana nowa 
płyta pomnika według projektu 
Ewy i Romana Fleszarów. Na płycie 
znajdą się imiona i nazwiska ofiar 
II wojny światowej, które pocho-
dziły z Tuchowa i gminy. Punktem 

wyjścia przy gromadzeniu listy 
nazwisk była tablica z kościoła pw. 
św. Jakuba, ale to tylko część osób, 
dlatego zwracam się do miesz-
kańców miasta i gminy, by włączyli 
się w uzupełnienie nazwisk, jeśli 
tylko posiadają wiarygodne infor-
macje.

Zainicjował pan również 
utworzenie komitetu 
obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, która będzie 
w 2018 roku. To dopiero 
za dwa lata, a w powiecie 
tarnowskim już powstają 
ramy programowe dla 
uczczenia tej rocznicy.

Już teraz trzeba podjąć dzia-
łania, aby być do obchodów tej 
wyjątkowej rocznicy dobrze przy-
gotowanym. Centralnym miejscem 
powiatowych obchodów będzie 
cmentarz legionistów polskich 
w Łowczówku, swoiste serce patrio-
tyzmu w naszym regionie. Trzeba 
zadbać, aby powstała odpowiednia 
infrastruktura – droga dojazdowa, 
parkingi, a także z wyprzedzeniem 
opracować atrakcyjny program 
patr iotycznej  uroczystości . 
Będziemy czynili starania, aby 
wziął w niej udział Prezydent RP 
Andrzej Duda.

Rozmawiał 
janusz Kowalski

Rozmowa z Posłem na Sejm RP 
Michałem Wojtkiewiczem

W związku z decyzją Rady Miejskiej i Burmistrza 
Tuchowa w sprawie dokończenia odnowy pomnika 
przy ul. daszyńskiego w Tuchowie oraz umiesz-

czenia na płycie pomnika nazwisk i imion ofiar II wojny 
światowej, które pochodziły z Tuchowa oraz gminy zwra-
camy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie  i ewentualną 
weryfikację nazwisk osób z poniższej listy, które straciły 
życie w okresie okupacji. Prosimy o wiarygodne informacje 
i ewentualne uzupełnienie nazwisk lub stopni wojskowych. 
Informacje można przekazywać do redakcji tuchowskich 
gazet: „Kuriera Tuchowskiego” i „Tuchowskich Wieści” lub 
Towarzystwa Miłośników Tuchowa  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 1 marca 2017 roku. Po tym terminie nie 
będą przyjmowane uzupełnienia do listy ze względów 
organizacyjnych tj. przygotowania płyty na pomnik.
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Z BURMISTRZEM TUCHOWA ADAMEM DROGOSIEM 
TUŻ PRZED ŚWIĘTAMI    
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– rozmawiał janusz Kowalski
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WIKTOR
CHRZANOWSKI 

W połowie czerwca br. 
dotarła do nas infor-
macja, że JAKUB 

MIKRUT - mieszkaniec 
Burzyna, został powołany do 
reprezentacji Polski na IX 
Międzynarodową Olimpiadę 
Geograficzną w Kolonii. 
Odbyła się ona w ostatnich 
dniach sierpnia br. 

Reprezentacja Polski licząca cztery 
osoby zajęła drużynowo 3. miejsce 
wśród 32 drużyn z  całego świata! 
Polscy zawodnicy zdobyli indywi-
dualnie cztery medale. Jakub Mikrut 
z Burzyna zdobył brązowy medal, a tym 
samym znalazł się w gronie najlepszych 
geografów na całym świecie.

Skąd zainteresowanie 
geografią?

Jakub Mikrut mieszka w Burzynie. 
Jest absolwentem III LO w Tarnowie. 
Już w  gimnazjum brał udział 
w  konkursach geograficznych na 
poziomie wojewódzkim. Jego marze-
niem w  dzieciństwie było podró-
żowanie. W  wieku 8 lat otrzymał 
pierwszy atlas geograficzny, z którego 
nauczył się wszystkich stolic świata.

Przez kolejne lata poszerzał swoją 
wiedzę czytając artykuły, książki 
podróżnicze i przyrodnicze. Efektem 
tego zainteresowania był wybór profilu 
w LO – geograficzno-matematycznego. 

Jakub efektywnie wykorzystał 
czas spędzony w liceum: – W pierw-
szej klasie napisałem pracę badawczą 
pt. „Powiązania przestrzenne miasta 
Tuchowa”. Dzięki niej mogłem uczest-
niczyć w II etapie, w którym zająłem 4. 
miejsce w okręgu krakowsko-rzeszow-
skim, dostałem się do finału ogólnopol-
skiego i zostałem finalistą.

Sukces jaki Jakub osiągnął w pierw-
szej klasie liceum dał mu „indeks” 
prawie każdej wyższej uczelni w Polsce 
na kierunkach geograficznych. Jakub 
jednak nie osiadł na laurach. 

- W drugiej klasie napisałem pracę 
na temat rzeki Szwedki w  dolnym 
odcinku, czyli w okolicy Burzyna, Bistu-
szowej i Tuchowa, przy ujściu do rzeki 
Białej. Efektem tej pracy oraz zmagań 
olimpijskich, było zdobycie tytułu 
laureata olimpiady geograficznej. 

Do trzech razy sztuka!
W  trzeciej klasie Jakub napisał 

pracę na temat rolnictwa w gminie 
Tuchów. Po trzech etapach zawodów 
zajął 7. miejsce w Polsce. Aby zakwa-

lifikować się na obóz przygotowawczy 
przed olimpiadą międzynarodową, 
należało być w  ósemce najlepszych 
geografów w Polsce. Cel Jakuba został 
osiągnięty. 

Obóz przygotowawczy przed olim-
piadą międzynarodową realizowany 
był w  całości w  języku angielskim, 
podobnie jak międzynarodowa olim-
piada geograficzna. 

- W  trakcie obozu zmierzyliśmy 
się z kartowaniem terenu. Musieliśmy 
wykonać mapę wykorzystania obszaru 
dzielnicy Warszawy – Mokotowa. 
Następnie czekał nas dwuczęściowy test 
geograficzny z lotnictwa i meteorologii. 
Na koniec braliśmy udział w  quizie 
oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Całość 
w języku angielskim – wylicza Jakub. 

Aby brać udział w  konkursach 
i olimpiadach nie wystarczy wiedza 
podręcznikowa. Potrzebne są umie-
jętności pracy z mapą, wyszukiwanie 
związków i zależności pomiędzy zjawi-
skami i elementami środowiska. Nie 
bez znaczenia jest też analiza wpływu 
ludzkiej działalności na otaczający 
nas świat. Uczestnik konkursów musi 
posiadać nawet wiedzę z  dziedziny 
historii, potrzebną np. przy porówny-
waniu przebiegu granic II Rzeczpo-
spolitej Polskiej z aktualnym stanem. 

Wyjazd do Kolonii
IX Międzynarodowa Olimpiada 

Geograficzna w Kolonii odbywała się 
w dniach 21-27 sierpnia br. 

Polskę reprezentowały 4 osoby: 
Wojciech Kaczmarczyk (V LO 
w Krakowie), Wojciech Labuda (III 
LO w Gdyni), Kosma Nykiel (I LO 
w Łodzi) oraz Jakub Mikrut (III LO 
w Tarnowie). 

W gronie członków reprezentacji 
Polski nie było rywalizacji. A wręcz 

przeciwnie, podczas obozu przygoto-
wawczego zawiązała się miedzy nimi 
przyjaźń. 

- Pobyt w Kolonii trwał siedem dni. 
Przez trzy dni odbywały się właściwe 
zmagania konkursowe, a w pozostałe 
dni uczestniczyliśmy w wycieczkach. 
Jedną z nich była wycieczka po mieście 
oraz wizyta w  odkrywkowej kopali 
węgla brunatnego w pobliżu Kolonii – 
mówi Jakub.

Międzynarodowa Olimpiada 
Geograficzna składa się z trzech części. 
Wszystkie w języku angielskim. Olim-
piada geograficzna jest chyba jedyną 
na świecie olimpiadą, w której pytania 
konkursowe nie są tłumaczone na 
języki ojczyste uczestników konkursu. 
Na szczęście reprezentanci krajów, 
w których nie używa się języka angiel-
skiego, mają więcej czasu (+30 min) na 
wykonanie zadań. Niestety często jest 
to niewystarczający dodatkowy czas, 
gdyż do dyspozycji uczestników są 
tylko tradycyjne słowniki powszechne, 
w których trzeba szukać tłumaczenia 
specjalistycznych pojęć geograficznych 
– procesów, zjawisk i definicji. 

Pierwszą częścią międzynarodowej 
olimpiady był test pisemny z  kilku 
zagadnień, m.in.: z  ogólnej teorii 
geografii, tematyki zagrożeń klęskami 
żywiołowymi w  regionie Pacyfiku 
(wybuchy wulkanów i  trzęsienia 
ziemi). W zakres testu wchodziło też 
sprawdzenie umiejętności praktycz-
nych – należało wskazać jakie zagro-
żenia mogą pojawić się w  wyniku 
zmian na pewnym obszarze – w tym 
przypadku wybudowania kurortu 
wypoczynkowego na wybrzeżu.

Druga część to tzw. field work 
– prace terenowe. Składały się one 
z  dwóch etapów. Pierwszy etap 
odbywał się na zrewitalizowanym 

nabrzeżu rzeki Ren. Był to stary 
port przekształcony w ekskluzywną 
dzielnicę usługowo-mieszkaniową.  
- Naszym zadaniem było zinwentary-
zowanie obiektów usługowych, nary-
sowanie mapy usług na tym obszarze, 
przeanalizowanie mocnych i słabych 
stron oraz zbadanie możliwości 
rozwoju – mówi Jakub.

Drugi etap zrealizowany został na 
przeciwnym brzegu Renu, w starym 
porcie. - Kondycja ekonomiczna portu 
była zła. Naszym zadaniem było opra-
cowanie propozycji przekształcenia 
terenu, wykonanie planu zagospo-
darowania przestrzennego na mapie 
i opisanie propozycji zmian, które miały 
skutkować podniesieniem atrakcyj-
ności ekonomicznej nieruchomości. Na 
podstawie materiałów dowiedziałem 
się, że Kolonia ma problem z podażą 
mieszkań. Największą barierą dla miesz-
kańców jest cena mieszkań, klasy śred-
niej nie stać na mieszkania w mieście. 
Zaproponowałem, aby w  nieopła-
calnym porcie wybudować atrakcyjne 
osiedla usługowo-mieszkaniowe, na 
które będzie stać klasę średnią społecz-
ności miejskiej – mówi Jakub. 

Trzecią częścią olimpiady był quiz 
multimedialny z pytaniami w formie 
filmów i ilustracji. 

Brązowy medal
Jakub Mikrut w  Kolonii zdobył 

brązowy medal. Na międzynarodowej 
olimpiadzie nie przyznaje się żadnych 
innych nagród poza medalami. Jak 
powiedział Jakub – medali złotych 
było 10, srebrnych 21, a brązowych 
31. Jakub był bardzo blisko zdobycia 
srebrnego medalu, ale zabrakło 
dosłownie kilku punktów. 

Uczestników Międzynarodowej 
Olimpiady Geograficznej w Kolonii 

było 124 z 32 krajów świata. Nie każdy 
kraj wystawił pełną, 4-osobową repre-
zentację. Niektórych nie było na to 
stać. Polscy reprezentanci też musieli 
samodzielnie szukać sponsorów na 
część wyjazdu. 

Za dwa lata Międzynarodowa 
Olimpiada Geograficzna odbędzie się 
w Krakowie. – Na pewno wezmę w niej 
udział. Niestety już nie jako uczestnik, 
ale wolontariusz. Chcę pomóc w  jej 
organizacji, przebiegu i  opiece nad 
uczestnikami. Chcę, aby poczuli się 
u nas w Krakowie tak samo miło, jak 
my w Kolonii – dodaje Jakub.

Plany na przyszłość
Od 1 października, Jakuba Mikruta 

będzie można spotkać na korytarzach 
gmachu głównego AGH w Krakowie. 
Rozpoczyna on studia na kierunku 
geofizyki. Kierunek ten jest dyscypliną 
w dziedzinie nauk o Ziemi, w której 
bada się Ziemię jako planetę meto-
dami naukowymi używanymi w fizyce. 
Przedmiotem badań w  geofizyce są 
procesy fizyczne zachodzące obecnie 
oraz w przeszłości w geosferach: litos-
ferze, atmosferze i hydrosferze. 

Być może w  przyszłości Jakub 
będzie jedną z tych osób, które będą 
miały znaczący wpływ na bezpie-
czeństwo energetyczne Polski.  

Marzenia z dzieciństwa
Na początku artykułu wspo-

mniane są dziecięce marzenia 
Jakuba o  podróżowaniu. W  tym 
roku udało mu się odwiedzić sześć 
europejskich państw. Dwa z  nich 
przemierzył wspólnie z dwoma kole-
gami na rowerze. W 26 dni przeje-
chali ponad 2800 km! Rowerową 
podróż rozpoczęli w  Trondheim 
- ważnym ośrodku sportów zimo-
wych w Norwegii, przez Przylądek 
Północny do Rovaniemi – miasta 
w  północnej Finlandii, kilka kilo-
metrów na południe od północnego 
koła podbiegunowego. 

Wyjazd na olimpiadę do Niemiec 
był też okazją do zwiedzenia tego 
kraju. Organizatorzy zadbali o bogaty 
program: - Zwiedziliśmy najważ-
niejsze miejsca w  Kolonii, a  także 
Norymbergę, Lipsk, Drezno oraz 
Berlin – mówi Jakub.

Redakcja Kuriera Tuchowskiego 
składa serdeczne gratulacje dla Jakuba 
Mikruta. Gratulujemy wiedzy i umie-
jętności praktycznych oraz zwycięstwa 
w IX Międzynarodowej Olimpiadzie 
Geograficznej w Kolonii. Jesteśmy 
pewni, że okres studiów Jakub wyko-
rzysta bardzo obficie i już za kilka 
miesięcy usłyszymy o nim kolejne 
wspaniałe wiadomości.

Jakub Mikrut w gronie 
najlepszych geografów
W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas 

obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi przyjaźń

Jakub Mikrut (pierwszy z prawej) z innymi polskimi medalistami w Kolonii

W sobotę 2 lutego, o godz. 
20:10 na antenie TVP2 
rozpocznie się gala finałowa 

wyborów najpiękniejszej Polki – 
MISS POLONIA 2012 roku. Miło nam 
poinformować, że wystąpi w niej 
Paulina Mróz – tuchowianka!

Paulina jest dobrze znana wielu miesz-
kańcom Tuchowa, gdyż niejednokrotnie prezen-
towała swoje umiejętności gry na gitarze przed 
tuchowską publicznością. Od prawie dwóch lat 
mieszka we Wrocławiu, gdzie stara się rozwijać 
swoją muzyczną pasję. 

Paulina najpierw zdobyła tytuł Miss Polonia 
Wrocławia 2012, po kwalifikacjach regional-
nych dostała się do półfinału. Jury spośród 
półfinalistek wybrało 20 finalistek konkursu 
MISS POLONIA 2012. W tym gronie znalazła 
się tuchowianka PAULINA MRÓZ!

Gala finałowa konkursu będzie transmito-
wana ze studia ATM w Warszawie. Gospoda-
rzami wieczoru będą Edyta Herbuś i Maciej 
Kurzajewski. Gwiazdą wieczoru diwa polskiej 
sceny muzycznej Edyta Górniak. Reżyserem 
gali jest Maciej Sobociński (min. Master Chef, 
Taniec z Gwiazdami, Eska Music Awards). Za 
oprawę muzyczną odpowiada Adamus. Tego 
wieczoru finalistki Miss Polonia 2012 staną 

do walki o koronę  najpiękniejszej Polki, którą 
otrzyma z rąk   Miss Polonia 2011 Marce-
liny Zawadzkiej. Jak co roku wyboru doko-

nają telewidzowie za pomocą głosowania 
SMS. Nagrodą główną jest samochód marki 
Hyundai. Podczas gali finałowej Miss Polonia 
2012 uczestniczki zaprezentują się publicz-
ności w kreacjach marki Betti Design, a TOP 
5 w wieczorowych sukniach od Macieja 
Zienia.   Finał konkursu poprzedzi zgrupo-
wanie w hotelu Hyatt w Warszawie. Podczas 
tego zgrupowania finalistki Miss Polonia 
codziennie odbywają trening na siłowni pod 
okiem trenera Witolda Szmandy, który na co 
dzień mieszka i pracuje w Los Angeles,  gdzie 
trenuje z gwiazdami Hollywood. Kolejnym 
punktem programu są zajęcia choreograficzne 
z AgustinemEgurolą. Za właściwą prezencję, 
grację, poruszanie oraz pracę z obiektywem 
aparatu i kamery, odpowiada top modelka 
Kamila Szczawińska. Podczas tych dwóch 
tygodni, finalistki Miss Polonia biorą również 
udział w sesji zdjęciowej z jedną z topowych 
fotografek na polskim rynku - Izą Grzybowską.

Zachęcamy wszystkich tuchowian do kibi-
cowania naszej rodaczce – Paulinie Mróz! 
Wesprzyjmy ją poprzez oddanie naszego głosu 
- wysłanie smsa.

Przypominamy jeszcze raz - finał konkursu 
Miss Polonia 2012 odbędzie się w sobotę, 2 
lutego o godz. 20:10 w TVP2.

Wiktor Chrzanowski
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To był rok 
bogaty  
w inwestycje 

– rozmowa z burmistrzem

Miniony rok był dla gminy 
Tuchów bardzo udany pod 
względem inwestycji, które reali-
zowaliśmy. Udało nam się pozy-
skać środki, głównie z Małopol-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, z którego wyko-
naliśmy wiele zadań. Największe 
z nich to budowa sal gimna-
stycznych w Burzynie i Karwo-
drzy. Są to inwestycje wielo-
letnie, ich zakończenie plano-
wane jest w tym roku, ale więk-
szość prac wykonaliśmy już 
w 2012. 

Str. 2

Gama  
zamiast  
sto lat

Chór Sanktuaryjny jest jednym 
z najbardziej rozpoznawanych 
zespołów w gminie Tuchów, 
a także w regionie. Posiada bogatą 
tradycję, szeroki repertuar i wielu 
sympatyków. Przez jego szeregi 
przewinęło się kilka pokoleń, 
tych których łączy jedna cecha – 
kochają śpiew. Coś w tym jest, bo 
jak pisał Cyprian Kamil Norwid 
„Tam idź, gdzie słyszysz śpiew”.

Str. 3

Anna Siwek – 
tuchowianka 
na parkiecie

Anna Siwek, 21-letnia tucho-
wianka, od 4 roku życia trenuje 
taniec. Dzisiaj jest on jej 
największą pasją. W wieku 4 lat 
rozpoczęła naukę w Ognisku 
Baletowym w Mościcach. Na 
zajęcia uczęszczała ze swoją 
siostrą Katarzyną na lekcje baletu. 
Po prawie 9 latach nauki, przy-
szła pora na taniec towarzyski. 
- Rodzice zapisali mnie i moją 
starszą siostrę na balet. Siostra 
zrezygnowała po paru latach, ja 
kontynuuję naukę – wspomina 
Anna.  

Str. 7-8

Historia 
kaplicy rodu 
Rozwadowskich

Obecnie rodzina Rozwadow-
skich z tuchowskiej gałęzi tego 
rodu, czyni starania, aby ponad 
stuletnią kaplicę, wpisać do reje-
stru konserwatora ochrony 
zabytków. W drugiej połowie 
grudnia 2012 roku, przedsta-
wiciele konserwatora dokonali 
oględzin zabytkowej kaplicy. 

Str. 8-9

Urodziła się cztery minuty 
po północy w Centrum Zdrowia 
Tuchów. Mama Monika, miesz-
kanka Lubaszowej, mówi, że pozo-
staje wierna tutejszej porodówce. 

- Właśnie w Tuchowie przyszły 
na świat wszystkie moje dzieci, 
trzynastoletnia córka i siedmio-
letni syn – tłumaczy pani Monika. 
- Teraz mam nadzieję, że starsza 

siostra pomoże mi w opiece nad 
Nadią.

Dziewczynka po urodzeniu 
ważyła 3050 gr. i miała 50 cm 
długości. Poród przebiegał niemal 
książkowo. - Wszystko odbyło się 
zgodnie z siłami natury – relacjo-
nuje położna Teresa Słowik, której 
przypadł w udziale sylwestrowy 
dyżur na porodówce.

Urodziny Nadii stały się okazją 
do wizyty w domu państwa Lisaków 

władz gminy i powiatu, a także 
prezesa Centrum Zdrowia Tuchów. 
Szef CZT Tomasz Olszówka ufun-
dował z tej okazji czek na tysiąc 
złotych. Burmistrz Mariusz Ryś prze-
kazał natomiast prezent uzgodniony 
z rodziną dumnej mamy.

W wizycie uczestniczył także 
starosta tarnowski Mieczysław Kras. 
Na zdjęciu przedstawiciele władz 
w mieszkaniu państwa Lisaków 
w Lubaszowej.  Anna Siwek

Przedstawiciele 
samorządu  
u dumnych rodziców

Ma ciemne włosy i zdecydowanie potrafi upominać się 
o swoje racje. Kiedy mama choć przez chwilę zwleka 
z karmieniem, potrafi głośno domagać się jedzenia. Nadia 
Kinga Lisak jest pierwszym noworodkiem w 2013 roku, 
który przyszedł na świat w gminie Tuchów, ale i w subre-
gionie tarnowskim. 

Paulina Mróz – MISS POLONIA 2012
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Melaniusz�to�statu-
etka�za�zasługi�dla�
rozwoju�miasta�

i�gminy�Tuchów.�Wręczono�
ją�już�po�raz�siódmy.�W�tym�
roku�Melaniusza�otrzy-
mali�strażacy-ochotnicy�
z�Tuchowa,�Tuchowska�
Wspólnota�Sióstr�Służeb-
niczek�oraz�Jan�Šufliarsky,�
„ambasador”�Tuchowa�
w�Detvie�na�Słowacji.

Wyróżnienia rozdano w Domu 
Kultury w Tuchowie. Wręczali je 
burmistrz Mariusz Ryś i przewod-
niczący Rady Miejskiej Ryszard 
Wrona. Nagroda została ustano-
wiona w 2006r. Nadaje ją kapituła 
złożona m.in. z wszystkich dotych-
czasowych laureatów statuetki 
i radnych. 

Tuchowska Wspólnota Sióstr 
Służebniczek otrzymała statuetkę 
za ponad sto lat działalności chary-

tatywnej, niesienie pomocy potrze-
bującym oraz pracę z dziećmi.

Siostry przez ponad sto lat, 
w różny sposób niosły pomoc 
potrzebującym. Na przykład, 
w czasie ostatniej wielkiej powodzi 
udostępniły ochronkę na noclegi, 
przygotowywały posiłki, pomagały 
sprzątać domy. 

Tuchowscy strażacy z miej-
scowej OSP otrzymali Melaniusza 
za wieloletnią służbę mieszkańcom 
Tuchowa i gminy, za ratowanie ich 
życia i mienia w czasie pożarów, 
powodzi i nieszczęśliwych zdarzeń 
losowych. OSP jest najstarszą orga-
nizacją w Tuchowie. W tym roku 
jednostka OSP będzie obchodziła 
130 lat istnienia. 

Jan Šufliarsky z Detvy na Słowacji 
otrzymał statuetkę Melaniusza 
w uznaniu wzorowej współpracy 
między dwoma miasta, promocję 
Tuchowa na Słowacji i promowanie 
słowackiej kultury w Tuchowie 
podczas Międzynarodowych 
Spotkań Miast Bliźniaczych. 
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Co�czwarta�
złotówka��
na�inwestycje
TUCHÓW.�Po stronie 
wydatków w budżecie gminy 
zapisano w tym roku 52 mln 
zł. Z tego, co czwartą złotówkę 
gmina wyda na inwestycje. 
Przy czym nie jest to pełny 
obraz inwestycji prowadzo-
nych w gminie, bo największa 
z nich – czyli budowa kanali-
zacji i modernizacja ujęcia wody, 
jest poza budżetem, gdyż jest 
realizowana przez spółkę komu-
nalną. Rozmowa z burmistrzem 
Mariuszem Rysiem o tego-
rocznym budżecie.

Str.�2

Tuchowianin�
urodzony��
w�Tarnowie
TUCHÓW. Choć nie 
urodził się w Tuchowie, lecz 
w Tarnowie, kocha Tuchów 
i jest z nim bardzo związany. 
Można powiedzieć, że jest praw-
dziwym tuchowianinem i to 
właśnie w Tuchowie pisana jest 
historia jego życia. Jego rodzice 
pochodzą z Tarnowa. W 1965 r., 
ojciec pana Ryszarda przyjechał 
do Tuchowa, gdyż jako lekarz, 
dostał pracę w tuchowskim 
szpitalu. O pasjach Ryszarda 
Wrony, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Tuchowie 
czytaj - 

str.�8-9

Najmłodsi�
spotkali�się��
ze�strażakami
BURZYN.�Dzieci ze szkoły 
w Burzynie wzięły udział 
w wycieczce do jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie. Grupa pod opieką 
p. Urszuli Dudek spotkała się 
z zawodowymi strażakami. 
Odbyła się ciekawa lekcja – 
strażacy opowiadali o swojej 
trudnej i odpowiedzialnej 
służbie ratowniczej.

Str.�10

Tuchovia�
przed�rundą�
wiosenną
SPORT.�Choć w kalendarzu 
mamy jeszcze zimę, w klubie 
MKS Tuchovia dużo się dzieje, 
zarówno w przygotowaniach na 
boisku, jak i w kwestii szkole-
niowców. Trener Janusz Kuboń 
przedłużył umowę na prowa-
dzenie pierwszej drużyny 
do końca sezonu. Nowym 
trenerem rezerw został Łukasz 
Gierałt, który dotąd prowadził 
zarówno juniorów starszych, jak 
i młodszych.

Str.�16

Burmistrz�Mariusz�Ryś�wręcza�Melaniusza�siostrze�przeło-
żonej�Tuchowskiej�Wspólnoty�Sióstr�Służebniczek

Pokolenia�Ministrantów,�piąty�od�prawej�brat�Rafał

Statuetki�Melaniusza�dla�sióstr�
zakonnych,�strażaków��
i�słowackiego�przyjaciela�Tuchowa

Brat Rafał pierwszy raz spotkał redemptorystów, gdy prowadzili misje 
w jego parafii. Był wtedy młodym chłopakiem. Do Zgromadzenia wstąpił 
w 1978 roku. Postulat i Nowicjat odbywał w Lubaszowej. 2 lutego 1980 
roku złożył swoje pierwsze śluby zakonne w Tuchowie. Od brata Anto-
niego przejął obowiązki w zakrystii w lutym 1983 roku. Śluby wieczyste 
złożył w 1984 roku.

W niedzielę wieczorem, 3 lutego, w zakrystii Bazyliki Mniejszej 
w Tuchowie (to właśnie w tym miejscu, w lutym 1983 roku dla brata 
Rafała wszystko się zaczęło) odbyło się spotkanie Grupy Pokolenia Mini-

strantów, którzy rozpoczęli Jubileusz 30-lecia pracy brata Rafała w Sank-
tuarium Matki Bożej w Tuchowie. Spotkanie było dużym zaskoczeniem 
i niespodzianką, było wzruszeniem dla Jubilata. W spotkaniu uczest-
niczyła grupa byłych i obecnych ministrantów oraz ojcowie Kazimierz 
Pelczarski i Łukasz Wójcik. W czasie spotkania jeden z ministrantów 
odczytał specjalnie przygotowany z tej okazji list gratulacyjny. Jubilatowi 
wręczono kwiaty i słodki prezent. Na zakończenie wszyscy razem zaśpie-
wali bratu Rafałowi Sto lat!

Sto lat dla brata Rafała

Więcej�–�str.�8
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JANUSZSMOLIŃSKI�

Spotkania�Miast�Bliź-
niaczych�w�Tuchowie�
mają�swoją�kilku-

nastoletnią�już�tradycję.�
To�możliwość�zobaczenia�
się�w�gronie�przedsta-
wicieli�zaprzyjaźnionych�
miast�z�kilku�krajów,�ale�
także�okazja�do�dobrej�
zabawy.�Nie�inaczej�będzie�
w�pierwszy�weekend�
sierpnia�w�Tuchowie.�

Spotkania Miast Bliźniaczych po 
raz pierwszy zostały zorganizowane 
w Tuchowie w 2000r. Wtedy władze 
samorządowe stolicy Pogórza podpi-
sały umowy partnerskie z zagranicz-
nymi miastami. Początkowo nie prze-
widywano, że będą to spotkania orga-
nizowane cyklicznie. 

– Sądziliśmy, że po prostu nie będzie 
nas stać na to, aby co roku przyjmować 
w  Tuchowie zagranicznych gości – 
wspomina burmistrz Mariusz Ryś. 
Stało się na szczęście inaczej.

Spotkania Miast Bliźniaczych 
w  Tuchowie są dofinansowywane 
pieniędzmi europejskimi. W  tym 
roku udało się pozyskać kolejną 

dotację na ten cel. Do Tuchowa 
zostali więc zaproszeni przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych miast z takich 
krajów jak Austria, Czechy, Niemcy, 
Francja, Węgry, Rumunia, Słowacja 
i Ukraina. 

W  pierwszy weekend sierpnia 
do Tuchowa przyjadą przedsta-
wiciele austriackiego Pettenbach, 
czeskiego miasta Mikulov, niemiec-
kiego Illingen, francuskiego Saint 
Jean de Braye, węgierskiego Martfu, 
rumuńskiego Tautii Magheraus, 
słowackiej Detvy i  Baranivki na 
Ukrainie.

Na tegoroczne Spotkanie Miast 
Bliźniaczych, burmistrz Mariusz Ryś 
wystosował specjalne zaproszenie 
do burmistrza austriackiego Petten-
bach, Friedricha Schustera. W tym 
roku burmistrz zaprzyjaźnionego 
z Tuchowem miasta z Górnej Austrii 
odchodzi bowiem na zasłużoną 
emeryturę. A warto wiedzieć, że jest 
postacią bardzo zasłużoną dla przy-
jaźni z Tuchowem.

W styczniu tego roku Friedrich 
Schuster otrzymał w uznaniu swoich 
zasług statuetkę tuchowskiego Mela-
niusza. Dostał ją jako szef organi-
zacji Czarny Krzyż z Górnej Austrii, 
która zajmuje się opieką i  ratowa-

niem cmentarzy z  czasów I  wojny 
światowej.

Friedrich Schuster został w  ten 
sposób odznaczony za swoją pomoc 
i pieniądze przekazywane przez lata 
na odnowienie cmentarzy z  czasów 
I wojny światowej w regionie Tuchowa. 
Niestety nie mógł być obecny 
w styczniu na uroczystym wręczeniu 
statuetek Melaniusza. Teraz, podczas 
Spotkania Miast Bliźniaczych, nadarzy 
się do tego świetna okazja.

– Będzie to taka dodatkowa uroczy-
stość podczas naszych Spotkań Miast 
Bliźniaczych, a  austriacki Czarny 
Krzyż bardzo pomagał nam na prze-
strzeni ostatnich kilkunastu lat w rato-
waniu cmentarzy z  czasów I  wojny 
– mówi burmistrz Mariusz Ryś. – 
Dlatego w sobotę podczas uroczystej 
kolacji zaplanowaliśmy wręczyć burmi-
strzowi Pettenbach Friedrichowi Schus-
terowi statuetkę Melaniusza.

Spotkania Miast Bliźnia-
czych rozpoczną się w  Tuchowie 
już w  piątek, 3 sierpnia. W  amfi-
teatrze o  godz. 17 przewidziano 
w tym dniu koncert zespołu Atria, 
o 19 – występy formacji tanecznych. 
Wszyscy będą czekać z pewnością na 
gwiazdę wieczoru, którą w tym dniu 
będzie Paulina Bisztyga. Jej koncert 
rozpocznie się w piątek o godz. 20.30.

W  sobotę koncerty w  ramach 
Spotkania będą kontynuowane na 
tuchowskim Rynku. O  godz. 17 
zaprezentują się zespoły „Fun Fire” 
i „After Day”. O godz. 21 rozpocznie 
się koncert gwiazdy wieczoru, którą 
w  tym dniu będzie czeska piosen-
karka Gabi Gold. Jej koncert potrwa 
godzinę. A  to nie będzie koniec 
sobotniej imprezy, bo na godz. 22 

przewidziano jeszcze muzyczną 
biesiadę z zespołem Agmat. 

W niedzielę od godz. 11 na tuchow-
skim Rynku będzie trwał Małopolski 
Piknik Europejski. To doskonała 
okazja do zaprezentowania swojego 
dorobku przez delegacje z poszcze-
gólnych państw. Na godz. 11.30 prze-
widziano oficjalną prezentację miast 
partnerskich Tuchowa.

W  tym roku w  sposób szcze-
gólny będą prezentowali się nasi 
sąsiedzi z  węgierskiego Martfu. 
Koncert zespołów z  zaprzyjaźnio-
nego miasta na Węgrzech rozpocznie 
się w niedzielę o godz. 15.30. 

O godz. 16.30 estradą na tuchow-
skim rynku zawładną Słowacy. Prezen-
towali będą folklor i twórczość z okolic 
Detvy. O godz. 19 wystąpi natomiast 
gwiazda, zespół „Helenine oczi”. 
O godz. 20.30 zaplanowano wieczór 
muzyczny z zespołem „Melodia” 

Atrakcji więc w pierwszy weekend 
sierpnia w Tuchowie nie zabraknie. 
Zapraszamy wszystkich do udziału 
w XIII Międzynarodowym Spotkaniu 
Miast Bliźniaczych. 

Szczegółowy�program�
Spotkania�Miast��

Bliźniaczych�–�str.�16�
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Możesz�wygrać�telewizor�32”�
oraz�zestaw�satelitarny.�Burmistrz 
Tuchowa, Dom Kultury i Kurier Tuchowski ogła-
szają konkurs wiedzy europejskiej. W konkursie 
udział może wziąć każdy, kto poprawnie wypełni 
kupon konkursowy a następnie wrzuci go do 
zaplombowanej urny konkursowej, która będzie 
się znajdować w dniu 5 sierpnia 2012 roku na 
stoisku promocyjnym tuchowskiej kultury przy 
Ratuszu. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się 

podczas Międzynarodowego Spotkania Miast 
Bliźniaczych 5 sierpnia (niedziela) o godzinie 
19:00, na tuchowskim Rynku. 
Nagrody w konkursie może wygrać osoba 
pełnoletnia, której poprawnie wypełniony 
kupon zostanie wylosowany. Obecność podczas 
losowania jest obowiązkowa. W przypadku 
nieobecności osoby organizator konkursu 
zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego 
kuponu i następnego losowania.

KUPON�KONKURSOWY
Imię i nazwisko ............................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................
...................................................................................................
Wyrażam zgodę na publiczne ogłoszenie mojego imienia i nazwiska, 
adresu zamieszkania, podczas losowania kuponu 5 sierpnia, oraz 
jego publikacji wraz ze zdjęciem w następnym numerze Kuriera i na 
stronach internetowych Tuchowa i Domu Kultury.

Czytelny podpis ..................................................
Pytania�konkursowe:
1. W którym roku w Tuchowie odbyło się pierwsze Międzynarodowe 
Spotkanie Miast Bliźniaczych? ........................................................
2. Które międzynarodowe spotkanie odbywa się w Tuchowie w roku 
2012? .........................................................................................
3. Ile bramek podczas mistrzostw Europy UEFA w 2012 roku zdobyły 
reprezentacje Węgier i Słowacji? ...................................................
4. W którym mieście europejskim odbywają się Igrzyska Olimpij-
skie w 2012 r.? .............................................................................
5. Jakie hasło związane ze zdrowiem znajduje się na tuchowskim 
muralu przy hali MOSIR? ...............................................................
6. Wymień trzy dyscypliny sportowe które znajdują się na tuchow-
skim muralu przy hali MOSIR .........................................................
7. Przypisz państwa do przysmaków:
a. żabie udka .................. b. knedliczki .................. c. gulasz .................. 
8. Z iloma miastami partnerskimi współpracuje Tuchów? ....................

Zapraszamy�
na�Spotkanie�
Miast�
Bliźniaczych

Podczas�Spotkania�Miast�Bliźniaczych�tuchowski�Ratusz�
dekorowany�jest�we�flagi�zaprzyjaźnionych�miast
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JANUSZKOWALSKI 

Jak to jest? Wziąć trady-
cyjną gazetę do ręki, po 
wieczornej kolacji albo 

też w niedzielne popołu-
dnie, po tradycyjnym obie-
dzie, poczytać z papieru. 
Usiąść na wygodnej 
kanapie albo też fotelu, 
rozłożyć przed sobą gazetę 
i przeglądnąć o czym piszą. 

Z Józefem Koziołem rozmowa 
o świętowaniu niepodległości 
i cmentarzach, w których święto 
narodowe jest niejako zachowane. 
Wywiad z reżyserką Zuzanną Sola-
kiewicz z Jodłówki Tuchowskiej.

Piszą o komandosach z Tuchowa, 
o zegarze na ratuszowej wieży i Ukra-

inie, którą warto odwiedzić. Jest 
też o zdrowiu i dietach zimowych, 
o świętach oraz, że zbliża się zima. 

Przypomnienie co wydarzyło 
się kulturalnego w Tuchowie, 
co będzie się działo w grudniu 
i styczniu. Zapraszają do kina na 
filmy w 3D. Co w tuchowskim 
sporcie, jest informator teleadre-
sowy, który przydać się może 
w każdej chwili. 

Piszą, że ustawa tzw. śmieciowa 
spadła na gminę i jej mieszkańców 
jak grom z jesiennego nieba. Jakie 
pomysły na lepsze życie mają 
emeryci i renciści stowarzyszeni 
w centrum seniora? Co we wsiach, 
w szkołach, remizach, kościołach? 
Co u ludzi?

Jak to jest? Wziąć tradycyjną 
gazetę do ręki, zaszeleścić nią, 

rozłożyć przed oczyma, wtopić 
się w tekst. Wysłuchać gderania 
domowników, że czyta, a roboty od 
groma jeśli to jest dzień powszedni, 
że czyta jak by nie było co innego do 
roboty jeśli to niedziela. 

Przeczytać tradycyjną, normalną 
gazetę, nie tę z ekranu telewizora czy 
komputerowego monitora. Gazetę 
papierową przeczytać to miód dla 
ducha, serca i oczu. A zasnąć przy 
jej lekturze i drzemkę uciąć z chra-
paniem włącznie to już jak wita-
mina na sto lat życia. 

Dlatego między innymi 
zachęcam wszystkich do czytania 
Kuriera Tuchowskiego. Gazety, 
którą redagujemy po to, aby 
przekazać Państwu informacje 
o naszym mieście i gminie. Reda-
gujemy tę gazetę po to, aby 

z tą informacją dotrzeć do każdego 
zakątka miasta i wsi. 

Wiemy też, że internet i inne 
środki masowego przekazu tylko 
częściowo spełniają swoją rolę 
informacyjną. Jesteśmy przeko-
nani, że czasem warto wziąć trady-
cyjną gazetę do ręki i poczuć jak to 
jest? Nabyć gazetę, mieć i czytać ją. 

Przydatność gazety w domu 
określił kiedyś mój znajomy ze wsi 
Siedliska, mówiąc tak: 

– „Wiesz, gazeta w domu się 
strasznie przydaje do czytania, 
później do pakowania, na końcu na 
podpałkę. Ale u nas są tacy, co tylko 
czytają i składają wszystkie na kupkę, 
że niby dla potomnych”. Tak to jest 
mieć tradycyjną gazetę na papierze 
pisaną. Kuriera Tuchowskiego warto 
mieć, czytać i zachowywać.

Nowy rozkład 
pociągów

Małopolski Zakład Prze-
wozów Regionalnych 
w Krakowie infor-

muje, że od 9 grudnia  
2012 r., wejdzie w życie 
nowy rozkład jazdy 
pociągów edycji 2012/2013.

W związku z pracami moderni-
zacyjnymi prowadzonymi na sieci 
PKP przez Polskie Linie Kolejowe  
S. A. mogą wystąpić znaczne zmiany 
czasowe w kursowaniu pociągów. 
Przed planowaną podróżą pocią-
giem proszę sprawdzić, czy wybrany 
pociąg kursuje zgodnie z odjazdem 
w rozkładzie. 

Dla naszych Czytelników publi-
kujemy dziś rozkład jazdy pociągów 
ze stacji Tuchów – str. 16.

Krzysztof Jasiński

Do czego przydaje się gazeta

Pośród 29 słuchaczy 
Studium dla Kapel-
mistrzów, które 

przez dwa lata prowa-
dzone było przez Miej-
skie Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym Sączu, 
znalazło się 3 członków 
Parafialnej Orkiestry 
Dętej w Siedliskach, 
którzy zdali egzaminy na 
dyrygentów. 

Nowymi dyrygentami zostali: 
Bogdan Stefan, Sebastian Kras 
i Łukasz Gut. Przyszli mistrzowie 
batuty prezentowali swoje umie-
jętności przez cztery dni. Oceniała 
ich komisja pod przewodnictwem 
dyrektora Antoniego Malczaka. 

Wcześniej na egzaminie ustnym, 
słuchacze musieli wykazać się 
wiedzą o muzyce, kulturze i pracy 
instruktora. Należało też przygo-
tować pisemną pracę dyplomową, 
którą była instrumentacja utworu 
na orkiestrę dętą. 

Każdy przyszły dyrygent musiał 
zdać egzamin przed Orkiestrą 
Reprezentacyjną Straży Granicznej 
oraz wykonać musztrę, szyki 
paradne i ceremoniał oficjalny 
z orkiestrą złożoną ze słuchaczy 
kursu. Nie było łatwo przejść 
kolejne etapy, wykonać zadania 
i uzyskać tytuł dyrygenta. 

Jak podkreśla starszy instruktor 
z MCK, główny organizator 
studium Stanisław Migacz: „MCK 
SOKÓŁ w Nowym Sączu, uwzględ-
niając potrzeby orkiestr dętych, dzia-
łających na terenie nie tylko naszego 
województwa, podjęło decyzję zorga-
nizowania kursu kwalifikacyjnego 
dla kapelmistrzów”.

Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu wykładowców i słuchaczy z 7 
województw: podlaskiego, mazo-
wieckiego, małopolskiego, podkar-
packiego, śląskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego, udało się 
zrealizować zamierzony program. 
MCK zapewniło bazę, która pozwo-
liła z powodzeniem zrealizować 

planowane zadania dydaktyczne. 
Ponadto wszyscy uczestnicy mogli 
brać udział w imprezach, koncer-
tach i prezentacjach organizowa-
nych w tej placówce. 

Zajęcia praktyczne prowadzili 
wybitni muzycy wojskowi m.in.: 
płk Franciszek Suwała – dyry-
gent orkiestr wojskowych, wielo-
letni komendant Wojskowego 
Liceum Muzycznego w Gdańsku, 
autor wielu ciekawych utworów na 
orkiestry dęte, płk Stanisław Latek 
– dyrygent orkiestr wojskowych, 
wykładowca Akademii Muzycznej 
w Warszawie, autor opracowań na 
orkiestry dęte, ppłk dr Stanisław 
Strączek – naczelnik i pierwszy dyry-
gent Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej w Nowym Sączu, 
kpt. Stefan Żuk – wieloletni tambur-
major i kapelmistrz Orkiestry Repre-
zentacyjnej Wojsk Ochrony Pogra-
nicza i Straży Granicznej w Nowym 
Sączu, zdobywca wielu nagród za 
układy musztry i szyków paradnych 
wojskowych orkiestr dętych.  (MK)

Dyryguje Łukasz Gut

Trzech nowych 
kapelmistrzów

Spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia,

ciepła rodzinnego 
na święta oraz 

szczęśliwego 
Nowego Roku

życzy

Redakcja Kuriera 
Tuchowskiego

Z okazji świąt Bożego Narodzenia  
i nowego – 2013 – roku mamy przyjemność 

złożyć Państwu w imieniu własnym 
i władz samorządowych gminy Tuchów 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym. Niech ten wyjątkowy czas 

będzie spędzony w gronie najbliższych, 
w atmosferze radości i miłości,  

a nadchodzący rok spełni Państwa marzenia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ryszard Wrona

Burmistrz 
Tuchowa 

Mariusz Ryś

Panie burmistrzu, zapo-
wiadany przez Rząd RP 
powrót do kształcenia 
dzieci i młodzieży według 
systemu: szkoła podsta-
wowa ośmioklasowa, 
liceum ogólnokształcące 
czteroletnie, pięcioletnie 
technikum i szkolnictwo 
branżowe, czyli zawodowe, 
staje się faktem. Od roku 
2017 samorządy będą 
wprowadzać, albo przy-
wracać w zapowiadanej 
nowej wersji programowej 
to, co było przed 1999 r. 

Będziemy się mierzyć z zadaniem 
wprowadzenia reformy edukacji 
w naszej gminie. Stopniowo będą 
wygaszane gimnazja i wróci osiem 
klas do szkoły podstawowej. 
Oczywiście dla wszystkich samo-
rządów, jak i dla nas, jest to duże 
wyzwanie logistyczne i organiza-
cyjne, aby sprawnie przeprowadzić 
tę reformę. Będzie ona realizowana 
stopniowo, dlatego trzeba bardzo 
dobrze przeanalizować wszystkie 
związane z tym sprawy w perspek-
tywie każdego roku, aż do wyga-
śnięcia gimnazjów i  zamknięcia 
pełnego cyklu nauczania w ośmiu 
klasach. Analizy te dotyczą: liczby 
dzieci i młodzieży, związanej z tym 
subwencji oświatowej, bazy i infra-
struktury szkolnej oraz prognozy 
na przyszłość. Musimy być na te 
zmiany w  szkolnictwie przygo-
towani i  ciągle je monitorować. 
Z  każdą chwilą, kiedy pojawiać 
się będą przepisy wykonawcze do 
ustawy o systemie oświaty, będziemy 
je musieli przenosić na grunt gminy 
i wprowadzać. 29 listopada w Staro-
stwie Powiatowym w  Tarnowie 
uczestniczyłem w naradzie doty-

czącej wprowadzana nowego 
systemu oświaty, a zatem i prawa 
oświatowego. 8 grudnia z Danutą 
Suchan, dyrektorką Gminnej Admi-
nistracji Oświaty udałem się do 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
gdzie odbyliśmy wstępne rozmowy 
w sprawie organizacji sieci szkół 
w naszej gminie w związku ze zbli-
żającą się reformą. Przedstawiliśmy 
naszą gminną sieć, rozmawialiśmy 
o  przekształceniach. Planujemy, 
aby do tej pory funkcjonujące 
zespoły szkół były przekształcane 
w  szkoły podstawowe z  oddzia-
łami gimnazjalnymi – do czasu ich 
wygaśnięcia. W przypadku Szkoły 
Podstawowej w Zabłędzy w planu-
jemy oddział przedszkolny oraz 
klasy I-III, natomiast dzieci z  tej 
szkoły od klasy czwartej uczęszczać 
miałyby do Szkoły Podstawowej 
w Karwodrzy. Oczywiście, podczas 
wprowadzania tych przekształceń, 
jak również nowego systemu, 
będziemy prowadzić konsultacje 
oraz rozmowy z  dyrektorami, 
kadrą szkół i  rodzicami. Życzmy 
sobie nawzajem, aby w trakcie tych 
działań pojawiało się jak najmniej 
problemów i przeszkód. 

Czy Pana zdaniem to 
dobrze, czy nie, że wchodzi 
nowy (chciałoby się 
powiedzieć - stary) system 
oświaty?

Jako burmistrz Tuchowa wraz 
z radnymi oraz współpracownikami 
mam obowiązek przeprowadzić te 
zmiany jak najlepiej. Ponieważ jest 
to rozmowa z burmistrzem, a nie 
Adamem Drogosiem prywatnie, 
proponuję zakończyć temat. Oczy-
wiście jako wieloletni nauczyciel 
i dyrektor szkoły mam w tej sprawie 

własny pogląd, ale to już na inną 
okoliczność byłaby rozmowa. 

Początkiem grudnia na 
skwerze przy ul. Reymonta 
umiejscowiono pomnik 
upamiętniający tuchow-
skich harcerzy, ofiar 
faszyzmu. 

Pomysłodawcą pomnika i  jego 
promotorem jest dr Andrzej Mężyk, 
znany wszystkim z  wielu wybit-
nych publikacji i książek o historii 
Tuchowa. Od kilku lat zabiegał 
o wbudowanie w przestrzeń Tuchowa 
płyty z nazwiskami harcerzy, którzy 
bohatersko oddali życie za ojczyznę. 
Wybrano miejsce dla tego pomnika 
na skwerze w pobliżu trzech tuchow-
skich szkół. W  tym roku Rada 
Miejska postanowiła przeznaczyć 
środki finansowe na wykonanie płyty 
oraz ogrodzenia i to zostało zrealizo-
wane. Jest to kolejny dowód na to, że 
w Tuchowie pamiętamy o tych, którzy 
za nas walczyli i oddali życie. Uroczy-
stość odsłonięcia pomnika planujemy 
w lutym 2017 r. O szczegółach oraz 
programie będziemy informować 
końcem stycznia 2017 r. 

Panie burmistrzu, jak co 
roku przed świętami Bożego 
Narodzenia odbywa się 
wiele wydarzeń właśnie 
z nimi związanych.

Święta Bożego Narodzenia to czas 
radości, ciepła rodzinnego, kolędo-
wania, a przed nimi czas przygo-
towań oraz zwrócenia uwagi na tych, 
którym gorzej i którym warto i trzeba 
pomóc. W Tuchowie przed świętami 
przeprowadzono wiele takich właśnie 
świątecznych akcji i wydarzeń, które 
miały na celu pomoc potrzebującym. 
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy 

zbiórkę dla naszych rodaków na 
Ukrainie mieszkających w naszym 
partnerskim mieście Baraniwka 
i  w  jego okolicach. Ponad tonę 
darów, szczególnie żywności prze-
kazali mieszkańcy naszej gminy 
tym właśnie rodzinom. Za pośred-
nictwem biura senatora Stanisława 
Gogacza w Lublinie przekazaliśmy 
dary naszym rodakom. 10 grudnia 
w Lublinie miałem zaszczyt osobi-
ście przekazać tuchowskie paczki 
i  załadować je na samochód. 
Dzień później 11 grudnia odbył 
się X Misyjny Jarmark z Aniołami 
w bazylice mniejszej zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Misji działające w WSD Redemp-
torystów w Tuchowie oraz w sank-
tuarium Matki Bożej Tuchowskiej. 
Dochód z jarmarku przeznaczono 
na budowę kościoła w Burkina Faso 
w Afryce. Niespodziewana dobro-
czynność uczestników podczas tego 
misyjnego jarmarku pozwoliła na 
zebranie blisko 25 tys. zł. 15 grudnia 
w Domu Kultury wystąpiło 37 soli-
stów, grup i zespołów podczas elimi-
nacji do XXIII Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. 
Kazimierza Szwarlika w Będzinie, 
a dzień później odbył się IV Gminny 
Konkurs Świątecznej Piosenki Obco-
języcznej zorganizowany przez 
Zespół Szkół w Tuchowie. 17 grudnia 
miało miejsce piękne spotkanie 
świąteczne z „Opowieścią wigilijną” 
zorganizowane w  Szkole Podsta-
wowej w Łowczowie. 17 i 18 grudnia 
na rynku odbyły się kiermasze 
charytatywne organizowane przez: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Misji 
działające w WSD Redemptorystów 
w  Tuchowie oraz w  sanktuarium 
Matki Bożej Tuchowskiej, uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w  Karwodrzy i  Fundację Dzieło 
Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego. W  tych dniach 
na rynku Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tuchowie zorganizowała wspaniałą 
akcję rozdawania sianka na wigilijny 
stół oraz bożonarodzeniowymi 
melodiami wprowadzała w  świą-
teczny nastrój. 18 grudnia odbyło 
się spotkanie mieszkańców na II 
Wigilii na Tuchowskim Rynku, była 
wspólna modlitwa, połamanie się 
opłatkiem i zabrzmiały kolędy przy 
wigilijnym poczęstunku. Uczest-
nicząc w tych wspaniałych wyda-
rzeniach jestem dumny, że jestem 
burmistrzem takiego miasta i takiej 
gminy. Utwierdzam się w przeko-
naniu, że nasza tradycja i kultura 
jest tym, co dodaje nam siły, jest 
nadzieją na dobrą przyszłość. Z serca 
za to wszystko, wszystkim dziękuję. 
Zapraszam na wspólne spotkanie 
sylwestrowe na tuchowskim rynku, 
na koncerty i występy, a w styczniu 
zaplanowanych jest ich wiele. Za 
chwilę najpiękniejsze święta Bożego 
Narodzenia. Życzę wszystkim pięknej 
wigilii, radości rodzinnej, szczęśli-
wego przeżywania tego niezwykłego 
świątecznego czasu i dużo uśmiechu. 
W nowym 2017 roku życzę wszel-
kiej pomyślności, radości ze swoich 
osiągnięć i jak najmniej zmartwień. 

ATRAKCJA Z LICZBĄ 50
50 to nie jest jakaś wyjątkowa liczba, 

chyba, że wystę-
puje w jakiejś wyjątkowej 
okoliczności. 

50 dla kobiety – to zaledwie wstęp 
do młodości, 50 dla mężczyzny – to 
jej pełnia, a 50 dla nich wspólnie – 
nazywa się złotymi godami i może to 
już nie jest młodzieńczy żar, ale zapewne 
przy pożyciu w takiej liczbie jest unie-
sienie ciała i ducha. 50 to nie jest jakaś 
magiczna liczba, w kulturach świata jej 
symbolika jest prawie niespotykana. 
50 najczęściej wykorzystywane jest do 
przeżywania przeróżnych jubileuszy 
i innych podobnych, aby pokazać, że 
oto w owym 50 jest jakiś kawałek czasu 
historycznego lub innego zjawiska jaki 

sobie ludzie wymyślili i jest im znany. 
W tej liczbie 50 wskazujemy na jakąś 
chwilę, jakiś moment, który ma w sobie 
coś, co warto odnotować i zapisać. Staro-
żytni wynalazcy nie przewidywali wielu 
atrakcji z liczbą 50, również tego, że tę 
użyje redakcja „Kuriera Tuchowskiego” 
do podkreślenia faktu wydania i prze-
kazania czytelnikom jubileuszowego 
numeru, nie jakiegoś wyjątkowego, tak 
jak i nie jest wyjątkowa liczba 50.

Ale skoro słowo się rzekło, kobyłka 
u  płotu, wyjaśniamy, że zgodnie 
z  powyższym redakcja nie wpadła 
w stan uniesienia z powodu liczby 50, 
ale też w piasek głowy chować nie 
musi. Napisaliśmy teksty do 50-ciu 
numerów, wykonaliśmy do nich foto-
grafie, przekazaliśmy gazety w formie 
papierowej mieszkańcom Tuchowa 

i gminy oraz korzystając z cywiliza-
cyjnej nowoczesności „powiesiliśmy” 
je na stronach tuchow.pl. Wiedząc, 
że ludziom się nie przelewa, potrak-
towaliśmy każdy egzemplarz jako 
nieodpłatny. Żeby bilans gazetowy 
nie był na minusie, piszący i redagu-
jący dobrowolnie zrzekli się tantiem. 
Z  heroicznym poświęceniem oraz 
dziennikarskim zapałem pracują 
zwykle wieczorami i  po nocach, 
a droższą od pieniędzy jest dla nich 
satysfakcja z  wydanych kolejnych 
numerów gazety. Tu trudno się dziwić, 
że redakcja entuzjastycznie kończy 
korektę tekstów i dopisuje ostatnie 
zdania 20 grudnia 2016 roku w okoli-
cach godz. 19.30 a 23.30, żeby zdążyć 
przed świętami i liczbę 50 – w naszym 
przypadku numer, zamknąć.

Po co komu takie zamieszanie 
z  „Kurierem Tuchowskim”? Po co 
komu ta gazeta? Otóż po to, że dobrze 
jest dokumentować na bieżąco to, co 
w mieście i gminie, dobrze jest, żeby 
mieszkańcy o  tym, co się dzieje jak 
najwięcej wiedzieli i aby informacje 
trafiały pod wszystkie tuchowskie 
dachy albo przynajmniej ich większość. 
Szanując nowe technologie: kompu-
tery, ebooki, Facebooki, Twittery i inne 
wynalazki, chcemy również trochę 
tradycji podtrzymać, dlatego wyda-
jemy papierową gazetę z gazetowym 
zapachem, szelestem i w kulturowym 
klimacie. „Kurier Tuchowski” jest 
miesięcznikiem. Czasem wychodzi 
końcem miesiąca, a czasem początkiem 
następnego, to wszystko uzależnione od 
możliwości redakcji, czy po pracy zawo-
dowej i domowych obowiązkach znaj-
dzie czas późnymi wieczorami na redak-
cyjną pracę. Tak czy owak z „Kurierem 
Tuchowskim” jest zamieszanie, a po 

co ta gazeta i  komu? Redakcja wie 
i powyżej z satysfakcją o tym napisała, 
natomiast czytelników zapraszamy do 
wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. 
Czy potrzebny jest „Kurier Tuchowski”? 
Po co komu ta gazeta? Najciekawsze 
wypowiedzi i odpowiedzi opublikujemy, 
a te najbardziej pochlebne i krytyczne 
nagrodzimy i będzie to liczba 50, która 
na tę okoliczność przybierze wartość 
w złotówkach.

Na koniec rozważań o  liczbie 50, 
która stanie się dla „Kuriera Tuchow-
skiego” okolicznościowym numerem, 
dziękujemy wszystkim z nim współ-
pracującym i jego współredagującym. 
Liczba 50 nie jest wyjątkowa, tak jak nie 
jest też wyjątkowa liczba 100, owszem ma 
swoją wymowę, jeśli się życzy – 100 lat.

Dziękujemy, pozdrawiamy i przy-
pominamy pierwsze strony „Kuriera 
Tuchowskiego” od liczby 1 do atrak-
cyjnej liczby 50.

  Janusz Kowalski
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X Misyjny jarmark z Aniołami dla kościoła w Burkina Faso w Afryce

Zrobiliśmy, co się dało, teraz Panie Ty działaj…
ADAMdudeKCSsR 

Tegoroczny X Misyjny 
jarmark z Aniołami, 
zorganizowany przez 

Redemptorystowskie 
stowarzyszenie  
Przyjaciół Misji działa-
jące w Wsd Redempto-
rystów w Tuchowie oraz 
w sanktuarium Matki Bożej 
Tuchowskiej, był okazją do 
wsparcia budowy kościoła 
w Burkina Faso w Afryce.

Nie jest sztuką krytykować błędy 
innych, nie ma też nic trudnego w samym 
planowaniu i marzeniach, bo nie wyma-
gają wysiłku. Taką drogą nie poszli orga-
nizatorzy tegorocznego jarmarku. Wzięli 
się natomiast do pracy już w paździer-
niku, by móc ze spokojnym sumieniem 
powiedzieć 11 grudnia: Zrobiliśmy, co się 
dało, teraz Panie Ty działaj.

Nie byłoby jarmarku, gdyby nie 
hojność sponsorów, wysiłek kół, 
stowarzyszeń, szkół, poświęcony czas 
osób prywatnych i naszej młodzieży 
z RSPM-u. Efekty przekroczyły nasze 
oczekiwania. To cieszy z co najmniej 
dwóch powodów: pierwszy, to coraz 
większa świadomość, że jesteśmy 
członkami Kościoła powszechnego 
i jesteśmy odpowiedzialni za nasze 
siostry i naszych braci, w tym przy-

padku w Afryce, którzy są biedniejsi 
od nas. Drugi powód to otwartość 
serca innych ludzi, ich chęć podzie-
lenia się talentami, tym, co posia-
dają z innymi. To buduje i umacnia 
wzajemne relacje.

Wymiernym efektem jarmarku 
jest kwota 24.500 zł, którą zebraliśmy 
w czasie samego kiermaszu. Całość 
zostanie przekazana o. Markowi 
Marszałkowi CSsR, który otrzymał 
zadanie wybudowania kościoła dla 
swoich afrykańskich parafian.

Ojciec Marek Marszałek jest 
jedynym polskim redemptorystą 
posługującym w Burkina Faso.

Urodził się 8 grudnia 1962 roku 
w Mystkowie. Ukończył Technikum 
Budowlane w  Nowym Sączu. Po 
zdaniu matury wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego Redemp-
torystów w Tuchowie. Kiedy zapropo-
nowano mu wyjazd na misje afrykań-
skie, ani przez chwilę się nie wahał. 
Po odbyciu rocznego kursu języka 
francuskiego na paryskiej Sorbonie, 
we wrześniu 1990 roku, wyjechał do 
afrykańskiego kraju Burkina Faso.

Do 2001 roku posługiwał w parafii 
Diabo (główny kościół + 19 stacji 
dojazdowych). Nie tylko uczył wiary, 

ale i  uprawy roli. Sprowadził do 
Afryki setki pługów, doprowadził do 
wybudowania kilku studni i systemu 
nawadniającego uprawy.

W  Afryce o. Marek stworzył 
Centrum Formacji Zawodowej 

kształcące dziewczęta w  zakresie 
ogólnospołecznym, a także w kilku 
zawodach. Centrum to stało się 
ośrodkiem kultury. Przy nim bowiem 
ćwiczą zespoły tańca regionalnego 
powstałe z inicjatywy o. Marka.

Ojciec Marek Marszałek to nie 
tylko pasterz swojej parafii, do 2014 r. 
był odpowiedzialny, na szczeblu 
diecezjalnym, za Komisję ds. Spra-
wiedliwości i Pokoju. Od 2014 roku 
posługuje w  Ouagadougu, stolicy 
Burkina Faso, gdzie ma za zadanie 
wybudować kościół. Będzie on pod 
wezwaniem Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy. Prace rozpoczęto 
w październiku 2016 r.

Nasze podziękowania kieru-
jemy do patronów honorowych: 
Burmistrza Tuchowa, Przełożonego 
Prowincji Warszawskiej Redemp-
torystów, jak również do patronów 
medialnych: „Naszego Dziennika”, 
radia RDN Małopolska, „Niedzieli 
Małopolskiej”, „Kuriera Tuchow-
skiego” i Domu Kultury w Tuchowie.

Już teraz zapraszamy na Eucha-
rystię w intencji wszystkich dobro-
dziejów, uczestników i organizatorów 
jarmarku, która zostanie odprawiona 
w niedzielę 15.01.2017 r. o godz. 16.00 
w naszym tuchowskim sanktuarium. 
Po mszy św. zapraszamy wszystkie 
osoby zaangażowane w przygoto-
wanie jarmarku na poczęstunek do 
klasztornej jadalni pielgrzyma.

W niedzielę, 28 lipca o godz. 12:00 z tuchowskiego rynku wyru-
szył mini rajd Tour de Pogórze. Żar lejący się z nieba nie odstra-
szył miłośników turystyki rowerowej. Trasa tegorocznego rajdu 

przebiegała ul. Partyzantów, Wołową, Daleką do Bistuszowej, a następnie 
do Uniszowej. Tam w gospodarstwie agroturystycznym „Filipówka na 
Podlesiu” uczestnicy rajdu mogli odpocząć i uzupełnić braki w wodzie.

Celem była Bacówka na Brzance, a ostatni odcinek trasy przebiegał 
przez las, co pozwoliło odpocząć od nieustająco świecącego słońca. 
W Bacówce na uczestników rajdu czekała zimna woda oraz gorąca kieł-
basa z grilla. 
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TUCHÓW-NEW DEHLI. 
Indie to twór podobny 
do Unii Europejskiej. Są 
tak ogromnym krajem, że 
można by z nich wyod-
rębnić kilka osobnych 
państw. Każdy region ma 
swój język i kulturę, ale nie 
posiada odrębnej religii, 
gdyż ona nie jest związana 
z terytorialnością.

Natomiast sami Sikhowie 
związani są raczej z północnymi 
Indiami, czyli Pendżabem, bowiem 
stamtąd wywodzi się ich pierwszy 
nauczyciel Guru Nanak. Po podziale 
kraju w 1947 roku na Indie i Paki-
stan, połowa Pendżabu znalazła się 
w Pakistanie, a wszyscy tamtejsi 
Sikhowie wyemigrowali do Indii. 
Od tego czasu Pendżabczycy bardzo 
cierpią, gdyż nie mogą pielgrzy-
mować do swoich najświętszych 
miejsc, znajdujących się po paki-
stańskiej stronie. 

W zależności od tego, z jaką 
społecznością się rozmawia, można 
dostrzec różnice w rozumieniu 
pojęcia wspólnoty narodowej. 
Społeczności północnoindyj-
skie nastawione są pronarodowo, 
promują patriotyzm indyjski i ducha 
narodowego. Im dalej na południe 
od stolicy, tym więcej pojawia się 
ruchów nacjonalistycznych. 

Na przykład południowy stan 
indyjski Tamil Nadu jest jedynym 
stanem w Indiach, w którym nie 
naucza się języka hindi, który miał 
być językiem ogólnonarodowym 
i miał zastąpić język angielski. Jednak 
niektóre południowe stany, dążące do 
większej autonomii niechętnie patrzyły 
na hindi i niestety język angielski pozo-
stał spójnikiem łączącym naród. 

Rozmawiamy  
ze Zbigniewem 

Igielskim, pochodzącym 
z Tuchowa polskim 

konsulem  
w Indiach  str. 11
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Pilnie poszukiwane są zdjęcia 
dokumentujące milenium 

w Tuchowie, 
czyli uroczystości 

odpustowe w sanktuarium 
w 1966 z udziałem 

ks. kard. Karola Wojtyły.
Kontakt telefoniczny 

514 180 025. 
Jan M. Gładysz.  

Tuchowski 
diament, 
który staje się 
brylantem

Tuchowianin Piotr Salwa i Anna 
Kozub awansowali do najwyższej 
w Polsce klasy tanecznej - klasy A 
w kategorii tańca latynoame-
rykańskiego. Fenomenem na 
skalę ogólnopolską jest fakt, że 
udało im się osiągnąć taki sukces 
w ciągu zaledwie trzech lat.

str. 6

Wystawy 
Maćka Maziarki 
i Karola 
Moździerza

Mamy za sobą kolejny wernisaż – 
swoją autorską wystawę prezen-
tuje w galerii biblioteki Maciej 
Maziarka. W Małej Galerii 
„Przedstawmy się” działającej przy 
Bibliotece Publicznej w Tuchowie 
odbył się także wernisaż wystawy 
Karola Moździerza.

str. 14

Tuchowianie 
najlepsi 
w regionie

W Rudce odbył się powiatowy 
turniej „Wakacje z Piłką Nożną”. 
Młodzi piłkarze Tuchovii (rocznik 
2000 i młodsi) wygrali wszystkie 
mecze zdobywając I miejsce. 
W turnieju uczestniczyło 6 
zespołów. str. 16
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Rowerem 
przez Pogórze

Dyżury aptek 
w sierpniu
29.07-04.08.2013 
NFOZ „Kolagen”, ul. Szpitalna 1

05.08-11.08.2013
„Prolek”, ul. Mickiewicza 48

12.08-18.08.2013
„Różana”, ul. Mickiewicza 22

19.08-25.08.2013
„Pod Białym Orłem”, ul. Rynek 
12

26.08-01.09.2013
NFOZ „Kolagen”, ul. Szpitalna 1

Polska jest krajem nieznanym

Pożegnanie z najstarszym mieszkańcem wioski 
trędowatych w Puri (stan Odisha, pn-wsch. Indie)

JANUSZSMOLIŃSKI�

Muzeum�miejskie�
w�Tuchowie�stało�
się�faktem.�Zostało�

uroczyście�otwarte�dla�
zwiedzających�22�maja,�
z�udziałem�córki�i�syna�
Tadeusza�Radwana.�To�
właśnie�rodzina�Tade-
usza�Radwana�przekazała�
do�zbiorów�muzealnych�
ponad�dwa�tysiące�ekspo-
natów.�

Na otwarciu muzeum obecni 
byli syn Albert Radwan i córka 
Łucja Radwan. Rodzina Tadeusza 
Radwana przekazała do muzeum 
kolekcję gromadzoną przez lata. 

23 czerwca minie 10 lat od 
śmierci Tadeusza Radwana. W czasie 
II wojny światowej był więźniem, 
najpierw KL Auschwitz-Birkenau, 
a potem Buchenwaldu. 

W sali muzealnej poświęconej II 
wojnie światowej jednym z ekspo-
natów jest pasiak, w którym Tadeusz 
Radwan przebywał w obozie koncen-
tracyjnym. Jest też jego zdjęcie 
więzienne wykonane na potrzeby 
KL Auschwitz-Birkenau, pochodzące 
z tamtych mrocznych czasów.

Po wojnie Tadeusz Radwan 
zajmował się amatorsko malarstwem 
i rzeźbiarstwem. Prace malarskie 
jego autorstwa można zobaczyć na 
tuchowskiej ekspozycji. A także wiele 
pamiątek, które przywiózł ze sobą 
z podróży po świecie, jak choćby 
muszle i skarby morza z dalekich 
krajów. 

Sala, w której się znajdują te 
eksponaty, nosi zresztą imię Tade-
usza Radwana. Tablicę pamiątkową 
z imieniem ojca, odsłonili z tej okazji 
w muzeum Łucja i Albert Radwa-
nowie.

Pomieszczenia muzealne poświę-
 cił proboszcz tuchowskiej parafii św. 
Jakuba, ksiądz Alfons Górowski. 

Dodajmy, że wśród najbardziej 
cennych eksponatów znajdują się 
akt lokacyjny Tuchowa oraz laska 
i piuska Jana Pawła II. Te dwa ostatnie 
eksponaty też pochodzą z kolekcji 
Tadeusza Radwana i zostały wypo-
życzone tuchowskiemu muzeum. 

- To muzeum nie jest tylko tuchow-
skie, to muzeum całej gminy i całego 
regionu – mówił podczas otwarcia 

burmistrz Mariusz Ryś. - Mam 
nadzieję, że to nie będzie muzeum, 
które będzie tylko istniało, ale będzie 
ono „żywe” i będą je odwiedzać szcze-
gólnie młodzi ludzie.

- Muzeum musi stać na trzech 
nogach: pierwsza z nich to groma-
dzenie zbiorów, druga to konser-
wacja, katalogowanie i naukowe 
opracowanie, zaś trzecią jest udostęp-

nianie – mówił natomiast pomysło-
dawca utworzenia muzeum, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Wrona. – Gdy proporcje między tymi 
trzema nogami zostają zaburzone 
muzeum umiera. Chodzi więc o to, 
aby te proporcje zostały zachowane.

Więcej��str.�10-11
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Sylwetki:��
Jerzy�Urbanek
SIEDLISKA.�Jest sołtysem 
Siedlisk od 1999r., a od 2002r. - 
radnym gminnym z tej miej-
scowości. Jerzy Urbanek mówi, 
że nie jest łatwo pracować jako 
sołtys i radny. Ale cieszy się, 
gdy spotyka się z wyrazami 
wdzięczności od mieszkańców 
za swoją działalność. A spotyka 
się z nimi często.

str.�5

Maluchami��
po�Europie
PASJE. „Chłopaki z Tuchowa” 
to nieformalna grupa przyjaciół, 
którzy znają się od… malucha: 
Grzegorz Patyk, Tomasz Patyk, 
Marek Słowik, Paweł Słowik, 
Zbigniew Karpiel, Bogumił 
Gawron, Jakub Wojtanowski, 
Tomasz Szymański. „Chłopaki 
z Tuchowa” postanowili zorgani-
zować wyprawę maluchami po 
Europie.

str.�14-15

Młodzi�pianiści��
u�Paderewskiego
TUCHÓW-KĄŚNA�DOLNA. 
W sali widowiskowej Domu 
Kultury w Tuchowie po raz 16 
spotkali się młodzi adepci piani-
stycznej sztuki z terenu połu-
dniowej Polski na konkursie 
organizowanym przez Społeczne 
Ognisko Muzyczne w Tuchowie 
przy współpracy tuchowskiego 
DK i Centrum Paderewskiego 
Tarnów-Kąśna Dolna.

str.�20

Tuchovia��
w�środku�tabeli�
IV�ligi
SPORT. Bardzo napięty kalen-
darz gier w miesiącu maju mieli 
piłkarze Tuchovii. W okresie od 
28 kwietnia do 29 maja rozegrali 
osiem pojedynków o czwar-
toligowe punkty oraz jedno 
spotkanie w ramach Pucharu 
Polski na szczeblu Tarnowskiego 
Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej.

str.�32

Przecięcie�wstęgi�podczas�otwarcia�muzeum,�Łucja�Radwan�i�burmistrz�Mariusz�Ryś
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Informujemy,�że�w�dniu�
31�grudnia�2012�roku�
weszła�w�życie�ustawa�

z�dnia�7�grudnia�2012�
roku�o�zmianie�ustawy�
o�ewidencji�ludności�
i�dowodach�osobistych�
oraz�niektórych�innych�
ustaw�(Dz.�U.�z�2012,��
poz.�1407),�na�mocy�
której�wprowadzono�
szereg�ułatwień�w�reali-
zacji�obowiązku�meldun-
kowego.

Do�ułatwień�tych�należą:

•  zniesienie obowiązku zameldo-
wanie obywateli polskich, obywateli 
UE, obywateli państw EFTA - stron 
EOG oraz obywateli Konfederacji 
Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie 
przekraczający 3 miesięcy,

•  likwidację obowiązku meldunko-
wego wczasowiczów i turystów,

•  likwidację obowiązków właści-
cieli, dozorców, administratorów 
nieruchomości oraz zakładów 
pracy weryfikowania wypełniania 

meldunkowego przez mieszkańców 
i pracowników,

-  wprowadzenie możliwości dopeł-
nienia obowiązku meldunkowego 
przez ustanowionego pełnomoc-
nika,

-  wprowadzenie możliwości auto-
matycznego wymeldowania przy 
zameldowaniu w nowym miejscu,

-  wydłużenie terminu na realizację 
obowiązku meldunkowego z 4 
do 30 dni oraz zniesienie sankcji 
karnych dla obywateli polskich, 
obywateli UE, obywateli EFTA - 

stron EOG oraz obywateli Konfe-
deracji Szwjcarskiej za niedopeł-
nienie obowiązku meldunkowego, 

-  odstąpienie od konieczności 
zgła sza nia przy dopełnianiu 
obo wiązku meldun kowego infor-
macji o wykształceniu, obowiązku 
wojskowym oraz przedkładania 
woj skowego dokumentu osobistego, 

-  wydłużenie okresów wyjazdów 
zagranicznych podlegających 
zgłoszeniu w organie ewidencji 
ludności z 3 do 6 miesięcy.

(MS)

UŁATWIENIA�W�OBOWIĄZKACH�MELDUNKOWYCH

Tuchów�doczekał�
się�muzeum

Dyżury�aptek�
w�czerwcu
27.05-02.06.2013
„Prolek”, ul. Mickiewicza 48 
Boże Ciało
03.06-09.06.2013
mgr farm. Maria Piech,  
ul. Jana Pawła II
10.06-16.06.2013
„Różana”, ul. Mickiewicza 22
17.06-23.06.2013
NFOZ „Kolagen”, ul. Szpitalna 1
24.06-30.06.2013
„Pod Białym Orłem”,  
ul. Rynek 12

Msza Święta rozpoczęła 
uroczystości

16 czerwca Msza św. o godz. 15.30 
w kościele p.w. Chrystusa Króla 
rozpoczęła uroczystość poświę-
cenia i przekazania do użytkowania 
zmodernizowanego Domu Kultury 
w Siedliskach. 

Należy nadmienić, iż budynek 
ten został wybudowany dzięki 
pozyskaniu środków z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Budynek ten 
będzie przeznaczony na działal-
ność kulturalną, swoją siedzibę 
będzie miała w nim również 
biblioteka. 

Burmistrz powitał 
mieszkańców  
i zaproszonych gości

Po zakończonej Mszy świętej 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy 
Siedlisk, w asyście Parafialnej Orkie-
stry Dętej z Siedlisk pod dyrekcją 
Bogdana Stefana, przemaszerowali 
pod budynek nowo wyremontowa-
nego Domu Kultury. Oficjalne powi-
tanie wygłosił Burmistrz Tuchowa 
Mariusz Ryś, który powitał wszystkich 
przybyłych na tę uroczystość gości. 

Na uroczystości obecni byli: 
poseł na Sejm RP Michał Wojtkie-
wicz, radny powiatowy Andrzej 
Słowik, członek Zarządu Woje-

wództwa Małopolskiego Stanisław 
Sorys, zastępca Burmistrza Tuchowa 
Kazimierz Kurczab, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Tuchowie 
Ryszard Wrona, dyrektor Zespołu 
Szkół w Siedliskach Lucyna Jamka, 
dyrektor Biblioteki Publicznej 
Bożena Wrona, radni Rady Miej-
skiej w Tuchowie, Krzysztof Więcek 
– właściciel firmy DALMINE 
z Tuchowa, która wykonała wszystkie 
prace przy budynku. 

Koszty budowy tego obiektu 
zamknęły się w kwocie ponad 
900 tys. złotych, z czego prawie 400 tys.  
to środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

 Do mieszkańców Siedlisk 
Burmistrz Tuchowa Mariusz 
Ryś powiedział m.in.: „To przede 
wszystkim Wasza uroczystość (…). 
Wiele osób, zwłaszcza starszych ma 
sentymentalny związek z tym budyn-
kiem(…)”.

Odsłonięto tablicę 
pamiątkową

Tablicę upamiętniającą jubi-
leusz 670-lecia lokacji wsi Siedliska 
odsłonili: poseł na Sejm RP Michał 
Wojtkiewicz, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Wrona oraz sołtys 
wsi Siedliska Jerzy Urbanek, który 
odczytał widniejący na tablicy 
tekst: „W HOŁDZIE PRZODKOM, 
POTOMNYM KU PAMIĘCI. 
W 670 ROCZNICĘ LOKACJI 
WSI SOŁECKIEJ SIEDLISKA 
SIEDLISZCZANIE MIESZKAŃCY  
A. D. 2011 R. „ 

Jak wyjaśnił Jerzy Urbanek: „2011 r.
dlatego, że w tym roku obchodziliśmy 
670–lecie lokacji wsi”.

Ksiądz proboszcz 
poświęcił budynek

 Następnie obecny na uroczy-
stości ksiądz proboszcz Jan Wieciech 
dokonał aktu poświęcenia budynku: 
- „Wszechmogący Wieczny Boże 
pobłogosław ten budynek i tych, 
którzy go zbudowali oraz tych, którzy 
będą w nim przebywali, aby wszystko 
co tutaj będą czynili będzie na Bożą 
chwałę i ludzki pożytek. Niech rozwi-
jają naszą ojczystą kulturę (…)”.

Dokończenie  str. 4
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Tadeusz 
Zakrzewski 
- wystarczy 
wolność 
i demokracja

SYLWETKA. „..... Pan Tadeusz 
nie ten z narodowej epopei, 
o którym wierszem pisał Adam 
Mickiewicz. Ten, który współ-
cześnie przechadza się pomiędzy 
nami, tam we wsi Zabłędza 
i w mieście Tuchów”. Urodził się 
w 1951 r. dokładnie 14 stycznia 
i to była na pewno niedziela, 
godziny nie pamięta.

str. 5

Sanktuaryjny 
Festyn Rodzinny 
staje się tradycją

TUCHÓW. 9 czerwca 
o godz. 12:00 bazylika mniejsza 
w Tuchowie uroczysta Msza św. 
w intencji rodzin pod przewodnic-
twem proboszcza parafii NNMP 
ojca Bogusława Augustowskiego 
rozpoczęła II Sanktuaryjny Festyn 
Rodzinny. Piękna i słoneczna 
pogoda sprawiła, że na festyn przy-
były licznie całe rodziny.

str. 6

Ksiądz kanonik 
Jan Czaja - 
jubileusz

BURZYN. 6 czerwca o godz. 
11:00 w kościele parafialnym  
pw. Miłosierdzia Bożego 
w Burzynie odbyła się uroczysta 
Msza św. w intencji księdza Jana 
Czai z okazji 40-lecia kapłaństwa 
oraz 30-lecia posługi duszpaster-
skiej w parafii Burzyn.

str. 7

Filia Biblioteki 
Publicznej  
w Siedliskach

SIEDLISKA. Do nowo otwar-
tego Domu Kultury w Siedli-
skach zostały przeniesione 
zbiory Filii Biblioteki Publicznej, 
która ostatnio mieściła się 
w budynku  Kółka Rolniczego. 
Na początek lipca planowane 
jest otwarcie zbiorów  biblioteki 
dla użytkowników.

str. 11

Tuchovia 
zakończyła 
sezon

SPORT. 22 czerwca Tuchovia 
rozegrała ostatnie spotkanie 
sezonu 2012/13 w ramach 
rozgrywek IV ligi. Był to sezon 
znacznie poniżej oczekiwań 
zwłaszcza, że rok wcześniej 
rozgrywki zakończyliśmy na 
drugim miejscu. Ostatecznie zaję-
liśmy ósmą pozycję w tabeli.
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Po wielu latach od wybudowania, 
Komisariat Policji w Tuchowie 
doczekał się modernizacji. Swój 
wkład w tym przedsięwzięciu 
ma tuchowski samorząd, który 
przeznaczył na ten cel 50 tys. zł, 
a wcześniej dotował także wyko-
nanie dokumentacji projektowej. 

Środki przeznaczone na moder-
nizację pochodzą z następujących 
źródeł: 208 tys. zł – Komenda Woje-
wódzka Policji w Krakowie, 50 tys. zł 
– Gmina Tuchów, 20 tys. zł – Gmina 
Ryglice, 20 tys. zł – Gmina Szerzyny 
(w trakcie dopełniania formalności).

Obecnie trwają prace zwią-
zane z aktualizacją dokumen-

tacji projektowej, a po dopełnieniu 
wszystkich spraw administracyj-
nych i po wyborze wykonawcy 
rozpoczną się prace budowlane. 

Modernizacja przewiduje grun-
towny remont całego budynku. 
Wymienione zostaną instalacje: 
elektryczna, wod-kan., centralnego 
ogrzewania. Powstaną zupełnie 
nowe sanitariaty, wykonane 
zostanie docieplenie ścian i nowa 
elewacja.

Bez wątpienia inwestycja ta 
w znacznym stopniu przyczyni 
się do poprawy estetyki naszego 
miasta.

(JARIKO)

50 tysięcy zł od 
gminy na komisariat

Historyczny 
moment w dziejach 
sołectwa Siedliska 

Otwarcie zmodernizowanego Domu Kultury

Marszałek Stanisław Sorys podpisał akt poświęcenia i oddania budynku do użytkowania
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Na wiosnę: 
inwestycje 
czas zacząć

GMINA TUCHÓW. Nie na 
darmo gmina Tuchów znalazła 
się na czołowym miejscu 
w rankingu gmin w Małopolsce, 
które pozyskały największą 
kwotę dotacji z Unii Europej-
skiej. To właśnie na Pogórzu 
za 160 mln zł wykonywana jest 
obecnie budowa kanalizacji wraz 
z modernizacją oczyszczalni 
ścieków w Tuchowie oraz ujęcia 
wody w Lubaszowej. - W gminie 
nie widać symptomów kryzysu 
gospodarczego, a zamierzenia na 
ten rok mamy imponujące – mówi 
burmistrz Mariusz Ryś.

str. 3

Muzeum 
miejskie 
tuż przed 
otwarciem

TUCHÓW. Pomysł powstania 
muzeum w Tuchowie narodził 
się w głowie p. Ryszarda Wrony 
już dawno, ale dopiero w 2009 r. 
idea ta zaczęła przybierać realne 
kształty. Po uzyskaniu akceptacji 
radnych i przyznaniu niezbęd-
nych środków, należało zabrać 
się do niezwykle żmudnej pracy. 
Efekty tej pracy udostępnione 
zostaną już wkrótce. Otwarcie 
tuchowskiego muzeum zaplano-
wano na 22 maja.

str. 9

Jacek Tyrka, 
rolnik z „małej 
ojczyzny”

PIOTRKOWICE. Pan Jacek 
Tyrka prowadzi jedno z tych 
większych gospodarstw rolnych 
w swojej miejscowości. Jego 
gospodarstwo rolne ma blisko 35 
hektarów, z czego 12 hektarów 
stanowi własność pana Jacka, 
a pozostałą część gruntów dzier-
żawi. Gospodarka ukierunkowana 
jest na hodowlę bydła, a szcze-
gólnie krów mlecznych oraz 
opasów.

str. 12

Udany 
początek 
sezonu 
Tuchovii

PIŁKA NOŻNA. Po 153 dniach 
oczekiwania nareszcie ruszyła 
runda wiosenna IV ligi. Tak 
długiej przerwy w rozgrywkach 
nie pamiętają nawet najstarsi 
górale. Piłkarze musieli pogo-
dzić się z odwołaniem, aż trzech 
wiosennych kolejek, które 
musiały zostać przełożone na inny 
termin. Nim Tuchovia rozpoczęła 
rozgrywki to wcześniej spraw-
dzała swoją formę w grach sparin-
gowych.

str. 16

Wraz z początkiem 
maja nasze miasto 
i wsie zostaną, 

jak co roku, udekoro-
wane biało-czerwonymi 
flagami. Pierwsze dni maja 
są dniami szczególnymi 
w historii narodu polskiego. 

W tych dniach obchodzimy 
wyjątkowe święta i tak: 

1 maja obchodzone jest na całym 
świecie Święto Pracy oraz rocznica 
przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej (2004). 

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Święto ma popu-
laryzować wiedzę o polskiej tożsa-
mości i symbolach narodowych. 
Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 
2004 roku ustawą o zmianie ustawy 
o godle, barwach i hymnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, którą Prezydent 
RP podpisał 16 marca 2004 roku. 

Barwy narodowe obecne są 
w postaci dwóch poziomych 
pasów równej szerokości, z których 
górny jest biały, a dolny – czer-
wony. Są to barwy Rzeczypospo-
litej Polskiej: biel orła oraz czerwień 
tarczy herbowej, które pojawiły się 
w charakterze barw narodowych 
po raz pierwszy w 1792 r. podczas 
obchodów pierwszej rocznicy 
Konstytucji 3 Maja. Nasza biało-
czerwona towarzyszyła Polakom we 
wszystkich ważnych wydarzeniach. 
Była symbolem państwa, które nie 

istniało, i narodu, który pod tymi 
barwami wybijał się na niepodle-
głość.

Dlatego apelujemy do wszystkich, 
a szczególnie do młodych ludzi, 
którym historia, nawet lokalna, jest 
nieznana - o szacunek dla wartości 
patriotycznych i symboli narodo-
wych, o wywieszanie flag, zwłaszcza 
w święta narodowe.

3 maja to święto Konsty-
tucji. W 1791 roku została uchwa-
lona Konstytucja Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Była ona pierwszą 
konstytucją w nowożytnej Europie, 
drugą po amerykańskiej na świecie.

Dla katolików na całym świecie, 
szczególnie dla Polaków jest ważna 
data 1 maja 2011 roku. Wtedy 
w Watykanie na ołtarze został wynie-

siony przez papieża Benedykta XVI 
bł. Jan Paweł II. 

3 maja to również święto 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski – głównej Patronki Polski. 
Początek święta przyjmuje się od 
słynnego aktu króla Jana Kazi-
mierza, który 1 kwietnia 1656 roku 
w Katedrze Lwowskiej, w czasie 
podniesienia zszedł z tronu, złożył 
berło i koronę i padł na kolana przed 
cudownym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej. Wypowiedział słowa 
oddania i zawierzenia siebie oraz 
całego królestwa polskiego Matce 
Bożej. 

W 1962 roku papież Jan XXIII 
ogłosił NMP Królową Polski 
i Główną Patronką Kraju. Specy-
fika święta polega również na jego 
historycznym związku z Konstytucją 
3 Maja. Jej preambuła jest nawiąza-
niem do faktu z Katedry Lwowskiej 
z 1656 roku. 

Stąd dzień 3 maja jest świad-
kiem szczególnego związku dziejów 
narodu i treści religijnych, które stały 
u początków tworzenia się państwo-
wości polskiej.

Niech dni 1, 2 i 3 maja będą 
okazją do zamanifestowania naszej 
wiary i patriotyzmu.

2 maja wywieśmy flagę w swoim 
oknie - symbol naszej jedności 
i miłości do Ojczyzny, troski 
o Naród i Państwo.

Tekst i fot.  
Krzysztof Jasiński

Flaga w Twoim oknie

10 kwietnia br., w tuchowskiej bazylice - sanktuarium Matki Bożej odpra-
wiona została uroczysta koncelebrowana msza św. upamiętniającą trzecią 
rocznicę katastrofy smoleńskiej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ojciec 
Ryszard Bożek. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele zgroma-
dzenia Redemptorystów, władz Tuchowa i mieszkańcy złożyli wiązanki i 
znicze dla upamiętnienia ofiar katastrofy. To właśnie tu w sanktuarium w 
Tuchowie, miesiąc przed katastrofą gościł Prezydent RP Lech Kaczyński. 

Wziął udział w obchodach 29. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszow-
sko-Ustrzyckich. Uczestniczył we mszy św. w intencji uczestników strajków 
chłopskich, rolników i mieszkańców wsi polskiej. Na dziedzińcu sanktu-
aryjnym spotkał się z mieszkańcami Tuchowa. 

Na zdjęciu burmistrz Mariusz Ryś i przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Wrona przed tablicą smoleńską. 

 Tekst i fot. Krzysztof Jasiński

Tuchowska rocznica katastrofy smoleńskiej
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Paulina Mróz  
– tuchowianka 
w konkursie 
Miss Polonia

TUCHÓW. Tuchowianka, 
gitarzystka, fotomodelka, 
finalistka konkursu Miss 
Polonia 2012. Już od wcze-
snych lat dziecięcych inte-
resowała się grą na gitarze. 
W wieku 8 lat mama zapisała 
ją do Społecznego Ogniska 
Muzycznego w Tuchowie do 
klasy gitary...

str. 8-9

Temporary 
Space Design – 
kolektyw  
z Tuchowa

TUCHÓW. Maciej Mali-
nowski i Marcin Bania są 
tuchowianami mieszkającymi 
w Krakowie, którzy od 9 lat 
tworzą duet Temporary Space 
Design (w wolnym tłuma-
czeniu: „kreatorzy przestrzeni 
tymczasowej”). Kolektyw ten 
zajmuje się projektowaniem 
wizualizacji, czyli obrazu do 
muzyki.

str. 15

Bogdan  
Stefan

Prowadzi gospodarstwo, 
dyryguje orkiestrą, kocha 
muzykę, kapelmistrz Para-
fialnej Orkiestry Dętej 
w Siedliskach.

str. 3-4

13 marca br. do 
wszystkich wier-
nych na całym 

świecie dotarła ta radosna 
nowina o wyborze nowego 
Papieża. Został nim 76-letni 
Jorge Mario Bergoglio 
z Argentyny. 

Przyjął imię Franciszek. Do 
zgromadzonych na placu św. Piotra 
powiedział: - „Módlmy się za siebie 
nawzajem, za cały świat, aby było 
wielkie braterstwo. Niech ta droga 
Kościoła będzie owocna dla ewange-
lizacji. (…) Módlcie się za mnie. (…) 
Módlcie się do Matki Boskiej (…)”.

We wszystkich kościołach Polski 
modlono się w intencji rozpoczy-
nającego swoją posługę papieża 
Franciszka. Eucharystii w katedrze 
gnieźnieńskiej przewodniczył abp 
Józef Kowalczyk.

Prymas Polski podkreślił, że Pan 
Bóg powołał na Stolicę Piotrową 
człowieka głębokiej wiary: - „Otrzy-
maliśmy dobrego i zatroskanego 
przewodnika w pielgrzymce wiary, 
ale i stanowczego, który nie idzie 
na kompromis w sprawach wiary 
i moralności”. 

Modlili się również wierni 
w bazylice mniejszej w Tuchowie 
zawierzając pontyfikat papieża Fran-
ciszka Matce Bożej Tuchowskiej.

Uroczystą mszą święta na placu św. 
Piotra w Watykanie w dniu 19 marca 
br. zainaugurowany został pontyfikat 
papieża Franciszka. W homilii papież 
powiedział m.in.: - „Strzec Jezusa 

wraz z Maryją, strzec całego stwo-
rzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza 
najuboższej, strzec nas samych: to 
właśnie jest posługa, do której wypeł-
niania powołany jest Biskup Rzymu”. 

Słowa te z homilii papieża Fran-
ciszka można uznać za program 
jego pontyfikatu. W inauguracyjnej 
mszy świętej wzięło udział ok. 150 
tys. ludzi z całego świata, w tym 132 
delegacje państwowe oraz 33 repre-
zentujące inne wyznania i religie.

W Niedzielę Palmową papież 
Franciszek odprawił na placu św. 
Piotra mszę świętą rozpoczynającą 
Wielki Tydzień. Okres Wielkiego 
Tygodnia i przypadające w nim 
Triduum Paschalne to dla chrze-
ścijan najświętszy czas w roku. 

Od Niedzieli Palmowej do 
Niedzieli Zmartwychwstania Kościół 
wspomina najważniejsze wydarzenia 
w historii zbawienia: ustanowienie 
Eucharystii, mękę i śmierć Chry-

stusa oraz Jego zmartwychwstanie. 
Niezapomnianym i wymownym 
wydarzeniem była wizyta kardy-
nała Jorge Mario Bergoglio w hospi-
cjum w 2001 roku, kiedy to jeszcze 
jako arcybiskup i prymas obmył 
i ucałował stopy 12 chorym na AIDS. 

W Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego Ojciec Św. wygłosi 
Orędzie Wielkanocne oraz udzieli 
błogosławieństwa Urbi et Orbi 
-Miastu i Światu. (MK)

„HABEMUS PAPAM”
Tuchów cieszy się i modli się za nowego papieża

W bazylice mniejszej w Tuchowie wierni zawierzali pontyfikat papieża Franciszka  
Matce Bożej Tuchowskiej
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Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych słońca i radości

życzy

Redakcja Kuriera Tuchowskiego
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Rusza
pierwsza
edycja Budżetu
Obywatelskiego
dla Miasta 
Tuchowa
Mieszkańcy Tuchowa
otrzymają po raz pierwszy
szansę na zrealizowanie swoich
pomysłów, które przysłużą się
w przyszłości całej lokalnej
społeczności Tuchowa. 

Gminne  
Obchody  
Dnia Komisji 
Edukacji  
Narodowej  
w Zespole Szkół  
w Karwodrzy

ŁOWCZÓWEK 
2013
Powiatowe  
Obchody Święta 
Niepodległości 
i XV Ogólnopolski 
Zlot Niepodle-
głościowy

Rozmowa  
z JAGODĄ 
MADEJCZYK,  
laureatką I nagrody Konkursu  
Literackiego Liberum Arbitrium 
– na opowiadanie – „O statuetkę 
sowy Tuchówki 2013” w kategorii 
„Opowiadanie o Tuchowie”. 

Rozmowa 
z MARIĄ  
SAJDAK
„I  tylko taką mnie ścieżką popro-
wadź,   gdzie śmieją się śmiechy 
w ciemności i gdzie muzyka gra, 
muzyka gra”. 

Hubertus 2013
- Z mniejszym rozmachem?

Jeszcze nie tym razem!
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26 października 
2013 odbyła się 
na terenie gminy 

Tuchów, ósma z rzędu, 
impreza na cześć patrona 
myśliwych, leśników 
i koniarzy - Św. Huberta.

Impreza ta od kilku lat cieszy 
się sporym zainteresowaniem, tak 
wśród okolicznych miłośników 
koni jak i osób spoza naszej gminy 
czy też powiatu. Nie zdziwiło więc 
specjalnie nikogo, że również i w tym 
roku goście wyjątkowo dopisali – 
na zbiórce przy ul. Długiej (stajnia 
Sajdak) stawiło się łącznie 65 koni (55 
pod siodłem oraz 10 w zaprzęgach). 
Uczestnicy dopisali tym bardziej, iż 
po kilku pechowych pod względem 
aury latach, tegoroczny Hubertus 
odbywał się przy wyjątkowo pięknej 
jesiennej pogodzie.

Na imprezę przyjechali goście 
m.in. z Łękawki, Ryglic, Bistuszowej, 

Jastrzębiej, Brzeska, Żurowej, Ołpin, 
Woli Rzędzińskiej, Pogórskiej Woli, 
Mszany Dolnej, Limanowej, Bochni 
i Krakowa.

Co roku Hubertus gromadzi miło-
śników koni i jeździectwa o różnych 
«preferencjach» co do stylu jazdy. Na 
ogół są to jeźdźcy preferujący styl 
i ubrania do jazdy klasycznej (angiel-
skiej) lub westernowej (westowej). 
Zdarzają się jednak jeźdźcy z niety-
powymi, nadającymi grupie dodat-
kowego kolorytu, przebraniami. I tak, 
w  tym roku prócz «standardów», 
wśród jeźdźców zgromadzonych na 
zbiórce mogliśmy zobaczyć m.in. 
Tatarów, Lisowczyków oraz jedną 
Indiankę.

Po krótkich przygotowaniach, 
skromnym posiłku oraz powitaniu 
przybyłych gości, organizatorzy uroczy-
ście rozpoczęli imprezę. Eskortowana 
przez Policję, kawalkada jeźdźców 
i zaprzęgów, udała się na tuchowski 
rynek. Po rundzie paradnej wokół 
Ratusza, pochód udał się ulicą Kole-
jową i Polną   w stronę Burzyna, by 

następnie przejechać ulicą Rzeczną do 
Kielanowic, a później ulicami: Górną, 
Wołową, Partyzantów, Tarnowską 
i Przedmieście Górne, do gospodarstwa 
Państwa Klochów (Ranczo w Dolinie), 
gdzie zaplanowano krótki postój. Po 
krótkiej chwili odpoczynku, w czasie 
którego uczestnicy mieli możliwość 
pokrzepić się przygotowanym przez 
gospodarzy poczęstunkiem, kawalkada 
udała się do Karwodrzy, gdzie odbyć się 
miało polowanie na lisa. 

Gonitwa za lisem to dość niebez-
pieczna i wymagająca sporych umie-
jętności zabawa, dlatego w samym 
«polowaniu» udział wzięli już tylko 
najbardziej doświadczeni jeźdźcy - 
łącznie ok. 30 osób. Mimo zachowania 
wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
również i w tym roku, zgromadzeni 
na gonitwie widzowie, mogli obejrzeć 
kilka, na szczęście niegroźnych acz 
wielce widowiskowych, upadków.

„Lisem” w tym roku był Czesław 
Pożdał na klaczy Karina, który wyjąt-
kowo sprawnie radził sobie ze ścigają-
cymi go „myśliwymi”. Klucząc, wyko-

nując uniki, robiąc nagłe zwroty czy 
też „chowając się w norze” (specjalnie 
przygotowanym i wydzielonym do 
tego obszarze) raz za razem wypro-
wadzał ich w pole. Po długim pościgu, 
lisią kitę udało się w końcu zerwać 
Markowi Ptaszkowi goniącemu na 
klaczy Dolores

Prócz tradycyjnej gonitwy, 
jeźdźcy mieli możliwość uczestni-
czyć również w wyścigach konnych 
(osobne kategorie dla koni zimno- 
i gorącokrwistych) oraz konkursie 
potęgiskoków przez przeszkody. 
Po wyłonieniu zwycięzców każdej 
konkurencji uczestnicy imprezy 
udali się do swoich domów, by 
wieczorem spotkać się ponownie 
na biesiadzie muzycznej w Gospo-
darstwie Agrotur ystycznym 
Państwa Sutkowskich na Słonej 
Górze. W trakcie zabawy, wyróż-
nionym uczestnikom Hubertusa 
(zwycięzcom poszczególnych 
konkurencji), wręczono pamiąt-
kowe dyplomy oraz symboliczne 
nagrody.  
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Krzyż Zasługi 
za Dzielność dla 
Łukasza Wąsa 

Ja, obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
świadom podejmowanych 
obowiązków strażaka 
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ być 
ofiarnym i mężnym w rato-
waniu zagrożonego życia 
ludzkiego i wszelkiego 
mienia - nawet z naraże-
niem życia. ...

 str. 14

VI kadencja 
Młodzieżowej 
Rady Gminy 

13 listopada 2013 roku 
odbyła się sesja 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Tuchów. Była to ostatnia, 
IX sesja Młodzieżowej Rady 
Gminy Tuchów V kadencji, 
a zarazem pierwsza sesja 
kolejnej, VI kadencji.

 str. 16

III Tuchowska
Noc Filmów
Górskich
już za nami!
Gościem wieczoru był m.in. 
Adam Bielecki - taternik, 
alpinista, himalaista, 
pierwszy zimowy zdobywca 
ośmiotysięczników Gaszer-
brum I (9 marca 2012) 
i Broad Peak (5 marca 
2013) oraz zdobywca K2 
(31 lipca 2012) i Makalu 
(30 września 2011).

 str. 23

Przerwa
świąteczna
z Hobbitem
w roli głównej
Przed nami najbardziej 
wyczekiwany okres w roku 
- święta Bożego Narodzenia, 
a co za tym idzie czas, który 
możemy spędzić w gronie 
najbliższych. Z tej okazji 
Kino Promień w Tuchowie 
przygotowało specjalny 
repertuar na zimową porę 
oraz świąteczną przerwę.

Zmiany 
w bibliotece!
Nowe, przestronne wnętrza 
biblioteki w Siedliskach 
zapełniają się nowoczesnym 
sprzętem.

Po raz pierwszy 
z budżetem 
obywatelskim
Rozmowa z burmistrzem 
Mariuszem Rysiem

Autorytety 
osobowe tworzą 
autorytet 
wspólnotowy
Rozmowa z Januszem 
Łukasikiem. Czasem zdarza 
się tak, że aby powstało 
rodzinne ognisko domowe, 
ciepłem miłości płonące, 
pali się ognisko płomieniem 
z drewna, takie zwyczajne 
towarzyskie, a przy tym 
ognisku poznaje się tę, 
z którą rodzinne można 
rozpalić. 

o. Kazimierz 
Plebanek CSsR 
o pochodzącym
z Burzyna 
Profesorze 
Janie Sajdaku
Rektorze Uniwersytetu 
Poznańskiego, organiza-
torze tajnego nauczania 
w Tuchowie i okolicy, 
założycielu tuchowskiego 
gimnazjum i liceum.

„Pasja jest 
najlepszym
przewodnikiem”
Rozmowa z Magdaleną 
Marszałek, autorką e-booka 
pt.: „Samorząd – działaj 
skutecznie, bądź zawsze na 
fali” oraz Honoratą Chajec, 
artystką, której malar-
stwo jest prezentowane na 
wystawie w Małej Galerii 
„Przedstawmy się” i jedno-
cześnie autorką okładki do 
niniejszej książki.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia. Niech niezwykłość, doniosłość i pokój

tych Świąt towarzyszy wszystkim. Nich przebiegają w spokoju i radości wśród 
rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich. Niech  nadchodzący Nowy Rok 

będzie szczęśliwy, pomyślny, pełen optymizmu, wiary i powodzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie    Burmistrz Tuchowa
             Ryszard Wrona                 Mariusz Ryś

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów

Tuchowska Strefa 
Aktywności  
Gospodarczej 
Zlokalizowana jest  
w obrębie miasta, na 
północno-zachodnim jego 
krańcu, obok drogi woje-
wódzkiej 977. 
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Realizacja planu 
pracy radnych 
Rady Miejskiej w 
Tuchowie
Radni Rady Miejskiej 
uchwalili 97 lokalnych 
uchwał. Zgodnie z planem 
radni wysłuchali także 
informacji na temat  
działalności: 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Tuchów,  
Policji, rad sołeckich  
i rad osiedlowych,  
Domu Kultury,  
Biblioteki Publicznej,  
Pogórzańskiego  
Stowarzyszenia Rozwoju, 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej,  
Ośrodka Pomocy 
Społecznej,  
Koła Pszczelarzy,  
Spółki Komunalnej 
„Dorzecze Białej”, Szkoły 
Muzycznej w Tuchowie. 

 str. 10

Będzie żłobek  
w Tuchowie
To będzie pierwszy żłobek 
w gminie Tuchów. Środki  
z Małopolskiego regional-
nego programu operacyj-
nego na lata 2007-2013 na
jego założenie pozyskali
Beata i Mirosław Żurobscy –
Klub Dziecięcy „Bobas”
Sp. z o.o. Obiekt ma 
powstać do czerwca 
2015 roku w Tuchowie przy
ulicy Wróblewskiego.   

 str. 15
 str. 18

Dostęp do 
książek 
elektronicznych
– nowa oferta  
Biblioteki Publicznej
w Tuchowie
Od stycznia 2014 roku
uruchomiliśmy w naszych 
placówkach bibliotecznych
w Tuchowie, Siedliskach
i Jodłówce Tuchowskiej
nową ofertę: czytelnię inter-
netową ibuk libra.

Budżet 
Obywatelski
Wraz z ostatnim dniem 
2013 roku upłynął termin 
zgłaszania pomysłów  
w ramach I edycji budżetu 
obywatelskiego dla Miasta 
Tuchowa. Do tuchow-
skiego ratusza wpłynęło 
16 projektów. Zgłoszone 
zadania dotyczą głównie 
zwiększenia bezpieczeń-
stwa na drogach, poprawy 
infrastruktury drogowej, 
poszerzenia i modernizacji 
bazy rekreacyjnej, rozbu-
dowy sieci wodno-kanaliza-
cyjnej oraz termomoderni-
zacji budynków.
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Album Wiktora 
Chrzanowskiego
Burmistrz Tuchowa wydał 
album Wiktora Chrzanow-
skiego zatytułowany „Magia 
Tuchowa”. Publikacja 
prezentuje ludzi, architek-
turę i krajobrazy Tuchowa 
oraz okolicy.  

Ważne informacje 
nt. odbioru 
odpadów  
w 2014 r.
harmonogramy

Wóz strażacki – 
prezent pod choinkę
Wspaniały prezent
pod choinkę
otrzymali strażacy
z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie.

O działalności 
Stowarzyszenia 
Nasza Zabłędza
Celem Stowarzyszenia  
jest działanie na rzecz 
wszechstronnego rozwoju 
wsi oraz organizowanie, 
integrowanie wspólnot 
obywatelskich, 
a także realizowanie 
inicjatyw społecznych, 
służących dobru 
mieszkańców 
wsi Zabłędza. 

W 2013 roku  
w gminie 
Tuchów  
przeprowadzono  
13 znaczących 
inwestycji, 
podnoszących 
jakość życia
O zrealizowanych inwesty-
cjach oraz dodatkowych 
środkach na realizację 
projektów z programów 
unijnych i krajowych 

Podsumowanie 
działalności 
tuchowskich  
instytucji:
Dom Kultury w Tuchowie
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Biblioteka Publiczna

Rok bogaty 
w inwestycje – 
podsumowanie  
Burmistrza Tuchowa 
Mariusza Rysia 
Jaki zatem był ten rok 
dla naszej gminy? Można 
powiedzieć, że niełatwy,  
ale zarazem bogaty  
w inwestycje, zwłaszcza 
współfinansowane
ze środków Unii Europej-
skiej.  

A wczora z wieczora 

JAninAWSZOłEK 

5 stycznia 2014 roku 
w Bazylice Mniejszej 
w Tuchowie odbył się 

koncert kolęd w wykonaniu 
Sanktuaryjnego Chóru 
Mieszanego pod dyrekcją 
dra Jana Gładysza.

Podczas koncertu zespół 
zaśpiewał następujące kolędy i pasto-
rałki: W górę serca, Anieli w niebie, 
Śliczna Panienka, Dziecina Mała, 
W  Betlejem przy drodze, Dzisiaj 
chór aniołów, Do szopy, Noc ciemna, 
Idą, idą, O mili królowie, Witaj Jezu 
ukochany, A wczora z wieczora, Kiedy 
pierwsza gwiazdka, Dobroć w niedo-

szłych grenicach, W ubogiej stajence, 
Wpuśćcie aniołkowie, Kolęda sieroty, 
Zagrały fulorki, Chrystus Pan się 
Narodził.

Wyboru repertuaru dokonał 
dyrygent. Przesłaniem naszego 
kolędowania było, aby słucha-
jący mogli przeżyć narodzenie 
Pana Jezusa w  ubogim żłóbku, 

w stajence, ale też adorowanego 
przez Maryję, Józefa i  aniołów, 
obdarowanego przez ubogich 
pastuszków,  przyjmującego 
pokłon od bogatych mędrców. 
W końcowej części koncertu przed-
stawiliśmy pastorałki, w których 
jest zapisana pobożność polskiego 
ludu, w tym naszego regionu.
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Szkoła 
Muzyczna 
rozpoczęła 
działalność

2 września 2013 r. swą 
działalność rozpo-
częła Szkoła Muzyczna 

I stopnia w Tuchowie. 
Organem założycielskim 
i prowadzącym szkołę jest 
Gmina Tuchów.  

Bardzo duże zainteresowanie 
(170 dzieci) potwierdziło potrzebę 
stworzenia takiej placówki w naszej 
gminie. Na podstawie przepro-
wadzonych badań przydatności 
w oparciu o kurs przygotowawczy 
przyjęto 76 uczniów w wieku od 6 do 
15 lat. Tym samym szkoła prowadzi 
zajęcia w dwóch cyklach nauczania: 
4-letnim (dzieci od 10-15 lat, dwie 
grupy) i 6-letnim (dzieci od 6 do 9 
lat, cztery grupy). 

Szkoła zatrudnia 13 nauczycieli, 
którzy uczą gry na następujących 
instrumentach: fortepian, gitara, 
flet, saksofon, klarnet, skrzypce, 
altówka, perkusja, wiolonczela, 
oraz przedmiotów teoretycznych: 
rytmika i kształcenie słuchu. Nowa 
placówka ma swą tymczasową 
siedzibę w odremontowanych salach 
Domu Kultury w Tuchowie przy ul. 
Chopina 10. Powstanie i działal-
ność szkoły to zasługa wielu osób 
dobrej woli. 

Szczególne podziękowania 
kierujemy pod adresem Władz 
Gminy Tuchów oraz Dyrekcji Domu 
Kultury i Wszystkich Pracowników, 
którzy służą ciągłą pomocą. Słowa 
wdzięczności należą się również 
darczyńcom oraz wszystkim 
osobom, które przyczyniają się do 
dalszego jej rozwoju.

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej  
www.sm.tuchow.pl, na której 
będziemy zamieszczać wszystko co 
dotyczy nowej szkoły. Potrzebne 
informacje można również uzyskać 
e-mailem: sm@tuchow.pl lub tele-
fonicznie: 14 652 03 07. 

dyrektor SM I st.  
w Tuchowie

dr Jan M. Gładysz

Dyżury aptek
30.09-06.10.2013
NFOZ "Kolagen",
ul. Szpitalna 1
07.10-13.10.2013
mgr far. Maria Piech, 
ul. Jana Pawła II
14.10-20.10.2013
"Prolek", ul. Mickiewicza 48
21.10-27.10.2013
"Różana", ul. Mickiewicza 22
28.10-03.11.2013
NFOZ "Kolagen", ul. Szpitalna          
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Wr z e s i e ń  j e s t 
miesiącem szcze-
gólnym dla Polaków, 

dla naszej pamięci histo-
rycznej, miesiącem rocznic 
dotyczących dramatycznych 
wydarzeń w historii naszego 
kraju takich jak: napaść 
Niemiec hitlerowskich na 
Polskę 1 września 1939 roku 
oraz „cios w plecy” ze strony 
Rosji stalinowskiej 17 wrze-
śnia tego samego roku. 
W tym czasie naród polski 
znalazł się w kleszczach 
wrogich mocarstw „Znów się 
dzielą Ojczyzną naszą dwaj 
mocarze!/

Dobrze, żeś nie doczekał, szla-
chetny Rejtanie!/Niedobrym 
blaskiem lśniła złota polska jesień,/
Bo zamiast czerwieni liści czerwień 
krwi przelanej./” Lata wojny prze-
pełnione były bólem, łzami i niczym 
nieuzasadnionymi okrucieństwami, 
doznawanymi przez okupantów. 
Mając na uwadze, że spuścizna 
dziejowa współtworzy naszą naro-
dową tożsamość, w wielu miastach 
Polski uczczono pamięć tamtych 
dni i tamtych bohaterów.

Uroczystości 74. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 
i tragicznego września 1939 roku 
miały miejsce – jak co roku - także 
w Tuchowie. Mieszkańcy pamię-
tali o Polakach poległych i pomor-
dowanych w czasie ostatniej wojny, 
biorąc udział w uroczystości reli-
gijno-patriotycznych. Poprzedziła 
je msza św. w kościele św. Jakuba 
Ap. z udziałem pocztów sztanda-
rowych. Następnie nastąpił prze-
marsz pod Pomnik Ofiar II Wojny 
Światowej. Stojąc przed pomni-
kiem oddano hołd tym, którzy 
poświęcili swoje życie w walce 
o wolność i niepodległość Polski, 
odmówiono modlitwę, zapalono 
znicze, odczytano apel poległych, 
a delegacje złożyły wiązanki 

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

Na zakończenie uroczystości 
został przedstawiony montaż 
poetycko – muzyczny przygoto-
wany prze tuchowski Dom Kultury. 

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

W rocznicę 
tragicznego 
września

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych …”
( ks. J. Twardowski)
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Każda kuchnia regio-
nalna jest wynikiem 
odmiennej mądrości 

ludzi, zamieszkujących 
określone terytorium 
oraz sumą ich doświad-
czeń i obserwacji natury. 
Ważnym czynnikiem jest 
także klimat i warunki 
glebowe. Przemierzając 
turystyczne szlaki możemy 
skosztować wielu smakowi-
tych potraw i wyrobów. 

Tradycyjna gościnność nakazuje, 
by podać to, co najlepsze. W wyborze 
potraw i smakołyków pomaga Mało-
polski Festiwal Smaku – coroczne 
wydarzenie promujące małopolskie 
produkty regionalne. W całej Mało-
polsce w ramach Festiwalu odbywa 
się rok rocznie kilkanaście imprez, 

podczas których uczestnicy mają 
okazję spróbować tradycyjnych przy-
smaków, z których słynie nasz region. 

Ostatnie dwie edycje Festiwalu 
można uznać za bardzo szczęśliwe 
dla wędlin z Burzyna. 

Zakład Masarski Amigos 
z Burzyna, posiadający prawie 
30-letnią tradycję, od dwóch lat 
zdobywa tytuły i wyróżnienia na 
Małopolskim Festiwalu Smaku.

- Nasz zakład istnieje od ponad 4 
lat, ale tradycja masarska związana 
z tym miejscem sięga początku lat 
80-tych – mówi jeden z właścicieli 
Piotr Zgórski.

Nazwa zakładu nie bez powodu 
brzmi „Amigos”, właścicieli łączy 
bowiem rodzinna więź. Ich produkty 
dostępne są lokalnie w Burzynie, 
Tuchowie, Dąbrówce Tuchowskiej, 
Koszycach Wielkich, Ryglicach 
i Tarnowie. 

- Dwa lata temu otrzymaliśmy 
propozycję wzięcia udziału w 8. edycji 
Małopolskiego Festiwalu Smaku. – 
mówi Michał Pitala.

Coroczny finał Festiwalu odbywa 
się w Krakowie, a eliminacje regio-
nalne – półfinały – w większych 
miastach Małopolski. 

- Kiedy po raz pierwszy wzię-
liśmy udział w półfinale w Tarnowie, 
byliśmy w szoku. Nasze produkty 
zniknęły w mgnieniu oka. Mimo, 
że na każdy kolejny Festiwal zabie-
raliśmy dwukrotnie więcej wędlin 
niż poprzednio, zawsze w połowie 
Festiwalu okazywało się, że towaru 
zabrakło – wspomina Michał Pitala.

Zainteresowanie produktami 
lokalnymi jest bardzo duże. Miesz-

kańcy Małopolski szukają produktów 
tradycyjnych, wykonywanych według 
starych receptur, z naturalnych 
surowców. W ofercie ZM Amigos 
znajdziemy różnego rodzaju wędliny: 
kiełbasy, pasztety, schaby nadziewane, 
z pieca oraz szynki. 

W ubiegłorocznej edycji Festi-
walu na placu Wolnica w Krakowie, 
kiełbasa tuchowska z Burzyna 
zdobyła 3. Miejsce. - Kiełbasa jest 
wytwarzana w sposób tradycyjny, 
jest wędzona, a następnie podsu-

szana przez 7 dni. Kiełbasa jest 
w stu procentach wieprzowa, wyko-
nana dzięki doświadczeniu masarzy 
z naszego regionu. Wyprodukowana 
ze świeżych półtusz uzyskanych od 
rolników – mówi właściciel zakładu 
Michał Pitala.

Nagrodzona na Festiwalu Smaku 
w 2012 roku kiełbasa jest wędzona 
w komorach wędzarniczych opala-
nych drewnem bukowym z dodat-
kiem drewna pochodzącego z drzew 
owocowych.

Tegoroczna 9. Edycja Małopol-
skiego Festiwalu Smaku przyniosła 
kolejny sukces. Tym razem do 
konkursu zgłoszono schab nadzie-
wany z Burzyna, który otrzymał 
wyróżnienie jury konkursu. 

Zakład Masarski Amigos 
z Burzyna ciągle się rozwija i mamy 
nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie 
nas zaskoczy kolejnymi nagrodami 
i tytułami zdobywanymi na arenie 
ogólnopolskiej!

Wiktor Chrzanowski

Kolarstwo górskie jest 
coraz bardziej popu-
larnym i docenianym 

sposobem spędzania 
wolnego czasu. Niektórzy 
amatorzy uprawiający 
ten sport traktują go jako 
możliwość rozwoju fizycz-
nego, stąd duża liczba 
imprez, w których kolarze 
górscy mogą sprawdzać 
swoje umiejętności.

W gminie Tuchów jest kilka osób, 
które trenują tę dyscyplinę sportową. 
Jednym z nich jest Piotr Sajdak, 
21-letni mieszkaniec Tuchowa, który 
od ponad 7 lat uprawia kolarstwo 
górskie. - Na początku traktowałem 
to jako sposób na spędzanie wolnego 
czasu, jako forma turystyki. Około 
dwa lata temu rozpocząłem bardziej 
intensywne treningi z myślą o wzięciu 
udziału w maratonach i wyścigach 
MTB.

Tuchów i okolice są idealnym 
miejscem do uprawiania kolarstwa 
górskiego. Zróżnicowane ukształto-

wanie terenu pozwala osiągać wiele 
przyjemności z jazdy na rowerze. 

- Trening kolarski wymaga syste-
matycznej pracy przez cały rok. Od 
jesieni zaczynam „nabijanie” kilo-
metrów oraz ćwiczenia na siłowni - 
podkreśla Piotrek. 

Piotr Sajdak w tym roku wziął 
udział w 17 wyścigach, 8 razy stanął 
na podium, a kilka razy znalazł się 
w pierwszej piątce. 31 sierpnia br. 
odbył się w Kielcach finał XVIII 
Mistrzostw Polski w Kolarstwie 
Górskim Family Cup. W zawodach 
tych startując w kategorii F/M zdobył 
tytuł Indywidualnego Mistrza Polski! 
Jak sam powiedział: - Udział w zawo-
dach i zajmowanie wysokich miejsc 
daje niesamowitą satysfakcję oraz 
energię do kolejnych treningów.

Dzięki umowie z Polskim Związ-
kiem Kolarskim, XVIII Mistrzo-
stwa Polski w Kolarstwie Górskim 
Family Cup posiadają oficjalny status 
Amatorskich Mistrzostw Polski, 
a zwycięzca finału otrzymuje koszulkę 
Mistrza Polski Amatorów w swojej 
kategorii wiekowej. Zawody organi-

zowane przy współudziale Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz objęte są 
patronatem Prezydenta RP.

Piotr Sajdak w tym roku bierze 
również udział w cyklu maratonów 
kolarstwa górskiego, odbywających 
się w południowo-wschodniej Polsce 
– Cyklokarpaty.

- Cykl ten ma za zadanie promo-
wanie kolarstwa górskiego w połu-
dniowo-wschodniej części Polski. 
Wyścigi odbywają się w 10 miastach, 
m.in. Przemyślu, Wojniczu, Dukli oraz 
Wierchomli. Ostatni wyścig odbędzie 
się 14 września w Jaśle – mówi Piotr.

Wyścig w Jaśle nie będzie ostatnim 
w tym sezonie. Piotr zamierza 
również wziąć udział w Pucharze 
Tarnowa MTB. Eliminacje odbędą 
się 15 września na Górze św. Marcina.

Piotr Sajdak swoją przyszłość 
wiąże ze sportem. W październiku 
rozpoczyna studia na kierunku: 
wychowanie fizyczne. Jesteśmy 
pewni, że będzie on nadal rozwijał 
swoją pasję i niejednokrotnie usły-
szymy o nim w mediach. 

Wiktor Chrzanowski

Wędliny z Burzyna podbijają Małopolskę!

Piotr Sajdak – indywidualny mistrz 
Polski w kolarstwie górskim! 

Uroczyste zakończenie 17-tej Akcji Polacy-Rodakom
ANNABARAN 

Podczas wrześniowej 
wizyty burmistrza 
Tuchowa w partner-

skim mieście Baraniwka, 
gdzie przeprowadził kilka 
spotkań i rozmów o skom-
plikowanej i trudnej sytu-
acji Polaków mieszkających 
za wschodnią granicą, 
a w szczególności na ukra-
inie, zrodziła się inicjatywa 
włączenia do cyklicznie 
przeprowadzanej akcji. 

Za pośrednictwem przedstawicieli 
miasta Łukowa, którzy również w tym 
czasie przebywali w Baraniwce, został 
nawiązany kontakt z biurem sena-
tora Stanisława Gogacza, z którego 
otrzymaliśmy szczegółowe instrukcje 
dotyczące zbiórki. Senator wysto-
sował również pisemne upoważ-
nienie dla koordynatora Anny Baran. 
Podczas pięciotygodniowej zbiórki 
zgromadzono ponad tonę darów. 
6 grudnia przewieziono je z Domu 
Kultury w  Tuchowie do punktu 
zbiorczego do Lublina, gdzie po 
uprzednim posegregowaniu zostały 
przez wolontariuszy zapakowane 
w  specjalne kartony i  przygoto-
wane do oficjalnego przekazania 
10 grudnia br. naszym rodakom na 
Ukrainie i Białorusi. 

Na zaproszenie senatora Stani-
sława Gogacza do Lublina na 
uroczystość oficjalnego przeka-
zania dla Polaków zza wschodniej 
granicy biało-czerwonych paczek 
świąteczno-noworocznych przy-
gotowanych w ramach 17-tej Akcji 
Polacy-Rodakom, pojechała delegacja 
z Tuchowa: burmistrz Adam Drogoś 

wraz z małżonką, prezes Stowarzy-
szenia Społeczności Lokalnej „Moje 
Siedlisko” z Siedlisk Barbara Ryba 
oraz koordynator zbiórki Anna Baran. 
10 grudnia był również dniem zakoń-
czenia Akcji. Uroczystość rozpoczęła 
się o godz. 10.00 powitaniem gości 
przez dyrektora Lubelskiego Centrum 
Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego. Następnie 
senator Stanisław Gogacz powitał 
osoby i  przedstawicieli instytucji 
biorących udział w zbiórce po raz 
kolejny oraz tych, którzy w tym roku 
przyłączyli się do tego licznego grona 
m.in. delegację z Tuchowa na czele 
z burmistrzem, Adamem Drogosiem. 
Kolejnym punktem uroczystości były 

życzenia świąteczno-noworoczne od 
Konsula Generalnego we Lwowie. 
Następnie proboszcz Parafii Świętej 
Rodziny w Lublinie, ks. dr Tadeusz 
Pajurka poświęcił zgromadzone świą-
teczne paczki, odmówił modlitwę, 
zaintonował wspólne kolędowanie 
oraz rozpoczął dzielenie opłatkiem. 
Po oficjalnych uroczystościach 

wszyscy zgromadzeni wysłuchali 
koncertu kolęd przygotowanego 
przez zespół lubelskich harcerzy. 
Ostatnim punktem programu było 
wspólne przenoszenie paczek do 
samochodów, które wyruszyły do 
potrzebujących rodaków na Ukrainie 
(m.in. do Świetlicy Polskiej w Bara-
niwce) i Białorusi.

Czas obdarowywania
BEATACZuBA 

Dwanaście potraw, 
choinka, prezenty. 
Rodzinne spotkania 

przy stole, śpiewanie kolęd, 
o północy pasterka w pobli-
skim kościele. 

Tradycja spędzania świąt wydaje 
się tak oczywista, że nie wyobrażamy 
sobie miejsca w Europie, gdzie sytu-
acja Polaków jest bardzo trudna, 
a zdobycie podstawowych produktów 
żywnościowych graniczy z cudem. 
Kościół katolicki jest jeden na kilka-
naście miejscowości lub wcale go nie 
ma. Dlatego, gdy w gminie Tuchów 
zrodziła się inicjatywa zbiórki 
produktów do paczek świątecznych 
i noworocznych dla polskich rodzin 
i dzieci na Białorusi i Ukrainie, nasi 
uczniowie i mieszkańcy Piotrkowic 

chętnie dołączyli się. Zaskoczenie 
organizatorów wzbudziła nie tylko 
ilość, ale i jakość produktów. Można 
powiedzieć, że większość z  nich 
była z tzw. „wyższej półki”: dobrej 
jakości makarony, herbaty i słodycze. 
Cieszy, że tak mała szkoła zgroma-
dziła tyle dobra i mogła wymiernie 
pomóc rodakom w potrzebie. Mamy 
nadzieję, że te paczki wywołają wiele 
uśmiechów na twarzach i ciepłych 
myśli o Polakach w kraju .

Ponieważ w piotrkowickiej szkole 
uczą się same grzeczne dzieci, dlatego 
6 grudnia odwiedził nas św. Mikołaj. 
Spotkanie odbyło się w odświętnie 
udekorowanej sali korekcyjnej. 
Dzieci z klas 0-3 piosenką przywi-
tały Mikołaja, któremu w rozdawaniu 
podarków pomagały elfy z  klasy 
szóstej. Gościliśmy również naszą 
uczennicę Martynkę Tyrkę, która ma 
indywidualne nauczanie i maluszki 
przybyłe z rodzicami na spotkanie 

ze świętym. Chęć obdarowywania  
udzieliła się też starszym uczniom, 
dlatego klasy 4-6 zorganizowały sobie 
mikołajki. Były one bardzo udane, 
dzieci nie kryły zadowolenia. W tym 
roku prezenty były wyjątkowo prze-
myślane i urozmaicone. Nasze uczen-
nice Natalka Cichy i Kamila Patyk 
przywiozły nam w tym roku wyjąt-
kowy prezent z Zamku w Dębnie, 
w  postaci II  miejsca i  wyróż-
nienia w  powiatowym konkursie 
plastycznym Świąteczne dekoracje 
Babuni.

Spotkanie ze św. Mikołajem wpro-
wadza nas zwykle w nastrój świą-
teczny. W  naszej szkole wiąże się 
to z przystrajaniem sal lekcyjnych, 
przygotowaniami wigilii klasowych, 
jasełek i konkursów kolęd. Od lat 
w  okresie bożonarodzeniowym 
wystawiamy jasełka w  kościele 
parafialnym pw. św Michała Archa-
nioła w Piotrkowicach. Występują 

wtedy również laureaci szkolnego 
konkursu kolęd. Z kolei wystrój sal 
podczas spotkań wigilijnych będzie 
się w  tym roku liczył w  punk-
tacji ogólnej na najlepszą klasę. 
Znamienne jest coraz większe zaan-
gażowanie rodziców w organizację 

spotkań klasowych przy wigilijnym 
stole. Ozdoby, pyszne potrawy, pomoc 
w przygotowaniach – to wszystko 
zbliża nas do siebie i powoduje spotę-
gowanie rodzinnego nastroju świąt 
w domu i szkole. Dlatego wszystkim 
życzymy Wesołych Świąt!
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Wiosną Tuchovia 
zagra pod wodzą 
Arkadiusza 
Bałuszyńskiego
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Dar serca - koncert 
kolęd dla „Nadziei”
Dla „Nadziei” koncertowali 
tuchowscy wykonawcy: 
dzieci, młodzież, chóry,  
orkiestra, artyści, muzycy, 
wokaliści i soliści – przyjaciele 
i darczyńcy stowarzyszenia.
W ramach charytatywnej 
aukcji oraz zbiórki do puszek 
zebrano 3 568,90 zł.
Dochód ten przeznaczony 
został na działalność  
statutową Stowarzyszenia 
Rodziców i Przyjaciół Osób  
Niepełnosprawnych 
„Nadzieja”. 

 str. 16-17

Rozmowa  
Elżbiety Moździerz  
z Wiktorem  
Chrzanowskim,  
autorem albumu 
fotograficznego  
pt. „Magia Tuchowa”

 str. 20

 str. 5

Już gramy … 
pierwsze koncerty 
uczniów szkoły 
muzycznej
Zbliża się koniec I semestru 
nauki w Szkole Muzycznej 
I st. w Tuchowie.   
25 stycznia uczniowie 
szkoły prezentowali swoje 
dotychczasowe osiągnięcia 
podczas koncertu nowo-
rocznego w sali widowi-
skowej Domu Kultury.
Kolejny koncert już w marcu. 

„Muzyka to początek 
i koniec wszelkiej 
mowy”
Noworoczny koncert kolęd 
Sanktuaryjnej Orkiestry 
Dętej oraz jubileuszowy 
koncert Parafialnej Orkie-
stry Dętej z Siedlisk.
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Magia  
„szkiełka i oka”
Relacja z wernisażu 
Karola Guta w Bibliotece 
Publicznej. Tegoroczny 
maturzysta,  zdumiewa 
wiedzą dotyczącą astro-
nomii i astrofotografii. 

Jubileuszowe 
kolędowanie 
mieszkańców DPS

W Tuchowie  
powstanie  
siłownia terenowa
Z burmistrzem Tuchowa 
Mariuszem Rysiem 
rozmawia Janusz Smoliński

MKS Tuchovia 
wygrała VIII 
Halowy Turniej  
im. Kazimierza  
Ropskiego.

Budżet Obywatelski 
dla Miasta Tuchowa 
– lista projektów już 
jest. Pora rozpocząć 
głosowanie!
Lista projektów zgłoszonych 
w ramach pierwszej edycji 
budżetu obywatelskiego 
miasta Tuchowa obejmuje 
14 zadań, które spełniały 
wymogi formalne i zostały 
pozytywnie zweryfikowane 
pod względem meryto-
rycznym.

Podsumowanie 
działalności szkół 
w mieście i gminie 
w 2013 r.
Z życia szkół: remonty 
i modernizacje, realizowane 
projekty, uzyskane 
certyfikaty, podejmowane 
inicjatywy. 

Budżet Obywatelski 
- decyzja należy do 
mieszkańców
Wielkimi krokami zbliża 
się ostatni, a zarazem 
najważniejszy etap wyboru 
projektów, zgłoszonych 
w ramach I budżetu 
obywatelskiego. Procedura 
głosowania została przygo-
towana w taki sposób, aby 
nie sprawiała mieszkańcom 
trudności. Najważniejsze 
zasady, które ułatwią 
podjęcie decyzji o oddaniu 
swojego głosu. 

Honorowe 
wyróżnienia za 
zasługi dla miasta 
i gminy Tuchów 
„Melaniusze” 2013 
W tym roku kapituła  
przyznała 4 wyróżnienia dla: 
ks. prałata Stanisława  
Augustyna, Zofii Kałużnej, 
Adama Drogosia i Tomasza 
Wantucha. Statuetki wręczyli: 
burmistrz Tuchowa Mariusz 
Ryś i przewodniczący Rady  
Miejskiej Ryszard Wrona. 

 str. 6

 str. 8

„Na ratunek”  
22. Finał Wielkiej  
Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w Tuchowie
Wolontariusze zebrali kwotę 
ponad 11 500 zł. 
Środki finansowe uzyskane 
ze zbiórki zostaną prze-
znaczone na zakup specja-
listycznego sprzętu dla 
dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki 
medycznej seniorów.

Źródła nadziei i przyszłości nasze
Styczeń to miesiąc świą-

teczny. Czas śpiewania 
kolęd i pastorałek, 

przedstawień jasełkowych, 
koncertów i występów. To 
czas spotkań noworocz-

nych oraz świętowania Dnia 
Babci i Dziadka. 

W  wielu wydarzeniach głów-
nymi aktorami były dzieci lub też 
wydarzenia te adresowane były do 
dzieci. Styczeń to też czas na podsu-

mowania roku ubiegłego. W tym 
numerze kuriera przeczytacie 
Państwo informacje o  szkołach, 
które w minionym roku realizo-
wały szereg projektów i programów 
edukacyjnych.  Zatem tematyka też 

związana z dziećmi.  Warto tu przy-
toczyć słowa papieża Jana Pawła II 
„Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi 
ono rodzicom o celu ich życia, repre-
zentuje owoc ich miłości. Pozwala 
również myśleć o przyszłości”.  

Fotorelacja  
z V Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca
Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza 
Tuchowa  

Luty 2014
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Najstarsza
mieszkanka Gminy 
Tuchów Pani
Ludwika Styrkowiec 
świętowała
104 urodziny

 str.  16  str. 14

Tuchovia wzmacnia 
się przed rundą
wiosenną
Terminarz spotkań str. 11

Tuchowianin 
Roman Kawa – 
społecznik i miłośnik 
sportu w rozmowie 
z Krzysztofem
Jasińskim 

Budżet Obywatelski 
Miasta Tuchowa – 
podsumowanie
wyników
głosowania 
Pełna lista projektów 
według liczby zdobytych 
ważnych głosów. 

Przedwiośnie 
w kinie Promień
Repertuar na marzec

Refleksje  
pracowników  
urzędu o realizacji 
prac nad budżetem 
obywatelskim

Tuchów „Liderem 
Małopolski 2013” 
oraz o 350 000 zł. 
dla Tuchowa

Z historii Łowczowa...
Sanktuarium 
św. Jana Chrzciciela 
i św. Jana Ewangelisty 
w Łowczowie

 str. 5

 str. 8

 str. 10

Nowa odsłona
biblioteki
w Siedliskach
Zakończono prace 
nad projektem pod nazwą 
”Zakup wyposażenia dla 
nowo otwartej Filii 
w Siedliskach” z programu 
Wieloletniego Kultura+ 
Biblioteka +Infrastruktura 
Bibliotek.

Z działalności filii 
Domu Kultury oraz 
Biblioteki Publicznej
Wydarzenia kulturalne, 
zajęcia dla dzieci i młodzieży,  
kursy i konkursy.

Rozmowa  
Elżbiety Moździerz  
z Karolem Gutem,
autorem astrofotografii  
oraz fotografii  
reportażowej

O realizowanych 
projektach oraz 
organizowanych 
warsztatach 
ekologicznych 
dla młodzieży

Uroczyste otwarcie 
oczyszczalni ścieków 
w Tuchowie
Spółka Komunalna 

”Dorzecze Białej”  
Sp. z o.o. w Tuchowie 

realizuje jedną z najwięk-
szych inwestycji w regionie 
– projekt pn „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-
-ściekowej zlewni rzeki 
Biała w ramach programu 
Czysty Dunajec”. 

3 lutego 2014 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie oczyszczalni ścieków 
w Tuchowie, do której trafiają ścieki 
z 3 gmin: Tuchów, Ryglice, Rzepiennik 
Strzyżewski.

Na otwarciu nie zabrakło przed-
stawicieli: Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopol-
skiego, udziałowców spółki i wyko-
nawców. Po przecięciu wstęgi wszyscy 
zwiedzali obiekty w  Tuchowie, 
a następnie udali się na spotkanie 
w tuchowskim Domu Kultury. W sali 
kinowej zaprezentowany został film, 
opowiadający o  powstaniu spółki 
i  realizacji projektu. Następnie 
wręczono pamiątkowe podziękowania 
i wysłuchano krótkiego koncertu. 

Na koniec dokonano otwarcia wodo-
matu w Ryglicach, który został zaku-
piony przez spółkę.

Projekt realizowany jest przez 
spółkę, której udziałowcami są 
4 gminy: Tuchów, Ryglice, Rzepiennik 
Strzyżewski oraz Ciężkowice.

W  ramach projektu wykonana 
została modernizacja i rozbudowa 
3 oczyszczalni ścieków w: Tuchowie, 
Ciężkowicach i Bogoniowicach oraz 
2 stacji ujęcia wody w: Lubaszowej 
oraz Ciężkowicach. Po zakończeniu 
inwestycji ok. 7 tys. mieszkańców 
będzie mogło podłączyć się do sieci 

wodociągowej a ponad 10 tys. miesz-
kańców skorzysta z nowej sieci kana-
lizacji sanitarnej. Docelowo realizacja 
projektu ma zakończyć się powsta-
niem ok. 500 km sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej zlokalizowanej na 
terenie 4 gmin.

Projekt „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej zlewni rzeki 
Biała w ramach programu Czysty 
Dunajec”, jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w  ramach 
Programu operacyjnego infrastruk-
tura i środowisko 2007–2013.

"Strażnica historii
i tradycji przy 
Ochotniczej Straży
Pożarnej  
w Tuchowie" 
 - projekt zrealizowany 
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Nowe ceny za wodę 
i ścieki oraz ważna 
informacja dla osób 
korzystających  
z abolicji w ZUS

Krzyż – znak wiary i kultury 
Muzeum Miejskie w Tuchowie zaprasza na wystawę 

 str. 6
 str. 11

 str. 22-24

 str. 5

Kanonizacja 
Jana Pawła II 
zobowiązuje

Relacja z uroczystych 
obchodów  
33. rocznicy 
porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich 
i 25. rocznicy 
powołania Komitetów 
Obywatelskich 

Kazimierz Plebanek 
CSsR
"Młodzież Wyklęta" - 
młodzież zapomniana 

Rozmowa  
Janusza Kowalskiego 
z Małgorzatą Gacek

Na strefę czekali 
przedsiębiorcy
Z burmistrzem Tuchowa 
Mariuszem Rysiem rozmawia 
Janusz Smoliński 
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Świętowała  
Maria Zioło 
kolejne 100. urodziny  
w gminie Tuchów 

Inwestuj  
w Tuchowie
4 maja uroczyste otwarcie 
Tuchowskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej 
program imprezy 

„POZA RAMAMI” 
Wywiad Elżbiety Moździerz 
z Krzysztofem Maniakiem, 
tuchowianinem, artystą 
wizualnym

35-lecie sekcji Judo 
w Tuchowie
Powstała w 1979 roku,  
jej inicjatorem był 
Marek Srebro, do tej pory 
prowadzący jedną z grup 
sekcji 

„Pole do popisu” 
z udziałem seniorów – 
„Tydzień z Internetem” 
oraz rozmowy młodzieży 
z Krzysztofem Kotkowiczem 
o karierze w bibliotece 

Karol, który został 
świętym 
Repertuar kina Promień

Tuchów z lotu ptaka w fotografiach 
Michała Wojny

„LIDER MAŁOPOLSKI 2013” 
DLA GMINY TUCHÓW ORAZ 
SPÓŁKI KOMUNALNEJ 
DORZECZE BIAŁEJ W TUCHOWIE
W XXIV edycji 

konkursu, w której 
nadawane są tytuły 

„Najlepszych przedsięwzięć 
roku w Małopolsce – Lider 
Małopolski”, nagrodzono 
także gminę Tuchów oraz 
Spółkę Komunalną Dorzecze 
Białej w Tuchowie. 
Laureatami zostali 
także m.in. Europejskie 
Centrum Muzyki im. 
Krzysztofa Pendereckiego 
w Lusławicach i Teatr 
Nowa Łaźnia w Nowej 
Hucie. Nagrody wręczyli 
członek zarządu Jacek 
Krupa, przewodniczący 
sejmiku Kazimierz Barczyk 
i wicewojewoda Andrzej 
Harężlak.

Nagroda ta to szczególny rodzaj 
docenienia jednego z największych 
przedsięwzięć w regionie, służących 
czystości wód oraz podziękowanie – 
jak czytamy w uzasadnieniu – „za 
uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w  zlewni rzeki Białej”. 
Władze samorządowe powołane są 
do stałej troski o rozwój gmin i polep-
szanie warunków i komfortu życia 

ich mieszkańców. Jestem pewien, 
że wyróżnienie w konkursie „Lider 
Małopolski 2013" świadczy o tym, 
że zrealizowane przedsięwzięcie jak 
najlepiej służyć będzie mieszkańcom, 
a jednocześnie stanie się impulsem 
do podejmowania kolejnych wyzwań 

rozwojowych - czytamy w okolicz-
nościowym adresie marszałka woje-
wództwa małopolskiego Marka Sowy. 

Wyróżnienia Lidera Małopolski 
2013 odebrali: Burmistrz Tuchowa 
Mariusz Ryś oraz prezes spółki 
Sławomir Jędrusiak. 
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 

mieszkańcom miasta i gminy Tuchów

składamy najserdeczniejsze życzenia:

zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

wiosennego nastroju i serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wrona

Burmistrz Tuchowa
Mariusz Ryś

Pamiątkowy list 
dla Sławomira 
Jędrusiaka 
prezesa Spółki Komunalnej 
Dorzecze Białej

Dni Tuchowa
- zapowiedzi wydarzeń 

Dzień Dziecka
z kinem Promień

kwiecień 2014
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Tydzień Bibliotek 
2014 pod hasłem: 
"Czytanie łączy 
pokolenia"
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 str. 13
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Relacja  
z uroczystego 
otwarcia 
Tuchowskiej 
Strefy Aktywności 
Gospodarczej

Fotorelacja 
Krzysztofa Jasińskiego 
z  uroczystości 
kanonizacyjnych  
w Watykanie

Kazimierz Plebanek 
CSsR
o pobycie Karola Wojtyły  
w Tuchowie  
oraz "Tuchowskim szlaku 
Jana Pawła II"

Laureaci konkursów

Siła rodzicielskiej 
miłości

Poznaj "jej wysokość" 
Brzankę!

Krajobraz krzyżami 
zasiany

Obchody 
upamiętniające  
4. rocznicę katastrofy 
smoleńskiej

 str. 5

 str. 7

 str. 7

 str. 11, 14, 15

 str. 15

 str. 12

Tuchów 
nominowany 
do tytułu 
"Lidera Rozwoju 
Regionalnego 2014" 

Informacje  
o wyborach  
do Parlamentu  
Europejskiego

Rozmowa Janusza 
Smolińskiego
 z burmistrzem Tuchowa 
Mariuszem Rysiem

Spotkania z pasjami, 
ciekawi ludzie  
w Bibliotece 
Publicznej  
w Tuchowie

Podczas ceremonii na 
Placu św. Piotra  
27 kwietnia br. papież 

Franciszek ogłosił świętymi 
Jana XXIII i Jana Pawła II.

Liturgię kanonizacyjną poprze-
dziła modlitwa Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. Eucharystię razem 
ze 150 kardynałami koncelebrował 
Benedykt XVI, a także Angelo Sodano 
i Giovanni Battista Re, czyli bliscy 

współpracownicy papieża Polaka oraz 
Stanisław Dziwisz, jego wieloletni 
sekretarz, około tysiąca biskupów 
i kilka tysięcy kapłanów. 

Na Placu św. Piotra i na przyległych 
ulicach w uroczystościach kanoniza-
cyjnych według szacunków Stolicy 
Apostolskiej wzięło udział około 800 
tysięcy wiernych z całego świata.

Relikwie św. Jana XXIII nieśli 
jego krewni, natomiast Jana Pawła II 

uzdrowiona za jego przyczyną 
z tętniaka mózgu Floribeth Mora-
-Diaz z mężem.

Homilię podczas Mszy kanoniza-
cyjnej papież Franciszek rozpoczął od 
słów: „W centrum niedzieli wieńczącej 
Oktawę Wielkanocy, a którą Jan Paweł II 
zechciał poświęcić Miłosierdziu Bożemu, 
znajdują się chwalebne rany Jezusa 
zmartwychwstałego. Św. Jan XXIII i św. 
Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran 

Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk 
i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się 
ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego 
krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego 
brata, ponieważ w każdej osobie cier-
piącej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj 
ludzie mężni, pełni paruzji szczerości 
Ducha Świętego i złożyli Kościołowi 
i światu świadectwo dobroci Boga i Jego 
miłosierdzia”.

cd. str. 2

Papież Jan Paweł II i Jan XXIII 
wpisani do katalogu świętych Kościoła katolickiego

Ksiądz Jan Rybarski 
czytał „zakazane” 
książki
o. Kazimierz Plebanek CSsR 
o udziale księży w ruchu 
niepodległościowym

Kolejne nowe 
tuchowskie 
wydawnictwa
Andrzej Mężyk 
„Dwa Jubileusze 
w Tuchowie 1340-2010”
Kazimierz Plebanek CSsR 
„Sanktuarium Matki Bożej 
w Tuchowie w latach 
komunistycznego 
zniewolenia”
Aleksandra Wojtanowska 
„Marcin Melaniusz 
XVII-wieczny tuchowski 
kapłan, pisarz, 
dobroczyńca”

maj 2014
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W diecezji 
tarnowskiej 
trwa peregrynacja
Dekanat tuchowski na szlaku 
peregrynacji obrazu Pana 
Jezusa Miłosiernego i relikwii 
św. Faustyny 
i św. Jana Pawła II  

Połowa budżetu na 
inwestycje
O wyjątkowym 2013 roku, 
inwestycjach z pieniędzy 
unijnych i jednogłośnym 
absolutorium - z burmistrzem 
Tuchowa Mariuszem Rysiem 
rozmawia Janusz Smoliński  

Projekty inwestycyjne 
w gminie Tuchów 
dofinansowywane  
z NFOŚiGW 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 
zatwierdził listę rankingową 
dla projektów zgłoszonych do 
dofinansowania z funduszy 
norweskich EOG w ramach 
otwartego naboru wniosków 
dla programu PL04 „Oszczę-
dzanie energii i promowanie 
odnawialnych źródeł energii”. 
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Pożegnanie tych, 
którzy odeszli
śp. Kazimierz Karwat,  
śp. Maria Szumlańska

Wakacje w 
trójwymiarze, 
czyli lato z kinem Promień

Fotorelacje: 
XVIII Tuchowska Majówka 
dla Matki

III Sanktuaryjny Festyn 
Rodzinny

I Rodzinny Piknik w ZSP

Z wyprawą  
w Czeskie Morawy
Mikulov – miasto, w którym 
domy śpiewają, Vrbice 
– kraina winem płynąca, 
Ogrody Europy

Maj w bibliotece
„Czytanie łączy 
pokolenia” to hasło, które 
zainspirowało tuchowskich 
bibliotekarzy do działań 
w majowym tygodniu 
bibliotek i bibliotekarzy 

„Iść w stronę 
słońca”
Laureaci Pogórzańskego 
Festiwalu Piosenki 

Laureaci XVII 
Małopolskiego 
Konkursu 
Pianistycznego

Spotkanie z poetką 
w bibliotece 
w Jodłówce 
Tuchowskiej
Janina Halagarda – poetka,  
autorka ponad 200 wierszy 
dla dzieci i dorosłych 

Dziecko jest 
najpiękniejszym 
darem dla rodziny, 
dla narodu
Spotkanie z osobami 
niepełnosprawnymi 
w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Olszynach 

DNI TUCHOWA 2014
Spragnieni Kultury –  
14 czerwca w tuchowskim 
amfiteatrze
Pejzaże i smaki kultury –  
15 czerwca na tuchowskim 
rynku

„Deutsch-Wagen-
Tour” w Zespole 
Szkół w Siedliskach!
Kolorowy Volkswagen 
z Goethe – Instytut 
w Krakowie przybył do 
szkoły w Siedliskach, 
aby uczniowie mogli 
uczestniczyć w specjalnych 
warsztatach języka 
niemieckiego 

Wehikuł Czasu 2014
29 czerwca Ogólnopolski 
Zlot Pojazdów w Tuchowie, 
szczegółowy program 
imprezy

Zespół FEEL
SuperShow w konkursie SuperJedynki  
na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2014 
wystąpi na Rynku w Tuchowie 15 czerwca o godz. 21.00

ŚWIĘTA Z ANIOŁAMIKAZIMIERZPLeBANeK 
CSsR

W kolędzie bożonaro-
dzeniowej śpiewamy: 
Z nieba wysokiego 

Bóg zstąpił na ziemię… 
narodził się jako czło-
wiek z Maryi w Betlejem. 
Wtedy też zaroiła się 
ziemia zastępami aniołów, 
którzy zdumionemu światu 
obwieszczali Chwałę na 
wysokościach Bogu, a pokój 
ludziom na ziemi. Pasterze 
widzieli całe zastępy 
aniołów, słyszeli ich prze-
cudny śpiew, otrzymali od 
nich polecenie, gdzie mają 
się udać, co mają robić.

Wiara w istnienie aniołów istniała 
już w Starym Testamencie. Bóg zlecał 
aniołom różne misje do wypełnienia. 
Nowy Testament zaroił się aniołami 
w Ewangeliach, a zwłaszcza w Apoka-
lipsie. Kościół, naród i poszczególny 
człowiek mają swego Anioła Stróża. 
Pierwsza modlitwa dziecka to „Aniele 
Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie 
stój…”. Mając to wszystko na uwadze 
w  świątecznym numerze „Kuriera 
Tuchowskiego” opowiem ciekawe przy-
gody z aniołami pewnej stygmatyczki. 

Wizjonerki z Heede…
Rzecz dzieje się w północnych 

Niemczech, ma związek z objawie-
niami Matki Bożej w Heede.

Heede to miejscowość, która stała się 
sławna dzięki objawieniom Matki Bożej 
w przededniu drugiej wojny światowej.

1 listopada 1937 roku cztery 
dziewczynki: 12-letnia Greta oraz 
14-letnie Maria, Anna i  Suzanne 
wielokrotnie nawiedzały kościół para-
fialny, odmawiały Zdrowaś Maryjo, 
wychodziły i znowu wchodziły, bo 
powszechnie wierzono, że ilekroć 
w tym dniu wejdzie się do świątyni, 
odmówi zdrowaśkę, to jedna dusza 
czyśćcowa zostaje wzięta do nieba. 
Przed jednym z takich wejść, przed 
drzwiami kościoła dziewczynkom 
ukazała się Matka Boża. Widziały Ją 
wszystkie, opowiadania przesłuchi-
wanych każdej oddzielnie zgadzały 
się w najdrobniejszych szczegółach. 
Objawiająca się im Matka Boża 
wyglądała bardzo dostojnie. Wypro-
stowana, poważna kobieta w królew-
skiej koronie. Na lewej ręce trzymała 
Dziecię Jezus, zaś prawą rękę miała 
położoną na kuli ziemskiej, którą 
trzymał mały Jezus. Maryja przedsta-
wiła się dziewczynkom jako Królowa 
Świata i dusz czyśćcowych. W latach 
1937-1940 objawienia powtarzały się 
wielokrotnie w różnych miejscach 
Heede – w kościele, na cmentarzu, 
na ulicach miasteczka… Maryja 
ukazywała się wizjonerkom razem 
i osobno. Zawsze mówiła: Niemcy 
potrzebują pokuty i nawrócenia. Jeśli 
uwierzą w objawienia, zostanie odwró-
cony kataklizm, który czeka je w przy-
szłości. Za popełnione grzechy należy 
pokutować. Potrzebna jest modlitwa 

i ofiara. Kiedy o objawieniach mówiła 
już cała okolica, dziewczynkami zain-
teresowało się też gestapo. Zastra-
szono je, poddawano badaniom 
psychiatrycznym, wożono nawet na 
przesłuchania do Berlina. One zawsze 
mówiły dokładnie to samo. W końcu 
dano im spokój. Wszystkie cztery 
wizjonerki pozostały wierne otrzyma-
nemu przesłaniu, ale szczególna rola 
w przekazywaniu przypadła najmłod-
szej Grecie Gansefnorth.

Po zakończeniu II wojny świa-
towej Greta wstąpiła do sióstr fran-
ciszkanek, ale ciężko zachorowała. 
Przełożona pozwoliła pozostać 
jej w rodzinnym domu. W czasie 
choroby otrzymała stygmaty. Bole-
śnie przeżywała Mekę Chrystusa, 
w piątki zalewała się krwią. 

Po zapoznaniu się z  objawie-
niami, wracamy do aniołów. Greta 
żyła w szczególnej zażyłości z anio-
łami. Mówiła, że od lat 60-tych przy-
chodzi do niej Anioł Stróż jakiegoś 
księdza z Polski, z Krakowa. Prosił 
ją o  modlitwę i  ofiarowanie cier-
pień za tego młodego księdza. Pod 
koniec lat 70-tych ów ksiądz prze-
niósł się do Rzymu. Greta zrozumiała, 
że chodzi o polskiego papieża. Od 
tego momentu Jan Paweł II był jej 
bardzo bliski. Ale teraz anioł Jana 
Pawła II przychodził jeszcze częściej. 
Przychodził przed każdą jego piel-
grzymką zagraniczną. Greta szczerze 
wyznała, że początkowo nie lubiła 
tych odwiedzin, bo zawsze była 
proszona o kolejną ofiarę cierpienia 
w intencji Ojca Świętego, zdarzało się 
jej odmówić, nie chciała więcej cier-
pieć, ale potem zawsze się zgadzała. 

Aniołowie wykonywali też za nią 
prace. W parafii istniała stara tradycja 
ręcznego przyozdabiania przed Wiel-
kanocą świecy paschalnej. Pewnego 
roku Greta powiedziała, że ona chce 
przyozdobić paschał. Opiekująca się 
nią osoba popatrzyła ze współczu-
ciem na sparaliżowaną stygmatyczkę, 
którą trzeba było karmić, bo sama nie 
potrafiła już trzymać w ręce łyżki, ale 
aby nie robić jej przykrości, dostar-
czyła jej potrzebny materiał. Owa 
opiekunka potem zeznała: Pewnego 
razu to ja przyniosłam Grecie mate-
riały do ozdobienia świecy. Zosta-
wiłam wszystko na stoliku przy jej 
łóżku. Po chwili zorientowałam się, 
że zapomniałam o nożyczkach. Po 
kilkunastu minutach wróciłam do 
pokoju Grety z nożyczkami. Na stoliku 
przy jej łóżku stał gotowy paschał. Ale 
to jeszcze nie wszystko. Opiekunka 
opowiada: Greta postanowiła, że 
będzie robić różańce. Poprosiła, żeby 
jej przynieść cienki drut, koraliki 
i szczypce. Wysypaliśmy to wszystko 
na jej stoliku. Z medycznego punktu 
widzenia to zadanie było absolutnie 
niewykonalne. Greta nie mogła 
poruszać palcami. Na drugi dzień na 
stoliku leżały precyzyjnie wykonane 
różańce, wszystkie tej samej długości, 
bezbłędnie powyginane druciki…

Pokój, w  którym Greta choro-
wała i  zmarła, rodzina zachowała 
bez zmian. Krewna opowiada: Nie 
sprzątam od chwili śmierci Grety, 
a jest czyściutko. Tydzień po jej śmierci 
posłałam córkę, żeby starła kurze, 
wymyła okna i podłogę. Po kwadransie 
wróciła i powiedziała: Mamo, tam 
nie ma nic do sprzątania, jest czysto. 
Od tego czasu nigdy tu nie sprzą-
tamy. Każdy sąsiedni pokój muszę 
sprzątać przynajmniej raz w tygodniu. 
Mieszkamy przy głównej ulicy, okna 
się brudzą, jest dużo kurzu. W tym 
pokoju sprzątają aniołowie…

Ludzie, którzy przyjaźnili się 
z Gretą ze czcią przechowują i poka-
zują różańce „robione przez aniołów”, 
które otrzymali od stygmatyczki. 

Opowieść nasza pełna jest cudów, 
ale też pełne cudów było Boże Naro-
dzenie przed ponad dwoma tysią-
cami lat. Dziś wielu ludzi w cuda nie 
wierzy… „mają oczy, a nie widzą, 
mają uszy, a nie słyszą”… zaćma mate-
rializmem jest trudna do wyleczenia. 
Zechciejmy jednak przetrzeć oczy 
i święta przeżyć z aniołami. 

Opracowanie na podstawie: Jarosław 
Kupczyk OP – Matka Boża szczególnie 
kocha Niemców – Fronda Lux 79 – 2016. 
Autor jest profesorem na Uniwersytecie 
Jana Pawła II w Krakowie.

Od 1 listopada 1937 r. do 3 listo-
pada 1940 r. Matka Boża ukazy-
wała się czterem dziewczynkom: 
12-letniej Grecie Gansenforth oraz 
14-letnim Marii Gansenforth, Annie 
Shulta oraz Suzanne Bruns. Maryja 
kazała nazywać się Królową Wszech-
świata i Królową Dusz Czyśćcowych 
(Królową Biednych Dusz). 

Pierwsze zdjęcie Jezusa…
I  jeszcze jako świąteczny deser 

mały dodatek – bez aniołów – cieka-
wostka z życia 54-letniego stygma-
tyka z Calve, brata Elia. Brat Elia był 
w Polsce, w Wieliczce. Pisał o nim 
„Gość Niedzielny” w  numerze 27 
z 3 lipca 2016 roku. Czas wakacyjny 
nie sprzyjał zainteresowaniu się nim, 
natomiast okres świąteczny sprzyja 
nadprzyrodzoności. 

Brat Elia, Włoch, jest zakonni-
kiem, nazywają go drugim ojcem 
Pio, on sam nazywa siebie „osioł-
kiem Boga”. Nosi stygmaty, w każdy 
piątek rany na jego rękach, nogach 
i boku otwierają się, bardzo cierpi. 
Ma dar bilokacji, uzdrawiania, czyta 
w ludzkich sercach. Zrobił pierwsze 
w historii zdjęcie Jezusowi…

Kościół towarzyszy i przygląda 
się bratu Elia. Kiedy otrzymał styg-
maty na polecenie biskupa Umbrii 

Vincenze Paligi musiał jechać do 
Nowego Jorku i poddać się badaniom 
komisji lekarzy. Przez kilka miesięcy 
obserwowali go chirurdzy i psychia-
trzy. Chcieli m.in. zweryfikować jego 
wizje. Elia odczuwa obecność Chry-
stusa, ciągle z nim rozmawia. Jezus 
mu powiedział: Nie odpowiadaj na 
ich pytania, bo zrobią z ciebie szaleńca. 
Weź aparat fotograficzny i idź do pobli-
skiego kościoła. Zrób zdjęcie na białej 
ścianie. To będzie dowód. Psychiatrzy 
zwołali fotografów, zabrali mu jego 
aparat, a dali mu taki mały kupiony 
w kiosku – by „nie oszukiwał”. Brat 
Elia mówi: Na białej ścianie zoba-
czyłem światło, zacząłem więc robić 
zdjęcia. Inni fotografowie robili to 
samo… na klatce zobaczyłem Jezusa. 
Wszyscy mieli na kliszy białą ścianę, 
a on miał zdjęcie Jezusa. Psychiatrzy 
oniemieli. Dali mu spokój. 

Zdjęcie Jezusa zrobione przez styg-
matyka Elii obiegło cały świat. Niektórzy 
mówią, że Jezus idzie z  postępem. 
Świętej Faustynie kazał wołać malarza, 
a bratu Elia zrobić zdjęcie…

Ta historia może się komuś 
wydawać nieprawdopodobna, a prze-
cież jest prawdziwa, bo widoczna, 
udowodniona. W  okresie świąt 
Bożego Narodzenia świat poza-
ziemski staje się nam bliższy, realny, 
człowiek staje się podatny na inną 
rzeczywistość niż ta, którą nam 
serwuje laicka Europa.
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Fotografia twarzy Pana jezusa  
wykonana przez stygmatyka, brata elia (eliasz)
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Dofinansowanie dla 
Biblioteki Publicznej 
w Tuchowie
w wysokości 118 900 zł 
na realizację projektu 
pod nazwą „Poprawa 
infrastruktury bibliotecznej 
– Filia w Jodłówce 
Tuchowskiej"

Ministranci z Tuchowa 
mistrzami w Toruniu!
W turnieju udział wzięło 
ponad 120 ministrantów 
i lektorów. Rywalizowali 
o puchar Prowincjała 
Prowincji Warszawskiej 
Redemptorystów 

Druhowie 
z wszystkich  
11 ochotniczych 
straży pożarnych 
z terenu gminy 
Tuchów spotkali się 
w Mesznej Opackiej,
by podsumować działania 
powodziowe prowadzone 
w maju br.

Mieszkanka gminy 
Tuchów świętowała 
100. urodziny
przedstawiciele władz 
samorządowych 
z życzeniami u Pani 
Genowefy Szczygieł 

Która krypta 
w Tuchowie skrywa 
prochy Marcina 
Melaniusza?

Z historii Polskiego 
Towarzystwa 
Gimnastycznego 
"SOKÓŁ"

Kolejna edycja 
Pucharu Polski 
MTB XCO,
tym razem w Siedliskach 
i Lubaszowej 
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Rozmowa  
o inwestycjach 
z burmistrzem 
Tuchowa  
Mariuszem Rysiem

Tuchowska Karta 
dużej rodziny 
szczegółowe informacje   

Rusza obwodnica 
w Tuchowie
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Badania 
mammograficzne  
w Tuchowie
Centrum Zdrowia 
Tuchów zakupiło 
pierwszy w regionie 
tarnowskim w pełni 
cyfrowy mammograf. Przy 
wykorzystaniu urządzenia 
w placówce rusza program 
badań profilaktycznych

Spragnieni Kultury, 
Pejzaże i Smaki 
Kultury,
czyli Młodzieżowo przez 
duże „M”, sportowo, 
smacznie, kulturalnie 
i koncertowo podczas Dni 
Tuchowa  -  fotorelacja 
z imprezy 

Wakacje –  
czas podróży
z wyprawą w Beskidy  

Spotkanie
autorskie 
z dziennikarzem
i felietonistą 
Michałem Ogórkiem,
który przybył na 
zaproszenie
Dyskusyjnego Klubu Książki
w Siedliskach 

Oj, działo się, 
działo podczas 
tegorocznego 
Wehikułu Czasu Lato z kinem 

PromieńKto jest temu winny?

Wielki Odpust Tuchowski  
w roku 2014 rozpoczął się
We wtorek, 1 lipca 

rozpoczął się Wielki 
Odpust Tuchowski. 

W tym roku przeżywany jest 
pod hasłem „Witaj Matko 
Syna Bożego”. 

- Hasło nawiązuje do roku duszpa-
sterskiego który przeżywamy. Chcemy 
podjąć właśnie to zaproszenie, aby 
każdy człowiek przyjął Jezusa Chry-
stusa do swojego serca. Wprowa-
dził go w swoje życie i chcemy aby 
i  ten Wielki Odpust Tuchowski był 
przeżywany wraz z Maryją Matką 
Syna Bożego – podkreśla o. Bogusław 
Augustowski - proboszcz i kustosz 
sanktuarium w Tuchowie. Uroczystej 
eucharystii inauguracyjnej, w której 
udział wzięli przedstawiciele władz 
Tuchowa, samorządowcy, przedsta-
wiciele zarządu terytorialnego oraz 
pielgrzymujący do Tuchowa strażacy, 
przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. bp Wiesław Lechowicz – biskup 
pomocniczy diecezji tarnowskiej. Już 
po raz 24 na rozpoczęcie odpustu 
licznie przybyli strażacy oraz orkie-
stry dęte. Do Tuchowa przybyło 
blisko osiemdziesiąt pocztów sztan-
darowych państwowych i  ochot-
niczych straży pożarnych z ziemi 

tarnowskiej i  sądeckiej wraz ze 
swoimi duszpasterzami. Tradycyjnie, 

po zakończonej mszy św., celebransi 
wraz z asystą liturgiczną udali się 

na poświęcenie pojazdów straży 
pożarnej.
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„Sacrum malowane"
jubileuszowy  
XV Ogólnopolski Plener 
Malarski za nami

Fotorelacja z turnieju 
sołectw w Karwodrzy

Zaproszenie na 
Gminne Dożynki 2014

Wakacje z kinem 
Promień, repertuar

Realizacja projektów 
z PROW: nowe publikacje, 
ekologiczna platforma

Nie w stajence, nie 
w grocie,
w tuchowskim amfiteatrze 
stanęła bożonarodzeniowa 
szopka będąca efektem  
V Międzynarodowego 
Pleneru Rzeźbiarskiego

Mieczysław Kras 
o tym, co udało się 
zrobić w latach, 
kiedy w Tuchowie 
burmistrzem jest 
Mariusz Ryś

125 lat budynku 
Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowicach

Rozpoczęły się 
inwestycje 
w Piotrkowicach  
i Jodłówce

Ruszyła kolejna 
edycja projektu 
"50+ dojrzali, 
potrzebni, 
kompetentni".
Zgłoszenia do udziału  
w projekcie 
do 31 sierpnia br.
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Jak otrzymać 
stypendium socjalne 
i wyprawkę szkolną?

Dyplom Ministra 
Pracy i Polityki 
Społecznej dla 
Centrum Zdrowia 
Tuchów, za szczególny 
wkład w tworzenie 
nowych miejsc pracy

Bella Toscana na 
wakacje! 
Bo czegoż chcieć wiecej niż 
cieszyć się życiem, słońcem 
i dobrym jedzeniem!

Biblioteka Publiczna 
w Tuchowie zaprasza 
do zwiedzania wystawy 
fotografii Maćka Maziarki pt. 
"Czuwanie" będącej owocem 
pobytu w Rzymie podczas 
kanonizacji Jana Pawła II Zespół tańca  

nowoczesnego VOICE 
reprezentował Dom Kultury 
w Tuchowie w Bułgarii

„Połączyła nas chęć wspólnego wspomnienia 
Kazimierza Karwata
– wszechstronnego artysty i społecznika"
Takie motto przyświe-

cało zorganizowanemu 
25 lipca spotkaniu 

z kulturą i sztuką.
To niecodzienne spotkanie  rozpo-

częło się w sali widowiskowej Domu 
Kultury. Na wstępie zastępca burmi-
strza Kazimierz Kurczab poprosił 

o uczczenie minutą ciszy śp. Kazi-
mierza Karwata, po tym wręczył 
kwiaty żonie pana Kazimierza – 
pani Zofii Geszejter-Karwat, a Anna 
i Andrzej Szczepańscy przeczytali 
kilka jego wierszy, tych które do tej 
pory nigdzie nie były publikowane. 
Tę część spotkania zamknęli pani 

Elżbieta Moździerz i pan Józef Kozioł 
słowami:
 „Warto własne mieć marzenia i je 
wcielać w życie, 
Choć nie zawsze da się sprostać 
wszystkim swoim planom. 
Mając talent z Bożej łaski, można 
liczyć skrycie, 

Że owoce twórczej pracy potomnym 
zostaną …”. 

Te słowa umieszczone są w książce 
pt. „Wędrówki z Tuchówką” część 
trzecia, którą jej autorzy pamięci 
Kazimierza Karwata poświęcają. 

ciąg dalszy na str. 8

Anna Szczepańska

***  /Kaziowi/

Potrzaskał wiatr pióro o dachy
kościołów na płótnach tak szybkich
jakbyś wiedział,
że za mało czasu zostało
by wygrać bitwę z żytem.

Najtrudniej być mistrzem
godności w umieraniu na czas 
określony.

Certyfikat „Dobra 
Jakość Trzeciego 
Sektora” dla 
Stowarzyszenia 
Nasza Zabłędza 
oraz VIII Festyn 
Sołectwa Zabłędza 

W sierpniu 
tuchowski samorząd 
cieszył się z 
kolejnych środków 
pozyskanych 
zarówno z Unii 
Europejskiej, 
jak i z krajowego 
„podwórka”

Mimo okresu 
wakacyjnego, sezon 
inwestycji w naszej 
gminie wciąż trwa. 
Pewne inwestycje właśnie 
się skończyły, ale inne 
realizowane są pełną 
„parą”, a jeszcze inne są na 
etapie wyboru wykonawcy. 
Krajobraz  inwestycji  
w gminie Tuchów 

Tuchów inwestuje  
w nowoczesne 
ujęcie wody  
i oczyszczalnię 
ścieków. 
Począwszy od 2010 r. do 
chwili obecnej na terenie 
gminy Tuchów trwa 
intensywna rozbudowa 
sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej 

Realizacja 
projektów  
z Leadera: 
„Kompleksowe opracowanie 
i wydanie publikacji 
promujących gminę 
Tuchów”, Zorganizowanie 
cyklu warsztatów 
inscenizowanych 
„Nauka codzienności-  
ciekawostki świata natury 
- pompowanie wyobraźni" 
oraz wydruk zakładek 
do książek 

Stowarzyszenie 
Promocji Kultury 
»Liberum Arbitrium« 
ogłasza: 
VI Konkurs Literacki 
o Statuetkę Sowy Tuchówki 
2015 - na bajkę dla dzieci -  
pod honorowym patronatem 
burmistrza Tuchowa 

Projekty realizowane 
przez instytucje 
gminy Tuchów  
oraz PSR z Tuchowa: 
„Pierwszy dzwonek”, 
„Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek 
publicznych zgodnie
z potrzebami partnerskich 
bibliotek szkolnych”, „Polski 
i Słowacki Festiwal Smaku” 

Burmistrz Tuchowa 
Mariusz Ryś 
o jesiennych inwestycjach  

„Miasto 44” w kinie 
Promień w Tuchowie, 
repertuar 

Międzynarodowe 
Spotkanie Miast 
Bliźniaczych 
20-21 września
Koncert Jacka Wójcickiego 
i zespołu The Ukrainian Folk

Fotorelacja  
z Dożynek Gminnych 
w Tuchowie 

Dożynki wiejskie, 
czyli Święto Plonów 
w Siedliskach  
i w Burzynie 

Zostań partnerem 
„Karty dużej 
rodziny” 
Jakie korzyści daje 
uczestnictwo w programie? 

75. rocznica 
tragicznego 
września  

TUCHÓW PAMIĘTA! 
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Sanktuaryjna Orkiestra Dęta 
z Tuchowa
w Bazylice
Mariackiej
w Krakowie

Tuchowska orkiestra uświetniła uroczystości 34. rocznicy podpi-
sania porozumień sierpniowych, które odbyły się w Krakowie  
31 sierpnia 2014 r. Na uroczystości orkiestrę zaprosiła Solidarność 
Małopolska. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 mszą św. 
w Bazylice Mariackiej. Po mszy św. zorganizowano przemarsz 
krakowskim rynkiem przez ul. Grodzką pod Wawel i dalej na plac 
o. Adama Studzińkiego. Tam pod krzyżem katyńskim orkiestra 
asystowała przy ceremonii zapalenia zniczy i złożeniu kwiatów przez 
członków i sympatyków „Solidarności”. Gratulujemy i życzymy 
wielu równie pięknych udziałów w  uroczystościach i koncertów 
w Polsce i poza jej granicami.   (JK)

A może Tuchów 24.
Spacerem przez Tuchów, 
czyli dobre informacje na 
www.tuchow.pl.  

Kończy się realizacja 
projektów, w tym 
inwestycyjnych,  
ze środków unijnych 
w okresie  
2007-2013

Spełniony 
obowiązek 
patriotyczny, 
historyczny  
i wychowawczy   

W Zespole Szkół 
w Jodłówce 
Tuchowskiej 
zakończono kolejny 
etap modernizacji 
budynku  

Recepta na  
jesienną depresję,  
czyli zaproszenie na 
III Muzykoterapię 
duszy
17-18 października 

Fotorelacja  
z jubileuszowego  
XV Międzynarodo-
wego Spotkania 
Miast Bliźniaczych  
w Tuchowie 

Publiczne 
Gimnazjum  
w Siedliskach 
na Zlocie Szkół 
Prymasowskich  
w Komańczy  

Zaproszenie na 
uroczyste otwarcie 
i poświęcenie 
zmodernizowanego 
budynku "Jodełka" 
w Jodłówce 
Tuchowskiej

Gminna inauguracja 
roku szkolnego 
w Dąbrówce 
Tuchowskiej  

Informacje  
o uprawnieniach 
dla wyborców 
niepełnosprawnych 
w wyborach 
samorządowych 
2014

Ten dzień Pan 
Tuchowowi dał…
Refleksje o. Kazimierza 
Plebanka z okazji  
110. rocznicy koronacji 
Cudownego Obrazu  
Matki Bożej oraz relacja  
z obchodów uroczystości 

O projektach 
realizowanych 
przez Bibliotekę 
Publiczną  
w Tuchowie 

Świetny start 
Tuchovii
Przedstawiamy kadrę,  
która będzie walczyć  
w klasie okręgowej gr. II  
w sezonie 2014/2015 

O koncercie 
jesiennym  
w Tuchowie oraz 
zaproszenie na  
IV Tuchowską Noc 
Filmów Górskich  
w kinie Promień 

Jesienne popołudnia 
w kinie promień 
repertuar 

Kolejny miesiąc, 
kolejna kartka  
z kalendarza  
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kazimierzPleBANeK 
CSsR 

Dzień koronacji Cudow-
nego Obrazu Matki 
Bożej Tuchowskiej 

2 X 1904 r. to niewąt-
pliwie największy dzień 
w dotychczasowej historii 
sanktuarium i miasta. 
Uroczystość zgromadziła 
w Tuchowie ówczesny 
episkopat galicyjski, ducho-
wieństwo, sodalisów, wiele 
znakomitszych osób oraz 
130 tys. wiernych. Jest 
to liczba rekordowa. Ani 
przedtem ani potem Tuchów 
w jednym dniu tyle ludzi nie 
widział. Koronacja promo-
wała Tuchów tak w Galicji 
jak i poza jej granicami. 
Przypadająca w tym roku 
110. jej rocznica przynagla 
do przybliżenia jej współ-
czesnym.   (cd. str. 8)

110. ROCZNICA KORONACJI CUDOWNeGO OBRAZU Przewodniczący 
Rady Miejskiej  
w Tuchowie  
o mijającej kadencji

"Kończy się kadencja, 
ale to nie znaczy,  
że nie należy myśleć  
o przyszłości" 
mówi Burmistrz Tuchowa 
Mariusz Ryś  

Żyj z pasją, 
inspiruj do działania, 
zbieraj nagrody. 
Tuchów w gronie 
najlepszych 
samorządowców  
z całej Polski

Oddanie do użytku 
i poświęcenie 
nowych sal 
lekcyjnych  
Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Tuchowie 
połączone z Dniem Edukacji 
Narodowej  

W latach 2010-
2014 nasza gmina 
skorzystała z wielu 
źródeł pozyskiwania 
funduszy. 
O inwestycjach i zadaniach 
wykonanych dzięki 
finansowaniu krajowemu

Aktywni czytelnicy 
Biblioteki Publicznej 
w Tuchowie 
gościli na 
18. Międzynarodowych 
Targach Książki w Krakowie

Poświęcenie 
i otwarcie 
zmodernizowanego 
budynku „Jodełka” 
w Jodłówce 
Tuchowskiej

Tuchów dla świętego 
Jana Pawła II, 
czyli o „Papieskim 
brzyzku” oraz 
tuchowskim szlaku 
papieskim 

O cyfrowym 3D 
Kinie Promień  
w TVP Kraków 

„Nic, że minęło  
50 lat, sercami 
młodzi kochają się…” 
pary małżeńskie z gminy 
Tuchów świętowały  
ZŁOTE GODY

Relacja z kolejnej 
edycji Hubertusa, 
czyli imprezy na cześć 
patrona myśliwych, 
leśników i koniarzy 

Informacja  
o sposobie 
głosowania 
w wyborach 
samorządowych 

Zaproszenie do 
udziału w XVI Zlocie 
Niepodległościowym, 
obchodach 100. 
rocznicy bitwy 
pod Łowczówkiem 
oraz Święta 
Niepodległości 

Stowarzyszenie 
„Nasza Zabłędza”  
realizuje projekt 
„Złapani w siatkę”  

Muzycznie, 
plastycznie 
i sportowo,
a wszystko 
dla zdrowia 
w Centrum Zdrowia 
Tuchów   
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27 października  
podczas II 
Polskiego Kongresu  

Przedsiębiorczości  
w Katowicach na uroczystej 
gali  w Filharmonii  Śląskiej  
Burmistrz Tuchowa Mariusz 
Ryś odebrał nagrodę 
z rąk dyrektora Polskiej 
Agencji Przedsiębiorczości  
Wojciecha  Pomarańskiego.

Kapituła  nagrody przyznaje ją  
za działania inwestycyjne i wyko-
rzystanie funduszy unijnych na 
rzecz rozwoju lokalnego. Przyznając 
nagrodę Gminie Tuchów doceniono 
ogrom inwestycji,  m.in. moderni-
zację oczyszczalni ścieków i ujęcia 
wody oraz ich wyposażenie w nowo-
czesne  technologie, budowę strefy 
aktywności gospodarczej, realizację 
wielu inwestycji oświatowych , spor-
towych  i kulturalnych oraz działania 
promocyjne. Warto podkreślić, że 
wśród nagrodzonych są takie miasta, 

Prestiżowa nagroda
LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO  
dla Gminy Tuchów 

jak: Kraków, Poznań, Lublin, Rzeszów, 
Łódź, Mysłowice, Grodzisk Mazo-
wiecki czy Gniezno. Podczas uroczy-
stej gali wręczono również nagrody 
za innowacyjność m.in. dla Politech-
niki Gdańskiej, Wojskowej Akademii 
Technicznej, Politechniki Świętokrzy-
skiej oraz Instytutowi Geofizyki PAN. 
Uroczystość, którą prowadził znany 
prezenter „TVP info” Marek Czyż,   
zakończyła się koncertem orkiestry 
kameralnej Filharmonii Śląskiej.  
Burmistrzowi Mariuszowi Rysiowi  
towarzyszyli: Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Wrona, Skarbnik 
Gminy Magdalena Marszałek, Prezes 
Spółki Komunalnej Dorzecza Białej 
Sławomir Jędrusiak i Dyrektor Domu 
Kultury Janusz Kowalski. Partnerem 
organizacyjnym i  medialnym jest  
Forum Przedsiębiorczości - Dziennik 
Gazeta Prawna. Patronat honorowy 
nad tym wydarzeniem objęło Mini-
sterstwo Gospodarki oraz Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju.

POJADĄ DO BĘDZINAANDRZEJjAgOdA 

Międzynarodowy 
Festiwal Kolęd 
i Pastorałek na trwałe 

wpisał się w kulturalną 
mapę Polski i nie tylko. 

Przesłuchania eliminacyjne prze-
prowadzone zostały w wielu rejonach 
kraju i za granicą. Jednym z polskich 
rejonów był Tuchów. Tutaj, 15 grudnia 
w sali widowiskowej Domu Kultury 
w  Tuchowie odbyły się eliminacje 
rejonowe do XXIII Międzynaro-
dowego Festiwalu Kolęd i  Pasto-
rałek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie. W eliminacjach zaprezento-
wali się soliści, zespoły wokalno-instru-
mentalne, regionalne, folklorystyczne 
i chóry. Jury w składzie: ks. Andrzej 
Zając, Ewa Stanisławczyk i Tadeusz Goli-
szewski, po wysłuchaniu 37 podmiotów 
wykonawczych, zakwalifikowało do 
finału Festiwalu w Będzinie następu-
jących wykonawców:

1. Zespół folklorystyczny „KIYR-
PECKI” z  Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łącku

2. Chór mieszany „ZEW GÓR” 
z Łącka

3. Solista Piotr Majewski 
z Zakładu Poprawczego w Tarnowie

4. Zespół regionalny „LIPNI-
CZANIE” z OSP w Lipnicy Wielkiej

Życzymy powodzenia w finałowym 
etapie, który odbędzie w  styczniu 
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. 
im. F. Chopina w Będzinie.

Ponadto wyróżnieniami burmi-
strza Tuchowa, dyrektora Domu 
Kultury w Tuchowie i dyrektora Szkoły 
Muzycznej I st. w Tuchowie zostali (bez 
kwalifikacji do II etapu) nagrodzeni: 

Solista Patryk Ledziński z Woli 
Dębińskiej

Zespół Wokalno-Instrumentalny ze 
Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach 

Zespół Folklorystyczny „FIYR-
LOCKI” z Łącka.

Podczas eliminacji można było 
zauważyć, że nie ubywa chętnych do udziału 
w tymże festiwalu i osób przychodzących 
posłuchać różnorodnych wykonań polskich 
kolęd i pastorałek, tych tradycyjnych, jak 
i ożywionych nowymi aranżacjami. 

Organizatorami byli: Fundacja OFKiP 
w Będzinie, Dom Kultury w Tuchowie 
i Sanktuaryjny Chór Mieszany w Tuchowie. 

Patronat eliminacji rejonowych – 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś. 

W imieniu organizatorów, na kolejną 
edycję Festiwalu zapraszam za rok. 

Tuchowskie eliminacje do będzińskiego finału

Zespół folklorystyczny „KIYRPeCKI” z gminnego Ośrodka Kultury w łącku

Chór mieszany „ZeW góR” z łącka

solista Piotr Majewski 
z Zakładu Poprawczego 
w Tarnowie

Zespół regionalny „LIPNICZANIe” z OsP w Lipnicy Wielkiej

Już prawie dwie dekady 
zbliżające się grudniowe 
święta zwiastuje 

w Tuchowie zjazd uczest-
ników kolędowych zmagań 
z regionu południowej Polski. 

W tym roku organizatorzy otrzymali 
42 zgłoszenia, m.in. z : Bruśnika, Cięż-
kowic, Dołów, Faściszowej, Gnojnika, 
Gołkowic, Gromnika, Janczowej, Jasła, 

Jonin, Kamionnej, Laskowej, Libuszy, 
Lipnicy Wielkiej, Łącka, Łoniowej, Łysej 
Góry, Mystkowa, Pogórskiej Woli, Poręby 
Spytkowskiej, Przyborowa, Ptaszkowej, 
Tarnowa, Woli Dębińskiej i Woli Radłow-
skiej, z których na eliminacje dojechało 
37  wykonawców. Zgodnie z  regula-
minem prezentowali 2 (soliści i duety) 
lub 3 (zespoły, chóry, kapele) kolędy 
i pastorałki, a wśród nich jedną trady-
cyjną. Kolędową rywalizację oceniało 

jury w składzie: ks. prof. Andrzej Zając – 
przewodniczący oraz mgr Ewa Stanisław-
czyk i mgr Tadeusz Goliszewski – człon-
kowie. Ich decyzją paszporty do Będzina 
otrzymali: solista Piotr MAJEWSKI 
z Tarnowa, chór mieszany „Zew Gór”  
z Łącka oraz Zespół Folklorystyczny 
„KIYRPECKI” (również z Łącka) i zespół 
regionalny „LIPNICZANIE” z Lipnicy 
Wielkiej. Ponadto doceniając interpre-
tacje i wykonanie kolęd i pastorałek 

jurorzy postanowili przyznać nagrody 
ufundowane przez burmistrza Tuchowa 
oraz dyrektorów Domu Kultury i Szkoły 
Muzycznej I st. w Tuchowie: Patrykowi 
Ledzińskiemu z Woli Dębińskiej, Zespo-
łowi Wokalno-Instrumentalnemu z Cięż-
kowic i kapeli „FIYRLOCKI” z Łącka. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy, 
a wyjeżdżającym do Będzina w styczniu 
2017 r. na finał gratulujemy i trzymamy 
kciuki. Warto podkreślić, że wielu wyko-

nawców, szczególnie zespołów, chórów 
i kapel prezentowało się w oryginalnych, 
tradycyjnych strojach, co dodatkowo 
wzmagało doznania estetyczne. Zapra-
szamy na przyszły rok, na XXIV elimi-
nacje rejonowe do Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazi-
mierza Szwarlika w Będzinie.

W imieniu organizatorów
janusz Kowalski, dyrektor dK
jan M. gładysz, dyrygent sChM
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Wybory 
samorządowe 2014
Radni Rady Miejskiej 
w Tuchowie w kadencji 
2014 – 2018

Sanktuarium 
Madonny Kolęd,  
Pastorałek i Jasełek  
o. Kazimierz Plebanek 
o nowej ruchomej szopce 
w Tuchowie

Adam Drogoś 
burmistrzem 
Tuchowa
Ślubowanie miało miejsce 
podczas II sesji Rady 
Miejskiej w Tuchowie  
8 grudnia 2014 r.

50 lat Pracowniczego 
Ogrodu Działkowego 
„Bratek” w Tuchowie  

Wydarzenia 
kulturalne  
w styczniu 2015 r.

Hej kolęda, kolęda 
finał tuchowskich eliminacji 
do festiwalu w Będzinie  

„Ojczyzna - to wielki 
zbiorowy obowiązek”
Obchody 100. rocznicy 
wybuchu I wojny 
światowej, 100. rocznicy 
bitwy pod Łowczówkiem 
oraz 96. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. 
Tuchów pamięta! 

 

Każdy z nas  
może zostać  
św. Mikołajem,

„Merry Christmas” 

Rozmowa Krzysztofa 
Jasińskiego  
z Andrzejem Jagodą 

"Pamiątki 
Rozwadowskich..."
Muzeum Miejskie w 
Tuchowie zaprasza

O. Kazimierz Plebanek 
o Tuchowskiej 
Placówce 
„Wolność  
i Niezawisłość”oraz 
„Polskiej Straży Przedniej” 

Ku pamięci dawnych 
ludzi i naszej 
przeszłości,  
i nie tylko o tym 
z dr. Andrzejem Mężykiem 
rozmawia Janusz Kowalski 

Grajcie długo  
i szczęśliwie...
Jubileusz 60-lecia 
Sanktuaryjnej Orkiestry 
Dętej 

Biskup tarnowski 
Andrzej Jeż  
wręczył Medale Dei 
Regno Servire 
Wśród tegorocznych
wyróżnionych były także 
tuchowianki:
Zofia Łątka 
i Ewa Stanisławczyk

Jesienne spotkania  
z artystami 
Honorata Chajec spotkała 
się z uczniami Szkoły 
Podstawowej im. Batalionu 
AK„Barbara” w Lubaszowej 

Czy mnie jeszcze 
pamiętasz? 
Wspomnienie o Kazimierzu 
Karwacie – rzeźbiarzu, 
malarzu,  poecie, działaczu  
i animatorze kultury  

Wszystko dzieje się 
po coś, to Pan Bóg 
reżyseruje każdy 
moment  
zapis rozmowy Łukasza 
Pelca z ks. Mateuszem 
Dziedzicem na antenie RDN 

Sportowe sukcesy:  
udana runda TuCHOvII 
Tuchów, vIII miejsce  
w kraju dla LKKS 
Karwodrza, złoto chłopców 
i srebro dziewcząt w judo, 
brąz dla dziewcząt 
w piłce nożnej 

Spółka Komunalna 
„Dorzecze Białej” 
eko.LIDEREM 2014 
oraz o najnowszych 
osiągnięciach techniki  
w spółce 

Zrealizowane 
projekty   
Szkolenie strażaków, 
profesjonalna scena, 
ekologiczne i odnawialne 
źródła energii korzyścią 
obszaru, siłownia plenerowa 
w centrum Tuchowa  

listopad-grudzień 2014
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11 stycznia 2015 r. 
zagra w Tuchowie  
Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

 str. 8 str. 11

 str. 20-21

 str. 32

 str. 22-23, 26-28

Artystycznie 
uzdolniona, 
kreatywna 
i aktywna młodzież 
tuchowskich szkół

 str. 16-17

 str. 7

 str. 10

 str. 18

 str. 19

 str. 30
 str. 10

 str. 12-14

Wesołych  Świąt
Szczęśliwego Nowego 2015 Roku

życzy Samorząd Tuchowa

Z burmistrzem 
Tuchowa 
Adamem Drogosiem
rozmawia Janusz Kowalski  

Niewiarygodny, 
niesamowity, 
niezapomniany …,  
Koncert Noworoczny 
Sanktuaryjnej  
Orkiestry Dętej

Tuchów ma swój 
budżet na 2015 r. 
Jaki jest tegoroczny 
budżet? 
Na to pytanie odpowiada  
skarbnik gminy Tuchów 
Magdalena Marszałek

Pierwsze dziecko 
urodzone w 2015 
roku w powiecie 
tarnowskim 
ma na imię Lena.  
Przyszła na świat  
w Centrum Zdrowia Tuchów

Biblioteka oferuje 
czytelnikom 
nowoczesne usługi:  
dostęp do platformy IBUK 
Libra oraz multimedialne 
kursy

Kolędy i pastorałki 
w wykonaniu 
Sanktuaryjnego Chóru 
Mieszanego 

Informacje 
sportowe:  
Tuchovia świętuje 90-lecie 
istnienia klubu,  
LKKS Karwodrza wygrywa 
Turniej im. K. Ropskiego

Ważne informacje, 
m.in. zamknięcie biurowca 
przy ul. Jana Pawła II 4  
na czas remontu 

Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza 
Tuchowa już 15 lutego br. - 
hala MOSiR

Z kolędą w Tuchowie 
– niech kolęda serca 
budzi.  
Fotorelacja z  XXI 
Małopolskiego Przeglądu 
Zespołów Kolędniczych 
Mieszkańców Domów 
Pomocy Społecznej  
im. Stanisława Kurczaba 

O życiu 
konsekrowanym  
w Kościele 
Kazimierz Plebanek CSsR  

„Garść nutek  
na smutek” 
koncert charytatywny
dla Dominika, 
kiermasz świąteczny, 
spotkanie dzieci 
i osób niepełnosprawnych 
z Dzieciątkiem Jezus

Śpieszmy się kochać 
ludzi, tak szybko 
odchodzą … 
Ci całkiem młodzi 
i w jesieni życia … 

Z nadzieją na lepsze 
jutro … 
koncerty charytatywne dla 
„Nadziei” 

„Tuchowskie 
Horyzonty Filmowe 
Wtajemniczenia …”  
- nowy projekt filmowy, 
światowe premiery –  
to wszystko w Kinie Promień  
w Tuchowie

Ponad trzynaście 
tysięcy złotych –  
23. Finał WOŚP  
w Tuchowie   
„Dla podtrzymania 
wysokich standardów 
leczenia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych 
i onkologicznych oraz dla 
godnej opieki medycznej 
seniorów”.

Młodzi, zdolni adepci 
Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Tuchowie 
oraz słuchacze 
Społecznego Ogniska 
Muzycznego koncertują    
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„Nagroda za wszelkie cnoty znajduje się w nich samych” 
Seneka Starszy 

29 stycznia 2015 r.  
w Tuchowie miało 
miejsce nieco-

dzienne wydarzenie.  
Statuetką „Melaniusz”  
za zasługi dla rozwoju 
miasta i gminy uhonorowani 
zostali: Zdzisława  
Krzemińska, Mariusz Ryś 

i Miejski Klub Sportowy 
"Tuchovia". 

Mocą decyzji kapituły statuetki 
wręczyli: Burmistrz Tuchowa Adam 
Drogoś oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Wrona. Tym, 
którzy uczestniczą w takim wyda-
rzeniu trudno wyrazić niezwykłość 
i doniosłość uroczystości. Łatwiej 

jest posłużyć się słowami tych, którzy 
przez swoją „wielką osobowość” byli 
nagradzani i innych nagradzali.

„Nig dy nie jest tak, żeby człowiek, 
czy niąc dob rze dru giemu, tyl ko sam 
był dob roczyńcą. Jest równocześnie 
ob da rowy wany, ob da rowa ny tym, 
co ten dru gi przyj mu je z miłością”- 
mówił Jan Paweł II. Mówił też  

o tym, że „Nie ma większe go bo gac twa 
w na rodzie nad światłych obywateli”. 
Na koniec słowa Fiodora Dostojew-
skiego „Być bohaterem przez minutę, 
godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić 
trud codzienny w cichym heroizmie”.

Cóż więcej nad to, co wielcy tego 
świata powiedzieli.

JK

Rozmowa  
z burmistrzem 
Tuchowa  
Adamem Drogosiem 
rozmawia Janusz Kowalski 

8 marca 2015 r. 
wybory sołtysów, 
do rad sołeckich 
i osiedlowych   

„Jako się drzewiej 
nartowało?”, 
czyli krótka historia 
narciarstwa 

Zaproszenie do kina
TUCHOVIA później… 
losy klubu w latach  
1945-1970  

Projekty realizowane

Pomóżmy 
niepełnosprawnym 
Przestańmy nareszcie 
kręcić się wokół siebie, 
a pomyślmy o niesieniu 
pomocy innym

Ważne informacje:  
zmiany w meldunkach, 
dowodach i USC od 
1 marca, nie wypalaj 
traw, ciąg dalszy działań 
przeciwpowodziowych 
strażaków OSP 

Burmistrz Tuchowa, 
Stowarzyszenie 
TRATWA  
z Wrocławia oraz 
Dom Kultury  
w Tuchowie 
zaprasza na warsztaty 
z zakresu inicjowania 
działalności oraz jej 
wspierania

Tuchowskie 
dziewczyny 
wicemistrzyniami 
Małopolski 
oraz o szachach  
i piłce nożnej  
w dekanacie tuchowskim 

Tuchowskie 
Horyzonty Filmowe 
Wtajemniczenie drugie  

„Maluj – poznawaj 
Tuchów – ucz się 
języka polskiego”  
– w sprzedaży nowa 
tuchowska malowanka, 
„Koszyczek Mańki”  
już na wiosnę 

Iluzja światowego 
formatu na 
wyciągnięcie ręki,   
czyli rozmowa  
z Magikiem Markusem, 
który wystąpi  
w Domu Kultury  
w Tuchowie 22 marca, 
podczas imprezy MaSowej  
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Pogórze Ciężkowickie 
oraz Rożnowskie jest 
wspaniałym miejscem do 

dalekich obserwacji. Z wielu 
miejsc obserwacyjnych 

możemy podziwiać panoramę 
z widocznymi Tatrami.

W ubiegłoroczny pierwszy dzień 
wiosny (21.03.2014 r.) Wiktor Chrza-
nowski wykonał unikalne zdjęcie 

Tuchowa wraz z niebywale widocz-
nymi Tatrami. Natomiast Paweł Krza-
klewski oraz Piotr Firlej szczegółowo 
opisali widoczne na zdjęciu szczyty 
i inne interesujące punkty.

Panorama dostępna jest na www.
pogorze.info/panorama-tatr-z-
-tuchowa/

Warto odwiedzić również stronę: 
www.pogorze.info/atrakcje/punkty-

-widokowe/, gdzie udostępnio-
nych jest już siedem panoram wraz 
z opisem z punktów widokowych 
w okolicach Tuchowa.

Z Burmistrzem 
Tuchowa 
Adamem Drogosiem  
rozmawiał Janusz Kowalski 

Grając z pamięci 
– wspomnienia  
Franciszka Turaja,  
jednego z najstarszych 
członków tuchowskich 
orkiestr 

71. rocznica 
wymordowania 
rodziny Solarzów 
– wspomina  
Kazimierz Solarz 

Kazimierz Plebanek 
CSsR 
Wspominajmy mężów 
sławnych …  
25. rocznica śmierci  
ks. abpa Jerzego Ablewicza 

Tuchovia w latach 
1976-1985 oraz 
Tuchovia dziś   
– udana inauguracja 
piłkarskiej wiosny 

O sukcesach 
tuchowskich 
sportowców  
i młodzieży 

15 marca  
w tuchowskiej bazylice 
została upamiętniona 
34. rocznica podpisania 
porozumień  
rzeszowsko-ustrzyckich. 
Medalami uhonorowani 
zostali: Mieczysław Kras 
i Bogdan Stefan 

Magiczne powitanie 
wiosny w Tuchowie, 
czyli relacja z „V Imprezy 
ma-Sowej” oraz „Tuchowski 
Dzień Kazimierzowski”  

Wielki Post    
– czas, kiedy w sposób 
szczególny mamy zatrzymać 
się i pomyśleć nad własnym
życiem i przygotować się do 
obchodzenia Misterium Męki 
Pańskiej 

Wyniki wyborów   
do organów jednostek 
pomocniczych gminy 
Tuchów na kadencję  
2015-2019 
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Koncert zespołu 
JAMAL 
3 maja 
na tuchowskim rynku

 str. 3

Laureaci gminnych 
konkursów: 
mistrzowie ortografii, 
recytacji, poezji śpiewanej, 
teatru jednego aktora 
i wesołej wielkanocnej 
pisanki

 str. 9,11-12

Bóg nie umarł, Ida, 
Kopciuszek, Fru! 
i wiele innych  
tytułów filmowych  
w Kinie Promień.  
Repertuar

 str. 16

 str. 2

 str. 4

 str. 5

marzec  2015

Palmy 
Wielkanocne
Palmy Wielkanocne - wielobarwne panny, wysokie, 
wiosenne, 
niedzielnym rankiem w objęcia chłopców wplecione.
Niosą swe serca - bazie wierzbowe,
gałązki zdrowia
ku niebu,
ku słońcu,
ku Bogu.
Wydziergane ludzką dobrocią, radością,
kwiatem bibuły – życia chwilą,
ubarwione wstążką – kolorem wiosny.
Palmy Wielkanocne –  królowe kościelne,
Wyniosłe, dostojne, strojne,
Przybyły na konkurs piękności…
Wracają do domu
rozmodlone, promienne,
pełne nadziei i pobożności.
    Janina Halagarda 

Zdrowych i spokojnych  
Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół,
przepełnionych radością, miłością,  
pokojem i wiarą.
Wesołych Świąt!

Wszystkim Czytelnikom
życzy

Redakcja 
Kuriera 

Tuchowskiego

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Tuchów

Niech czas Świąt Wielkanocnych przyniesie Wam radość.

Zmartwychwstanie Pańskie niech napełni Was pokojem, pogodą ducha i nadzieją.                                                          
Niezapomnianych  i obfitych chwil z rodziną oraz bliskimi przy świątecznym stole.                                                                      

Smacznego święconego. Wesołego Alleluja.
                                                                                                                     

 	 Przewodniczący	Rady	Miejskiej	w	Tuchowie																																																Burmistrz	Tuchowa      Ryszard	Wrona																																																																											Adam	Drogoś
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10. rocznica śmierci Jana 
Pawła II - 2 kwietnia 2015 r. 
1. rocznica kanonizacji 
- 27 kwietnia 2015 r.  
Pamiętamy!

Dokładnie 10 lat temu 
o godz. 21:37 arcybi-
skup Leonardo Sandri 

ogłosił: „Nasz Ojciec Święty 
powrócił do domu Ojca”.  
2 kwietnia 2005 r. zmarł  
Jan Paweł II. 

Papież Franciszek 1 kwietnia br., 
podczas środowej audiencji ogólnej, 
wspomniał o 10. rocznicy śmierci 
św. Jana Pawła II i zaznaczył, że Jego 
świadectwo jest wciąż żywe wśród 
ludzi. 

- Jutro przypada dziesiąta rocz-
nica śmierci św. Jana Pawła II. Wspo-
minamy go jako wielkiego świadka 
Chrystusa, który cierpiał, umarł 
i  zmartwychwstał, i  prosimy go, 
aby wstawiał się za nami, za rodzi-
nami i za Kościołem, by światło zmar-
twychwstania rozjaśniało wszelkie 
mroki naszego życia i napełniało nas 
radością i pokojem - mówił Fran-
ciszek.

Jan Paweł II był 264. papieżem, 
a  jego pontyfikat rozpoczął się 
16 października 1978 roku. Wielki 
Polak, przy tym poeta, poliglota, 
aktor, dramaturg i pedagog. Kochał 
spędzać czas blisko natury. Uwielbiał 
wycieczki górskie, spływy kajakowe 
i jazdy rowerem. Najchętniej wypo-
czywał w towarzystwie młodzieży, 
która nazywała go „wujkiem”. 
Dla wielu młodych ludzi, święty  
Jan Paweł II nadal jest autorytetem 
i życiowym przewodnikiem. I niech 
tak pozostanie, by Pokolenie JP było 
wciąż żywe i przekazywało Jego naukę 
pokoleniu doby Internetu. Pamię-
tajmy o świętym Janie Pawle II, wspo-
minajmy Go, zgłębiajmy i wdrażajmy 
w nasze codzienne życie Jego naukę. 

Wspominajmy 
mężów sławnych… 

O świętym Janie Pawle II – 
ewangelizatorze Nowej Huty 

Kazimierz Plebanek CSsR
 str. 4

Wybitny 
izraelski 
malarz 
Mordechaj 
Ardon 
urodził się 
w Tuchowie, 
podobnie 
jak dr hab. 
Michał Galas 

Izraelski poeta Dudu 
Barak powiedział: wiesz 
co?…ale najsłynniejszym 

tuchowianinem w Izraelu 
jest Mordechaj Ardon!  

W  jaki sposób dr hab. Michał 
Galas dowiedział się o Mordechaju 
Ardonie? Odpowiedź na to  i na wiele 
innych pytań dot. życia i twórczości 
Mordechaja Ardona w  rozmowie 
Elżbiety Moździerz z  doktorem 
habilitowanym Michałem Galasem, 
kierownikiem Zakładu Historii Juda-
izmu i Literatur Żydowskich w Insty-
tucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. 

 str. 6-7

W zdrowym 
ciele,
zdrowy… 
 Tuchów!

Jak maj to imaj się  
wszystkiego, co zdrowe 
i rockowe. Nie od dziś 

wiadomo, że "w zdrowym 
ciele, zdrowy... Tuchów", 
dlatego najwyższa pora 
rozpocząć czwartą edycję 
3maj się festival. 2 maja 
w Tuchowie czekają na 
ciebie akordy pełne zdrowia 
i riffy doskonałej zabawy, 

jednym słowem… impreza 
jak z nut!

Muzyka – Maj – Medycyna.
Od reggae do rocka, od profi-

laktyki do zdrowia, od zabawy do 
rekreacji. 

Młodzieżowa scena rockowa 
oraz koncert zespołów: O.Torvald, 
Anvision.

Gwiazda imprezy – grupa 
JAMAL!  

 str. 2, 23-24

Uroczystość upamiętniająca 
5. rocznicę katastrofy 
smoleńskiej

W niedzielę,  
5 kwietnia  
w 5. rocznicę 

katastrofy smoleńskiej 
w bazylice mniejszej 
w Tuchowie odprawiona 

została uroczysta msza św. 
w intencji ofiar katastrofy. 

Natomiast 16 kwietnia, 
w  Zespole Szkół w  Siedliskach 
odbyła się akademia z  okazji  
75. rocznicy zbrodni katyńskiej.

 str. 5

Wybory Prezydenta RP 2015

Wybory Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzone 

zostały na dzień 10 maja 
2015 r. (niedziela). W tym 
dniu lokale wyborcze 
czynne będą w godzinach 
od 7.00 do 21.00.   

Ważne informacje na temat 
prac komisji wyborczych, 
warunków udziału  
w głosowaniu oraz 
wytyczne jak głosować. 

 str. 14-16

Po raz pierwszy w Tuchowie  
retransmisja z The Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku.
Eugeniusz Oniegin-Czajkowskiego.
Sceny liryczne w trzech aktach.
Kino Promień w Tuchowie – 16 maja 2015 r. 

wszystko odnajdą widzowie w tym 
poruszającym arcydziele. Jest to 
romantyczna historia miłosna przy-
gotowana od strony muzycznej przez 
wybitnego rosyjskiego dyrygenta 
Valerego Giergieva. 

Zapraszamy nie tylko miłośników 
opery, ale także osoby, które jeszcze 
nigdy nie uczestniczyły w  tym 
wokalno-instrumentalnym dziele.

 str. 22

Wielkie emocje, motyw niespeł-
nionej miłości, przyjaźń, która 
ustępuje miejsca zranionej dumie 

i zazdrości, tragiczny pojedynek 
w  tle, zbyt późno budzące się 
uczucie tytułowego bohatera – to 

Wybory prezydenckie

10 maja 2015

DZIĘKUJĘ ZA WIGILIĘZ całego serca dziękuję 
wszystkim, którzy przy-
byli na tuchowski rynek 

w niedzielę 18 grudnia na 
wigilijne spotkanie, aby 
wspólnie połamać się opłat-
kiem, zaśpiewać kolędy 
i posilić się wigilijnymi 
potrawami.

Na przygotowanych stoiskach 
mogliśmy zobaczyć i kupić zarazem 
piękne świąteczne ozdoby, stroiki, 
choinki, szopki, anioły etc. Mogliśmy 
też wziąć do domu garść sianka, 
gałąź choinki na wigilijny stół. 
Inicjatywę zorganizowania wigilii 
podjąłem w  ubiegłym roku, do 
współpracy zaprosiłem Ośrodek 
Pomocy Społecznej i  Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, wpisując ją równocześnie 
w grudniowy kalendarz tuchowskich 
wydarzeń świątecznych. Ze zgroma-
dzonych przez OPS i KRPA środków 
sfinansowane były wigilijne potrawy 
i paczki świąteczne. Atmosferę bożo-
narodzeniową wprowadzili już od 
soboty 17 grudnia strażacy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tuchowie, 
którzy urządzili na rynku świąteczne 
miejsce, przygotowali je oraz prze-
kazywali sianko i  gałęzie jedliny 
każdemu, kto chciał je mieć na 
domowym, wigilijnym stole. Szcze-
gólne słowa podziękowania kieruję 
do tych, którzy przyczynili się do 
zorganizowania wigilii i  kierma-
szów, a są to: dyrektor Marek Słowik 
i  pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
Łukasz Giemza i strażacy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tuchowie 
(którzy dwa mroźne dni spędzili na 
rynku), Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Dom Pomocy Społecznej w Karwo-
drzy na czele z Sylwią Schabowską, 
Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. 
św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, 
Anna Kańka i redemptoryści oraz 
współpracownicy Stowarzyszenia 
Przyjaciół Misji działające w WSD 
Redemptorystów, Jan Gładysz, 
nauczyciele i  uczniowie Szkoły 
Muzycznej I stopnia, Ewa Stanisław-
czyk i zespół Pokolenia, ks. Krzysztof 
Cwenar z  parafii św. Jakuba Ap., 
Młodzieżowa Rada Gminy, Berna-
deta i Jerzy Wróblowie z restauracji 
AGAWA (którzy przyrządzili wspa-
niałe posiłki), Ewa i Andrzej Więc-
kowie z piekarni w Tuchowie oraz 
Andrzej Bołoz, który swoimi owiecz-
kami uatrakcyjnił tuchowską szopkę. 
Dziękuję władzom naszego powiatu 
za bezpłatne użyczenie namiotów na 
tuchowski jarmark i wigilię. Dzię-
kuję wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do tego, że 
był taki dzień, w którym byliśmy 
wszyscy razem. A na zakończenie 
dziękuję wszystkim tym, którzy 
skorzystali z zaproszenia i skoszto-
wali wigilijnych potraw. Zapraszamy 
za rok.

Adam drogoś 
Burmistrz Tuchowa



wigilia na rynkugrudzień 2016 | nr 12 (50) 9

ISSN 2299-2480Nr 5 (31) maj  2015

Wyniki wyborów
Prezydenta RP 2015

25 maja, na konferencji prasowej 
Państwowa Komisja Wyborcza podała 
oficjalne wyniki wyborów prezydenc-
kich. Zwyciężył Andrzej Duda, który 
zdobył 51,55% poparcia. Ubiegający 
się o reelekcję Bronisław Komorowski 
uzyskał 48,45% poparcia.

W gminie Tuchów zdecydowaną 
przewagą wygrał Andrzej Duda, 

zdobywając 76,65%, frekwencja 
w I turze wyniosła 51,51%  (w Polsce 
48,96%), w II turze 57,29% (w Polsce 
55,34%). 

Prezydentowi - elektowi Redakcja 
Kuriera Tuchowskiego składa gratu-
lacje.

Statystyki wyborcze 
w gminie Tuchów  str. 3

Przyszedł na świat jesienią 
1920 roku w Tarnowie,
jest rówieśnikiem św. Jana Pawła II

Uczęszczał do Szkoły Podsta-
wowej w  Pleśnej,  potem został 
przyjęty do Małego Seminarium 
Duchownego Redemptorystów 

w Toruniu. Miał opinię dobrego 
ucznia. W 1938 roku wstąpił do 
nowicjatu w Mościskach i tam 2 
sierpnia 1939 roku złożył śluby 
zakonne. Przeżył ciężki okres wojny 
i okupacji niemieckiej. Kapłaństwo 
w trudach zrodzone… Święcenia 
kapłańskie przyjął 22 kwietnia 1945 
roku w Tarnowie, Mszę Św. prymi-
cyjną odprawił 6 maja 1945 roku 
w  Tuchowie, przed Cudownym 
Obrazem Matki Bożej Tuchowskiej. 
W niedzielę, 17 maja br. w Sank-
tuarium Matki Bożej Tuchowskiej 
świętował jubileusz 70-lecia kapłań-
stwa, a 31 października br. skończy 
95 lat.  

Ciekawa i barwna historia 
życia ojca Stanisława 
Podgórskiego przed-

stawiona w „Opowieści 
o pewnym jubilacie…” 

Kazimierza Plebanka CSsR 
 str. 5

Plener 
malarski  
w Tuchowie 

W dniach od 3 do 9 maja br. człon-
kowie Bronowickiego Stowarzyszenia  
Przyjaciół Sztuk Wszelkich uczestni-

czyli w plenerze malarskim zorgani-
zowanym w Tuchowie. 

Z Jolantą Surówką - członkinią 
zarządu, o  społecznej aktywności 
stowarzyszenia, inspiracjach do twór-
czości, Bronowicach dawniej i dziś, 
krakowskiej sztuce oraz wrażeniach 
z pobytu w Tuchowie w rozmowie 
Elżbiety Moździerz �  str. 6-7

szczególnie, gdy w jej sze-
regi wstępują kobiety.

44 lata temu (w  1971 r.) w  Sank-
tuaryjnej Orkiestrze Dętej po raz 
pierwszy zagrała kobieta. Cie-
szy fakt, że z  roku na rok kobiet 
przybywa - obecnie orkiestra liczy  
ich 14. O  tym, jak kobiety grały 
i  grają w  SOD, w  relacji Agnieszki 
Wąs, która od 2005 r. w  orkiestrze 
gra na klarnecie

 str. 23

Urodzona 
w Tuchowie 
malarka -
Lucja Radwan 
świętowała 
potrójny
jubileusz: 

40 lat pobytu w Austrii i człon-
kostwa w Związku Zawodowym 
Służb Socjalnych, 30 lat artystycznej 
działalności wystawienniczej oraz 
15 lat mieszkania w Gols. Uroczy-
stość odbyła się w  austriackiej 
miejscowości Gols. Z  tej okazji 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś 
oraz przewodniczący Towarzystwa 
Miłośników Tuchowa Tomasz 
Wantuch skierowali do malarki listy 
gratulacyjne, które w ich imieniu 
wręczyła Elżbieta Moździerz - wice-
przewodnicząca Zarządu TMT.

Redakcja Kuriera Tuchowskiego 
serdecznie gratuluje i życzy kolej-
nych pięknych jubileuszy! 

 str. 8

Kolejna
retrans- 
misja z The 
Metropolitan
Opera 
w Kinie 
Promień 
w Tuchowie

Tym razem najsłynniejsza  
opera Gaetano Donizet-
tiego „Łucja z Lammermooru”. 
Kino Promień w  Tuchowie – 
13 czerwca 2015 godz. 18:00

Sceny liryczne w trzech aktach. 
„Łucja z  Lammermooru” to 
historia miłosna bez happy endu, 
za to z legendarną sceną szaleń-
stwa. Od ponad 150 lat fascy-
nuje melomanów. Libretto opery 
powstało na kanwie powieści 
Waltera Scotta. Losy szkockich 
kochanków z XVIII wieku przy-
wodzą na myśl szekspirowskie 
dzieło „Romeo i  Julia”.  Także 
u Scotta miłością darzą się przed-
stawiciele dwóch skłóconych ze 
sobą rodów – Ashtonów, z którego 
wywodzi się Łucja i Ravenswo-
odów, z  którego pochodzi jej 
ukochany – Edgar. Łucja staje 
się kartą przetargową w  walce 
o umocnienie wpływów rodzin-
nych i zostaje, podstępem i wbrew 

woli, wydana 
z a  m ą ż 
za Artura 
Buclawa. Jak 
skończy się 
ta historia 
miłosna – 
zapraszamy 
na retrans-
misję opery
 str. 29

Aktywny 
Dzień Dziecka

Mnóstwo atrakcji 
dla całej rodziny

 str. 32

SANKTUARYJNY FESTYN RODZINNY 
NIEDZIELA – 14 CZERWCA 2015 R. 

GWIAZDA WIECZORU ZESPÓŁ „BACIARY” 

Zespół powstał w 2002 roku na 
Podhalu. Założony został przez 
Andrzeja i  Janusza Body. Natych-
miast zyskał sławę, dzięki swojemu 
nowoczesnemu podejściu do grania, 
czasami już zapomnianych melodii 
śpiewanych dawno temu przez 
naszych dziadków czy rodziców. 
Skład zespołu zmieniał się na prze-
strzeni lat. Do najbardziej znanych 
i lubianych utworów należą: „Żyje 
się raz”, „Oczy zielone”, „Nic do stra-
cenia”, „Jak się bawią ludzie”. 

Trochę popa, rocka, biesiady, 
trochę disco polo, trochę muzycki na 
góralską nutę z charakterystycznym 

g ó r a l s k i m 
d i a l e k t e m , 
hej! Ciekawe 
p o ł ą c z e n i a 
i  właśnie to 
o r y g i n a l n e 
p o d e j ś c i e 
do muzyki 
t a n e c z n e j , 
to jeden z czynników, które spra-
wiły, że zespół „Baciary” osiągnął 
sukces. Zapraszamy na festyn. 

 str. 30

Janina Halagarda
Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Z zawodu pedagog, magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej z logopedią szkolną. 
Autorka bloga pt.: „Jeden uśmiech, jedna łza”. Uczestniczka spotkań 
poetyckich „UCZTA”- Ursynowski Czas z Twórczością Amatorską 
odbywających się co roku w Warszawie. Napisała ponad 300 utworów 
o różnorodnej tematyce. Jej wiersze ukazały się w antologii Kawiarenka 
poetycka  wydanym  przez  www.krywaj.pl

„
” 

Maria Płachno
Mieszkanka Tuchowa.
Artystka - malarka. Wielka amatorka sztuki.
Od lat współpracuje z Domem Kultury w Tuchowie, wspierając swoimi 
obrazami WOŚP. Kreatorka wielu ilustracji, miłośniczka natury. Swoją galerię 
prac promuje na stronach Internetowych www.kingozaurka.fotosik.pl

kul uratuchów

PRZYJDŹ!
ŚWIĘTUJ

 RAZEM Z NAMI !

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła… 

Nowa publikacja  
dla dzieci  

już w sprzedaży! 
Promocja książki

 str. 4

Amfiteatr, 7 czerwca 2015 r., godz. 11:00
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W środę,  
1 lipca  
w bazylice 
mniejszej 
w Tuchowie 
rozpoczął się 
Wielki  
Odpust  
Tuchowski

W tym roku przeżywany 
będzie pod hasłem 
„Maryja z nami na 

drogach nawrócenia”. Odpust 
potrwa do 9 lipca. Ojcowie 
redemptoryści zapraszają. 
Szczegółowy program odpustu

 str. 32

Od 15 do 
26 czerwca 
w Tuchowie 
trwał XVI 
Międzynaro-
dowy Plener 
Malarski
„Sacrum”

Elżbieta Moździerz 
rozmawiała z jednym 
z uczestników pleneru 

– Peterem Krupą – pocho-
dzącym ze Słowacji artystą 
malarzem  

 str. 6

„M” jak 
mama  
maj 
majówka 

Ciepła i rodzinna  
atmosfera,  
programy artystyczne, 

wiele atrakcji i szczytny cel. 

Dzięki zorganizowanej majówce 
po raz kolejny wsparcie otrzymały 
dzieci ze stowarzyszenia „Nadzieja” 
i  tuchowskiej Caritas. Fotorelacja 
z XIX Majówki dla Matki

  str. 8

Najmłodsi 
rozbudzili
Tuchów

To był naprawdę 
Aktywny Dzień Dziecka, 
jakiego w Tuchowie 

jeszcze nie było. 
Mnóstwo atrakcji dla dzieci, cenne 

nagrody i bajkowe zakończenie
 str. 9

Rodzinne świętowanie,
czyli IV Sanktuaryjny Festyn 
Rodzinny w Tuchowie
już za nami

W Tuchowie nie brakuje ludzi 
„pozytywnie zakręconych”

1945 – 2015 Liceum  
Ogólnokształcące 
im. M. Kopernika 

w Tuchowie zaprasza na obchody 
70-lecia istnienia szkoły.  
Program uroczystości  
i zgłoszenia do wzięcia udziału 
w uroczystości 

 str. 17

Czerwiec – 
czas festynów, 
pikników  
i „wesel”

Motywem przewodnim 
IV Międzypokole-
niowego Pikniku 

Czerwcowego było „Nasze 
Wesele”. 

Uczestnicy czterogodzinnej 
imprezy mogli poznać tradycje, 
zwyczaje i obrzędy weselne z naszego 
regionu. Piknik odbył się w ogrodzie 
Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie. 
Relacja słowno-fotograficzna 
z pikniku-wesela

 str. 14

Z burmistrzem 
Tuchowa

Oinwestycjach  
i kulturze 

  str. 3

"Idziemy na 
odpust..."

Z o. Kazimierzem 
Plebankiem

  str. 4-5

O awansie  
w pięknym 
stylu

TUCHOVIA  
w IV lidze

  str. 23

Uczniowie  
z Siedlisk  
we Włoszech

Za projekt „Mała iskierka 
dobroci” uczniowie 
Publicznego Gimnazjum  

w Siedliskach otrzymali  
nagrodę główną –  
tygodniową wycieczkę  
do Włoch i grobu Ojca św. 
Jana Pawła II.

 Relacja z pobytu we Włoszech 
 str. 19

Na każdego czekały 
atrakcje, niespo-
dzianki, występy,  

a na zakończenie tłumy na 

koncercie zespołu „Baciary”, 
których piosenki rozkołysały 
tuchowską publiczność 

  str. 10

To właśnie jedni z nich: miłośnicy 
motoryzacji z Tuchowa i okolic 
oraz Nieformalny Klub Pasjo-

natów Motoryzacji, Historii i Turystyki 
byli współorganizatorami VI Ogól-
nopolskiego Zlotu Pojazdów z Epoki 
oraz II Nieformalnego Zjazdu  
Motocyklowego, który odbył się 
w Tuchowie w dniach 27-28 czerwca 

 str. 11

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Koper
ni

ka
 w

 T
uc
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wie

1945-2015
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Kolejne
rzeźby staną 
w Tuchowie

W dniach od  
20 do 24 lipca br.  
w Tuchowie trwał  

VI Międzynarodowy Plener 
Rzeźbiarski.  
Elżbieta Moździerz rozmawiała  
z jednym z uczestników 
pleneru - artystą rzeźbiarzem 
Edmundem Szpanowskim

 str. 6-7

Burmistrz
Tuchowa 
Adam Drogoś
o wakacyjnych wydarze-
niach oraz inwestycjach

 str. 3

60 lat OSP w Siedliskach  
jubileuszowa uroczystość

Stypendium 
socjalne  
i wyprawka  
szkolna 
2015/2016

Trwają wakacje, 
ale warto już teraz 
pomyśleć o złożeniu 

wniosku o stypendium 
socjalne i wyprawkę 
szkolną. Ważne  
informacje, z którymi 
należy się zapoznać  
przed złożeniem  
dokumentów

 str. 15

19 lipca br. Ochot-
nicza Straż Pożarna 
w Siedliskach świę-

towała 60-lecie istnienia. 

Z tej okazji burmistrz Tuchowa, 
na ręce prezesa jednostki - Krzysztofa 
Siwaka, złożył adres okolicznościowy. 
Prezes OSP w  swoim wystąpieniu 

sięgnął do czasów historycznych oraz 
przedstawił współczesne działania 
strażaków z Siedlisk. Wręczono odzna-
czenia i odznaki dla zasłużonych stra-
żaków. Przemówienia wygłosili obecni 
na uroczystości zaproszeni goście. 
Były życzenia i gratulacje z okazji tak 
dostojnego i godnego jubileuszu 

 str. 4

Sztandar Ligi Obrony Kraju 
wrócił do Tuchowa  
i znalazł poczesne miejsce  
w muzeum

Muzeum Miejskie 
w Tuchowie wzboga-
ciło się o kolejny ważny 

dla historii miasta eksponat. 
14 lipca br. do muzeum został 

przekazany Sztandar Ligi 
Obrony Kraju w Tuchowie oraz 
inne dokumenty (kroniki i in.) 

 str. 2

Wykorzystajmy szansę  
na stworzenie  
Pracowni Orange  
w Tuchowie! Zagłosujmy!

Trwają już 
przygotowania 
do Światowych 
Dni Młodzieży 
w 2016 r.

16 lipca br. w Sanktu-
arium Matki Bożej 
w Tuchowie odbył 

się wieczór ewangeliza-
cyjny w ramach przygoto-
wania do Światowych Dni 
Młodzieży. Dni Młodzieży 
z papieżem Franciszkiem 
będą trwały od 26 do 31 
lipca 2016 roku. Już teraz 
można zapisać się, by wziąć 
udział w tym wydarzeniu

 str. 5

Tysiące pielgrzymów 
wzięło udział w Wielkim 
Odpuście Tuchowskim

Przez 9 dni, od 1 do 9 lipca 
do Sanktuarium Nawie-
dzenia NMP w Tuchowie 

przybywali wierni z różnych 
stron kraju i świata. Pielgrzy-
mowali różnymi środkami loko-
mocji oraz pieszo. Uczestniczyli 

w nabożeństwach, modlitwach, 
programach słowno-muzycz-
nych, czuwaniach i Wieczorach 
Maryjnych. Fotorelacja z Wiel-
kiego Odpustu Tuchowskiego

 str. 10-11

Zakochać się w Italii

Hej ho, hej ho, 
to były  
wakacyjne 

jak się patrzy

Bajkopisanie i dziennikarstwo, 
taniec i wygibasy, entli-
czek i pentliczek, angielski, 

plastyka i zwiedzanie muzeum, 
gry planszowe i piractwo. Chyba 
najgorsza maruda nie była  
w stanie się nudzić 

 str. 14-15

Pełna mobilizacja! 20 lipca 
ruszyło głosowanie i 
potrwa do 10 sierpnia do 

godz. 20.00. Codziennie, za 
jednym logowaniem, można 
oddać 5 głosów na Pracownię 
Orange w Tuchowie! Nie 

traćmy czasu! Głosujmy! A taka 
pracownia powstanie w Domu 
Kultury w Tuchowie i będzie 
służyła nam wszystkim. Krótki 
instruktaż jak głosować

 str. 8

Wakacyjne podróżo-
wanie: w zielonym 
sercu Włoch – 

ojczyźnie św. Franciszka,  
w antycznym świecie; śladami 

cesarzy i świętych; w najmniej-
szym państwie świata. Po 
prostu Italia – kraj, któremu 
nie można się oprzeć! 

 str. 12-13
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Rusza kolejna 
edycja 
Tuchowskiego 
Budżetu 
Obywatelskiego 

Jeśli chcesz zrobić coś 
pożytecznego w twoim 
otoczeniu, ukończyłeś  

16 lat i jesteś zameldowany  
na terenie gminy Tuchów, 
możesz przyłączyć się  
do Tuchowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Jak to zrobić? Prosta instrukcja 
krok po kroku.  

 str. 2

Z posłem na 
Sejm RP  
Michałem 
Wojtkiewi-
czem 
refleksyjna rozmowa Janusza 
Kowalskiego 

 str. 2

Refleksje  
i podsumowa-
nie lata 2015 
przez  
burmistrza 
Tuchowa  
Adama  
Drogosia 

 str. 3

MSMB i Dożynki Gminne  
w Tuchowie

Obwodnica do roku 2020. 
Burmistrz z radnym apelują

Elżbieta Moździerz rozmawiała 
z Tomaszem Pałką

W przyszłość, 
pamiętając  
o przeszłości 
– 1 września 
w Tuchowie

Trzeba, aby ta pamięć o przeszłości 
trwała i ci, co pamiętają winni przy-
pominać o tych, co odeszli. 

(Jan Paweł II)

Pierwszego września, 
w Tuchowie odbyła się 
uroczystość  

upamiętniająca 76. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, 
połączona z odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej  
tuchowskich lotników. 

 str. 9

W dniach 22-23 sierpnia 
w Tuchowie odbyło 
się XVI Międzynaro-

dowe Spotkanie Miast Bliźnia-
czych połączone z Dożynkami 
Gminnymi. To wydarzenie 
poprzedziła międzynarodowa 
konferencja nt. europejskiej 
współpracy.

Tematem konferencji było 
podsumowanie dotychczasowych 

piętnastu międzynarodowych 
spotkań w Tuchowie, a równocze-
śnie omówienie propozycji projek-
towych i programowych dalszej 
współpracy pomiędzy miastami 
partnerskimi. Uczestnicy spotkania, 
biorąc udział w Dożynkach Gmin-
nych, mogli poznać piękno tradycji 
dożynkowych w Tuchowie. Fotore-
lacja z tych wydarzeń 

 str. 6-7, 11

Wojciech Skruch, radny 
Sejmiku Samorządo-
wego Województwa 

Małopolskiego oraz burmistrz 
Tuchowa Adam Drogoś zabie-
gają o budowę obwodnicy 
miejskiej. 

Burmistrz wierzy, że realizacja 
inwestycji jest możliwa jeszcze w tej 
kadencji samorządu, najdalej do 
roku 2020

 str. 3

Tomasz Pałka – mieszka 
i tworzy w Krakowie. 
Absolwent Zespołu Szkół 

Plastycznych im A. Kenara 
w Zakopanem. Ukończył ASP 
w Krakowie – studiował na 
wydziale grafiki i rzeźby. Wice-
prezes ZPAP. Wykonał liczne 
prace rzeźbiarskie dla środo-
wisk kościelnych.

Jego rzeźby znajdują się w wielu 
krajach. Jest autorem rzeźby przed-
stawiającej popiersie króla Kazi-
mierza III Wielkiego, której czasowa 
ekspozycja ma miejsce na tuchow-
skim rynku.

O ciekawej historii silikonowych 
lub też z żywic wielkoformatowych 
głów królów polskich oraz interesu-
jącej twórczości artysty w rozmowie 
Elżbiety Moździerz.

 str. 8-9

Partnerstwo 
i przyjaźń 
trwają 
i umacniają 
się! 

W dniach 18-24 sierpnia 
2015 r. w gminie 
Tuchów przeby-

wała 20-osobowa grupa 
z Niemiecko-Polskiego Kręgu 
Przyjaciół z Illingen. 

Relacja z pobytu. 
 str. 12

Kazimierz 
Plebanek  
o świętym 
ułanie –  
Bracie  
Albercie

Kardynał Karol Wojtyła 
w jednym z kazań 
powiedział o nim: 

„Jako niespełna 20-letni 
młodzieniec wziął udział 
w Powstaniu Styczniowym. 
Wszystko postawił na jedną 
kartę dla miłości Ojczyzny. 
Miłość Ojczyzny wypaliła 
na nim dozgonny stygmat: 
pozostał kaleką do śmierci, 
zamiast własnej nogi miał 
protezę”. 

Historia życia św. brata Alberta
 str. 5

Kresy –  
polskie Ziemie 
Wschodnie 
w XX wieku 

Gimnazjaliści z Siedlisk 
odkrywają tajemnice 
historii Polaków na 

Wschodzie. 

Uczniowie wzięli udział 
w konkursie, uzyskali tytuł laureata 
I stopnia i w nagrodę wyjechali na 
Białoruś.  Przeżycia z wyprawy 

 str. 17
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Burmistrz 
Tuchowa 
o uroczysto-
ściach  
jubileuszowych, 
wydarzeniach 
kulturalnych, 
sportowych, 
edukacyjnych 
i gospodarczych  

 str. 3

O. Kazimierz 
Plebanek  
o dramatycznej 
historii  
ucieczki  
z obrazem 
Matki Bożej 
Tuchowskiej 
/1939/
Ocalenie obrazu 

można uważać za 
pewnego rodzaju 

cud. O tułaczce, ocaleniu 
i bardziej dramatycznych 
momentach 

 str. 4-5

25 października 2015 r. 
Wybory do 
Sejmu  
i Senatu  
Rzeczypospo-
litej Polskiej

Szereg ważnych infor-
macji, opracowanych 
na podstawie Uchwał 

Państwowej Komisji 
Wyborczej 

 str. 20-21

Poseł na Sejm 
RP Michał 
Wojtkiewicz 
o ostatnich 
wydarzeniach 
w kraju 

 str. 23

Zmodernizowana świetlica 
w Kielanowicach 
przekazana do użytkowania

Artystyczna podróż
Krzysztofa Maniaka

Sanktuaryjna Orkiestra 
Dęta świętowała 60-lecie 
istnienia

Piłkarskie święto podczas  
jubileuszu 90-lecia Tuchovii

Zakończony został 
remont i modernizacja 
budynku świetlicy 

osiedlowej – „Centrum 
dydaktyczno-oświato-
wego” w Kielanowicach. 

26 września obiekt został 
oficjalnie i uroczyście przekazany 

do użytkowania. Remont przepro-
wadzony był dzięki pozyskaniu 
środków z funduszy norweskich na 
realizację zadania pn. „Termomo-
dernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Tuchowie” 

 str. 7

Krzysztof Maniak został 
laureatem 14. edycji 
Konkursu Artystyczna 

Podróż Hestii.

Został zwycięzcą nagrody 
głównej, którą był  pobyt w centrum 
rezydencyjnym Residency Unli-
mited. Tydzień po powrocie 
opisał swoje wrażenia związane 
z miesięcznym pobytem w Nowym 
Jorku  

 str. 18

27 września,  
w ramach 
świętowania 

swojego diamentowego 
jubileuszu, w sali 
widowiskowej  

Domu Kultury w Tuchowie, 
orkiestra zagrała 
koncert wieńczący Rok 
Jubileuszowy. 

Fotorelacja z koncertu  
 str. 8

W dniach 5-6 wrze-
śnia Tuchovia 
świętowała jubi-

leusz 90-lecia działalności. 
Obchody jubileuszu rozpo-
częły się w Domu Kultury, 
gdzie medale oraz odzna-
czenia otrzymali najbar-

dziej zasłużeni działacze, 
trenerzy oraz zawodnicy. 

Po oficjalnych uroczystościach, 
licznie zgromadzeni kibice mieli 
okazję zobaczyć w grze ekstrakla-
sowy zespół Termaliki Bruk-Bet 
Nieciecza. Relacja z uroczystości 
i meczu

 str. 13

„Słodki drań” i warsztaty 
dla diabetyków w Tuchowie

Statuetka PISF 
dla Mariusza 
Widawskiego 

29 października 
w Domu Kultury 
w Tuchowie będzie 

miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie – spektakl 
teatralny pt. „Słodki drań”, 
skierowany  
w szczególności dla 
chorych na cukrzycę  

i ich rodzin, ale również dla 
pozostałych mieszkańców. 

Wystąpi m.in. Dariusz Gnatowski 
(Boczek z „Kiepskich”). Dlaczego 
właśnie w  Tuchowie? Dla kogo 
„Słodki drań”? Odpowiedzi na te 
i na inne pytania oraz informacja 
o zgłoszeniach do udziału w spek-
taklu i warsztatach

 str. 2

W czasie 40. Festiwalu 
Filmów Fabularnych 
w Gdyni,  

Mariusz Widawski – 
edukator filmowy, 
lider edukacji filmowej 
w Małopolsce, prowadzący 
Tuchowskie Horyzonty 
Filmowe Wtajemniczenia, 
otrzymał statuetkę 
Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej w kategorii 
Edukacja młodego widza.  

Redakcja Kuriera 
Tuchowskiego serdecznie 
gratuluje nagrody.

Tuchowskich Horyzontów Filmo-
wych ciąg dalszy. 22 września odbyło 
się siódme z kolei spotkanie filmowe 
połączone z projekcją filmu Serce, 
serduszko" Jana Jakuba Kolskiego

 str. 16-17
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Wyniki 
wyborów 
parlamentar-
nych 2015  

25 października  
2015 r.  
na 14221 

uprawnionych do 
głosowania w gminie 
Tuchów zagłosowało 
7389 osób, co stanowiło 
51,96% frekwencji.

Zestawienie wyników wyborów.

 str. 2

2 listopada rusza  
głosowanie na 
projekty złożone  
w ramach  
Tuchowskiego 
Budżetu  
Obywatelskiego

Informacja na temat 
złożonych projektów 
oraz o tym, jak 

głosować. 

 str. 2

Z burmistrzem 
Tuchowa  
Adamem  
Drogosiem

O ważnych paździer-
nikowych wydarze-
niach rozmawiał 

Janusz Kowalski.

 str. 3

APEL

Rady Miejskiej 
w Tuchowie  
z dnia 28 paździer-

nika 2015 r. do Marszałka 
Województwa Mało-
polskiego oraz radnych 
Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie 
budowy obwodnicy miasta 
Tuchowa.

 str. 3

Strażacy
z dotacjami
i nowym
sprzętem

12 października 
w remizie  
Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Tuchowie odbyło 
się uroczyste zakończenie 
realizowanych projektów.

 str. 3

Jubileusz 
50-lecia 
pożycia 
małżeńskiego

22 października pięt-
naście par małżeń-
skich z gminy 

Tuchów świętowało Złote 
Gody, dając świadectwo 
bezcennej wartości niero-
zerwalności i wierności 
małżeńskiej.

Redakcja "Kuriera Tuchowskiego" 
życzy Jubilatom jeszcze wielu lat 
wspólnej drogi, dzielenia radości 
i smutków, nieograniczonej miłości 
i wzajemnego zrozumienia w trudach 
codzienności.

 str. 6

Święto „Kopernika”

Z Sową  
Tuchówką  
w krainie bajek  

Tuchowskie bajanie…  
Prawd życia przedsta-
wianie…

Relacja z  Gali Finałowej  
VI Międzynarodowego Konkursu 
Literackiego – NA BAJKĘ DLA 
DZIECI – o  Statuetkę Sowy 
Tuchówki oraz rozmowa Elżbiety 
Moździerz z laureatkami konkursu.

 str. 11-13

O groźnej chorobie  
na poważnie i na wesoło 
w spektaklu „Słodki drań” 

11 listopada 
Święto
Niepodległości 

P olska - to taka kraina,  
która się w sercu zaczyna. 
Potem jest w myślach blisko, 

w pięknej ziemi nad Wisłą.  
Jej ścieżkami chodzimy,  
budujemy, bronimy.  
Polska - Ojczyzna...  
Kraina, która się w sercu zaczyna. 

 R. Przymus Polska 

Zapraszamy do udziału  w  uroczysto-
ściach powiatowych na Cmentarzu Legioni-
stów Polskich w Łowczówku oraz gminnych 
w Tuchowie. Szczegóły na plakatach.

 str. 5, 24
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Pamiętając 
o zapomnia-
nych

Zaduszkowe refleksje  
o. Kazimierza Plebanka.

Historia Kołymy – najwięk-
szego cmentarzyska świata, na którym 
spoczywają miliony bezimiennych 
istnień ludzkich.

 str. 4

„Polska – Ukraina 
– Słowiańska Dusza” 

Pod takim tytułem,  
8 października w Domu 
Kultury w Tuchowie, 

odbył się koncert 
literacki zorganizowany 
w ramach jubileuszowej, 
Międzynarodowej 
Galicyjskiej Jesieni 
Literackiej.

 str. 15

"Listy do M.2" 
premierowo 
w kinie Promień

1363 widzów 
obejrzało 
w Tuchowie 

pierwszą część filmu, 
gromadząc jedną 
z największych publiczności 
od czasu reaktywacji kina.

Repertuar kina.
 str. 21

„Słodki Drań" to 
sztuka teatralna 
o problematyce 

życia z cukrzycą, napisana 
specjalnie w ramach reali-
zowanego projektu. 

Autorem scenariusza do spek-
taklu jest Jan Jakub Należyty, reży-
serem Dariusz Gnatowski, a wystę-
pują w nim znani krakowscy aktorzy. 
Spektakl edukacyjny w tuchowskim 
Domu Kultury obejrzało ok. 300 
osób. Wśród nich byli m. in. chorzy 
na cukrzycę i ich rodziny. Przekaz 

słowno - muzyczny przedstawienia 
miał na celu zwiększenie świado-
mości odbiorcy, w szczególności 
osób cierpiących na to schorzenie, 
o tej podstępnej i groźnej dla życia 
chorobie.

Cukrzycy należy zapobiegać. 
Z cukrzycą można żyć, lecz trzeba 
skutecznie ją leczyć, oczywiście 
koniecznie z uśmiechem na twarzy. 
Recenzja spektaklu już w listopa-
dowym numerze „Kuriera Tuchow-
skiego”, a na początek krótka relacja.

 str. 14

3 października 
Liceum Ogólno-
kształcące  

im. M. Kopernika  
w Tuchowie świę-
towało swój zacny 
jubileusz - 70-lecie 
istnienia.

Wzięli w nim udział nauczy-
ciele, uczniowie, absolwenci 
oraz zaproszeni goście. Foto-
relacja z uroczystości, wspo-
mnienia absolwentów oraz 
podziękowania dyrektora LO, 
Zbigniewa Budzika.

 str. 6-9
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Z burmistrzem 
Tuchowa  
Adamem  
Drogosiem

Rozmawiał Janusz 
Kowalski.

 str. 3

Po raz pierwszy 
w Tuchowie 
Wigilia na Rynku

"Aby samotni i potrze-
bujący byli razem  
z nami"

23 grudnia 2015 r.
godz. 12.00

 str. 32

Koncert 
świąteczny 
w wykonaniu 
prof. Bogumiły 
Gizbert-
Studnickiej 
(fortepian) 
oraz  
dr hab. Moniki 
Rasiewicz 
(recytacja)

19 grudnia 2015 r.  
godz. 16.30

sala widowiskowa  
Domu Kultury w Tuchowie

 str. 29

„Tuchowskie Wieści” świętowały 
jubileusz 25-lecia istnienia

Obchody Święta Niepodległości  
w mieście i gminie

Biblioteka Publiczna w Tuchowie 
– najlepsza w Rankingu Bibliotek: 

ROK 1  NR 1  LISTOPAD 
1990 – dokładnie 25 lat 
temu ukazał się pierwszy 

numer „Tuchowskich Wieści”, 
a na jego pierwszej stronie 
słowo od redakcji: „I stare 
wraca, i nowe idzie w tak 
szybkim tempie, że niektórzy 
w tym wszystkim się gubią. 
Dlatego ważną sprawą 
jest informacja. (...) Toteż 
zdaniem burmistrza, który 
jest autorem tej inicjatywy, 
Tuchów winien mieć własną 
gazetę (...).Wyjdzie? Nie 
wyjdzie? Próbujmy zatem…”.

Wyszło doskonale! Do listopada 
2015 r. wydano 143 numery, zapi-
sano tysiące stron o wydarzeniach, 
osobach i historii Tuchowa. 

W tym numerze zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji z obchodów 
jubileuszu. 

W grudniowym wydaniu zamie-
ścimy obszerną rozmowę z redak-
torem naczelnym „Tuchowskich 
Wieści” –  Grzegorzem Stanisław-
czykiem. 

 str. 2

1. miejsce w Małopolsce
4. miejsce wśród bibliotek  
z gmin miejsko-wiejskich  
z całego kraju
12. miejsce w Polsce

Podczas uroczystej gali 
w Warszawie nagrodę 
odebrali: burmistrz 

Tuchowa - Adam Drogoś 
oraz dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Tuchowie - 
Bożena Wrona.

Gratulujemy tak dużego osią-
gnięcia!

 str. 2

ŁOWCZÓWEK 2015 
Powiatowe i Gminne 
Święto Niepodległości

Lubosz Karwat  
zwycięzcą  
międzynarodo-
wego  
konkursu  
na kamienną  
mozaikę

Najwyższe wyróżnienie dla 
Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Tuchowie 

Mikołajkowy 
Weekend  
w Kinie  
Promień 

Tylko 5 i 6 grudnia dla 
każdego bilet po 10 zł!

Nie czekaj! Poczuj się  
św. Mikołajem! Zrób prezent sobie  
i swoim bliskim! 

 str. 30

11 listopada odbyły 
się gminne uroczy-
stości w Tuchowie 

z udziałem władz samorzą-
dowych oraz mieszkańców. 
Rozpoczęła je msza św. 
w kościele pw. św. Jakuba 
St. Apostoła, następnie 
w Domu Kultury uczestnicy 
warsztatów teatralnych 
„Wiatr Wolności – Wymarsz” 
zaprezentowali spektakl 
„Powiew wolności”, zakoń-
czony wspólnym śpiewem 
pieśni patriotycznych. 

Dzień wcześniej świętowano 
niepodległość na cmentarzu nr 158 
na Garbku; 11 listopada w  Kielano-
wicach odbyło się spotkanie z Pieśnią 
i Poezją Patriotyczną; 19 listopada 
w Domu Kultury młodzież z ZSP 
w Tuchowie zaprezentowała program 
słowno-muzyczny  pt. „Pamięci Boha-
terów spod Łowczówka”.

Uroczystościom towarzyszyły 
okolicznościowe akademie, konkursy 
i  przedsięwzięcia zorganizowane 
przez szkoły w Tuchowie i gminie.

 str. 5-11

Z Luboszem Karwatem 
– laureatem konkursu 
„Uluslararası 

Gaziantep Mozaik 
Yarışması 2015”, zorga-
nizowanego w tureckim 
mieście Gaizantep – rozma-
wiała Elżbieta Moździerz. 

Redakcja „Kuriera Tuchow-
skiego” gratuluje zwycięstwa w tak 
prestiżowym konkursie oraz życzy 
dalszych sukcesów artystycznych.

 str. 12-13

W ramach 
obchodów Święta 
Niepodległości 

6 listopada w Centrum 
Kultury w Pleśnej odbyła 
się konferencja historyczna 
pn. „Ślady wielkiej wojny 
w krajobrazie powiatu 
tarnowskiego. Legiony 
– cmentarze wojenne – 
dziedzictwo”. 

W tym samym dniu w Łowczówku 
miał miejsce XXVII Małopolski Złaz 
Patriotyczno-Turystyczny „Szlakami 
Legionistów Polskich”, zaś 8 listopada 
mieszkańcy powiatu tarnowskiego 
wzięli udział w XVII Zlocie Niepod-
ległościowym upamiętniającym 
101. rocznicę bitwy pod Łowczów-
kiem.

 str. 4

12 listopada Zespół 
Rytmiczny III klasy 
cyklu 6-letniego, 

prowadzony przez Natalię 
Trzeciak, otrzymał na 
Ogólnopolskim Przeglądzie 
Zespołów Rytmicznych 
w Dobczycach nagrodę 
główną – Grand Prix!

Przegląd odbył się w  ramach 
Dni Muzykowania Zespołowego 
i  Rodzinnego. To kolejny wielki 
sukces uczniów szkoły muzycznej. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów muzycznych.

 str. 28

Jubileuszowa rozmowa  
z Grzegorzem Stanisławczykiem –  
redaktorem naczelnym  
„Tuchowskich Wieści” 

Ciekawa historia życia papieża 
Franciszka przedstawiona przez 
Kazimierza Plebanka CSsR 
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Z burmistrzem 
Tuchowa  
Adamem  
Drogosiem
tuż przed świętami rozmawiał 
Janusz Kowalski.

 str. 3

W 2015 r.  
gmina Tuchów  
pozyskała  
kwotę 
897 408 zł 

Pozyskane środki finan-
sowe to głównie fundusze 
krajowe, dzięki którym 

m. in.: rozbudowano sieć 
wodociągową, wybudowano 
chodnik, wyremontowano 
drogi transportu rolnego, 
wykonano termomodernizację, 
wyposażono salę widowiskową 
Domu Kultury w Tuchowie, 
zakupiono nowości wydaw-
nicze oraz tablety do Biblioteki 
Publicznej w Tuchowie, wyko-
nano prace konserwatorskie 
przy kapliczce słupowej. 

 str. 3

Betlejem 
– miejsce, 
o którym  
każdy z nas 
słyszał. 
Miejsce, 
o którym  
każdy  
chrześcijanin 
marzy, by je 
zobaczyć.

Wspomnienie i foto-
relacja Krzysztofa 
Jasińskiego z piel-

grzymki do Ziemi Świętej 
w 2008 r. 

 str. 6-7

Znamy  
czterech  
zwycięzców 
drugiej edycji 
Tuchowskiego 
Budżetu  
Obywatelskiego

W wyniku głosowania 
mieszkańcy miasta 
i gminy Tuchów 

wybrali do realizacji:

Projekt nr 6: Mobilne kino plene-
rowe 
Projekt nr 4: Zielony Bratek – 
rodzinne miejsce zabaw 
Projekt nr 2: Budowa bazy rekre-
acyjnej do organizowania imprez 
kulturalnych 
Projekt nr 8: Modernizacja 
stadionu MKS Tuchovia

Zwycięzcom gratulujemy 
i z niecierpliwością oczekujemy na 
realizację projektów.

 str. 2,21

Kiełbasa 
tuchowska 
i wiejska 
tuchowska 
na Liście 
produktów 
tradycyjnych

Specjały te to wyroby 
produkowane przez 
Zakład Rzeźniczo-Wędli-

niarski „Sajdak” Sp. j. oraz 
Zakład Masarski „Amigos”– 
Wędliny z Burzyna.

Firmom gratulujemy, a konsu-
mentom życzymy smacznej degu-
stacji!

 str. 2

W rozmowie Janusza 
Kowalskiego o 25-letniej 
historii "Tuchowskich 

Wieści". 

O  tym, jak one powstawały, 
o  ludziach je tworzących, o pielę-
gnowanych wartościach i misji, którą 
realizują piszący na ich łamach.

Gratulujemy jubileuszu, oczekując 
kolejnych „Tuchowskich Wieści”.

 str. 4-5

Franciszek - Jorge (Jerzy) 
Mario Bergolio – jest Laty-
nosem (Argentyńczykiem). 

Wychowała go babcia; rodzice 
zawsze mieli czas, by bawić się 
ze swoimi dziećmi; jego ojciec 
był człowiekiem stanowczym, 
mama nauczyła go gotować. 
Zawsze był sobą jako: kapłan, 

magister nowicjatu, przeło-
żony prowincji argentyńskiej 
jezuitów, duszpasterz, rektor, 
proboszcz, kardynał, Sekretarz 
Generalny Synodu Biskupów, 
kandydat na papieża, aż 
wreszcie papież. Jak wyglądała 
jego droga do Watykanu?   
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Radosnych, spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia, 
uświęconych tradycją 

i tajemnicą narodzonego Jezusa, 
wypełnionych miłością 
i ciepłem bliskich osób, 
a w Nowym Roku

wszelkiej pomyślności 
i samych szczęśliwych dni 

życzą 

dyrekcja i pracownicy 
Domu Kultury w Tuchowie 

oraz 
Redakcja 

"Kuriera Tuchowskiego"

„Melaniusze” wręczone

Prowokator 
ujawniony

Do tej pory Prowo-
kator był bez imienia 
i nazwiska – teraz 

wiemy, że to jest Józef Kozioł. 

Zapraszamy do przeczytania 
rozmowy Janusza Kowalskiego 
z Prowokatorem, od ćwierćwiecza 
obecnym na łamach „Tuchowskich 
Wieści”. Zachęcamy również do 
lektury zbioru felietonów zebranych 
w publikacji pt. Z wora Prowoka-
tora. Promocja książki odbyła się 
28 stycznia br. podczas uroczystości 
wręczenia wyróżnienia „Melaniusz”. 
Można ją nabyć w Domu Kultury 
w Tuchowie w cenie 25 zł.

 str. 5

Aleksander 
Kowalik –
laureatem  
III nagrody

Nagroda została przy-
znana w konkursie na 
prace popularnonau-

kowe i badawcze dotyczące 
historii pożarnictwa – za 
monografię pt. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Tuchowie 
1883-2013. 

Z laureatem nagrody rozmawiał 
Janusz Kowalski.

 str. 3

Tomasz 
Marszałek 
nagrodzony 
przez MSWiA

Na wniosek 
komendanta 
wojewódzkiego 

w Krakowie, tuchowianin 
– st. aspirant Tomasz 
Marszałek – został 
nagrodzony przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji tytułem 
„Bohater naszych 
czasów”.  Uzasadnieniem 
do przyznania nagrody 
jest profesjonalizm 
w sprawnej organizacji 
akcji ratowniczych, 
ocenie rodzaju koniecznej 
pomocy przedmedycznej 
i udzielaniu tej pomocy. 

Jak sam wielokrotnie podkre-
ślał, nie czuje się bohaterem. Od 
najmłodszych lat jest związany 

ze środowiskiem ratowników 
wodnych. Stara się na co dzień 
sumiennie wykonywać swoje 
obowiązki służbowe, podobnie 
jak jego koledzy z  Komisariatu 
Wodnego Policji w Krakowie oraz 
inni policjanci, strażacy, lekarze, 
czy ratownicy medyczni.

Łukasz Wąs 
Strażakiem 
Roku 2015 
Województwa 
Małopolskiego

Łukasz Wąs 
–  tuchowianin, 
młodszy ogniomistrz 

z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowie –   
został nagrodzony 
za bohaterską akcję, 
podczas której uratował 
kobietę, wydobywając ją 
z głębokiej – 37-metrowej 
studni. Akcja ratownicza 
miała miejsce 13 stycznia 
2013 r. w Nowodworzu.  

Organizatorem konkursu 
„Strażak Roku Województwa Mało-
polskiego” był Zarząd Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP woj. 
małopolskiego. Partnerami przed-
sięwzięcia byli Województwo Mało-
polskie oraz Małopolski Komendant 
Wojewódzki PSP. Celem konkursu 
było przedstawienie, spopularyzo-
wanie i  nagrodzenie strażaków 
wyjątkowo wyróżniających się 
ofiarnością i niezwykłymi posta-
wami w ratowaniu życia i mienia 
ludzkiego.
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Jubileusz 
Chrztu Polski

1050 lat mija 
od Chrztu 
Polski, 

dzięki któremu Polska 
znalazła się w strukturze 
cywilizacyjnej i kulturowej 
chrześcijańskiej Europy. 

O ważnej pamięci historycznej 
budującej przyszłość narodu i kraju 
można przeczytać w tekście ojca 
Kazimierza Plebanka.
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Pierwsza 
dziewczynka  
minutę po 
północy

Zagrożenie dla życia 
matki i dziecka 
poprzez stan prze-

drzucawkowy. Taka była 
przyczyna decyzji o wyko-
naniu cesarskiego cięcia 
u mieszkanki Burzyna, 
pani Katarzyny. Dzięki 
temu minutę po północy 
w Centrum Zdrowia 
Tuchów na świat przy-
szła jej córeczka. Dziecko 
ważyło 2 600 gramów, 
liczyło 48 cm i otrzymało  
9 pkt. w skali Apgar.  

Pacjentka zgłosiła się do lekarza 
31 grudnia około godz. 20. Planowy 
termin porodu przypadał dopiero 
za trzy tygodnie. – Ponieważ 
jednak diagnoza wskazywała na 
stan przedrzucawkowy, zapadła 
decyzja o  hospitalizacji i  przy-
gotowaniu do cięcia cesarskiego. 
Zabieg rozpoczął się około 23.40 
i przebiegał planowo – relacjonuje 
wykonujący cięcie lek. specja-
lista ginekolog-położnik, ordy-
nator Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego Centrum Zdrowia 
Tuchów, Szczepan Bartkiewicz. 
W  rezultacie dziecko pojawiło 
się na świecie minutę po północy.  
– Najszczęśliwszy moment był wtedy, 
kiedy mogłam przytulić córeczkę 
i usłyszeć jej płacz – twierdzi pani 
Katarzyna. Dodaje, że to jej trzecie 
dziecko. Poprzednie – jedenasto-
letnia Zuzanna i dwuletnia Emilka 
– też urodziły się w  Tuchowie. 
Od czasu pierwszego porodu na 
oddziale zaszło jednak bardzo 
wiele zmian. – Było dobrze, ale 
teraz jest bardzo dobrze – podsu-
mowuje matka dziewczynki. 

W czwartek 
28 stycznia br. 
w sali widowiskowej 

tuchowskiego Domu Kultury 
odbyło się spotkanie nowo-
roczne połączone z galą 
wręczenia statuetek „Mela-
niusz” – honorowego wyróż-
nienia za zasługi dla rozwoju 
miasta i gminy Tuchów.

W tym roku kapituła przyznała 
3 wyróżnienia dla: Anny Kras, 

Elżbiety Moździerz, Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Koper-
nika w Tuchowie. Statuetki wręczyli 
burmistrz Tuchowa – Adam Drogoś 
i  przewodniczący Rady Miej-
skiej –  Ryszard Wrona. Uroczy-
stość uświetnił koncert kwartetu 
w składzie: Jerzy Synytsya, Violetta 
Synytsya, Jacek Bielecki i Alicja Stani-
sławczyk-Karwat. 

 str. 2
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Sprawozdanie 
z działalności 
Rady Miejskiej 
w Tuchowie 
w 2015 r.

Przewodniczący 
Ryszard Wrona 
na lutowej sesji 

złożył sprawozdanie 
z działalności Rady 
Miejskiej w Tuchowie 
w 2015 r., które dotyczyło 
m.in. podejmowanych 
przez radnych 
uchwał w sprawach: 
podstawowego 
funkcjonowania 
gminy, budżetowych, 
inwestycyjnych, 
oświatowych, społecznych 
i programowych.

 str. 2

Widowisko  
pasyjne 
"Drzewo 
Krzyża"  
w Tuchowie

Ta teatralna opowieść 
o człowieku – 
jego zagubieniu, 

wyrzutach sumienia 
i Miłosierdziu, którego 
może doświadczyć – 
wydarzy się 20 marca, 
w Niedzielę Palmową, na 
dziedzińcu tuchowskiego 
klasztoru o godz. 21.30. 
Zapraszamy na mistyczną 
podróż w głąb siebie.

 str. 16

Cyfrowe 3D 
Kino Promień 
świętuje 5 lat 
istnienia

Z tej okazji  
17 marca br.  
tuchowskie kino 

zaprasza na jubileuszowe 
seanse za symboliczną 
"złotówkę" i związane  
z jubileuszem  
niespodzianki! 
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Bohaterowie 
z Tuchowa 
wyróżnieni

W środę 24 lutego br. 
podczas XXI sesji 
Rady Miejskiej 

w Tuchowie wyróżniono 
dwóch bohaterów –  
mieszkańców Tuchowa. 

St. asp. Tomasz Marszałek oraz 
mł. ogn. Łukasz Wąs otrzymali 
listy gratulacyjne podkreślające ich 
bohaterską i męską postawę wobec 
potrzebujących pomocy.

 str. 3

Ministerstwo 
Obrony  
Narodowej 
przyznało  
medale  
„Za zasługi  
dla obronności 
kraju”

W tym roku 
z terenu powiatu 
tarnowskiego 

wyróżnionych zostało  
31 osób z 10 gmin.

Z  gminy Tuchów złotym 
medalem została uhonorowana 
Maria Wantuch z Jodłówki Tuchow-
skiej, a srebrnym medalem Zofia 
Duda z Siedlisk. 

Gratulujemy!

 str. 2

Rozmowa Elżbiety Moździerz  
z Tomaszem Wantuchem –  
kuratorem wystawy pt.  
„Drugi obieg – polskie drogi  
do wolności”

Kult Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy 
w dekanacie tuchowskim

Zmodernizowane oddziały 
Centrum Zdrowia  
Dąbrowa Tarnowska  
zostały oficjalnie otwarte

W 2016 r. przypada  
150. rocznica  
przywrócenia obrazu 

MBNP do kultu publicznego 
w kościele św. Alfonsa 
w Rzymie. 

W Tuchowie notujemy 90-lecie 
intronizacji obrazu MBNP w kościele 
św. Jakuba Apostoła. Obecnie 
w diecezji tarnowskiej jest 19 parafii 
i  kościołów pod wezwaniem 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
O. Kazimierz Plebanek przybliża 
historię obrazu i nabożeństw ku czci 
MBNP oraz zwraca uwagę na rozwój 
kultu MBNP w dekanacie tuchowskim. 
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Wystawa stworzona 
w hołdzie działaczom 
podziemnym i ich  

represjonowanym rodzinom 
prezentuje prywatne zbiory 
Tomasza Wantucha.

O  historycznym i  ideowym 
wymiarze podziemnych wydaw-
nictw, konspiracyjnych działaniach 
internowanych w obozach, sposobach 
solidaryzowania się z opozycjoni-
stami, smaku prawdziwej czekolady 
i symbolicznym wymiarze pamiątko-
wych przedmiotów opowiada kustosz 
wystawy.

Ekspozycja w Muzeum Miejskim 
w Tuchowie potrwa do 31 marca br. 
Zapraszamy!
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Uroczystego 
otwarcia 
dokonano 

22 lutego br. 
Modernizacja 
oddziałów szpital-
nych w Dąbrowie 
Tarnowskiej 
pochłonęła kwotę 
600 tys. zł. 

Przeprowadzona inwestycja 
przyczyniła się do podniesienia 
jakości świadczonych usług, zwięk-

szenia komfortu leczenia pacjentów 
oraz pracy personelu.

 str. 11

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dąbrówce 
Tuchowskiej 

serdecznie zaprasza 
wszystkie zaintereso-
wane osoby do wzięcia 
udziału w organizowanej 
po raz trzeci Akcji Poboru 
Krwi. Wydarzenie to odbę-
dzie się 20 marca 2016 r. 

(niedziela) w godz. od 8.00 
do 12.00 w Domu Strażaka 
w Dąbrówce Tuchowskiej.

Należy pamiętać, że aby oddać 
krew, trzeba mieścić się w przedziale 
wiekowym 18-65 lat, posiadać dowód 
osobisty i zjeść lekki posiłek.

Zarząd OSP 
w Dąbrówce Tuchowskiej

Historia Roja
w tuchowskim 
kinie
Od 4 marca w tuchowskim 
kinie można obejrzeć 
Historię Roja  
w reżyserii J. Zalewskiego.

Film stanowi opowieść 
o  niezłomnej walce dowódcy 
partyzantki antykomunistycznej, 
który - jak 
wielu  mu 
p o d o b -
nych - nie 
złożył broni  
w 1945 r. 
Zapraszamy 
na seanse do 
16 marca br.  

 str. 15

Dla takiej chwili 
warto żyć
W dniach 6-8 listopada 

2016 r. podopieczni 
ze stowarzyszenia 

„Wszystkie dzieci Nasze 
są” uczestniczyli w XXI 
Ogólnopolskim Festiwalu 
Artystycznym dla dzieci 
i Młodzieży Niepełno-
sprawnej „Śpiewaj z nami” 
w Tarnowie. Na scenie 
tarnowskiego Centrum 
sztuki Mościce wystąpiło 
190 uczestników z całej 
Polski. głównym celem Festi-
walu była integracja osób 
i dzieci niepełnosprawnych. 
Ogromna radość, świetna 
muzyka, śpiew, przyjacielska 
atmosfera królowały na 
scenie i widowni. 

Sylwia Niziołek z  Szerzyn 
w czasie swojego występu zachwy-
cała anielskim głosem i podbijała 
serca całej publiczności oraz jurorów. 
W kategorii solistów za utwór To co 
chciałbym Ci dać zespołu Pectus, 
Sylwia otrzymała GRAND PRIX – 
nagrodę główną Festiwalu.

Również Marysia Witek 
z  Tuchowa wykonała piosenkę 
Takiego Janicka zespołu TerazMy. Jej 
występ był wielką niespodzianką dla 
całej widowni. W kategorii solistów 

Marysia otrzymała Wyróżnienie 
GRAND PRIX oraz Puchar Prezy-
denta Miasta Tarnowa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
wykonawcom, opiekunom, rodzicom 
ogromnych sukcesów i życzymy kolej-
nych chwil dla których warto żyć. 

Barbara duran

Nasza córka Marysia swoim 
występem na Festiwalu wzruszyła 
nas do granic wytrzymałości. Ona 
nam daje tyle szczęścia, miłości, że 
ciężko to opisać słowami.

Rodzice Marysi

Miałam zaszczyt uczestniczyć 
po raz pierwszy w  XXI Festiwalu, 
dzień ten będę pamiętać do końca 
życia, ponieważ mogłam zaśpiewać 
i oddać się całej publiczności, która 
po występie obdarowała mnie grom-
kimi brawami. Niespodziewanie jury 
oceniło mój występ najwyżej, byłam 
w szoku, gdyż nie spodziewałam się, 
że wybije się tak wysoko. Jestem bardzo 
szczęśliwa i wdzięczna rodzicom i Pani 
Basi, że uwierzyła we mnie i zgłosiła 
mnie do Festiwalu.

sylwia Niziołek
Laureatka gRANd PRIX 

XXI FesTIWALu 
„ŚPIeWAj Z NAMI”

Świętowanie 
Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych
4 grudnia 2016 r. podopieczni stowa-

rzyszenia „Wszystkie 
dzieci Nasze są” wraz 
z rodzicami oraz wolon-
tariuszami pojechali do 
Teatru im. L. solskiego 
w Tarnowie, by wspólnie 
świętować i obejrzeć spek-
takl pt. „Pinokio”.  

Przedstawienie rozpoczęło się 
o godzinie 17.00, jednak nasza grupa 
wolontariuszy oraz dzieci niepeł-
nosprawnych musiała spotkać się 
wcześniej. W Olszynach o godzinie 
15.30 zebrały się pierwsze osoby 
wraz z  panią Duran na czele. 
Kiedy miejsca w autokarze zostały 
wypełnione, ruszyliśmy. Na kolej-
nych przystankach pan kierowca 
zatrzymywał się, by zabrać kolejne 
osoby. Z każdym krótkim postojem 
autokar wypełniał się. Do Tarnowa 
dojechaliśmy około godziny 16.40. 
Gdy wszyscy uczestnicy znaleźli się 
wewnątrz budynku teatru i zajęli 
wyznaczone miejsca w sali, rozpo-
czął się spektakl. 

Przedstawienie pt. „Pinokio” 
zostało wyreżyserowane przez 
Rafała Matusza. Była to insceni-
zacja powieści o takim samym tytule, 
której autorem jest włoski pisarz 
Carlo Collodi. Poznajemy tytuło-
wego bohatera, czyli Pinokia, którego 
rolę odzwierciedlał Piotr Hudziak. 
Następną osobą, która także wspa-
niale poradziła sobie z graną przez 
siebie rolą jest Karolina Gibki – 
Niebieskowłosa Wróżka. Pozostali 

aktorzy, czyli Monika Wenta (Sowa), 
Jerzy Pal (Dyrektor Cyrku), Tomasz 
Piasecki jako Gepetto, Karol Śmiałek 
(Świerszcz, Osiołek) oraz Tomasz 
Wiśniewski jako Kot, zaprezento-
wali się znakomicie. Warto wspo-
mnieć o scenografii, która na pewno 
wywołała u wszystkich mocniejsze 
bicie serca oraz o muzyce. Sceno-
grafem okazała się uzdolniona Iza 
Toroniewicz, a muzyką zajmował 
się Piotr Niedojadło. Po zakończeniu 
przedstawienia aktorzy z podzięko-
waniem kłaniali się w stronę publicz-
ności. Organizatorzy nie zapomnieli 
o tym, by oprócz miło spędzonego 
czasu sprawić jeszcze większą radość 
tym, którzy najbardziej jej potrze-
bują. Dzieci niepełnosprawne miały 
okazję poznać aktorów. Zaaranżo-
wane było spotkanie z odtwórcami 
ról, ale nie tylko. Ciekawą atrakcją 
okazała się wizyta św. Mikołaja, 
który miał ze sobą prezenty. Wszyscy 
na sali zostali obdarowani słody-
czami. Spektakl zakończył się po 
prawie 2 godzinach, ale nie był to 
czas stracony.

Na spektakl jechałam z  odro-
biną lęku i niepokoju, a zarazem 
z wielką ciekawością. Czy potrafię 
się odnaleźć? Czy nawiążę kontakt 
z  podopiecznymi? Czy zostanę 
zaakceptowana? – takie pytania 
błądziły po mojej głowie. Nie nale-
żałam wtedy do wolontariatu, więc 
nie miałam jakiejkolwiek stycz-
ności z  takimi dziećmi. Pomimo 
obaw wszystko wypadło wspaniale. 
Uświadomiłam sobie, że dzieci 
niepełnosprawne są wrażliwe, inte-

ligentne, rozwijają swoje talenty oraz 
zainteresowania, a także potrzebują 
czułości. Niemniej jednak wymagają 
ostrożności i opieki. Dzięki temu 
spotkaniu wniosłam do swojego 
życia kilka pozytywnych wartości, 
które na pewno przydadzą mi się 
w dalszym życiu. Poznałam, że świat 
ludzi niepełnosprawnych i pełno-
sprawnych nie dzieli duża granica. 
To, co nas dzieli, to tylko stopień 
sprawności. Poprzez nasze zmiany 
w myśleniu i nastawieniu do takich 
osób możemy doprowadzić do 
zwiększenia ich pewności siebie, 
a osoby niepełnosprawne w końcu 
będą mogły normalnie funkcjo-
nować w społeczeństwie. Dlatego 
nie bójmy się pomagać niepełno-
sprawnym. Jeśli ja dałam radę – 
każdy da radę!

Natalia Wantuch 
kl. III gim.

Wyjazd do teatru z  dziećmi 
niepełnosprawnymi był dla mnie 
doskonałą okazją do wspólnej inte-
gracji. Po raz kolejny już byłam 
świadkiem tego, jak podopieczni 
stowarzyszenia potrafią przeżywać 
wszystko jeszcze piękniej niż my 
sami. Każda scena dawała im ogrom 
emocji i uśmiechu. Utwierdziłam 
się w przekonaniu, iż poprzez swoje 
świadectwo, którego jesteśmy świad-
kami uczą nas życia, pozytywnego 
podejścia i  radości, jaką ze sobą 
niosą przez cały czas. 

Karolina Niziołek 
kl. III gim.
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W służbie  
drugiemu 
człowiekowi

O. Kazimierz Plebanek 
przybliża historię 
zgromadzeń sióstr 

służebniczek dębickich 
oraz sióstr józefitek, 
działających na terenie 
Tuchowa. Ich ofiarną 
służbę podczas wojny  
i okupacji, wypływającą  
z miłości Boga,  
z miłości do bliźniego  
oraz do Ojczyzny.

 str. 4-5

VI Impreza maSowa  
z magią i iluzją

3 kwietnia godz. 16.00

Gościem specjalnym będzie Filip Piestrzeniewicz,  
uczestnik i półfinalista programu „Mam Talent”.

 str. 19

Fotorelacja  
z widowiska 
pasyjnego 
"Drzewo  
Krzyża"

To niezwykłe wido-
wisko miało miejsce 
w Niedzielę Palmową 

20 marca br. o godz. 21.30 
na dziedzińcu bazyliki 
mniejszej w Tuchowie. 
Mrok, zimny wieczór oraz 
wiejący chłodny wiatr 
potęgowały płynące 
z przedstawienia prze-
słanie, przejmujące ciało 
i duszę. Grobowa cisza 
skłaniała do zadumy  
i refleksji nad własnych 
życiem, sumieniem,  
grzechem, który ciąży  
jak belka, śmiercią,  
aż wreszcie nad  
Odkupieniem.

 str. 6-7

Tuchowianin 
weźmie udział 
w olimpiadzie 
w Rio de Janerio

Maciej Nalepka – 
tenisista stołowy, 
zdobył kwalifikację 

do Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich 2016, które 
odbędą się  
w dniach 7-18 września  
w brazylijskim Rio de Janeiro. 

O jego marzeniach, ciężkiej pracy, 
sportowej rywalizacji i sukcesach, 
udziale w mistrzostwach świata  
w Pekinie oraz przyszłej paraolim-
piadzie w Rio de Janerio w rozmowie 
Elżbiety Moździerz.

 str. 12-13

życzą

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.
Czas odradzania się wiary w Chrystusa 

i w drugiego człowieka.

Szanownym Nauczycielom,  
Drogim Uczniom i ich Rodzicom,  

Władzom gminy i Dyrekcji Domu Kultury,  
wszystkim Pracownikom oraz Sympatykom  

Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie
życzę,

aby Święta Wielkanocne przyniosły radość 
oraz wzajemną życzliwość,

by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,  

napełni Was pokojem i ufnością, niech da siłę  
w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć  

w przyszłość w rytm wielkanocnych dzwonów.

Jan M. Gładysz
Dyrektor Szkoły Muzycznej  

I stopnia w Tuchowie

Drodzy Czytelnicy!

Życzymy Wam spokojnych Świąt  
Wielkiej Nocy, spędzonych w gronie 
najbliższych.
Aby zmartwychwstały Chrystus
wypełnił Wasze serca radością  
i nadzieją; umacniał wiarę w moc 
zwycięstwa dobra nad złem  
i życia nad śmiercią.
Aby ten wyjątkowy czas  
był okazją do pojednania z Bogiem, 
ze sobą i z drugim człowiekiem. 
Niech radosne „Alleluja” przywróci 
zranionemu grzechem światu 
prawdziwe piękno, które zechcemy 
dostrzegać i którego będziemy  
w pełni doświadczać każdego dnia.

 Redakcja „Kuriera Tuchowskiego”
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Strategia PSR-u wybrana  
do realizacji oraz
dofinansowana

Kolejne 
pozyskane 
dotacje przez 
gminę Tuchów

45 tys. zł, w tym  
30 tys. z Mini-
sterstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 
na zakup instrumentów dla 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Tuchowie oraz 15 tys. zł 
z Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej na reali-
zację projektu z zakresu 
współpracy partnerskiej 
zaprzyjaźnionych miast 
Tuchowa i Illingen to kwoty, 
które udało się pozyskać.

 str. 3

Obchody  
6. rocznicy  
katastrofy 
smoleńskiej

Uroczyste obchody 
rocznicowe tragedii, 
która wydarzyła się 

10 kwietnia 2010 r. miały 
miejsce w całym kraju, 
również w Tuchowie. 

Uczestniczyli w nich przedstawi-
ciele władz państwowych, samorzą-
dowych oraz mieszkańcy.

 str. 2

Zagłosuj  
na projekt  
w ramach BO! 
Małopolska!

15 kwietnia 
ruszył BudżeT 
OByWaTelSKI 

WOjeWódZTWa 
MałOPOlSKIegO.

Już dzisiaj zachęcamy do głoso-
wania na projekt pn. „Na Pogórzu 
Dzień Babci i Dziadka trwa cały rok” 
– zgłoszony przez skarbnika gminy 
Tuchów, Magdalenę Marszałek.

 str. 4

Trwają
przygotowa-
nia do ŚdM  
w Krakowie

„Błogosławieni 
miłosierni,  
albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią”  
(Mt 5,7) to hasło 
Światowych dni Młodzieży, 
które odbędą się w dniach 
26-31 lipca 2016 r. 

20 – 25 lipca poprzedzą je 
Dni w Diecezjach w całej Polsce.  
W parafiach dekanatu tuchow-
skiego już trwają przygotowania 
do tego wydarzenia.

 str. 8

13 kwietnia 2016 r.  
w Sejmie RP 
odbyła się 

inauguracja działalności 
Polskiej Federacji 
Producentów Wina! 

Polska Federacja Producentów 
Wina to organizacja zrzeszająca 
profesjonalnych producentów wina 
gronowego w Polsce za cel stawia-

jąca sobie konsolidację środowiska 
winiarskiego wokół wspólnych 
celów i interesów branżowych.

Reprezentanci prawie wszystkich 
organizacji winiarskich z Polski 
przybyli do Warszawy, aby prze-
kazać postulaty polskich winiarzy 
na ręce ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi. 

 str. 5

Tuchów gościł wybitnego 
polskiego aktora –
Mariana dziędziela

Nauczycielka 
z Tuchowa 
w Must Be 
The Music

Katarzyna Wrona 
– nauczycielka 
wiolonczeli w Szkole 

Muzycznej I stopnia  
w Tuchowie wraz  
z zespołem Chilla Quartet 
wystąpili w Must Be The 
Music – Tylko Muzyka.

 str. 13

dopłaty 
bezpośrednie 
dla rolników

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
przypomina, że 16 maja 

upływa termin składania 
wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich za 
2016 rok.

 str. 21

Stowarzysze-
nie Rozwoju 
jodłówki  
Tuchowskiej  
i jej Mieszkań-
ców porusza 
mieszkańców 
gminy!

Głosując na plenerową 
siłownię, dajesz szansę 
jej stworzenia.

 str. 21

W tym roku potrwają 
od maja do 
czerwca.

W ramach obchodów zaplano-
wano wiele wydarzeń kulturalnych 
i sportowych.

Festiwale, pikniki, koncerty, 
konferencje to tylko niektóre 
z zaplanowanych atrakcji. 

Inauguracja już 3 maja 2016 r. na 
tuchowskim rynku podczas 3Maj 
Się Zdrów. 

 str. 32
Z okazji 1050. 
rocznicy  
Chrztu Polski 
o. K. Plebanek 
przybliża postać 
św. Wojciecha 

Właściwie Wojciech 
Sławnikowic, 
urodzony  

w libicach w Czechach, 
wszechstronnie 
wykształcony i zdolny. 

Został kapłanem, a następnie 
biskupem Pragi. Zginął męczeńską 
śmiercią. Jest jednym z głównych 
patronów Polski.

 str. 6

18 kwietnia 2016 r. 
Komisja do 
spraw wyboru 

strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność – w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
– zakończyła ocenę  
złożonych lokalnych strategii 
rozwoju i dokonała ich 
wyboru. 

Do realizacji zostały wybrane 
wszystkie 32 lokalne strategie rozwoju 

– wśród nich strategia Pogórzań-
skiego Stowarzyszenia Rozwoju – 
które mieszczą się w limicie środków 
(EFRROW i  EFMR), dostępnych 
dla Województwa Małopolskiego. 
Niewątpliwie jest to dobra wiadomość 
dla mieszkańców gmin: Tuchów, 
Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, 
Szerzyny i Gromnik. Dzięki realizacji 
strategii możliwe będzie wykonanie 
wielu projektów w gminach, instytu-
cjach, stowarzyszeniach oraz przez 
przedsiębiorców. 

 str. 2

Postulaty polskich winiarzy  
w Sejmie RP

Podczas spotkania  
aktor opowiadał  
o swoim dzieciństwie, 

pasjach, szkole aktorskiej, 
tajnikach zawodu aktora, 
rolach teatralnych  
i filmowych, a cytat  
z „Wesela” Wyspiańskiego 
„trza być w butach na 
weselu”, stał się myślą 
przewodnią spotkania oraz 
życia Mariana dziędziela – 
„zawsze trzeba być  
w porządku”. 

 str. 10
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Termomodernizacja 
zakończona

Meszna Opacka  
widziana oczami dzieci

Czerwiec 
bogaty  
w
wydarzenia 

Aktywny Dzień Dziecka, 
Sanktuaryjny Festyn 
Rodzinny, Sesja 

Naukowa, Bieg Burzyński, 
Tuchowski Rynek Sztuki.

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

 str. 17, 29-32

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

Profilaktycznie 
i muzycznie podczas 
3Maj się Zdrów, 

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

 str. 12-13, 18, 25

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

3 maja w wymiarze 
patriotycznym i religijnym

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

Blisko 315 mln złotych 
dla LGD z Małopolski!

60-lecie OSP Karwodrza

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

Moc  
pozytywnej 
energii…

25 maja br. w sali 
widowiskowej 
Domu 

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

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

 str. 9

Od 2014 r. trwała 
realizacja projektu  
pn. „Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 
publicznej w Tuchowie”. 

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

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

 str. 2

Jak będzie wyglądała 
Meszna Opacka za 
kilkadziesiąt lat? 

O  przyszłości z  uczniami 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Mesznej Opackiej rozmawiała 
Elżbieta Moździerz.

 str. 14

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

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

To niecodzienne wydarzenie 
zgromadziło bardzo dużą liczbę 
osób.

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

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

Głosowanie rusza 18 czerwca 
i potrwa do 6 lipca.

 str. 8

„Panno Święta, co jasnej bronisz
Częstochowy
I w Ostrej Świecisz Bramie /…/.
Jak mnie dziecko, do zdrowia 
przywróciłaś cudem /…/
Tak nas powrócisz cudem na
Ojczyzny łono /…/”.

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

 str. 4

18 maja br. marszałek 
małopolski – 
Stanisław Sorys 

przekazał przedstawicielom 
LGD umowy ramowe 
na realizację Lokalnych 
Strategii Rozwoju. 

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

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

 str. 2

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

msza św. przy Zespole Szkół 
w Karwodrzy. 

Dokonano przeglądu podod-
działów i  wręczono odznaczenia. 

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

 str. 16

Grupa nieformalna 
„Nastawieni Na 
Kulturę”, działająca 

przy Domu Kultury 
w Tuchowie składa 
serdeczne podziękowania 

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

Zagłosuj i Ty!
 str. 8
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W 120.  
rocznicę  
urodzin  
Mordechaja 
Ardona 

Z tej okazji 16 czerwca 
br. w Tuchowie 
odbyła się uroczystość 

odsłonięcia dwóch 
tablic pamiątkowych: 
upamiętniającej światowej 
sławy izraelskiego  
malarza XX wieku – 
Mordechaja Ardona, który 
pochodził z Tuchowa 
oraz poświęconej Żydom 
z Tuchowa i okolic, 
którzy w 1942 roku 
przebywali w utworzonym 
w zachodniej części 
naszego miasta getcie, 
skąd zostali wywiezieni do 
obozu zagłady w Bełżcu. 

Specjalnie na to wydarzenie 
przybyła pani Urszula Gacek – 
konsul generalny RP w Nowym 
Jorku. W tym dniu w tuchow-
skim Domu Kultury odbyła się 
również konferencja naukowa 
poświęcona postaci i  twór-
czości Mordechaja Ardona oraz 
tuchowskim Żydom. 

 str. 2

Syn kowala i sołtysa świętym

Podczas pleneru malarskiego 
rozmowa z Elżbietą Ledecką

Sukcesy orkiestry z Siedlisk 
– pierwsze miejsce, 
buława i koncert

Pełną parą ruszył projekt 
„Moc pozytywnej energii”

I Sympozjum
historyczne  
w Burzynie

11 czerwca po 
raz pierwszy 
zorganizowane 

zostało sympozjum 
historyczne na temat 
działalności Filareckiego 
Związku Elsów i znanego 
z tej działalności ośrodka 
w Burzynie. 

W sympozjum uczestniczyli 
zaproszeni goście oraz świadkowie 
tamtych wydarzeń.

 str. 3
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O. Kazimierz Plebanek 
przybliża postać 
św. Stanisława 

Papczyńskiego –  
kolejnego polskiego świętego. 

Jaka była jego droga do świętości?  
Był postacią barwną, miał burzliwe 
dzieciństwo, studiował w kolegiach 
jezuickich, ukończył studia teologiczne, 
uwielbiał pływanie. Rodzice chcieli, 
żeby się ożenił… jednak on wybrał 
drogę życia zakonnego. 6 czerwca br. 
papież Franciszek wpisał go do katalogu 
świętych. To święty na nasze czasy. 

 str. 8

Czy obraz poprawnie 
namalowany musi 
zachwycać? Jak dotrzeć 

do odbiorcy?

 Z Elżbietą Ledecką – uczestniczką 
kilkunastu plenerów malarskich 
„Sacrum”, które od 17 lat odbywają 
się w Tuchowie rozmawiała Elżbieta 
Moździerz. W  rozmowie m.in. 
o rozwoju artystycznym, malarstwie, 
plenerach, promowaniu sztuki i mężu,  
Lechu Ledeckim – nieodłącznym 
partnerze w pracy artystycznej... 

 str. 10-11

Na upalne, 
letnie dni 
Epoka
lodowcowa 5: 
Mocne 
uderzenie

Kino Promień  
w Tuchowie, Maniek, 
Diego i Sid zapraszają 

od 29 lipca do 3 sierpnia 
oraz od 5 do 10 sierpnia.

Dobra zabawa gwarantowana!

 str. 31

Parafialna Orkiestra 
Dęta z Siedlisk podczas 
finału 39. Małopolskiego 

Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY w Nowym 
Sączu, w grupie orkiestr 
parafialnych, zdobyła 

I miejsce, natomiast za 
najlepszą prezencję i grę 
w marszu otrzymała buławę.

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

 str. 3

W ramach realizacji 
projektu 5, 18 i 19 
czerwca br. odbyły 

się pikniki integracyjne 
w Łowczowie, Mesznej 
Opackiej, Dąbrówce 
Tuchowskiej, Lubaszowej 
i Piotrkowicach.

Było rodzinnie i  towarzysko, 
barwnie i  wesoło. Nie zabrakło 
uśmiechu, radości, wspólnej zabawy, 
konkursów z nagrodami i występów. 
A wszystko to dzięki Stowarzyszeniu 
„Edukacja Drogą do Sukcesu”, które 
pozyskało na ten cel środki finan-
sowe z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich.  

 str. 12-14

Wielki Odpust Tuchowski 2016 

400 biegaczy w Burzynie

1 lipca w bazylice mniejszej 
w Tuchowie rozpocznie się 
Wielki Odpust Tuchowski 

ku czci Matki Bożej. 

Przed cudownym obrazem będą modlić 
się m.in.: rodziny, chorzy, osoby duchowne, 
rolnicy i pszczelarze, żołnierze, samorzą-
dowcy i kolejarze. W tym roku przebiegał 
będzie pod hasłem „Z Matką Miłosier-
dzia po nowe życie w Chrystusie”. Odpust 
potrwa do 10 lipca, szczegółowy program 
na plakacie. 

 str. 32

11 czerwca br. 
podczas 3. Biegu 
Burzyńskego im. 

prof. J. Sajdaka z REGATTA 
na starcie stanęło blisko 
400 biegaczy z całej Polski, 

startujących na kilku 
dystansach. 

To było prawdziwe święto 
biegania w dolinie rzeki Białej.  

 str. 30
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Uczestnicy ŚDM gościli  
w dekanacie tuchowskim

Światowe Dni Młodzieży  
w Krakowie  
z papieżem Franciszkiem

Blisko 80 tys. 
pielgrzymów  
w tuchow-
skim 
sanktuarium

W niedzielę  
10 lipca br. 
w bazylice 

mniejszej w Tuchowie 
zakończył się Wielki 
Odpust Tuchowski. 
Podczas dziesięciu dni 
odpustu do tronu Matki 
Bożej pielgrzymowało 
około 80 tys. osób z kraju 
i zagranicy.

Tegoroczny odpust przebiegał 
pod hasłem Z Matką Miłosier-
dzia po nowe życie w Chrystusie. 
Codziennie pielgrzymi uczestni-
czyli w sprawowanych mszach św. 
oraz nabożeństwach: Godzinkach 
ku czci Niepokalanego Poczęcia 
NMP, koronce do Miłosierdzia 
Bożego, różańcu na dróżkach 
różańcowych, drodze krzyżowej, 
Nieszporach Maryjnych oraz 
Wieczorach Maryjnych.
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Największe wydarzenie 
2016 r. w branży winiarskiej 
odbędzie się w Tuchowie

Czy Tobie coś mówi nazwisko Ardon?

Miliony turystów nie mogą 
się mylić - Prowansja  
i Lazurowe Wybrzeże

Prawie 8 000,00 zł  
dla chorego Adasia 

Finał projektu TESCO

Święta Kinga  
– kobieta 
przedsiębiorcza 

Była samodzielną 
i energiczną kobietą 
o niezwykłej 

osobowości.

Nazywana matką i orędow-
niczką kultury polskiej. Jest 
patronką górników i  samorzą-
dowców. O. Kazimierz Plebanek 
przybliża postać św. Kingi. 
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Andrzej  
Sikorowski  
i Maja  
Sikorowska 
z zespołem 
wystąpią na 
tuchowskim 
rynku

7 sierpnia (niedziela) 
2016 r. godz. 19.00

Szczegóły na stronach interne-
towych i plakatach.

Zapraszamy!

 str. 2

Przez pięć dni, 
od 20 do 25 lipca br.  
w dekanacie tuchowskim 

trwał Tydzień Misyjny ŚDM. 

Wzięli w nim udział pielgrzymi 
z Francji i Ukrainy – uczestnicy ŚDM 
Kraków 2016. Był to czas przygotowania 
na spotkanie z papieżem Franciszkiem, 
wspólną modlitwę oraz integrację miesz-
kańców z pielgrzymami. Goście z zagra-
nicy mieli również okazję zwiedzić 
i poznać nasz region, co niewątpliwie jest 
promocją dla miasta i gminy Tuchów.

 str. 4

26 lipca br. kardynał 
Stanisław Dziwisz 
przewodniczył 

mszy św. na krakowskich 
Błoniach inaugurującej  
31. Światowe Dni Młodzieży.

Otwarciu ŚDM towarzyszył 
hymn Błogosławieni Miłosierni, 
a w centrum tego wydarzenia była 
postać św. Jana Pawła II.

Hasłem ŚDM były słowa: „Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”.

Wszyscy z niecierpliwością czekali 
na Ojca Świętego, który przyleciał 

do Krakowa 
27 lipca w godzi-
nach popo-
łudniowych. 
Była to już jego 
trzynasta zagra-
niczna podróż 
a p o s t o l s k a , 
która trwała do 
31 lipca.

R a d o ś ć 
m ł o d y c h 
z całego świata 
była ogromna! 
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Prowansja i Lazurowe 
Wybrzeże są cudowne, 
zachwycające, 

wprawiające w otępienie 
z zachwytu. Są to jednak 
miejsca, które dla 
większości osób pozostają 
tylko w sferze marzeń. 

Dla niektórych marzenia te 
spełniły się… Poczuli zapach fran-

cuskich perfum i lawendy, przeszli 
Aleją Gwiazd, weszli do jaskini 
hazardu… Co jeszcze niezwy-
kłego zobaczyli? Halina Piotrowska 
miała okazję wziąć udział w  tej 
niewątpliwie wspaniałej, waka-
cyjnej wyprawie, a swoje wrażenia 
skrzętnie opisała.

 str. 16-17

Podczas pikniku 
charytatywnego 
zorganizowanego 

10 lipca br. przez 
Stowarzyszenie „Moje 
Siedlisko” z Siedlisk zebrana 
została kwota 7950,25 zł. 

Pieniądze te stowarzyszenie prze-
kazało rodzinie chorego na SMA 
7-miesięcznego Adasia Skrzypka 
z Tarnowa. To wielka radość móc pomóc 
drugiemu człowiekowi, a  zwłaszcza 
bezbronnemu, choremu dziecku.
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Wydawać by się 
mogło, że to tylko 
5000,00 zł, które 

udało się pozyskać. Wbrew 
pozorom to duża kwota, 
dzięki której możliwe 
było zorganizowanie 
wakacyjnego tygodnia 
pełnego wrażeń dla prawie 

trzydzieścioro dzieci 
z gminy Tuchów oraz 
dwóch seansów w 
kinie plenerowym 
dla wszystkich 
zainteresowanych.

Mogły one bowiem uczestniczyć 
w zajęciach i warsztatach o charak-
terze edukacyjnym, kulturowym, 
rekreacyjnym i ruchowym zorga-
nizowanych w ramach realizacji 
programu TESCO „Decydujesz 
Pomagamy”. Zabawa była na całego, 
a uczestnicy z całą pewnością mogą 
potwierdzić, że nie było ani nudy, 
ani marudy!

 str. 14

W dniach 5-7 sierpnia  
w Tuchowie będą 
miały miejsce:  

I Międzynarodowy Festiwal 
Wina TUCHOVINIFEST 2016 
oraz XI Konwent Polskich 
Winiarzy.

Swój udział zgłosiło prawie 
40 przedstawicieli winnic, produ-
centów sprzętu, maszyn i akcesoriów 
winiarskich.

 str. 2-3

21 lipca br. w Muzeum 
Miejskim w Tuchowie 
została otwarta 

wystawa pt. „Mordechaj 
Ardon” poświęcona światowej 
sławy malarzowi, który był  
synem tuchowskiego 
zegarmistrza i mieszkał 
w Tuchowie przy  
ul. Daszyńskiego.

Wernisaż poprowadzili: Tomasz 
Wantuch – przewodniczący TMT oraz 
Elżbieta Moździerz – wiceprzewod-

nicząca TMT, którzy 
w ciekawy i interesu-
jący sposób przybliżyli 
postać artysty i  jego 
twórczość.

Wystawa potrwa 
do 1 sierpnia br. 
Ponownie będzie ją można oglądać 
od 15 sierpnia do 15 października br.

Kim był Ardon?  Postać artysty, 
jego pobyt w Tuchowe, pracę twórczą 
i jego dzieła przybliża E. Moździerz.

 str. 11

Stowarzyszenie 
Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnospraw-

nych „Nadzieja” przebywało 
w dniach 4 - 9 listopada 
w Zakopanem w Ośrodku 
Wypoczynkowo-Reha-
bilitacyjnym „Marzenie” 
w ramach projektu 
„Tatrzańska szarotka” – 
edycja VI. sześciodniowy 
pobyt był wielką radością 
dla 52-osobowej grupy – 
członków naszego stowa-
rzyszenia i kilku osób 
z stowarzyszenia Śds 
w Nowodworzu jako  
mieszkańców Tarnowa. 

Podopieczni uczestniczyli w zaję-
ciach z  pedagogiem specjalnym, 
w rehabilitacji na basenach termal-
nych, spotkaniach i  wycieczkach 
integracyjnych, wieczorkach regio-
nalnych, warsztatach rękodzieła 
– wykonując metodą filcowania 
szarotki. Przez film 3D mieli możli-
wość duchowego przeniesienia się 
w wysokie szczyty górskie, poznania 
roślin i zwierząt górskich. Uczestnicy 
zachwycali się budownictwem regio-
nalnym, sakralnym. Opiekunowie na 
spotkaniu z radcą prawnym mogli 
zapoznać się z ustawami prawnymi 
i uzyskać odpowiedzi na nurtujące 
pytania dotyczące ubezwłasno-
wolnienia podopiecznych, mogli 
zaczerpnąć wiedzy na temat różnych 
trudnych spraw. Stowarzyszenie 
uzyskało dotację na mocy uchwały 
przyznanej przez Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego w drodze 

konkursu. Wyjazd był dla uczest-
ników niezwykłą atrakcją, okazją 
do wspólnego przebywania poza 
miejscem swego zamieszkania, do 
radosnej integracji, poznania wielu 
spraw przez liczne zajęcia. Opty-
malne warunki panujące w Ośrodku 
„Marzenie”, rodzinna atmosfera 
sprzyjały dobremu samopoczuciu 
uczestników. Pobyt zacieśnił więzi 
w grupie i dał wiele powodów do 
radości, do spojrzenia na rzeczywi-
stość w innym, barwniejszym świetle. 
Nie bez przyczyny tej edycji projektu 
daliśmy tytuł „Tatrzańska szarotka”. 
Szarotka górska jest szara podobnie 
jak szare jest życie rodzin, w których 
jest osoba niepełnosprawna. Życie 

to, jednak nie musi być takie szare, 
dzięki takim projektom, dzięki rozu-
miejącemu te sprawy otoczeniu. 
Szarotka mimo, że jest szara, jest 
piękna, podobnie jak może być piękne 
życie każdej osoby, także tej niepełno-
sprawnej, która ma prawo do ochrony, 
do życia. Osobie tej nie wolno czynić 
krzywdy, ma prawo do urodzenia się 
i życia, podobnie jak ten kwiat górski 
objęty ochroną. Szarotkę górską 
zgina silny wiatr halny. Podobnie jest 
w życiu, bo osoby niepełnosprawne też 
narażone są na wiele przeciwności, ale 
dzięki zrozumieniu i pomocy drugiego 
człowieka przetrwają.
 sekretarz stowarzyszenia 
„Nadzieja” grażyna gut

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Zakopanem

Podziękowanie
Stowarzyszenie „Nadzieja” serdecznie dziękuje osobom, 

które okazały swą pomoc finansową w celu dokupienia działki 
pod budowę planowanego ośrodka dla podopiecznych 

Stowarzyszenia. Bardzo prosimy o dalszą pomoc na ten cel.
Na konto Stowarzyszenia wpłynęło 29 939,97 zł

Dla osób chętnych, które chciałyby udzielić pomocy 
podajemy numer specjalnie otwartego konta 

na cel powiększenia działki i budowę ośrodka:
BS w Bieczu Nr 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001

Dziękujemy członkom Koła Pszczelarzy 
za tradycyjne przekazanie miodu w ilości 38 l 

podopiecznym Stowarzyszenia „Nadzieja”.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, 
które w różny sposób wspierają 

działalność statutową Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja” 
Marian Gut

Z okazji 
świąt Bożego Narodzenia  
i nowego roku 2017

wszystkim Przyjaciołom, 
sympatykom

najserdeczniejsze życzenia 
radości płynącej

od Nowonarodzonego 
jezusa

składa w imieniu  
stowarzyszenia 
Rodziców  

i Przyjaciół Osób  
Niepełnosprawnych 

„Nadzieja”
Prezes Marian gut

„Świąteczne nutki dla Adasia”
19 grudnia w hali MOsiR odbył 

się organizo-
wany przez Zespół szkół 
w Tuchowie koncert chary-
tatywny „Świąteczne nutki 
dla Adasia”. 

Na scenie wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
śpiewając kolędy i pastorałki. Młodzi 
artyści z wielkim zaangażowaniem 
zaprezentowali się przed licznie zgro-
madzoną publicznością. Całkowity 
dochód z koncertu został przekazany 

na leczenie małego Adasia Skrzypka 
z  Tarnowa. Wszystkim ludziom 
dobrego serca za wsparcie naszej akcji 
dziękują organizatorzy koncertu. 

Barbara Potok
jadwiga Moździerz



Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć 
grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną 
wszelkie spory…

Takim właśnie dniem 
jest „Noc wigilijna 
ze św. Mikołajem”, 

która stała się już tradycją 
zapisaną w historii  
ZsP w Olszynach. 

Wolontariusze oraz nauczyciele 
z  Barbarą Duran na czele po raz 
kolejny zorganizowali takie spotkanie, 
które stało się uwieńczeniem tego-
rocznego „Festiwalu Serca”. Festiwal 
dofinansowany był ze środków PCPR 
z Tarnowa oraz dzięki współpracy 
pomiędzy LKS Olszynka z  Ołpin 
i  Związkiem Plastyków Artystów 
Rzeczpospolitej Polskiej O/ Rzeszów 
na czele z Ingą Marczyńską.

5 grudnia 2016 r. o godzinie 17.00 
odbyło się uroczyste spotkanie, które 
rozpoczęliśmy mszą św. pod prze-
wodnictwem ks. Marcina Kiliana. 
Wysłuchaliśmy również homilii, 
w której ksiądz katecheta przybliżył 
nam postać św. Mikołaja. Następnie 
przyznano podziękowania wszystkim, 
którzy wspierali akcje zorganizo-
wane w ramach „Festiwalu Serca”. 
Mogliśmy również cieszyć się obec-
nością kleryków z Lubaszowej, którzy 
jak aniołowie czuwali i prowadzili 
z wolontariuszami zabawy animacyjne. 
Kolejno przyszedł czas na spotkanie 
z aniołami i  św. Mikołajem, którzy 
przedstawili opowieść o spełnianiu 
próśb za wstawiennictwem tego 
świętego. Po skończonej inscenizacji 
dzieci spotkały się z długo wyczeki-
wanym gościem i otrzymały wspaniałe 
prezenty. Wystąpili także: szkolny chór, 
Sylwia, Maja i  Asia. Po wszystkim 
nadszedł czas na wspólne zabawy, 
śpiewy i poczęstunek. Na twarzach 
dzieci widniały ogromne uśmiechy, 
które zarażały wszystkich dookoła. 

„Noc wigilijna ze św. Mikołajem” 
to niezwykły dzień dla każdego, kto 
jest obecny na tym spotkaniu. Sprawia 
niemałą radość dzieciom, dorosłym 
i  wolontariuszom. Jestem dumna, 
iż mogę być częścią tak wspania-
łego przedsięwzięcia i móc pomagać 
w jego tworzeniu. Po raz kolejny praca 
w wolontariacie daje mi masę pozy-
tywnych emocji. 

Karolina Niziołek 
kl. III gim.

Kolejna ,,Noc wigilijna ze świętym 
Mikołajem” dała mi jak zawsze wiele 
radości. Możliwość pomocy innym 
dostarcza mi wiele satysfakcji oraz 
poczucie spełnienia. To właśnie na 
takich spotkaniach każdy może dać 
z siebie wszystko, nie oczekując nic 
w zamian. Uśmiech i radość dzieci 
to dla nas wystarczająca zapłata, 
bo uświadamia nam, że taka pomoc 
jest potrzebna. Mam nadzieję, że 
to spotkanie zapadnie na długo 
w naszych sercach, jak i w sercach 
naszych podopiecznych.

Klaudia Rąpała 
kl. III gim.

Raz do roku, zimową porą odbywa 
się noc ze Świętym Mikołajem. Mikołaj 
przychodzi wtedy do grzecznych dzieci, 
zostawiając im wymarzone prezenty. 
Dzieci z niecierpliwością czekały na 
ten dzień. 5 grudnia w naszej szkole 
panowała baśniowa atmosfera. Kiedy 
na salę wkroczył szanowny Święty 
Mikołaj wraz z zastępem aniołków 
mu pomagających, wszyscy z zacieka-
wieniem obserwowali długą, śnieżno-
białą brodę i wystający brzuch. Wczo-
rajszy wieczór przesycony był ciepłymi 
słowami i uśmiechami od ucha do 
ucha. Dzieci radowały się z otrzyma-
nych prezentów, rodzice byli dumni ze 
swoich pociech, a Święty Mikołaj znów 
spełnił swoją rolę – uszczęśliwił grzecz-
nych. Panowała świąteczna atmos-
fera. Mikołaj zachęcał zebranych do 
wspólnych harców przy klasycznych, 
bożonarodzeniowych utworach, bez 
których z resztą nie byłoby tak przy-
jemnie. Blask i aromatyczny zapach 
świec wprawiały w wigilijny nastrój. 
Słowem podsumowania – wczorajszy 

wieczór przemienił się w najpraw-
dziwszą, najpiękniejszą baśń jaka 
istnieje!

Aleksandra Walaszek 
kl. III gim.

Śpieszmy się kochać, ludzie tak 
szybko odchodzą.

5 grudnia 2011 roku Ewelina 
Leszkiewicz w wieku 23 lat odeszła 
do Domu Pana.

Ewelina była naszą koleżanką 
z klasy, była bardzo wesołą i pogodną 
dziewczynką, a  zarazem bardzo 
bezpośrednią i  niezwykle upartą. 
Nie było dla niej rzeczy niemożliwej 

do zrobienia. Zawsze potrafiła nas 
rozśmieszyć i  rozładować napiętą 
atmosferę, nigdy nie przeszła obojętnie 
obok smutnej osoby, przytuliła się 
i mówiła „damy radę”, dawała nam 
tyle radości i przykład, że w życiu 
nigdy nie wolno się poddawać!!!

Ewelina na zawsze pozostanie 
w naszych sercach.

Alicja Bąk (Czuba)

5 grudnia to kolejny dzień, 
o którym nie możemy zapominać. 
Praca, którą wykonuje się za darmo, 
z  potrzeby serca, jest istotnie 
bezcenna. W celu wyrażenia uznania 
dla trudu wolontariuszy na całym 
świecie z inicjatywy ONZ od 1986 r. 
obchodzony jest MIĘDZYNA-
RODOWY DZIEŃ WOLONTA-
RIUSZA. To doskonała okazja, by 
uświadomić społeczeństwu wysiłek 
jaki wkładają w niesienie pomocy 
innym. W tym wyjątkowym dniu 
składam wszystkim WOLONTA-
RIUSZOM – ANIOŁOM uznanie 
jako wyraz szczególnej postawy 
pełnej wrażliwości, zrozumienia 
i chęci niesienia pomocy. Dziękuję 
za radość, którą sprawiacie ludziom 
potrzebującym. 

„I Ty możesz zostać Aniołem – 
dołącz do nas”.

Barbara duran
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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.  

 str. 10

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.

 str. 26

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.

 str. 31

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. 

 str. 17

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.

 str. 3-5

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. 

 str. 6-7

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! 

 str. 30

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.

 str. 8-15
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Podziękowania dla 
Magdaleny Marszałek, 
skarbnika gminy Tuchów 
i Andrzeja Mleczki, sołtysa 
Dąbrówki Tuchowskiej za:

Z sowieckich 
łagrów  
na ołtarze –  
kolejny  
błogosławiony 

11 września br. 
w Karagandzie 
beatyfikowany 

został ks. Władysław 
Bukowiński

O. Kazimierz Plebanek przy-
bliża ciekawą historię życia pierw-
szego błogosławionego Kościoła 
rzymskokatolickiego, który był 
apostołem Kazachstanu, ojcem 
duchownym najbardziej opusz-
czonych i  nieszczęśliwych na 
nieludzkiej ziemi – na jego grobie 
napisano: „Kochał ludzi i prowa-
dził ich do Boga”. Opowiada 
o  jego drodze do kapłaństwa, 
cudownym ocaleniu życia, 
pobycie w więzieniu i w łagrach… 

 str. 4

Elżbieta 
Moździerz 
rozmawiała 
z Sewerynem 
Gierałtem 

W rozmowie 
m.in. o sporcie, 
pracy i udziale 

Macieja Nalepki 
w paraolimpiadzie w Rio 
de Janeiro.

A także o emocjach towarzy-
szących skokom ze spadochronu 
i nurkowaniu, pracy wolontariac-
kiej, tworzeniu wielkoformato-
wych billboardów dla czeskiego 
klubu bokserskiego, projekto-
waniu fototapet i nadruków na 
koszulki.

 str. 20-21

Poczucie dobrze wypełnionego 
obowiązku służbowego – skarbnik 
z powołania. 

Przez lata sumiennie i rzetelnie 
wykonywała swoje obowiązki służ-
bowe. Profesjonalnie i  odpowie-
dzialnie, z troską i zaangażowaniem 
dbała o  budżet i  finanse gminy. 
Wniosła nieoceniony wkład w rozkwit 
tuchowskiego samorządu oraz dyna-
miczny rozwój społeczno-gospodarczy 
miasta i  gminy. Zawsze życzliwa, 
służąca wsparciem i dobrą radą.

Człowiek bez reszty oddany 
pracy społecznej – sołtys z powo-
łania. 

Przez trud i  wysiłek włożony 
w wykonywanie swoich obowiązków 
zyskał zaufanie i szacunek mieszkańców 
wsi. Przez lata z oddaniem i zaangażo-
waniem służył lokalnej społeczności, 
podejmował działania na rzecz rozwoju 
sołectwa, a tym samym całej gminy. 
Pogodnego usposobienia, zawsze 
uśmiechnięty, radosny, roztaczający 
życzliwość wokół siebie. 

77. rocznica wybuchu  
II wojny światowej

1 września 2016 r. 
tuchowianie uczcili 
kolejną rocznicę 

bolesnych wydarzeń  
z 1 września 1939 r.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Tuchowa wzięli udział w uroczysto-
ściach religijno-patriotycznych, które 
odbyły się w kościele pw. św. Jakuba 

Apostoła oraz pod pomnikiem ofiar 
II wojny światowej. Odmówiono 
modlitwę oraz odczytano apel pole-
głych. W hołdzie poległym i pomor-
dowanym delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów, młodzież przedstawiła 
okolicznościowy montaż poetycko-
-muzyczny.

 str. 2

W sobotę  
24 września 2016 r. 
w Małopolskim 

Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Miasteczku Galicyjskim 
w Nowym Sączu odbył się 
koncert laureatów  
39. Małopolskiego Festiwalu 
Orkiestr Dętych  
ECHO TROMBITY.

Podczas koncertu wystąpiła Para-
fialna Orkiestra Dęta z Siedlisk, która 
zajęła I miejsce w grupie orkiestr 
parafialnych oraz zdobyła puchar 
biskupa Andrzeja Jeża, ordynariusza 
diecezji tarnowskiej.

Redakcja „Kuriera Tuchowskiego” 
składa serdeczne gratulacje i życzy 
dalszych muzycznych sukcesów.

 str. 6-7

Wołyń

Premiera w Kinie 
Promień  
w Tuchowie

Wstrząsające obrazy przy-
bliżają widzowi dramat rozgry-
wający się w  tamtym czasie 
i tamtym miejscu…

Wołyń to film przeciwko nacjo-
nalizmowi i nienawiści. Zrobiony 
po to, by pamiętać, a nie żeby się 
mścić. Nie jest podręcznikiem 
historii, to moje spojrzenie na 
tamte wydarzenia. Wierzę, że 
widz po seansie przytuli swoje 
dziecko i  inaczej popatrzy na 
świat – powiedział portalowi 
tvp.info reżyser filmu Wojciech 
Smarzowski.  
Film Wołyń od 7 października 
w kinie Promień. 

 str. 23

11 lat służby 
i oddania dla 
miasta i gminy 

13 lat pracy 
społecznej 
na rzecz sołectwa

Pierwsze miejsce dla  
Parafialnej Orkiestry 
Dętej z Siedlisk

Wdzięczność oraz wyrazy szacunku i uznania dla Magdaleny Marszałek 
oraz Andrzeja Mleczki wyrazili przedstawiciele władz samorządowych 
oraz jednostek organizacyjnych gminy Tuchów 28 września br. podczas 
XXX sesji Rady Miejskiej w Tuchowie. 

 str. 3
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Wymień piec! 

Gmina Tuchów stara 
się o uzyskanie 
dofinansowania na 

wymianę kotłów dla swoich 
mieszkańców. W związku 
z tym zachęcamy do 
wypełnienia ankiety – 
wstępnej deklaracji udziału 
w projekcie pn. „Poprawa 
jakości powietrza w gminie 
Tuchów poprzez wymianę 

starych kotłów na paliwa 
stałe w indywidualnych 
gospodarstwach domowych 
– na nowe, wykorzystujące 
paliwa gazowe i stałe”.

Szukasz oszczędności w kosztach 
ogrzewania? Chcesz wymienić stary 
piec? Zgłoś chęć wymiany kotła! 
Wypełnij ankietę! 

Zapoznaj się z ważnymi, szczegó-
łowymi informacjami na ten temat.

 str. 21

Rozmowa  
z burmistrzem  
Tuchowa  
o oświacie  
i inwestycjach 

 str. 3

Cud Ratówek

Na polowym ołtarzu 
umieszczono obraz 
Matki Boskiej 

Tuchowskiej. Na polanie 
zatknięto biało-czer-
wone proporce, koło 
ołtarza żołnierze usta-
wili się w czworobok. 
Podczas mszy św. kapelan 
ks. Stanisław Pycior 
ps. „Gruda” zawierzył 
partyzantów Batalionu 
„Barbara” 16. Pułku 

Piechoty Armii Krajowej 
Matce Bożej Tuchowskiej. 
I nie zawiódł się…

Partyzanci zawdzięczają Matce 
Bożej Tuchowskiej „cudowne” 
wyjście z niemieckiego okrążenia 
na Ratówkach. Dowódca batalionu 
kpt. „Leliwa” wszystko postawił na 
Maryję, modlił się do niej i publicznie 
27 maja 1979 roku dał tego świa-
dectwo, a o. Plebanek jako ówczesny 
kustosz sanktuarium potwierdza 
„Cud Ratówek” i opisuje go. 

 str. 4

70. rocznica rozpoczęcia 
kształcenia zawodowego  
w Tuchowie 

Oddano do użytku nowe 
sale SM I st. w Tuchowie, 
sali kameralnej nadano imię 
Agnieszki Kowalik

Obchody tej rocznicy 
odbyły się  
15 października 2016 r. 

W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele 
władz powiatu i samorządu 
lokalnego, obecni  
i emerytowani nauczyciele, 
uczniowie i absolwenci  
oraz zaproszeni goście. 

Zasłużonym dla szkolnictwa 
zawodowego w Tuchowie wręczono 
wyróżnienia imienia Józefa Hołdy, 
założyciela szkoły. Otrzymali je byli 
dyrektorzy: Marian Kras, Czesław 
Sulimka, Adam Drogoś oraz emery-
towany polonista Józef Kozioł.

Zapraszamy do przeczytania 
relacji z tej uroczystości. 

 str. 6-8

6 października oddano 
do użytku kolejne sale 
Szkoły Muzycznej I st. 

w Tuchowie w budynku przy 
ul. Jana Pawła II. W tym 
dniu miała miejsce również 
podniosła uroczystość 
nadania sali kameralnej 
imienia Agnieszki Kowalik.

Agnieszka Kowalik – zasłużona 
nauczycielka i pedagog, założy-
cielka i prawie przez 20 lat dyrektor 
Społecznego Ogniska Muzycznego,  
pomysłodawczyni utworzenia szkoły 
muzycznej w Tuchowie oraz organi-
zatorka Małopolskiego Konkursu 
Pianistycznego w Tuchowie – znana 
i wielka postać tuchowskiej kultury.

 str. 10

Projekt współpracy 
polsko-niemieckiej 
zrealizowany

Budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej 
w Zabłędzy rozpoczęta!

Nagroda 
im. Tade-
usza Tertila 
dla tucho-
wianki

Karolina Wrona 
zdobyła nagrodę 
im. Tadeusza Tertila 

za najlepszą pracę 
inżynierską o tematyce 
związanej z Tarnowem 
lub powiatem 
tarnowskim obronioną 
w roku akademickim 
2015/2016. Do konkursu 
zgłosiło się 14 osób.

Temat jej pracy inżynierskiej 
to „Akupunktura miasta na przy-
kładzie historycznego centrum 
Tarnowa a uchwała o utworzeniu 
parku kulturowego”. Nagrodę 
odebrała 27 października 2016 r. 
podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej w  Tarnowie i  Rady 
Powiatu Tarnowskiego.

Redakcja „Kuriera Tuchow-
skiego” serdecznie gratuluje 
i życzy sukcesów w pracy zawo-
dowej!

 str. 8

„Przestrzenie 
współpracy 
polsko-niemieckiej 

z perspektywy 
społeczności Illingen 
i Tuchowa w budowaniu 
dobrych praktyk 
partnerskich i przyszłości” 
– pod taką nazwą gmina 
Tuchów zrealizowała 
projekt współfinansowany 
z pozostających 
w dyspozycji Fundacji 
Współpracy Polsko-
Niemieckiej środków 
Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Republiki 
Federalnej Niemiec.

W projekcie udział wzięli przed-
stawiciele samorządu, instytucji 
gospodarczych i  społecznych, 
członkowie organizacji non-profit 
z  Tuchowa oraz partnerskiego 
miasta Illingen. W ramach reali-
zacji projektu odbyły się seminaria 
samorządów oraz liderów lokal-
nych, wizyty studyjne w instytu-
cjach oświatowych, społecznych 
i gospodarczych, debaty, konfe-
rencje i prezentacje multimedialne.

 str. 2

Pozwolenie na budowę 
wydano 31 marca 
2016 r., przetarg 

ogłoszono 7 czerwca 
2016 r., a rozstrzygnięto 
go 7 lipca 2016 r.  
14 lipca 2016 r. burmistrz 
Tuchowa Adam Drogoś 
podpisał umowę na 
„Rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Zabłędzy 
o salę gimnastyczną” 
z firmą „ANKO” z Tarnowa 
na kwotę 866 704,73 zł. 

27 września 2016 roku ruszyły 
pierwsze prace przy budowie sali 

gimnastycznej. W tym roku plano-
wane jest wykonanie stanu suro-
wego z pokryciem dachowym, nato-
miast instalacje w przyszłym roku. 
Termin zakończenia budowy zapla-
nowano na kwiecień 2018 roku.

 str. 9
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Rozmowa  
z burmistrzem  
Tuchowa  
nie tylko  
o ekologii

 str. 3

Zakazane święto

Reprezentanci Polski  
na spotkaniu  
w Mesznej Opackiej

I miejsce dla Zespołu Rytmicznego 
ze Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Tuchowie

Liceum 
Ogólno-
kształcące 
im. Mikołaja 
Kopernika  
w Tuchowie 
w projekcie  
Erasmus +

Pierwsze spotkanie 
odbyło się  
w Hiszpanii. Wzięli 

w nim udział nauczyciele 
liceum, w kolejnych będą 
brać udział uczniowie. 

Poznawanie historii i kultury 
tego kraju będzie zapewne 
niezwykle ciekawe, zwłaszcza 
w  takim mieście jak Malaga, 
w  którym urodził się słynny 
malarz Pablo Picasso

 str. 13

Kółko 
Łowieckie  
w Tuchowie

Działało 
prawdopodobnie do 
końca lat 50-tych 

XX wieku (do 1959 r.?) 
i z niewiadomych przyczyn 

zostało rozwiązane bądź też 
przekształcone w inne koło.

Niestety, dalsze losy Kółka Łowiec-
kiego są dotychczas nieznane, to 
wszystkie dane, które na ten temat udało 
się zgromadzić. Wiesław Szura ciągle 
poszukuje, szpera za dalszymi informa-
cjami i dokumentami, aby przynajmniej 
w części odtworzyć historię łowiectwa.

 str. 20-21

Dymem  
z pieca  
zabijasz

Statystyki są 
alarmujące – 98% 
Małopolan oddycha 

powietrzem, które 
zawiera zbyt dużą ilość 
rakotwórczego benzo(a)
pirenu. To problem 
szczególnie dotkliwy 
w okresie jesienno-
zimowym.

 str. 29

Narodowe Święto 
Niepodległości  
ustanowiono dla 

upamiętnienia odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
w 1918 r., po 123 latach 
zaborów (1795-1918). 
Pierwotnie uroczystości 
miały charakter 
wojskowy. Rangę święta 
państwowego nadano 
mu ustawą z 23 kwietnia 
1937 r. Zostało zniesione 
ustawą Krajowej Rady 
Narodowej 22 lipca 1945 r., 
a przywrócono je ustawą 
w okresie transformacji 
systemowej w 1989 r. 

W czasach PRL obchody rocznicy 
odzyskania niepodległości w  dniu 
11 listopada organizowane były niele-
galnie, a  organizatorzy i  uczestnicy 
tych uroczystości często byli repre-
sjonowani przez ówczesne władze 
państwowe. Pomimo to na cmentarzu 
legionistów w Łowczówku spotykali 
się wierni niepodległej Polsce. Od 
18 lat na cmentarzu organizowany jest 
Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy. 
W tym roku 6 listopada po raz pierwszy 
uczestniczył w tym wydarzeniu minister 
obrony narodowej Antoni Macierewicz. 
Rangą ministra Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej oddał hołd poległym i podkre-
ślił jak istotna dla walki o niepodległość 
była bitwa pod Łowczówkiem.

 str. 4

Za Polskę został 
rozstrzelany w Oświęcimiu 
w 1942 r.

Marian Styliński – 
burmistrz Tuchowa 
w latach 1934-1939. 

W Tarnowie w kościele 
pw. św. Maksymiliana 
Kolbego odsłonięto jego 
numer obozowy 27070. 
W Tuchowie most na rzece 
Białej nosił będzie jego imię. 

Walczył o niepodległość Polski 
w  okresie I  wojny światowej, 
później budował most, wały 
i szkołę w Tuchowie. Oddał życie 
za niepodległość Ojczyzny podczas 
II wojny.

 str. 2-3

Maciej Nalepka  
i Rafał Lis kierują się 
mottem życiowym:  

„Cały czas do przodu,  
a sukces nie jest dziełem 
przypadku”.

Gdy padło pytanie, co spowo-
dowało, że zostali zawodowymi 
tenisistami, odpowiedzieli: To nasz 
sposób na życie. Po wypadku trzeba 
było się czymś zająć.

 str. 24-25

Natalia Pawlak i jej 
uczniowie tak 
zinterpretowali 

muzykę, że znowu stanęli 
na podium, tym razem  

w II Ogólnopolskim 
Przeglądzie Zespołów 
Rytmicznych w Dobczycach.

 str. 15

Sezon taneczny rozpoczęty!

Miło nam poinfor-
mować, że para 
taneczna Grzegorz 

Wrona i Aleksandra Ogiela 
z klubu tanecznego Classic 
Tuchów, działającego przy 

Domu Kultury w Tuchowie, 
w klasie tanecznej B 
styl latynoamerykański 
w ostatnim czasie zajęła 
wysokie miejsca na podium.

22 października na X Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca Towarzyskiego 
„Przecławska Cza Cza” 2016 o Puchar 
Burmistrza Przecławia para zajęła 
II miejsce; 6  listopada na IV Ogól-
nopolskim Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego o  Nagrodę Wójta Gminy 
Cmolas zdobyła I miejsce, a 27 listo-
pada na IV Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezy-
denta Miasta Krosna 2016 wytańczyła 
III miejsce. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów tanecz-
nych! 

Przed nimi kolejne turnieje. W lutym 
przyszłego roku zatańczą u siebie – 
w Tuchowie. Ich urok i  grację oraz 
mistrzowskie umiejętności będziemy 
mogli podziwiać na VIII Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Burmistrza Tuchowa.

Życzymy powodzenia!  
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Niech ten wyjątkowy czas, gdy Słowo Ciałem się staje,
napełni każdego z nas ufnością i otuchą,

abyśmy z rozradowanym sercem wkroczyli w Nowy Rok.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Bóg się rodzi, moc truchleje…

życzy
Michał Wojtkiewicz

Poseł na Sejm RPBoże Narodzenie 2016 roku

Drodzy Czytelnicy „Kuriera Tuchowskiego”

O czym przeczytacie w tym świątecznym, jubileuszowym 
50. numerze? O świętach z aniołami, adwencie u naszych 
sąsiadów, przygotowaniach do wigilii i świętach 
w Lubaszowej, wigilijnym spotkaniu na tuchowskim rynku, 
św. Mikołaju w kilku miejscach, festiwalu kolęd, konkursie 
świątecznej piosenki, jubileuszu w Zabłędzy i certyfikacie 
dla Karwodrzy, o wszystkich dzieciach, które nasze są 
oraz co się wydarzyło w szkole muzycznej. Ponadto apel 
w ważnej sprawie; o tym, co ma nam do powiedzenia 
poseł RP i burmistrz Tuchowa oraz o spotkaniu 
z autorem ciekawej książki, o wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, filmie, muzyce, zdrowym odżywianiu,  
jemiole, a także o atrakcyjnej liczbie 50.

Tuż przed świętami oddajemy 
w  Wasze ręce grudniowy numer 
naszej gazety.

Jest on dla nas szczególny, gdyż 
jubileuszowy – PIĘĆDZIESIĄTY!

Dziękujemy, że jesteście z nami od 
lipca 2012 roku, czekacie na każdy 
kolejny numer i pytacie kiedy będzie.

Jesteśmy wdzięczni zarówno za 
słowa uznania, jak i krytykę, rady 
i cenne uwagi.

Dokładamy wszelkich starań, by 
nasza gazeta była dla Was źródłem 
wiarygodnych informacji o tym, co 
dzieje się w mieście i gminie.

Przy tej okazji zapraszamy Was do 
współtworzenia „Kuriera Tuchow-

skiego” oraz zachęcamy do nadsyłania 
ciekawych materiałów związanych 
z tematyką miasta i gminy Tuchów 
do publikacji na jego łamach. Mogą 
to być: teksty, felietony, sylwetki 
zwykłych – niezwykłych miesz-
kańców naszej gminy, anegdoty, 
wyjątkowe zdjęcia, humorystyczne 
rysunki i szkice, bądź inne cieka-
wostki.

Czekamy na interesujące mate-
riały, zaś tym, którzy już z  nami 
współpracują – dziękujemy!

Na nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia pragniemy złożyć Wam 
najserdeczniejsze życzenia.

Narodzone Boże Dziecię niechaj 
wszystkim błogosławi, otacza opieką 
w codziennym życiu i w pracy oraz 
chroni od złego.

W  domach niech zagoszczą: 
miłość, spokój i radość, nigdy nie 
zabraknie zdrowia, ciepła ogniska 
domowego oraz ludzkiej życzli-
wości.

W Nowym Roku 2017 wszelkiej 
pomyślności, szczęścia, spełnienia 
marzeń i samych chwil radości

 życzą

Redakcja 
„Kuriera Tuchowskiego”

oraz Dom Kultury w Tuchowie

Noc wigilijna ze św. Mikołajem
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Św. Mikołaj w Kielanowicach
4 grudnia 2016 r. w świetlicy w Kiela-

nowicach odbyło 
się spotkanie mikołaj-

kowe dla najmłodszych. 
dzieci czekając na nadej-
ście Świętego Mikołaja 
wykonały piękne prace 

plastyczne. Następnie 
Mikołaj rozdał prezenty, 
a dzieci od razu zaczęły 
wesołą zabawę.

Mikołaj, mikołaj  
jedzie samochodem,  
bo gdzieś zgubił saneczki  
w tę mroźną pogodę…
EDYTAjAgOdA-   
KuCHARZYK 

6 grudnia, jak co roku Zespół szkoły  
Podstawowej  

i Przedszkola w Buchcicach 
odwiedził niezwykle ważny 
gość – Święty Mikołaj. 

Przybył w szacie biskupa i towarzy-
stwie aniołków. Zaszczyt przywitania 
Mikołaja przypadł przedszkolakom. 
Jednak przedstawienie nie było trady-
cyjne, a nowoczesne i z humorem. 
W trakcie jego trwania odebraliśmy 
telefon od św. Mikołaja, który oznajmił, 
że przyjedzie do nas samochodem, 
a nie saniami. Przedstawiliśmy mu 
nowoczesne życzenia prosząc o tablet, 

konsole, komórkę w Orange, Cyfrowy 
Polsat, Zygzaka Mc Quenna, kamerę 
itd. Nie zabrakło również wierszyków, 
piosenek oraz tańca dla świętego To 
właśnie taniec najbardziej przypadł 
do gustu widowni, która wyraziła 
to swoim aplauzem. Po programie 
artystycznym wszyscy otrzymali 
prezenty. Mikołaj bardzo się cieszył, 
że spotkał same grzeczne dzieci. 
Każda grupa mogła zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z tym świętym. 
Mimo nowoczesnego występu udało 
nam się przekazać bardzo istotną 
treść, mianowicie: każdy z nas może 
zostać Świętym Mikołajem. Scena-
riusz mojego autorstwa obejmował 
znane świąteczne reklamy, żarty, które 
tworzyły interesujące widowisko. 
Impreza artystyczna została nagro-
dzona gromkimi brawami. 

Dzisiaj Wam opowiem, Święty Mikołaj był w kinie Promień
MARIAKRAs 

Miało to miejsce 
w dniach 3,4 oraz  
6 grudnia br. Przybył 

do kina z daleka, choć nie 
jest wiadomo dokładnie 
z jakiego środka lokomocji 
korzystał. Być może były 
to sanie w zaprzęgu z reni-
ferami, bądź też z powodu 
braku śniegu samochód na 
konie mechaniczne napę-
dzany na cztery koła. 

Jak na Mikołaja przystało szaty jego 
były biskupie, na głowie mitra, a w ręku 
długa, srebrna, zakrzywiona laska. Na 
nosie okulary i oczywiście długa, siwa 
broda. Nie wzbudzał żadnych podejrzeń, 
wyglądał na prawdziwego. 

Święty Mikołaj z uśmiechem na twarzy 
i koszem pełnym cukierków witał w sali 
widowiskowej licznie przybyłych do kina 
widzów: małe dzieci, młodzież i starszych. 
Weronika i Julita chyba były grzeczne, 
gdyż Mikołaj wręczył im bilety do kina 
na Sekretne życie zwierzaków domo-
wych. Radość była ogromna, atmosfera 
rodzinna, niektórzy nie dowierzali, inni 
się zastanawiali, czy aby Mikołaj jest praw-
dziwy. Dzieci i starsi zapewniali Mikołaja, 
że grzeczni byli, inni obiecywali poprawę. 
Mikołaj zaś obiecał, że za rok również 
odwiedzi kino Promień – trzymamy go 
za słowo. A prawda to najprawdziwsza – 
każdy z nas może zostać św. Mikołajem!
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„Ferie z Poradnią w Tuchowie”Pow i a t owa   Po r adn i a
Psychologiczno-Pedagogiczna

w Tarnowie
F i l i a   w   T u c h o w i e

zaprasza rodziców 
do korzystania z pomocy
psychologicznej, pedagogicznej 

i logopedycznej

Bliższe informacje i zapisy: 

w sekretariacie Domu Kultury w Tuchowie tel. 14 652 54 36 
Liczba miejsc ograniczona!

Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem, gdy zbierze się grupa min. 10 osób. 

Z A P R A S Z A M Y !

Tuchowska Filia Powia-
towej Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej 

organizuje po raz kolejny 
w czasie ferii zimowych 
(30 stycznia – 10 lutego 
2017 r.) grupowe i indywi-
dualne zajęcia z logopedą, 
pedagogiem i psychologiem 
o charakterze terapeu-
tycznym i psychoeduka-
cyjnym.

Spotkania będą prowadzone 
w dwóch grupach wiekowych, dla 
dzieci od 5 do 10 lat. Dzieci młodsze 
oprócz doskonalenia wymowy będą 
uczestniczyć w ćwiczeniach uspraw-
niających funkcje wpływające na 
naukę czytania i  pisania, starsze 
natomiast będą rozwijać komuni-
kację językową, jak również dosko-
nalić techniki szkolne. Uczestnicy 
zajęć będą mieli także okazję ćwiczyć 
umiejętności społeczno-emocjo-
nalne.

Dodatkowo rodzice dzieci biorą-
cych udział w  spotkaniach będą 
mogli skorzystać z porad i konsul-
tacji z psychologiem, pedagogiem 
i logopedą.

Chętnych rodziców prosimy 
o  kontakt z  Poradnią do dnia 
13.01.2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane są
telefonicznie, pod numerem:  

14 652 64 94
lub osobiście w siedzibie Filii 

ul. Wróblewskiego 1,  
33-170 Tuchów

www.pppptarnow.pl

Oferujemy komplek-
sową pomoc dla 
dzieci i młodzieży 

w postaci rzetelnej 
diagnozy oraz działań 
postdiagnostycznych 
np. opiniowania, terapii 
indywidualnej, porad-
nictwa psychologicznego, 
zawodoznawczego oraz 
różnego rodzaju 
zajęć grupo-
wych.

W s p ó ł -
p r a c u j e m y 
z  rodzicami 
i  pomagamy im 
w rozwiązywaniu 
pojawiających się 
u  dzieci trudności 
edukacyjnych, emocjonalnych 
oraz zaburzeń zachowania, oferując 
indywidualne podejście w każdej 
zgłaszanej sprawie.

Ukierunkowujemy postępo-
wanie edukacyjne wobec uczniów 
szczególnie uzdolnionych, poma-
gamy w określaniu indywidualnych 
predyspozycji ułatwiających wybór 
dalszego kierunku kształcenia 
i zawodu.

Prowadzimy również działania 
w ramach interwencji kryzysowej 
(np. w związku z nagłą śmiercią 
członka rodziny).
jeżeli Twoje dziecko 
ma trudności w nauce, 
występują u niego zabu-
rzenia mowy lub zauwa-
żasz niepokojące objawy 
w zachowaniu, np. 

nadmierne korzystanie 
z mediów elektronicznych, 
agresję, nadpobudliwość 
psychoruchową, wycofy-
wanie się lub lękliwość – 
zapraszamy do umówienia 
się na wizytę i skorzy-
stania z pomocy naszych 
specjalistów: psycho-
logów, pedagogów, logo-

pedów, doradców 
zawodowych.

Z a p r a s z a m y 
również do współ-
pracy szkoły. Dla 
nauczycieli oferu-
jemy spotkania 
informacyjno-szko-

leniowe oraz warsz-
taty dotyczące różno-

rodnej tematyki związanej 
z  edukacją i  wychowaniem. 

Istnieje również możliwość konsul-
tacji indywidualnych związanych 
z pracą nauczyciela w szkole lub 
placówce oświatowej.

Pomoc w  naszej Poradni, 
w tym wydawanie opinii, orze-
czeń oraz informacji o wynikach 
diagnozy jest nieodpłatna. Nie jest 
wymagane skierowanie lekarskie, 
skierowanie z  przedszkola lub 
szkoły.

Zgłoszenia przyjmowane są
telefonicznie pod numerem: 
14 652 64 94
lub osobiście w siedzibie Filii 
ul. Wróblewskiego 1, 
33-170 Tuchów
www.pppptarnow.pl

Winter Holidays with English
NA WESOŁO
ANGIELSKI NA JĘZYKACH

Mówimy, czytamy i śpiewamy!
Super się bawimy!

Co? 
Gdzie? 

w Dom Kultury w Tuchowie

Dla kogo? dla dzieci klas I-VI

grupa młodsza (dzieci z klas I-III) 

grupa starsza (dzieci z klas IV-VI)

Kiedy? 
30.01.2017 r. - 3.02.2017 r.

codziennie 

od poniedziałku do piątku

grupa młodsza po 45 min., 

grupa starsza po 60 min.

Za ile? 
Cena promocyjna 

40 zł

na wesoło zajęcia grupowe 

z języka angielskiego 

W NAjBLIŻsZYM 
CZAsIe:

sYLWesTeR  
NA TuCHOWsKIM RYNKu 
31 gRudNIA 2016 R.

W sTYCZNIu  
2017 ROKu:

KONCeRT dLA NAdZIeI 
CZĘŚĆ I  7 sTYCZNIA

KONCeRT dLA NAdZIeI 
CZĘŚĆ II  14 sTYCZNIA

WIeLKA ORKIesTRA 
ŚWIĄTeCZNej POMOCY 

15 sTYCZNIA

gALA WRĘCZeNIA 
sTATueTKI „MeLANIusZ” 

19 sTYCZNIA

XX MAłOPOLsKI 
KONKuRs 

PIANIsTYCZNY 
26 sTYCZNIA 

ZIMOWe 
HOCKO-KLOCKOWe  

ZAjĘCIA  
W drugim tygodniu ferii zapraszamy dzieciaki 

w wieku od 5 do 12 lat na hocko-klockowe zajęcia 
w domu Kultury. Każdy dzień spędzimy w świecie 

ciekawych gier, szalonych zabaw,  
tajemniczych zagadek, intrygujących łamigłówek 
i niezwykłych doświadczeń. Zaatakujemy zimową 

nudę wielką kulą radości i śmiechu! 
Tym razem będzie można zapisać się także  
na pojedyncze zajęcia w poszczególne dni.  

Liczba miejsc jest ograniczona, a pierwszeństwo 
będą mieć dzieci zapisane na cały tydzień. 

 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku  
5-12 lat, będą odbywać się w trzech grupach, 

w domu Kultury w Tuchowie, 
od 06.02. do 10.02.2017 r. 

Koszt: 80 zł/tydzień lub 20 zł/dzień
(jednostka warsztatowa to 150 minut). 

Z bratem lub siostrą taniej!

ZAPRAsZAMY! 
dOBRA ZABAWA gWARANTOWANA! 
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Dzień Doradztwa Zawodowego  
w Publicznym Gimnazjum w Tuchowie

IV GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNEJ PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
JUSTYNAjAWORsKA-LIPKA
PAULINAsTACHuRA-BuŚ 

Czas świąt Bożego 
Narodzenia to moment 
kiedy wszyscy zapo-

minamy o troskach dnia 
codziennego. To czas 
radości, spotkań z rodziną 
i przyjaciółmi, to moment, 
który pozwala nam prze-
nieść się w magiczny, świą-
teczny świat.

Myśl ta ciągle towarzyszy 
nauczycielkom języka angielskiego 
z Zespołu Szkół w Tuchowie, które 
od czterech lat organizują Gminny 
Konkurs Świątecznej Piosenki Obco-
języcznej.

16 grudnia 2016 r. do tuchowskiego 
Domu Kultury przyjechali uczniowie 
i nauczyciele języków obcych, aby 
wziąć udział w  IV  Gminnym 
Konkursie Świątecznej Piosenki 
Obcojęzycznej. W tym roku konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Do udziału zgłoszono łącznie 31 soli-
stów, duetów i zespołów z 9 szkół 
podstawowych i 3 gimnazjów gminy 
Tuchów. Występy oceniane były przez 
niezależne jury w składzie: Micha-
lina Ropska, Tadeusz Goliszewski 
oraz Bogdan Maciaszek. Jury miało 
bardzo trudne zadanie, gdyż poziom 
wszystkich występów był bardzo 
wysoki. Uczniowie śpiewali w języku 
angielskim oraz niemieckim. Trzeba 
przyznać, że ich umiejętności języ-
kowe są bardzo dobre. Młodzi artyści 
występujący na scenie, oceniani byli 
w  trzech kategoriach: klasy I-III, 
klasy IV-VI oraz gimnazja. Ogło-
szone przez jury wyniki były nie dla 
wszystkich satysfakcjonujące, jednak 
najważniejsze jest to, że przyjechało 
tak liczne grono uczniów, którzy 
z wielkim zaangażowaniem wystą-
pili publicznie. Niektórzy robili to 
po raz pierwszy, wielu drgały kolana 
i trząsł się głos. Pokonując tremę, 

stanęli przed publicznością i zaśpie-
wali najpiękniej jak potrafili.

Oto wyniki ogłoszone przez jury:

klasy I-III:
miejsce I – Julia Bernal i  Albert 

Bajorek z  Zespołu Szkół 
w Burzynie

miejsce II – Emilia Wajda z Zespołu 
Szkół w Siedliskach

miejsce III – Anna Śliwka 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Buchcicach

 Zuzanna Bakulińska i Milena 
Nicpoń z  Zespołu Szkół 
w Tuchowie

 Anna Sarad z  Zespołu Szkół 
w Siedliskach

 Maksym Kozub z Zespołu Szkół 
w Siedliskach

klasy IV-VI:
miejsce I – Oliwia Madejczyk 

z Zespołu Szkół w Tuchowie
miejsce II – Wiktoria Sikorska  

z Zespołu Szkół w Tuchowie
 Wiktoria Łątka z Zespołu Szkół 

w Tuchowie
miejsce III – Zuzanna Okaz ze Szkoły 

Podstawowej w Lubaszowej
 Elwira Koszyk z Zespołu Szkół 

w Siedliskach
 Nicoletta Zduń z  Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Mesznej 
Opackiej

wyróżnienie: Kamila Wrzos i Ange-
lika Pudło z Zespołu Szkół w Siedli-
skach

gimnazja:
miejsce I – Kinga Schabowska, 

Paweł Sikorski, Paweł Hołda 
z Zespołu Szkół w Tuchowie

 Alicja Rusin z  Zespołu Szkół 
w Siedliskach

miejsce II – Julia Grzenia z Zespołu 
Szkół w Siedliskach

Konkurs Świątecznej Piosenki 
Obcojęzycznej jest sporym przed-
sięwzięciem i nie odbyłby się bez 

ludzi dobrej woli. Dziękujemy więc 
za wsparcie finansowe członkom 
Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w Tuchowie, dzięki której zakupiono 
piękne nagrody dla zwycięzców oraz 
pamiątki dla wszystkich uczestników. 
Dziękujemy również właścicielom 
piekarni „Więcek” Ewie i Andrzejowi 
Więckom za przekazanie pysznych 
drożdżówek oraz właścicielowi DH 
Trójka Januszowi Grzeni za przeka-
zanie soków, gdyż nie samym śpiewem 
żyje człowiek.

Za nami już IV Gminny Konkurs 
Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej, 
bardzo dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział, ich rodzicom gratulu-
jemy wspaniałych dzieci, a nauczycieli 
zapraszamy do dalszej współpracy. 
Młodzi artyści pamiętajcie, że czło-
wiek odnosi sukces wtedy, gdy 
rozwija swoje pasje, gdy to co robi 
daje mu ogromną radość. I taką pasję 
mogliśmy dostrzec w każdym z Was, 
więc dla nas organizatorów wszyscy 
jesteście zwycięzcami.

Za rok kolejna edycja konkursu 
na który już dziś zapraszamy. Gratu-
lujemy zwycięzcom, a  wszystkim 
uczestnikom i czytelnikom:

 Merry Christmas and 
a Happy New Year !
(Wesołych Świąt oraz  

szczęśliwego Nowego Roku)

JUSTYNAjAWORsKA-LIPKA 

19 grudnia 2016 roku uczniowie trzecich 
klas Publicznego 

gimnazjum w Tuchowie wzięli 
udział w zorganizowanym 
specjalnie dla nich dniu 
doradztwa Zawodowego.

Każda z klas przygotowała po pięć 
zadań. Od samego rana wrzała praca. 
Uczniowie przygotowywali się do 
bitwy klas. Każdy z oddziałów miał 
pokazać drugiemu dwa miejsca pracy, 
prezentację multimedialną doty-
czącą wylosowanej grupy zawodów. 
Najwięcej radości i śmiechu jednak 
było podczas pokazu mody. Przedsta-
wiane były scenki w zakładzie pracy 
oraz piosenki o zawodach, do której 
słowa uczniowie musieli wymyślić.

W naszym gimnazjum są cztery 
oddziały klas III. Każda z klas trzy 
razy przedstawiała przygotowany przez 
siebie program. Zwieńczeniem dnia 
był krótki quiz o tym, czego uczniowie 
nauczyli podczas bitew. Wszystkie klasy 
spisały się na medal. Mamy nadzieję, 
że praca którą włożyli w przygotowania 
nie pójdzie na marne, a dzięki niej 
nauczyli się czegoś nowego.

Młodzi ludzie kończąc gimna-
zjum nie zawsze wiedzą jaką ścieżkę 
obrać. Nie znają do końca swoich 
możliwości i jak sami mówią, spora-
dycznie zastanawiają się nad tym, 
co będą robili w przyszłości. Często 
wybierając szkołę ponadgimnazjalną 
kierują się opinią innych, a powinni 
pomyśleć o swoich zainteresowa-

niach i  możliwościach. Dobrze 
wybrana szkoła, ciekawy profil, 

który pozwoli rozwijać umiejęt-
ności zaowocuje kiedyś trafionym 

wyborem studiów czy zawodu. 
A pamiętajmy, że człowiek zado-

wolony ze swojej pracy, to człowiek 
szczęśliwy.



grudzień 2016 | nr 12 (50)oświata16

   Szkoła Dobrego Wychowania – ANNAZAuCHA 

W marcu 2016 roku 
nasza szkoła przy-
stąpiła do ogólno-

polskiego projektu organi-
zowanego przez studium 
Prawa europejskiego 
w Warszawie. Wykonaliśmy 
zadania przewidziane regu-
laminem konkursu sZKOłY 
dOBRegO WYCHOWANIA. 
Tytuł naszego szkolnego 
projektu brzmiał: „Kultura 
i szacunek tworzą nasz 
wizerunek”.

Założeniem konkursu było 
kształtowanie postawy kulturalnego 
stylu bycia w różnych sytuacjach, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na 
temat tolerancji w szkole i poza nią, 
a jego celem zapoznanie uczniów ze 
standardami dobrego wychowania 
oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ 
na codzienne życie i relacje rówie-
śnicze.

Konkurs skierowany był do całej 
społeczności uczniowskiej Zespołu 
Szkół w Karwodrzy, w którym od  

18 marca do 18 listopada 2016 r. reali-
zowano regulaminowe zadania, za 
które otrzymaliśmy maksymalną ilość 
punków. Od marca do czerwca prze-
kazaliśmy ocenie jury dwa z pięciu 
zadań, a kolejne trzy w listopadzie 
2016 roku, które należało zrealizować, 
aby otrzymać certyfikat „Szkoły 
dobrego wychowania”. Koordyna-
torami szkolnego przedsięwzięcia, 
którzy czuwali nad realizacją tych 
zadań byli: Anna Zaucha – pedagog 
szkolny, Bernadeta Szot nauczyciel 
– bibliotekarz.

29 listopada 2016 roku otrzy-
maliśmy certyfikat „SZKOŁA 
DOBREGO WYCHOWANIA”.

Informacja o zadaniach konkur-
sowych:

Realizacje zadań konkursowych 
rozpoczęliśmy happeningiem zorga-
nizowanym przez B. Szot w pierwszy 
dzień wiosny 21 marca 2016 roku. 
Drogą przez wieś ruszył kolorowy 
korowód przebranych uczniów, 
którzy nieśli w rękach różne rekwi-
zyty i zadawali przechodniom pytania 
dotyczące dobrych manier. Celem 
marszu była również nauka zapobie-
gania agresji i uzależnieniom.

Nasza szkoła, w ramach zadania 
numer 1, w dniach od 19 do 22 marca 
2016 r., przeprowadziła debatę 
uczniowską której tematem prze-
wodnim było dobre wychowanie. 
W debacie uczestniczyli uczniowie 
wszystkich klas, którzy wcze-
śniej z wychowawcami w ramach 
godzin wychowawczych, stosując 
różne metody i techniki (np. burza 
mózgów, metoda projektu) opra-
cowali zasady dobrych manier 
obowiązujące w  naszej szkole. 
Wprowadzeni w temat, najbardziej 
zaangażowani uczniowie przedsta-
wili temat uczniom szkoły podczas 
wspólnej debaty. Uczniowie dysku-
towali i wymieniali swoje poglądy na 
temat zasad savoir-vivre’u oraz wyko-
rzystania zdobytej wiedzy w prak-
tyce. Debata zwiększyła świadomość 
uczniów na temat kulturalnego 
zachowania. Poszerzyło to znajomość 
zwyczajów i form towarzyskich oraz 
reguł grzecznościowych.

6 maja 2016 roku uczniowie szkoły 
podstawowej brali udział w warszta-
tach dotyczących sztuki odmawiania.

22 czerwca 2016 uczniowie 
poszczególnych klas wraz z wycho-
wawcami, opracowali projekt Szkolnej 
Karty Zasad Dobrego Zachowania. 
Swoje przemyślenia zaprezentowali 
w  formie plakatu, który później 
wywiesili na tablicy informacyjnej 
w  korytarzu szkoły. Opracowana 
Karta Zasad Dobrego Zachowania 
jest dostępna dla całego środowiska 
szkolnego.

Oto efekt naszej pracy.
Szkolna karta zasad dobrego 

zachowania
1.  Uży wamy zwrotów 

grzecznościowych: „proszę”, „dzię-
kuję”, „przepraszam” itp., kłaniamy 
się starszym, podczas powitania 
i  rozmowy nie trzymamy rąk 
w kieszeni.

2. Dbamy o kulturę języka, nie 
używamy wulgaryzmów, nie krzy-

czymy i  nie podnosimy głosu na 
innych.

3. Mamy naturalny wygląd i czysty 
szkolny strój dostosowany do okolicz-
ności.

4. Jesteśmy odpowiedzialni i praw-
domówni – mamy odwagę przyznać 
się do winy.

5. Nie ulegamy nałogom.
6. Staramy się aktywnie uczest-

niczyć w lekcjach, nie żujemy gumy 
i nie używamy telefonów komórko-
wych.

7. Nie zaczepiamy innych, nie 
ośmieszamy, nie plotkujemy, nie 
używamy przemocy.

8. Dbamy o  higienę osobistą 
i porządek w szkolnej klasie – nie 
piszemy po ławkach, nie śmiecimy, 
nie niszczymy mienia szkoły.

9. Pamiętamy o  kulturalnym 
zachowaniu się poza szkołą.

10. Godnie reprezentujemy szkołę. 
Kontynuując temat, uczniowie klas 
IV – VI wykonali prace plastyczne 
na temat dobrego zachowania, 
które również zostały zapre-
zentowane w  korytarzu szkoły. 
Uczniowie, w  ramach zajęć świe-
tlicowych grają w  gry planszowe, 
które odzwierciedlają założenia 
programu. Wszystkie zapropono-
wane zadania i aktywności zostały 
przez uczniów z radością wykonane. 
W ramach zadania numer 2 tj. prze-
prowadzenie międzyklasowych insce-
nizacji na temat znajomości i stoso-
wania zasad dobrego zachowania 
na co dzień w  stosunku do osób 
starszych, dorosłych, rówieśników 
itp. uczniowie szkoły podstawowej 
rozpoczęli happeningiem z okazji 
powitania wiosny (21 marca 2016 r.). 
Uczniowie wędrując przez miejsco-
wość zadawali mieszkańcom pytania 
dotyczące savoir vivre’u. W kolejnym 
działaniu wzięły udział osoby, 
które wchodzą w skład Samorządu 
Uczniowskiego, a także uczniowie 
tworzący samorządy klasowe ze 

wszystkich klas. Uczniowie każdej 
z klas 22 czerwca 2016 r. na apelu 
szkolnym prezentowali scenki na 
temat znajomości i stosowania zasad 
dobrego zachowania na co dzień.

W  ramach zadania numer 3, 
w  dniach od 26 października do 
9 listopada 2016 roku, szkoła praco-
wała nad plakatem zatytułowanym: 
„Mój wygląd świadczy o  mnie”. 
Klasa druga gimnazjum na zaję-
ciach artystycznych pod okiem 
nauczyciela plastyki Marty Krupy, 
wykonała plakaty na w/w  temat. 
Uczniowie pracowali w  różnych 
grupach stosując różnorodne tech-
niki plastyczne.

Każda grupa indywidualnie inter-
pretowała temat. Dla jednych dobry 
wygląd to czyste i schludne ubrania, 
dla innych markowa odzież, a dla 
jeszcze innych, to także schludna 
fryzura. Młodzież w swoich pracach 
podkreślała również, że o wyglądzie 
świadczy także kulturalny sposób 
bycia.

Spośród wielu prac wybrano te 
najciekawsze, które zostały omówione 
przez autorów i powieszone w holu 
głównym szkoły. 

W  ramach zadania numer 4, 
w  dniach od 16 do 23 września 
2016  r., realizowaliśmy temat 
„Jestem grzeczny i nie wstydzę się 
mojego zachowania”. W  ramach 
zadania została przeprowadzona 
przez pedagoga szkolnego poga-
danka z uczniami wszystkich klas 
na temat dobrego i złego wpływu 
środowiska na wychowanie i zacho-
wanie młodego człowieka. Uczniowie 
mają dużą świadomość wpływu 
otoczenia na ich zachowanie, potrafią 
odróżnić dobre i złe wzorce, wyka-
zując się coraz większą asertywnością. 
Następnie uczniowie z klas IV – VI 
przystąpili do konkursu plastycznego 
na ww. temat. Wszyscy wykonali 
wspaniałe prace plastyczne (technika 
była dowolna). Wybrane prace zostały 

Zbliża się koniec roku 
kalendarzowego, kiedy 
zwykle dokonuje się 

podsumowań, pisze się 
różnego rodzaju raporty 
i sprawozdania, liczy straty 
i zyski. 

Czas zatem napisać kilka słów 
o tym, co wydarzyło się w tuchow-
skiej szkole muzycznej, która wkro-
czyła w wiek przedszkolaka – ma 
już bowiem 4 lata. Po od dawna 
oczekiwanym oddaniu dla szkoły 
nowych pomieszczeń w  budynku 
przy Jana Pawła II 4, połączonym 
z nadaniem sali kameralnej imienia 
Agnieszki Kowalik i 2-częściowym 
koncertem w  sali widowiskowej, 
miały miejsce kolejne, bardzo istotne 
wydarzenia. Wyraźnym dostrzeże-
niem sukcesów szkoły była nagroda 
burmistrza Tuchowa, Adama 
Drogosia przyznana Annie Szajer, 
nauczycielowi gry na fortepianie, 
z okazji święta KEN. Wśród wielu 
zdobytych nagród, jakie przez te 3 lata 
wypracowała tuchowska placówka 
artystyczna, trójka uczniów z klasy 
p. Szajer (Angelika Słowik, Artur 
Cich i Szymon Koncewicz) ma na 
swoim koncie najwięcej sukcesów, 
w tym 2 tytuły laureata Grand Prix 
(A. Słowik). W kolejnych miesiącach 
nie obyło się bez muzycznych wrażeń, 
a dla wielu i wzruszeń. Na listopa-
dowe święto 98. rocznicy odzyskania 
niepodległości połączone z zakończe-
niem jubileuszu 1050-lecia Chrztu 

Polski Dziecięco-Młodzieżowy Chór 
SM I st., przygotowany przez Alicję 
Stanisławczyk-Karwat, bardzo dobrze 
zaprezentował się w rozbudowanym 
aparacie wykonawczym podczas 
koncertu pt. Polska, Ojczyzna ma. 
Miał również swoje osobne, świetnie 
wykonane partie – uczennice Julka 
Grzenia i Kasia Wnęk, przy akom-
paniamencie gitar (Wojtek Słomski 
i Szymek Kociara z kl. A. Manaster-
skiego), swymi delikatnie brzmiącymi 
głosami wzmocniły przeżycia zwią-
zane z pieśniowym przypomnieniem 
zamachu na Papieża Polaka w 1981 r. 
Należy podkreślić, że dęty zespół 
instrumentalny, złożony z uczniów 
i nauczycieli tuchowskiej placówki, 
przygotował i aranżacje kompozycji 
opracował Tomasz Ożóg (nauczyciel 
gry na trąbce i puzonie), zaś towa-
rzyszenie organowe do wykonywa-
nych utworów realizował Wojciech 
Szczerba (nauczyciel akompania-
mentu). Partie wokalne zaśpiewali 
Barbara Gładysz-Wszołek – sopran 
i Andrzej Gładysz – baryton. Ten 
patriotyczno-religijny koncert 
miał jeszcze dwa bardzo istotne 
elementy: historię Polski w pigułce 
(ukazanie powiązań i  kontekstów 
Chrztu Polski oraz kształtowania się 
państwowości od zarania po dzień 
obecny, na podstawie źródeł histo-
rycznych) przed koncertem przed-
stawił pracownik naukowy KUL-u, 
dr Andrzej Gładysz, a prezentację 
multimedialną, uzupełniającą suge-
stywnym obrazem i komentarzem 

śpiewane utwory przygotował Łukasz 
Marcinek, rodzic ucznia naszej 
szkoły. Tydzień później radosna wieść 
z Dobczyc obiegła lotem błyskawicy 
szkołę; na Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Zespołów Rytmicznych Szkół 
Muzycznych I  st. zespół złożony 
z uczniów kl. II i III cyklu sześcio-
letniego, przygotowany przez nauczy-
ciela przedmiotu, Natalię Pawlak 
zdobył pierwsze miejsce. Warto 
wspomnieć, że pod tym samym 
kierownictwem, jeszcze we wrze-
śniu, zespół rytmiczny znakomicie 
zaprezentował się na Mistrzowskich 
Warsztatach Rytmicznych w ECM 
im. K. Pendereckiego w Lusławicach, 
zyskując uznanie prowadzących. 
W ramach promocji miasta i gminy 
przejazd uczestników przeglądu 
ufundował burmistrz Tuchowa, za 
co serdecznie dziękujemy. Również 
w listopadzie (19.11.) warsztaty piani-
styczne dla nauczycieli i  uczniów 
szkoły prowadziła prof. Maria Kuła-
kowska-Szwajger, po raz pierwszy 
w nowej sali kameralnej. Spotkanie 
z tak znakomitym i doświadczonym 
pedagogiem pokazało jak wiele pracy 
trzeba włożyć, aby wyćwiczony 
utwór był jak najlepiej wykonany 
i  jak najtrafniej zinterpretowany. 
W grudniu, w uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia NMP dzieci 
naszej szkoły wespół ze Scholą Braci 
Kleryków WSD Redemptorystów 
i Sanktuaryjnym Chórem Mieszanym 
wykonali hymn pochwalny ku czci 
Matki Bożej – Akathistos. Ta kontem-

placyjna, trwająca prawie godzinę 
modlitwa złożona jest z 24 wezwań 
opowiadających o  roli Maryi 
w historii zbawienia, które poprzedza 
krótkie wprowadzenie, a  kończy 
radosne alleluja. I tu nie zabrakło 
zróżnicowanych planów brzmie-
niowych, jakie dawały możliwości 
operowania trzema zespołami, które 
podkreślały tak ważny dla akatystu 
tekst i sprawiały, że jego odbiór stawał 
się bardziej przejrzysty i czytelny. 
Historyczne wprowadzenie do 
modlitwy wygłosił o. Ryszard Bożek, 
partie solowe śpiewał o. Tomasz Jarosz 
– wykładowcy liturgiki oraz śpiewu 
i muzyki w seminarium duchownym 
Redemptorystów, a narrację suge-
stywnie prowadził br. kleryk Michał 
Pazdyka. Największa niespodzianka 

czekała uczestników tego muzycz-
nego wieczoru u Maryi na zakoń-
czenie, bowiem kustosz bazyliki, 
o. Augustowski odczytał nade-
słany drogą pocztową z Watykanu 
okolicznościowy adres z błogosła-
wieństwem Ojca Świętego Franciszka 
dla uczniów, rodziców, nauczycieli 
i pracowników szkoły muzycznej. 
Zaszczyt to ogromny i  zarazem 
wyjątek, bowiem od wielu lat 
błogosławieństwo papieskie mogą 
otrzymać tylko osoby indywidualne 
lub rodziny po wypełnieniu specjal-
nego formularza i za potwierdzeniem 
Urzędu Parafialnego. W  imieniu 
szkoły błogosławieństwo odebrała 
delegacja w składzie: Albert Bajorek 
– uczeń, Wioletta Zduń – rodzic 
i Natalia Pawlak – nauczyciel rytmiki. 

O TYM, CO SIĘ WYDARZYŁO W SZKOLE MUZYCZNEJ

dwuletnie starania zakończone sukcesem –  
certyfikat „szkoła dobrego wychowania”  
dla Zespołu szkół w Karwodrzy



Szybkimi krokami zbliża się koniec 
pierwszego semestru połączony 
z klimatem świąt, pachnącą choinką 
i śpiewaną kolędą. W szkole rozpo-
częły się audycje muzyczne z klas 
poszczególnych instrumentów. 
Równocześnie uczniowie rozpoczęli 
przesłuchania techniczne i czytania 
a  vista oraz przygotowują się do 
noworocznego koncertu, który będzie 
miał miejsce 25 stycznia 2017  r. 
o godz. 16.30 w sali widowiskowej 
Domu Kultury, na który serdecznie 
w  imieniu wszystkich nauczycieli 
i uczniów zapraszam. Wcześniej, na 
drugiej wigilii na tuchowskim rynku 
(niedziela, 18 grudnia br. o godz. 
13.00), którą przygotował magistrat, 
zaprezentowały się szkolne zespoły: 
trio fletowe: Monika Krawiec, Lidia 
Nowak, Nicoletta Zduń; kwartet 

klarnetowy: Sylwia Kozioł, Gabriela 
Piórkowska, Wiktoria Sikorska 
i Grzegorz Mosoń; kwartet saksofo-
nowy: Patrycja Lisiak, Anna Sikorska, 
Paweł Hołda i Szymon Niziołek. 
W styczniu zaplanowane są przesłu-
chania semestralne oraz warsztaty 
fletowe i  gitarowe dla nauczycieli 
i uczniów. Zatem, jak widać z prze-
stawionych powyżej wydarzeń, szkoła 
działa bardzo aktywnie na dydak-
tyczno-kulturalnym polu. Praca ta 
jest możliwa dzięki warunkom jakie 
stwarzają nam włodarze miasta. 
Oddanie na potrzeby szkoły nowych 
sal lekcyjnych, a nade wszystko sali 
kameralnej, ogromnie usprawniło 
pracę szkoły. Bezkolizyjnie można 
w niej prowadzić, obok przewidzia-
nych zajęć, warsztaty szkoleniowe, 
audycje klasowe czy inne projekty. 

Dzięki zaangażowaniu rodziców 
uczniów zostało w niej wykonane 
proscenium i wyłożone panelami. 
Bardzo serdecznie dziękuję państwu: 
Małgorzacie i Tomaszowi Szablow-
skim oraz Małgorzacie i Tomaszowi 
Podrazom za ofiarną społeczną 
pracę w tym pomieszczeniu. Nadal 
korzystamy z życzliwości dyrekcji 
DK i prowadzimy zajęcia w 3 salach, 
aby proces dydaktyczny przebiegał 
sprawnie od strony logistycznej. 
W sposób szczególny pragnę podzię-
kować osobom prywatnym, które od 
początku istnienia szkoły interesują 
się jej rozwojem. Wielu naszych 
sympatyków wspiera nas przy orga-
nizowaniu spotkań po koncertach, 
w które mocno angażuje się grupa 
rodziców ze swoją Radą na czele. 
Szkoła wzbogaciła się również o małą 
(1/2) wiolonczelę, którą ufundowali 
państwo Maria i Wiesław Wróblowie 
oraz Małgorzata i Janusz Nowakowie, 
a która już służy naszym uczniom. 
Cierpliwie oczekujemy rozpo-
częcia i szybkiego zakończenia prac 
remontowych w podziemiach szkoły, 
aby klasy perkusji i  instrumentów 
dętych mogły pracować w warunkach 
godnych naszego wieku i o odpo-
wiednim standardzie. Jestem prze-
konany, że wspólne działanie władz 
miasta, rodziców, dyrekcji, nauczy-
cieli i uczniów oraz wszystkich życz-
liwych szkole sympatyków, którego 
celem jest dobro dzieci, i które do tej 
pory wydało „dobre owoce”, sprawi, 
że tak się stanie. 

Z muzycznym 
pozdrowieniem
jan M. gładysz
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Niech trwa ten czas, kiedy Bóg wciąż jest pośród nas,
Gdy z miłością dojrzymy w Nim naszych bliźnich Twarz.
Niech trwa ten czas…

Szanownym Nauczycielom, 
Drogim Uczniom i Ich Rodzicom,
Władzom Gminy i Dyrekcji Domu Kultury, 
Wszystkim Pracownikom 
oraz Sympatykom i Darczyńcom 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie
życzę
rodzinnych, zdrowych, radosnych
i pełnych kolędowych melodii 
Świąt Bożego Narodzenia.
A Nowy Rok, niech będzie 
szczęśliwy w osobiste doznania, 
niech spełni również Państwa dążenia zawodowe 
i przyniesie wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Jan Gładysz, 
Dyrektor Szkoły

nagrodzone i wywieszone na tablicy 
w korytarzu szkolnym.

Uczniowie gimnazjum wzięli 
udział w konkursie literackim pod 
hasłem „Dobry i zły wpływ środo-
wiska na wychowanie i zachowanie 
młodego człowieka”.

Gimnazjaliści redagowali m.in. 
rozprawkę i przemówienie na temat 
zachowania własnego oraz swych 
rówieśników.

Oprócz przykładów kulturalnego 
zachowania młodzież zwracała uwagę 
na przejawy nieodpowiedniego 
postępowanie, które zdecydowanie 
potępiła (wybrane prace pisemne 
przepisane – cytujemy bez korekty 
nauczyciela).

W dzisiejszych czasach młodzi 
ludzie rozwijają się i dojrzewają 
w różnych grupach. Dlatego więc 
środowisko ma wpływ dobry jak 
i  zły wpływ na zachowanie się 
młodzieży.

Niestety, zdarza się, że coraz 
rzadziej spotykamy okazywanie 
szacunku wobec starszych poprzez 
używanie słów: „dzień dobry”, 
„proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. 
Ma to zły wpływ, ponieważ niszczone 
są więzi między ludźmi, a przecież 
jesteśmy jednością, narodem, Polską. 
Każdy wobec siebie powinien zacho-
wywać się jak brat czy siostra.

Według mnie jest też wiele osób, 
które pozytywnie wpływają na godne 
zachowanie młodzieży i to oni mogą 
stać się przyszłością narodu. Coraz 
częściej młodzi ludzie interesują się 
zasadami savoir-vivre’u. Dzięki temu 
wiedzą, jak zachować się przy stole, 
rozmawiać przez telefon, przedsta-
wiać się innym, w jakim stroju przyjść 
na akademię czy do teatru. Godne 
uwagi jest też niesienie pomocy innym. 
Niektórzy młodzi ludzie są wolonta-
riuszami, pomagają bezinteresownie 
tym, którzy może nie mają takich 
warunków do życia jak niektórzy 
z nas.

Moim zdaniem nieodpowiednie 
zachowanie młodzieży może być 
wynikiem złego wychowania wynie-
sionego z domu albo wpływu rówie-
śników, przed którymi młodzi ludzie 
chcą się „popisać”. Dobrze, że nie 
brakuje ludzi, którzy są kulturalni. 
Oni muszą się „pokazać”, „wyjść do 
innych”, aby byli naśladowani przez 
polską młodzież.

/Dominik G. kl. III/

Na zachowanie młodzieży 
w  dzisiejszych czasach wpływa 
głównie środowisko, w jakim młodzi 
ludzie żyją. Wielu uczniów za wzór 
stawia sobie swych rówieśników, 
którzy nie zawsze zachowują się 
kulturalnie. Mimo niekorzystnego 
wpływu otoczenia jest dużo młodych 
ludzi, którzy umieją się dobrze i kultu-
ralne zachować. Są oni mili, pomocni, 
opanowani i życzliwi wobec rówie-
śników i dorosłych.

/Natalia P. kl. III/

Jednym z  przykładów dobrego 
zachowania moich rówieśników jest 
schludny strój, który zawsze świadczy 
o człowieku. Uczniowie dbają o swój 
wygląd, aby ich ubiór był również 
stosowny do sytuacji. Warto zauważyć, 
iż zdecydowana większość uczniów 
okazuje życzliwość poprzez miły 
sposób bycia. Dzięki uśmiechowi na 
twarzy młodzi ludzie mogą być lepiej 
postrzegani przez starszych.

Niestety, nie każdy młody człowiek 
swym zachowaniem potwierdza dobre 
wychowanie. Spowodowane jest to 
wpływem tzw. złego towarzystwa, 
które nie jest źródłem nabywania 
dobrych manier.

/Anna W. kl. III/

Pozwólcie, że przypomnę wam, 
jakie powinno być zachowanie godne 
ucznia, a w przyszłości szanowanego 
obywatela. Najprościej mówiąc, kultu-
ralne zachowanie polega na szano-

waniu drugiego człowieka, pokazy-
waniu swego dobrego serca. Wystarczy 
np. używać słów: „dzień dobry; do 
widzenia; proszę; dziękuję; przepra-
szam”, mówić spokojnym głosem, nie 
krzyczeć, estetycznie się ubierać, a na 
uroczystości zakładać strój galowy, 
podczas rozmowy nie trzymać rąk 
w kieszeni czy nie mówić z pełnymi 
ustami.

/Gabriela P. kl. II/

Młodzież w dzisiejszych czasach 
wzoruje się na rówieśnikach. 
Uczniowie myślą, że postępując tak, 
jak kolega – niezależnie od tego czy 
to jest dobre czy złe – będą lubiani, 
przypodobają się innym. Bardzo 
często wygląda to tak, że młodzi 
ludzie nie zachowują się kulturalnie 
na lekcjach ani na przerwach – nie 
słuchają nauczycieli, biegają, popisują 
się przed innymi. Myślą, że postępując 
w ten sposób, będą lubiani. Może i tak 
będzie, ale tylko przez osoby podobne 
do nich. Natomiast uczniowie twardo 
stąpający po ziemi będą twierdzić, że 
takie zachowanie jest nieeleganckie 
i to oni będą mieli rację.

Myślę, że aby dobrze się zacho-
wywać, trzeba chęci człowieka. 
Wszystko można zrobić, wystarczy 
tylko chcieć.

/Karolina B. kl. II/

Młodzież powinna brać z kogoś 
przykład. Rodzice powinni swe dzieci 
uczyć dobrych manier, używania słów 
„dzień dobry; do widzenia; proszę; 
dziękuję; przepraszam”.

Niestety, czasami w  niektórych 
domach dzieci nie mają dobrych 
przykładów zachowani. Wtedy młodzi 
ludzie czują się odrzuceni, nierozu-
miani, nie mają z kim porozmawiać. 
Dlatego szukają zrozumienia u swych 
rówieśników i „popisują się” niekultu-
ralnym zachowaniem.

Drodzy słuchacze! Chcę stwier-
dzić, że część młodzieży nie umie się 

zachować, bierze przykład z nieodpo-
wiednich wzorców. Jednak myślę, ze 
z czasem młodzi ludzie zrozumieją, 
że nie było warto „się popisywać”, 
„udawać kogoś, kim się nie jest”.

/Weronika K. kl. II/

Dobrze wychowany młody człowiek 
nie używa wulgaryzmów, nie wypo-
wiada się z pełnymi ustami, mówi 
spokojnie, nie krzyczy.

Strój do szkoły powinien być czysty, 
schludny, często prany. Natomiast 
kiedy idziemy do teatru lub na ważne 
święto w szkole, nasz ubiór powinien 
być elegancki.

Kulturalny, miły człowiek pomaga 
innym, podtrzymuje na duchu, 
troszczy się o  innych, nigdy nie 
odmawia pomocy potrzebującym.

Nie zapominajmy o tych ważnych 
zasadach, ponieważ budują one 
naszą kulturę i przyszłość społeczeń-
stwa. Dajmy o dobry przykład innym. 
Miejmy nadzieję, że kolejne pokolenia 
również będą dbać o swoją kulturę.

/Karolina L. kl. I/

Sposób, w jaki traktujemy innych 
ludzi, dużo mówi o naszej kulturze. 
Może to się przejawiać powiedzeniem 
dobrego sowa, udzielaniem pomocy, 
mówieniem „dzień dobry”. Można 
powiedzieć, że jeśli ty nie szanujesz 
innych, to oni nie będą szanować ciebie. 

/Bożena G. kl. I/

To, w jaki sposób traktujesz innych, 
mówi o tym, jakim jesteś człowiekiem. 
Będąc w towarzystwie zachowuj się 
grzecznie, nie używaj wulgarnych 
słów, nie mów z  pełnymi ustami, 
na pytania odpowiadaj spokojnie. 
Dbaj o porządek na swoim biurku, 
w pokoju. Nie niszcz własnych rzeczy 
i  przedmiotów, które nie należ do 
ciebie. Nietrudno jest zachowywać się 
kulturalnie, wystarczy tylko odrobina 
chęci. Pamiętaj –„Jak cię widzą, tak 
cię piszą. 

/Weronika D. kl. I/

W ramach zadania numer 5 tj. 
zorganizowanie ogólnoszkolnego 

konkursu wiedzy, wśród uczniów 
na temat savoir-vivre’u. Szkolny 
konkurs odbył się 21 października 
2016 r. Realizacja tego zadania była 
poprzedzona cyklem lekcji wycho-
wawczych o zasadach dobrego zacho-
wania. Uczniowie mieli okazję zazna-
jomić się z literaturą, dotyczącą tych 
zasad, która znajduje się w szkolnej 
bibliotece. Wychowawcy wytypowali 
po 3 osoby z klasy.

Zadaniem uczniów było wypeł-
nienie testu pisemnego (przygoto-
wanego przez pedagoga szkolnego 
i bibliotekarza oddzielnie dla szkoły 
podstawowej (12 zadań) i gimnazjum 
(22 zadania), dotyczącego znajomości 
zasad zachowania w różnych sytu-
acjach. Do konkursu przystąpiło  
18 uczniów. Do kolejnego etapu 
zakwalifikowało się 5 uczniów.

Celem drugiego etapu było 
wykazanie się wiedzą teoretyczną. 
Nad przebiegiem konkursu 
czuwało jury: A. Zaucha, M. Solarz,  
A. Moździerz.

Podsumowaniem tego zadania 
był wybór szkolnego mistrza savoir-
-vivre’u szkoły podstawowej i publicz-
nego gimnazjum. 

Mistrzem savoir-vivre’u szkoły 
podstawowej został SZYMON 
RZOŃCA z klasy VI.

Mistrzem savoir-vivre’u publicz-
nego gimnazjum została ANNA 
WÓJCIK z klasy III.

Laureaci otrzymali dyplom 
„Mistrz savoir-vivre’u” przygoto-
wany przez szkołę oraz nagrody 
książkowe.

W ramach zadania numer 6 Pani 
pedagog w  okresie od 18 marca 
2016 do18 czerwca 2016 r. brała 
udział w  kursie organizowanym 
przez Studium Prawa Europejskiego 
w  Warszawie metodą e-learning, 
który ukończyła z wynikiem pozy-
tywnym. To zadanie było obowiąz-
kowe dla każdej szkoły przystępującej 
do konkursu.

W  realizację projektu zaanga-
żowali się wszyscy uczniowie, pani 
dyrektor, wychowawcy, nauczyciele 
i pedagog szkolny.

certyfikat dla szkoły w Karwodrzy
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10 lat w Szkole Podstawowej w Zabłędzy

Nawiązując do Ustawy z  dnia 
7 września 1991 roku o  systemie 
oświaty, która mówi że „Kształcenie 
i wychowanie ma służyć rozwijaniu 
u dzieci i młodzieży poczucia odpo-
wiedzialności i miłości ojczyzny oraz 
poszanowania dla polskiego dzie-
dzictwa kulturowego” wspólnie Rada 
Pedagogiczna, uczniowie i rodzice 
postanowili wybrać wzorzec wycho-
wania i kształcenia. Co do wyboru 
patrona była zupełna zgodność i jest 
nim niekwestionowany autorytet 
i wybitna postać Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Prace nad wyborem patrona 
pod przewodnictwem pani dyrektor 
Haliny Gawron trwały od 2004 r. 
W grudniu 2005 r. ks. biskup Wiktor 
Skworc zaakceptował wybór patrona. 
Uroczystość nadania szkole imienia 
Jan Pawła II odbyła się 2 września 
2006 r. 

1 września 2006 funkcję dyrektora 
szkoły objęła Maria Solarz. To już 
10 lat, i wiele się w tym czasie w szkole 
wydarzyło. Był to szczególny czas dla 
całej społeczności, nie tylko szkolnej. 

3 września 2011 r. szkoła otrzy-
mała sztandar, a 1 września 2012 r. 
obchodziliśmy 100-lecie szkolnictwa 
w Zabłędzy. Wielką radością, jaką 
w  tym czasie również przeżywa-
liśmy była beatyfikacja i kanonizacja 
naszego Wielkiego Patrona.

Doniosłość tego wydarzenia 
pragnęliśmy podkreślić poprzez 
nadanie szkole sztandaru. W sobotę 
3 września odbyła się gminna inau-
guracja roku szkolnego 2011/2012, 
podczas której Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Zabłędzy otrzymała 
sztandar. Jest to symbol najwyższych 
wartości, honoru, tradycji patriotycz-
nych i szacunku dla człowieka oraz 
wspólnych dążeń rodziców, uczniów 
i nauczycieli, jako zobowiązanie do 
godnego wypełniania obowiązku 
wobec Ojczyzny i Narodu. To symbol 
jedności rodziców i  nauczycieli 
w dziele wychowania młodego poko-
lenia. Sztandar ten przypomina nam 
jak ważna w życiu każdego człowieka 
jest prawda, ojczyzna i miłość.

Sztandar naszej szkoły ma kształt 
kwadratu. Na rewersie koloru czer-
wonego znajduje się orzeł biały 
z głową zwróconą w prawo. Na głowie 

orła widnieje złota korona. Złotą 
barwę mają również szpony i dziób. 
Otoczony jest słowami, którymi 
kierował się w życiu Jan Paweł II: 
Prawda, Ojczyzna, Miłość. Na 
awersie koloru niebieskiego w środ-
kowej części znajduje się logo szkoły 
otoczone wokół napisem: Szkoła 
Podstawowa w Zabłędzy im. Jana 
Pawła II.

Sztandar ma wymiary 80x80 cm 
i  obszyty jest złotymi frędzlami. 
Drzewce o  wysokości 2 metrów 
zakończone jest okuciem ze srebrnym 
orłem w złotej koronie.

W  ciągu tych 10-u  lat bardzo 
wiele w naszej szkole się zmieniło. 
Należy podkreślić duże zaangażo-
wanie burmistrza Mariusza Rysia, 
a  obecnie Adama Drogosia oraz 
radnego Tadeusza Zakrzewskiego, 
mające na celu poprawę warunków 
uczniów do nauki.

Prowadzono inwestycje, remonty 
i doposażano szkołę: Były to m.in.:

 – wymiana stolarki okiennej, ocie-
plenie ścian budynku i wyko-

nanie elewacji – 2006 r.
 – nowe wyposażenie sali kompu-

terowej – sprzęt komputerowy, 
biurka, fotele – 2007 r.

 – wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania, drzwi do wszystkich 
sal – 2008 r.

 – wymiana pokrycia dachowego 
i ocieplenie stropu – 2009 r.

 – adaptacja części strychu na 
pomieszczenie gospodarcze – 
2010 r.

 – remont toalet szkolnych i szatni, 
budowa placu zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią – 2011 r.

 – budowa „przydrożnej chaty” – 
2012 r.

 – malowanie sal lekcyjnych – 2013 r. 
 – remont biblioteki i zakup nowego 

wyposażenia; modernizacja 
placu zabaw –  nowe huśtawki 
ważki, ogrodzenie; zlecenie 
wykonania nowego projektu sali 
gimnastycznej, remontu piwnic 
i zagospodarowania terenu wokół 
szkoły – 2014 r.

 – przebudowa klatki schodowej, 
remont korytarzy, świetlicy, gabi-
netu dyrektora, pokoju nauczyciel-
skiego i kuchni, wymiana insta-

lacji elektrycznej w starej części 
budynku – na parterze, nowy 
przyłącz elektryczny – 2015 r.

W  2016 r. dzięki staraniom 
obecnych władz gminy rozpoczęto 
realizację projektu budowy sali 
gimnastycznej. Zgodnie z obietnicą 
burmistrza i wykonawcy, sala ma być 
ukończona w 2017 r. 

W tym czasie w szkole realizo-
waliśmy różne projekty i programy, 
m.in.:

 – „Pracownie komputerowe dla 
szkół” – wyposażenie pracowni 
komputerowej, 10 stanowisk 
z dostępem do Internetu,

 – „Pierwsze uczniowskie doświad-
czenia drogą do wiedzy” – 
doposażenie bazy dydaktycznej 
i zajęcia rozwijające dla uczniów, 

 – „Radosna Szkoła” – wyposażenie 
w pomoce miejsca zabaw w szkole 

oraz wybudowanie nowego placu 
zabaw z bezpieczna nawierzchnią,

 – „Każdy uczeń jest ważny, 
czyli zrównoważony rozwój 
uczniów w  gminie Tuchów” 
w ramach projektu „Indywidu-
alizacja nauczania i wychowania 
w klasach I-III”

 – wyposażenie szkoły w pomoce 
do prowadzenia zajęć oraz zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne 
uczniów,

 – „Już pływam” – nauka pływania
 – „Słońce na drodze” – spotkania 

edukacyjne dla rodziców i dzieci 
na temat bezpieczeństwa na 
drodze i  wyposażenie dzieci 
w kamizelki odblaskowe,

 – „Kabecjanie Dają Radę” – 
spotkania dla nauczycieli, 
rodziców dzieci z  udziałem 
przedstawicieli policji (Wydziału 
Ruchu Drogowego oraz Wydziału 
Prewencji), Państwowej Straży 
Pożarnej, pielęgniarki szkolnej, 
instruktora pierwszej pomocy 
z ramienia PCK,

 – „Bezpieczny Puchatek” – 
spotkania dla dzieci dotyczące 
bezpieczeństwa,

 – „Nie pal przy mnie, proszę”, 
„Czyste powietrze wokół nas” 
– spotkania z  rodzicami oraz 
zajęcia dla dzieci uświadamia-
jące jak szkodliwy jest dym 
z kominów i tytoniowy,

 – „Szklanka mleka”, „Owoce 
w szkole” – programy promujące 
zdrowe odżywianie,

 – „Odblaskowa szkoła” – poga-
danki, konkursy, zabawy doty-
czące bezpieczeństwa dzieci, 
wyposażenie wszystkich uczniów 
w  elementy kamizelki odbla-
skowe,

 – „Modernizacja oddziałów przed-
szkolnych w  gminie Tuchów” 
– doposażenie oddziału przed-
szkolnego i kuchni,

 – „Bezpośrednie wspomaganie 
szkół poprzez kompleksowe 
doskonalenie nauczycieli –  
drogą do sukcesu edukacyjnego 

uczniów Powiatu tarnowskiego” 
– szkolenia dla nauczycieli,

 – „Książka naszych marzeń” – 
doposażenie biblioteki szkolnej.

Nasza szkoła to wielka rodzina, 
w której uczymy się żyć, a od 10-u lat 
naszym przewodnikiem jest papież 
Jan Paweł II. Troszczymy się o to, 
by w  szkole panowała przyjazna 
i bezpieczna atmosfera pracy. Dzięki 
bardzo dobrej współpracy z rodzi-
cami możemy wpajać naszym dzie-
ciom autentyczne wartości życia. 
Dbamy o  wszechstronny rozwój 
osobowości, o zdrowie, uczciwość, 
kulturę, mądrość i  budowanie 
poczucia własnej wartości oraz 
wychowanie w duchu patriotyzmu  
najmłodszego pokolenia Polaków. 
Wspólnie z  rodzicami cyklicznie 
organizujemy wiele imprez i uroczy-
stości środowiskowych (m. in.):

 – Święto Patrona i  ślubowanie 
uczniów klasy I,

 – zabawa andrzejkowa i  nowo-
roczna dla dzieci,

 – wigilia szkolna z udziałem przed-
stawicieli władz lokalnych,

 – spotkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka,

 – Święto Rodziny…
oraz uroczystości patriotycznych:

 – rocznica odzyskania niepodle-
głości,

 – rocznica uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja.

Jesteśmy organizatorami Gminnego 
Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.

Kształcąc i wychowując uczniów 
naszej szkoły staramy się kierować 
wartościami, którymi żył święty Jan 
Paweł II. Są nimi : Prawda, Ojczyzna, 
Miłość – wyhaftowanymi na sztan-
darze naszej szkoły, staramy się 
kierować kształcąc naszych uczniów 
w szkole.

Wszystkim, którzy dbają o naszą 
szkołę, o rozwój uczniów i wspierają 
nas dobrym słowem – serdecznie 
dziękujemy. 

dyrektor
i grono Pedagogiczne
szkoły Podstawowej

w Zabłędzy

Ta szkoła to wielka rodzina, w której my uczymy się żyć,
A w niej mamy Wielkiego Pasterza nie będziemy tego kryć.
Nie zabraknie wśród nas miłości, nie zboczymy z wybranych dróg,
Bo On dla nas jest drogowskazem, wskazuje najlepszą z dróg
    (fragm. hymnu szkoły)
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Jesień z Sanktuaryjną Orkiestrą Dętą
PAWEŁsTAŃCZYK 

Okres jesienny sanktu-
aryjna Orkiestra dęta 
rozpoczęła 8 września 

od udziału we mszy św. 
w czasie Małego Odpustu 
Tuchowskiego. 

Kolejną wrześniową uroczysto-
ścią, w której Orkiestra uczestniczyła, 
była eucharystia w ramach Święta 
Podwyższenia Krzyża na Wzgórzu 
Ambony Krzyża 11 września 2016 r. 
przy ulicy Partyzantów w Tuchowie. 
Oprócz pieśni kościelnych podczas 
mszy św. wykonane zostały również 
rozweselające ucho słuchacza 
marsze. Warto nadmienić, że jeśli 
tylko pogoda pozwala, msze św. na 
„Furmańcu” odbywają się regularnie 
już od 2005 roku. 

Październik jest szczególnie 
poświęcony Matce Bożej, to miesiąc 
nabożeństw różańcowych. SOD 
rozpoczęła go od obecności podczas 
comiesięcznej, pierwszosobotniej 
modlitwy na Dróżkach Różańco-
wych, na których kilka dni później 
jako jedna z grup parafialnych, sama 
miała okazję poprowadzić różaniec 
i uświetnić go pieśniami maryjnymi. 
W  miesiącu tym orkiestra wzięła 
udział także w obchodach Jubile-
uszu 70-lecia istnienia Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego (wcześniej ZSP) w Tuchowie, 
do którego uczęszczało lub ciągle 
uczęszcza kilku jej muzyków. Wyda-
rzenie to miało miejsce 15 paździer-
nika br. 

1 listopada to dzień poświęcony 
wszystkim zmarłym, którzy osiągnęli 
już wieczną nagrodę w niebie. W tym 

dniu swoją obecność na cmentarzu 
zaznaczyła również Sanktuaryjna 
Orkiestra Dęta. Mimo dosyć chłodnej 
aury, jaka panowała w uroczystość 
Wszystkich Świętych, tradycyjnie 
mogła swoją grą uświetnić wyrusza-
jącą z bazyliki mniejszej procesję na 
tuchowski cmentarz, w której oprócz 
zespołu uczestniczyły siostry i bracia 
zakonni, ojcowie redemptoryści, 
a także pozostali parafianie. Modli-
twie różańcowej odmawianej w czasie 
drogi przewodniczył o. Bogusław 
Augustowski. Tym, którzy od nas 
odeszli, lecz do grona świętych jeszcze 
nie dołączyli, nie możemy inaczej 
pomóc niż tylko przez błagalne 
prośby do Boga. Wieczny odpo-
czynek racz im dać Panie...

Bóg, Honor, Ojczyzna. Te trzy 
hasła są nawiązaniem do wyjątko-
wego dla Polaków dnia – 11 listopada. 
98 lat temu (11.11.1918 r.) za sprawą 
Józefa Piłsudzkiego Polska odzy-
skała niepodległość. W lokalnych 

uroczystościach wspominających 
wydarzenia z tamtego okresu wzięła 
udział Sanktuaryjna Orkiestra Dęta. 
Najpierw, z kościoła pw. św. Jakuba 
do Domu Kultury w  Tuchowie 
poprowadziła poczty sztanda-
rowe oraz wszystkich uczestników 
Gminnych Obchodów Narodowego 
Święta Odzyskania Niepodległości, 
a następnie zagrała krótki koncert, 
podczas którego zaprezentowane 
zostały: Rota, O mój rozmarynie, 
Rozszumiały się wierzby płaczące, 
Piechota, Rozkwitały pąki białych róż, 

My Pierwsza Brygada oraz Wiązanka 
Piosenek Żołnierskich. Po występie 
zespołu Pokolenia, Orkiestra zagrała 
utwór Boże coś Polskę. W miesiącu 
tym w czasie trzeciej środy miesiąca 
zespół ubarwił także Nowennę do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
a także mszę św. zamykającą Nadzwy-
czajny Jubileusz Miłosierdzia połą-
czoną z odczytaniem Aktu Przyjęcia 
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 

22 listopada, w  ramach święta 
św.  Cecylii, Orkiestra zakończyła 
kolejny rok swojej artystycznej dzia-

łalności. Podczas wieczornej mszy 
św. do grona członków SOD zostali 
oficjalnie włączeni: Kamil Grzenia, 
Anna Kutypa, Magdalena Kutypa, 
Oliwia Madejczyk, Wiktoria Sikorska, 
Gabriela Stańczyk oraz Paweł Stań-
czyk. Po mszy św. nastąpiło krótkie, 
ale miłe spotkanie w  jadalni piel-
grzyma tuchowskiego klasztoru. 
Oprócz Orkiestry, na mszy św. oraz 
wieczornym spotkaniu obecny był 
także Sanktuaryjny Chór Mieszany 
wraz z organistą Janem M. Głady-
szem. 

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć życzenia 

przeżywania świąt w zdrowiu, radości i ciepłej 
rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń. 

Wesołych Świąt!

sanktuaryjna Orkiestra dęta w Tuchowie
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Filmowe spotkanie z ramach projektu I CHANGE 
Pełna widownia, 

zgaszone światła, na 
ekranie barwny Cygan 

Martina sulika. Ten obraz 
jako pierwszy pojawia się 
w mojej głowie, gdy myślę 
o wydarzeniu w jakim 
ostatnio uczestniczyłam.

13 grudnia 2016r. w tuchowskim 
kinie Promień odbyło się spotkanie 
w  ramach projektu Erasmus+ 
I CHANGE. Udział wzięli w nim 
członkowie władz samorządowych 
miasta Tuchowa, dyrektorzy zaprzy-
jaźnionych szkół gimnazjalnych oraz 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie, nauczy-
ciele, opiekunowie, a także przed-
stawiciele instytucji kulturalnych. 
Pojawili się też oczywiście uczniowie: 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie, 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie, a także 
uczniowie gimnazjum w Burzynie, 
Tuchowie oraz Siedliskach.

Spotkanie rozpoczęło się przygo-
towaniem do filmu, które poprowa-
dzili Mariusz Widawski i Agnieszka 
Grzegorzek Zając. Wprowadzili nas 
w zagadnienia związane z innością 
(szczególnie na wielorakie spojrzenie 
na definiowanie inności), bo właśnie 
taki był główny temat filmu, a więc 
i spotkania. 

Głównym bohaterem Cygana jest 
czternastoletni Adam mieszkający 
w romskiej osadzie na Słowacji. Jego 
beztroskie życie zmienia się diame-
tralnie w momencie, w którym dowia-
duje się o śmierci swego ojca. Z pozoru 
ojciec głównego bohatera stał się ofiarą 
nieszczęśliwego wypadku, jednak 
wkrótce prawda wychodzi na jaw. 
Martin Sulik w swoim filmie nawią-

zuje do szekspirowskiego Hamleta. 
Duch zamordowanego ojca kilku-
krotnie ukazuje się Adamowi. Udziela 
mu rad, pociesza, aż w końcu składnia 
do podjęcia najtrudniejszej decyzji 
w życiu chłopca... Lecz nim to się stanie 
poznajemy realia życia w tej romskiej 
społeczności. Z jednej strony dostrze-
gamy huczne, pełne energii cygańskie 
zabawy przedstawione w upstrzonych 
wielobarwnością ujęciach. Z drugiej 
– chłodny, bezwzględny biznes, szem-
rane interesy. Z jednej strony widzimy 
Adama, który spędza czas ze swoją 
miłością – Julą, trenuje boks, uczęszcza 
na zajęcia chóru. Z drugiej – Adama, 
który musi zmierzyć ze stratą ukocha-
nego rodzica, obronić siebie i swoje 
rodzeństwo przed destrukcyjnym 
wpływem nowego ojczyma. Po tym jak 
matka Adama zaczyna rodzić i udaje 
się do szpitala, chłopak zostaje sam, 
bezradny wobec Żiga – nowego męża 
mamy. Ta sytuacja nie zapowiada się 
dobrze. Mężczyzna jest przeciwień-
stwem swojego brata. Impulsywny, 
despotyczny, agresywny, wzbudzający 
postrach. Szybko wciąga przybrane 
dzieci w nielegalne działania. Adam 
współpracuje z nim wbrew jego woli. 
Chłopak jest taki jak jego ojciec, nie 
chce ściągać na siebie problemów, 
nie chce czynić zła. Ojczym gardzi tą 
„ugłaskaną” postawą. Lecz cóż chłopak 
może teraz zrobić...

Najciekawszą według mnie 
problematyką tego filmu jest relacja 
pomiędzy Cyganami a gadziami (tak 
Romowie nazywali innych ludzi). 
Adam przyjaźni się z  księdzem, 
który pomaga cygańskim dzieciom, 
utrzymuje też dobry kontakt z repor-
terką, która chce go wspierać i życzy 
mu jak najlepiej. Jednak jej przyja-
ciel kpi z Cyganów przy chłopcu, 
a Żigo opowiada Adamowi historię, 

w którym gadzie skrzywdzili jego 
kolegę. Z kolei niektórzy Romowie 
okradają innych ludzi i  pałają do 
nich wielką nienawiścią. Uważam, 
że pokazana w  filmie sytuacja to 
błędne koło. Zło rodzące zło. Lecz 
skąd się ono bierze? Myślę, że 
powodem jest zranienie, smutek, 
bezradność, a później chęć odwetu. 
Dyskryminacja Romów nie pozwala 
im na znalezienie stałej pracy. Bieda 
zmusza ich do nawet tak radykalnych 
posunięć jak sprzedaż własnej córki 
z nadzieją na lepsze życie. Taki los 
spotyka Julkę, wyjeżdża w nieznane 
ze strachem, ale też poczuciem 
powinności. Adam zostaje sam, nie 
ma przy nim matki, już nigdy nie 
będzie przy nim Julii. Na domiar 
złego duch ojca odkrywa przed nim 
tajemnicę swego morderstwa. Wtedy 
nastaje mój ulubiony moment tego 
filmu, zwycięstwo sprawiedliwości. 
Chłopak postanawia przerwać lawinę 
zła, w  jaką jest wpędzany. Dźga 
nożem tego, który odebrał życie jego 
ojcu. Wet za wet, w końcowej scenie 
Żigo umiera.

Po skończonej projekcji prowa-
dzący spotkania mówili o tym, jak 
wiele znaczy postawa ludzi wobec 
innych. To jak ktoś nas traktuje ma 
na nasze zachowanie ogromny wpływ. 
To właśnie zobaczyłam w Cyganie. 
Zachowanie jednej strony odbijało się 
na drugiej. Zarówno wśród Romów, 
jak i gadzi, byli dobrzy i źli ludzie. 
Wina nie leży po jednej stronie. Czy 
ten film sprawia, że zaczynamy pałać 
do Cyganów miłością? Nie. Sprawia, 
że zaczynamy rozumieć ich postawy 
i motywacje. Trudna sytuacja w jakiej 
znaleźli się ci ludzie... a co my zrobi-
libyśmy na ich miejscu?

Filmowe spotkanie było według 
mnie doświadczeniem wpływającym 

na nasze poglądy. Poszerzyło nasze 
poczucie zrozumienia, empatii 
i  tolerancji. Ale przede wszystkim 
uświadomiło, że każdy z  nas ma 
wpływ na zachowanie drugiego 
człowieka. W mniejszym bądź więk-

szym stopniu. Dlatego tak ważne 
jest byśmy traktowali innych tak, 
jakbyśmy sami chcieli być przez nich 
traktowani.

justyna Burnat, kl. Ia LO

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania  
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
GRAŻYNAMuNIAK 

Naukowcy alarmują, 
że znakomita więk-
szość europejczyków 

ma problemy z nadwagą, 
a coraz większa ich ilość 
choruje na otyłość. Problem 
ten coraz częściej dotyka 
również dzieci i młodzieży.

Komisarz UE ds. zdrowia, Markos 
Kyprianou, zainaugurował 8 listopada 
2007 r. „Europejski Dzień Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania”, którego celem 
jest zachęcanie dzieci do zdrowego 
odżywania, a przez to przeciwdzia-
łanie coraz poważniejszemu proble-
mowi otyłości u dzieci w Europie.

Celem działań jest zatem zwró-
cenie uwagi dzieci na to, czym się 
odżywiają, oraz przekazanie im 
podstawowych zasad dobrego odży-
wiania. Europejski Dzień Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania został zorga-
nizowany wspólnie przez Komisję 
Europejską i europejskie stowarzy-
szenie kucharzy (Euro-Toques).

Około 22 mln dzieci w  Unii 
Europejskiej cierpi na nadwagę lub 
otyłość. To jedna z głównych przy-
czyn wielu chorób zarówno u dzieci, 
jak i dorosłych. Także w dorosłym 
życiu dzieci te są bardziej narażone 
na choroby serca, raka, nadciśnienie, 
udar mózgu i depresję.

W Polsce już od sześciu lat, 8 listo-
pada obchodzony jest również Dzień 
Zdrowego Śniadania pod hasłem 
„Śniadanie Daje Moc” promujący 

zwyczaj jedzenia śniadania wśród 
dzieci. 

8 listopada w  ramach Europej-
skiego Dnia Zdrowego Jedzenia 
i  Gotowania oraz obchodzonego 
w Polsce w tym dniu  Dnia Zdro-
wego Śniadania  uczniowie branży 
hotelarskiej i gastronomicznej CKZiU 
w Tuchowie zorganizowali na przerwie 
akcję promującą zdrowe odżywianie. 
W menu znalazły się potrawy dosko-
nałe na rozpoczęcie dnia oraz takie, 
które możemy wykorzystać przygoto-
wując „lunchbox” do szkoły lub pracy. 
Nie zapomniano też o łasuchach, dla 
których sporządzone zostały desery 
i ciasteczka będące zdrową alternatywa 
dla sklepowych słodkości. 

Warto zadbać o prawidłową dietę 
w każdym wieku!
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MAŁGORZATAKOZIOł

8 grudnia 2016 r. w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i usta-

wicznego im. Bohaterów 
Bitwy pod łowczówkiem 
w Tuchowie odbyły się 
warsztaty filmoznawcze 
w ramach projektu „Wędru-
jący Filmoznawcy Filmoteki 
szkolnej”. Zajęcia popro-
wadził dr Maciej dowgiel, 
pracownik Centralnego 
gabinetu edukacji Filmowej 
przy Pałacu Młodzieży 
im. j. Tuwima w łodzi. 
Wzięli w nich udział zainte-
resowani filmem uczniowie 
klas 1 TC, 2 TA, 2 TB, 3 TB  
i 4 TC – w sumie 30 osób. 

Analizie została poddana 
czwarta część Dekalogu w  reż.  
K. Kieślowskiego. Po krótkim wprowa-
dzeniu do filmu odbyła się jego projekcja, 
a następnie warsztaty, których tematem 
były różne możliwości interpretacji 
symboliki dzieła – z perspektywy reli-
gijnej, mitycznej, psychoanalitycznej. 
Wszystkim uczniom zajęcia pozwoliły 
odświeżyć sobie wiadomości dotyczące 
Biblii, mitologii, dramatu antycznego, ale 
również zobaczyć, w jaki sposób twórcy 
kultury współczesnej nawiązują do tych 
tekstów. Dla maturzystów ponadto była 
to świetna powtórka przed maturą.

MAŁGORZATA 
KOZIOł  

7  i 8.12. 2016 r. odbyły się w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego 

i ustawicznego zajęcia 
dotyczące e-zagrożeń. 
Poprowadził je dr Maciej 
dowgiel, zaangażowany 
w projekt szkoleniowy 
„Cybernauci – komplek-
sowy projekt kształtowania 

bezpiecznych zachowań 
w sieci” realizowany przez 
fundację Nowoczesna 
Polska w partnerstwie 
z Collegium Civitas. Celem 
projektu jest podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa 
podczas korzystania z sieci 
przez dzieci, młodzież 
oraz rodziców, opiekunów 
i nauczycieli. Projekt jest 
realizowany w całej Polsce 
przez specjalnie przeszko-
lonych trenerów.

W  warsztatach wzięli udział 
uczniowie klas 1TA, 1 TB, 1 TC, 2 TA, 
2 TC, 3 TB – w sumie ok. 70 osób. Te 
zajęcia dotyczyły zagrożeń związanych 
przede wszystkim z  budowaniem 
wizerunku w  Internecie. Ponadto 
trener przeprowadził szkolenia dla 
nauczycieli i  rodziców – obejmo-
wały one przegląd różnych zagrożeń 
związanych z uczestnictwem dzieci 
i młodzieży w sieci oraz zagadnienia 
wpływu niebezpiecznych zachowań 
w sieci na realne (np. w przyszłości 
zawodowe) życie młodzieży.

Konkurs fotograficzny 
„Książka w obiektywie”
BARBARA   
MAZuRKIeWICZ 

W ramach projektu 
edukacyjnego 
„Czytanie nie boli” 

realizowanego  
w Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
i ustawicznego w Tuchowie 
bibliotekarka  
mgr Barbara Mazurkiewicz 
zorganizowała konkurs 
„Książka w obiektywie”.

Celem konkursu była promocja 
czytelnictwa poprzez wykonanie foto-
grafii inspirowanej przeczytaną książką. 
W konkursie wzięło udział 25 uczniów, 
wpłynęło 29 prac. Jury w  składzie  
mgr Małgorzata Kozioł ,  
mgr inż. Grażyna Muniak pod prze-
wodnictwem dyrektora mgr inż. Bogu-
sława Harańczyka przyznało nagrody 
i wyróżnienia.

1 miejsce Krzysztof Brończyk 
2 TC za zdjęcie do książki Okupacja 
od kuchni.

Nagroda za dosłowne i symbo-
liczne zrealizowanie tematu konkursu 

oraz sprawność kompozycyjną 
i funkcjonalne operowanie światłem.

2 miejsce Katarzyna Iwańska  
4 TB za fotografie do książki Jasmine 
Wargi Moje serce i inne czarne dziury 
za niejednoznaczne zilustrowanie 
sceny z przeczytanej książki.

3 miejsce Kamil Grzenia 1A za 
zdjęcie do książki Pawła Wilkowicza 
Nienasycony. Robert Lewandowski 
za prostotę pomysłu, humor i niejed-
noznaczność.

Wyróżnione zostały zdjęcia:
1. Patrycji Sawickiej z klasy 1A 

do książki Jane Frey Bez odwrotu za 
wyraziste nawiązanie do treści książki 
oraz celowe operowanie kolorem.

2. Zuzanny Kras, Karoliny 
Łazarek i  Patrycji Kity z  klasy  
4 TB do powieści Nicholasa Sparksa 
Szczęściarz za niejednoznaczność 
sytuacji.

3. Natalii Bień i Angeliki Banach 
z klasy 3 TA za zdjęcie do książki 
Guilliame Musso Wrócę po Ciebie za 
symboliczną ilustrację hasła projektu.

8 grudnia 2016 r. podczas apelu 
podsumowującego dyrektor szkoły 
wręczył uczniom dyplomy i nagrody 
książkowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
wykazali się pomysłowością i trafnym 

ujęciem tematu. Inspiracji było wiele, 
zdjęcia nawiązywały do miejsc, które 
kojarzą się z przeczytaną książką, do 
przeżyć, emocji, stanów ducha oraz 
zainteresowań bohaterów. Były też 
serie zdjęć do określonej książki. 

Wszystkie zdjęcia można obej-
rzeć na wystawie w  bibliotece 
szkolnej do końca grudnia.
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Adwentowa baśń salzburskiej ziemi 
HALINAPIOTROWsKA

Kiedy to w ubiegłym 
roku po raz pierwszy 
pojechałam na jarmark 

bożonarodzeniowy do 
Wiednia byłam pewna, 
że muszę odwiedzić 
inne europejskie miasta 
w czasie adwentu. jarmark 
w Wiedniu jest największy 
w całej Austrii i bez 
wątpienia cudowny. 

Od jakiegoś czasu śledzę jednak 
jak okres adwentu świętują miesz-
kańcy i turyści w innych miastach 
Europy, ale przede wszystkim 
w krajach niemieckojęzycznych. Już 
rok temu zauroczona wiedeńskim 
Christkindlmarkt miałam gotowy 
plan na kolejny rok – Salzburg. Miasto 
Mozarta w otoczeniu ośnieżonych 
Alp i bajkowy Christkindlmarkt m.in. 
na placu katedralnym…. tak… to mój 
plan! Na początku listopada prze-
glądam oferty i pomalutku wszystko 
zaczyna się klarować, jeszcze tylko 
znaleźć wolny weekend i w drogę. 
Tak też się stało! Decyzja zapadła 
błyskawicznie. Na tydzień przed 
wyjazdem wraz z moją siostrzenicą 
zabukowałyśmy wyjazd. Tym razem 
nie będzie to jednodniowy express, 
ale dwudniowy pobyt w Salzburgu. 
W piątek 2 grudnia zaczyna się nasza 
przygoda. Biuro podróży dowozi nas 
z Krakowa do Katowic, a  tam już 
ponad 50 osób na pokładzie auto-
karu. Jeszcze kilka osób zabieramy 
po drodze i  mamy pełny skład –  
63 osoby. Autokar trochę ciasny, 
kolana wbijają się w siedzenie przede 
mną, na którym siedzi mężczyzna 
potężnej postury. Fotel wyraźnie 
jest za mały dla niego, a i noc ma 
pełną ćwiczeń utrzymania równo-
wagi podczas snu. Krótko mówiąc, 
strasznie się gość umordował, choć 
rano był radosny jak skowronek. Cóż, 
żeby spełniać swoje marzenia trzeba 
czasem pocierpieć! 

Oberndorf bei salzburg – 
miasto Cichej nocy 

Już świta, za oknami niewiele 
widać, mglisto jakoś. W autokarze 
„lecą” ciekawe filmy dotyczące miejsc, 
które mamy odwiedzić. Pogoda nieco 
się klaruje, będzie pogodnie. Przy-
jeżdżamy do malutkiej podalpejskiej 
miejscowości – Oberndorf. Dlaczego 
to ważny punkt adwentowych odwie-
dzin? To tutaj powstała Cicha noc, 
zaśpiewana po raz pierwszy w wieczór 
wigilijny 1818 roku. Autorem kolędy 
był ksiądz Joseph Mohr, a melodię 
w  rytm walca, ułożył organista 
Franz Xaver Gruber. Joseph Mohr 
napisał słowa do słynnej kolędy już 
w 1816. Zdziwieni? Tak! To nie jest 
polska kolęda jak wielu z nas sądzi. 
Początkowo był to okolicznościowy 

wiersz. Melodia powstała dwa lata 
później, 24 grudnia 1818 roku. 
Joseph Mohr, w  latach 1817-1819 
wikary w nowo powstałej parafii św. 
Mikołaja w Oberndorf bei Salzburg, 
zaproponował Franzowi Gruberowi 
napisanie muzyki do swojego wiersza. 
Franz Gruber był nauczycielem, orga-
nistą i kościelnym w Arnsdorf, zaś 
od 1816 roku, był również organistą 
w nowej parafii w pobliskim Obern-
dorf bei Salzburg. Układając nuty, 
skomponował muzykę do wiersza, 
a całość kompozycji miała być na  
2 głosy solowe z  towarzyszeniem 
chóru i  gitary. W  pierwotnym 
kształcie, melodia nawiązywała 
do lokalnych, tyrolskich brzmień. 
Prawdopodobnie kościół w Obern-
dorf dysponował jedynie starymi, 
w dodatku niesprawnymi organami 
i dlatego potrzebna była pieśń z towa-
rzyszeniem gitary, na której grał wika-
riusz kościoła. Pieśń została wykonana 
w tym samym dniu podczas pasterki. 
Mohr śpiewał partię tenorową i grał 
na gitarze, Gruber wykonywał partię 
basową. Kolęda bardzo spodobała się 
mieszkańcom Oberndorf bei Salzburg 
i wkrótce była znana również w całej 
okolicy Salzburga. W krótkim czasie 
kolęda rozprzestrzeniła się w pobli-
skiej katolickiej Bawarii, a stamtąd 
we wszystkich krajach niemieckich. 
Kolęda zachwyciła również króla 
Prus. Popularną już pieśnią, zain-
teresowała się królewska kapela 
dworska w Berlinie, która w roku 
1854 wysłała do Salzburga pytanie 
o twórcę kolędy. 30 grudnia 1854 r. 
Franz Gruber opisał okoliczności 
powstania utworu, dołączył nuty i tak 
oficjalnie już, kolęda została uwiecz-
niona na dworze pruskim, a po dziś 
dzień króluje prawie na całym świecie. 

Podchodzimy pod kaplicę, 
u podnóża której widać zachowane 
resztki murów starego kościoła św. 
Mikołaja, oraz pamiątkowy kamienny 
pomnik, poświęcony twórcom kolędy. 
Kaplica stoi na małym wzniesieniu, 
na którym kiedyś stał stary kościół św. 
Mikołaja, w którym kolęda Cicha noc 
została wykonana po raz pierwszy. 
Kościół św. Mikołaja był uszkadzany 
kilka razy przez wezbrane wody 
pobliskiej rzeki Salzach. W 1899 roku, 
kiedy powódź zalała większą część 
miasta, zadecydowano o nowej loka-
lizacji kościoła, a na miejscu starego, 
zniszczonego kościoła, postanowiono 
postawić pamiątkową kaplicę. Krótko 
zwiedzamy uroczą kaplicę, czujemy 
tę historię przez skórę przenosząc 
się oczami wyobraźni w tamte czasy, 
kiedy to w maleńkiej podalpejskiej 
miejscowości przykrytej grubą 
warstwą śniegu, wśród skromnych 
domostw, w siarczysty mróz prze-
mieszczali się saniami lub piechotą 
autorzy austriackiej Stille Nacht. 
Słyszymy jak jakaś grupa śpiewa 
w  języku angielskim przy kaplicy 

rodzimą kolędę, a tuż obok znajduje 
się Muzeum Cichej Nocy, w którym 
to można zobaczyć m.in. oryginał 
tekstu słynnej kolędy. Słoneczko deli-
katnie świeci, w powietrzu rozchodzi 
się zapach grzanego wina, spaceru-
jemy wśród niewielu stoisk wokół 
kaplicy…Wszystko tworzy śliczny 
obrazek, który możemy znaleźć 
w Internecie, tyle że w rzeczywistości 
trawa ma soczysty kolor zieleni i nie 
ma krzty śniegu!

Czar adwentu w Hellbrunnie
O 20 km od Oberndorfu oddalony 

jest Salzburg, do którego zmierzamy. 
Ale jeszcze wcześniej podjeżdżamy 
do Hellbrunnu. Od 16 lat zamek 
Hellbrunn czaruje adwentową atmos-
ferą i wabi całe rzesze turystów, całe 
rodziny. Już w  połowie listopada 
pojawia się tu bajkowy las składający 
się z ponad 500 drzew iglastych, jodeł, 
świerków udekorowanych ponad 
10.000 czerwonych bombek i świa-
tełek, które po zmroku tworzą iście 
bajkową bożonarodzeniową krainę. 
Cudownie oświetlony park zamkowy 
nastraja do romantycznych przejaż-
dżek dorożkami czy spacerów. Aby 
wejść na teren Hellbrunnu należy 
wykupić wstęp za 3 Euro, które przy 
okazji uprawnia do zakupu grzanego 
wina lub ponczu. Dopłacamy tylko 
2 Euro za kubek, który można później 
oddać i dostajemy z powrotem 2 Euro 
albo mamy kolejny kubek do kolekcji. 
Wśród choinek delektujemy się tym 
razem pomarańczowym ponczem, 
który jest równie pyszny jak grzane 
wino w Oberndorfie. Przy specjal-
nych podestach (dokładnie ogromne 
drewniane beczki) sączymy sobie 
poncz i zajadamy pieczone kasztany 
(Maroni), obserwujemy ludzi wokół, 
przysłuchujemy się różnym językom 
uwalniając głowy od rzeczy, które 
nas na co dzień przytłaczają, a  tu 
nikną choć na chwilę jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki. Jest tu 
naprawdę sporo terenu, na którym 
odbywa się jarmark bożonarodze-
niowy, jest ogromny park z fontan-
nami, które w okresie wiosennym 
i letnim, a nawet jesiennym sprawiają 
odwiedzającym wodne psikusy, oble-
wając ich w najmniej spodziewanym 
momencie. Jest też coś dla dzieci, np. 
specjalna izba, w której dzieci mogą 
spróbować swoich sił przygotowując 
bożonarodzeniowe pierniczki czy 
zwiedzić mini zoo. Cały teren przypa-
łacowy jest pełen odwiedzających, dla 
których zdaje się czas płynie wolniej.

W 1612 roku, tuż po przejęciu 
rządów w Salzburgu, książę arcybi-
skup Markus Sittikus zlecił swojemu 
nadwornemu architektowi, Santino 
Solariemu, budowę podmiejskiej 
rezydencji. Na miejsce wybrał sobie 
tryskające dziesiątkami krystalicznie 
czystych źródeł podnóże Góry Hell-
bruńskiej. Pałac miał być wzorowany 

na modnych wówczas we Włoszech 
podmiejskich willach. Salzburska 
budowla w niczym nie ustępowała 
swoim południowym wzorcom, 
a  wręcz prześcigała je w  pomy-
słowości i  finezyjności rozwiązań 
architektonicznych. Kolejne epoki 
nie zmieniły jej pierwotnego stylu, 
tak że do dziś stanowi prawdziwą 
perłę architektury, najwspanialszy 
renesansowy pałac letni na północ od 
Alp. Przylega doń unikatowy ogród 
wodny ze zmyślnymi wodotryskami, 
mitycznymi grotami i rzeźbami grec-
kich bogów i herosów. Całość otacza 
rozległy park angielski. No i jeszcze, 
gdyby trochę tego śniegu… ale i tak 
było bajecznie pięknie! 

Miasto Mozarta 
w porze adwentu

Z oddali już jawi się górująca nad 
Salzburgiem twierdza Hohensalzburg. 
Jest naprawdę ogromna! 10 minut 
jazdy i jesteśmy w Salzburgu. Kieru-
jemy się do Ogrodów Mirabell, które 
założone w 1689 r. należą do najpięk-
niejszych na świecie. O  tej porze 
roku nie można zobaczyć ich w całej 

okazałości, choć bratki kwitną sobie 
w najlepsze. Tuż obok kolejny jarmark 
bożonarodzeniowy, po którym space-
rujemy i  kosztujemy regionalne 
specjały np. pyszne orzechowe precle. 
Przemieszczamy się na stare miasto, 
przechodzimy przez most kłódkowy 
na rzece Salzach, przez Getreidegasse 
i tam dopiero otworzyły się nam oczy 
z zachwytu. Nareszcie on... wyma-
rzony Salzburger Christkindlmarkt 
przez wielu okrzyknięty najwspa-
nialszym w całej Austrii! Tradycja 
i  sceneria Salzburskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego perfekcyjnie 
wprawiają odwiedzających w świą-
teczny nastrój. Największy w mieście 
jarmark to Christkindlmarkt, który 
odbywa się co roku przy Domplatz 
i Residenzplatz. Nad świątecznymi 
straganami na placu katedralnym 
unosi się zapach grzanego wina, 
pieczonych kasztanów czy prażo-
nych migdałów. Salzburski jarmark 
wprawia w  uniesienie wszystkie 
zmysły. Kramy w starym stylu wyło-
żone szlachetnymi i  fantazyjnymi 
towarami, nowymi i w stylu retro, 
lekki mróz, cudownie przyozdo-

Kaplica Cichej nocy 
w Oberndorfie bei salzburgPrzed pałacem w Hellbrunnie Na moście kłódkowym z widokiem na stare Miasto - salzburg

salzburski Christkindlmarkt

Christkindlmarkt i katedra św. Ruperta 
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biony plac katedralny, rozświetlony 
tysiącami światełek, majestatyczna 
katedra św. Ruperta i bijące dzwony, 
usiane gwiazdami niebo, górująca 
nad miastem oświetlona twierdza, 
występy tradycyjnych chórów… co 
roku zachwycają gości. Salzburger 
Christkindlmarkt urzekł nas do 
reszty, do szpiku kości przeszyły nas 
towarzyszące mu emocje! Przez dobre 
3 godziny znalazłyśmy się w innym 
świecie. I takie naszpikowane wraże-
niami udałyśmy się do hotelu, gdzie 
z emocji, a może i zmęczenia i prze-
marznięcia nie mogłyśmy się rozgrzać, 
aż w końcu słuchając koncertu kolęd 
w niemieckiej telewizji, popadłyśmy 
w  błogi sen. Z  samego rana śnia-
danie, przechodząc obok recepcji 
widzę śliczny wieniec adwentowy 
z zapaloną drugą świecą adwentową. 
Z resztą ta tradycja rzeczywiście pielę-
gnowana jest u nich na każdym kroku, 
w domach, w hotelach, w restaura-
cjach... Niedziela przeznaczona 
jest na zwiedzanie miasta Mozarta. 
À propos czy wiecie Państwo, że 
właśnie w dobiegającym końca roku 
2016 obchodziliśmy 260. rocznicę 

urodzin i 225. rocznicę śmierci tego 
wybitnego austriackiego kompo-
zytora – Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Mozart umarł 5 grudnia, 
a my jesteśmy tu 4 grudnia, dlatego 
trafiliśmy doskonale na rocznicę 
śmierci oddając mu hołd, który bez 
wątpienia się mu należy. Z  resztą 
uczniowie mojej szkoły brali udział 
w  zorganizowanym przeze mnie 
konkursie wiedzy o życiu i twórczości 
tego wybitnego kompozytora, a dla 
najlepszych przywiozłam nagrody 
prosto z miasta Mozarta! Kierując 
się w stronę Starego Miasta przecho-
dzimy obok domu na Marktplatz 8, 
w którym mieszkał Mozart, a później 
zatrzymujemy się przed domem na 
Getreidegasse 9, gdzie urodził się 
kompozytor. Zwiedzamy m.in. wspa-
niałą katedrę św. Ruperta, gdzie znaj-
duje się chrzcielnica, w której chrzest 
przyjął Mozart. Salzburger Dom – 
czyli katedra św. Ruperta jest główną 
świątynią miasta i całej diecezji i może 
pomieścić dziesięć tysięcy wiernych. 
Kawałek dalej widzimy pomnik 
Mozarta, który z  okazji zimowej 
pory przywdział czapkę św. Miko-

łaja, a gdzie się nie obejrzeć widzimy 
salzburski smakołyk – Mozratkugel. 
Zapomniałbym wspomnieć, że na 
cmentarzu św. Sebastiana odwie-
dziliśmy nagrobek żony Mozarta 
Konstancji i jego ojca Leopolda. Jak 
wiemy, nie wiadomo gdzie jest grób 
W.A. Mozarta, który został pocho-
wany w zbiorowym grobie.

Specjalną kolejką szynową wyjeż-
dżamy na majestatyczną twierdzę 
Hohensalzburg. Bilet wraz ze zwie-
dzaniem komnat kosztuje prawie 
12 Euro. Ale widok z twierdzy na 
cały Salzburg jest wspaniały. Szkoda 
tylko, że chmury zasłaniały Alpy 
i widok, który był w planie okazał 
się niekompletny. Również i  tu 
spacerujemy wśród adwentowych 
kramów. W wolnym czasie marzy 
nam się kawa w nastrojowej kawiarni. 
Są takie dwie, które warto odwiedzić. 
Pierwsza to Café Tomaselli założona 
w Salzburgu w 1703 r. i  jest najstarszą 
do dziś istniejącą kawiarnią Europy 
Zachodniej. A bywali w niej, m.in.: 
Wolfgang Amadeus Mozart, Michael 
Haydn, Max Reinhardt. W tej niestety 
bardzo trudno o wolny stolik, może 

uda się następnym razem, bo 
myślę, że taki będzie. Nieco później 
powstaje druga tradycyjna kawiarnia 
– dziewiętnastowieczna Café Fürst, 
w której Paul Fürst w 1884 r. otwo-
rzył na salzburskiej Brodgasse 13 
własną cukiernię. Miał w tym fachu 
spore doświadczenie, bo wcześniej 
praktykował w  renomowanych 
cukierniach Wiednia, Budapesztu 
i Nicei. Ale dopiero sześć lat później, 
w 1890 roku, zdecydował się zapropo-
nować swój w pełni autorski produkt 
– czekoladki z marcepanem, nugatem 
i orzechem laskowym w jemu tylko 
znanych proporcjach. Mówił o nich 
Mozartbonbon (cukierki Mozarta) 
– by uczcić wielkiego austriackiego 
kompozytora, urodzonego właśnie 
w  Salzburgu. Kuleczki smakują 
wyśmienicie, różnią się nieco 
smakiem i opakowaniem od tych, 
które możemy dostać w  każdym 
austriackim sklepie. Jedna sztuka 
kosztuje 1.20 Euro! W  kawiarni 
mnóstwo ludzi, ale udało się nam 
znaleźć wolny stolik. Spędziłyśmy 
błogi czas w nastrojowej kawiarni, 
przy pysznej kawie i torcie Mozarta, 

gdzie chciałoby się powiedzieć za 
Faustem Chwilo trwaj! Jesteś tak 
piękna! Czas biegnie nieubłaganie, 
spędzamy go na najpiękniejszej ulicy 
Salzburga Getreidegasse, kluczymy 
po wąskich uliczkach. Cały Salzburg 
tak pięknie świątecznie przystrojony, 
ludzie spacerują, nie widać pośpiechu, 
choć właściwie to niedziela, więc 
nie ma się czemu dziwić. Dziś już 
wyraźnie mniej zwiedzających. 
W sobotę było morze ludzi i trudno 
się było przecisnąć z kiełbaską w ręku 
czy grzanym winem. Koniec dnia, 
właściwie to ostatnie 4 godziny 
pobytu, spędziłyśmy na Christkin-
dlmarkt kosztując kolejnych salzbur-
skich specjałów i przysłuchując się 
wspaniałym pieśniom wykonywanym 
przez chóry. Powiem szczerze, że taki 
wyjazd do Salzburga to wspaniałe 
preludium do Świąt Bożego Naro-
dzenia! I naprawdę z czystym sumie-
niem polecam każdemu. Ja na pewno 
jeszcze tu wrócę i w lecie i w zimie, bo 
to wyjątkowe miasto! A jeśli wszystko 
pójdzie dobrze to za rok pojadę na 
jarmark bożonarodzeniowy do….. 
hm….chyba już wiem!

TERESAsZYMAŃsKA 
ALEKSANDERKAjMOWICZ

Jemioła pospolita (Viscum 
album), rodzina gązewniko-
wate (loranthaceae). 

Jest to półpasożytnicza krzewinka 
o kulistym pokroju do 1 m średnicy 
i widlasto rozgałęziających się pędach. 
Jemioła potrafi sama syntetyzować 
substancje odżywcze, dlatego jej 
obecność nie jest wyniszczająca 
dla drzewa – żywiciela, z  którego 
pobiera wodę i  sole mineralne. 
Przytwierdzona jest do żywiciela za 
pomocą ssawek. Charakterystyczne 
dla jemioły są grube, skórzaste liście, 
rosnące nakrzyżlegle, które cały rok są 
mocno zielone, a dopiero zimą przy-
bierają odcień lekko żółty lub oliw-
kowy. Jemioła jest rośliną dwupienną. 
Kwiaty (od lutego do kwietnia) są 
żółte, niepozorne, a  owady wabią 
delikatnym zapachem i dużą ilością 
nektaru. Owocami są białe, okrągłe 
nibyjagody. W ich wnętrzu znajdują 
się niewielkie owoce właściwe, zawie-
rające od 1-3 zarodków. Na tym etapie 
rozwoju jemioła drugi raz wykorzy-
stuje zwierzęta (po raz pierwszy owady 
w celu zapylenia), tym razem są to 
ptaki, które pożywiają się owocami 
i przyczyniają do rozsiewania nasion 
(jest to tzw. ornitochoria). Są dwa 
sposoby tego rozsiewania. Większość 
ptaków wyjada owoce, rozgniatając je. 
Powoduje to, że wyciekający z zarod-
kami lepki sok przywiera do gałęzi 
drzewa na którym rósł osobnik macie-
rzysty lub gałęzi drzew w najbliższym 
otoczeniu, na które przeniósł się ptak 

z nibyjagodą w dziobie. Natomiast 
jemiołuszki i paszkoty połykają całe 
nibyjagody. Przechodząc przez układ 
pokarmowy (u jemiołuszek trwa to 
7-10 min.) strawiona zostaje skórka 
i miąższ, a zarodki nie ulegają znisz-
czeniu i zostają wydalone. Dzięki temu 
są roznoszone na dość duże odległości. 
Nazwa „jemiołuszka” wywodzi się 
właśnie od jemioły. W ten sposób 
naukowcy chcieli podkreślić współ-
zależność między tymi gatunkami. 
Jemioła żyje do 40 lat, jeśli nikt jej 
wcześniej nie zerwie jako ozdoby na 
Boże Narodzenie lub nie zniszczy 
myśląc, że zagraża drzewu na którym 
rośnie. Jemioła najbardziej lubi topole 
lub brzozy. Najchętniej zasiedla 
drzewa, które ukończyły co najmniej 
20 lat i rosną na glebach zasobnych 
w wapń. Podgatunek jemioła pospo-
lita jodłowa (v. album ssp. abietis) 
rośnie na jodłach (tereny górzyste). 
Ciekawostką jest, że jemioła nie rośnie 
na europejskich gatunkach dębów. 
Drzewa te mają chemiczną barierę, 
która zabezpiecza je przed kiełkowa-
niem tego półpasożyta. 

Jemioła od najdawniejszych 
czasów była używana w celach lecz-
niczych. Jako pierwszy o  tym jej 
zastosowaniu napisał najprawdopo-
dobniej w III w. p.n.e. Teofrast, uczeń 
Arystotelesa. Opisywał ją też Hipo-
krates, uważany za „ojca medycyny”. 

W medycynie ludowej, za sprawą  
św. Hildegardy z  Bingen, jemiołę 
używano głównie do leczenia 
epilepsji i  obniżenia ciśnienia. 
Obecnie również jest stosowana 
w ziołolecznictwie. W tym celu wyko-
rzystuje się głównie liście i gałązki 
do sporządzania herbatek. Mówiąc 
o leczniczych właściwościach jemioły, 
trzeba pamiętać, że może ona również 
szkodzić, szczególnie gdy spożyje się 
ją surową. Nibyjagody mają trujące 
właściwości i w dawce większej niż 
10 sztuk mogą być niebezpieczne. 
O leczniczych właściwościach jemioły 
decyduje jej skład chemiczny. Ziele 
jemioły zawiera m. in. flawonoidy, 
aminy, trójterpeny, kwasy orga-
niczne, saponiny, manitol, inozyl oraz 
wiskotoksynę (0,05-0,1 %). Ponadto 
zawiera związki wapnia i  potasu, 
witaminę C, a także miękką żywicę 
zieloną. Jemiołę do celów leczniczych 
pozyskuje się z naturalnych stano-
wisk. Do dziś nie uprawia się jej na 
skalę handlową. Na naszym terenie 
większe skupiska jemioły znajdują się 
np. w Jodłówce Tuchowskiej, w okoli-
cach Liwocza, w Rzepienniku. Wokół 
samego Tuchowa jemioła występuje 
np. w Tuchowskim Lesie lub Trze-
mesnej. Jest to jemioła z podgatunku 
jodłowej. 

Pisząc o jemiole trudno pominąć 
wierzenia, mity i legendy z nią zwią-

zane, zwłaszcza w kontekście świąt 
Bożego Narodzenia. Jeżeli nie pamięta 
się o niej przez cały rok, to w tygo-
dniu przed świętami zobaczy ją każdy. 
W ogromnych ilościach pojawia się 
na targach, jarmarkach, w kwiaciar-
niach. Ludzie kupują ją, żeby zawiesić 
w  mieszkaniu, zapewniając sobie 
tym samym szczęście i  bogactwo 
w  nadchodzącym roku. Zwyczaj 
ten pochodzi z krajów nordyckich. 
Najbardziej popularne jest całowanie 
się pod jemiołą, które do naszego 
kraju przywędrowało z  amery-
kańskimi filmami, a  wywodzi się 
najprawdopodobniej z XVII-wiecznej  

Anglii. Ten „importowany” do 
nas zwyczaj spędza sen z  powiek 
leśnikom. Dzieje się tak dlatego, że 
chcąc zerwać jemiołę, głównie młodzi 
ludzie, wchodzą bez żadnych zabez-
pieczeń na wysokie drzewa (u nas 
są to jodły) i ścinają razem z jemiołą 
całe gałęzie i wierzchołki. Drzewa 
usychają, nie przez to, że rosła na 
nich jemioła, ale że człowiek ściął 
im „głowę”, pozbawiając tym samym 
możliwości dalszego wzrostu. 
opraCoWano na podstaWie: miesięCznika 

„przyroda polska” nr 14 z 2014 r.

„rośliny. spotkania z przyrodą” 

WarszaWa 1998

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY 
Jemioła na Boże Narodzenie… - krzewinka do leczenia i całowania

Sukces uczennic z Siedlisk 
na V Powiatowym  
Konkursie Kolęd i Pastorałek  
Niemieckojęzycznych  
w Gromniku!

Julia Grzenia i  Ewelina Serwin. 
I  ponownie sukces! Siedliskie 
gimnazjum znowu okazało się 
najlepsze tak jak rok temu i dwa 
lata temu. Krótko mówiąc, już 
od 3 lat uczennice gimnazjum 
z Siedlisk wygrywają ten konkurs! 
W  tym roku, jak i  w  ubiegłym, 
pierwsze miejsce wyśpiewała Alicja 
Rusin przepiękną kolędą Süßer die 
Glocken nie klingen. Alicja pokonała 
23 uczestników! Gratulacje należą 
się również dla Julii Grzeni, która 
zajęła czwarte punktowane miejsce 
za kolędę Oh du fröhliche oraz dla 
Eweliny Serwin, która też pięknie 
się zaprezentowała śpiewając Leise 
rieselt der Schnee! Warto dodać, że 
jury oceniało poprawność językową, 
wymowę i  intonację, opanowanie 
pamięciowe i ogólne wrażenie arty-
styczne. Uczennice do konkursu 
przygotowała p. Halina Piotrowska. 

HALINAPIOTROWsKA

15 grudnia 2016 r. w gminnym Ośrodku 
Kultury w grom-

niku odbył się V Powiatowy 

Konkurs Kolęd  i Pastorałek 
Niemieckojęzycznych. 

W konkursie tym wzięły udział  
3 uczennice Publicznego Gimna-
zjum w Siedliskach: Alicja Rusin,  



Towarzystwo Miło-
śników Tuchowa 
zwraca się z gorącym 

apelem do mieszkańców 
oraz wszystkich osób 
odwiedzających nasze 
miasto o wsparcie akcji 
ratowana nagrobków 
starego cmentarza 
w Tuchowie.

Jak co roku przeprowadzamy 
kwestę na odnowę grobów na starym 
cmentarzu. W minionym roku udało 
nam się odrestaurować okazały 
pomnik na tym cmentarzu – jest to 

piękna figura Matki Bożej, pocho-
dząca zapewne z końca XVIII wieku. 
Odnowiona figura została osadzona 
na wyższym cokole i  teraz jest 
dobrze widoczna, co wzbudza 
podziw nie tylko wśród tuchowian. 
Zebrana w ubiegłorocznej zbiórce 
kwota 1980,44 zł nie wystarczy na 
remont nawet jednego nagrobka.

W związku z powyższym Zarząd 
TMT zwraca się do wszystkich osób 
z  prośbą o  wpłacanie środków 
na konto bankowe: PKO BP SA  
I  o/Tuchów 06 1020 4955 0000 
7702 0067 9225 przeznaczonych 
na ratowanie kolejnych nagrobków. 

Wpłaty na ten cel prosimy doko-
nywać z  dopiskiem: „Na stary 
cmentarz”. TMT posiada aktualne 
zezwolenie na zbiórkę publiczną 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji nr: 2016/3749/OR.

2 grudnia w Kronice TVP Kraków 
ukazał się materiał dotyczący akcji 
ratowania nagrobków starego cmen-
tarza. Zachęcamy do obejrzenia 
http://krakow.tvp.pl/28073075/2-xii-
2016-godz-2130 – materiał rozpo-
czyna się w ok. 8 min 37 sekundzie 
Kroniki.
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Ratujmy stary cmentarz 
w Tuchowie!

Sport szkolny w wydaniu
powiatowym
STANISŁAWjAWORsKI

W drugiej połowie 
lipca (27.07.2016 r.) 
ukazało się pismo 

starostwa Powiatowego 
w Tarnowie skierowane 
do burmistrzów i wójtów, 
podsumowujące rok szkolny 
2015/16 w zakresie dzia-
łalności sportowej dzieci 
i młodzieży na szczeblu 
powiatowym. 

W  piśmie czytamy, że w  zawo-
dach organizowanych przez Zarząd 
Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego w Tarnowie, w różnych 
dyscyplinach sportowych i katego-
riach wiekowych wzięło udział łącznie 
5162 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Igrzyska szkół podsta-
wowych były rozgrywane w 21 konku-
rencjach z udziałem 2469 startujących, 
a Gimnazjada w 23 konkurencjach 
z  udziałem 2693 zawodników. 
Powiat na organizację tych zawodów, 
tj. sędziowanie, nagrody, wyjazdy 
powiatowych reprezentacji na zawody 
okręgowe i wojewódzkie wydał łącznie 
32294,00 zł. Kwota wydatków raczej 
z  nóg nie zwala, ale pozwoliła na 
zrealizowanie przyjętego kalendarza 
imprez sportowych.

W dalszej części pisma jego autorzy 
piszą: Ustawa z dnia 5 czerwca 1988 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 1016 r. poz. 814 z późn. zm.) nakłada 
na powiat wykonywanie zadań publicz-
nych o charakterze ponadgminnym 
w zakresie kultury fizycznej i  tury-
styki – art.4 ust.1 pkt.8). Zawody spor-
towe ponadgminne organizowane dla 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych fakultatywnie znalazły się 
w  katalogu zadań organizowanych 
przez Wydział Edukacji, Kultury 
i  Promocji Starostwa Powiatowego 

w  Tarnowie. Szkolne współzawod-
nictwo sportowe szkół podstawowych 
i gimnazjalnych na szczeblu ponad-
gminnym finansowane było ze środków 
własnych Powiatu (głównie z subwencji 
oświatowej). I dalej: Zdecydowanie 
niższa subwencja narzuca koniecz-
ność racjonalnego gospodarowania 
środkami finansowymi i w pierwszej 
kolejności zabezpieczenia potrzeb szkół 
ponadgimnazjalnych. W  związku 
z powyższym, z przykrością informuję, 
że Starostwo Powiatowe w Tarnowie 
nie będzie finansować w nowym roku 
szkolnym zawodów sportowych szkół 
podstawowych i gimnazjalnych orga-
nizowanych w ramach współzawod-
nictwa szkolnego.

Apel do burmistrzów i wójtów 
o  partycypowanie w  kosztach 
organizacji zawodów szkolnych, 
międzygminnych – poza jednym 
wyjątkiem – nie odniósł zamierzo-
nego skutku. Sytuacja jaka powstała 
wobec tej deklaracji głęboko poru-
szyła nauczycieli i działaczy sportu 
szkolnego w  powiecie. Organizo-
wanie współzawodnictwa między- 
gminnego w zastępstwie powiato-
wego nosi znamiona degradacji osią-
gnięć sportowych dzieci i młodzieży. 
Przecież ranga międzygminna (oczy-
wiście bardzo ważna) to nie to samo 
co powiatowa. Składka gmin na 
działalność Powiatowego Szkolnego 
Związku Sportowego nie będzie 
w stanie zapewnić mu możliwości 
skutecznego działania.

W kolejnym piśmie do burmi-
strzów i  wójtów z  dn. 19 wrze-
śnia 2016  r. Starostwo Powiatowe 
w Tarnowie informuje, że  w związku 
z brakiem woli ze strony samorządów 
gminnych poszukiwania w tej sprawie 
konsensusu, Starostwo Powiatowe 
w Tarnowie wycofuje się z dalszego 
finansowania tego etapu współzawod-
nictwa sportowego…

Bardzo dziwi postawa władz 
powiatowych, których reprezentanci 
są z zawodu nauczycielami, również 
czynnymi i  czynnymi lub byłymi 
sportowcami, a  więc są to osoby 
świetnie znające zagadnienie i jego 
znaczenie. Tłumaczenie się brakiem 
środków jest mało przekonywujące. 
Przecież edukacja to zadanie własne 
samorządu, które ma być finanso-
wane nie tylko z subwencji, ale też ze 
środków własnych. Kwota wydana za 
ubiegły rok szkolny nie jest tak wielka, 
że może zachwiać równowagą budże-
tową powiatu. Można by jej poszukać 
nawet w Wydziale Edukacji, Kultury 
i Promocji. Przecież reprezentacje 
sportowe powiatu na szczeblu okręgu, 
województwa czy centralnym to prze-
cież promocja, promocja posiadająca 
elementy wychowawcze i  dydak-
tyczne.

Młodzież naszego powiatu chętnie 
go promuje i chce to robić nadal. 
Niech bezduszne, urzędnicze decyzje 
nie niszczą jej zapału i entuzjazmu.

Powyższy tekst został napisany 
w  październiku z  nadzieją, że 
władze powiatowe zastanowią się 
i dla dobra młodych ludzi zmienią 
decyzję. Tak się nie stało. Gminy 
– z nielicznymi wyjątkami – nie 
odpowiedziały na apel i nie zamie-
rzają finansować sportu szkolnego. 
Traci sens organizowanie zawodów 
wyższej niż szkolna rangi, jeśli 
młodzież nie może uczestniczyć 
w  kolejnych eliminacjach, gdyż 
nie ma kto i za co zorganizować. 
Efekty w niedługim czasie dadzą 
o sobie znać. Młodzież pozbawiona 
szansy szerokiego współzawod-
nictwa przestanie się interesować 
sportem, a co za tym idzie spraw-
nością i zdrowiem. Ale cóż to jest 
wobec zaoszczędzonych trzydziestu 
tysięcy, bez których powiat mógłby 
zbankrutować. 

Szczypiornistki  
z CKZIU w Tuchowie 
najlepsze w powiecie 
tarnowskim
SŁAWOMIRWAsIeK

29 listopada 2016 r. w hali sportowej 
CKZiu w Tuchowie 

odbyły się zawody spor-
towe w piłce ręcznej 
dziewcząt w ramach Mało-
polskiej Licealiady szkół 
Ponadgimnazjalnych. 

Celami zawodów były: popu-
laryzacja piłki ręcznej, wdrażanie 
do aktywności fizycznej oraz 
wyłonienie najlepszej drużyny, 
która będzie reprezentować powiat 
tarnowski w  finale rejonowym 
.Rywalizacja odbywała się systemem 
„każdy z każdym” w dwóch grupach 
półfinałowych. Najlepsze dwa 
zespoły z  poszczególnych grup 
spotkały się w ścisłym finale.

Doskonale zaprezentowały 
się szczypiornistki z  CKZiU 
w  Tuchowie, które w  drodze po 
złoty medal w bardzo dobrym stylu 
pokonały kolejno swoje rówieśniczki 
z: ZSP Zakliczyn, ZSLiT Wojnicz, 
ZSOiZ Gromnik oraz LO Tuchów.

Dziewczętom należą się gratu-
lacje, zdecydowana większość 

drużyny to dziewczęta z klas pierw-
szych i  drugich, co pozytywnie 
rokuje na przyszłość.

Po turnieju najlepsze drużyny 
otrzymały puchary, medale oraz 
dyplomy ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Tarnowie.

Reprezentacja dziewcząt: 
Weronika Grzenia, Aleksandra 

Kras, Alina Augustyniak, Beata 
Obnowska, Dominika Hołda, 
Malwina Piątek, Angelika Banach, 
Marzena Adamczyk, Natalia Bień, 
Danuta Buzowska, Agnieszka Bałut, 
Anna Kozioł, Natalia Niziołek, 
Klaudia Stanula ,Ewa Smosna.

Opiekun zespołu – Sławomir 
Wasiek

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
DZIEWCZĄT

1 m. CKZiU Tuchów
2 m. ZSP Zakliczyn
3 m. LO Tuchów
4 m. ZSOiZ Gromnik
5 m. ZSLiT Wojnicz
6 m. ZSOiZ Ciężkowice

Bardzo dobrze zaprezentowali 
się również chłopcy z  CKZiU 
w Tuchowie, którzy w swojej kate-
gorii zajęli II miejsce.
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Muzeum Miejskie w Tuchowie zaprasza do zwiedzania 
wystawy „13 grudnia w naszych wspomnieniach”
13 grudnia we wtorek dokładnie 

w 35. rocznicę  
wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce, w Muzeum 
Miejskim w Tuchowie 
została otwarta wystawa pt. 
13 gRudNIA W NAsZYCH 
WsPOMNIeNIACH. 

Uroczyste otwarcie wystawy 
zostało poprzedzone spotkaniem ze 
świadkiem historii Panem Ryszardem 
Kacerem – tarnowskim opozycjo-
nistą, który opowiadał o  swoich 
przeżyciach z okresu stanu wojen-
nego i działalności opozycyjnej. Na 
przygotowanej ekspozycji można 
zobaczyć cały przekrój wydawnictw 
drugiego obiegu ukazujących się 
nielegalnie. Na wystawie szczególnie 
pokazano materiały wytwarzane 
przez działaczy opozycji antykomu-
nistycznej, internowanych w stanie 
wojennym. Przede wszystkim są 
to plakaty, koperty z  nadrukami 
oraz gazetki więzienne wydawane 
w obozach w Załężu i Kielcach. Pozo-
stałe publikacje były drukowane oraz 
kolportowane przez opozycjonistów 

i podziemie solidarnościowe, KPN 
i inne organizacje niepodległościowe. 
Zaprezentowane na tej wystawie 
eksponaty, pochodzą głównie z moich 
prywatnych zbiorów, gromadzonych 
już od początku lat 80-tych ubiegłego 
stulecia. Za samo posiadanie tego 
typu wydawnictw groziły surowe 
sankcje, z karą więzienia włącznie. 
To właśnie działaczom opozycji 
próbowano łamać kręgosłupy i nisz-
czyć życiorysy, zastraszać rodziny 
i pozbawiać nie tylko awansu, ale 
często całkowitej możliwości pracy 
zarobkowej. Dlatego dzisiaj prezen-
tując tę wystawę pragnę przypomnieć 
zapomnianych bohaterów z tamtych 
lat, wtedy nieliczni mieli odwagę 
upominać się o prawdę o Katyniu, 
wojnie polsko-bolszewickiej czy stali-
nowskich zbrodniach komunistycz-
nych, inni zaś chowali głowę w piasek 
udając, że nic złego się nie dzieje… 
Na wystawie można zobaczyć wydaw-
nictwa drugiego obiegu: bibułę, pocz-
tówki, książki, kalendarze, znaczki 
poczty podziemnej, koperty z nadru-
kami, itp. W większości są to rzeczy 
o tematyce historycznej i religijno-
-patriotycznej. Właśnie niezależne 

wydawnictwa kształtowały świado-
mość społeczeństwa w  ponurych 
czasach PRL, a  wydawane poza 
cenzurą, tak jak kropla drąży skałę 
– budziły w  ludziach całkowicie 
wolną i niezależną myśl, zaś wolność 
słowa i swoboda wypowiedzi to jedne 
z największych osiągnięć po roku 
1989 w Polsce.

Tą wystawą pragnę dzisiaj złożyć 
hołd, wszystkim zapomnianym 
bohaterom podziemia antykomu-
nistycznego, a szczególnie osobom 
internowanym i ich prześladowanym 
rodzinom. To oni i ich bliscy pono-
sili przez lata wielką cenę i ogromny 
koszt działalności na rzecz niepod-
ległego bytu państwa polskiego – 
walki o całkowicie wolną i niepod-
ległą Ojczyznę! W nocy 13 grudnia 
1981 roku ponad 10 tysięcy opozycjo-
nistów zostało aresztowanych przez 
uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy 
i  zamkniętych w  więzieniach na 
terenie całego kraju…

Kurator wystawy
Tomasz Wantuch

Wystawa jest czynna  
od 13 grudnia 2016 r.  
do 15 stycznia 2017 r.

Spotkanie z dr. Janem Hebdą – opowieść o dziejach wsi polskiej
JERZYłĄCKI 

18 grudnia w domu Kultury w Tuchowie 
miało miejsce 

spotkanie z pasjonatem 
tradycji wsi, działaczem 
ludowym, doktorem nauk 
historycznych – janem 
Hebdą. Tematem tego 
wydarzenia była prezen-
tacja dziejów wsi oraz jej 
przedstawicieli – sołtysa 
i wójta – oparta o wydaną 
w tym roku książkę 
Z sołtysem i wójtem przez 
wieki. Opowieść o dzie-
jach urzędu sołtysa i wójta 
w Polsce. 

Spotkanie zorganizowane zostało 
przez Zarząd Gminny Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Tuchowie 
wspólnie z Kołem Inteligencji Ludowej 
z Tarnowa. Jako że dotyczyło ono tema-
tyki wiejskiej i historii z wsią zwią-
zanej, toteż organizatorzy spodziewali 
się przybycia słuchaczy, dla których 
wszystko co ludowe jest bliskie sercu. 
Zaproszeni zostali też wszyscy sołtysi 
z naszej małej ojczyzny, wszak książka 
będąca głównym motywem tego wyda-
rzenia poświęcona jest właśnie temu 
urzędowi. Jedni i drudzy nie zawiedli. 
Byli sołtysi, byli ludowcy z  terenu 
gminy oraz wszyscy ci, których intere-
suje historia, a do których świadomości 
dotarły zaproszenia i plakaty. 

Wydarzenie otwarte zostało przez 
prezesa Koła Inteligencji Ludowej 
dr. Jerzego Łąckiego, który w kilku 

słowach przedstawił osobę prelegenta 
i wprowadził słuchaczy w tematykę 
spotkania. Następnie głos zabrał sam 
autor, rozpoczynając swoją opowieść 
od przedstawienia motywów jakie 
skłoniły go do podjęcia pracy nad 
swoją książką. Po tym krótkim, 
a treściwym wstępie autor stopniowo 
wprowadził zebranych w meandry 
historii państwa polskiego od czasów 
Mieszka I do współczesności. Historii 
zasadniczo niezbyt znanej, bo przed-
stawionej nie z perspektywy bohater-
skich dokonań sławnych postaci ze 
szczytów władzy, ale jak to prelegent 
zgrabnie ujął perspektywy parteru 
dziejów, czyli najniższej warstwy 
społecznej i  jej przedstawicieli – 
sołtysa i wójta.

Przed oczyma słuchaczy poja-
wiły się problemy jakie towarzy-
szyły mieszkańcom wsi i ich liderom 
w kolejnych epokach historii Polski. 
Dowiedzieliśmy się o zawiłościach 
socjologicznych panujących na tym 

obszarze społecznym, o problemach 
ekonomicznych będących wynikiem 
uwarunkowań politycznych i ustro-
jowych panujących na ziemiach 
polskich w różnych okresach histo-
rycznych. W te fakty autor umiejętnie 
wtrącał nazwy własne wsi i histo-
ryczne postacie z naszego regionu. 
Cytował anegdoty o tych postaciach 
i powiedzenia z nimi związane nada-
jące całości wykładu niepowtarzal-
nego kolorytu i specyficznego dla 
wsi humoru.

Opowieść doktora Hebdy przed-
stawiła dzieje naszego państwa 
z  perspektywy niestandardowej. 
Mogliśmy sobie uświadomić, że 
dokonania, jakie miały miejsce na 
przestrzeni wieków, nie były jedynie 
zasługą stanów wyższych – szlachty 
i duchowieństwa. Za wszystkimi wiel-
kimi czynami, zwycięstwami militar-
nymi, osiągnięciami kultury i sztuki 
w niewidocznym tle stali ci, którzy 
ciężką, mozolną, niewolniczą pracą 

chłopa pańszczyźnianego utrzymy-
wali tzw. elitę narodu, która i  tak 
w konsekwencji swojej próżnej mega-
lomanii doprowadziła do upadku 
i rozbiorów własnego państwa. 

Wykorzystywani do pracy niewol-
niczej chłopi przez wieki uważani 
przez jednych za „nie obywateli”, 
przez drugich za „nie bliźnich” 
okazali się tą siłą, która w niecałe 100 
lat po nieszczęsnej Rabacji Galicyj-
skiej, uwolniona spod pańszczyźnia-
nego jarzma przez zaborców potrafiła 
przeobrazić się w świadomych, pełno-
prawnych mieszkańców Rzeczypo-
spolitej czynnie uczestniczących 
w  wojnie polsko-bolszewickiej, 
broniących wielowiekowych ciemię-
życieli przed czerwoną katastrofą. 
Po raz kolejny udowodnili swoją tak 
często podważaną w okresie między-
wojennym wartość społeczną podczas 
całodniowych przemarszów wojny 
obronnej z 1939 roku. Jako jedyna siła 
stanęli do nierównej walki o swoje 

państwo, wierząc w idee demokracji 
podczas wyborów 1947 roku oraz 
wnieśli niemały wpływ w zwycięstwo 
„rewolucji solidarnościowej”.

Spotkanie zakończyło się wspólną 
pogawędką z autorem. Zaintereso-
wani, których opowieść zafrapo-
wała, mieli okazję zakupić książkę, 
aby w  szerszym stopniu przestu-
diować dzieje wsi i historię urzędu 
sołtysa w Polsce oraz lepiej zrozu-
mieć mechanizmy budujące naszą 
obecną państwowość. Opowieść 
o dziejach wsi była dobrą okazją do 
poznania własnych korzeni i pozbycia 
się kompleksu „bycia ze wsi”. Jak 
się okazuje wieś i  jej ludność była 
podstawą trwania Państwa Polskiego 
od czasów pierwszych Piastów. A że 
bez niej nic się nie uchowa niech 
świadczy cytowane w książce porze-
kadło: Od myszy do cesarza, wszyscy 
żyją z gospodarza!. Tym bardziej wieś 
w całej swojej strukturze zasługuje na 
szacunek również i dziś.
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Coraz więcej Pacjentów korzysta z naszej 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej - dziękujemy:)    

Tuchów ul.Szpitalna 1
tel. 14 65 35 100
 

R E K L A M A

Brak zaproszeń stworzył 
problemy w mammografii
W tym roku badania 

mammograficzne 
wykona ponad 

20 tys. Małopolanek mniej 
niż w 2015 r. – donosi 
„dziennik Polski”. 

Przyczyną jest likwidacja Woje-
wódzkiego Ośrodka Koordynują-
cego Populacyjne Programy Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi 
i Raka Szyjki Macicy (tzw. WOK), 
który wysyłał imienne zaproszenia 

na badania. Teraz choć kobiety 
nadal mogą korzystać z bezpłatnych 
mammografii, finansowanych przez 
NFZ, to jednak same muszą się na 
nie umówić. W Centrum Zdrowia 
Tuchów na pierwszym w  subre-
gionie mammografie cyfrowym 
w tym roku przebadało się o blisko 
jedną czwartą mniej pań niż przed 
rokiem. Spółka chce samodzielnie 
wysyłać imienne zaproszenia dla 
uprawnionych pacjentek, ale nie ma 
dostępu do adresowej bazy danych.

Badania mammograficzne 
w Małopolsce są szczególnie ważne. 
Jak wynika z Indeksu Sprawności 
w  Ochronie Zdrowia zgłaszal-
ność pacjentek uprawnionych 
do bezpłatnych badań jest tutaj 
najniższa w kraju i wynosi jedynie 
35,3 procent. Po likwidacji WOK 
ma zostać wprowadzony program 
dowozu pacjentek na badania profi-
laktyczne oraz pogadanki i prelekcje 
informujące o  konieczności ich 
wykonywania. Tymczasem regres 
w  zakresie korzystania z  badań 
trwa. W skali województwa w prak-
tyce w tym roku badanie wykonało 
o 30 % mniej pacjentek. W Centrum 
Zdrowia Tuchów ten spadek był nieco 
mniejszy, ale i  tak wyniósł około 
25 %. – To skutek naszych działań 
i wysyłania własnych zaproszeń. Byli-
byśmy znacznie skuteczniejsi, ale nie 
mamy dostępu do bazy danych, aby 
akcję przeprowadzać w tak szerokiej 
skali, jak robił to Wojewódzki Ośrodek 
Koordynujący w Krakowie – tłumaczy 
prezes Centrum Zdrowia Tuchów 
Tomasz Olszówka. 

Warto dodać, że od lipca 2014 r. 
w Tuchowie wykonano już blisko 
5 tys. badań. Poddawały im się 
głównie mieszkanki powiatu tarnow-
skiego. Ze względu na odległość do 
miejsca diagnozy dominowały panie 
z gmin: Tuchów, Ryglice, Ciężkowice, 
Gromnik, Szerzyny i  Rzepiennik 
Strzyżewski. Ale nie brakowało 
także pacjentek z Brzeska, Dąbrowy 

Tarnowskiej, Biecza, Bobowej, Ropy, 
Grybowa czy Jodłowej. Drugi, pogłę-
biony etap badań, realizowany w sytu-
acji niepokojącego opisu mammo-
grafii, wykonywały w Tuchowie także 
pacjentki z okolic Nowego Sącza, 
Krynicy, Bochni i Gorlic.

Zmniejszenie zgłaszalności na 
badania wynikające z  likwidacji 
WOK oznacza, że tylko w Małopolsce 
statystycznie u co najmniej 28 kobiet 
nie wykryto w tym roku istniejącego 
raka piersi, a u 62 pań nie zdiagnozo-
wano podejrzenia tej choroby. 
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Antybiotyki – nie 
koniecznie, nie zawsze, 
nie na wszystko. Takie 

hasło towarzyszy Narodo-
wemu Programowi Ochrony 
Antybiotyków. Przewodni-
cząca programowi  

prof. Waleria Hrynie-
wicz jest jedną z osób, 
które podpisały certyfi-
katy, przyznane właśnie 
Centrum Zdrowia Tuchów 
i Centrum Zdrowia dąbrowa 
Tarnowska. Oznaczają 

one, że placówki zostały 
pozytywnie zweryfiko-
wane w zakresie występo-
wania zakażeń szpitalnych 
i zużycia antybiotyków.

Jednym z  wyzwań medycyny, 
utrudniających terapię jest rozprze-
strzenianie się opornych na antybio-
tyki szczepów bakterii chorobotwór-
czych. Dotyczy to zwłaszcza zakażeń 
inwazyjnych, które ze względu na 
ciężki przebieg są leczone w szpitalu 
i stanowią poważny problem tera-
peutyczny. Są one także przyczyną 
dużej liczby powikłań. W ostatnich 
latach lekooporność drobnoustrojów 

wzrasta w szybkim tempie. W rezul-
tacie chorzy narażeni są na niesku-
teczną terapię i dodatkowe działania 
niepożądane antybiotyków. 

Za przyczynę powstawania 
i  rozprzestrzeniania się opornych 
szczepów uważa się przede wszystkim 
nadużywanie i niewłaściwe stoso-
wanie antybiotyków w medycynie, 
weterynarii oraz gospodarce. Towa-
rzyszy temu brak świadomości na 
temat konsekwencji takiego postę-
powania oraz rozmiaru problemu 
i zagrożenia związanego ze zjawi-
skiem antybiotykooporności. 
Nakłada się na to brak nowych 
leków przeciwdrobnoustrojowych 

wprowadzanych na rynek. Dlatego 
właśnie powstał Narodowy Programu 
Ochrony Antybiotyków. 

Celem realizacji programu jest 
poprawa bezpieczeństwa pacjentów, 
narażonych na zakażenia antybio-
tykoopornymi bakteriami, a także 
na trudne w  leczeniu inwazyjne 
zakażenia bakteryjne. Zakłada on 
m. in. wdrożenie szpitalnej poli-
tyki antybiotykowej. Prowadzenie 
go ma zaowocować ograniczeniem 
zakażeń, związanych z opornością 
na antybiotyki, a także uzyskaniem 
pogłębionej wiedzy na temat epide-
miologii bakteryjnych zakażeń inwa-
zyjnych – zwłaszcza tych, którym 
można zapobiegać przez szcze-
pienia. Program przewiduje ponadto 
edukację i promocję zasad racjonal-
nego stosowania antybiotyków, nie 
tylko wśród profesjonalistów, ale też 
ogółu społeczeństwa. 

Dodajmy, że Centrum Zdrowia 
Tuchów uzyskało certyfikat już po raz 
drugi. Zarówno certyfikat CZT i CZDT 
są ważne do 30 września 2017 r. 

Certyfikat ECDC  
dla Centrów Zdrowia

Nowy radiowóz  
dla tuchowskiej 
policji

29 listopada br. w Tarnowie 
odbyło się 

uroczyste przekazanie 
nowych pojazdów dla 
tarnowskiej policji. 
Komenda Miejska Policji 
w Tarnowie w tym roku 
otrzymała 7 nowych 
pojazdów z czego cztery 
to pojazdy oznakowane. 

samochody zostały 
zakupione z budżetu 
policji oraz środków 
samorządowych w ramach 
programu 50 na 50.

Samochód Skoda Yeti, spon-
sorowany przez samorządy 
z Tuchowa, Ryglic oraz Szerzyn 
trafił do Komisariatu Policji 
w Tuchowie.

•rak płuca
•zawał serca 
•udar mózgu 
 
To tylko niektóre z fatalnych 
skutków oddychania smogiem.
Z powodu silnie zanieczyszczo-
nego powietrza w Małopolsce 
co roku umiera przedwcześnie 
ponad 4 tysiące osób. 
O wiele więcej zmaga 
się z przewlekłymi 
i uciążliwymi 
chorobami.

Sprawdź, jak się chronić przed smogiem.
Sprawdź, jak smog niszczy Twoje zdrowie.

Wszyscy mieszkańcy Małopolski 
są biernymi palaczami! 
Dawkę trucizny (benzo[a]pirenu), którą 
wdychamy z małopolskim powietrzem, 
można porównać do wypalenia kilku 
tysięcy papierosów w ciągu roku!

ODDYCHASZ? 
Tyle papierosów wypalasz w ciągu roku:

Trujemy sami siebie!
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza 
w Małopolsce są piece i kotły na węgiel i drew-
no. Popularnie nazywane są kopciuchami, 
ponieważ wypuszczają do powietrza duże ilości 
dymu i zanieczyszczeń. Często spalany jest 
w nich węgiel niskiej jakości, np. miał i muł 
węglowy, a nawet śmieci, co jeszcze bardziej 
zwiększa toksyczność powietrza, którym wszy-
scy oddychamy.

ZMIEŃ TO! WYMIEŃ PIEC!
W Twojej gminie zatrudniony jest Ekodoradca. 
Może Ci pomóc:
• zdobyć dopłatę do wymiany kopcącego kotła 
i podjąć decyzję o wyborze nowego źródła 
ciepła dla Twojego domu,
• zdobyć dotację do ocieplenia domu 
i opracować sposoby na zmniejszenie kosztów 
ogrzewania,
• zdobyć dopłatę do instalacji odnawialnych 
źródeł energii i pomóc w ich wyborze.

• Wymiana kotłów • Ocieplenie budynku
• Instalacja odnawialnych źródeł energii 
W tym pomoże Ekodoradca!
Możesz przestać truć siebie i innych 
i nie musi to dużo kosztować. 

Źródło: • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie • Ilość papierosów 
przeliczona na podstawie kalkulatora • http://krakowskialarmsmogowy.pl/smog

• Kontakt do 
Ekodoradcy: 

Nowy Targ 

Nowy Sącz 

Sucha Beskidzka

Proszowice

Szczawnica 

Kęty

Miechów

Tuchów

Słomniki

Wadowice

Kraków

Zakopane 

Paryż

4277 

3422 

3137

2852

2823 

2738

2566

2566

2338

2281

2196

2139

42
www.powietrze.malopolska.pl

infolinia: 12 63 03 100

ulotka_przychodnia.indd   2 24/11/2016   16:07:39

ekodoradca@tuchow.pl
tel. 14 6525 176 w. 65

www.powietrzetuchow.pl

R E K L A M A
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Kacper Wawrzyniak –
motocrossowiec z Tuchowa
Kacper Wawrzyniak, 

tuchowianin, uczeń 
trzeciej klasy Zespołu 

szkół Mechaniczno – elek-
trycznych im. T.Tertila 
w Tarnowie w zawodzie 
technik mechanik. jest 
zawodnikiem motocross 
i startuje w zawodach 
na terenie całej Polski 
z ramienia klubu „TMC 
Tarnów Motocross”. 

Przygodę z motocyklami rozpo-
czął w wieku ośmiu lat, początkowo 
tylko dla zabawy. Zamiłowaniem 
do tego typu sportu zaraził go jego 
tata Marcin, który od zawsze pasjo-
nował się  sportami motorowymi 
i brał w nich czynny udział zali-
czając m.in. trzy sezony w szkółce 
żużlowej „Startu Gniezno” w latach 
1991-94.

Przed sezonem 2013 Kacper 
postanowił zająć się motocrossem na 
poważnie. W trakcie sezonów 2013, 
2014 oraz 2015 podnosił poziom 
swoich umiejętności i doświadczenia 
startując w  Mistrzostwach strefy 
Polski południowej w klasie MX2 
Junior. W sezonie 2013 zajmował 
miejsca od 10 do 15, w sezonie 2014 
od 5 do 12, a w sezonie 2015 od  
6 do 9 (niestety z powodów kontuzji 
i awarii sprzętowych nie ukończył 
w pełni żadnego z tych sezonów).

W sezonie 2016 podjął decyzję 
o  starcie w  Międzynarodowych 
mistrzostwach Polski, także w klasie 
MX2 Junior, w których chciał wystar-
tować w jak największej ilości rund  
spośród sześciu zaplanowanych na 
ten sezon. Udało mu się wystartować 
w  trzech z  nich, w  których zajął 
pozycje w okolicach 11-12 miejsca 
na 30 zawodników. Startował także 
w Mistrzostwach strefy Polski połu-

dniowej, w których po 6 rundach 
na torach w Dąbrowie Górniczej, 
Ostrowcu Świętokrzyskim, Czer-
wionce-Leszczynach, Osielcu, 
Kowali oraz Dębskiej Woli zajął 
ostatecznie 4 miejsce w klasyfikacji 
generalnej. 

Za swój największy sukces Kacper 
uważa start w pierwszych w Polsce 
zawodach supercross w  łódzkiej 
„Atlas Arenie” przed kilkutysięczną 
publicznością. Na zawodach, które 
odbyły się w październiku tego roku 
zajął 11 miejsce. 

W zdobywaniu swoich osiągnięć 
i rozwijaniu pasji motocrossowej 
Kacprowi pomagają głównie  rodzice 
oraz sponsorzy: „Karmot Motocykle” 
„D.H. Solo Janusz Nowak” „D.H. 
Trójka”. Natomiast firma „Maciej 
Stec Technika Motocyklowa” poza 
sponsoringiem dodatkowo zajmuje 
się serwisem zawieszenia motocykla 
Kacpra. Silnikami oraz przygoto-
waniem motocykli do zawodów 
zajmuje się sam. 

O  tym, że Kacper do sportu 
motocrossowego podchodzi bardzo 
poważnie świadczą nie tylko godziny 
spędzone na motocyklu podczas 
zawodów i  treningów, w  warsz-
tacie przy naprawie motocykla, ale 
również długotrwałe treningi na 
siłowni, specjalnie dobrana dieta 
oraz jazda na rowerze. Obecnie 
Kacper przygotowuje się inten-
sywnie do sezonu 2017, w którym 
będzie startował w klasie MX2 jako 
senior, a także ma w planach starty 
za granicą m.in. w Czechach.

Niestety od ilości startów 
w profesjonalnych zawodach oraz 
odpowiedniego przygotowania 
sprzętu zależą nakłady finansowe, 
które niejednokrotnie są barierą 
dla dalszego rozwoju i zdobywania 
sukcesów. Dlatego w imieniu Kacpra 
Wawrzyniaka zapraszamy do współ-
pracy osoby prywatne oraz firmy, 
które mogłyby wspomóc młodego 
sportowca w dalszym rozwoju. 

Kontakt mailowy: mxteamwaw-
rzyniak@gmail.com

MIKOŁAJKOWE 

4 grudnia br. w Kielcach z udziałem 194 zawod-
ników reprezentują-

cych 11 klubów Małopolski 
i województwa świętokrzy-
skiego odbył się Mikołaj-
kowy Turniej dzieci w judo.

Zawody rozegrano w  trzech 
kategoriach wiekowych: U-13 rocz. 
2004-2005, U-11 rocz. 2006-2007 
i U-9 rocz. 2008-2009. Dziewczynki 
walczyły również z chłopcami.

Zawodnicy Sokoła Tuchów 
podopieczni trenerów Marka 
Srebro i Krzysztofa Guta, wywalczyli  
16 medali, w tym:
CZTERY ZŁOTE: 

Natasza Potok (27 kg) – wybrana 
przez organizatorów najlepszą 
zawodniczką turnieju

Jakub Wrona (34 kg)

Filip Wantuch (40 kg)
Paweł Piątek (38 kg)

OSIEM SREBRNYCH:
Tomasz Dziga (32 kg)
Jakub Nakielny (36 kg)
Ewelina Burza (26 kg)
Sergiusz Zduń (28 kg)
Nina Potok (29 kg)
Julia Piątek (27 kg)
Kamil Sterkowicz (+52 kg)
Jan Dziga (40 kg)

CZTERY BRĄZOWE:
Zuza Gawron (28 kg)
Anna Gadowska (36 kg)
Nicoletta Zduń (46 kg)
Hubert Poręba (46 kg)

Wszyscy zawodnicy otrzymali 
mikołajkowe paczki, a  najlepsi 
w poszczególnych kategoriach

wagowych pamiątkowe dyplomy, 
medale i statuetki judo. 

w Kielcach

sergiusz Zduń 2. miejsce

sergiusz Zduń 
z trenerem 
Krzysztofem 
gutem

Równorzędne dwa trzecie miejsca tuchowskich judoków: 
Hubert Poręba i Nicoletta Zduń

Na najwyższym miejscu podium Paweł Piątek

LKS Burzyn zdobył III miejsce  
w konkursie ogólnokrajowym  
na najlepsze imprezy sportowe LZS 2016!
JAROSŁAWMAKOWIeC

W dniach  
9-10 grudnia  
2016 r. w uniejowie 

miało miejsce wręczenie 
nagród w konkursie: 
„Promowanie aktywności 
fizycznej i sportu dla 

wszystkich poprzez 
wyróżnienie najlepszych 
projektów realizowanych 
w środowisku wiejskim”.

LKS Burzyn zdobył trzecie 
miejsce w konkursie – za wyda-
rzenie sportowe 3. Bieg Burzyński 
i Mini Igrzyska Sportowe!

Nagrody odebrali przedstawiciele 
zarządu klubu: Jarosław Makowiec 
i Rafał Zaucha oraz przedstawiciel 
Małopolskiego Zrzeszenia LZS – 
Kazimierz Gawryał.

Motywem przewodnim mini 
igrzysk były biegi oraz przygotowanie 
innej imprezy masowej niż turnieje 
piłkarskie, które do tej pory domino-
wały w programie sportowym gminy. 
Głównym wydarzeniem imprezy 
był 3 Bieg Burzyński oraz inne 
konkurencje sprawnościowe wraz 
z festynem integracyjnym z okazji 
dnia dziecka. Impreza odbyła się na 
stadionie LKS Burzyn, zielonych tere-
nach przylegających do niego oraz 
w Domu Kultury w Burzynie.

W konkursie zorganizowanym 
przez Krajowe Zrzeszenie LZS oraz 
Ministerstwo Sportu i  Rekreacji 
w 2016 roku zgłoszono 50 projektów 
z całego kraju!

Dlatego tym bardziej cieszymy się 
ze zdobycia tak wysokiej lokaty na 
arenie krajowej przez stowarzyszenie 
z naszej gminy!

To pokazuje, że warto przyjechać 
na IV edycje Biegu Burzyńskiego – 
która już w czerwcu 2017!
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Maciej Nalepka i Łukasz Helizanowicz wyróżnieni!
WIKTOR CHRZANOWsKI

W środę 30 listopada 
2016 r. podczas 
uroczystej sesji Rady 

Miejskiej wyróżnieni zostali 
sportowcy z gminy Tuchów, 
którzy osiągnęli wiele 
sukcesów na arenie ogólno-
polskiej i międzynarodowej.

Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Jerzy Odroniec odczytał opis 
sylwetek dwóch sportowców:

Maciej Nalepka – tuchowianin, 
tenisista stołowy. Od najmłodszych 
lat związany ze sportem. Reprezen-
tant Polski w tenisie stołowym osób 
niepełnosprawnych. Wielokrotny 
mistrz Polski we wszystkich kate-
goriach (singiel, debel, drużynowo). 
Wielokrotny medalista turniejów 
międzynarodowych, zaliczanych do 
rankingu światowego. Brązowy meda-
lista mistrzostw Europy we włoskim 
Lignano 2013 i duńskim Vejle w 2015, 
srebrny medalista mistrzostw świata 
w Pekinie w 2014 r. 1 stycznia 2016 r. 
zakwalifikował się do Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro – 
jako pierwszy tuchowianin w historii. 
Zrzeszony w klubie IKS „Jezioro” 
Tarnobrzeg, dla którego zdobył 
łącznie kilkadziesiąt medali, z czego 

20 na mistrzostwach Polski. Miłośnik 
zwierząt i podróży.

Łukasz Helizanowicz – młody 
sportowiec z  Siedlisk uprawia-
jący kolarstwo górskie. Zwycięzca 
turniejów ogólnopolskich, olimpiady 
młodzieży w 2016 r., lider klasyfikacji 
generalnej Pucharu Polski. Zdobywca 
czołowych miejsc w Pucharach Polski 
w Sławnie, Wałbrzychu, Białymstoku, 
Białej Prudnickiej, Skomielnej Białej. 
Zdobywca Pucharu Prezesa PZKOL 
podczas Mistrzostw Polski. Zwycięzca 
klasyfikacji Górale na start. Drugi 
w historii najmłodszy Mistrz Polski 
na Olimpiadzie Młodzieży.

Następnie burmistrz Tuchowa 
odczytał listy gratulacyjne od Rady 
Miejskiej w Tuchowie oraz burmi-
strza Tuchowa.

List gratulacyjny za szczególne 
osiągnięcia sportowe dla Macieja 
Nalepki, reprezentanta Polski 
w tenisie stołowym osób niepełno-
sprawnych na Igrzyskach Paraolim-
pijskich w Rio de Janeiro 2016:

– Serdecznie gratulujemy 
mistrzowskich osiągnięć sportowych 
na arenie międzynarodowej. Swoją 
postawą udowodnił Pan, że czło-
wiek potrafi zwalczyć swe słabości, 
bić kolejne rekordy, dążyć do bycia 
coraz lepszym. Pańska siła woli, 
samodyscyplina i talent zaowocowały 

wspaniałymi wynikami sportowymi, 
których efektem było reprezentowanie 
Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Rio de Janeiro w 2016 roku. Mamy 
nadzieję, że nie zabraknie Panu moty-
wacji do odnoszenia sukcesów sporto-
wych, a kolejne zwycięstwa staną się 
impulsem do jeszcze większej pracy.

Życzymy wytrwałości i  szczęścia 
w pokonywaniu wszelkich przeszkód 
w realizacji własnych marzeń i ambicji. 
Jesteśmy dumni i wdzięczni za godne 
reprezentowanie miasta i gminy Tuchów.

List gratulacyjny za szczególne 
osiągnięcia sportowe dla Łukasza 
Helizanowicza:

– Serdecznie gratulujemy 
mistrzowskich osiągnięć sportowych, 
zarówno tych na poziomie regio-
nalnym, ale przede wszystkim tych 
na poziomie ogólnopolskim. Niech 
życzliwość losu sprzyja Ci w podejmo-
waniu dalszych wyzwań, z radością 
i pasją daną młodym pokoleniom. 
Mamy nadzieję, że nie zabraknie Ci 
motywacji do odnoszenia sukcesów 

sportowych, a  kolejne zwycięstwa 
staną się impulsem do jeszcze więk-
szej pracy.

Życzymy Ci wytrwałości i szczę-
ścia w pokonywaniu wszelkich prze-
szkód w realizacji własnych marzeń 
i ambicji. Jesteśmy dumni i wdzięczni, 
że godnie reprezentujesz nasze miasto 
i gminę Tuchów.

serdecznie gratulujemy 
sportowcom 

osiągnięć i sukcesów.
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w Bochni
11 grudnia br. judocy sokoła Tuchów 

uczestniczyli 

w Bochni w Mikołajkowym 
Turnieju dzieci. Zawody 
rozegrano w trzech katego-
riach wiekowych.

U-13 rocznik 2004-2005 był 
punktowany do wojewódzkiego 
rankingu kadry małopolskiej.

U-11 rocznik 2006-2007 i U-9 
rocznik 2008-2009.

Trzynastu tuchowskich zawod-
ników, trenujących w  grupach 
trenerów Krzysztofa Guta i Marka 
Srebro wywalczyło dziewięć 
medali.

U-13 
1. miejsce Nicoletta Zduń w wadze 

do 43 kg i Filip Wantuch 41 kg 
3. miejsce Miłosz Czekaj 31 kg, 

Jan Dziga 40 kg
4. miejsce Paweł Piątek 38 kg
U-11
1. miejsce Natasza Potok 27 kg
3. miejsce Julia Piątek 27 kg
4. miejsce Nina Potok 29 kg 

i Kamil Sterkowiec 58 kg

U-9 
1. miejsce Zuzanna Gawron 30 kg
2. miejsce Natalia Piątek 26 kg
3. miejsce Tomasz Dziga 31 kg
4. miejsce Sergiusz Zduń 29 kg

Najlepsi zawodnicy w poszczegól-
nych kategoriach wagowych otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i medale 
oraz mikołajkowe paczki ze słody-
czami.

TURNIEJE JUDO

VII TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W PIŁCE SIATKOWEJ
Złote medale dla dziewcząt z CKZiu Tuchów oraz gP Tuchów

SŁAWOMIRWAsIeK

6 grudnia w hali sportowej MOsiR 
w Tuchowie odbył się 

VII Turniej Mikołajkowy 
w Piłce siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Tuchowie 
w kategorii dziewcząt 
i chłopców. 

Organizatorem zawodów była 
Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów. 
14 drużyn rywalizowało w dwóch 
grupach wiekowych: gimnazja 
publiczne oraz szkoły ponad-
gimnazjalne. W  turnieju udział 
wzięło 15 zawodniczek UKS Lider 
Tuchów, które reprezentowały 
barwy CKZiU w  Tuchowie (5), 
Gimnazjum Publiczne w Tuchowie 
(6), Gimnazjum Publiczne w Siedli-
skach (2),Gimnazjum Publiczne 
w Burzynie (2). Zawody rozgrywane 
były systemem „każdy z każdym”.

Klasyfikacja końcowa dziewcząt 
– gimnazja publiczne:

1 m. GP Tuchów
2 m. GP Siedliska 
3 m. GP Karwodrza 
4 m. GP Burzyn
5 m. GP Jodłówka Tuchowska
MVP została rozgrywająca GP 

w Tuchowie   Beata Bartkiewicz.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt 

– szkoły ponadgimnazjalne:
1 m. CKZiU Tuchów
2 m. LO Tuchów
MVP turnieju została rozgrywająca 

CKZiU w Tuchowie – Anna Kozioł.
Po turnieju najlepsze drużyny 

otrzymały puchary, dyplomy i medale 
ufundowane przez Radę Miejską 
w Tuchowie oraz MOSiR.



Kolarstwo to piękny 
sport. jest to też jedna 
z najtrudniejszych 

dyscyplin sportowych. 
Wymaga wiele wysiłku, 
walki, wytrzymałości, ale 
daje możliwości przeży-
wania niezapomnianych 
chwil, bo "rower" ma 
duszę – jak mówił jeden ze 
znanych włoskich kolarzy 
Mario Cipolli – jeśli go poko-
chasz, da ci emocje, których 
nigdy nie zapomnisz. 

W  naszej okolicy – Siedliskach 
Zabiele – wielu znanych kolarzy 
miało możliwość przekonać się 
o tym na własnej skórze. W 2016 r. 
zorganizowano bowiem już po raz 
trzeci Ogólnopolskie Zawody MTB 
o Puchar Burmistrza Tuchowa. Trasa 
przebiegała przez malownicze zakątki 
Pogórza – w Parku Krajobrazowym 
Pasma Brzanki. Powstała w porozu-
mieniu z Nadleśnictwem Gromnik. Jej 
długość zatwierdzona przez sędziów 
PZKol. wynosi 4,3 km; w dużej części 
przebiega przez las, ma dodatkowe 
sekwencje odcinkowe, co nadaje jej 
charakter techniczno-wytrzymało-
ściowy. Jest to trasa wysoko oceniana 
przez zawodników i doceniona przez 
międzynarodowych sędziów zawodów 
kolarskich. W tym miejscu warto prze-
kazać wyrazy uznania dla organiza-
torów i twórców trasy, gdyż pracy przy 
jej „dopieszczaniu” było sporo. 

W  zawodach w  2016 r. wzięło 
udział 274 zawodników z całej Polski, 

m.in. z  Białegostoku, Warszawy, 
Zatoru, Skomielnej czy Jeleniej Góry. 
Zawodnicy startowali w 11 katego-
riach. Niemal każdy wspomina je 
jako satysfakcjonujące pod każdym 
względem: organizacyjnym, krajo-
brazowym, a nawet… kulinarnym. 
Wielu mieszkańców nie wyobraża 
sobie już czerwca bez tej wielkiej 
sportowej imprezy, bo wiadomo, że 
jest to promocja nie tylko miejsco-
wości, ale i gminy oraz ogólnie regionu 
tarnowskiego. 

W  czasie ostatnich zawodów 
powstał pomysł założenia lokalnego 
klubu kolarskiego. Zrealizowano 
go 4  miesiące temu. UKS „Grupa 
Kolarska FOUR BIKE” skupia już 
17 członków. Cele działalności Klubu 
wykształciły się dzięki zaintereso-
waniu dzieci uprawianiem kolarstwa, 
z którym miały bezpośredni kontakt 
podczas zawodów. To wtedy właśnie 
dzieci mogły obserwować zmagania 
kolarzy, zobaczyły, jak ciekawie można 
spędzić wolny czas i „zaraziły się” 
kolarstwem. Cenne jest dla nas to, że 
również rodzice występowali z inicja-
tywą utworzenia klubu, który byłby 
szansą rozwoju dzieci, wspierałby 
ich w uprawianiu sportu i pomógłby 
realizować ich kolarskie pasje. Chcie-
libyśmy dołożyć wszelkich starań, aby 
dać tym dzieciom realną szansę upra-
wiania kolarstwa, a nie tylko składać 
deklaracje bez pokrycia. 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Grupa Kolarska FOUR BIKE” 
z  siedzibą w  Siedliskach już dziś 
serdecznie zaprasza dzieci, rodziców 

oraz dziadków 
do wspólnej 
jazdy rowerem. 
W  naszych 
szeregach mile 
widziani są 
miłośnicy sportu 
rowerowego nie 
tylko z  naszej 
miejscowości, 
ale i  z  miejsco-
wości ościen-
nych. Chociaż 
jesteśmy stosun-
kowo młodym 
Klubem, mamy 

wspaniałych zawodników, którzy osią-
gnęli już wiele w tej dyscyplinie sportu. 
Jesteśmy dumni, że jeździ z nami wspa-
niały kolarz – Piotr Sajdak, tegoroczny 
absolwent kierunku wychowanie 
fizyczne w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Tarnowie, zdobywca 
tytułu wicemistrza Polski amatorów 
w maratonie w 2013 r. Członkiem 
naszego klubu jest również tegoroczny 
wicemistrz Małopolski juniorów 
w kolarstwie górskim – Albert Hudyka 
oraz Wiktor Hudyka – drużynowy 
mistrz Polski w kolarstwie górskim 
z 2015 roku, który w obecnym roku jest 
reprezentantem kadry Polski młodzie-
żowców. Wszyscy jesteśmy miłośni-
kami jazdy na rowerze, chcielibyśmy 
wiosną zorganizować rodzinny rajd 
rowerowy dla chętnych z całej okolicy, 
nie tylko z Siedlisk. Realizując cele 

statutowe naszego Klubu, stawiamy 
na sportowy rozwój młodych zawod-
ników. Tym bardziej doświadczonym 
chcielibyśmy stworzyć możliwości 
udziału w zawodach sportowych, a dla 
najmłodszych planujemy zorganizo-
wanie szkółki rowerowej z trenerem, 
aby mogli realizować swoje pasje 
i zasilać szeregi zawodowców. Seniorów 
zachęcamy do wspólnego, aktywnego 
spędzania czasu. Wprawdzie obecne 
warunki atmosferyczne bardziej sprzy-
jają jeździe na nartach niż na rowerze, 
ale obiecujemy, że od wiosny będzie nas 
widać. Warto wspomnieć, że jazda na 
rowerze może pozytywnie wpłynąć na 
zdrowie i fizyczne i psychiczne, bowiem 
poprawia krążenie, wzmacnia serce 
i mięśnie, a poza tym zmniejsza stres 
i poprawia samopoczucie – pobudza 
w  organizmie wydzielanie tzw. 

„hormonów szczęścia”. Do tego jest 
naprawdę atrakcyjną formą spędzania 
czasu z rodziną i przyjaciółmi. 

Serdecznie dziękujemy Burmi-
strzowi Tuchowa Adamowi Drogo-
siowi oraz radnym za możliwość 
przedstawienia władzom gminy 
Tuchów celów Klubu oraz planu dzia-
łalności na 2017 rok. 

A z okazji zbliżających się świąt 
pragniemy przy tej okazji złożyć 
wszystkim Państwu, życzenia rodzin-
nych świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych radości i nadziei oraz wiele 
pomyślności w 2017 roku.

Zarząd oraz Członkowie
uczniowskiego Klubu 
sportowego „grupa 
Kolarska FOuR BIKe”
33-172 siedliska 12 eF
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Zapraszam
y 

Państwa 

do 

udziału 

w 
projekcie 
„Dobry 
Czas 
na 
Biznes 
– 
ST”,  

w wyniku którego mają Państwo szansę otrzymać 24 500 zł bezzwrotnej 

dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. 

Projekt nasz preferuje osoby poszukujące pracy (dopuszczony jest status 

emeryta, rencisty, czy przebywania na urlopie wychowawczym), mające 

pomysł na biznes, ukończone 30 lat i spełniające dodatkowo choć jeden z 

niżej wymienionych warunków:

•	
bycie kobietą,

•	
bycie w wieku powyżej 50 roku życia,

•	
bycie długotrwale bezrobotnym (kobietą lub mężczyzną),

•	
bycie osobą niepełnosprawną, (kobietą lub mężczyzną),

•	
bycie osobą o niskich kwalifikacjach (kobietą lub mężczyzną).

Otrzymanie bezzwrotnej dotacji poprzedzone będzie niezbędnym pakietem 

szkoleń z tematyki działalności gospodarczej, prowadzonym przez wykwali-

fikowanych i doświadczonych doradców, którzy służyć będą pomocą również 

na dalszych etapach rozwoju firmy.

Przy niewielkim wysiłku, otrzymujecie Państwo możliwość realizacji 

swoich pomysłów zawodowych, gdzie już na starcie otrzymujecie pełną 

kwotę bezzwrotnej dotacji pozwalającą rozpocząć prowadzenie własnej firmy. 

Szczegółowe informacje o projekcie, dokumenty i wzory formularzy 

dostępne są na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbtarnow 

Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z naszymi 

pracownikami, którzy udzielą Państwu wszelkiej pomocy na etapie rekru-

tacji do projektu oraz w trakcie uczestnictwa w projekcie, dokonując tego 

z wielką życzliwością, wyjaśniając wszystkie wątpliwości.

Numery telefonów: 785 056 870, 785 056 871

10 grudnia br. w łęgu Tarnowskim został 
rozegrany finałowy 

drużynowy turniej szachowy 
III edycji Amatorskiej 
Ligi szachowej Powiatu 
Tarnowskiego (Burzyn, 
Pleśna, Tarnów, Wróblowice, 
łęg Tarnowski). 

W bieżącym roku uczestniczyło 
25 drużyn (100 szachistów z powiatu 
tarnowskiego). Po rozegraniu pięciu 
turniejów (850 partii szachowych) 
mistrzami naszego powiatu została 
drużyna Janosiki Tarnów. Znako-
micie spisali się szachiści reprezen-
tujący tuchowską gminę Gentelmeni 
Tuchów – zdobywając puchar i srebrne 
medale. Szeroki skład tuchowskiego 
zespołu: Sarad M., Lisak W., Kępowicz 
A., Rempała K., Kucharczyk K., Sajdak 
W., Rempała A., Lisak D., Magdziar-
czyk T. Kolejne miejsca w klasyfikacji 
generalnej zajęły następujące drużyny: 
Gold Janowice, Jordan Zakliczyn, 
Kana junior Tarnów, Team Siedliska, 
Młode Orły Skrzyszów, Łęg Tarnowski, 
MOSIR senior Tuchów, SP Rzuchowa, 
MOSIR junior Tuchów, Strusinianka 

Tarnów, Asteriksy Szynwałd, Skoczki 
Gmina Tarnów, Czarny Dym Pleśna, 
Joniny, SP 1 Wola Rzędzińska, Sokół 
Tuchów, Wojnicz, Zaczarnie Lisia Góra, 
Szczepanowice, Jordan junior Zakli-
czyn, SP Faściszowa, Zwycięzcy Pleśna, 
Kana junior II Tarnów.

W kategorii „Junior” zwyciężyła 
Kana Tarnów.

Mistrzami na poszczególnych 
szachownicach w klasyfikacji indy-
widualnej zostali: Krzysztof  Niemiec 
(Gold), Krzysztof Rempała (Gentel-
meni), Stanisław Kilian (Janosiki), 
Paweł Bober (Jordan). Najlepszą 
juniorką została Gabriela Łabędż 
(Młode Orły), a najlepszym juniorem 
Dominik Kukułka (Kana). Po zakoń-
czonym turnieju najlepsi zawodnicy 
i drużyny otrzymały: puchary, statu-
etki, medale i dyplomy.

Sponsorami ligi są: Starostwo 
Powiatowe w  Tarnowie i  organi-
zatorzy poszczególnych turniejów. 
Sędzią zawodów był Czesław Markie-
wicz z Tarnowa.

Kolejną IV edycję rozpoczynamy 
w  styczniu 2017 r. w  Burzynie. 
Serdecznie zapraszamy czterooso-
bowe drużyny z  naszego powiatu 

– dzieci, młodzież i dorosłych do 
udziału w przyszłorocznych turnie-
jach. 

Aktualne szachowe informacje na 
stronie: chessarbiter.com

Pomysłodawca  
i koordynator ALszPT

Roman Kawa

AMATORSKA LIGA SZACHOWA 
POWIATU TARNOWSKIEGO 2016

Piękny sport

WIKTOR CHRZANOWsKI

Od 15 do 18 grudnia 
w juri koło Tallina 
rozgrywane były 

mistrzostwa europy 
Wschodniej (eeVZA) 
kadetów dla zawodników 
z rocznika 1999/2000. 

Tuchowianin Mateusz 
Poręba wystąpił w tych 
mistrzostwach jako repre-
zentant Polski.

Mateusz jest zawodnikiem 
tuchowskiej drużyny siatkarskiej  
TS Sokół, trenuje i  gra w  Szkole 
Mistrzostwa Sportowego SMS Spała.

Biało-czerwoni prowadzeni 
przez duet trenerski: Maciej Zendeł 
i Sebastian Pawlik, pokonali w finale 
Rosję 3:1 (12:25, 25:22, 25:18, 29:27) 
i zdobyli złoty medal mistrzostw.

gratulujemy Mateuszowi 
i życzymy dalszych 

sukcesów!

Mateusz Poręba z numerem 16. Fot. http://orlikvolleymania.pl

Mateusz Poręba zdobył złoty medal  
na mistrzostwach Europy Wschodniej!
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Koniec roku zbliża się 
nieubłaganie, a co za 
tym idzie pora na kilka 

statystyk kinowych. Rok 
2016 przyniósł bardzo dobre 
wyniki dla kina Promień 
w Tuchowie. 

Tuchowskie kino odwiedziło 
ponad 17 tysięcy widzów i  liczba 
ta ciągle wzrasta. Ten wynik jest 
kolejnym rekordem, gdyż w roku 2015 
kino odwiedziło 16250 widzów. Można 
było obejrzeć 100 tytułów filmo-
wych, wyświetlono 800  seansów. 
Największą liczbę widzów zgromadziły 
polskie produkcje takie jak: Smoleńsk, 
Wołyń, Pitbull. Nowe porządki, 
Pitbull. Niebezpieczne kobiety, oraz 
bajka Epoka Lodowcowa 5. Mocne 
uderzenie. Dodatkowo świętowa-
liśmy mały jubileusz 5-lecia dzia-
łalności Cyfrowego 3D kina Promień 
w Tuchowie. To w naszym kinie reali-
zowany jest także projekt edukacyjny 
„Edukacja Filmowa” dla uczniów 
dwóch tuchowskich szkół ponad-
gimnazjalnych. W ramach projektu 
odbyło się 9 spotkań, podczas których 
projekcjom filmowym towarzyszyła 
dyskusja. W spotkaniach uczestni-
czyła imponująca liczba 2000 osób. 
Prowadziliśmy również szereg akcji 
skierowanych do dzieci i młodzieży 
m.in. „Dzień dziecka w kinie Promień” 
czy „Mikołajki w kinie Promień”. Bilety 
w tych dniach były w promocyjnych 
cenach dla całych rodzin, a wyświe-
tlanym filmom i bajkom towarzy-
szyło szereg atrakcji. Nasze kino to 
nie tylko seanse w sali widowiskowej, 
lecz również mobilne kino plenerowe. 
Byliśmy w  amfiteatrze miejskim 
oraz w Dolinie Białej w Tuchowie, 
gdzie licznie zgromadzeni widzowie 
świetnie się bawili. Postaramy się, 
by kino plenerowe częściej gościło 
w naszej gminie. 

Na zakończenie roku mamy dla 
Państwa coś specjalnego! Po świętach 
Bożego Narodzenia zapraszamy na 
projekcję Łotr 1. Gwiezdne wojny – 
historie. To film kasowej produkcji 
amerykańskiej w  reżyserii Garetha 
Edwardsa do scenariusza Chrisa Weitza 
i Tony’ego Gilroya, będący spin-offem 
serii Gwiezdnych Wojen. Natomiast już 
w pierwszej połowie przyszłego roku 
zapraszamy na kolejną część tego filmu.

Rok 2017 to czas zmian w kinie 
Promień, które bez wątpienia ułatwią 
widzom nabycie biletów na wybrany 
seans. Planowane jest bowiem wdro-
żenie nowoczesnego programu 
kasowego, który umożliwi zakup 
biletów bez wychodzenia z domu – 
on-line. Oczywiście w dalszym ciągu 
będzie możliwość dokonania zakupu 
biletów w kasie kina, lecz tu wprowa-
dzone zostanie nowe udogodnienie. 
Oprócz zapłaty gotówką, będzie 
można również płacić kartą kredy-
tową. Zostanie uruchomiona także 
rezerwacja biletów on-line. Mamy 
zatem nadzieję, że nasze kino spełni 
wszystkie Państwa oczekiwania. 

Wybierz kino z  charakterem 
i obejrzyj film w dobrym klimacie!
serdecznie zapraszamy!

   łotr 1. gwiezdne wojny 
– historie

Łotr 1 to 
pierwszy film 
z cyklu Gwiezdne 
wojny – historie. 
O p o w i a d a 
historię buntow-
ników próbują-
cych wykraść 
plany Gwiazdy 
Śmierci.

seanse: 
27, 28, 30 grudnia
godz. 10:00*, 15:00, 17:00 – 
wersja 3D dubbing
godz. 19:30 – wersja 3D napisy
2 stycznia – 4 stycznia 2017
godz. 10:00*, 15:00, 17:00 – 
wersja 2D dubbing
godz. 19:30 – wersja 3D napisy
7 stycznia – 11 stycznia 2017
godz. 17:00 – wersja 2D napisy
godz. 19:30 – wersja 3D dubbing
*- 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

  Vaiana: skarb oceanu 
Trzy tysiące 

lat temu najdziel-
niejsi żeglarze 
na świecie prze-
mierzali wody 
południowego 
Pacyfiku i odkry-
wali  wyspy 
Oceanii. Jednak 
w  p ewnym 
momencie ich 

wyprawy ustały na całe tysiąc lat 
– i  nikt nie wie dlaczego… Walt 
Disney Animation Studios prezen-
tuje film Vaiana: Skarb oceanu. Jest to 
komputerowo animowana opowieść 
o przygodach nastolatki, która, chcąc 
dokończyć dzieła swych przodków, 
wyrusza w  niebezpieczną misję. 
Podczas podróży poznaje potężnego 
niegdyś półboga Maui. Od tego 
momentu wspólnie żeglują przez 
bezmiar oceanu, który nie szczędzi im 
karkołomnych przygód, obfitujących 
w spotkania z ogromnymi potworami.

seanse: 
Wersja 3d z dubbingiem
6 stycznia – 11 stycznia 
godz. 10:00*, 15:00
7 stycznia – kino nieczynne

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

   Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć

Akcja filmu 
Fantastyczne 
zwierzęta i  jak 
j e  zna le źć 
rozpoczyna się 
w  1926 roku. 
Newt Scamander 
wraca z wielkiej 
wyprawy, której 
celem było 
odnalezienie 

i  opisanie szeregu fantastycznych 
zwierząt. Jego krótki pobyt w Nowym 

Jorku mógłby przejść niezauważony, 
gdyby nie pewien niemag (tj. amery-
kański mugol) o imieniu Jakub, źle 
skierowany magiczny przypadek oraz 
ucieczka kilku fantastycznych zwie-
rząt Newta. Wszystko to może spowo-
dować nie lada kłopoty, zarówno dla 
świata magicznego, jak i niemagów.

seanse: 
Wersja 3d z dubbingiem
13 stycznia – 18 stycznia 
godz. 17:00
15 stycznia – kino nieczynne

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

   szczęście świata 
Warszawski 

dziennikarz i bon 
vivant Sobański 
( T o m a s z 
B o r k o w s k i ) 
opuszcza stolicę, 
by odszukać 
i  przeprowa-
dzić wywiad 
z  autorem best-
sellerowych prze-

wodników, bijących rekordy sprzedaży. 
Choć sam pisarz skrzętnie ukrywa 
tożsamość, nieliczne tropy prowadzą do 
kamienicy na Śląsku, miejsca pełnego 
ludzi oryginalnych i  wyjątkowych. 
Wśród nich są piękna Róża (Karolina 
Gruszka) – obiekt męskich westchnień 
i damskiej zazdrości oraz ulegający jej 
urokom mężczyźni – ekscentryczny 
pasjonat botaniki Tomasz (Krzysztof 
Stroiński), "przyjaciel domu" Jan 
(Przemysław Bluszcz), matematyczny 
geniusz na posadzie windziarza – 
Rufin (Dariusz Chojnacki), a  także 
próbujący wyrwać się spod wpływów 
zaborczej matki (Agata Kulesza) nasto-
latek Harald. Chwile spędzone przez 
nich z piękną sąsiadką kuszą lekkością 
i swobodą, objawiając świat, do którego 
nie mieli dotąd dostępu. Jednak dziew-
czyna darzy uczuciem tylko jednego. 
Pewnego dnia Róża znika z  życia 
kamienicy, pozostawiając w sercach 
adoratorów ślad – puste miejsce, tęsk-
notę oraz uczucia, które w przyszłości 
odmienią losy każdego z mężczyzn.

seanse: 
Wersja 2d
13 stycznia – 18 stycznia 
godz. 17:00
15 stycznia – kino nieczynne

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

   Trolle
T y t u ł o w e 

trolle to przepeł-
nione radością 
życia, rozśpie-
wane stworki, 
które obdarzono 
bajecznie koloro-
wymi włosami, 
układającymi 
się w  niezwykłe 
fryzury. Magiczna 

kraina trolli zmieni się na zawsze, gdy 
jedna z jej mieszkanek, Poppy, wyruszy 
z misją ratunkową, która zaprowadzi ją 
w szeroki, nieznany dotąd świat.

seanse: 
Wersja 3d z dubbingiem
13 stycznia – 18 stycznia 

godz. 10:00*, 15:00
15 stycznia – kino nieczynne
Wersja 2d z dubbingiem
20 stycznia – 24 stycznia 
godz. 10:00*, 15:00

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

   Światło między 
oceanami 

B o h a t e r 
w o j e n n y 
Tom Sherbo-
urne przyj-
muje posadę 
latarnika na 
bezludnej wyspie 
u  wybrzeży 
A u s t r a l i i . 
Wkrótce przy-
bywa do niego 

ukochana żona Isabel. Zakochani żyją 
tu szczęśliwie w rytmie przypływów 
i  odpływów oceanu. Ich najwięk-
szym, niespełnionym pragnieniem 
jest dziecko. Miesiące bezowocnych 
starań, dwa poronienia i pogłębia-
jące się uczucie oddalenia zaczyna 
wpędzać Isabel w depresję. I wtedy 
zdarza się cud: do wybrzeży wyspy 
dobija mała łódź, na której pokładzie 
Tom znajduje martwego mężczyznę 
i żywe niemowlę. Pod namową Isabel, 
wiedziony odruchem serca, Tom 
łamie swoje surowe zasady i godzi się 
przyjąć dziecko jako własne. Szczęście 
świeżo upieczonych rodziców wkrótce 
zaczyna blaknąć, gdy okazuje się, że 
w okolicy od miesięcy zrozpaczona 
matka poszukuje zaginionego męża 
i maleńkiego dziecka.

seanse: 
Wersja 2d z napisami
20 stycznia – 24 stycznia 
godz. 17:00
*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

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

   józef i Maryja
J ó z e f 

i  Maryja to 
dramat biblijny 
op a r t y  n a 
losach Eliasza, 
p o b o ż n e g o 
rabina, który po 
śmierci przyja-
ciela opiekuje 
się jego rodziną. 
Podczas rzezi 

niewiniątek giną dzieci, nad którymi 
obiecał sprawować opiekę i od tej 
chwili pomszczenie ich śmierci, staje 
się jego życiową misją. Przebywanie 
z Maryją, Józefem i młodym Jezusem, 
sprawia, że Eliasz zaczyna zastanawiać 
się nad motywami zemsty. Dostrzega 
też w Jezusie kogoś więcej niż tylko 
syna przyjaciół.

seanse: 
Wersja 2d z dubbingiem 
20 stycznia – 24 stycznia 
godz. 19:30:00
*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

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

   Królowa Śniegu 
Zła Królowa 

Śniegu zamierza 
zmrozić serca 
wszystkich ludzi 
i  pozbawić ich 
emocji. Jeżeli ten 
niecny plan się 
powiedzie, artyści 
i sztuka na całym 
świecie znikną, 
a ludzie zapomną, 

czym są miłość, przyjaźń i dobro. Jednak 
magiczne lustro Królowej podpowiada, 
że Gerda i Kai, dzieci słynnego mistrza 
wyrobów ze szkła, mają moc, by pokrzy-
żować jej podłe plany. Sługom Królowej 
udaje się zwabić chłopca i porwać go 
do lodowej krainy. Mała i odważna 
Gerda, wraz z przyjaciółmi, wyrusza 
w magiczną podróż prosto do pięknego 
i niebezpiecznego świata zimy i mrozu, 
aby uratować brata i  powstrzymać 
okrutną Królową.

seanse: 
Wersja 3d
28 stycznia – 1 lutego 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2d
3 lutego – 8 lutego 
godz. 10:00*, 15:00

CeNY BILeTóW 3d: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł
CeNY BILeTóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł
Podczas  ferii  zimowych od 
30.01. do 12.02. bilety ulgowe 
dla  uczniów  i  studentów 
wynoszą  14  zł  (film  3d),  
12 zł (film 2d) 

   Kubo 
i dwie 
struny 

K u b o 
jest dobrym, 
p o k o r n y m 
c h ł o p c e m , 
który u  boku 
matki mieszka 
w  skromnej 
wiosce na końcu 

świata. Każdy dzień toczy się tym samym 
spokojnym rytmem – do czasu, kiedy 
chłopca odwiedza duch przeszłości, 
który zmienia jego przeznaczenie. 
Aby przetrwać, Kubo musi odnaleźć 
magiczną zbroję należącą do jego 
ojca – największego samuraja, jakiego 
kiedykolwiek nosiła Ziemia. W poszu-
kiwaniach towarzyszą mu dobre duchy 
i pradawne bóstwa, które wspierają go 
magicznymi mocami. Tak Kubo wyrusza 
w fascynującą, pełną niebezpieczeństw 
podróż śladami swej rodziny. Podróż ta 
pozwoli mu poczuć dumę z tego, kim 
jest i uwierzyć, że możliwe jest wszystko.

seanse: 
Wersja 3d
28 stycznia – 1 lutego godz. 17:00

CeNY BILeTóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 
Podczas  ferii  zimowych od 
30.01. do 12.02. bilety ulgowe 
dla  uczniów  i  studentów 
wynoszą  14  zł  (film  3d),  
12 zł (film 2d) 

JAKI BYŁ MIJAJĄCY ROK 
DLA KINA PROMIEŃ?

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 
oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien

 

Zapraszam
y 

Państwa 

do 

udziału 

w 
projekcie 
„Dobry 
Czas 
na 
Biznes 
– 
ST”,  

w wyniku którego mają Państwo szansę otrzymać 24 500 zł bezzwrotnej 

dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. 

Projekt nasz preferuje osoby poszukujące pracy (dopuszczony jest status 

emeryta, rencisty, czy przebywania na urlopie wychowawczym), mające 

pomysł na biznes, ukończone 30 lat i spełniające dodatkowo choć jeden z 

niżej wymienionych warunków:

•	
bycie kobietą,

•	
bycie w wieku powyżej 50 roku życia,

•	
bycie długotrwale bezrobotnym (kobietą lub mężczyzną),

•	
bycie osobą niepełnosprawną, (kobietą lub mężczyzną),

•	
bycie osobą o niskich kwalifikacjach (kobietą lub mężczyzną).

Otrzymanie bezzwrotnej dotacji poprzedzone będzie niezbędnym pakietem 

szkoleń z tematyki działalności gospodarczej, prowadzonym przez wykwali-

fikowanych i doświadczonych doradców, którzy służyć będą pomocą również 

na dalszych etapach rozwoju firmy.

Przy niewielkim wysiłku, otrzymujecie Państwo możliwość realizacji 

swoich pomysłów zawodowych, gdzie już na starcie otrzymujecie pełną 

kwotę bezzwrotnej dotacji pozwalającą rozpocząć prowadzenie własnej firmy. 

Szczegółowe informacje o projekcie, dokumenty i wzory formularzy 

dostępne są na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbtarnow 

Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z naszymi 

pracownikami, którzy udzielą Państwu wszelkiej pomocy na etapie rekru-

tacji do projektu oraz w trakcie uczestnictwa w projekcie, dokonując tego 

z wielką życzliwością, wyjaśniając wszystkie wątpliwości.

Numery telefonów: 785 056 870, 785 056 871



Żyjemy w XXI wieku, 
w dobie komputerów, 
komórek, smarfonów, 

tabletów i innych „wyna-
lazków”, bez których czło-
wiek w żaden sposób nie 
może i nie umie się obejść 
w codziennym życiu. 

Wokół cywilizacja, o której najstar-
szemu pokoleniu nawet się nie śniło. Co 
jest dla człowieka ważne i czym kieruje 
się w życiu? Jakie wyznaje wartości 
i jaka jest ich hierarchia? Pochłania 
nas pogoń za pracą, pieniędzmi, luksu-
sami... Nawet święta Bożego Naro-
dzenia komercjalizują się w dzisiej-
szym świecie, wydawać by się mogło, 
że zaczynają  one pomału tracić swój 
religijny wymiar. Niektórzy uważają 
wręcz, że komercjalizacja świąt, która 
przez wielu jest krytykowana, prowadzi 
do sekularyzacji społeczeństwa… Zale-
dwie 1 listopada minie, a w oknach 
wystawowych pojawiają się mikołaj-
kowo-świąteczne dekoracje zachęcające 
do zakupu… i tak do świąt. Im bliżej 
świąt, tym przedświąteczna gorączka 
coraz wyższa. Na nic nie mamy czasu, 
biegamy spoceni, zdyszani od sklepu 
do sklepu, robimy zakupy, kupujemy 
prezenty – a tu jak na złość – znowu 
prezent nietrafiony... W międzyczasie 
pracujemy zawodowo i załatwiamy 
wiele różnych spraw. Poza tym na 
głowie mamy cały dom: sprzątanie, 
gotowanie, pieczenie… ubieranie 
choinki, wyłowienie z wanny i wypatro-
szenie karpia…Uff… dużo tego przed 
świętami, ogólny chaos… Biegamy 
spóźnieni w obawie, że ze wszystkim 
nie zdążymy. Wszystko to sprawia, 
że jesteśmy nerwowi, zestresowani, 
skorzy do kłótni i gniewu. Czy w tym 
ferworze mamy czas, żeby się wyci-
szyć i duchowo przygotować do świąt, 
pomyśleć o rodzinie i najbliższych oraz 
o tym co wydarzyło się w Betlejem? 
A przed nami przecież bardzo rodzinne 
i ciepłe święta Bożego Narodzenia, 
których klimatu nikt nie jest w stanie 
– za żadne pieniądze – sztucznie stwo-
rzyć czy kupić. Czy istnieje w ogóle 
jeszcze dawna magia świąt? Jak ponad  
60 lat temu do świąt przygotowywali się 
i jak przeżywali je mieszkańcy Luba-
szowej? Tuż przed świętami opowie-
dzieli mi o tym oni sami. Spotkałam 
się z nimi w remizie strażackiej przy 
gorącej herbatce i ciastku. Na początku 
dwie osoby zadeklarowały radnemu 
Lubaszowej, Piotrowi Kwaśnemu (który 
mi taką właśnie informację przekazał), 
że opowiedzą o świętach czytelnikom 
„Kuriera Tuchowskiego”. Ku mojemu 
miłego zaskoczeniu i zdumieniu na 
spotkanie przybyło dziesięć osób: 
prababcia – Pani Barbara, Panie: Maria 
Wiśniowska, Elżbieta Łempa, Zofia 
Król, Barbara Molek, Stanisława Pach, 
Kazimiera Skrobot oraz Panowie: Piotr 
Kwaśny, Stanisław Osika i Kazimierz 
Baran. Niezwykle pogodne osoby, które 
z radością wspominały swoje Wigilie 
i święta Bożego Narodzenia w Luba-
szowej sprzed ponad pół wieku, a ja 
słuchałam uważnie i z zaciekawieniem, 
a wszystko starałam się skrzętnie spisać 
i czytelnikom „Kuriera Tuchowskiego” 
opowiedzieć, ponieważ z Wigilią i świę-
tami w Lubaszowej wiąże się wiele 
ciekawych tradycji i obyczajów.

 Porównując z  dzisiejszymi 
czasami, na pewno spokojnie można 
było ze wszystkim zdążyć. I chociaż 
w Lubaszowej kościoła jeszcze nie 
było, mieszkańcy w okresie Adwentu 
na roraty do Tuchowa pieszo chodzili, 
zamiast lampionu (lampionów też nie 
było) ze świecą w ręku.  

Już na początku grudnia rozpo-
czynano przygotowania do świąt od 

robienia stroików i  ozdób choin-
kowych. Wykonywano je głównie 
z  bibuły, kolorowego papieru, 
staniolu, waty i słomy. 

Jak wspomina prababcia – Pani 
Barbara, w okresie wojennym przed 
świętami do domów przychodził 
kościelny lub organista z Tuchowa – 
tzw. „dziod” (tak się na niego mówiło). 
Roznosił opłatki, a w podzięce gospo-
darze wsypywali mu do worka, który 
dźwigał na plecach, miareczkę zboża.

W samą Wigilię – tak dawniej, 
jak i dzisiaj – była krzątanina. A jak 
duża, to zależało od tego, jak duża 
i zasobna była rodzina. Przygoto-
wania do świąt były podobne jak 
obecnie, lecz w  dużo mniejszym 
zakresie. Zaangażowana w nie była 
cała rodzina. W domu przeważnie 
była jedna izba, w której klepisko 
z ziemi zamiatano, a gdy już w niektó-
rych domach klepisko podłogą było 
pokryte, wówczas porządnie ją 
myto. A i okna do mycia były małe, 
a firanek do prania niewiele. Pierzyny 
z pierza oraz poduchy solidnie trze-
pano, zaś kapy i ubrania na tarce 
ręcznie prano. Żeby pościel śnież-
nobiała była, trzeba ją było w garnku 
wygotować, a następnie ukrochmalić 
i wyprasować żelazkiem na węgiel 
(później „na duszę”). Ceregieli z tym 
wszystkim było, że ho ho… – na pół 
dnia ciężkiej roboty. Prasowano 
również koszule i odświętne ubrania, 
a gdy czasem zdarzył się pech i węgiel 
z żelazka akurat „wyleciał”, dziura 
została wypalona np. w kołnierzu. 

W dzień Wigilii dość wcześnie wsta-
wano. Po nalaniu wody do miski, która 
służyła do mycia, wrzucano do niej 
drobne pieniądze, by każdy domownik 
w takiej wodzie mógł się umyć lub 
przynajmniej zanurzyć ręce. Czyniono 
tak, by w przyszłym roku się darzyło 
i  pieniądz człowieka się „trzymał”. 
Z reguły każdy miał do wykonania inne 
zadanie, żeby się zbytnio nie zmęczyć, 
gdyż powiadają, że jaka Wigilia, taki 
cały rok. Tak, czy inaczej trochę krząta-
niny było. Gospodarz, gdy napasł bydło, 
udawał się do lasu po żywą, pachnącą 
choinkę, którą pięknie przyozdabiano 
wykonanymi wcześniej cudeńkami, 
m.in.: łańcuchami i aniołami, jeżykami 
kręconymi na ołówku, kogucikami, 
kurkami oraz orzeszkami owiniętymi 
w  staniol, malutkimi jabłuszkami 
i  pysznymi z  dziurką upieczonymi 
ciasteczkami. Na czubku choinki 
pięknie „świeciła” gwiazda z tekturki 
i staniolu. Łańcuchem, włosami aniel-
skimi i  watą choinka okraszona – 
cudnie była wystrojona. Dodatkowego 
blasku dodawały jej świeczki, ale z tymi 
ostrożnie trzeba było postępować, żeby 
przy okazji choinki ogniem nie poczę-
stować… Dzisiaj choinka miesiąc wcze-
śniej ubrana, nie ma już niestety takiego 
uroku i blasku.

W tym samym czasie, gdy jeden 
z domowników (najczęściej gospo-
darz wraz z synami) zajęci byli stro-
jeniem choinki, gospodyni wraz 
z  córkami przygotowywała wigi-
lijne potrawy (przygotowywano 
je w tym samym dniu, nie tak jak 
dzisiaj – co najmniej tydzień wcze-
śniej, by je zamrozić i były gotowe 
na 24 grudnia). Była bieda, szyko-
wano to, na co kogo było stać; raczej 
dwunastu potraw na wigilijnym stole 
nie było. Potrawy były skromne, 
podobnie jak życie w powojennej 
Polsce. Tak jak wieś się żywiła 
w większości kapustą, ziemniakami 
i  grochem, tak na Wigilię gospo-
dynie gotowały: ziemniaki, groch 
z kapustą, pierogi z grzybami albo 
z kapustą, grzyby z kapustą, żurek 
na grzybach (w miarę upływu lat na 

stole pojawiały się uszka z grzybami), 
zupa grzybowa z łazankami (z dawien 
dawna w lasach w Lubaszowej urodzaj 
na grzyby), kasza z suszonymi śliw-
kami, chleb na łopacie pieczony, 
kompot z suszu – suszonych śliwek, 
gruszek i jabłek (owoce te suszone 
były w  drewnianych suszarniach, 
z paleniskiem zrobionym w dołku 
wykopanym w  ziemi). Wszystkie 
potrawy na Wigilię gotowano 
jałowe – niczym ich nie maszczono, 
lecz mimo to bardzo smakowały, 
a przy okazji i zdrowe były. Na deser 
zjadano kilka pierogów ze śliwką 
lub z serem, posłodzonych cukrem. 
W niektórych domach przygotowy-
wano potrawy na austriacki sposób, 
m.in. wypiekano ciasto z krojonymi 
jabłkami i cynamonem tzw. strudel. 
Zapach choinki, pieczonego chleba, 
kapusty… był niesamowity, zupełnie 
inny niż dzisiaj. Ach… cóż to był za 
wspaniały zapach… (wzdychają luba-
szowianie).

Kiedy już wszystkie potrawy 
były gotowe, a ich zapach napełnił 
cały dom, wypatrywano na niebie 
pierwszej gwiazdki. Ponieważ 
w Wigilię post obowiązywał od rana, 
domownicy, a  szczególnie dzieci 
nie mogły się doczekać, by skosz-
tować przygotowanych potraw. Stół 
wyglądał skromnie. Jeśli kogoś było 
stać, nakryty był białym obrusem. 
Obrus to była święta rzecz. Na nim 
sianko i biały opłatek (dla zwierząt 
był opłatek kolorowy), a  na nim 
miska. Jeśli opłatek przelepił się do 
miski, znak to był, że w przyszłym 
roku w rodzinie szczęście będzie. 
Niektórzy lubaszowianie pamię-
tają jeszcze jedną miskę pośrodku, 
z której wszyscy jedli. Później miska 
lub talerz (nie był porcelanowy i tak 
piękny jak dzisiaj) był dla każdego. 
Zostawiano też jedno nakrycie puste 
– dla przybysza. 

Z pierwszą gwiazdką siadano do 
stołu. Gospodarz zaczynał modlitwę, 
czytano Ewangelię z Pisma Świętego, 
wszyscy łamali się opłatkiem i skła-
dali sobie życzenia – rozpoczynała 
starszyzna. Po tych uroczystych 
obrzędach, pomalutku i spokojnie 
spożywano przygotowane potrawy, 
rozmawiając przy tym na różne 
tematy. Wszystko odbywało się 
z wielkim szacunkiem i dostojnie. 
Resztkami potraw, które zostały 
karmiono zwierzęta domowe.

Kolację wigilijną kończono również 
krótką modlitwą i  śpiewem kolęd. 
(Na marginesie wspomnieć należy, 
że prezenty były zawsze na Mikołaja, 
nigdy na święta. Św. Mikołaj przy-
nosił zwykle prezenty pod poduszkę, 
a były to przeważnie jabłka i cukierki; 
dla niegrzecznych dzieci nie obeszło 
się oczywiście bez rózgi z  suchej 
brzózki). Choć nie było prezentów, 
wieczór wigilijny i święta spędzano 
w rodzinnej i radosnej atmosferze. 

Naczynia po kolacji gospodyni 
z córkami myły w gorącej wodzie, 
a gospodarz w tym czasie obrządek 
w zagrodzie robił oraz sianko z wigi-
lijnego stołu i  kolorowy, zwykle 
różowy opłatek (bo ten przeznaczony 
był dla bydła) dzielił między zwie-
rzęta w stajni. Bowiem one również 
miały odczuć te święta.

I  tak w  wigilijny wieczór cała 
rodzina, siedząc przy pięknej choince, 
kolędowała do Pasterki, w  której 
licznie udział brali mieszkańcy 
Lubaszowej. Mrok wigilijnej nocy 
rozświetlała lampa naftowa (prąd 
we wsi był dopiero początkiem lat 
60-tych), którą często przykręcano, 
by zaoszczędzić nafty, gdyż biednie 

i skromnie ludzie żyli. Byli jednak 
życzliwi, a wigilijnymi potrawami 
dzielili się z jeszcze biedniejszymi 
od siebie sąsiadami.

Pierwszy dzień świąt był bardzo 
ważny, spędzano go w rodzinnym 
gronie. Obiadu nie gotowano, 
ponieważ spożywano potrawy, które 
z Wigilii zostały. W drugi dzień świąt 
odwiedzano rodzinę oraz chodzono 
po kolędzie z gwiazdą lub z szopką. 
Kolędników chętnie przyjmowano, 
zawsze dawało się im parę złotych 
albo jakieś ciasto.

Wierzono też w  różne prze-
sądy. Absolutnie nie wolno było, by 
w dzień Wigilii przyszła do domu 
jakaś kobieta. Gospodynie starały 
się tego uniknąć, dlatego też gospo-
darza lub syna „posyłały” do domu 
sąsiada – chłop musiał iść i coś sąsia-
dowi zanieść, np. trochę kiszonej 
kapusty. Nie było też mowy o kłótni 
w tym dniu i nie wolno było płakać. 
Mówiono: Jaka Wigilia, taki cały rok.

Jak były w domu panny musiały 
wychodzić i słuchać, z której strony 
pies szczeka – z tej strony bowiem 
kawaler miał przyjść. Drewno do 
palenia przynosiło się do domu 
z pola. Ile się wzięło, tyle trzeba było 
przynieść, a wolno go było policzyć 
dopiero przy piecu. Dobrze, jeśli było 

parzyście, jeśli nie było do pary ozna-
czało to, że panna za mąż nie wyjdzie, 
lecz zostanie sama.

Było skromnie i biednie, ale… 
radośnie, wesoło i bardzo rodzinnie. 
Powyższe relacje potwierdziła 
również 94-letnia Pani Maria Słonina, 
którą również w tym samym dniu 
odwiedziłam w  Lubaszowej (na 
Zagaciu). Stało się to dość niespo-
dziewanie, gdyż kończąc spotkanie 
w remizie zadzwonił jej syn z zapro-
szeniem. Nie sposób było odmówić, 
więc wraz z  radnym, Piotrem 
Kwaśnym udaliśmy się do niej. Osoba 
to niezwykle ciepła i gościnna, przy 
tym radosna, z poczuciem humoru. 
Wigilie, które pamięta sięgają okresu 
wojennego. Trudne i ciężkie to były 
czasy… Jednak piękne bożonarodze-
niowe tradycje przetrwały i zacho-
wały się po dziś dzień w domach 
mieszkańców Lubaszowej, a  oni 
przekazują je z pokolenia na poko-
lenie. Niech trwają jak najdłużej.  
Ja serdecznie dziękuję za ciepłe przy-
jęcie w Lubaszowej i gościnę. 

Życzę świąt niezwykłych, magicz-
nych i  rodzinnych – takich jak 
niegdyś… z Waszych opowieści… 
W Nowym Roku zaś zdrowia i wszel-
kiej pomyślności!

Maria Kras
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Śpij Jezuniu śpij 
Przyszliśmy tu do Jezuska,
aby przesłać mu całuska.
Przynieśliśmy piękne dary. 
Tomek klocki, Zosia lalę.
Fabijanek garść cukierków, 
Kuba jabłka trzyma w ręku.
Żeby ci nie było smutno 
w stajni Jezusieńku.
 
Śpij, Jezuniu, śpij…
Gwiazdka niechaj lśni.
A na chmurce trzy aniołki
Nucą tobie pastorałki,
Śpij, Jezuniu, śpij…
 
Zaśpiewamy ci Dziecinko 
najpiękniejszą nutką.
Otulimy gołe nóżki, 
żebyś miał cieplutko.
Ogrzejemy serduszkami,
które Ci niesiemy,
Twój żłóbeczek kolędami 
do snu kołyszemy.
 
Śpij, Jezuniu, śpij…
Gwiazdka niechaj lśni.
A na chmurce trzy aniołki
Nucą tobie pastorałki,
Śpij, Jezuniu, śpij…

   Janina Halagarda, 22.12.2013 r. 

Idą dzieci
Idą dzieci na roraty,
Bardzo wcześnie wstały,
W jednej rączce niosą serce,
W drugiej lampion mały. 

W tym serduszku sama dobroć,
I postanowienie.
Lampion – radość i tęsknota,
Boże Narodzenie.

   Janina Halagarda, 28.11.2016 r.

Kartki z kalendarza - grudzień

W OCZEKIWANIU NA PIERWSZĄ GWIAZDKĘ
WIgILIA WCZORAj I dZIŚ


