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Rozmowa  
z burmistrzem  
Tuchowa 
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Biblia – 
Księga Święta – 
Księga 
Prześladowana

Papież Franciszek 
zachęca chrześcijan do 
sięgania po Biblię tak 

często, jak sięga się po… 
smartfona: Ktoś powiedział, 
co by się stało, gdybyśmy 
traktowali Biblię tak, jak 
traktujemy nasze telefony 
komórkowe? Gdybyśmy 
nosili ją zawsze przy 
sobie, gdybyśmy po nią 
wracali, gdy jej zapomnimy, 
gdybyśmy ją otwierali 
wielokrotnie w ciągu 
dnia, gdybyśmy czytali 
wiadomości Boga zawarte 
w Biblii tak, jak czytamy 
wiadomości z komórki…

Do czytania Biblii zachęca również 
o. Kazimierz Plebanek, podkreśla jej 
świętość, przypomina czasy, kiedy była 
potajemnie rozprowadzana, a za jej 
czytanie szło się do więzienia. Przytacza 
fragment książki pt. „Krąg Biblijny” 
Romana Brandstaettera: (…) A gdy się 
zestarzejesz dojdziesz do przekonania, 
że wszystkie książki, jakie przeczytałeś 
w życiu są tylko nieudolnym komenta-
rzem do tej jedynej księgi…

30 kwietnia w trzecią niedzielę 
wielkanocną w Kościele katolickim po 
raz dziewiąty obchodzono Niedzielę 
Biblijną, która rozpoczęła Tydzień 
Biblijny.
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Odszedł  
Andrzej 
Mleczko

Z żalem zawiadamiamy, 
że odszedł od nas 
Andrzej Mleczko – 

długoletni sołtys Dąbrówki 
Tuchowskiej i społecznik, 
człowiek o wielkim sercu. 
Zawsze działał w myśl 
zasady: „Człowiek tyle jest 
wart, ile może dać drugiemu 
człowiekowi”. 

Msza św. żałobna odprawiona 
została 29 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30 
w kaplicy w Dąbrówce Tuchowskiej. 
Pożegnali go: rodzina, władze samo-
rządowe, przedstawiciele instytucji, 
organizacji i  szkół, społeczność 
Dąbrówki Tuchowskiej, druhowie 
OSP, koledzy i przyjaciele.

Niech spoczywa w pokoju.
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O zmianach, 
jakie nastą-
piły w szkole, 

planowanej realizacji 
projektów: „Mistrzowie 
w zawodzie”, „Moder-
nizacja kształcenia 
zawodowego II” oraz  
termomodernizacji 
wszystkich budynków 
szkoły z dyrektorem 
CKZiU, Bogusławem 
Harańczykiem – rozma-
wiała Małgorzata M. Kozioł.  str. 2

4,5 mln złotych dla Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie  
na realizację projektów  
i termomodernizację 

Kasia Kowalska 
w Tuchowie
na 3Maj Się 
Zdrów Festival

6 maja (sobota)  
2017 r. godz. 20.00

Szczegóły na plakatach. 
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Premiera 
spektaklu  
Ifigenia  
w Aulidzie 

23 kwietnia 2017 r. 
na scenie tuchow-
skiego Domu 

Kultury można było obejrzeć  
spektakl Ifigenia w Aulidzie 
w reżyserii Andrzeja Jagody 
w wykonaniu młodzieżowej 
grupy teatralnej „Fabuła”. 
W dramacie zagrali: Łukasz 
Lewicki (Agamemnon), 
Natalia Baran (Klitajme-
stra – żona wodza Greków 
Agamemnona), Julia 
Grzenia (Ifigenia – córka 
Agamemnona i Klitajme-

stry), Dawid Pieprzycki 
(Menelaos), Renata Kłusek 
(Achilles), Paulina Nowak 
(Służka), Dawid Habas 
(Starzec). 

Jak mówią uczestnicy tego wyda-
rzenia: Młodzi artyści nieźle sobie 
radzili na scenie, potrafili stworzyć 
charakterystyczne postaci, zagrali 
dojrzale i przekonująco. Udźwignęli 
tak poważne i wymagające dojrza-
łości role. Godna uwagi była również 
scenografia spektaklu, piękne i styli-
zowane stroje oraz podkreślająca 
nastrój muzyka. 

Gratulacje dla reżysera i młodych 
wykonawców! Tych, którzy nie 
mogli obejrzeć spektaklu informu-
jemy, że zostanie ponownie zagrany 
w czerwcu. Zapraszamy!
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W Muzeum Miejskim  
w Tuchowie otwarto wystawę 
Anety Mudyny pt. „Ka”

28 kwietnia 
2017 r. 
w Muzeum 

Miejskim 
w Tuchowie miesz-
kańcy miasta 
i gminy oraz zapro-
szeni goście mogli 
wysłuchać gawędy 
Tomasza Wantucha 
o rodzinie Rozwa-
dowskich herbu 
Trąby oraz uczestniczyć 
w otwarciu wystawy foto-
grafii Anety Mudyny  
pt. „Ka”. 

Sylwetkę artystki przedstawił 
jej szkolny kolega Maciej Sajdak. 
Urodziła się w  Tuchowie, a  od 
ponad 20 lat mieszka w Krakowie. 
Jest absolwentką licznych kursów, 
warsztatów fotograficznych oraz 
plenerów prowadzonych przez 
najlepszych w  swojej dziedzinie. 
Należała do grupy Pictorial Team, 
z którą brała udział w V Między-
narodowym Festiwalu Bruno 
Schulza w Drohobyczu na Ukrainie  
(wystawa pt. „Ulica Krokodyli”). 
Współpracowała z Fundacją Euro-
pejskie Centrum Ziemi, jak również 
z krakowską Capellą Cracoviensis. 
Brała udział w Festiwalu Fotografii 
w Paryżu. Obecnie jest członkiem 
Myślenickiej Grupy Fotograficznej 
– MgFoto oraz Ogólnopolskiej Foto-
graficznej Grupy Twórczej – AF13. 
Jest również organizatorem plenerów 
i warsztatów fotograficznych.

O sobie mówi: Kocham to co robię 
– fotografuję. Fascynuje mnie człowiek 
i wszystko, co go otacza; krajobraz, 
w którym żyje i pozostawione przez 
niego ślady.

Wystawa nosi tajemniczy tytuł 
i sama jest równie tajemnicza. Pomysł 
na sfotografowanie jednego liścia 
nasunął artystce bukiet kwiatów, 
który otrzymała na urodziny…

Plakat zapowiadający wystawę 
ukazuje liść z  liniami dłoni. W ten 
sposób naprowadza odbiorcę na sens 
tych pozornie zwyczajnych fotografii 
liści. Każdy liść ma swoje linie żyłek, 
podobnie jak każda dłoń ma swoje linie 
papilarne, m.in. życia, miłości, rozumu.

A oto jak Aneta Mudyna przybliża 
sens i przekaz wystawy: Wystawa „Ka” 
to nie inaczej jak „Karol”. Dając sfoto-
grafowanemu przeze mnie jednemu 
liściowi imię, obdarzyłam go cechami 
ludzkimi. Wystawa mówi o naszym 
charakterze i osobowości, o tym, jak 
jesteśmy postrzegani przez otoczenie, 

a przede wszystkim na ile 
my sami o tym decydujemy. 
Jednym dajemy poznać się 
niemal „na wylot”, jesteśmy 
transparentni – to oni widzą 
nasze zalety, jak również 
wady i słabości – jednocze-
śnie pozostajemy niedostępni 
dla innych, którzy zobaczą 
jedynie naszą powierzchow-
ność. Zarówno w jednym, jak 
i drugim przypadku jesteśmy 

piękni, zaskakujący i pełni barw… jak 
„Karol”. Tytuł „Ka” – pierwsze skoja-
rzenie prowadzi nas do czasów staro-
żytnego Egiptu, gdzie „Ka” oznaczało 
duszę, było niematerialnym sobo-
wtórem człowieka i jednocześnie jego 
duchem opiekuńczym, który nawet 
po śmierci nie opuszcza ciała. Dla 
mnie ten tytuł „Ka” to wspomniany 
już wcześniej „Karol” – jest to jedno-
cześnie imię mojego ojca. To o nim 
myślałam pracując przy fotografiach, 
przygotowując je do wystawy. W tym 
czasie zdrowie mojego taty bardzo się 
pogorszyło. W równoległych torach 
myślowych był liść i Karol. Przypo-
minałam sobie jego w różnych rolach 
życiowych i  jak dawał się poprzez 
nie poznać nam wszystkim wokoło. 
Poznałam go w roli mojego taty, był 
mężem mojej mamy, jej przyjacielem, 
moim przyjacielem i powiernikiem, 
znajomym dla mieszkańców Tuchowa, 
sąsiadem. Popatrzyłam na niego, na 
człowieka w pełnej aktywności, później 
w chorobie. Teraz pozostało mi jego 
„Ka”.

A zatem wystawa „Ka” powoduje 
i  jest okazją, by zatrzymać się na 
chwilę, zadać sobie pytanie o sens 
i  odczuwanie własnego istnienia, 
zaakceptować kolejne etapy życia. 
Jak podczas tuchowskiego wernisażu 
powiedział Jerzy Fedirko – kurator 
wystawy:  Aneta śledzi życie: zaczyna 
od liścia żółtego, poprzez kolejne fazy 
brązowienia. Jest to droga prowadząca 
do finału, którym jest odrodzenie. 
Kolejne fotografie liścia są drogą, 
którą przebywamy, akceptacją życia 
w każdej postaci, w każdej jego fazie 
oraz ukazaniem tego, co czeka nas po 
jesieni życia… 

W  wernisażu wzięli udział: 
członkowie rodziny Anety Mudyny, 
zaproszeni goście oraz jej koleżanki 
i  koledzy z  klasy z  Liceum Ogól-
nokształcącego im. M. Kopernika 
w Tuchowie, do którego uczęszczała. 
Wystawę można oglądać do 12 maja 
br. w Muzeum Miejskim w Tuchowie.

Zapraszamy!
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A jednak zmiany…
Z dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie 
– mgr. inż. Bogusławem Harańczykiem – rozmawia Małgorzata M. Kozioł
M.K. – Jedną 
z podstawowych 
przesłanek ubiegłorocznego 
przekształcenia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego było 
stworzenie wzorcowej 
powiatowej placówki 
oświatowej, kształcącej 
zarówno młodzież, jak 
i dorosłych w wielu 
specjalnościach i zawodach. 
B.H. – Tak, ponadto – według zapo-
wiedzi władz – ta zmiana przynieść 
miała pewne korzyści, nieosiągalne 
bez tego przekształcenia. Jako Zespół 
Szkół nie moglibyśmy przystąpić do 
unijnych projektów, a co za tym idzie 
– nie moglibyśmy uzyskać dotacji na 
unowocześnienie bazy szkoleniowej.

- A uzyskaliśmy?
- No właśnie, niedawno odebrałem 
w Krakowie potwierdzenie przydziału 
kwoty ponad 4,5 miliona złotych. To 
spore pieniądze, które zostaną prze-
znaczone na realizację projektu: 
„Mistrzowie w zawodzie”. Oprócz 

tego czeka nas jeszcze realizacja 
projektów: „Modernizacja kształ-
cenia zawodowego II” oraz termo-
modernizacja wszystkich budynków 
naszej szkoły.

- Te dwie pierwsze nazwy 
sugerują, że znowu ważne 
staje się kształcenie 
zawodowe…
- Dla nas zawsze było ono ważne. 
Przecież już 70 lat kształcimy zawo-
dowo. Ale na całe szczęście okazało 
się również ważne dla krajowych 
oświatowych decydentów. Ten 
zdecydowany wzrost zainteresowania 
kształceniem zawodowym to przede 
wszystkim wynik zmian gospodar-
czych, a co za tym idzie – nowych 
potrzeb rynku pracy. 

- Jak realizacja projektów 
wyglądała będzie 
w praktyce?
- Projekt „Mistrzowie w zawodzie” 
zakłada powstanie w naszej szkole 
Centrum Kompetencji Zawodowych, 
którego zadaniem będzie podnie-
sienie jakości i efektywności kształ-
cenia zawodowego uczniów klas 

branży mechanicznej i turystyczno-
-gastronomicznej, a elementem decy-
dującym w osiągnięciu tych celów 
będzie unowocześnienie naszej bazy 
dydaktycznej, wyposażenie CKP 
w profesjonalny sprzęt warsztatowy, 
pozwalający na stworzenie warunków 
pracy, zbliżonych do tych, z jakimi 
uczniowie spotkają się w przyszłości 
już jako pracownicy. Przewiduje się 
ponad 30 różnych kursów, w tym 
m.in.: obsługa obrabiarek stero-
wanych numerycznie, diagnostyka 
samochodowa układów elektrycz-
nych i  elektronicznych, operator 
koparko-ładowarki; a  w  branży 
gastronomicznej: nowoczesne tech-
niki przygotowania potraw, kurs bari-
styczny i cukierniczy z elementami 
zdobnictwa cukierniczego.

- Czy projekt zakłada tylko 
tę działalność kursową?
- Nie, tych elementów jest więcej: 
płatne staże w wakacje (podpisa-
liśmy już przedmiotową umowę 
z  Zakładami Mechanicznymi 
w Tarnowie), zajęcia dydaktyczno-
-wyrównawcze, np. obejmujące język 
obcy zawodowy, współpraca z uczel-

niami przez udział w zajęciach labo-
ratoryjnych, wizyty zawodoznawcze 
u pracodawców.

- Te wszystkie elementy 
wymagają odpowiednio 
przygotowanej kadry…
- W ramach tego projektu wsparciem 
zostaną objęci nauczyciele przed-
miotów zawodowych. Skorzystają 
oni z różnych form rozwoju swoich 
kompetencji zawodowych: studiów 
podyplomowych, kursów kwalifika-
cyjnych, praktyk, staży.

- Czy te nowe kompetencje 
nauczycieli będą związane 
wyłącznie z kształceniem 
branżowym?
- Nie, będą dotyczyły również 
nowoczesnych technologii komu-
nikacyjno-informacyjnych. Ale to 
już w ramach kolejnego projektu – 
pod nazwą „Modernizacja kształ-
cenia zawodowego w Małopolsce II”. 
Zakłada on korzystanie przez nauczy-
cieli i uczniów z tzw. „chmury eduka-
cyjnej”, czyli z zajęć prowadzonych 
on-line przez wykładowców uczelni 
wyższych. 

- A jednak zmiany i to 
istotne, czyli wiele się 
będzie działo. Należy sobie 
życzyć, żeby to wszystko 
stało się faktem.
- Też tego sobie i całej społeczności 
naszej szkoły życzę.

mgr inż. Bogusław Harańczyk 
- dyrektor CKZiU w Tuchowie

Wizyta austriackiej grupy z partnerskiej szkoły 
z Pettenbach w Górnej Austrii
HALINAPIOTROWSKA

30 marca 2017 r. 
grupa 8 uczniów 
i 2 nauczycieli 

z partnerskiej szkoły Neue 
Mittelschule w Pettenbach 
w Górnej Austrii przybyła 
z wizytą do Zespołu Szkół 
w Siedliskach. 

W  czwartkowe, słoneczne 
popołudnie goście pojawili się na 
rynku w Tuchowie, gdzie po krótkim 
powitaniu uczniowie z Austrii udali 
się do polskich rodzin goszczących, by 
tam odpocząć po długiej podróży oraz 
spędzić w polskich domach 2 kolejne 
noce. Natomiast opiekunowie udali 
się na powitalną kolację. Piątek 
31  marca goście spędzili w  siedli-
skiej szkole poznając się z uczniami, 
zwiedzając szkołę oraz uczestnicząc 
w tradycyjnym wielkanocnym śnia-
daniu przygotowanym przez mamy 
z Rady Rodziców. Po poczęstunku 
nauczyciele z Pettenbach – Barbara 
Ecker-Kreuzinger i Christian Huemer 
– otrzymali wspaniały kosz wielka-
nocny, z jakim polskie rodziny idą do 
kościoła w Wielką Sobotę, ze wspania-
łymi regionalnymi wyrobami: kieł-
baską, szyneczką, chlebusiem, babką 
piaskową, pisankami…. Następnie 
grupa austriacko-polska złożyła wizytę 
p. burmistrzowi Adamowi Drogosiowi 
w  tuchowskim ratuszu. Po miłym 
spotkaniu, przy wręcz letniej pogodzie 
udali się później spacerkiem do klasz-
toru, zwiedzając bazylikę mniejszą, 

dziedziniec i ruchomą szopkę, która 
zrobiła na gościach duże wrażenie. 
Odwiedzili także żołnierski cmentarz 
nr 153 w Siedliskach, cmentarz austro-

-węgierski, którym od lat opiekują się 
uczniowie wraz z p. Haliną Piotrowską. 
Dzień zakończyła wycieczka do 
Karpackiej Troi w  Trzcinicy. Piąt-

kowe popołudnie i wieczór uczniowie 
austriacko – polscy spędzili inte-
grując się w Lubaszowej! 1 kwietnia 
w sobotę grupa austriacka i polska 

odjechała rano z tuchowskiego rynku 
do kopalni soli w  Bochni. Wizyta 
w kopalni bardzo im się podobała, 
gdyż nasze kopalnie soli w Wieliczce 
i Bochni różnią się znacznie od ich 
kopalni soli np. w Hallstatt. Resztę 
dnia spędzili z Krakowie, a że pogoda 
i atmosfera była wspaniała czuli się 
błogo w tym niezwykłym mieście. 
Niestety wszystko co dobre szybko 
się kończy i  nastał czas rozstania, 
polały się łzy, wręczono pożegnalne 
upominki i grupa austriacka prosto 
z Krakowa udała się do Pettenbach. 
Szczęśliwie wrócili do domu i z tego 
co mówili ich opiekunowie p. Barbara 
i p. Christian uczniowie świetnie się 
u nas czuli, świetnie dogadywali się 
z naszymi uczniami i co podkreślali 
wielokrotnie czuli na każdym kroku 

naszą gościnność i  serdeczność! 
Spotkanie było wspaniałe i liczymy, 
że nasza majowa wizyta w Pettenbach 
będzie równie bardzo udana.
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Z BURMISTRZEM TUCHOWA ADAMEM DROGOSIEM o pogodzie 
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– rozmawiał Janusz Kowalski

Agresja hitlerowska 
spotkała się od 
początku dni okupacji 

z oporem. Naród nie kapi-
tulował. Nawet młodzi 
ludzie zaczęli prostować 
swoje karki, sabotując 
zarządzenia władz okupa-
cyjnych i tworzyli konspi-
racyjne spotkania zwią-
zane z tajnym nauczaniem 
czy organizowanie się 
w zbrojne organizacje do 
walki z najeźdźcą.  
Wszak dążenie do wolności 
było i jest przyrodzonym 
dążeniem każdego  
człowieka.

W Tuchowie z dniem wybuchu 
wojny zaczęło – wzorem całej Polski 

– funkcjonować Pogotowie Harcer-
skie z określonymi zadaniami obser-
wacyjno-służbowymi (usłużnymi) 
w rodzaju pełnienia funkcji „gońców” 
pocztowych i meldunkowych doko-
nywanych pod dowództwem burmi-
strza Tuchowa i opiekuna tuchow-
skich harcerzy – druha Mariana 
Stylińskiego.

Druhna drużynowa Maira Hejto, 
rozkazem Głównej Kwatery harcerek 
w  Krakowie z  dnia 24.06.1939 r. 
zostaje komendantką Obronnego 
Pogotowia w  Tuchowie. Tworzy 
w związku z tym sieć alarmową TOPL, 
zastęp sanitariuszek, zastęp aprowiza-
cyjny oraz rozstawia w mieście warty. 

Pogotowie lotnicze, jak i inne służby 
pełnią funkcje dzień i noc w dużym 
zdyscyplinowaniu, pamiętając, że 
krzyż harcerski i  lilijka to odznaki 
ludzi mocnych, wytrwale dążących 
do celu. (Relacje druhny Zdzisławy 
Guszkiewicz). Było to tylko wstępne 
ćwiczenie do mającego nastąpić 
poważnego i  niebezpiecznego 
egzaminu w codziennym trwaniu 

w oporze wobec okupanta. Potwier-
dzeniem tego są wspomnienia druha 
Bronisława Kapałki, jak i archiwalne 
dokumenty o  tragicznych losach 
druhów: Jana Mieczysława Firleja, 
Jana Surmy, Fryderyka Jaworskiego, 
Antoniego Ulatowskiego i jego brata 
ks. Romana Ulatowskiego, Czesława 
Kapałki, Kazimierza Solarza, Mariana 
Stylińskiego, Andrzeja Gruszkiewicza 

i innych: Marii Hejto, Ireny Burciu, 
Stanisława Zająca, Bogusława Niesio-
łowskiego i Seweryna Stylińskiego.

Promotor pomnika
 dr Andrzej Mężyk

Panie burmistrzu,  
kwiecień nas nie  
rozpieszczał. Trudno było 
o kilka ciepłych i słonecz-
nych dni. Może w obszarze 
działań gminy mijający 
miesiąc był bardziej 
łaskawy?

Pogoda nie była zaskoczeniem. 
Górale przecież początkiem kwietnia 
prognozowali, że „albo będzie 
ciepło albo będzie zimno” – spraw-
dziło się, bo „nie było ciepło, było 
zimno”. Ale za to cieplej było w życiu 
społecznym, oświatowym, kultu-
rowym i religijnym gminy. W okresie 
Świąt Wielkanocnych przyświecała 
nam pogoda ducha połączona 
z refleksją i równocześnie z nadzieją. 
Świadczyło o tym wiele uroczystości. 
Po raz pierwszy 7 kwietnia zorga-
nizowano Tuchowską Ekstremalną 
Drogę Krzyżową z bazyliki mniej-
szej przez Lubaszową na górę Nosa-
lową. Uczestniczyło w niej ponad 
350 osób. Gratuluję i  serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy to 
wydarzenie zorganizowali. Zado-
wolenie osób, które tę drogę przeszły 
i pochwalne opinie pozwalają mieć 
nadzieję, że organizatorzy zapla-
nują ją również w przyszłym roku. 
Natomiast w Wielki Piątek w Luba-

szowej odbyła się inscenizowana 
droga krzyżowa przygotowana przez 
proboszcza o. Michała Reinke oraz 
członków Stowarzyszenia „Aktywni 
Lubaszowianie”. Okres świąt sprzyja 
utrwalaniu naszych tradycji, w więk-
szości miejscowości były konkursy 
palm i coraz częściej organizowane 
kiermasze wielkanocne. 8 kwietnia 
Fundacja Dzieło Miłosierdzia 
im. św. ks. Zygmunta Gorazdow-
skiego zorganizowała „Wielkanocny 
kiermasz” na rynku w Tuchowie, 
a w Niedzielę Palmową proboszcz 
parafii pw. św. Gerarda Majelli 
w  Lubaszowej, Stowarzyszenie 
„Aktywni Lubaszowianie” oraz 
Szkoła Podstawowa w Lubaszowej 
zorganizowali II Jarmark Wielka-
nocny. To bardzo charakterystyczny 
jarmark, bo zasłynął już z tradycyjnej 
świątecznej potrawy, czyli wyśmieni-
tego żurku proboszcza. Wszystkim 
za ciepłe słowa i miłe spotkania świą-
teczne składam serdeczne podzię-
kowania. Dziękuję przedszkolakom 
z Ochronki Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek w Tuchowie i Niepu-
blicznego Przedszkola Zgromadzenia 
Sióstr św. Józefa w Tuchowie, a także 
uczniom Zespołu Szkół w Tuchowie 
i Siedliskach za wizytę w Ratuszu 
i życzenia świąteczne. 

Ciepłem świąt rozwiał pan 
atmosferyczne zimno. Jakie 
inne wydarzenia w gminie 
choćby trochę ocieplały 
atmosferę?  

Było ich kilka. 23 kwietnia grupa 
teatralna „Fabuła” działająca przy 
Domu Kultury przestawiła piękny 
spektakl „Ifigenia w Aulidzie” według 
Eurypidesa. 26 kwietnia Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchow-
skiej zorganizowała „Tuchowskie 
forum organizacji pozarządowych”, 
które było inauguracją projektu 
pn. „Kreujemy, budujemy i umac-
niamy społeczeństwo obywatelskie 
w gminie Tuchów”. Projekt ten dofi-
nansowany jest z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 27 kwietnia na 
Pogórzańskim Festiwalu Piosenki 
o koronę „Jej Wysokości Brzanki” 
dzieci i młodzież prezentowały swoje 
wokalne i muzyczne talenty. Cieszy 
duże zainteresowanie tym festiwalem. 
28 kwietnia w  Muzeum Miejskie 
w  Tuchowie mogliśmy podziwiać 
fotografie Anety Mudyny zaprezento-
wane na wystawie pt. „Ka” oraz posłu-
chać gawędy Tomasza Wantucha 
o rodzinie Rozwadowskich herbu 
Trąby. 29 kwietnia na hali MOSiR 
judocy zmagali się o  podium na 
Mistrzostwach Małopolski w Judo. 

Dziękuję wszystkim, którzy anga-
żowali się w  przygotowanie tych 
wydarzeń.

Jaką pogodę przewiduje 
pan w maju? Odnoszę 
wrażenie, że prognozy 
góralskie albo się spraw-
dzają albo nie, toteż 
wolałbym ich tu  
nie przywoływać.

Przewiduję, że w  maju będzie 
słonecznie, bardzo ciepło i cały czas 
z przyjemnym powiewem kultury. 
Wiele instytucji i organizacji przygo-
towuje ciekawe wydarzenia, rozpocz-
niemy 6 maja imprezą 3Maj się Zdrów 
Festival. Koncerty gwiazd wieczoru 
MC Silk’a  oraz Kasi Kowalskiej 
wprowadzą do Tuchowa ciepły front 
atmosferyczny na cały maj. 7 maja 
na tuchowskich stawach odbędą się 
zawody wędkarskie dla dorosłych. 
11 maja mostowi w Tuchowie nadamy 
imię Mariana Stylińskiego i odsło-
nimy pomnik bohaterstwa tuchow-
skich harcerzy. 13 maja do Tuchowa 
przyjedzie pociąg Retro, a 14 maja 
w amfiteatrze miejskim będziemy 
świętować jubileusz 80-lecia Koła 
Pszczelarzy w  Tuchowie. 20 maja 
odbędą się pikniki w  Tuchowie 
i Dąbrówce Tuchowskiej. 21 maja 

w Burzynie strażacy obchodzić będą 
jubileusz 60-lecia OSP. 28 maja będzie 
miała miejsce już XXI Tuchowska 
Majówka dla Matki. Planowane 
są majówki i  pikniki na Garbku, 
w Kielanowicach, Buchcicach, Siedli-
skach, Łowczowie. Będą też wyda-
rzenia sportowe. 

Zapraszam serdecznie miesz-
kańców i przyjezdnych do uczest-
nictwa w  tych wydarzeniach. 
Będzie ciepło, cały czas słonecznie, 
a nadchodzący front kultury, sportu 
i oświaty sprawi znakomite samopo-
czucie. Będzie też piękna pogoda dla 
tegorocznych maturzystów, wszyscy 
zdadzą egzaminy na najwyższe oceny 
– tego im z całego serca życzę.

Bohaterowie spod znaku lilijki

Niezwykłego człowieka, który zawsze 
i wszędzie emanował ogromną serdecz-
nością, życzliwością, radością, ciepłem 
i wspaniałym przyjaznym uśmiecham. 
Nawet wtedy, gdy dotykały go życiowe 
utrapienia. Trzeba być wielkim, aby 
potrafić w chwilach trudnych dla siebie 
pracować dla innych i  wspierać ich 
pogodną dobrotliwością. Dla takich 
jak Andrzej, Albert Einstein pisał: 
„Są chwile, by działać i  takie, kiedy 
należy pogodzić się z tym, co przynosi 
los…”. „Śmierć nie jest kresem naszego 
istnienia, żyjemy w naszych dzieciach 

i następnych pokoleniach. Albowiem to 
dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe 
liście na drzewie życia”. 

Wyrazy wielkiego szacunku dla  
śp. Andrzeja Mleczki oraz kondolencje 
dla jego rodziny składają

Burmistrz Tuchowa, Przewodniczący 
Rady Miejskiej i radni, sołtysi, dyrekcja 
i pracownicy Domu Kultury w Tuchowie, 
Zarząd i  druhowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej; dyrekcja, nauczyciele i  cała 
społeczność Szkoły Podstawowej oraz 
mieszkańcy Dąbrówki Tuchowskiej. 

Drogi Przyjacielu 
Andrzeju,

ksiądz Jan Twardowski 
pisał:

„Można odejść  
na zawsze,

by stale być blisko…”.
Niestety Twój zegar
odmierzył Ci koniec

czasu ziemskiego 
życia,

żałujemy…
Ale jesteś dalej 

z Twoimi najbliższymi
i rodziną.  

Jesteś też z nami.
Nasze zegary nam też 

odmierzają czas. 
Spotkamy się tam,

gdzie nie ma zegarów.
Spotkamy się  
w wieczności.

Do zobaczenia.

Pan Andrzej Mleczko, czterokrotnie wybierany przez społeczność Dąbrówki Tuchow-
skiej na sołtysa, pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 13 lat. Przez cały ten okres był 
całkowicie zaangażowany w pracę społeczną na rzecz wsi. Liczne problemy społeczności 
lokalnej stanowiły dla niego wyzwanie, wiele z nich udało mu się rozwiązać przez osobistą 
działalność lub przez pobudzanie do działania mieszkańców wsi. Najważniejsze z nich 
to: praca w komitetach telefonizacji, gazyfikacji oraz budowy wodociągów i kanalizacji; 
znaczący udział w budowie kaplicy; rozwiązywanie wiele od dawna nieuregulowanych 
spraw, których uregulowanie było konieczne do właściwego funkcjonowania infra-
struktury wiejskiej; doprowadzenie do wykonania nawierzchni asfaltowej wielu dróg 
wiejskich oraz ich oświetlenia, budowa chodników; doprowadzenie do remontu budynku 
wielofunkcyjnego i zagospodarowanie działki; dbałość o szkołę i przedszkole; wzorowa 
współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną. Działalność Pana Andrzeja Mleczki jako sołtysa 
miała na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców wsi; dziś wielu z nich z jego 
dorobku na co dzień korzysta. Bo też działał on zawsze w myśl zasady: „Człowiek tyle jest 
wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – tak rozumiany cel działalności społecznej 
pozwalał mu wydobywać z siebie wiele młodzieńczej wręcz energii, mimo wieku i stanu 
zdrowia. Miał też ten rzadki dość dar zjednywania ludzi do wspólnego działania – uważał, 
że w ten sposób powstaje wspólne, społeczne dzieło. I chyba ów czterokrotny wybór na 
sołtysa świadczy o tym, że był przez większość mieszkańców wsi szanowany.

19 stycznia 2017 r. został uhonorowany statuetką „Melaniusz” za zasługi dla 
rozwoju miasta i gminy Tuchów.

29 kwietnia 2017 roku pożegnaliśmy  
ANDRZeJA MLeCZKę
z Dąbrówki Tuchowskiej
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TUCHOWSKA EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA (T-EDK) 
MARIAKRAS 

Mszą św. o godz. 18.30 
w bazylice mniejszej 
w Tuchowie rozpo-

częła się I Tuchowska 
ekstremalna Droga Krzy-
żowa. Na wstępie proboszcz 
sanktuarium NNMP o. 
Bogusław Augustowski 
powitał wszystkich uczest-
ników. eucharystii prze-
wodniczył i homilię wygłosił 
ks. bp Leszek Leszkiewicz. 
O oprawę muzyczną liturgii 
zatroszczył się zespół Poko-
lenia z Tuchowa.

W homilii ksiądz biskup przywołał 
postać Pana Jezusa, który płacze 
nad nami i  prosi, abyśmy przyjęli 
Jego miłość. Tym obrazem skłonił 
słuchaczy do zastanowienia się nad 
tym, czy kiedykolwiek płakali nad 
swoimi grzechami. Jest to bowiem 
znak dojrzałości sumienia. Ekstre-
malna Droga Krzyżowa, jak wspo-
mniał kaznodzieja, nie jest tylko przy-

godą, próbą udowodnienia sobie, że 
potrafię pokonać siebie, swoje lęki czy 
ograniczenia. Jest jednak okazją do 
pochylenia się nad sobą i nad swoim 
postępowaniem. Takie ekstremalne 
doświadczenie przeżycia drogi krzy-
żowej może skłonić do zapłakania nad 
niewiernością względem Boga. Słowo 
ks. bpa Leszka Leszkiewicza doty-
kało więc istoty chrześcijaństwa. Cóż 
bowiem jest ważniejszego niż miste-
rium paschalne Jezusa Chrystusa, 
którego przyczyną była odkupieńcza 
miłość Boga do człowieka. Odpowiedzi 
na pytanie, po co była męka i śmierć 
Chrystusa pozwala zrozumieć, że 
w życiu każdego chrześcijanina musi 
dojść do spotkania z Jezusem. Próba 
zobaczenia oczyma wyobraźni Jezusa 
klęczącego przed każdym z nas i ofia-
rującego nam zbawienie może uspo-
sobić nasze serce na osobiste wejście 
w relację z naszym Zbawicielem. W tej 
perspektywie zauważamy również jak 
potężnym złem jest grzech śmiertelny, 
który staje się przewrotnym odrzu-
ceniem daru Odkupienia. Krzyż jest 
więc radykalnym wołaniem Boga do 

BIBLIA – KSIĘGA ŚWIĘTA – 
KSIĘGA PRZEŚLADOWANA

KAZIMIERZPLEBANEK 
CSsR 

Każdego roku w okresie 
wielkanocnym Kościół 
w Polsce obchodzi 

Niedzielę Biblijną, którą 
rozpoczyna Tydzień Biblijny. 
Celem Niedzieli i Tygodnia 
Biblijnego jest przypomnieć 
wiernym, czym jest Biblia 
w życiu chrześcijanina, 
zachęcić do jej czytania 
oraz organizowania w para-
fiach kręgów biblijnych.

Biblia – Księga Święta
Dla wiernych Biblia zawsze jest 

Księga Świętą, zawiera, bowiem 
prawdy objawione człowiekowi 
przez Boga i wskazania jak ma żyć, 
by się zbawić. Tak Żydzi jak i chrze-
ścijanie Biblię otaczają szacunkiem. 
Roman Brandstaetter w  książce 
„Krąg Biblijny” przytacza naukę, 
której udzielił mu przed śmiercią 
dziadek: Będziesz Biblię nieustannie 
czytał – będziesz ją kochał więcej niż 
rodziców (…). A gdy się zestarzejesz 
dojdziesz do przekonania, że wszystkie 
książki, jakie przeczytałeś w życiu są 
tylko nieudolnym komentarzem do tej 
jedynej księgi...

U ortodoksyjnych Żydów Biblia 
miała wielki szacunek. Zniszczoną 
Biblię zrównali z losem pośmiertnym 
człowieka stworzonego na obraz 
i podobieństwo Boga. „Ciało” znisz-
czonej Księgi lub popioły po niej 
idą do ziemi, a „dusza” Księgi wraca 
do Boga. Stare, zniszczone, zużyte 
podarte lub spalone zwoje Biblii 
gromadzili w skrzyni zwanej „geniza”, 
która znajdowała się w każdej syna-
godze, po czym w przewidzianym 
czasie następowało ich grzebanie 
w ziemi na cmentarzu, ściśle według 
żydowskiego rytuału pogrzebowego. 
Żałobnicy śpiewali nad grobem 
treny, a gmina ogłaszała żałobę jak 
po zgonie pobożnego męża. Co 
ziemskie szło do ziemi, a co boskie 
szło do Boga… Coś z tego zwyczaju 
przejęli też katolicy. Pamiętam jak 
mój proboszcz uczył, że zniszczone 
książeczki do nabożeństwa, obrazki, 
szkaplerze, łańcuszki czy różańce 
należy spalić lub zakopać w ziemi 
„żeby się nie poniewierały”. 

Niedziela i Tydzień Biblijny zachę-
cają katolików do czytania Pisma 
Świętego w  celu pogłębienia swej 
wiary, bo u wielu wiedza o Bogu – 
Człowieku sprowadza się do kilku 
prawd katechizmowych i  luźnych, 

niepowiązanych ze sobą opowiadań 
ewangelicznych. Wielu jeszcze kato-
lików wierzy w Chrystusa, ale nie zna 
Pisma Świętego.

Biblia – Księga prześlado-
wana

Biblia dla wierzących jest 
świętością, dla komunistów była 
księgą, która nie pozwalała im spać 
spokojnie, dlatego posiadanie jej było 
przestępstwem. W krajach komuni-
stycznych za posiadanie i czytanie 
Biblii szło się do wiezienia. W Albanii 
zakazano wszelkich praktyk religij-
nych, nawet prywatnych – w domach. 
Za noszenie medalika, posiadanie 
Biblii czy różańca, za zwykłe prze-
żegnanie się, szło się do wiezienia. 
Podobnie było w Hiszpanii podczas 
rewolucji, w Chinach, Wietnamie 
i Korei. W Związku Radzieckim za 
posiadanie Biblii szło się do łagru, 
bo to była księga „przeciw państwu 
sowieckiemu”. A jednak Biblia była 
i tam czytana. Jak ją zdobywano? 

Marksistowski pisarz Zenon Kosi-
dowski (+1978) wydał dwie książki, 
w których Biblię i Ewangelię przedstawił 
jako mity, baśnie, opowieści ludowe. 
Zatytułował je: „Opowieści Biblijne” 
i „Opowieści Ewangelistów”. W Polsce 
książki te były obowiązkową lekturą 
szkolną, nie znalazły jednak szerszego 
odzewu. Zostały też przetłumaczone 
na język rosyjski, wydane w ponad 
milionowym nakładzie i rozchodziły 
się jak świeże bułeczki. Po pewnym 
czasie partyjna cenzura zabroniła ich 
druku. Co się stało? Wykryto, że książki 
kupowano, bo zawierały całe rozdziały 
Biblii, przedstawione jako opowieści. 
Za posiadanie Biblii szło się do łagru, 
a książki Kosidowskiego były legalne, 
można w nich było znaleźć całe frag-
menty Pisma Świętego. I te fragmenty 
ludzie czytali, a nie komentarze. Gdy to 
wykryto, książki wycofano. Kosidowski 
w Związku Radzieckim przysłużył się 
ludziom wierzącym, a nie komunistom. 

A oto inne zdarzenie: W książce 
Jacka Hugo – Bonder pt. „W rajskiej 
dolinie wśród zielska” wydanej 
w 2010 roku znajduje się rozdział 
„Kradziona Ewangelia” (s. 392), 
w którym opisuje historię nawrócenia 
matki i syna. 

Władimir Gamaris był najsil-
niejszym człowiekiem w  Luber-
cach, Moskwie, a  nawet w  całym 
obwodzie. Był sztangistą wagi super 
ciężkiej. Dzięki swej sile był liderem 
młodzieży komunistycznej. Wycho-
wywała go matka, nauczycielka mate-
matyki, dyrektorka szkoły, aktywna 
działaczka Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego (KPZR). 
W latach 70-tych razem z innymi 
dyrektorami szkół musiała ukończyć 
seminarium ateistyczne. Na wykła-
dach prelegent wyłożył kilkadziesiąt 
egzemplarzy Biblii, modlitewników 
i  innych świętości, by słuchacze 
zapoznali się, jakie zawierają niedo-
rzeczności. Ateista nie może w to 
wierzyć. Słuchacze wyłożone egzem-
plarze złapali i schowali w swoich 
torbach. Mówili, że zapoznają się 
z  tym w domu i oddadzą. Oddali 
zaledwie kilka egzemplarzy, choć 
prelegenci błagali: Towarzysze, to 
jest nieładnie, oddajcie Ewangelię. 
Byli jednak bezsilni, bo nie zapisali, 
komu dali. Matka Władimira też 
nie oddała. Zaczęła z synem czytać 
Ewangelię, chodzić do cerkwi, … Po 
pewnym czasie matka oddała legity-
mację partyjną i w Kijowie wstąpiła 
do monastyru. 14 lat była mniszką 
(do śmierci), a syn wstąpił do semi-
narium, został popem i  pięknie 
pracował jako proboszcz prawo-
sławnej parafii św. Trójcy w Luber-
cach. Miał dobre serce, codziennie 
wydawał 200 obiadów ubogim i nie 
pytał, czy to prawosławny, katolik 
czy ateista. Był wymagający. Na 
drzwiach cerkwi umieścił tabliczkę 
z napisem: „Do cerkwi zabrania się 
wchodzić kobietom w mini spódni-
cach, spodniach, bez nakrycia głowy 
i wymalowanym” …

Biblia – konspiracyjnie 
przemycana

Inaczej wyglądała sytuacja, jeśli 
chodzi o przerzuty Biblii do Czecho-
słowacji. Wtedy Słowacja i Czechy 
stanowiły jedno państwo – Czecho-
słowację. Komuniści trzymali twardy 
kurs antyreligijny, więc księża i dzia-
łacze świeccy działali w konspiracji. 
Biblia i  inne książki religijne były 
przerzucane z Polski. Na ten temat 

Marian Szczepanowicz napisał książkę 
pt. „Kurierzy Słowa Bożego”, w której 
opisał konspiracyjny przemytniczy 
szlak przerzutów Biblii. Głównym 
organizatorem tej akcji był ksiądz 
Stanisław Ługowski, przedstawi-
ciel Prymasa Polski do specjalnych 
kontaktów z  przedstawicielami 
Kościoła podziemnego na Słowacji. 
Zwerbował kilku taterników (przemyt 
był dokonywany w górach), których 
wyposażył w specjalne, mocne plecaki, 
by mogły utrzymać najmniej 30 kg. 
Słowacy mieli podobne grupy i iden-
tyczne plecaki. Na szlaku turystycznym 
spotykali się. Słowacy przekazywali 
puste plecaki, a  brali z  książkami. 
W ten sposób przemycono ponad 
200 tys. książek. Bywały wpadki, ale 
rzadko np. w rejonie Piwnicznej patrol 
WOP zatrzymał trzech Słowaków 
i przekazał Czechosłowacji. Tam jeden 
z nich dostał 14 miesięcy aresztu, dwaj 
pozostali po roku.

Były też inne sposoby dostarczania 
do Czechosłowacji Biblii i  dewo-
cjonaliów, np. do Barda Śląskiego, 
gdzie pracowałem przyjeżdżały często 
pielgrzymki (oficjalnie wycieczki 
turystyczne) z Moraw. Morawianki 
były ubrane w stroje ludowe, trochę 
podobne do naszych łowickich. 
Mimo upałów, każda miała na sobie 
trzy spódnice – krótką, średnią 
i  długą. Raz zagadnąłem je – czy 
im nie gorąco w tylu spódnicach? 
Uśmiechnęły się i powiedziały: Księ-
żyku, zdradzimy wam tajemnicę. Pod 
każdą spódnicą są kieszenie. My u was 
kupujemy książki, różańce, obrazki 
i one nikną w kieszeniach ukrytych 
pod spódnicami. Na granicy kobietom 
pod spódnice nie zaglądają, więc to 
wszystko przewozimy. Ale to jest nasza 
tajemnica, nie mówcie nikomu…

Na ujawnienie tu zasługuje udział 
tuchowskiego sanktuarium w dostar-
czaniu polskim pielgrzymom Pisma 
Świętego i dobrej książki religijnej. 
W  Polsce za posiadanie, czytanie 
Pisma Świętego czy innej literatury 
religijnej, nie szło się do wiezienia ani 
nie było karanym. Istniało wydaw-
nictwo „Pax”, ale nakłady były niższe 
od zapotrzebowania. Niektórzy 
w książkach lokowali swoje pieniądze. 
Jeśli chodzi o  Pismo Święte, to 

rozprowadzono dużo egzemplarzy 
Ewangelii w  tłumaczeniu księdza 
Eugeniusza Dąbrowskiego i księdza 
Kowalskiego. Książki były też wydaw-
nictwa paksowskiego, czasem Księ-
garni św. Wojciecha w  Poznaniu, 
a nawet paryskiego wydawnictwa 
XX  Pallotynów. Sprzedawano je 
„spod lady” w  szopce. W  każdą 
niedzielę szopka była czynna cały 
dzień. Przyjeżdżali po nie nawet 
ludzie z  Tarnowa. Mówiło się: 
chcesz kupić dobrą książkę, jedź do 
Tuchowa.

Z  jakiego źródła pochodziły 
książki? Dużo dobrych książek przeka-
zywał kierownik tarnowskiego sklepu 
„Veritas” Kazimierz Paprocki, brat ojca 
Ludwika Paprockiego CSsR. Gdy np. 
otrzymał tylko jedną lub dwie paczki 
dobrych książek, dzwonił by je zabrać, 
ponieważ jemu nie opłacało się tyle 
wykładać w sklepie. Bowiem gdyby 
wyłożył 20 egz. zapewne chętnych do 
nabycia byłaby długa kolejka. Mogłoby 
ich braknąć i byłaby kłótnia… 

Drugim dostawcą dobrych 
książek, w tym Pisma Świętego, był 
brat Adam Krzysztofik CSsR. Miał 
znajomości w wydawnictwie „Pax”, 
przydzielano mu pewną pulę książek 
„do rozprowadzenia” i on przywoził 
je do Tuchowa. Książki wydawane 
przez Pallotynów w Paryżu, zwłaszcza 
książki Prymasa Wyszyńskiego brano 
z Kurii Biskupiej. Były drogie – nawet 
do 500 zł ówczesnego nominału, ale 
wykupywali je działacze opozycji, 
potem „Solidarności”. Nie było 
żadnej kontroli ani wpadki. Piszący 
jako kustosz sanktuarium prowadził 
tą akcję. Niestety nie mogę podać 
liczby sprzedanych egzemplarzy. 
Z obawy przed kontrolą, nie prowa-
dzono notatek. Traktowaliśmy to jako 
apostolstwo przez dobrą książkę.



człowieka o przyjęcie Bożej miłości 
jaką człowiek jest obłaskawiany – 
podsumowuje br. Marek Galas CSsR 
– koordynator T-EDK.

Ks. biskup pobłogosławił 
43 krzyże, z którymi po zakończonej 
Eucharystii uczestnicy T-EDK – 
ponad 350 osób – wyruszyli w drogę.

Pierwsza trasa liczyła ok. 15 km 
i prowadziła przez Tuchów, Burzyn, 
Lubaszową i zakończyła się na górze 
Nosalowej w Rzepienniku Marci-
szewskim. Wzięło w  niej udział 
353 osoby, w tym 1 ksiądz, 3 siostry 
józefitki i 9 kleryków redemptory-
stów. Najstarszym uczestnikiem była 
Maria Pietrucha z Tuchowa (78 lat) 
i Anastazja Budzik z Poręby Radlnej 
(72 lata), najmłodszym chłopiec 
liczący 10 lat. Powyżej 60 roku życia 
było 21 uczestników. Członek jednej 
z grup pochodził ze Słowacji.

W T-EDK uczestniczyły również 
cztery pielęgniarki, służąc pomocą 
medyczną wszystkim potrzebującym.

Druga trasa była kontynuacją 
pierwszej i liczyła ok. 36 km. Z Nosa-
lowej prowadziła przez Jodłówkę 
Tuchowską, Brzankę, Burzyn, 
Kielanowice, Wołową do Tuchowa. 
Z 353 osób ukończyło ją 58. Najstar-
szym jej uczestnikiem był Michał 

Świegoda z Burzyna (70 lat) i Geno-
wefa Kurdziel (69 lat) z  Buchcic, 
a najmłodszym Sandra z Jodłowej 
(17 lat).

Na obu trasach zdecydowaną 
większość stanowiły kobiety. Trasa 
nie była łatwa, a dodatkowym utrud-
nieniem była niesprzyjająca pogoda, 
wiejący wiatr i  padający w  nocy 
deszcz. Jednak jak mówią uczestnicy 
nikomu to nie przeszkadzało, a udział 
w Tuchowskiej Ekstremalnej Drodze 

Krzyżowej był ogromnym wielko-
postnym przeżyciem i zmaganiem 
się ze swoimi słabościami,  doświad-
czeniem przezwyciężenia ich oraz 
znoszenia niepewności, trudów 
nocnego zmęczenia i  utożsamia-
niem się z cierpiącym Jezusem oraz 
powierzeniem Bogu intencji zawar-
tych w  głębi serca z  prośbą o  ich 
wysłuchanie.

Na zakończenie pierwszej trasy 
T-EDK ok. godz. 24.00, na górze 

Nosalowej odprawiona została 
modlitwa wspominająca 45. rocznicę 
śmierci Helenki Cudek, 18-letniej 
uczennicy LO w  Tuchowie. Przy 
udziale licznie zgromadzonej rodziny 
Helenki, koleżeństwa z klasy i miesz-
kańców z Rzepiennika Marciszew-
skiego ks. Jakub Kuchta z Siedlisk 
udzielił wszystkim błogosławieństwa 
Bożego.

O  godz. 6.00 rano w  sobotę 
w  bazylice mniejszej w  Tuchowie 

odprawiona została msza św. przez 
o. Artura Prusia w intencji wszystkich 
uczestników drogi krzyżowej.

Serdeczne podziękowania dla 
uczestników Tuchowskiej Ekstre-
malnej Drogi Krzyżowej oraz wszyst-
kich, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do jej zorganizowania 
oraz bezpiecznego przeprowadzenia.

Opracowano na podstawie relacji 
br. Marka Galasa CSsR.

JUSTYNA  
JAWORSKA-LIPKA 

7 kwietnia 2017 roku 
uczniowie tuchow-
skiego gimnazjum 

przygotowali i przedstawili 
inscenizowaną Drogę Krzy-
żową. Wystawiono ją już 
po raz piąty. Każdego roku 
scenariusz jest inny. W tym 
roku postacie z poszcze-
gólnych stacji przynosiły 
pod krzyż symboliczne dary 
takie jak: krzyże, chustę 
z odbiciem twarzy Jezusa, 
misę Piłata, dzban wody, 
serce, chustki Płaczących 
Niewiast i szatę. Stra-
piony Chrystus siedząc na 
tronie w cierniowej koronie 
smutnym wzrokiem wiódł 
za snującymi się środkiem 
kościoła postaciami.

W świątyni panowała wyjątkowa 
cisza, którą przerywały głosy narra-
torów prowadzących dialog Chry-

stusa z człowiekiem. Oszczędność 
słowa, wielki spokój kościoła i prze-
nikliwa muzyka pozwalały zgro-
madzonym przenieść się myślami 
w tamte czasy, aby lepiej zrozumieć 
tajemnicę śmierci i  Zmartwych-
wstania.

Serdecznie dziękujemy zespołowi 
„Pokolenia” za oprawę muzyczną, 

a gimnazjalistom za zaangażowanie, 
wysiłek i  włożone serce. W  tym 
pięknym piątkowym wieczorze 
uczestniczyli uczniowie: Iwona 
Hołda, Małgorzata Igielska, Izabela 
Zając, Izabela Dobosz, Beata Bartkie-
wicz, Natalia Baran, Joanna Kurczab, 
Gabriela Kostur, Łukasz Pietrucha, 
Piotr Czochara, Adam Gurgul, 

Bartłomiej Janas i Hubert Starzyk. To 
przedsięwzięcie nie miałoby miejsca, 
gdyby nie pomoc nauczycieli: Kata-
rzyny Krupy oraz Piotra Pierzchały 
– dziękuję.

Szczególne podziękowania 
kierujemy dla naszych byłych 
uczniów: Julii Knapik, Karola Guta, 
Jakuba Rogozińskiego oraz Adama 

Mokrzyckiego, którzy pomimo 
różnych zajęć w  swoich nowych 
szkołach i  uczelniach byli jak co 
roku z nami. 

Dziękujemy ojcom redemptory-
stom za zaproszenie, zaangażowanym 
za ogromną pomoc, a  wiernych 
zapraszamy na kolejną Drogę Krzy-
żową już za rok. 
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Przygotowana przez 
nauczycieli i młodzież 
z tuchowskiego gimna-

zjum inscenizacja Drogi 
Krzyżowej zmusza do 
refleksji. Zachęca do zasta-
nowienia się i próby zrozu-
mienia drogi, jaką musi 
przejść człowiek w poszu-
kiwaniu swojego człowie-
czeństwa i Tego, który nim 
kieruje. Apostołowie znali 
Jezusa a mimo to, mieli 
chwile zwątpienia, dziś 
może są wśród nas młodzi 
ludzie, którzy mówią, że 
nie chcą Kościoła ani Boga, 
że chodzą na religię, bo im 
rodzice każą.

Z  całą historią zbawienia łączy 
się pytanie o cel zwątpienia. Każdy 
prawdziwy chrześcijanin miał 
zapewne w  swoim życiu pewne 
wątpliwości, pytania na które nie 
znajdywał odpowiedzi, przeżywał 
rozterki i dylematy. Poprzez wahanie 
się, poszukujesz, drążysz, czepiasz się 
i buntujesz. I bardzo dobrze, ponieważ 
te działania zmuszają cię do odpo-
wiedzi, poszukiwań i może nawró-
cenia? Przeżywając własną słabość 
stajemy się mocni. Słyszę czasem od 
młodzieży: „Kościół jest bez sensu.”, 
„Jeśli istnieje Bóg, to dlaczego 
pozwala na zło?”, „Który ten Bóg jest 
prawdziwy, właściwy skoro tyle jest 
religii?”. I odpowiadam… to dobrze, 
że cię to zastanawia. To znaczy, że ty 

szukasz kogoś, kto odpowiada za twoje 
życie. No bo jeśli kogoś oskarżamy 
o zło na świecie, to chcemy, żeby on 
istniał. Skoro ma istnieć, to musimy 
jakoś w tego Kogoś wierzyć, czy tego 
chcemy czy nie. Rozumowanie jest 
proste. Zło na świecie, na ziemi powo-
duje „jakaś” istota boska czy może 
ludzie? Czy Bóg zabija strzelając 
z karabinów maszynowych, dźgając 
nożem, rzucając bomby…, czy może 
ludzie? Czy Chrystus ludzi przybija 
do krzyża, czy może ludzie się okra-
dają, okłamują, oszukują, zdradzają, 
torturują, krzywdzą…? Dlaczego na 
to POZWALA? A pytam się krótko… 
chcesz mieć wolną wolę? Człowiek po 
to ma wolną wolę, aby za siebie odpo-
wiadał. Bóg dał nam dziesięć prostych 

drogowskazów, które są ważne dla 
ludzi wierzących i niewierzących. Bo 
nie zabijaj, to nie zabijaj! Możesz nie 
wierzyć w Boga, ale bądź dobrym czło-
wiekiem. Jeśli będziesz szanował siebie 
i innych, sam znajdziesz odpowiedź 
na wiele pytań. Wiary po prostu nie 
da się zmierzyć, ani zważyć. Nie da 
się jej też rozumowo wyjaśnić. Nie 
można kogoś namówić, aby stał się 
chrześcijaninem. Nie wiemy, co staje 
się elementem składowym naszej 
ufności w Boga. Życie nie jest lekkie, 
łatwe i  bezpieczne…a  kto nam to 
obiecywał? Nic dobrego nie ma bez 
wysiłku. Idąc na łatwiznę, załatwiamy 
sobie samo zło.

W  stacji V prowadzonej przez 
młodych ludzi w kwietniowy wieczór 

w  Bazylice Mniejszej padły takie 
słowa Jezusa: „Nie, dziecko! Nie 
krzycz na niego. On boi się krzyża, 
to normalne. Każdy by się go bał. 
Jest niewygodny i ciężki. I taki już 
dziś niemodny. Nie dziw się więc, 
że Szymon się buntuje. Doceń, że 
mimo cierpienia idzie ze mną. Być 
może sam kiedyś będziesz próbował 
odrzucić krzyż. Pamiętaj, że jestem 
obok i że we dwoje będzie nam lżej”.

Do wszystkich wątpiących… 
pamiętajcie, że On jest zawsze 
z Wami, idzie obok i nawet wtedy, 
gdy na piasku są ślady jednego czło-
wieka, to znaczy, że On niósł cię na 
swych rękach, bo nie mogłeś iść dalej 
sam. Był z tobą…

wierzący

POROZMAWIAJMY O… WIERZE I ZWĄTPIENIU…
DROGA KRZYŻOWA W BAZYLICE MNIEJSZEJ
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DROGA KRZYŻOWA TUCHOWSKICH GIMNAZJALISTÓW 
W BAZYLICE MNIEJSZEJ W TUCHOWIE
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Niedziela Palmowa 
w Kielanowicach
MARIACZOP 

W Niedzielę Palmową  
9 kwietnia 2017 roku  
w świetlicy w Kiela-

nowicach po raz kolejny 
odbyło się spotkanie 
poświęcone Męce Pańskiej. 
W tym roku jego główną 
częścią było widowisko  
pt. „Kielich goryczy”.

Młodzież odegrała scenę modlitwy 
Jezusa w Ogrójcu, a następnie można 
było wysłuchać rozważań drogi krzy-
żowej. Po części artystycznej był czas 
na poczęstunek – wielkanocne baby 
przygotowane przez mieszkanki 
Kielanowic. Goście mogli również 
oglądnąć wystawę wykonanych 
w świetlicy wielkanocnych stroików 
i wianków.

II Jarmark Wielkanocny 
w Lubaszowej
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WIKTOR 
CHRZANOWSKI 

W Niedzielę 
Palmową w Luba-
szowej odbył się 

II Jarmark Wielkanocny, 
którego organizatorami 
byli: proboszcz parafii 
pw. św. Gerarda Majelli 
w Lubaszowej, Stowarzy-
szenie „Aktywni Luba-
szowianie” oraz Szkoła 
Podstawowa w Luba-
szowej.

Po mszy św. na placu 
kościelnym odbył się konkurs 
palm wielkanocnych oraz 
II Jarmark Wielkanocny prezen-
tujący piękne dekoracje i ozdoby 
świąteczne, m.in. pisanki i baranki 
wielkanocne. Kobiety i panowie 
w strojach regionalnych często-
wali mieszkańców wielkanocnymi 
wypiekami, różnymi przysma-
kami i potrawami regionalnymi. 
Niezmienną dużą popularno-
ścią cieszył się „cudowny żurek 
proboszcza”.

Ideą jarmarku było przybli-
żenie rodzinnych tradycji związa-
nych z Wielkanocą oraz integracja 
społeczności lokalnej.

W Wielki Tydzień 
w Lubaszowej trady-
cyjnie od wielu już 

lat odbywa się niezwykła 
Droga Krzyżowa. 

Przez ponad 2 km liczna grupa 
wiernych przemierza pątniczy 
szlak od kościoła parafialnego po 
pięknie odnowioną Willę na górce. 
W  tym roku dzięki inicjatywie 
naszego aktywnego i pomysłowego 
proboszcza piątkowa Droga Krzy-
żowa została wzbogacona przez tzw. 
„żywe obrazy”. Nasza lokalna grupa 
artystyczna w strojach sprzed dwóch 
tysięcy lat przedstawiła kilkanaście 
scenek pantomimicznych, które miały 
na celu zobrazowanie męki Chry-
stusa.

Wyruszyliśmy sprzed kościoła 
dolnego, niosąc wspólnie symbo-
liczny krzyż, ale każdy z nas niósł 
jeszcze swój własny, wyłącznie indy-
widualny ciężar chorób, życiowych 
niepowodzeń, sąsiedzkich waśni 

Droga Krzyżowa w Lubaszowej
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TRZEMESKA MŁODZIEŻ  
NA STRAŻY GROBU PAŃSKIEGO
JERZYŁĄCKI 

Wielkanoc jest najważ-
niejszym świętem 
Kościoła Katolic-

kiego. Misterium Męki 
Pańskiej to okres zadumy 
nad istotą naszej wiary, 
a wydarzenia związane 
ze Zmartwychwstaniem 
stanowią okazję do rado-
snego celebrowania świąt. 

Duchowe przygotowanie i uczest-
nictwo w  liturgii to podstawa 
prawidłowego przeżycia tego jakże 
wyjątkowego czasu. Oprawą religij-
nych przeżyć są wszelkiego rodzaju 
obrzędy nawiązujące do historycz-
nych okoliczności towarzyszących 
śmierci Jezusa. Jedną z  takich 
tradycji jest straż przy Grobie 
Pańskim, która najczęściej pełniona 
jest przez druhów jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych.

Trzemesna nie posiada własnej 
jednostki OSP, ale dwa lata temu 
chęć przywrócenia tradycji w parafii 
doprowadziła do próby zorganizo-
wania drużyny stróżującej przed 
Grobem Chrystusa. Wybrano 
grupę młodzieży, a dzięki uprzej-
mości jednostek OSP z Karwodrzy 
i Łękawicy udało się wypożyczyć 
mundury strażackie. Na próbach 
wspólnie opracowano i  przećwi-
czono układy musztry konieczne 

do realizacji tego przedsięwzięcia. 
Własnoręcznie wykonano stylowe 
halabardy. Całość podjął się popro-
wadzić nowo wybrany sołtys. 
Pomimo wielu obaw młodzież 
spisała się na przysłowiową piątkę, 
a mieszkańcom tak podobało się 
przygotowanie straży, że w kolejnym 
roku uszyto własne mundury według 
wzoru OSP oraz zakupiono ozdobne 
hełmy. Elementy musztry pomógł 
udoskonalić dowódca Jednostki 
Strzeleckiej z Dąbrowy Tarnowskiej, 
nieżyjący już dziś porucznik w stanie 
spoczynku Józef Stalmach. 

W tym roku w naszym kościele 
po raz trzeci udało się zorganizować 
straż przy Grobie Pańskim. Pełniący 
rolę dowódcy sołtys oraz sześciu 
ochotników uświetniło uroczy-
stości wielkanocne. Doświadczenia 
z poprzednich dwóch lat pozwoliły 
czuć się pewniej każdemu z drużyny. 
Na twarzach widać było powagę 
i zaangażowanie. Daje to nadzieję, 
że Straż Grobu Pańskiego już na stałe 
wpisze się w uroczystości Wielkiej 
Nocy w  naszej parafii, a  ochot-
ników do pełnienia tej funkcji nie 
zabraknie. 

CENY "LECIAŁY" W DÓŁ… ZDZISŁAWA  
KRZeMIŃSKA 

W sobotę, 8 kwietnia 
br. na tuchowskim 
Rynku odbył się 

Wielkanocny Kiermasz 
zorganizowany przez 
Fundację Dzieło Miłosier-
dzia im. św. ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego pod patro-
natem burmistrza Tuchowa 
i z pomocą Domu Kultury 
w Tuchowie.

W  bogatej ofercie znalazły się 
prace wykonane przez mieszkankę 
DPJ – Annę Ochab, pracowników 
DPJ: Krystynę Stadler, Annę Burnat, 
Marzenę Klimek, Małgorzatę Majcher, 
Agnieszkę Hołda i  wolontariuszy 
z Tarnowa Zofię i Józefa Krasów.

Nie zważając na kaprysy kwiet-
niowej aury przybyli i  za udany 

kiermasz odpowiadają nieza-
wodni wolontariusze: rodzeństwo 
Monika i  Dawid Habas, Natalia 
Baran (ZS Tuchów), Sylwia Gąciarz 
(Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy 
pod Łowczówkiem w Pleśnej) oraz 
debiutantki Patrycja Zielińska 
i  Anna Wójcik (ZS Karwodrza). 
Opiekę nad rokującymi duże 
nadzieje „pracownikami obsługi 
klienta” sprawowały z  ramienia 
Fundacji s. Izajasza Szczepanik – 
józefitka, Agnieszka Hołda i Zdzi-
sława Krzemińska, a kwestię trans-
portu przejął Wojciech Patyk. Na 
szczęście ceny „leciały” w  dół… 
tylko z powodu podmuchów wiatru, 
bo realnie nie wymagały obniżek – 
zainteresowani klienci byli bardzo 
łaskawi, w  tym także burmistrz 
Tuchowa!

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przybywając na kiermasz nie żałowali 
słów życzliwości i sympatii, które są 
prawdziwym wsparciem! 
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Niedziela Palmowa 
w Tuchowie

Straż Grobu Pańskiego z Trzemesnej. 
Od lewej: Piotr Niemiec, Konrad Onak, Piotr Chaim,  
sołtys Jerzy Łącki, Tomasz Onak, Tomasz Iwaniec, Dominik Ciurej.

KRZYSZTOFJASIŃSKI 

Niedziela Palmowa to 
święto chrześcijańskie 
upamiętniające przy-

bycie Jezusa Chrystusa do 
Jerozolimy. Jest to również 
pierwszy dzień Wielkiego  
Tygodnia.

Według tradycji katolickiej 
w  tym dniu wierni przynoszą do 
kościołów palmy wielkanocne 
przygotowane z gałązek wierzby 

(choć może być również pleciona 
z  suszonych traw i  kwiatów) 
symbolizującej  zmartwych-
wstanie i nieśmiertelność duszy. 
Palmy są często przyozdabiane 
m.in. kwiatami i  wstążkami.  
9 kwietnia w bazylice mniejszej 
w Tuchowie przed mszą św. doko-
nano obrzędu poświęcenia przy-
niesionych przez wiernych palm. 
Po zakończonych uroczystościach 
twórców największych i najładniej-
szych palm nagrodził kustosz sank-
tuarium o. Bogusław Augustowski.

i  niezrealizowanych zamierzeń. 
Idąc przez naszą wioskę zauważamy 
pozytywne zmiany: piękne ogrody 
przy domach, nowoczesną szkołę, 
odnowioną remizę, nowy odcinek 
asfaltu. W potoku płynie woda, a nie 
cuchnące ściekli. W przydrożnym 
rowie dużo mniej śmieci…

Droga Krzyżowa to jednak nie 
tylko obserwacja otoczenia, to 
przede wszystkim głęboka refleksja 
i modlitwa. To pokorne wsłuchanie 
się w mądre rozważania prowadzą-
cego księdza. To coroczne w ten dzień 
pytania wobec samego siebie. Jak ja 
zmieniam się na lepsze? Czy w ogóle 

próbuję to czynić? A może skupiam 
się tylko na ocenie innych?

Zbliżamy się do pierwszego krzyża 
misyjnego. Tu słyszymy głuche 
uderzenie młotków. Rozpoczyna 
się ostatni etap męki Zbawiciela. 
Zrywa się mocny i chłodny wiatr, 
który wszakże niesie ze sobą Dobrą 

Nowinę. Jezus umrze wprawdzie na 
krzyżu, ale po trzech dniach zmar-
twychwstanie dla każdego z  nas. 
Pokrzepieni tą nadzieją, wkraczamy 
do lasu, który osłania nas od prze-
nikliwego wiatru. Składamy nasz 
krzyż przy kolejnej pamiątce Misji Św. 
i obkładamy go symbolicznie przy-

niesionymi kamieniami. Po końcowej 
modlitwie całujemy jeszcze relikwie 
Krzyża Świętego i pokrzepiamy się 
pyszną herbatą z  miodem. Wiatr 
nadal nam dokucza, ale zza chmur 
na chwilę wyłania się promienne, 
ciepłe słońce…

Jan
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Między powinnością a uczuciem – Ifigenia w Aulidzie
IWONASANDeCKA 

23 kwietnia 2017 r. 
na scenie Domu 
Kultury w Tuchowie 

można było zobaczyć 
spektakl na podstawie 
tragedii greckiej eurypidesa 
Ifigenia w Aulidzie. Sztukę 
we własnym opracowaniu 
zaprezentowała młodzie-
żowa grupa teatralna 
„Fabuła”, prowadzona przez 
pana Andrzeja Jagodę.

Dramat Eurypidesa opowiada 
historię wodza Greków, Agamem-
nona, od którego bogowie zażądali 
ofiary z córki za trochę wiatru. To 
w  Agamemnonie rodzi konflikt 
miedzy wzniosłymi wartościami, 
takimi jak ojczyzna, honor, lojalność 
wobec brata, a rodzicielską miłością 
do dziecka.

Ten trudny pod względem 
emocjonalnym problem młodzi 
artyści zagrali dojrzale i  przeko-
nująco. Doświadczony scenicznie 
Łukasz Lewicki, odtwórca roli 
Agamemnona, prawdziwie wzru-
szał i buntował swoją grą przeciwko 
prymatowi idei nad dzieckiem. 
Z  kolei Natalia Baran, sceniczna 
Klitajmestra, żona wodza Greków, 
to uosobienie matczynej czułości. 
Z uznaniem patrzyłam na umiejęt-

ność wchodzenia w  dojrzałą rolę 
matki, autentycznego przeżywania 
bólu. Jej najtrudniej było uznać, że 
są sprawy wyższe niż życie dziecka. 
Przeciwwagę dla ekspresyjnych 
postaci Agamemnona, Klitajme-
stry, Menelaosa (Dawid Pieprzycki) 
stanowiła Ifigenia (Julia Grzenia). 
Drobna, dziecięca, delikatna, ale 
bardzo silna, rozumiejąca potrzeby 
ojczyzny i gotowa na samopoświę-
cenie. Poważna decyzja wypowie-
dziana została przez Julię bez patosu 
i tym mnie bardzo wzruszyła. Ifigenia 
grana przez Julię bez dylematów 
wierzy w sens swojego poświęcenia 
i  wieczną nagrodę, którą będzie 
tak ważna dla starożytnych sława. 
Ciekawą kreację stworzyła również 
Renata Kłusek, odtwórczyni męskiej 
roli Achillesa. W końcu mit grecki 
mówi, że ów prawie nieśmiertelny 
heros miał urodę dziewczęcą! Oprócz 
tego Renata w stroju rycerza staro-
żytnego żywo kojarzyła się Bradem 
Pittem, grającym Achillesa w Troi 
W. Petersena.

I aktorzy drugiego planu – Paulina 
Nowak (Służka), Dawid Habas 
(Starzec) – nieźle sobie radzili na 
scenie, potrafili stworzyć charakte-
rystyczne postaci. 

Jestem pełna uznania dla młodych 
aktorów, którzy udźwignęli tak 
poważne i wymagające dojrzałości 
role. 

Reżyser, pan Andrzej Jagoda, 
wypracował z  zespołem sztukę 
spójną, bez dłużyzn, zachowującą 
napięcie dramatyczne i  angażu-
jącą emocjonalnie widza. Docenić 
należy też stylizowaną i bogatą pod 
względem plastycznym scenografię, 
piękne i także stylizowane stroje oraz 
budującą nastrój muzykę. 

Gratuluję reżyserowi i młodzieży 
ambitnego wyboru tekstu i opraco-
wania go w taki sposób, żeby ambi-
cjom sprostać. Mam nadzieję, że to 
nie jedyny pokaz Ifigenii w Aulidzie, 
bo żal by było tylu godzin warto-
ściowej pracy wszystkich twórców 
spektaklu. I czekamy oczywiście na 
kolejne przedsięwzięcia sceniczne, 
rozwijające tuchowską młodzież.

Rada Osiedlowa Kielanowic 
zaprasza na coroczną majówkę, 

która odbędzie się 
20 maja 2017 r. o godz. 15.00 

w świetlicy przy ul. Ryglickiej 90

 W programie:
•	 Poświęcenie nowo wybudowanej kapliczki
•	 Nabożeństwo majowe
•	 Część artystyczna
•	 Atrakcje dla dzieci (kopuła-planetarium, dmuchańce)
•	 Biesiada przy grillu i zabawa taneczna

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

ZAPROSZENIE Z A P R O S Z E N I E
gdzie?

kiedy?

dla kogo?
SZCZEGÓŁY NA ULOTKACH, OGŁOSZENIACH ORAZ STRONACH INTERNETOWYCH 

TUCHOWA I DOMU KULTURY W TUCHOWIE

ZAPRASZAJĄ: RADA OSIEDLOWA GARBEK I WSPÓŁORGANIZATORZY UROCZYSTOŚCI

PAPIESKI BRZYZEK NA GARBKU 
UL. ROLNICZA

CZĘŚĆ I: 
13 MAJA 2017 R. 
GODZ. 18.00
STULECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH
CZĘŚĆ II: 
21 MAJA 2017 R. 
GODZ. 14.30
PAPIESKA MAJÓWKA NA BRZYZKU

WSZYSTKICH CHĘTNYCH 
GOŚCI ORAZ MIESZKAŃCÓW

gdzie?

kiedy?

dla kogo?
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HALINAPIOTROWSKA

W czwartek 23 marca 
uczniowie  
klas I – III Publicz-

nego Gimnazjum w Siedli-
skach wzięli udział  
w IV edycji szkolnego 
konkursu kulinarnego 
MasterChef pod hasłem 
,,Jem zdrowo i kolorowo”. 

Sześć drużyn w  trzyosobo-
wych zespołach miało za zadanie 
przygotować smaczne, zdrowe 
drugie śniadanie dla gimnazja-
listy. Podczas 45  minut zmagań 
kulinarnych powstały pyszne: 
tortille, sałatki, naleśniki, muffinki 
i  koktajle. W  tym samym czasie 
widownia obejrzała krótki film 
„O  prawidłowym odżywianiu 
młodzieży” oraz wzięła udział 
w quizie pt. „Wiem co jem”. Klasy 
gimnazjalne przygotowały też kilka 
ciekawych plakatów m.in. „Savoir 
vivre przy stole”, „Bezpieczeństwo 
w  kuchni”, „Dzisiaj marnujesz 
jutro głodujesz”, „Konsekwencje 
nieprawidłowego żywienia”, „Jak 
dbać o higienę w kuchni”, a klasa 
Ia pokazała eleganckie nakrycie 
stołu. Widownia od klasy IV szkoły 
podstawowej do klasy III gimna-
zjum z niecierpliwością oczekiwała 

na werdykt jury. Członkowie jury 
mieli twardy orzech do zgryzienia, 
a właściwie mówiąc pyszne rzeczy 
do skosztowania, by podjąć osta-
teczny werdykt! Potrawy przygo-
towane przez uczniów były bardzo 
smaczne i zdrowe, a niekiedy nawet 
wyszukane i niezwykłe. Nagrodzono 
najsmaczniejsze, najładniejsze 
i wymagające dużego nakładu sił 
posiłki, czyli wszystkie! Klasa IIa 
okazała się jednak kulinarnym 
mistrzem! Po ogłoszeniu wyników 
rozpoczęła się degustacja konkurso-
wych śniadań. Akcję zorganizowały 
panie: Barbara Sajdak i  Elżbieta 
Wrona.

IV edycja MasterChefa „Jem zdrowo i kolorowo”

POGÓRZAŃSKI FESTIWAL PIOSENKI 
O KORONĘ „JEJ WYSOKOŚCI BRZANKI”

27 kwietnia 2017 r.  
w sali widowi-
skowej Domu 

Kultury w Tuchowie odbył 
się Pogórzański Festiwal 
Piosenki o koronę  
„Jej Wysokości Brzanki”. 
Jury w składzie: Natalia 
Pawlak, Anna Madejska 
i Andrzej Jagoda, po wysłu-
chaniu 36 podmiotów 
wykonawczych postano-
wiło przyznać następujące 
miejsca w poszczególnych 
kategoriach wiekowych:

Przedszkolaki: wśród solistów 
1. miejsce zdobyła Adrianna Kowalska, 
2. miejsce Joanna Burza (obie z Przed-
szkola Publicznego w  Tuchowie), 
3. miejsce Kornelia Wójcik z Oddziału 
Przedszkolnego w  Piotrkowicach, 
a  wyróżnienie Gabriela Klimczak 
z Przedszkola Publicznego w Mesznej 
Opackiej. Wśród zespołów wyróżnienie 
przyznano „Śpiewającym Przedszko-
lakom z PP w Tuchowie”. 

Uczniowie klas I-III: 1. miejsce 
otrzymała Wiktoria Baran ze Szkoły 
Podstawowej w Tuchowie, 2. miejsce 
Anna Śliwka ze Szkoły Podstawowej 
w Buchcicach i Maja Przęczek ze Szkoły 
Podstawowej w Tuchowie, a 3. miejsce 
Anna Sarad ze Szkoły Podstawowej 
w Siedliskach. Wyróżnieniami nagro-
dzeni zostali: Milena Budzik i Tymo-
teusz  Marcinek ze Szkoły Podstawowej 
w Zabłędzy. Wśród zespołów 1. miejsce 
otrzymał zespół wokalny ze Szkoły 
Podstawowej w Lubaszowej. 

Uczniowie klas  I-VI: 1. miejsce 
wyśpiewała Oliwia Miś ze SP w Lisiej 
Górze, 2. Miejsce Amelia Mitoraj, 
3. miejsce Anna Szura (reprezentantki 
Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Szerzynach). Wyróżniona 
została Amelia Bajorek ze SP w Burzynie. 

Gimnazjaliści: na 1. miejscu upla-
sowała się Julia Grzenia z  Siedlisk, 
a na 2. miejscu Adrianna Ustjanowska 
z Burzyna. Wśród zespołów pierwsze 
miejsce przypadło zespołowi wokal-
nemu z Ryglic. 

Gratulujemy! 
Laureaci otrzymali nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Pogórzań-
skie Stowarzyszenie Rozwoju, a pamiąt-
kowe puchary oraz dyplomy przez Dom 
Kultury w Tuchowie.  (AJ)
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„Non omnis moriar
I Szkolny Konkurs Recytatorski 
im. Kazimierza Karwata – rozstrzygnięty
ANNASTANUCH- 
MADeJ 
KATARZYNAKRUPA 

Najpierw był pomysł. 
A jak wiadomo 
najlepsze pomysły 

rodzą się w bibliotece.

Idea była związana z  postacią 
Kazimierza Karwata – wieloletniego 
nauczyciela naszej szkoły, artysty-
-plastyka, poety i społecznika, zmar-
łego w 2014 roku. Wszystkich talentów 
pana Kazimierza nie sposób policzyć, 
ale postanowiłyśmy postawić na 
poezję. Dlatego konkurs recytatorski.

Ponieważ przez ostatnie 20 lat swego 
życia pan Kazimierz był związany z kapi-

tułą konkursu literackiego „Liberum 
Arbitrium”, dlatego w  regulaminie 
znalazł się zapis o konieczności wyboru 
jednego z wierszy laureatów tego właśnie 
konkursu. Trzeba było jeszcze zachęcić 
recytatorów i wyznaczyć termin. Dzięki 
temu 29 marca 2017 r. w  czytelni 
biblioteki szkolnej odbył się I Szkolny 
Konkurs Recytatorski im. Kazimierza 
Karwata. W konkursie wzięło udział 
13 uczniów naszego gimnazjum. Każdy 
z  recytujących wykonał 2 wiersze 
polskich poetów. Wśród zaproszo-
nych gości znalazły się osoby związane 
z osobą patrona konkursu: Zofia Karwat 
[żona], Miłosława Strzelczyk [córka], 
Anna Argasińska i Elżbieta Moździerz 
z Towarzystwa Miłośników Tuchowa 
oraz Stanisław Jaworski – emeryto-
wany nauczyciel, współpracownik pana 
Karwata.

Zmagania recytatorów obserwo-
wała także dyrekcja naszej szkoły: 
Wanda Siwek, Alicja Płachno i Józef 
Wzorek. 

Jury w  składzie: E. Moździerz,  
M. Strzelczyk, S. Jaworski – wyłoniło 
laureatów, co wcale nie było łatwe, 
bo poziom występów był wysoki 
i wyrównany.

I miejsce zajęła Emilia Wójcik 
z klasy 2b.

II miejsce Karolina Karwat 
z klasy 3a.

III miejsce Piotr Czochara 
z klasy 3d.

Wyróżnienie jury przyznało 
Natalii Baran z klasy 3b, a specjalną 
Nagrodę Dyrektora otrzymała 
Karolina Karwat.

Na zakończenie konkursu 
p. Elżbieta Moździerz pięknie opisała 
działalność Kazimierza Karwata dla 
lokalnej społeczności, jego inicjatywy 
artystyczne i społeczne. Swoje wspo-
mnienia o  nim przedstawili także  
p. Stanisław Jaworski i  dyr. Józef 
Wzorek. Dzięki temu uczniowie mogli 
się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy 
o historii naszego miasta i naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że konkurs zagości 
na stałe w kulturalnym kalendarzu 

Tuchowa i być może uda nam się 
zaprosić do rywalizacji inne szkoły. 
A postać Kazimierza Karwata będzie 
inspirować młodych ludzi do działań 
artystycznych tak, jak w czasach, gdy 
był z nami.

Organizatorki konkursu składają 
serdeczne podziękowania pani Zofii 
Karwat za udostępnienie zdjęcia 
męża oraz Beacie Kielawie i Renacie 
Szeląg za pomoc w  organizacji 
imprezy.

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJIANNACICHY 
Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
a potem sami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić.

Słowa Władysława Broniewskiego, 
zacytowane przez nauczyciela biblio-
tekarza, Małgorzatę Musiał zapocząt-
kowały spotkanie z okazji Światowego 
Dnia Poezji. Uczeń klasy V podał 
kilka informacji dotyczących Świa-
towego Dnia Poezji. Święto usta-
nowione zostało przez UNESCO 
w 1999 roku, a główne obchody odby-
wają się w Paryżu. Celem tego dnia 
jest promowanie czytania, pisania, 
publikowania i nauczania poezji na 
całym świecie. Wypełniając główne 
zadanie przedstawiciele poszcze-
gólnych klas zaprezentowali inter-
pretacje wierszy znanych poetów. 
Kolejnym punktem programu był 
występ klasy V. Autor tekstu, Jan 
Dusza, w sposób poetycki przedstawił 
zasady ortograficzne. Uczniowie 

odegrali scenki, których bohaterowie 
Erzetka i Żetkropka, Unka i Ówka 
oraz Chojrak i Huncwot toczyli spory, 
które z nich jest ważniejsze. 

Gościem specjalnym w  naszej 
szkole była poetka, Maria Bawoł. 

Pisze pod pseudonimem Margaretka, 
a swoje wiersze wydała w zbiorze pod 
tytułem Strofy sercem pisane...ranną 
rosą zraszane. Wszyscy powitali 
oklaskami panią Marię. Gospodyni, 
pani Małgosia, oddała głos naszemu 

gościowi. Pani Maria zamiast 
opowiadać o sobie przedstawiła się 
jednym ze swoich wierszy Mój Dom. 
Usłyszeliśmy jeszcze kilka innych 
utworów. Każdy autorka opatrzyła 
komentarzem, mówiąc o okoliczno-

ściach ich powstania. Dzieci miały 
również możliwość przeprowadzenia 
wywiadu. Poetka chętnie odpowia-
dała na pytania. Zdradziła, że inspi-
racją są dla niej rodzinne strony, 
przyroda, miejsca, które odwiedziła, 
zdarzenia i  otaczający ją ludzie. 
Natchnienie może przyjść w każdej 
chwili, dlatego zawsze ma przybory 
do pisania, żeby myśl nie umknęła 
bezpowrotnie. Zachęciła dzieci do 
pisania. Każdy może być poetą, trzeba 
się tylko wsłuchać w siebie, w swoje 
serce i duszę. Uczniowie podziękowali 
pani Marii brawami. Na zakończenie 
pani Małgosia wręczyła pamiątkowe 
medale. Tak obchody Światowego 
Dnia Poezji w naszej szkole dobiegły 
końca. 

JANINACUDeK 

31 marca 2017 roku 
odbył się  
XVI Gminny 

Konkurs Ortograficzny 
przeprowadzony pod patro-
natem burmistrza Tuchowa 
Adama Drogosia. Organi-
zacji tego przedsięwzięcia 
podejmują się rokrocznie 
nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej im. Batalionu AK 
„Barbara” w Lubaszowej.

Prace przygotowawcze rozpoczy-
nają się dużo wcześniej. Na etapie 
wstępnym należy nawiązać kontakt 
z osobami, które ułożą dyktanda dla 
czterech grup wiekowych (uczniów 
klas II – III i IV – VI szkoły podsta-
wowej, klas gimnazjalnych oraz szkół 
średnich).

Od czterech lat miejscem, 
w którym przeprowadza się konkurs 
dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów jest Szkoła Podstawowa 
w Lubaszowej, zaś uczniowie liceum 
i technikum uczestniczą w konkursie 

w  LO im. Mikołaja Kopernika 
w Tuchowie.

Sponsorami konkursów od 16 lat 
są: burmistrz Tuchowa i właściciele 
DH Trójka, dzięki którym można 
zakupić okazałe nagrody i zorgani-
zować konkurs.

Podczas poprawiania przez 
komisję prac uczniowskich uczest-
nicy konkursu mieli okazję podziwiać 
przedstawienie pt. „Bajka o dwóch 
siostrach. Unka i  Ówka. Chojrak 
i Huncwot” autorstwa pana mgr. Jana 
Duszy w wykonaniu uczniów klasy V 
Szkoły Podstawowej w Lubaszowej.

Organizatorzy konkursu skła-
dają serdeczne podziękowania 
sponsorom, nauczycielom przygo-
towującym uczniów do konkursu, 
komisjom sprawdzającym dyktanda 
oraz pracownikom obsługi za przy-
gotowanie sal do konkursu.

Zwycięzcami poszczególnych grup 
wiekowych są:

Klasy II – III:
Dominik Płachno – Szkoła 

Podstawowa w Zabłędzy,
Jakub Madejski – Zespół Szkół 

w Tuchowie,

Aleksandra Burza – Zespół Szkół 
w Burzynie.

Klasy IV – VI:
Dawid Osika – Zespół Szkół 

w Jodłówce Tuchowskiej,
Aleksandra Pochroń – Zespół 

Szkół w Karwodrzy,
Diana Rucińska – Zespół Szkół 

w Jodłówce Tuchowskiej,

Julia Cygnar – Szkoła Podstawowa 
w Siedliskach,

Julita Wiejacka – Zespół Szkół 
w Tuchowie.

Gimnazjum:
Natalia Baran – Zespół Szkół 

w Tuchowie,
Barbara Sępek – Zespół Szkół 

w Tuchowie,

Gabriela Wabno – Zespół Szkół 
w Jodłówce Tuchowskiej.

Liceum/technikum:
Dawid Gacek – Liceum Ogólno-

kształcące w Tuchowie,
Anna Nawój – Liceum Ogólno-

kształcące w Tuchowie,
Alicja Cich – Liceum Ogólno-

kształcące w Tuchowie.

XVI GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
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Julia Grzenia 
laureatką konkursu literackiego 
„Na tatrzańskim szlaku”
HALINAPIOTROWSKA
Człowiekiem gór nie jest ten, 
który umie i lubi chodzić po górach,
ale ten, który górami potrafi żyć 
w dolinach.

  św. brat Albert

Właśnie do tych słów 
w swoich pracach 
musieli się odnieść 

uczestnicy konkursu lite-
rackiego „Na tatrzańskim 
szlaku”. Mało tego, musieli 
udowodnić, że słowa te są 
aktualne bez względu na 
mijający czas. 

Julia Grzenia, uczennica Zespołu 
Szkół w  Siedliskach, opowiada-
niem „Lekcja w szkole gór”, zajęła  
2. miejsce w tym konkursie, którego 
organizatorami były: Zespół Szkół 
w Poroninie i Tatrzański Park Naro-
dowy. Tematem były Tatry, refleksje 

nad pięknem i magią tego wyjąt-
kowego miejsca, związki człowieka 
z naturą oraz perspektywy i zagro-
żenia górskiej przyrody.

Bohaterką opowiadania Julii 
„Lekcja w szkole gór” jest czternasto-
letnia Wiktoria, która pod wpływem 
pobytu w górach i nowych doświad-
czeń całkowicie zmienia swoje życie. 
W końcowej części utworu czytamy:

W  jeziorze 
jak w  lustrze 
odbijały się 
Tatry, lecz nie 
tylko to było 
widać w przej-
rzystej taf li 
wody. Wiktoria 
spojrzała na nie 
i się popłakała. 
Przypomniał 
jej się sen. 
I teraz widziała 
i przypomniała 
sobie wszystko, 

co źle robiła i kogo zraniła. Jak mogła 
taka być? (...) Dziewczyna spojrzała na 
swoją mamę. Ona też płakała.

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 7 kwietnia w Zakopanem 
w  siedzibie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego w Kuźnicach u podnóża 
majestatycznych gór. Sukces Julii 
zasługuje na szczególne uznanie, 
bowiem w  jej kategorii wiekowej 

pojawiło się aż 
65 prac. Były 
to zarówno 
opowiadania, 
jak i  wywiady 
oraz teksty argu-
me nt a c y j ne . 
Promotorem 
pracy Julii była 
p. Ewa Ustja-
nowska. 

Serdecznie 
gratulujemy 

sukcesu!

Dni Kultury Polskiej w Zespole Szkół w Siedliskach 
ANNAOGIeLA 
ELŻBIETAOPAŁKA 

Po raz drugi w Zespole 
Szkół w Siedliskach 
zostały zorganizo-

wane Dni Kultury Polskiej. 
W ubiegłym roku starano 
się przypomnieć zanikające 
zwyczaje związane z polską 
Wielkanocą, w tym roku 
również wybrano czas Wiel-
kanocy, ale chciano pokazać 
zwyczaj wesela krakow-
skiego, bowiem święta 
Wielkanocne to wyjątkowy 
czas, w którym symboliczne 
obrzędy religijne, tradycja 
ludowa i świat przyrody 
splatają się w jedno.

Dni Kultury rozpoczęto od teletur-
nieju przygotowanego przez gimna-
zjalną grupę projektową (tj. Agnieszkę 
Rzepkę, Paulinę Łątkę, Macieja Bienia, 
Alana Suchana i Adriana Chajec) pod 
hasłem „Kultura i szacunek tworzą 
Twój dobry wizerunek”. Gimnazja-
liści zaprosili do szkoły p. Honoratę 
Chajec, malarkę, artystkę, która zapre-

zentowała swoje obrazy, szkice oraz 
krótko opowiedziała o swojej pracy. 
Następnie odbył się wspomniany 
teleturniej dla uczniów z klas IV-VI, 
podczas którego przedstawiciele klas 
mogli wykazać się wiedzą z zakresu 
architektury, muzyki polskiej oraz 
znajomością zasad savoir-vivre’u. 
Zwyciężyli uczniowie z klasy piątej.

Drugi dzień poświęcony był 
znanym Polakom. Na szkolnym kory-
tarzu pojawiły się wybitne postacie: 
papież Jan Paweł II, kardynał Stefan 
Wyszyński, Maria Skłodowska Curie, 
Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, 
Stanisław Wyspiański. W  role 
znakomitych Rodaków wcielili się 
uczniowie klasy piątej: Jakub Adam-
czyk, Aleksander Burszewski, Maria 
Malinowska, Julia Kras, Kinga Kieł-
tyka i Krzysztof Szwala.

W  ostatnim dniu w  ramach 
obchodów Dni Kultury zapro-
szono całą społeczność szkoły na 
przedstawienie pt. „Wesele w Brono-
wicach”. Uczniowie klasy piątej 
i  szóstej przypomnieli wszystkim 
tradycyjne wesele krakowskie. 
Zgodnie z  tradycją zobaczyliśmy 
obrzęd błogosławieństwa państwa 
młodych, oczepiny. Nie mogło 

zabraknąć odgrywek i  tańców 
weselnych, które zaprezentowali 
uczniowie klasy III a pod kierunkiem 
p. Agnieszki Ciepielowskiej.

W  ramach Dni Kultury został 
również ogłoszony konkurs dla 
uczniów z klas I-III na plakat promu-
jący zasady savoir-vivre’u. 

Nad całością przebiegu Dni Kultury 
Polskiej czuwały: p. Anna Ogiela, 
p. Elżbieta Opałka, a w przygotowaniu 
scenografii pomagała p. Dorota Pierz.

Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej 
w Wierzchosławicach

LIDIABORCZYK  

7 kwietnia 2017 r. 
w Centrum Wsi Polskiej 
w Wierzchosławicach 

odbyły się eliminacje do 
Przeglądu Poezji i Pieśni 
Patriotycznej. 

Konkurs ten organizowany jest 
w tym roku już po raz 18-ty przez 
PTG „Sokół – Świat Pracy”. Wpisał się 
on na stałe w obchody święta Konsty-
tucji 3 Maja. W tym roku mottem 
przeglądu były słowa Wincentego 
Witosa: „Nie ma sprawy ważniejszej 
niż Polska”. Na pewno Polska była 
najważniejsza w życiu i działalności 
wszystkich ustanowionych przez 
Sejm RP patronów 2017 roku, 
a w szczególności dwóch spośród 
nich: marszałka Józefa Piłsud-
skiego, którego 150. rocznicę 
urodzin obchodzimy w  tym roku 

i Tadeusza Kościuszki, który zmarł 
200 lat temu. Obaj ci bohaterowie 
narodowi walczyli o suwerenność 
Polski, a marszałek Józef Piłsudski 
poprzez swoją działalność po 
1918  roku przyczynił się również 
do rozwoju gospodarczego i umoc-
nienia znaczenia Polski w Europie. 
Rok 2017 jest również Rokiem 
Rzeki Wisły, bowiem 550 lat temu 
w wyniku postanowień II pokoju 
toruńskiego Polska uzyskała pano-
wanie nad całym biegiem żeglownej 
Wisły. Jak zostało podkreślone 
w sejmowej uchwale „Sejm oddaje 
hołd pokoleniom rodaków, którzy 

dzięki Wiśle i w oparciu o nią budo-
wali tożsamość i  potęgę Państwa 
Polskiego”. Publiczne Gimnazjum 
w Siedliskach reprezentowało czworo 
uczniów. W kategorii recytatorskiej: 
Julia Opałka, Dominika Kordela 
oraz Jakub Augustyn, a w kategorii 
wokalno-instrumentalnej: Alicja 
Rusin. Występ Julii i Alicji znalazł 
uznanie jury. Dziewczęta te wystąpią 
podczas Finału XVIII Przeglądu 
Poezji i Pieśni Patriotycznej 3 maja 
2017 r. w Teatrze im. L. Solskiego. 
Uczennice do konkursu przygotowy-
wały panie: Ewa Ustjanowska i Lidia 
Borczyk. Gratulujemy sukcesu!

Potrójny sukces uczennic  
Centrum Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego 
w Tuchowie w XI Powiatowym 
Konkursie Wiedzy  
o Przedsiębiorczości
ARTUR  
WĄSIKOWSKI 

21 kwietnia 2017 r.  
odbył się finał 
XI Powiatowego 

Konkursu Wiedzy o Przed-
siębiorczości pod hasłem 
,,Znam swoje prawa 
i obowiązki w pracy”. 

W  konkursie wzięło udział 
18 uczniów z 6 szkół powiatu tarnow-
skiego. Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Tuchowie 
reprezentowały uczennice klasy II 
technikum ekonomicznego: Wero-
nika Grzenia, Patrycja Bąk i Wioletta 
Kachniarz. Po sprawdzeniu przez 
komisję konkursową testu badają-
cego wiedzę z zakresu prawa pracy 
okazało się, że zmagania zakoń-
czyły się dla uczennic potrójnym 
sukcesem. Weronika Grzenia zdobyła 

I miejsce, natomiast Patrycja Bąk 
II miejsce, a  Wioletta Kachniarz 
miejsce III. Laureatkom konkursu 
zostały wręczone nagrody rzeczowe. 
Serdecznie gratulujemy osiągniętych 
wyników. Gospodarzem konkursu 
był Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w  Ryglicach we współpracy 
z Samorządowym Centrum Edukacji 
w Tarnowie. Patronat nad konkursem 
objął Starosta Powiatu Tarnowskiego 
Roman Łucarz.



NATALIAPAWLAK

Kształcenie słuchu 
to przedmiot 
obowiązkowy 

w szkołach muzycz-
nych na każdym etapie 
nauczania. Zadania 
wykonywane na 
zajęciach mają pomóc 
w nauce rozpozna-
wania dźwięków: 
interwałów, akordów, 
rytmów. Te trzy 
grupy w połączeniu 
z posługiwaniem się 
systemem dur-moll 
pozwalają przelać 
na papier ze słuchu 
dowolny utwór 
muzyczny.

27 marca 2017 r. uczniowie 
Szkoły Muzycznej I  stopnia 
w  Tuchowie wzięli udział 
w IV Regionalnym Konkursie 
z Kształcenia słuchu w Dobczy-
cach, organizowanym przez 
Szkołę Muzyczną I  stopnia 
w  Dobczycach oraz Stowa-
rzyszenie Polskich Muzyków 
Kameralistów.

Celem konkursu, odbywają-
cego się cyklicznie co 2 lata, jest 
zwrócenie uwagi na uczniów 
o  dużych predyspozycjach 
słuchowych, zainteresowanie 
ich różnymi aspektami przed-
miotu kształcenie słuchu, 
jak również motywacja do 
dalszego kształcenia. Konkurs 
organizowany jest w dwóch 

kategoriach: A) klasa III i IV 
cyklu 6-letniego oraz I i II cyklu 
4-letniego, B) klasa V i VI cyklu 
6-letniego oraz III i IV cyklu 
4-letniego. Każdą szkołę może 
reprezentować dwóch uczest-
ników z każdej kategorii.

Nauczyciele ze Szkoły 
Muzycznej I  stopnia 
w Tuchowie wybrali czworo 
uczniów, którzy reprezen-
towali naszą placówkę. Byli 
to uczniowie klasy IV cyklu 
6-letniego: Marian Witek oraz 
Artur Cich oraz uczniowie 
cyklu 4-letniego: z klasy IV 
– Julia Grzenia i klasy III – 
Szymon Niziołek.

Konkurs odbywał się jedno-
etapowo, w dwóch częściach: 
początkowo uczniowie 
zmierzyli się z ćwiczeniami 
słuchowymi oraz zadaniami 
teoretycznymi, następnie 
sprawdzili swoje umiejętności 
z kształcenia słuchu indywidu-
alnie, gdzie musieli nie tylko 
zbudować, ale i zaśpiewać od 
podanych dźwięków interwały, 
trójdźwięki, dominanty septy-

mowe, gamy, triady, ćwiczenia 
solfeżowe oraz wykonać zapi-
sany rytm. Biorąc pod uwagę 
dużą liczbę uczestników oraz 
ogromny zakres materiału, 
z którym musieli się zmierzyć, 
jest to nie lada wyzwanie dla 
uczniów szkół muzycznych.

Bardzo pomyślnie zakoń-
czył się IV Regionalny 
Konkurs z Kształcenia słuchu 
dla naszych uczniów, cała 
czwórka przeszła do drugiego 
etapu, finalnie Artur Cich, Julia 
Grzenia oraz Szymon Niziołek 
otrzymali wyróżnienie.

Był to pierwszy międzysz-
kolny konkurs z kształcenia 
słuchu, w którym brali udział 
nasi uczniowie.  Miesiąc wcze-
śniej zmierzyli się oni z tego 
typu turniejem muzycznym 
na forum tuchowskiej szkoły 
muzycznej, gdzie zmagali się 
tylko z częścią materiału tego 
przedmiotu – interwałami.

Serdeczne gratulacje dla 
uczniów oraz nauczycieli, 
którzy przygotowali ich do 
konkursu!

JANM.GŁADYSZ 

Tętni życiem artystyczna 
placówka w Tuchowie. 

Na przełomie lutego i  marca 
uczniowie kl. II i III c.4 i IV c.6 brali 
udział w obowiązkowych makroregio-
nalnych przesłuchaniach organizowa-
nych przez Centrum Edukacji Arty-
stycznej w celu sprawdzenia wyników 
nauczania. Bardzo dobrze wypadła 
grająca na klarnecie Wiktoria Sikorska, 
zdobywając wyróżnienie. Razem 
z uczennicą nagrodzono jej nauczy-
ciela – Kazimierza Króla i akompa-
niatora – Waldemara Różańskiego. 
Sukcesem naszych uczniów przygoto-
wanych przez Natalię Pawlak zakoń-
czył się również udział w konkursie 
z kształcenia słuchu w Dobczycach. 
W krótkim okresie czasu Angelika 
Słowik z klasy fortepianu A. Szajer 
trzykrotnie zdobyła I  miejsce: na 
V Ogólnopolskim Konkursie Piani-
stycznym „Mały pianista” w Myśleni-
cach, Międzynarodowym Konkursie 
Młodych Muzyków w  Belgradzie 
(Serbia) oraz na I  Ogólnopolskim 
Konkursie Pianistycznym „Młodzi 
wirtuozi fortepianu” w  Poznaniu. 
W  organizowanym przez Szkołę 
Muzyczną I  st. w  Kolbuszowej 
VII Makroregionalnym Konkursie 
Pianistycznym, podczas Wiosen-
nych Spotkań Muzycznych Karolina 
Starzyk z  klasy Teresy Wójtowicz 
otrzymała II nagrodę, na VI Konkursie 
Muzyczno-Literackim „Czytanie 
w Trzcianie” Kamil Kłos zdobył Grand 
Prix, a Marian Witek zajął ex aequo 
II miejsce. Obu uczniów prowadzi 
w klasie skrzypiec Krzysztof Put.

Wyjątkowym wydarzeniem 
w  życiu szkoły były warsztaty 
orkiestrowe przeprowadzone przez 
Orkiestrę Katolickiej Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 

I  st. w  Nowym Sączu, w  których 
wzięli udział nasi uczniowie 
z  sekcji instrumentów smyczko-
wych (skrzypce, wiolonczela), 
dętych (flet, klarnet, trąbka, puzon) 
i perkusyjnych. Uczestniczyło w nich 
63 uczniów, w  tym: 33 z Nowego 
Sącza i 30 z Tuchowa. W pierwszej 
części młodzi adepci różnych instru-
mentów pracowali w sekcjach pod 
kierunkiem nauczycieli z obu szkół, 
przygotowując utwory zaaranżowane 
na nietypowy skład (przeważająca 
liczba instrumentów perkusyjnych) 
przez dra Paula Crooma ze szkoły 
w Nowym Sączu. Były to opraco-
wania ścieżek dźwiękowych z filmów 
Pszczółka Maja i Rodzina Adamsów 
oraz chorał J. S. Bacha Jesus Christus 
unser heiland, der den tot. Zajęcia 
prowadzili: mgr A. Zielińska-Croom 
– instrumenty klawiszowe, mgr Kinga 
Pawlikowska – gitary, mgr Helena 
Lis – flety, lic. Wioletta Synycja – 
skrzypce, dr P. Croom – klarnety, 
mgr Rafał Pawlak – instrumenty 
perkusyjne i dr Jan M. Gładysz – 
wiolonczele. W drugiej części połą-
czone sekcje pracowały wspólnie pod 
kierunkiem dra Paula Croom’a i na 
zakończenie zagrały krótki koncert 
dla rodziców, nauczycieli i zapro-
szonych gości z wiceburmistrzem 
Kazimierzem Kurczabem na czele. 
Warsztaty orkiestrowe pokazały, 
jak potrzebne są takie spotkania, 
które nie tylko przynoszą radość 
ze wspólnego muzykowania, ale też 
mobilizują do wytrwałej i  przede 
wszystkim systematycznej pracy 
z  instrumentem. Dla tuchowskiej 
placówki było to ważne doświad-
czenie również z tego powodu, że 
od przyszłego roku szkolnego rozpo-

czynamy próby z własną orkiestrą. 
Warto podkreślić dużą rolę Rady 
Rodziców z obu szkół, które pomogły 
w organizacji i logistyce warsztatów 
w osobach: Tomasza Kościsza i Anety 
Małeckiej-Poręby oraz Magdaleny 
Kamykowskiej, która zadbała także 
o ciepły poczęstunek dla wszystkich 
uczestników. W sposób szczególny 
dziękuję Agnieszce i  Januszowi 
Grzeniom oraz Ewie i Andrzejowi 
Więckom za ufundowanie napojów 
i drożdżówek dla młodych muzyków. 
Przed nami rewizyta w Nowym Sączu 
i występy w przepięknej sali Domu 
Kultury „Sokół” w dniu 9 czerwca 
2017 r. Ostatnim muzycznym 
akordem kwietnia był recital dyplo-
mowy znanego w Tuchowie z wcze-
śniejszych koncertów utalentowa-
nego i utytułowanego ucznia ZSM 
w Tarnowie, Roberta Maciejowskiego. 
Bogaty i  rozbudowany program, 
w którym znalazły się kompozycje 
Bacha (Toccata c-moll), Beethovena 

(Sonata E-dur), Chopina (Etiudy 
e-moll, h-moll i a-moll z op. 25 oraz 
Ballada f-moll), Debussy’ego (Prelu-
dium „Sztuczne ognie), Mendelssohna 
(Pieśń bez słów-Duet) i Liszta (Etiuda 
transcendentalna „Eroika” oraz Walc 
„Mephisto”), pokazał olbrzymią 
wrażliwość, świetną technikę oraz 
dojrzałość artystyczną tarnowskiego 
pianisty. Wydawać by się mogło, że 
opanowanie tak pełnego zmiennych 
nastrojów i obfitego w dźwiękowe 
przesłanie programu graniczyć może 
z cudem, ale to, co dla nas wydaje 
się niesamowite, w świecie muzyki, 
który już od najmłodszych wymaga 
kosmicznego wręcz tempa rozwoju – 
jest normą. Za ten wyjątkowy wieczór 
i za to, że miał on miejsce w Tuchowie 
chcę Robertowi i jego nauczycielowi, 
p. prof. Mirosławowi Herbowskiemu 
oraz rodzicom, Elżbiecie i Januszowi 
serdecznie podziękować.

Zbliża się maj, w którym również 
nie zabraknie okazji do spotkań 

z muzyką. Już 9 maja SM i SOM 
w Tuchowie zapraszają na koncert 
dedykowany pamięci Agnieszki 
Kowalik i Anny Knapik, w którym 
zagrają laureaci jubileuszowego 
XX Małopolskiego Konkursu Piani-
stycznego oraz Jurorzy. To ważne 
muzyczne wydarzenie będzie miało 
miejsce w Dworku patrona konkursu, 
I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. 
17 maja wyjątkowy recital klawesy-
nowy (po raz pierwszy w Tuchowie!) 
zaprezentuje prof. Bogumiła Gizbert-
-Studnicka z Krakowa. Na 31 maja 
uczniowie kl. II i III cyklu 6-letniego 
wraz z nauczycielką Natalią Pawlak 
zapraszają na kolejną muzyczną 
bajkę. Spektakle odbędą się o godz. 
9.30, 11.00, 12.30 i  16.00. Zatem 
muzycznych emocji i  wrażeń nie 
zabraknie. Zapraszamy! 

Z OSTATNIEJ CHWILI
Robert Maciejowski na Ogól-

nopolskich Przesłuchaniach CEA  
w Warszawie zajął III miejsce.
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Szkoła Muzyczna 
I stopnia 
w Tuchowie 

organizuje nowe 
wydarzenie promu-
jące młodych instru-
mentalistów. 13 maja 
2017 roku odbędą 
się „I Tuchowskie 
Kameralia Gitarowe” 
– impreza dedyko-
wana zespołom kame-
ralnym od duetu do 
nonetu, zawierającym 
w swoim składzie 
gitarę klasyczną. 

W  ramach kameraliów 
odbędzie się konkurs w dwóch 
kategoriach wiekowych prze-
znaczony dla zespołów ze 
szkół muzycznych I  stopnia 
z województwa małopolskiego 
oraz województw ościen-

nych (podkarpackiego, świę-
tokrzyskiego oraz śląskiego). 
W  skład konkursowego jury 
wejdą uznani pedagodzy 
i muzycy: mgr Joanna Rudnicka 
z Gdańska, mgr Grzegorz Skiba 
z Tychów oraz mgr Katarzyna 
Wrona ze SM I st. w Tuchowie. 
Rozpoczęcie przesłuchań 
konkursowych planowane jest 
na godzinę 9.00; przesłuchania 
odbywać się będą w Sali Kame-
ralnej im. Agnieszki Kowalik 
w budynku SM I st. przy ul. Jana 
Pawła II 4.

Obok konkursu zaplano-
wane są warsztaty orkiestry 
gitarowej, w  której wezmą 
udział wszyscy gitarzyści-
-uczestnicy konkursu, a także 
uczniowie tuchowskiej szkoły. 
W  ramach warsztatów 
uczniowie będą pracować 
m.in. nad skomponowanym 
specjalnie na kameralia 
utworem Mały podstęp autor-

stwa krakowskiego twórcy 
Michała Lazara.

Podsumowaniem konkursu 
i warsztatów będzie koncert 
laureatów oraz występ orkie-
stry gitarowej pod batutą 
Katarzyny Wrony, który odbę-
dzie się w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Tuchowie 
o godz. 16.00. Zwieńczeniem 
imprezy będzie koncert zespołu 
Flamenco Project. W  skład 
zespołu wchodzą: Grzegorz 
Skiba (gitara), Krzysztof 
Nowakowski (perkusja) oraz 
kwartet smyczkowy Sonos 
Kwartet (Małgorzata Hlawsa, 
Marta Huget-Skiba, Anna 
Grzybała i Joanna Urbańska-
-Mikszta). Serdecznie zapra-
szamy na te pełne hiszpańskiej 
energii zwieńczenie muzycznej 
soboty, jak również na pozo-
stałe wydarzeniach w ramach 
„I Tuchowskich Kameraliów 
Gitarowych”.

Angelika SłowikKarolina StarzykRobert Maciejowski

Kształcenie słuchu – istotny 
element muzycznej edukacji

Z działalności SM I st. w Tuchowie

GITARA I FLAMENCO
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Julia Opałka z grupą THE 
WEIRD CREW Mistrzem 
Polski w HIP-HOPIE

O dojrzałości 
szkolnej 
słów kilka

Przekraczając próg 
szkoły i podejmując 
naukę w klasie pierw-

szej dziecko rozpoczyna 
bardzo ważny etap w swoim 
życiu. 

Będzie zdobywało różnego 
rodzaju wiedzę i  umiejętności, 
które są niezbędne w zasadzie we 
wszystkich aspektach życia. Wbrew 
pozorom, przebywając w  szkole 
dziecko nie tylko uczy się czytania, 
pisania, liczenia, języka obcego, mate-
matyki czy historii, ale także nabywa 
i doskonali kompetencje takie jak 
respektowanie norm grupowych, 
budowanie relacji z rówieśnikami, 
pokonywanie trudności, adekwatne 
radzenie sobie ze swoimi emocjami, 
itd. Aby kształtowanie tych wszyst-
kich sprawności u dziecka przebie-
gało pomyślnie, niezwykle ważne jest, 
aby rozpoczęło ono naukę szkolną 
odpowiednio przygotowane, czyli 
osiągnęło dojrzałość szkolną. Często 
rodzice czy opiekunowie koncentrują 
się na tym, czy ich pociecha zna 
litery (jeśli przedszkolak już czyta, 
jest to powodem do dumy), potrafi 
liczyć, uczy się szybko na pamięć, 
uważając, że te umiejętności zagwa-
rantują dziecku sukces w  szkole. 
A  tymczasem o poziomie dojrza-
łości szkolnej dziecka świadczy jego 
rozwój w różnych sferach, nie tylko 
w wymiarze rozwoju intelektualnego, 
choć jest on bardzo ważny. Na co 
w takim razie trzeba zwrócić uwagę, 
aby prawidłowo ocenić możliwości 
dziecka do podjęcia nauki szkolnej? 
Warto przyjrzeć się poszczególnym 
obszarom rozwoju stanowiącym 
o dojrzałości szkolnej. Poniżej przed-
stawiono najważniejsze cechy i umie-
jętności dziecka, które jest gotowe do 
rozpoczęcia nauki w szkole.

W  sferze rozwoju fizycznego 
i sprawności ruchowej:
•	 dziecko jest sprawne ruchowo: 

biega, skacze, pokonuje prze-
szkody, staje na jednej nodze, 
ma dobrą koordynacją ruchową, 
nie męczy się szybko,

•	 jest samodzielne w  zakresie 
samoobsługi: samo spożywa 
posiłki, samo korzysta z toalety, 

myje ręce, rozbiera i ubiera się, 
a nawet wiąże buty,

•	 jego waga i  wzrost odpowia-
dają co najmniej 3 centylowi 
(określa to lekarz na badaniu 
bilansowym), ma pewną odpor-
ność na choroby i jego nieobec-
ność w przedszkolu z powodu 
choroby nie jest duża.

W sferze rozwoju umysłowego:
•	 dziecko prawidłowo artykułuje 

wszystkie głoski, wypowiada 
się pełnym zdaniem, w zrozu-
miały sposób mówi o  swoich 
potrzebach i  decyzjach, jego 
wypowiedzi są poprawne pod 
względem gramatycznym,

•	 rozwiązuje proste zagadki, 
potrafi nauczyć się na pamięć 
prostego wierszyka,

•	 interesuje się czytaniem i pisa-
niem,

•	 potrafi grupować przedmioty, 
obrazki według określonej 
cechy (np. kształtu, koloru) lub 
kategorii (np. owoce, zabawki), 
a  także dobierać je w  pary 
według jakiejś zależności (np. 
krowa – mleko, liść – drzewo),

•	 przelicza przedmioty (do 10) 
i potrafi powiedzieć, ile ich jest, 
dodaje i odejmuje w zakresie 10 
na konkretach (np. pomagając 
sobie liczeniem na palcach),

•	 odróżnia lewą stronę swojego 
ciała od prawej, rozumie 
stosunki przestrzenne „nad”, 
„pod”, „z lewej strony”, „z prawej 
strony”,

•	 potrafi się skoncentrować na 
zadaniu przez dłuższą chwilę 
(10 - 15 minut), jest w stanie 
uważnie słuchać bajki, opowia-
dania, muzyki, potrafi siedzieć 
spokojnie przez minimum  
20-25 minut.

W sferze rozwoju percepcyjno-
-motorycznego:
•	 dziecko potrafi wskazać takie 

same kształty, takie same figury, 
takie same znaki lub takie same 
litery, potrafi wskazać różnice 
pomiędzy dwoma obrazkami, 
różniącymi się jedynie niewiel-
kimi szczegółami,

•	 potrafi układać puzzle, odwzo-
rowywać proste geometryczne 
układy,

•	 odróżnia dźwięki z otoczenia 
(np. odgłosy pojazdów, głosy 
zwierząt, dźwięki instrumentów 
muzycznych),

•	 potrafi odtworzyć prosty układ 
rytmiczny wystukany przez 
dorosłego,

•	 potrafi dzielić wyrazy na 
sylaby i składać je z sylab, umie 
wyróżnić głoskę na początku 
i na końcu wyrazu, wyodrębnia 
głoski w  prostych wyrazach, 
różnicuje wyrazy podobne (np. 
liście - kiście, góra – kura, bąk 
– pąk),

•	 ma sprawne ręce, prawidłowo 
trzyma ołówek, naciska go 
z odpowiednią siłą, i zachowuje 
ciągłość ruchu, potrafi rysować 
(w tym szlaczki literopodobne), 
malować, lepić z  plasteliny, 
wycinać nożyczkami, nawlekać 
koraliki na sznurek, kolorując 
obrazek nie wychodzi poza linie.

W sferze rozwoju emocjonalno-
-motywacyjnego:
•	 dziecko potrafi zapanować nad 

swoimi emocjami, (zwłaszcza 
w sytuacji konieczności czaso-
wego rozstania z rodzicami), nie 
jest nadmiernie płaczliwe, stra-
chliwe, czy wybuchowe, radzi 
sobie z sytuacją oceny,

•	 wywiązuje się z powierzonych 
mu drobnych obowiązków (np. 
doprowadza rozpoczętą pracę 
do końca, sprząta po skończonej 
zabawie),

•	 próbuje pokonywać trud-
ności, podejmuje wysiłek 
mimo niechęci, niezadowolone 
z efektów swojej pracy nie znie-
chęca się, ale podejmuje kolejne 
próby,

•	 radzi sobie w nowych sytuacjach 
(np. jest zaciekawione, opano-
wane).

W sferze rozwoju społecznego:
•	 dziecko potrafi nawiązać kontakt 

z dorosłymi spoza najbliższego 
otoczenia,

•	 umie odpowiednio zareagować 
na polecenie słowne, także kiero-
wane do całej grupy,

•	 potrafi samo zorganizować sobie 
zabawę, nie oczekuje towarzy-
szenia dorosłego przy każdej 
aktywności,

•	 potrafi nawiązywać satysfak-
cjonujące kontakty z  innymi 
dziećmi, bawi się w  grupie, 
współdziała z rówieśnikami.

Można i trzeba wspierać dziecko 
w osiąganiu gotowości do rozpoczęcia 
nauki w szkole. Jest to zadanie nie 
tylko przedszkola, ale także rodziców 
i  opiekunów, którzy na co dzień 
mogą stymulować rozwój dziecka 
poprzez odpowiednie oddziaływania. 
Niezwykle istotne jest, aby spędzać 
z dzieckiem czas, codziennie z nim 

rozmawiać, pytać o jego przeżycia, 
uczucia, zainteresowania, zachęcać 
je do opowiadania oraz czytać mu 
literaturę dziecięcą. Rodzice powinni 
pomóc małemu człowiekowi uczyć 
się adekwatnie reagować na sukcesy 
i porażki oraz wspierać go w zrozu-
mieniu – odpowiednio do wieku 
dziecka – znaczenia obowiązku 
i odpowiedzialności za siebie. Nie 
należy podawać dziecku gotowych 
rozwiązań, ale pytać, co jego zdaniem 
powinno zrobić w  danej sytuacji. 
Ważne jest organizowanie dziecku 
zabaw ruchowych oraz związanych 
z rysowaniem, malowaniem, lepie-
niem z mas plastycznych, układa-
niem puzzli, czy rozpoznawaniem 
odgłosów z otoczenia, a także z syla-
bowaniem i głoskowaniem. Warto 
powierzać dziecku obowiązki i odpo-
wiedzialne zadania odpowiednio do 
jego możliwości (np. podlewanie 
kwiatków, pakowanie plecaka do 
przedszkola) oraz nagradzać wyko-
nane zadanie pochwałą.

Pierwsze lata edukacji szkolnej 
są w  życiu dziecka tzw. okresem 
krytycznym (w  tym przypadku 
czasem, w  którym w  rozwoju 
dziecka powinny pojawić się okre-
ślone kompetencje związane z jego 
stosunkiem do szkoły i uczenia się), 
warunkującym jakość dalszej nauki. 
Doświadczenia, które są udziałem 
dziecka na pierwszym etapie eduka-
cyjnym wpływają na jego postawę 
wobec pracy, innych ludzi, własnej 
osoby oraz na stosunek do osiągnięć, 
motywację i poziom aspiracji życio-
wych. Niezmiernie ważne jest zatem, 
aby mały człowiek trafił do szkoły 
w odpowiednim dla siebie czasie; 
zdaniem badaczy siódmy rok życia 
to czas, kiedy większość dzieci jest 
gotowa do rozpoczęcia nauki sfor-
malizowanej (czyli szkolnej). Należy 
tu jednak wspomnieć, że rozwój 
każdego dziecka przebiega w okre-
ślonym tempie. Nie wszystkie dzieci 
urodzone w jednym roku

(a  nawet miesiącu czy dniu) 
rozwijają się identycznie, ponieważ 
w rozwoju człowieka występują tzw. 
różnice indywidualne. Dzieci posłane 
do szkoły, bez osiągnięcia swojej 

indywidualnej gotowości szkolnej, 
nie poradzą sobie z  nauką, będą 
miały słabsze oceny, problemy natury 
emocjonalnej i społecznej, np. tracą 
pewność siebie, sprawiają problemy 
wychowawcze. I co charakterystyczne, 
trudności te mogą pojawić się nie od 
razu po rozpoczęciu klasy pierwszej, 
a dopiero na kolejnym etapie eduka-
cyjnym, zwłaszcza dotyczy to dzieci, 
którym przyspieszono rozpoczęcie 
obowiązku szkolnego. Obserwując 
swoje dziecko należy zadać sobie 
pytanie, czy jest ono już gotowe na 
podjęcie życiowego wyzwania, jakim 
jest wejście w rolę ucznia i nauka 
szkolna, czy też jeszcze powinno 
ono dojrzewać do tego zadania będąc 
przedszkolakiem. W przypadku jeśli 
rodzice lub opiekunowie borykają się 
z wątpliwościami, czy ich dziecko 
w wystarczającym stopniu jest przy-
gotowane do rozpoczęcia pierwszej 
klasy, istnieje możliwość przeprowa-
dzenia badania dojrzałości szkolnej 
w poradni psychologiczno-pedago-
gicznej. Pozwoli to na postawienie 
specjalistycznej diagnozy, ułatwia-
jącej rodzicom lub opiekunom 
podjęcie właściwej decyzji odnośnie 
posłania dziecka do szkoły lub odro-
czenia mu obowiązku szkolnego.

Agnieszka Szymańska, 
psycholog

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Tarnowie
Filia w Tuchowie  

ul. Wróblewskiego 1 
tel.: 014 652 64 94

e-mail: filiatuchow@pppptarnow.pl
www.pppptarnow.pl

Z  P O R A D N I
c z y l i  o k i e m  p s y c h o l o g a 

HALINAPIOTROWSKA

26 marca w Sosnowcu 
odbyły się 
III Mistrzostwa Polski 

Cheerleaders PFT. W zawo-
dach uczestniczyła uczennica 
Zespołu Szkół w Siedliskach 
Julia Opałka, która od kilku lat 
trenuje taniec nowoczesny. 
Należy ona do grupy THe 
WeIRD CReW działającej 
przy tarnowskiej szkole tańca 
SHIVA DANCe STUDIO.  

To właśnie ta grupa 
w kategorii HIP-HOP 
Formacje Junior zdobyła  
1. miejsce i tytuł Mistrza 
Polski.

Do mistrzostw odbywających się 
na Śląsku Julia wraz z tancerzami 
przygotowywała się siedem miesięcy. 
Na początku trenowali cztery godziny 
tygodniowo, by przez ostatnie trzy 
miesiące przed startem szlifować 
umiejętności nawet od sześciu do 
dziesięciu godzin tygodniowo. 

Zwycięstwo okraszone ciężką 
pracą, ale o odpoczynku nie ma 
jednak mowy, gdyż przed nimi 
start w  Mistrzostwach Europy 
Cheerleaders ECU w  Pradze. 
Swoim zwycięstwem bowiem grupa 
wraz z Julią uzyskała kwalifikacje 
do uczestnictwa w Mistrzostwach 
Europy, które obędą się w  lipcu 
w Pradze. Serdecznie gratulujemy 
całej grupie i  oczywiście Julce. 
Trzymamy kciuki i życzymy powo-
dzenia na kolejnych zawodach 
tanecznych.

R E K L A M A
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Strofy wierszy niczym kolorowe piórkaMARIAWABNo

19 kwietnia na zapro-
szenie Filii Biblio-
teki Publicznej 

w Jodłówce Tuchowskiej 
gościliśmy w budynku 
„Jodełki” Janinę Halagardę  
– autorkę ponad  
300 wierszy dla dzieci 
i dorosłych pochodzącą 
z naszej miejscowości. 
W spotkaniu uczestniczyły 
dzieci z naszego przed-
szkola oraz uczniowie 
klas I-III wraz z wycho-
wawcami, obecna była 
również dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Tuchowie 
Bożena Wrona.

Janina Halagarda to autorka takich 
książek, jak: „Koszyczek Mańki” oraz 
„Zimowe całusy”. Jej wiersze publiko-
wane są w wielu antologiach poezji 
współczesnej oraz na łamach prasy 
lokalnej. Autorka prowadzi także blog 

„Jeden uśmiech jedna łza”. Pisaniem 
zajmuje się dopiero od trzech lat, 
jednak jej dorobek artystyczny jest 
już całkiem spory. Pracuje w kilku 
grupach artystycznych, doskonaląc 
swój warsztat poetycki. Jej wiersze 
recytują dzieci na konkursach poetyc-
kich. Na popularnym kanale YouTube 
można znaleźć przepiękne animowane 
recytacje jej utworów w wykonaniu 
Bogdana Dmowskiego i jedną z nich 
– „Wiosna ciut-ciut” – obejrzeliśmy.

Poetka zaprezentowała uczestnikom 
spotkania swoje najpiękniejsze wiersze. 
Po recytacji był czas na zapoznanie 
się z  twórczością oraz z  tomikami 
poezji. Następnie dzieci samodzielnie 
zbudowały instalację artystyczną, którą 
tworzyły ilustracje z najnowszej książki 
„Zimowe całusy”, wykonane przez 
Marię Płachno – prywatnie siostrę 
Janiny Halagardy oraz Klaudię Płachno 

– siostrzenicę. Autorka zorganizowała 
szybki konkurs na uważne słuchanie 
tekstu, nagrodą była jej najnowsza 
książka. Nie zabrakło zabawy, dzieci 
stworzyły swoistą orkiestrę, na którą 
składały się odgłosy specjalnych 
skrzydeł motyli i foliowych koszulek 
zakładanych na dłonie, przygotowa-
nych przez autorkę. Efekt był niesa-
mowity, a radość i uśmiech w oczach 
najmłodszych najcenniejsze. W powie-
trzu fruwały kolorowe piórka i wszyscy 
wspaniale się bawili. 

Spotkanie upłynęło w  miłej 
i rodzinnej atmosferze, nie obyło się 
również bez wspólnych zdjęć. Na 
zakończenie złożyliśmy także podzię-
kowania i kwiaty. Za nami nieza-
pomniane chwile, które mogliśmy 
spędzić w towarzystwie bardzo inte-
resującej osoby oraz pięknych strof 
jej wierszy.

#TZI2017 – Tydzień 
z Internetem 2017
BOŻENAWRoNA 

Tydzień z Internetem (Get 
Online Week) to doroczna, 
ogólnoeuropejska kampania, 

której celem jest zachęcenie 
jak największej liczby osób do 
poznania możliwości, jakie daje 
Internet. 

Koordynowana jest ona przez organi-
zację pozarządową Telecentre-Europe. Co 
roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. 
Ich mieszkańcy biorą udział w spotkaniach, 
seminariach czy warsztatach, dzięki którym 
odkrywają potencjał Internetu. Działania 
polegają na organizowaniu w  miejscach 
oferujących publiczny dostęp do Internetu 
spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne 
sposoby wykorzystania nowych technologii 
głównie dla tych, którzy do tej pory z nich 
nie korzystali. W dotychczasowych sześciu 
edycjach kampanii w Polsce uczestniczyło 
już 1.700 instytucji i ponad 63.000 osób, nato-
miast w całej Europie ponad 800.000 osób. 
Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
wspierana przez liczne grono partnerów.

We wtorkowe przedpołudnie rozmawia-
liśmy w czytelni biblioteki o korzyściach, jakie 
daje Internet. Spotkanie zorganizowaliśmy 

wspólnie z p. Anną Porębą – przewodni-
czącą Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Tuchowie, dzięki czemu 
mogliśmy ugościć w bibliotece 25 osób, które 
w większości nie miały styczności z cyfrowym 
światem. Spotkanie było przeprowadzone 
w  ten sposób, by móc przedstawić jak 
najwięcej dziedzin informacji, jakie można 
pozyskać w sieci. Poznawaliśmy strony inter-
netowe dotyczące naszego regionu, lokalnych 
organizacji i urzędów, które ostatnio są bazą 
wielu informacji dla mieszkańców, spełniają 
rolę „słupów ogłoszeniowych”. Mówiliśmy 
o planowaniu zakupów, w tym o możliwości 
sprawdzania cen towarów w różnych skle-
pach, porównywaniu produktów i ocenianiu 
ich. Pokazaliśmy, jak zaplanować rzeczywistą 
podróż, a także jak zwiedzać miejsca, które 
wydają się być poza zasięgiem portfela, dla 
przykładu spacerowaliśmy uliczkami w Jero-
zolimie przy pomocy aplikacji Google Maps. 
Udowodniliśmy też, że Internet jest źródłem 
rozrywki dla osób w każdym wieku, obejrze-
liśmy inspirujące i zabawne filmy na YouTube, 
wspominaliśmy o blogach hobbystycznych 
i kulinarnych. 

Wszystkie osoby, które mają obawy przed 
korzystaniem z sieci, zapraszamy do bibliotek 
w gminie, gdzie można bezpłatnie skorzy-
stać z Internetu, a w razie potrzeby poprosić 
o pomoc bibliotekarza.
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CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY 
Mniszek pospolity i podbiał pospolity. 
Czyżby naprawdę takie pospolite?

TERESASZYMAŃSKA 
ALEKSANDER 
KAJMOWICZ 

Mniszek pospolity 
(Taraxacum offici-
nale). 

Należy do bardzo licznej rodziny 
złożonych (Asteraceae). Jest to bylina, 
ok. 40 cm wys. o grubym, mięsistym, 
palowym korzeniu. Liście początkowo 
są w przyziemnej rozetce, ząbkowane, 
później wydłużają się. Koszyczki 
kwiatowe są żółte, osadzone na 
pustych w środku szypułach. Kwitnie 
głównie w maju i czerwcu. Owocem 
jest niełupka z pióropuszem włosków, 
które ułatwiają przenoszenie się 
nasion. Są to powszechnie znane 
dmuchawce. Jedna roślina wydaje 
w roku ok. 3000 nasion. Może też 
rozmnażać się wegetatywnie, czyli 
z  kawałków korzeni. Cała roślina 
zawiera gęsty, lepki, biały na powie-
trzu ciemniejący sok mleczny. Przez 
ten sok mniszek jest bardzo często 
błędnie nazywany mleczem. A mlecz 
– owszem rośnie u nas, ale jest to 
inny gatunek, a nawet kilka gatunków.  
(Jest wyższy i kwitnie jesienią). 

Mniszek pospolity występuje 
dziko w klimacie umiarkowanym 
całego świata. W  Polsce należy 
do najpospolitszych chwastów 
łąk, przydroży, zarośli, ogrodów, 
trawników i  siedlisk ruderal-
nych. Powszechnie traktuje się go 
jako uciążliwy chwast i  stara się 
wytępić. Jednak rozsądniej byłoby 
nie walczyć z nim tam, gdzie nie 
jest to konieczne. Jego obecność 
bardzo wzbogaca bioróżnorodność, 
która jest coraz bardziej zachwiana. 

Mniszek jest ważną rośliną miodo-
dajną. W czasie kwitnienia przyciąga 
roje pszczół i innych owadów. Miód 
z  mniszka ma złocistożółty kolor 
i szybko krystalizuje. Polecany jest 
przy zaburzeniach trawienia, przy 
wyczerpaniu, chorobach serca. 

Mniszek pospolity zwany jest też 
lekarskim. Należy do stosowanych od 
dawna ziół leczniczych. Znany był już 
w starożytności, a cenionym lekiem 
stał się w  XIII wieku. Surowcem 
leczniczym u mniszka jest głównie 
korzeń, ale również kwiat i całe ziele. 
Mniszek zawiera gorycze, garbniki, 
kwasy organiczne, sole mineralne 
np. wapń, fosfor, magnez, cynk, 
miedź, żelazo i  inne. Do dziś jest 
powszechnie stosowany w ziołolecz-
nictwie i wchodzi w skład mieszanek 
głównie związanych z  chorobami 
układu pokarmowego. 

Wszyscy zauważą, gdzie rośnie 
mniszek jak tylko zakwitnie w maju. 
Każdy, nawet tylko trochę wrażliwy 
na przyrodę mieszkaniec naszego 
miasta i  gminy, nie przejdzie 
obojętnie obok skweru, trawnika, 
a przede wszystkim łąki, na której 
najpierw złoci się w słońcu mniszek 

powszechnie nazywany mleczem, 
a  już za kilka, kilkanaście dni 
(zależnie od temperatury) unosi się 
biały puch z porozrywanych przez 
wiatr kulistych dmuchawców.

Podbiał pospolity (Tussilago 
farfara) 

Podobnie jak mniszek jest 
byliną z  rodziny złożonych. Jest 
jednym z  pierwszych sygnałów 
wiosny. Kwitnie od marca do 
kwietnia. Kwiatostany to złocisto-
żółte koszyczki, które pojawiają się 
przed rozwojem liści. Są chętnie 
oblatywane przez pszczoły, dla 
których są jednym z pierwszych na 
wiosnę źródeł wartościowego pyłku 
i nektaru. Kwiaty zamykają się przed 
nocą, a także przed deszczem i przy 
pochmurnym niebie. Zwieszają się 
wtedy na łodyżce i dobrze wówczas 
widać, że jest pokryta czerwona-

wymi łuseczkami. Po przekwit-
nieniu rozwijają się liście, które są 
na długich ogonkach. Ich kształt jest 
sercowaty, okrągławy, wielokątny. 
Gdy są młode to całkowicie pokrywa 
je kutner (srebrzyste włoski), u star-
szych kutner jest tylko na spodzie 
liścia. Liście rozwijają się przez całe 
lato, są dosyć duże (od 10 do 30 cm 
szerokości) i  tylko uważny obser-
wator wie, że wczesną wiosną były 
na tym miejscu żółte kwiatki, po 
których dawno nie ma nawet śladu. 
Podbiał rozrasta się z podziemnych 
kłączy, ale również przez nasiona. 

Należy do roślin leczniczych. 
Znany jest od bardzo dawna. Pisał 
o  nim już Hipokrates, później 
św.  Hildegarda z  Bingen. Jest 
typowym lekiem stosowanym 
w leczeniu dróg oddechowych. Nazwa 
łacińska Tussilago wywodzi się od 
słowa tussis – kaszel. Podbiał (kwiaty 

i liście) zawiera m.in. śluzy, garbniki, 
gorycze, olejki eteryczne i sole mine-
ralne (cynk, mangan, potas). Leki 
z podbiałem trzeba stosować zgodnie 
z zaleceniami z uwagi na to, że roślina 
zawiera silnie działające alkaloidy. 

Podbiał występuje w miejscach 
otwartych. Uważa się go za roślinę 
pionierską, rośnie na nasypach, 
żwirowiskach, w kamieniołomach, 
również (ale rzadziej) jako chwast na 
zaniedbanych, podmokłych polach. 
Preferuje gleby zwięzłe, gliniaste, 
wilgotne, o odczynie zasadowym. 
W  naszym terenie jest pospolity. 
Łatwo go zauważyć wczesną wiosną. 
Rzuca się w oczy ze względu na żółty 
kolor kwiatów i nie jest jeszcze zasło-
nięty innymi roślinami. Później, gdy 
są już tylko liście, trzeba się lepiej 
przyjrzeć, żeby go wypatrzeć. Chociaż 
zbyt trudne to nie jest, ze względu 
na charakterystyczne, wyżej opisane 
cechy tych liści. Ich poetycki opis 
można nawet znaleźć w  wierszu  
M. Konopnickiej: 

(...) spodem krzew drobny, trawy 
zroszone i ziele, 

Podbiał liście jak tarcze wysre-
brzone ściele.

 
Podsumowując:

Opisane wyżej dwie rośliny, 
chociaż mają w  polskiej nazwie 
botanicznej wyraz „pospolity” są ze 
względu na właściwości i znaczenie 
dla człowieka raczej wyjątkowe. Tylko 
dlatego, że rosną wszędzie i w dużych 
ilościach (zwłaszcza mniszek), 
a nawet są chwastami, nazywa się je 
pospolitymi. 

Mniszek pospolity (Taraxacum officinale) Podbiał pospolity (Tussilago farfara)

Nowe drzewaSTANISŁAWJAWORSKI

Wiosna to czas kiedy, 
jak wiadomo, sadzi 
się drzewa mając 

pewność, że nowe sadzonki 
przyjmą się i wyrosną na 
piękne okazy. Przy wjeź-
dzie do Tuchowa od strony 
Tarnowa, wokół tablic wita-
jących w mieście,  
posadzono w sobotę 
27 marca 2017 roku około 
150 drzewek. Akcję zorgani-
zowali członkowie „Koalicji 
na rzecz czystego powietrza 
w Tuchowie”. Burmistrz 
Tuchowa, jego małżonka, 
członkowie Zarządu Stowa-
rzyszenia eko-Aura Mało-
polska (Powietrze Tuchów), 
przedstawiciele Centrum 
Zdrowia Tuchów i Stowa-
rzyszenia „My Pogórzanie” 
oraz mieszkańcy miasta 
posadzili sadzonki różnych 
gatunków drzew, aby 
spełniło się hasło „Więcej 
tlenu, by ułatwić oddy-
chanie”. Ponad 30 osób 
dołożyło starań wcielenia 
hasła w czyn. Pracę zakoń-
czyło spotkanie w pobliskim 
Ośrodku Rekreacji Dolina 
Białej w Tuchowie.

W  jednym miejscu z  entuzja-
zmem i  głośno sadzi się nowe 
drzewa, a w innym z nie mniejszym 
entuzjazmem wycina się stare. Tak 
właśnie było z lipami przy kolejowym 
dworcu w Tuchowie. Urzędnicy Pana 
starosty bez wahania wydali zezwo-
lenie, a kolejarze dokonali reszty. Cóż. 
Teraz, w tej materii można wszystko. 
Tak, że drzewa należy sadzić, aby ktoś 

kiedyś miał co wycinać. Składam 
wątpliwe gratulacje urzędnikom 
Starostwa Powiatowego w Tarnowie, 
za popieranie złych decyzji. 

Należy pochwalić cenną inicja-
tywę, bo tlenu nigdy dosyć. Rodzi 
się jednak pytanie, czy takie akcje 
rozwiążą problem, jeśli w  ślad za 

nimi nie będą szły następne dzia-
łania. Czyste środowisko to nie tylko 
nowe drzewa – bo ostatnio bardzo 
dużo ich wycięto, nie tylko walka 
ze smogiem, ale też odpowiednia 
gospodarka odpadami. Wydawało 
by się, że w Tuchowie od kilku lat 
sprawa jest uregulowana. Jednak nie 

do końca. Problem stanowią tzw. eko-
-odpady. Jeszcze jesienią ubiegłego 
roku ograniczono ilość odbieranych 
tzw. brązowych worków do dwóch, 
tak jakby Tuchów był betonowy, 
a nie zielony. Według włodarzy firmy 
odbierającej, na posesjach nie spadały 
liście, nie kosiło się trawników i nie 
gromadzono chwastów z przydomo-
wych ogródków. Wolno jednak było 
samemu wywieźć każdą ilość tychże 
brązowych worków, ale otrzymać 
w zamian tylko dwa. Minęła zima 
i sprawa powraca. W dalszym ciągu 
są odbierane tylko dwa worki. Prze-
cież zawsze po zimie pojawiają się 
odpady roślinne, które trzeba usunąć. 
Wszystko pozostaje po staremu, choć 
nie do końca. Teraz jak wywiezie się 
odpady na wysypisko już nie dostaje 
się nawet dwóch worków, bo obsługa 
wysypiska ich po prostu nie ma. Jest 
i nowość. Zielone odpady najlepiej 
przywozić „luzem”, w swoich workach 
czy pojemnikach i osobiście zała-
dować je do kontenera. Podziwiam tu 

brak wyobraźni tego, kto wydał takie 
zarządzenie. Nieupoważniony czło-
wiek ma wykonywać pracę za obsługę 
i narażać się na wypadek. Widocznie 
przedsiębiorstwo jest tak bogate, że 
może płacić odszkodowania osobom, 
które uległy wypadkowi na terenie 
wysypiska śmieci. Nikomu nie życzę 
ani wypadku, ani konsekwencji z tym 
związanych, ale co będzie, jak do tego 
dojdzie. Takie działania zmuszą ludzi 
do palenia śmieci, gdyż nie każdy 
dysponuje odpowiednim pojazdem 
i nie każdy będzie chciał narażać się 
na upadek z kontenera. Może trzeba 
wystąpić do Gminnego Komen-
danta OSP w Tuchowie o zezwolenie 
palenia bioodpadów, jeśli Spółka 
Dorzecze Białej nie potrafi poradzić 
sobie z  problemem, ale wówczas 
zapomnijmy o czystym powietrzu.

Trzeba mieć nadzieję, że sprawa 
zostanie załatwiona z korzyścią dla 
mieszkańców, bo oni za te działania 
płacą i to wcale niemało. Należy też 
pamiętać, kto jest dla kogo. 
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DO STACJI TUCHÓW 
TRZY RAZY 
PRZYJEDZIE 
POCIĄG RETRO
KRZYSZTOFJASIŃSKI

13 maja 2017 roku 
(sobota), 
w oparach 

buchającej pary zabyt-
kowa lokomotywa wraz 
z wagonami, z prędko-
ścią 50 km/h, tym razem 
wyruszy w historyczną 
podróż z Nowego Sącza 
do Tarnowa z postojem 
w Tuchowie. Z Tarnowa 
wykona specjalny  
przejazd do Tuchowa 
i powróci do Tarnowa. 
Z Tarnowa powróci, 
z postojem w Tuchowie, do 
Nowego Sącza. To będzie 
wyjątkowy dzień w stacji 
Tuchów, aż trzy razy 
będziemy mogli zobaczyć 
z bliska pociąg retro i nim 
się przejechać.

Stowarzyszenie Miłośników Kolei 
z Nowego Sącza realizuje III edycję 
projektu pt. „Małopolskie Szlaki 
Turystyki Kolejowej” we współpracy 
z  województwem małopolskim. 
Celem projektu jest promocja tury-
styki i lokalnych atrakcji na terenie 
naszego województwa. W ramach 
projektu organizowany jest cykl 
ogólnodostępnych przejazdów 
pociągów turystycznych złożo-
nych z zabytkowego parowozu oraz 
wagonów retro na najciekawszych 
trasach Małopolski wraz z dodat-
kowymi atrakcjami w  wybranych 
miejscowościach, a także w pociągu, 
podczas jazdy. Będzie to pierwszy 
przejazd malowniczą trasą wzdłuż 
rzeki Białej z Nowego Sącza przez 
Grybów, Stróże, Bobową, Bogonio-
wice Ciężkowice, Gromnik, Tuchów 
do Tarnowa. Ze stacji Tarnów 
pociąg retro wykona specjalny kurs 
na trasie: Tarnów – Łowczówek 

Pleśna – Tuchów – Łowczówek 
Pleśna – Tarnów. Następnie powróci, 
z postojem w Tuchowie, do Nowego 
Sącza.

W składzie pociągu będzie loko-
motywa parowa Ty42-107 z 1946 roku 
oraz skład historycznych wagonów 
z lat 1920 – 1935 typu Gmhx, Bi, C 
z kolekcji Skansenu Taboru Kolejo-
wego w Chabówce. 

Tegoroczną, jak i  wcześniejsze 
edycje projektu „Małopolskie Szlaki 
Turystyki Kolejowej” zorganizuje 
Nowosądeckie Stowarzyszenie Miło-
śników Kolei, które dotację na ten 
cel otrzymało z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu „Małopolska 
Gościnna”.

W związku z wizytą specjalnego 
pociągu retro na tuchowskiej stacji 
nie braknie również atrakcji. Przy-
pomnijmy, że będzie to już czwarty 
przyjazd pociągu retro do Tuchowa. 

Pierwsza wizyta miała miejsce 
w 2006 roku, a ostatnia w roku ubie-
głym, wszystkie cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem.

Szczegółowy rozkład jazdy 
pociągu retro  

będzie dostępny na stronie 
internetowej Tuchowa.
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Wątpliwość
Znów wkrada się w Twoje serce,
a nawet nie daje ci żyć.
Niespodziewanie dopada
obawa, prześladowcza myśl. 

Zabiera ciszę – szum w głowie,
niepokój czaszkę rwie.
Czas podjąć dobrą decyzję,
powiedzieć tak, lub nie.

Ten duch coś szepcze do ucha,
ten cień cię wodzi za nos.
Szkaluje sumienie, podważa decyzje,
rujnuje i kusi, tajemniczy głos. 

Odważnie zdecyduj, gdzie prawda,
gdzie dobro i miłość, tam Ty.
Bóg jeden ci ścieżkę wyznaczył,
pokochał, więc otrzyj swe łzy.

   Janina Halagarda, 16.03.2017 r.

Moskaliki z Teściową 
w roli głównej

Kto powiedział, że Teściowa
to jest wiedźmą i bawołem,
temu zaraz utnę głowę
i powieszę przed kościołem!

Kto powiedział, że Teściowa 
jest leniwa i niezdarna,
temu najpierw spadnie głowa
z ręki Bożej, jest mocarna :) 

Kto powiedział, że Teściowa
to cholera jest i jędza,
tego kijem zaraz zdzielę,
i na spowiedź dam do księdza!

Jeśli powie ktoś: Teściowa
jadu więcej ma niż żmije,
tego w Bramie Miłosierdzia
ukrzyżuję i zabiję!

   Janina Halagarda, 05.02.2016 r.

Kartki z kalendarza - kwiecień Osiągnięcia UKS Four Bike
W sobotę 1 kwietnia 

2017 r. odbył się  
XI Ogólnopolski 

Wyścig Kolarski 
MTB o Puchar Ziemi 
Leżajskiej będący 
zarazem eliminacjami do 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w kategorii junior 
młodszy.

Na starcie stanęli zawodnicy klubu 
UKS GK FOUR BIKE.

W kategorii junior tuż za podium 
na miejscu IV uplasował się Albert 
Hudyka.

W  kategorii juniorka młodsza 
Gabriela Hudyka walcząc nie tylko 
z rywalkami, ale również z przezię-
bieniem zajęła 12. miejsce.

W dniach 8 i 9 kwietnia 2017 r. 
odbył się XVI Wyścig XC MTB 
„Rusza Peleton” Puchar Polski MTB 
XCO oraz eliminacje do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. W sobotę 
odbył się wyścig sztafet mieszanych. 
Uczestniczyły w nim pary: zawodnik 
i  zawodniczka z  danej kategorii 
wiekowej. Formuła znana jest ze 
sprintu sztafetowego w narciarstwie 
biegowym. W tej konkurencji wystar-
towała nasza zawodniczka Gabriela 
Hudyka w parze z Michałem Śliwiń-
skim z klubu Superior Zator, którzy 
wspólnie wywalczyli III miejsce. Na 
zdjęciach również Łukasz Heliza-
nowicz z Ewą Miłek, którzy zajęli 
I miejsce.

W  niedzielę odbył się wyścig 
indywidualny. Na bardzo wymaga-
jącej trasie ścigali się najlepsi kolarze 
górscy z całej Polski, a wśród nich 
nasi zawodnicy. I tak tuż za podium 
na IV miejscu w kategorii juniorka 
młodsza dojechała Gabriela Hudyka, 
w kategorii junior Albert Hudyka zajął 
X miejsce, w kategorii orlik Jakub 
Solarz zajął VII miejsce, a Wiktor 
Hudyka miejsce VIII.

Już niebawem kolejne starty. Trzy-
majcie kciuki.

Zarząd FOUR BIKe
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DZIEWCZĘTA Z GIMNAZJUM 
MISTRZYNIAMI POWIATU 
W PIŁCE RĘCZNEJ
ŁUKASZJUReK 

W poniedziałek  
10 kwietnia 2017 r. 
w Skrzyszowie 

odbył się gimnazjalny finał 
powiatowy w piłce ręcznej 
dziewcząt. W wyniku 
rywalizacji dziewczęta 
z Tuchowa zajęły pierwsze 
miejsce. W turnieju brało 
udział 4 drużyny: Wola 
Rzędzińska, Zakliczyn, 
Skrzyszów, Tuchów.

Wyniki:
Tuchów – Wola Rzędzińska 18:9
Zakliczyn Skrzyszów 7:16
Wola Rzędzińska – Skrzyszów 

3:13

Tuchów – Zakliczyn 11:2
Wola Rzędzińska – Zakliczyn 

9:11
Tuchów – Skrzyszów 8:7
Klasyfikacja Końcowa:
1. miejsce Tuchów
2. miejsce Skrzyszów
3. miejsce Zakliczyn
4. miejsce Wola Rzędzińska

Skład drużyny z  Tuchowa: 
Barnaś Patrycja, Bartkiewicz Beata, 
Galas Patrycja, Galus Justyna, 
Karwat Karolina, Kinga Scha-
bowska, Łątka Klaudia, Martuś 
Marcelina, Nalepka Natalia, 
Sosnowska Wiktoria, Sowa Sara, 
Wąs Anna, Wzorek Natalia, Zając 
Izabela

Trener: Wrona Ryszard

IV EDYCJA PALS PRZESZŁA DO HISTORII
IV turniej finałowy w Tuchowie

5 kwietnia br. w hali 
sportowej CKZiU 
w Tuchowie odbył 

się IV turniej finałowy 
Pogórzańskiej Amator-
skiej Ligi Piłki Siatkowej 
Kobiet. Jego organizatorem 
po raz kolejny był UKS 
LIDeR Tuchów. Turniej był 
zwieńczeniem rozgrywek 
ligowych, w których brały 
udział reprezentacje 5 gmin 
z powiatu tarnowskiego 
(UKS LIDeR MOSiR Tuchów, 
LO Gromnik, GAS Rozwój 
Szerzyny, MKS Ryglice, 
Gwiazdy Pogórze Ciężko-
wice, MKS Gromnik).

Te ciekawe, wywołujące wiele 
emocji oraz skupiające coraz większą 
rzeszę sympatyków spotkania, zorga-
nizowane pod patronatem TKKF 
w Ciężkowicach, już na stałe wtopiły 
się w „sportowy krajobraz” Pogórza 
Ciężkowickiego. Pogórzańska 
Amatorska Liga Siatkówki Kobiet 
– w opinii uczestników zmagań – 
okazała się strzałem w dziesiątkę, 
ponieważ pozwala rozwijać pasje 
i zainteresowania w sposób zorga-
nizowany. Rozgrywki prowadzone 
były od listopada 2016 r. Po pięciu 
miesiącach zmagań i  rozegraniu 
65 meczów wyłoniono zwycięzców 
i  rozdano pamiątkowe nagrody. 
Na uwagę zasługuje coraz wyższy 
poziom sportowy oraz organizacyjny 
rozgrywek. Zgodnie z ich formułą po 
rundzie zasadniczej wszystkie zespoły 
spotkały się na turnieju finałowym, 
w którym każda drużyna grała jeden 
set z przeciwniczkami; dodatkowo 
premiowany on był punktem doli-
czonym do wcześniejszego dorobku. 
Turniej w  Tuchowie był bardzo 
ciekawy i stał na bardzo wysokim 

poziomie sportowym. W  wielu 
akcjach zawodniczki pokazały dużą 
determinację i  wolę zwycięstwa. 
Licznie zgromadzona publiczność 
była świadkiem kilku niespodzianek, 
w których faworytki musiały uznać 
wyższość swych młodszych kole-
żanek. Zwycięzcą turnieju oraz całych 
rozgrywek został – zgodnie z ocze-
kiwaniami – zespół GAS Rozwój 
Szerzyny. Ta drużyna zdobywała 
swoje doświadczenie w  ubiegłym 
sezonie w  III lidze małopolskich 
rozgrywek piłki siatkowej.

Zawodniczki z  Tuchowa 
w  turnieju finałowym zajęły 
III miejsce, a w całych rozgrywkach 
uplasowały się tuż za podium, prze-
grawszy walkę o medal w ostatnim 
meczu ligowym z doświadczonym 
zespołem LO Gromnik. Drużyna 
z Tuchowa to jeden z najmłodszych 
zespołów w  lidze; zdecydowana 
większość zawodniczek jest w wieku 

kadetek. Możliwość rywalizacji ze 
starszymi koleżankami, jest ważnym 
elementem zdobywania doświad-
czenia i  siatkarskiego obycia na 
parkiecie. Dziewczęta z  każdym 
kolejnym sezonem prezentują coraz 
większe umiejętności, co dobrze 
rokuje na przyszłość.

TABELA KOŃCOWA 
TURNIEJU:

1. GAS Rozwój Szerzyny
2. LO Gromnik
3. UKS LIDER MOSiR Tuchów
4. MKS Ryglice
5. Gwiazdy Pogórze Ciężkowice
6. MKS Gromnik

TABELA KOŃCOWA LIGI PALS:
1. GAS Rozwój Szerzyny
2. Gwiazdy Pogórze Ciężkowice
3. LO Gromnik
4. UKS LIDER MOSiR Tuchów
5. MKS Ryglice

6. MKS Gromnik

Za najlepszą zawodniczkę 
IV  edycji PALS została uznana 
Natalia Sokulska (GAS Rozwój 
Szerzyny).

Duże słowa uznania należą się 
także opiekunom zespołów, którzy 
przygotowali drużyny i dbali o prawi-
dłowy przebieg rozgrywek:

Maciejowi Żyrkowskiemu – GAS 
Rozwój Szerzyny,

Sławomirowi Waśkowi – UKS 
Lider Tuchów,

Elżbiecie Lebryk – MKS Ryglice,
Magdalenie Pater – Gwiazdy 

Pogórze Ciężkowice,
Markowi Dziubanowi – LO 

Gromnik,
Kindze Zagórskiej – MKS 

Gromnik.
Organizator turnieju, UKS Lider 

Tuchów, składa podziękowanie 
sędziom zawodów: Sebastianowi 

Saradowi, Wiktorowi Przybyle, 
Wiktorowi Wątrobie, a także part-
nerom, wolontariuszom, sympa-
tykom oraz kibicom za wsparcie 
i życzliwość.

Dziękujemy wszystkim zawod-
niczkom za sportową postawę 
podczas całych rozgrywek.

UKS Lider MOSiR Tuchów 
(PALS) sezon 2016/17: Natalia Kita 
(kapitan zespołu), Elżbieta Lebryk, 
Anna Kozioł, Wiktoria Szczepańska, 
Kinga Schabowska, Beata Bartkie-
wicz, Alicja Wójcik, Patrycja Galas, 
Kinga Chrzanowska, Wiktoria 
Sosnowska, Emilia Kalupa, Martina 
Duran, Weronika Hajduk, Joanna 
Kordela, Monika Siedlik, Anna 
Kutypa, Magdalena Kutypa; trener 
zespołu Sławomir Wasiek.

organizator turnieju 
Sławomir Wasiek

koordynator rozgrywek 
Marek Dziuban

Anna Wąs reprezentantką 
województwa małopolskiego 
w finale centralnym OTWP

Anna Wąs po raz 
drugi z rzędu 
wygrała eliminacje 

wojewódzkie 
Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” 
i będzie reprezentować 
województwo małopolskie 
jako jedna z dwóch 
finalistek w finale 
centralnym turnieju.

W pisemnej części – teście skła-
dającym się z 30 pytań Ania zdobyła 
26 punktów, co dało jej równo-
rzędne pierwsze miejsce i awans 
do części ustnej. W części ustnej 
Ania odpowiadała jako druga, ale 
spośród wszystkich finalistów etapu 
ustnego w tej grupie zrobiła to najle-
piej, zdobywając 12,25 punktów.

Serdecznie gratulujemy 
i  życzymy sukcesu w  finale 
centralnym!

Zawodnicy 
grupy 
kolarskiej 
FOUR BIKe 
na Maratonie 
Rowerowym 
Cyklokarpaty 
2017

W sobotę 22 kwietnia 
w Jaśle odbyła się 
inauguracja sezonu 

Maratonów Rowerowych 
Kellys Cyklokarpaty 2017. 
Maratony Rowerowe Cykol-
karpaty to zawody kolar-
stwa górskiego, w których 
może wziąć udział każdy, 
kto posiada sprawny rower 
i kask.

Na starcie pojawiło się sporo zawod-
ników, nie tylko amatorów. Wśród 
uczestników nie zabrakło zawod-
ników grupy kolarskiej FOUR BIKE 
z Lubaszowej. W wyścigu kategorii 
HK1 kobiet 16-18 bezkonkurencyjna 
była Gabriela Hudyka, która pokonała 
pozostałe przeciwniczki i jako pierwsza 
przejechała linię mety. W kategorii HK 
open była również pierwsza! 

Wśród deszczu i  błota, ale 
z uśmiechem na twarzy oczywiście 
jako pierwszy w kategorii HM2 metę 
mijał Wiktor Hudyka, a wyścig open 
ukończył jako drugi. Pięknie spisał się 
również Jakub Solarz, który w kate-
gorii MM2 również był pierwszy, 
a wyścig open ukończył jako drugi. 
Albert Hudyka startował w kategorii 
HM1, jednak defekt opony uniemoż-
liwił mu dotarcie do mety w czołówce.

Zarząd FOUR BIKe
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Zabawy strażackie

Szkoła Podstawowa 
i Publiczne Gimnazjum

w Tuchowie

ZaPraSZają na

III PIKNIK SZKOLNY
pn. ZNANE I NIEZNANE KRAJE ŚWIATA

20 MAJA 2017 r. godz. 13.00
AMFITEATR W TUCHOWIE

STREFA II: Kulinaria

Kuchnie różnych stron świata – degustacje

Kuchnia dla głodnych – grillowanie
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Konkursy językowe
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Z A P R A S Z A M Y

Termin:  
sobota, 13 maja 2017 roku 

godzina 9:00 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej 
zaprasza na warsztaty szkoleniowe „Razem można skuteczniej”  

w ramach projektu „Kreujemy, budujemy i umacniamy aktywne 
społeczeństwo obywatelskie w gminie Tuchów”

Program warsztatów: 
 Zasady tworzenia i funkcjonowania 

organizacji pozarządowych 
 Prowadzenie obsługi finansowej i 

księgowej 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 Rola wolontariatu w organizacjach 
 Przykładowe spotkanie 

założycielskie 
 Wypełnianie wniosków do KRS i 

Urzędu Skarbowego 
 

Zapewniamy bezpłatne materiały 
szkoleniowe i wyżywienie 

Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Zapraszamy członków NGO, grup nieformalnych, liderów lokalnych 

Miejsce:  
Remiza OSP 

w Dąbrówce Tuchowskiej 
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Organizatorzy:
Ewa Stanisławczyk
Dom Kultury w Tuchowie
Towarzystwo Miłośników Tuchowa

Serdecznie zapraszają na

28 maja 2017 r. (niedziela) 

XXI Tuchowską Majówkę dla Matki

Pomóżmy tuchowskiej „CARITAS” 

 i Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych „NADZIEJA”  

w Tuchowie

Majówce towarzyszyć będą: kiermasze, wystawy, zabawy, konkursy, stoiska z tuchowską kiełbasą z grilla, 

gorącymi daniami i ciastami domowego wypieku

PROGRAM:

15.00 Rozpoczęcie majówki

15.10 Występy artystyczne:

 
* Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

 
* Przedszkole Publiczne w Tuchowie

 
* Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne  Przedszkole 

 
* Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tuchowie

 
* Formacje taneczne

 
* Tuchowskie zespoły artystyczne

Ponadto:

 
* Pokazy strażackie

 
* Aukcja dobroczynna

 
* Wręczenie dyplomów i nagród za szczególne osiągnięcia dzieci i młodzieży

19.30  Nabożeństwo majowe

20.00  Losowanie nagród majówkowych

20.30 – 23.00 Muzyczna biesiada majówkowa

Dom Kultury w Tuchowie

Termin:  
sobota, 20 maja 2017 roku 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej 
zaprasza na piknik edukacyjny „Ratujemy i pomagamy”  

w ramach projektu „Kreujemy, budujemy i umacniamy aktywne 
społeczeństwo obywatelskie w gminie Tuchów”

 
W programie między innymi: 

 
 Akcja honorowego krwiodawstwa 
 Upominki dla krwiodawców 
 Pokazy służb ratowniczych 
 Konkursy wiedzy o 

bezpieczeństwie z nagrodami 
 Występy artystyczne dzieci ze 

szkoły 
 Gry i zabawy dla dzieci 
 Kino plenerowe nad Białą 
 Poczęstunek dla uczestników 
 

Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Przez zabawę uczymy bezpiecznych zachowań nad wodą i na drodze 

Miejsce:  
Dąbrówka Tuchowska 

ZAPRASZAMY! 

Towarzystwo Oświatowe w Buchicach zaprasza dzieci, 
ich rodziców i mieszkańców na piknik „Rodzinnie i na wesoło”                

w ramach projektu
„Pozytywnie zakręcona integracja w Buchcicach”

Piknik rodzinny 

27 maja 2017 

Godzina 14:00 

Teren przy szkole 

Zapraszamy! 

 
W programie między innymi: 

 
 Konkursy i zabawy rodzinne 
 Rodzinne karaoke 
 Miasteczko dmuchańcowe 
 Występy dzieci i dorosłych 
 Malowanie twarzy 
 Skręcanie zwierzątek z 

balonowych rurek 
 Bańki mydlane 
 Loteria fantowa 
 Poczęstunek dla wszystkich 

uczestników – grill, domowe 
wypieki, lody, napoje 

 

Na wszystkich czeka mnóstwo atrakcji, muzyka, zabawa i dobry humor gwarantowane! 

Projekt dofinansowany ze 
środków programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 
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Mc Silk – rap do utraty tchu 
oraz rekreacyjny spacerek z kijkami

Zew natury: „Powietrze Tuchów”  
koalicja na rzecz zdrowia,  
czystego powietrza i kultury życia

Prawdopodobnie 
najszybszy raper 
świata. Skuteczny 

promotor wizerunku Polski 
na świecie, którego teledysk 
obejrzało blisko  
10 mln internautów. Śpie-
wający w siedmiu językach. 
Autor dwóch płyt, którego 
charakteryzuje muzy-
kalność, dojrzałe teksty, 
kompozycje i brzmienie na 
najwyższym poziomie.  
MC Silk to prawdziwa 
muzyczna petarda.  
Pochodzący z Tarnowa, 
mieszkający obecnie 
w Krakowie twórca  
jest niewątpliwie kimś 
wyjątkowym na polskiej 
scenie muzycznej. Na scenie 
3 MAJ SIę Festival  
w Tuchowie wystąpi  
6 maja o godz. 19.00. 

Świat usłyszał o nim w 2011 roku, 
kiedy dał się poznać z umiejętności 
szybkiego rapowania. Wielokrotnie 
prezentował się także z innych stron, 
nierzadko zaskakując widownię. 
Jest wykonawcą, którego nie sposób 
jednoznacznie określić. Ma umie-
jętność konstruowania skompliko-
wanych rymów — sam wielokrotnie 

przyznaje, że etap tworzenia warto-
ściowego przekazu jest jednym 
z  najważniejszych. Tematyka, 
jaką porusza jest dla niego ważna, 
choć często z przymrużeniem oka 
opowiada o otaczającym świecie. MC 
Silk jest szczególnie doceniany jako 
tekściarz, nie tylko przez środowiska 
muzyczne. Jego materiały na serwisie 
YouTube oglądają miliony widzów, 
a  on sam najbardziej cieszy się 
z dobrego odbioru swojej twórczości. 

MC Silk, a właściwie Daniel Ciupryk 
zainteresował się rapem w latach 90. 
Pochłaniał zagraniczne produkcje 
raperów, dlatego przygodę z własną 
twórczością rozpoczął od utworów 
w języku angielskim. Pierwsza płyta 
z 2011 r., „Love against the machine” 
składa się niemal w całości z takiego 
repertuaru. Później przyszła kolej na 
teksty w języku polskim. Po reali-
zacji wielu projektów dodatkowych, 
jak np. akcji społecznych, w które 

chętnie się angażuje, w listopadzie 
2016 roku ukazała się płyta „Rapunk”. 
MC Silk od wielu lat był pionierem 
grania hip-hopu z żywym bandem 
i  takie granie praktykuje do dziś. 
Praca całego zespołu daje w połą-
czeniu z jego umiejętnościami znako-
mite połączenie na scenie. Będą się 
mogli o  tym przekonać widzowie 
kolejnej edycji muzycznej majówki 
na tuchowskim rynku. 

W tym roku 3 MAJ SIĘ ZDRÓW 
Festival odbywa się pod hasłem 
poprawy jakości powietrza na 
Pogórzu. Przed częścią muzyczną 
imprezy zaplanowano rekreacyjny 

spacerek z  kijkami pod hasłem 
„Oddech sportu”. Początek na 
rynku o  godz. 13.00. Planowana 
trasa przebiega w stronę Łowczowa, 
dalej przez dolinę w Buchcicach na 
wzgórza Mesznej Opackiej i powrót 
do centrum miasta około godz. 16.00. 
Partnerami w organizacji tej części 
są PTG „Sokół – Świat Pracy” 
oddział w Tuchowie oraz Stowarzy-
szenie Społeczności Lokalnej „Moje 
Siedlisko”. Pamiętając o  tym, jak 
ważna dla zdrowia jest aktywność 
na świeżym powietrzu spacerować 
można – oczywiście – także bez 
kijków. 

Wybór sposobu ogrze-
wania domu nie 
należy na łatwych 

wyborów. Często nie wiemy 
jaką technologię wybrać, 
jaki kocioł będzie odpo-
wiedni dla naszego domu 
i ile zapłacimy za jego 
ogrzewanie.

Organizatorzy 3MAJ SIĘ 
FESTIVAL zapraszają na wystawę 
urządzeń grzewczych! Podczas festi-
walu będzie możliwość zapoznania 
się z ofertą wiodących producentów 
urządzeń grzewczych.

Mieszkańcy będą mieć możli-
wość obejrzenia kotła, poznania 
zasady jego działania, skalkulowania 
kosztów i uzyskania fachowej porady 
instalatorów.

Sobota 6 maja 2017 r. – rynek 
w Tuchowie, od godz. 13:00!

Chcesz wiedzieć jaki kocioł jest 
najlepszy? Szukasz ekologicznych 
i  ekonomicznych rozwiązań? Nie 
kotłuj się z  myślami! Przyjdź na 
3MAJ SIĘ FESTIVAL i dowiedz się 
co w piecu piszczy!

W  ramach realizowanych 
programów wymiany pieców 
w  Małopolsce dopuszczane do 
zamontowania są kotły co najmniej 
5 klasy spełniające normy wyzna-
czone w unijnych rozporządzeniach 
w sprawie „ekoprojektu”.

Lista niskoemisyjnych urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe speł-
niających wymagania ekoprojektu: 
http://powietrze.malopolska.pl/
ekoprojekt/

Warto też wiedzieć, że 1 lipca 
2017 r. wchodzi w życie uchwała 
antysmogowa dla Małopolski.

Ogranicza ona powstawanie 
nowych źródeł emisji zanieczysz-
czeń:

•	od	1	lipca	2017	mogą	być	insta-
lowane tylko kotły spełniające normy 
wyznaczone w unijnych rozporządze-
niach w sprawie ekoprojektu (emisja 
pyłu do 40 mg/m³).

Wyznacza długie okresy przej-
ściowe: 

•	 do	 końca	 2022	 roku	 (6	 lat)	
– wymiana kotłów na węgiel lub 
drewno, które nie spełniają żadnych 
norm emisyjnych,

•	do	końca	2026	roku	(10	lat)	–	
wymiana kotłów, które spełniają 
podstawowe wymagania emisyjne 
(klasa 3 lub 4),

•	istniejące	kotły	klasy	5	mogą	być	
eksploatowane bezterminowo.

Wprowadza wymagania dla 
jakości paliw:

•	od	1	lipca	2017	r.	zakaz	stoso-
wania mułów i flotów węglowych,

•	zakaz	spalania	drewna	o wilgot-
ności powyżej 20% (suszenie przynaj-
mniej 2 sezony).

Wprowadza obowiązki dla 
właścicieli kominków:

•	od	1	lipca	2017	r.	nowo	insta-
lowane kominki muszą speł-
niać wymagania ekoprojektu, 
•	 od	 2023	 r.	 istniejące	 kominki	
o sprawności cieplnej poniżej 80% 
muszą zostać wyposażone w urzą-
dzenie redukujące emisję pyłu do 
poziomu ekoprojektu (np. elektro-
filtr).

Więcej na temat uchwały anty-
smogowej dla Małopolski można 
przeczytaj na stronie: http://powie-
trze.malopolska.pl/antysmogowa

Robimy kocioł ekologiczny – 
pokaz ekologicznych kotłów w Tuchowie
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Zabawa 
w czystej 
postaci!
Czekasz na coś optymi-

stycznego? Pragniesz 
tego, jak czystego 

powietrza? I pewnie chcesz 
to mieć bardzo, bardzo 
szybko? To bądź gotów,  
bo szósta edycja  
3maj się Festival startuje 
już 6 maja. Tym razem 
odkrywamy pozytywne 
przestrzenie muzyczne 
z KASIĄ KOWALSKĄ 
i podkręcamy  
proekologiczne działanie 
w rytm fast rappingu  
MC SILK’a. 

Będą same hity w czystej postaci 
Kasi Kowalskiej i „Rapunk” aż do 
utraty tchu. Gwiazda wieczoru zagra 
program „The best of…”, a MC SILK 
zaśpiewa na najwyższych obro-
tach. Zjednoczymy nie tylko dwie 
odmienne przestrzenie muzyczne, 
ale także różne inicjatywy i organi-
zacje, dla których ekologia, zdrowy 
styl życia, a przede wszystkim czyste 
powietrze są najważniejsze.

Rozpoczynamy od nordic 
walking-u, czyli rekreacyjnej space-

rologii wokół Tuchowa. Nie zabraknie 
także solidnej dawki zdrowia i profi-
laktycznych porad medycznych. 
Świeży powiew sztuki zapewnią 
zespoły muzyczne i  taneczne 
z tuchowskiego Domu Kultury oraz 
grupa teatralna z Ośrodka Psycho-
terapii. Odbędzie się również finał 
i wernisaż konkursów plastycznego 
oraz fotograficznego „Światłoczuli – 
choroba bez wstydu”. 

Pełną piersią będziemy rozmawiać 
o „Powietrzu Tuchów” i zachęcać do 
wspierania Koalicji na rzecz zdrowia, 
czystego powietrza i  kultury życia. 
Dobrą atmosferę zapewnią strefy zabaw 
dla dzieci, nowych technologii, ekologii, 
kulinariów i  lokalnych produktów. 
Przez cały dzień zrobimy wielki kocioł 
doskonałej zabawy, ale też świadomej 
i  rozważnej edukacji ekologicznej. 
Zapraszamy na muzykę, maj i medycynę 
w czystej i naturalnej postaci. 

Organizatorzy: 
Centrum Zdrowia Tuchów, 

Fundacja Zdrowym Być, Stowa-
rzyszenie „Eko-Aura Małopolska” 
Powietrze Tuchów, radio RDN Mało-
polska i Dom Kultury w Tuchowie. 

Patronat: 
Burmistrz Tuchowa 
Patronat medialny: 
Gazeta Krakowska, Tarnów.in, 

Tarnów.net.pl, Kurier Tuchowski, 
Tuchów - Warto zobaczyć, Kurier 
Dąbrowski, Radio RDN Małopolska, 
Temi, Tarnowska.TV, Tarnowskie-
info, MiastoiLudzie. 
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Ikona polskiego popu 
i rocka. Jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych 

rodzimych artystek. Autorka 
kompozycji z czołówek list 
przebojów. Jej pełnego 
przebojów, magii i niesa-
mowitej energii koncertu 
„The Best Of” będą mogli 
wysłuchać wszyscy, którzy 
w sobotę 6 maja odwiedzą 
tuchowski rynek. Kasia 
Kowalska będzie gwiazdą 
tegorocznego 3 MAJ SIę 
ZDRóW Festival. 

Wokalistka, kompozytorka, 
autorka tekstów. Jako nastolatka, 
na znak buntu, z głową ogoloną jak 
Sinead O’Connor, uciekła z domu 
na festiwal do Jarocina. Już wtedy 
muzyka była dla niej czymś niezwy-
kłym, ogromnym źródłem emocji. 
Dziś to ona, poprzez swą muzykę, 
daje ludziom wyjątkowe emocje 
i siłę, by zmierzyć się z codzienno-
ścią. Ma na koncie wiele prestiżo-
wych nagród, w  tym: Fryderyki, 
Superjedynki, MTV European Music 
Awards, oraz ponad milion sprze-
danych płyt. Każdy z jej albumów 
pokrył się kilkakrotną platyną. Jest 
autorką wielu przebojów: Prowadź 
mnie, Coś optymistycznego, Wyznanie, 
Wyrzuć ten gniew, Spowiedź, Co 
może przynieść nowy dzień. Choć 
od wydania pierwszej płyty minęło 
wiele czasu i wiele w  jej życiu się 
wydarzyło, to pewne rzeczy pozo-
stają niezmienne: wielka miłość do 
muzyki i pasja, z jaką ją wykonuje. 
W  ubiegłym roku opublikowała 

singiel Aya, który jest następstwem 
zmian w jej życiu. Tytuł to skrót od 
rytualnego psychodeliku ayahuasca, 
który spożywają południowoame-
rykańscy Indianie. Artystka odwie-
dziła ich podczas podróży po tym 
kontynencie. W nowym materiale 
śpiewa: Rzuć za siebie – zwątpień 
czarnych garść, zajrzyj w  siebie – 
w świat jaskrawych barw. Wszystko, 
czego pragniesz, jest już w  Tobie. 
Kompozycja prezentuje bardziej 
pozytywne podejście do życia i twór-
czości, niż to zawarte na poprzed-
nich płytach. Także muzycznie 
jest bardzo interesująco. Artystka 
miesza blues ze starym, dobrym, 
gitarowym rockiem, a  wszystko 
przyprawia odrobiną tajemniczego 
etno. Udowadnia, że wciąż ma bardzo 
mocny, rockowy wokal oraz ogromne 
pokłady scenicznej energii do uwol-
nienia. Oprócz nowego materiału 
w Tuchowie można się spodziewać 
także wykonania największych prze-
bojów Kasi Kowalskiej. Początek tego 
koncertu – po występie MC Silka – 
około godz.20-ej.

Zainicjowany przez Centrum 
Zdrowia Tuchów 3 MAJ SIĘ ZDRÓW 
współorganizują: Fundacja Zdrowym 
Być, RDN i Dom Kultury w Tuchowie. 
W tym roku, w związku z zawiąza-
niem koalicji dla czystego powietrza 
na Pogórzu, do tego grona dołączyła 
także grupa działaczy Powietrza 
Tuchów oraz stowarzyszenie Mamy 
Tarnów. 

Tutaj link do nowego utworu Kasi 
Kowalskiej Aya: 

https://www.youtube.com/
watch?v=IFyRveSBGWI

Kasia Kowalska na 
tuchowskim rynku
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W celu poprawy stanu zdrowia i samodzielności podopieczni
pod opieką specjalistów uczestniczą w zajęciach, odbywających
się w dni robocze,  od rana do godzin popołudniowych.  

R E K L A M A

Znamy już nie tylko 
pierwsze efekty 
pracy nowego typu 

placówek opieki senioralnej 
w naszym kraju, ale także 
wnioski płynące z ich 
funkcjonowania. Wysoka 
jest efektywność terapii 
poprzez zgromadzenie 
specjalistów wielu dyscyplin 
w jednym miejscu, a także 
dzięki zastosowaniu 
rehabilitacji. Brakuje 
natomiast systemowych 
rozwiązań komunikacyjnych 
pomiędzy personelem 
placówek a lekarzami 
pierwszego kontaktu, pod 
których opiekę wracają 
pacjenci po pobycie 
w Dziennym Domu Opieki 
Medycznej.

Na takie aspekty zwraca uwagę 
specjalista geriatrii Iwona Kurowska 
z  Dziennego Domu Opieki 
Medycznej w Wierzchosławicach. Jej 
zdaniem oprócz znacznej poprawy 
sprawności motorycznej wielu 
pacjentów, udało się także uzyskać 
u nich lepszą kontrolę nadciśnienia 
czy cukrzycy. Dzięki temu, że DDOM 
prowadzi Centrum Zdrowia Tuchów 
dysponujące szerokim zapleczem 
diagnostycznym, dobrze sprawdza 
się szybka ścieżka diagnostyczna, 
która była już wdrażana w związku ze 
zdiagnozowaniem nowych schorzeń 
u podopiecznych. Nie bez znaczenia 
jest również aspekt psychologiczny.- 
Odnotowujemy poprawę w leczeniu 
depresji. Dzięki pracy psychologa, 
odpowiedniej terapii zajęciowej 

i  leczeniu, pacjenci stają się silniejsi 
psychicznie. Sporo pracujemy również 
z rodzinami chorych. Chodzi o to, by 
nauczyć je żyć z chorobą czy wieloma 
chorobami, którymi pacjent jest obcią-
żony. Także w  tym zakresie widzę 
duże postępy – relacjonuje Iwona 
Kurowska. Kilkunastu podopiecz-
nych zakończyło już leczenie 
w  DDOM. Systematycznie przyj-
mowani są kolejni. Placówka jest 
przygotowana do udzielania pomocy 
szczególnie osobom z  umiarko-
wanym stopniem niepełnospraw-
ności. Chodzi o trudności w układzie 
ruchu, jak i problemy w codziennym 
funkcjonowaniu, w  samoopiece, 
zdolności do wykonywania prostych 
codziennych czynności, jak mycie, 
czesanie czy przygotowanie posiłków. 
Do DDOM przyjmowani są także 
pacjenci z  deficytami w  zakresie 
funkcji poznawczych, z rozpoczy-

nającymi się procesami otępiennymi. 
Podstawowym warunkiem przy-
jęcia do domu jest pobyt w szpitalu 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. - To 
wynika z  faktu, że według badań 
wiele hospitalizacji poprawiając 
stan zdrowia chorego jednocześnie 
pogarsza zdolności pacjenta do samo-
opieki – tłumaczy geriatra. Według 
niej nowy typ placówek bardzo 
dobrze wpisuje się w mapę potrzeb 
w zakresie opieki senioralnej. Nato-
miast rozwiązaniem, którego brakuje 
jest współpraca ze środowiskiem 
medycznym, z jakim pacjent funkcjo-
nuje na co dzień. - Chodzi o trudności 
w komunikacji z  lekarzami pierw-
szego kontaktu, do których pacjent 
potem wraca. W naszym DDOM-ie 
w Wierzchosławicach staramy się tę 
komunikację usprawnić, natomiast 
systemowo przekazywanie informacji 
jest trudne – podsumowuje Iwona 

Kurowska. Dodajmy, że w zespole 
znajdują się także: lekarz rehabilitacji, 
psycholog, logopeda, farmakolog, 
terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, 
dietetyk, opiekunowie medyczni 
i pielęgniarki. Obecność tych specja-
listów gwarantuje fachowe udzielenie 
pomocy pacjentom, dotkniętym 
wieloma schorzeniami. Placówka 
prowadzi też rehabilitację leczniczą. 
– Jestem tu miesiąc i już widzę postęp 
– wyznaje pani Janina z Wierzcho-
sławic. - Po wylewie miałam trochę 
sparaliżowaną rękę, ale po przebytej 
rehabilitacji czuję się dużo lepiej, 
dlatego chętnie wyko-
nuję ćwiczenia. Cieszę 
się też, że w  domu 
mogę spotkać się 
z innymi pacjentami, 
by wspólnie poroz-
mawiać. Świadczenia 
w  Dziennym Domu 
Opieki Medycznej są 
kierowane do osób 
niesamodzielnych, 
w pierwszej kolejności 
tych, które ukończyły 
65 lat. Diagnostyka 
i  leczenie pacjentów 
w  starszym wieku 
nie jest związane 
z koniecznością cało-
dobowej hospitali-
zacji. Chorzy przeby-
wają w DDOM w dni 
powszednie w godzi-
nach od 7.00 do 17.00. 
Sprawność osób, które 
starają się o przyjęcie 
do placówki powinna 
oscylować w zakresie 
od 40 do 65 punktów 

tak zwanej skali Barthel. Czas 
pobytu w Dziennym Domu Opieki 
Medycznej jest ustalany indywidu-
alnie, ale nie może być krótszy niż 
30 dni i dłuższy niż cztery miesiące. 
Szczegółowych informacji można 
uzyskać telefonując pod numer:  
882 139 607.  Realizacja projektu 
„Twoja droga do zdrowia”, dzięki 
któremu Centrum Zdrowia Tuchów 
uruchomiło DDOM w Wierzcho-
sławicach jest finansowana z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
„Wiedza Edukacja Rozwój”. 

Słabe i mocne strony nowych placówek medycznych
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Tak, to już w maju! Dwa 
hity światowego kina, 
które są znane przez 

wielu widzów na całym 
świecie będą do obejrzenia 
na tuchowskim ekranie. 

Mowa tutaj oczywiście o kolejnej 
części Szybcy i wściekli 8 oraz o filmie 
Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara. 
Widzowie już z  niecierpliwością 
czekają na obie premiery. Będzie 
szybko, wściekle, a zarazem mrocznie 
i tajemniczo. „Szybcy i wściekli” tym 
razem pokonają tysiące kilome-
trów od ciepłej Kuby po arktyczne 
wybrzeża morza Barentsa, a wszystko 
po to, aby uratować osobę, która ich 
zjednoczyła i uczyniła z nich rodzinę, 
bez której nie da się żyć. Potwier-
dzają oni tezę, że szybkie samochody 
i zgrana drużyna potrafią rozwiązać 
niemal każdy konflikt. Co natomiast 
u kapitana Jacka Sparrowa? Komu 
tym razem podpadł? Okazuje się, że 
to sprawa sprzed lat. Złowrogi korsarz 
Salazar ucieka z mitycznego więzienia 
i planuje wymordować wszystkich 
piratów na wodach. Jak się okazuje 
przeszkodzić mu może w tym wesoły, 
dobrze znany kapitan czarnej perły, 
Jack Sparrow. Jednak, żeby do tego 
doszło musi zdobyć Trójząb Posej-
dona. Czy podoła zadaniu przeko-
namy się już w dniu premiery 26 maja. 
Dla dzieci również przygotowaliśmy 
doskonałe projekcje pełne zabawnych 
zwrotów akcji, są to bajki Dzieciak 
rządzi  oraz Riko prawie bocian 2D.

Oprócz filmowych premier po raz 
pierwszy w kinie Promień w Tuchowie 
będziemy świadkami niebywałego 
wydarzenia. Mianowicie 13 maja 
o  godz. 19:00 z  Teatru Bolszoj 
w Moskwie retransmitowany będzie 
spektakl – balet pt. Jezioro Łabędzie. 
Historia moskiewskiego baletu sięga 
czasów carskiej Rosji (1776). Miłość 
rodziny carskiej do baletu zaowoco-
wała niezwykłym rozwojem tej sztuki 
na dwóch najważniejszych scenach 
imperium – Moskwy i Petersburga. 
Na moskiewskiej scenie Jezioro łabę-
dzie pozostaje stale w repertuarze, 
a podwójną, arcytrudną główną rolę 
dobrej, zaklętej w łabędzia księżniczki 
Odetty i złej Odylii, córki Czarow-
nika, wykonują kolejne pokolenia 
najwybitniejszych balerin: od Galiny 
Ułanowej, przez Maję Plisiecką, po 
Swietłanę Zacharową. Wirtuozeria 
zespołu stoi na najwyższym, czasem 
aż niewiarygodnym poziomie. Na jego 
występy baletomani wszystkich więk-
szych miast świata czekają z ogromną 
niecierpliwością. Dlatego też kierow-
nictwo tej czołowej operowo-bale-
towej sceny Rosji zdecydowało się, 
wzorem The Metropolitan Opera, na 
organizację transmisji przedstawień 
baletowych do kin drogą satelitarną 
i w jakości HD. 

Serdecznie zapraszamy!

   Dzieciak rządzi
Pewnego dnia w życiu siedmio-

letniego Tima pojawia się młodszy 
braciszek. Tim natychmiast zdaje 

sobie sprawę, 
że ubrany 
w  garnitur, 
n o s z ą c y 
t e c z k ę 
i   zacho-
wujący się 
jak rasowy 
biznesmen 
d z i e c i a k 
jest zagro-
żeniem dla 
jego nieza-

chwianej dotąd pozycji w rodzinnym 
domu. Gdy Tim postanawia odzy-
skać utraconą pozycję, natrafia na 
trop tajemnego spisku, który może 
zmienić równowagę sił na świecie. 
Przekonuje się przy tym, że kluczem 
do tajemnicy jest jego młodszy brat. 
Rywale muszą zapomnieć o dzielą-
cych ich różnicach, ocalić rodziców, 
przywrócić porządek na świecie 
i  udowodnić, że więzy rodzinne 
są siłą, której nic nie jest w stanie 
pokonać.

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem 
5 maja – 10 maja 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D z dubbingiem
13 maja – 17 maja 
godz. 10:00*, 15:00
14 maja – kino nieczynne

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

  Bikini Blue
A n g l i a , 

M a n c h e -
ster. Koniec 
II   wojny 
światowej. 
Skoro świat 
o s z a l a ł , 
czemu my nie 
możemy? Na 
chwilę zapo-
mnieć o tym 
co  było, 
oderwać się 

od przytłaczającej rzeczywistości i jak 
niczym nieskrępowani nastolatkowie 
całować się na plaży? I tak nic nie 
jest takie, jakie się wydaje. Nie ma 
jednej prawdy, a być może jedynym 
sposobem na powrót do normalnego 
życia jest szaleństwo?

Seanse: 
Wersja 2D
5 maja – 10 maja godz. 17:00

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

   Chata
Mack jest 

szczęśliwym 
m ę ż e m 
i   o j c e m 
t r o j g a 
w s p a n i a -
łych dzieci. 
P e w n e g o 
dnia jego 
r o d z i n ę 
d o t y k a 
t r a g e d i a . 
Najmłodsza 

córka Missy zostaje porwana. 
Wszelkie dowody wskazują na 
morderstwo, choć ciała nie udaje 
się odnaleźć. Mack popada w coraz 
głębszą rozpacz, która powoli 
oddziela go od świata i  rodziny. 

Kilka lat po tragedii otrzymuje 
tajemniczy list z  zaproszeniem 
do leśnej chaty, w której rozegrał 
się dramat Missy. List wydaje się 
pochodzić od samego Boga. Pełen 
wątpliwości i obaw Mack decyduje 
się na spotkanie z nieznanym, które 
okaże się być niezwykłym doświad-
czeniem pozwalającym zrozumieć 
sens rodzinnej tragedii i zupełnie 
inaczej spojrzeć na życie i świat.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
5 maja – 10 maja godz. 19:30

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

   Mały Jakub
Jakub nie 

może pozbyć 
się wrażenia, 
ż e  g d y 
p r z e b y w a 
w pracy, ktoś 
nieustannie 
z a k r a d a 
się do jego 
mieszkania. 
Pr z y pu s z -
c z e n i a 
p o t w i e r -

dzają się, gdy przyłapuje intruza na 
gorącym uczynku. Jest nim kilku-
nastoletni chłopiec, jego imiennik 
– Jakub. Spotkanie z nieproszonym 
gościem stanie się dla mężczyzny 
szansą do zmierzenia z odległymi, nie 
zawsze wygodnymi wspomnieniami 
z dzieciństwa. Konfrontacja ta będzie 
również początkiem do zdobywania 
wiedzy o samym sobie – niespodzie-
wanej, mrocznej, zepchniętej gdzieś 
poza granice codziennego postrze-
gania...

Seanse: 
Wersja 2D
13 maja – 17 maja godz. 17:00
14 maja – kino nieczynne

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

   Gold
K e n n y 

W e l l s 
ostatnio nie 
ma szczę-
ścia w  inte-
r e s a c h . 
R o z p a c z -
l i w i e 
potrzebuje 
więc spek-
takularnego 
prze łomu. 
Postanawia 

zdobyć fortunę dzięki swemu 
zamiłowaniu do przygód i ryzyka. 
Wraz z  szanowanym podróżni-
kiem Michaelem Acostą wyrusza 
do Indonezji, by w sercu tamtejszej 
dżungli szukać złota. Ryzyko jest 
ogromne, mało kto wierzy w powo-
dzenie misji, a  jednak przeczucie 
Wellsa okazuje się prawdziwe. 
W jednej chwili z podupadającego 
biznesmena staje się milionerem 
i  gwiazdą Wall Street. Ale tam, 
gdzie są wielkie pieniądze, zaczy-
nają się wielkie kłopoty. Chętnych 
do podziału złotego tortu znajduje 
się coraz więcej: począwszy od indo-
nezyjskich władz, poprzez różnej 
maści cwaniaków, a na CIA kończąc. 
Kenny Wells zamiast cieszyć się 
luksusem, będzie musiał zmierzyć 
się z ludźmi, dla których oszustwo 
to chleb powszedni.

Seanse: 
Wersja 2D 
12 maja – 17 maja godz. 19:30
13 i 14 maja – seans odwołany

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

   Riko prawie bocian 2D
Rysio jest 

w r ó b l e m 
p r z y g a r -
niętym przez 
parę bocianów. 
Kiedy przy-
brani rodzice 
m i g r u j ą 
do Afryki, 
bohater, prze-
konany, że też 
jest bocianem, 
wyrusza ich 

śladem w pełną przygód podróż, korzy-
stając z wszelkich możliwych środków 
transportu. Towarzyszą mu nowi przyja-
ciele - ekscentryczna sowa i narcystyczna 
papuga, która marzy o karierze gwiazdy 
disco.

Seanse: 
Wersja 2D 
19 maja – 24 maja 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 3D 
1 czerwca godz. 10:00*, 15:00
9 czerwca – 14 czerwca 
godz. 10:00*, 15:00

Uwaga! W dniu 1 czerwca 
ceny biletów wynoszą 10 zł 
dla wszystkich widzów

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

   Szybcy i wściekli 8
D o m 

i Letty cieszą 
się swym 
miesiącem 
miodowym, 
Brian i  Mia 
w y c o f a l i 
się z  gry, 
a  reszcie 
ekipy udało 
się znaleźć 
oczyszczającą 
namiastkę 

normalnego życia. To właśnie wtedy 
pojawia się ona. Tajemnicza kobieta 
(Charlize Theron), która wciąga Doma 
w niebezpieczny świat, z którego nie 
ma ucieczki. Dom zdradzi najbliż-
szych. Wszystkich czeka czas pełen 
prób i  testów, jakich nie widzie-
liśmy dotąd w kinie. Od wybrzeży 
Kuby przez ulice Nowego Jorku po 
lody arktycznego morza Barentsa – 
„Szybcy i wściekli” przemierzą świat, 
by powstrzymać zło i chaos. I uratować 
tego, który uczynił ich rodziną.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
19 maja – 24 maja 
godz. 17:00, 19:30

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

   Piraci z Karaibów: 
Zemsta Salazara 

Nikczemny kapitan Salazar 
(Javier Bardem) wraz ze swoją załogą 
piratów-zjaw ucieka z Diabelskiego 
Trójkąta i  poprzysięga zemstę na 

wszystkich 
p i r a t a c h . 
N i e u n i k -
nionej zagła-
dzie próbuje 
z a p o b i e c 
Jack Sparrow 
( J o h n n y 
D e p p ) . 
D o w ó d c a 
„ C z a r n e j 
P e r ł y ” 
w y r u s z a 

w  podróż, by odnaleźć Trójząb 
Posejdona, mistyczny artefakt 
dający władzę nad morzami, i użyć 
go w walce przeciwko Salazarowi.

Seanse: 
26 maja – 1 czerwca 
godz. 10:00*, 17:00 – Wersja 3D 
dubbing
godz. 19:30 – Wersja 2D napisy

2 czerwca – 7 czerwca 
godz. 10:00*, 17:00 – Wersja 2D 
dubbing
godz. 19:30 – Wersja 3D napisy

9 czerwca – 14 czerwca 
godz. 17:00 – Wersja 3D dubbing

Uwaga! W dniu 1 czerwca 
ceny biletów wynoszą 10 zł 
dla wszystkich widzów

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

*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

M A J Ó W K A  Z  K U LT U R Ą
N a j g o r ę t s z e  p r e m i e r y  r o k u  w  k i n i e  P r o m i e ń !

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien

9 czerwca – 14 czerwca

R E K L A M A
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3 czerwca

27 maja

11  czerwca

25  czerwca

27 maja

28 maja

3  czerwca

20 maja

TUC
HOW

SKI
 MA

J i C
ZER

WIE
C Z

JEZIORO ŁABĘDZIE

DOM KULTURY  
W TUCHOWIE

POCIĄG RETRO

TUCHÓW

80 LAT KOŁA 
PSZCZELARZY  
W TUCHOWIE

TUCHÓW  
Amfiteatr

"RATUJEMY 
I POMAGAMY" 

PIKNIK  
EDUKACYJNY 

DĄBRÓWKA  
TUCHOWSKA

III PIKNIK 
SZKOLNY 

TUCHÓW  
AMFITEATR

XXI TUCHOWSKA  
MAJÓWKA 

 DLA MATKI 

TUCHÓW 
AMFITEATR

MAJÓWKA

SIEDLISKA

IV BIEG  
BURZYŃSKI

BURZYN 

PIKNIK RODZINNY 

JODŁÓWKA  
TUCHOWSKA

VI  
SANKTUARYJNY 

FESTYN  
RODZINNY

BAZYLIKA 
MNIEJSZA  

W TUCHOWIE 

WEHIKUŁ CZASU

TUCHÓW 
RYNEK, 

AMFITEATR

"RODZINNIE  
I NA WESOŁO"  

PIKNIK

BUCHCICE

NADANIE MOSTOWI 
NA RZECE BIAŁEJ 
IMIENIA MARIANA 

STYLIŃSKIEGO 
ORAZ  

ODSŁONIĘCIE  
POMNIKA  

BOHATERSTWA  
TUCHOWSKICH 

HARCERZY

TUCHÓW

11 maja

14 maja

21 maja

20 maja

13 maja

13 maja

JUBILEUSZ 
60-LECIA  

OSP W BURZYNIE

BURZYN

3MAJ SIĘ ZDRÓW  
FESTIVAL

TUCHÓW 
RYNEK  

6 maja


