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Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
Ofiar II Wojny Światowej

Rozmowa
z burmistrzem
Tuchowa
o inwestycjach

W

niedzielę 17 września 2017 r. odbyła
się uroczystość
odsłonięcia i poświęcenia
pomnika Ofiar II Wojny
Światowej w Tuchowie przy
ul. Daszyńskiego. Rozpoczęła się ona mszą św.
w kościele parafialnym
pw. św. Jakuba St. Ap.

inauguracja roku
szkolnego i nadanie imienia
Księdza Jerzego Popiełuszki Szkole Podstawowej
i Przedszkolu w Łowczowie.

Mszę św. na rozpoczęcie uroczystości sprawował Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Leszek Leszkiewicz.
Honorowymi gośćmi byli brat
ks. Jerzego Popiełuszki – Józef wraz

Tuchowa Adam Drogoś przywitali
przybyłych gości oraz oficjalnie otworzyli nowy rok szkolny 2017/2018.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tuchowie Ryszard Wrona przekazał akt nadania szkole i przedszkolu
w Łowczowie imienia Księdza Jerzego
Popiełuszki. Uczniowie i nauczyciele
zaprezentowali program artystyczny
o życiu błogosławionego.
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„Koniec świata, czyli dramat,
który nie ma końca”

S

pektakl nawiązujący do
ważnych rocznic m.in.:
100. rocznicy objawień
w Fatimie oraz 100. rocznicy
założenia Rycerstwa Niepokalanej przez św. Maksymiliana.

Premiera spektaklu w reżyserii
Tomasza A. Żaka w wykonaniu Teatru
Nie Teraz w piątek 13 października
2017 r. o godz. 19.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie.
Zapraszamy!
 str. 8
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W razie nagłego zachorowania lub
nagłego pogorszenia stanu zdrowia
pacjent może udać się po pomoc do
dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie
od tego, gdzie mieszka i do którego
lekarza/pielęgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją
deklarację.
Od 1 października 2017 r. nocną
i świąteczną opiekę zdrowotną
w gminach: Tuchów, Ciężkowice,
Gromnik, Ryglice, Rzepiennik
Strzyżewski, Szerzyny realizuje

Centrum Zdrowia Tuchów
sp. z o.o.
(Tuchów, ul. Szpitalna 1)
tel. 14 653 52 42
Dyżurujący lekarz udziela porad:
–– w warunkach ambulatoryjnych,
–– w domu pacjenta (w przypadkach
medycznie uzasadnionych),
–– telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki
w nocy, w dni wolne i w święta
można skorzystać w razie:
–– nagłego zachorowania;
–– nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
gdy nie ma objawów sugerujących
bezpośrednie zagrożenie życia lub
istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki
dostępne bez recepty nie przyniosły
spodziewanej poprawy;
–– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może
znacząco niekorzystnie wpłynąć na
stan zdrowia.

Gala finałowa
VII Konkursu Literackiego
o statuetkę SOWY TUCHÓWKI 2017
pt. Bajka miodem pokrzepiona

P

okonkursowa gala
odbędzie się
15 października 2017 r.
o godz. 11.30 w Domu
Kultury w Tuchowie.

Połączona ona będzie
z prezentacją dwóch
nowych publikacji
będących pokłosiem
przeprowadzonego konkursu.

S

eanse w kinie Promień
w Tuchowie
od 15 października
2017 r.
 str. 28
W antologiach opublikowane
zostały nagrodzone i wyróżnione
bajki, które ubarwione zostały
rysunkami dzieci biorących udział
w konkursie
plastycznym
pt. „Pszczoła
i miód, czyli
z ula na kwiat
i z powrotem”
ogłoszonym
przez Koło
Ps z c z e l a r z y
w Tuchowie
z okazji jubileuszu 80-lecia
Koła. Opracowanie
graficzne
okładek autorstwa Lucji
Radwan.
Zachęcamy
do zakupu
bajek i lektury.
Zapras z amy
na
galę finałową
konkursu.
 str. 9
Bajki miodem pokrzepione * cz. I * Pszczół tuchowskich sprawy

radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Ryszardem Wroną, wójt gminy
Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś,
rodziny poległych ofiar oraz mieszkańcy miasta i gminy Tuchów. Wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia, przybyli goście oraz delegacje
szkół złożyli kwiaty pod pomnikiem.
Całość uświetniły występy patriotyczne
grupy teatralnej z Domu Kultury,
Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie
oraz Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej.
Przy pomniku pełnili wartę uczniowie
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. Z okazji uroczystości
wydana została publikacja z biogramami 160 ofiar II wojny światowej
z Tuchowa i gminy, którą opracował
Tomasz Wantuch. Lista osób z terenu
gminy Tuchów, które podczas wojny
oddały swoje życie za Ojczyznę nadal
jest uzupełniana. W dalszym ciągu
prosimy o przekazywanie wiarygodnych informacji na ten temat.
 str. 4-5
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Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
od 1 października 2017 r.
ocna i świąteczna
opieka zdrowotna to
świadczenia w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia
następnego oraz całodobowo w dni ustawowo
wolne od pracy.

str. 3

Dwie korony –
pierwszy film
oparty na faktach
Szkoła i Przedszkole w Łowczowie z życia
im. Księdza Jerzego Popiełuszki
o. Maksymiliana
sobotę 23 września
z żoną Alfredą. Dyrektor szkoły Kazi2017 r. miała miejsce miera Snopkowska oraz burmistrz Kolbe

Bajki miodem pokrzepione * cz. ii * Taniec na plastrze miodu

Z inicjatywy posła na Sejm RP
Michała Wojtkiewicza na pomniku
zostało umieszczonych 160 imion
i nazwisk osób poległych w czasie
wojny. Tym samym po 78 latach
przywrócona została i utrwalona
pamięć o bohaterach z Tuchowa
i gminy, którzy w walce o wolną
i niepodległą Ojczyznę oddali swoje
życie. Na uroczystości obecni byli:
senator RP Kazimierz Wiatr, poseł
na Sejm RP Michał Wojtkiewicz,
wicewojewoda małopolski Józef
Gawron, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech
Skruch, wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński i radny
Rady Powiatu Bogdan Płachno,
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś,



antologia pokonkursowa 2017
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miasto i gmina

minionym tygodniu
ukazały się wyniki
naboru wniosków
w ramach Regionalnego
programu operacyjnego
dla województwa małopolskiego. Gmina Tuchów
złożyła dwa wnioski na rzecz
poprawy jakości powietrza
poprzez wymianę starych
kotłów i pieców na paliwa
stałe na nowe kotły wykorzystujące paliwa stałe
i gazowe.

Miło nam poinformować, że
obydwa wnioski uzyskały pozytywną
ocenę i prawie 3 mln złotych trafi do
mieszkańców gminy Tuchów, aby
mogli oni wymienić swoje stare kotły
na nowe ekologiczne i nowoczesne.
Poprawa jakości powietrza
w gminie Tuchów poprzez wymianę
starych kotłów i pieców na paliwa
stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe,
wykorzystujące również paliwa stałe
Kwota dofinansowania:
1 141 116,68 zł
Poprawa jakości powietrza w gminie
Tuchów poprzez wymianę starych
kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na
nowe, wykorzystujące paliwa gazowe
Kwota dofinansowania:
1 773 717,40 zł
WAŻNA INFORMACJA:
Z uwagi na trwające przygotowania
do podpisania umowy pomiędzy
Gminą Tuchów, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, prosimy mieszkańców
o kontaktowanie się z Urzędem Miejskim tylko w sprawach reklamacji
dotyczących ocen energetycznych.
O wszelkich sprawach związanych
z podpisywaniem umów pomiędzy
Gminą Tuchów, a mieszkańcami
będziemy informować telefonicznie
każdego mieszkańca indywidualnie.
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Wymiana kotłów: prawie 3 mln zł
na poprawę jakości powietrza w gminie Tuchów!

WAŻNE TERMINY:
listopad 2017 – prawdopodobny
termin podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy gminą Tuchów,
a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
grudzień 2017 – prawdopodobny
termin podjęcia uchwały przez Radę
Miejską w Tuchowie w sprawie regulaminu przyznawania dotacji,
I kwartał 2018 – prawdopodobny
termin podpisywania umów o dofinansowanie wymiany kotłów z mieszkańcami.
Informujemy również, że mając
na uwadze wysoki poziom rezygnacji
mieszkańców z udziału w projektach,
wynikających z ustalonych na dotychczasowych zasadach kwotach dofinansowania do projektowanego źródła
ciepła, Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je
w zależności od mocy grzewczej kotła.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości
mocy wynikającej z wyznaczonej

w wyniku przeprowadzenia oceny
energetycznej budynki i będzie odpowiednio wynosiło:
1) 550 zł/kW dla zapotrzebowania
do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
2) 500 zł/kW dla zapotrzebowania
powyżej 10 kW do 15 kW mocy
(łącznie) wyznaczonej w ocenie,
3) 450 zł/kW dla zapotrzebowania
powyżej 15 kW do 20 kW mocy
(łącznie) wyznaczonej w ocenie,
4) 400 zł/kW dla zapotrzebowania
powyżej 20 kW mocy wyznaczonej
w ocenie,
ale nie więcej niż 8 tys. zł.
Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną,
niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego,
będzie nadal wynosiła:
–– maksymalnie do 6 tys. zł (paliwa
gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe)
w przypadku budynku jednorodzinnego,
–– maksymalnie 6 tys. zł (paliwa
gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe)

zgodnej z liczbą odrębnych lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2
ogrzewanej powierzchni.
Jednocześnie informujemy, że
zwrot kosztów za zakupiony kocioł,
jest możliwy m.in. gdy:
1. Budynek mieszkalny przeszedł
pozytywnie ocenę energetyczną
lub mieszkaniec zobowiąże się do
wykonania prac termomodernizacyjnych w przypadku, gdy oceniany
budynek nie spełniania przyjętego minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku:
wartość wskaźnika EPH+W nie
większa niż:
–– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów
jednorodzinnych lub
–– 135 kWh/(m2 x rok) dla
domów wielorodzinnych
(EPH+W – nieodnawialna
energia pierwotna na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania ciepłej wody
użytkowej).
2. Zostanie podpisana umowa
o dotację pomiędzy mieszkańcem,
a gminą określająca szczegółowe
warunki rozliczenia dotacji.
Informacje dodatkowe:
–– Moc projektowanego źródła ciepła
zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko
i wyłącznie na moc określoną
w ww. ocenie.
–– Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie

niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania zostaje również
określone w ocenie energetycznej
budynku.
–– Dofinansowanie jest przyznawane
tylko dla kotłów, które spełniają
wymagania ekoprojektu (Ecodesign) w zakresie efektywności
energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189
lub Rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1185. W przypadku zakupu
innych urządzeń grzewczych,
refundacja kosztów nie będzie
przyznana.
Mieszkańcy, którzy planują
wymianę kotła w ramach projektu
proszeni są o zapoznanie się z listą
niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu.
Lista zawiera zgłoszone urządzenia
grzewcze – kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, które spełniają
wymagania ekoprojektu w zakresie
efektywności energetycznej i emisji
zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189
lub Rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1185.
http://powietrze.malopolska.pl/
ekoprojekt/
Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym
spalania paliw stałych: http://powietrze.malopolska.pl/wiedza/paliwa-stale/

organizatorów tej sesji. Przybliżył
zebranym historię rodu Theodorowiczów do 1945 roku, odnosząc się do
ich pochodzenia od dawnych książąt
Armenii i rycerzy ormiańskich.
Wspomniał też o heraldyce rodu,
ich przybyciu do Polski, powodach
osiedlenia się w Kamieńcu Podolskim
i kresowych miastach Rzeczypospolitej. Zaznaczył także wyraźny akcent
ormiański w Tuchowie, czyli wystąpienie arcybiskupa Józefa Theodorowicza podczas koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej Tuchowskiej.

Wspomniano także o powodach
przyjazdu i osiedlenia się na stałe
Theodorowiczów w Tuchowie.
Kolejnym etapem uroczystości
ormiańskich w naszym mieście,
było otwarcie wystawy pt. „Tuchowskie dziedzictwo rodu Theodorowiczów”. Tu niezwykłą niespodzianką
było zaprezentowanie nagrań
z głosem nieżyjącego od dawna
Ludwika Theodorowicza - Ormianina polskiego, w przeszłości bardzo
silnie związanego z Tuchowem.
Następnie kurator wystawy opowie-

Sesja naukowa w Tuchowie

D

nia 29 września br.
odbyła się w Tuchowie
sesja naukowa
pt. „Ormianie w Rzeczypospolitej”.

Zgodnie z zaplanowanym wcześniej programem, sesja została
poprzedzona zwiedzaniem naszego
miasta, historycznym szlakiem rodu
Theodorowiczów. W spacerze po
Tuchowie wzięli udział zaproszeni
prelegenci, nasi sympatycy i osoby
z Towarzystwa Miłośników Tuchowa.
Wyruszyliśmy spod Domu Kultury
i przez tuchowski rynek przeszliśmy
pod kościół św. Jakuba, gdzie Maria
Rozwadowska brała ślub z Janem
Theodorowiczem w 1904 roku.
Potem na chwilę zatrzymaliśmy się
pod ratuszem i figurą św. Floriana,
a następnie ruszyliśmy dawną
ulicą Dworską do Parku Rozwadowskich, gdzie dziś znajduje się
szkoła im. Bohaterów Bitwy pod
Łowczówkiem. Naszym gościom
przybliżono historię tego miejsca
i odbyło się też krótkie spotkanie
z dyrektorem szkoły Bogusławem
Harańczykiem. Na całej zaplanowanej trasie zwiedzania, przybliżono

historię naszego miasteczka, a szczególnie losów osiadłego w Tuchowie
ormiańskiego rodu Theodorowiczów,
którzy od 1928 roku byli właścicielami miasta. Kolejnym etapem było
zwiedzanie kaplicy Rozwadowskich,
gdzie również pochowane są osoby
z rodziny Theodorowiczów herbu
Serce. Potem zaprosiliśmy naszych
gości na obiad, a następnie udaliśmy
się do Domu Kultury gdzie na sali
widowiskowej rozpoczęła się sesja
naukowa z udziałem przybyłych
na spotkanie gości i zaproszonych
prelegentów. Warto dodać, że udział
w tuchowskich uroczystościach zapowiedział Jego Ekscelencja Ambasador
Republiki Armenii w Polsce – Pan
Edgar Ghazaryan, niestety z powodu
ważnych spraw rodzinnych musiał
nagle wyjechać do Armenii i odwołać
swój zapowiedziany wcześniej przyjazd do Tuchowa. Na sesji przygotowany referat wygłosił pan dr Franciszek Wasyl, który jest pracownikiem
Katedry Judaistyki we Wrocławiu,
doktorat obronił na Uniwersytecie
Jagiellońskim na Wydziale Historycznym w 2012 r. - aktualnie zajmuje
się tematyką ormiańską. Naszą
prelegentką była też pani Hripsime

Wydawca: D
 om Kultury w Tuchowie,
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Mamikonyan, która jest doktorantką
i obecnie pisze pracę o Symeonie
Lehacym pod kierunkiem profesora
Krzysztofa Stopki z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Obydwa wystąpienia
były bardzo ciekawe - dr Franciszek
Wasyl przybliżył zebranym ciekawą
historię galicyjskiego miasteczka Kuty
oraz jego ormiańskiej społeczności,
demografii i związków małżeńskich,
które tam zawierano. Pani Hripsime
Mamikonyan przybliżyła nam postać
Symeona Lehacego ormiańskiego
podróżnika z Zamościa. Dzięki temu
mogliśmy przenieść się w czasie do
XVII wieku i prześledzić niezwykle
ciekawą wędrówkę tego człowieka
w oparciu o zebrane wiadomości nie
tylko w polskich archiwach, ale też na
podstawie dokumentów z Wiednia
a nawet Wenecji, co wzbudziło wśród
uczestników szczególne zainteresowanie. Wykłady prelegentów były
poparte prezentacją multimedialną
zdjęć, dokumentów i szczegółowych wykresów, które zaprezentowano podczas prelekcji na ekranie.
Kolejnym prelegentem był prezes
Zarządu TMT - Tomasz Wantuch,
autor wielu publikacji o historii
naszego miasta i jeden z głównych
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Z BURMISTRZEM TUCHOWA ADAMEM DROGOSIEM
– rozmawiał Janusz Kowalski
o inwestycjach

dział gościom o zaprezentowanych
tu eksponatach, które udało mu się
zgromadzić i pokazać zwiedzającym,
w tym także unikatowe książki, listy
i fotografie, a nawet stary kufer
podróżny Janiny Theodorowiczowej.
Potem jeszcze zadawano pytania
naszym prelegentom, a dopełnieniem
tego były rozmowy z naszymi gośćmi
toczące się w bardzo dobrej i przyjaznej atmosferze. Nie był to jeszcze
koniec niespodzianek, gdyż na prośbę
zebranych pani Hripsime Mamikonyan recytowała po ormiańsku
wiersz, zaś wszyscy zgromadzeni
nagrodzili to gorącymi brawami. Na
zakończenie ciekawego spotkania
w muzeum, wszystkim przybyłym
przekazaliśmy prezent, czyli książkę
pt. „Ormianie polscy w opisach i obrazach”, podarowaną od współorganizatora uroczystości, a więc Fundacji
Kultury i Dziedzictwa Ormian
Polskich. Tutaj znowu pani Hripsime
Mamikonyan zaskarbiła sobie naszą
wielką sympatię wpisując w książce
pozdrowienia po polsku i ormiańsku,
co bardzo się spodobało wszystkim
gościom. Można zauważyć, iż uroczystości, które odbyły się w naszym
miasteczku dobrze wróżą na przyszłość w relacjach polsko-ormiańskich, gdyż planujemy z naszymi
przyjaciółmi zorganizować jeszcze
„Dzień ormiański w Tuchowie”
i spotkanie z kulturą Ormiańską.
Przypominamy też wszystkim
chętnym, iż wystawa „Tuchowskie
dziedzictwo rodu Theodorowiczów”
będzie otwarta w Muzeum Miejskim
w Tuchowie do 28 listopada i została
objęta patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zapraszamy wszystkich serdecznie do odwiedzenia tej
ciekawej ekspozycji.
	Zarząd TMT

gnięcie postępowania przetargowego
i podpisanie umowy na wykonanie
obwodnicy Tuchowa systemem zaprojektuj - wybuduj. W imieniu własnym,
Rady Miejskiej oraz mieszkańców
dziękuję pani dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego, a szczególnie
panu wicemarszałkowi Stanisławowi
Sorysowi za wszystkie działania, które
podjęli, aby zabezpieczyć finansowo to
wielkie dla Tuchowa przedsięwzięcie
inwestycyjne.
Kolejna inwestycja to
modernizacja budynku
Sokoła. Na jakim etapie jest
ona obecnie?
Ogłoszono przetarg na realizację
zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Sokoła w Tuchowie
wraz z rewitalizacją jego otoczenia
oraz dostosowaniem obiektu do
funkcji muzealnych”. Wykonawca
zostanie wyłoniony na początku listopada, a później planowane jest przekazanie placu budowy. Również na to
zadanie pozyskano fundusze pomocowe z Unii Europejskiej w wysokości
1.186.321 zł, a całe zadanie wyceniono
na ponad 2,2 mln zł.
Wspominał pan w poprzednich rozmowach o zagospodarowaniu terenu
przy wieży widokowej
w Jodłówce Tuchowskiej.
Co z tą inwestycją?
Pod koniec tego roku zostanie
ogłoszony przetarg na „Modernizację
wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem jej
otoczenia”. Modernizacja ta zakończy
się pod koniec maja 2018 roku. Projekt
ten również zyskał dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020 w wysokości 155.464 zł.
Te inwestycje, o których
rozmawiamy będą się rozpoczynać, a czy są takie, które
są na ukończeniu?
Trwają prace wykończeniowe
wewnątrz sali gimnastycznej
w Zabłędzy – koszt prac w 2017 r.
to 700.000 zł. Z inwestycji w oświatę
należy wspomnieć o zagospodarowaniu otoczenia Szkoły Podstawowej
w Łowczowie – 107.901,56 zł oraz
dokończenie ułożenia bezpiecznej
nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Tuchowie –

25.000 zł. Ponadto 50.850 zł. wyniosły
koszty adaptacji kilku pomieszczeń
pod nowe sale dla Szkoły Muzycznej
I stopnia w Tuchowie, położone
w piwnicach poczty. Niemniej
ważnym zadaniem realizowanym
w dziedzinie kultury był zakup
instrumentów. Zakupiono duży
zestaw instrumentów perkusyjnych
za 110.000 zł., zakup ten został dofinansowany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 85.000 zł, a 25.000 zł dołożono z budżetu gminy. Tyle samo –
110.000 zł wydano z naszego budżetu
na zakup fortepianu. Tu dodam, że
na remont dróg transportu rolnego
pozyskano w tym roku z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych kwotę
84.480 zł. Kończą się także prace przy
remontach dróg w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych. Na te
inwestycje gmina Tuchów otrzymała
387.335 zł z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Nie
zaniedbujemy również chodników,
warto wspomnieć m.in. o ulicy Leśnej
czy Partyzantów. Rozstrzygnął się
również przetarg na budowę chodnika w Dąbrówce Tuchowskiej,
nadal trwa budowa chodnika przy
ul. Tarnowskiej. Łącznie planowany
koszt budowy chodników wynosi
610.000 zł, w tym dotacja województwa małopolskiego i starostwa
powiatowego w wysokości 290.000 zł.
A skoro o chodnikach mowa, to
wspomnę, że wniosek z naszej gminy
złożony do budżetu obywatelskiego
Małopolski uzyskał akceptację Urzędu
Marszałkowskiego i do 13 października trwa głosowanie mieszkańców,
które zdecyduje, czy chodnik na
ulicy Tarnowskiej od stacji paliw do
skrętu do Karwodrzy zostanie zrealizowany w 2018 roku z tego właśnie
budżetu. Zachęcam zatem gorąco do
oddawania głosów na ten projekt.
Chcę również krótko wspomnieć
o kolejnych dwóch przedsięwzięciach. Zakończyły się prace związane
z remontem pomnika ofiar II wojny
światowej, a niebawem rozpocznie
się drugi etap prac przy tym miejscu
pamięci narodowej, a w szczególności zagospodarowanie skweru
poniżej pomnika przy ul. Daszyńskiego. Środki na ten cel pozyskano
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w wysokości 100.000 zł
oraz z Zakładów Mechanicznych
w wysokości 10.000 zł, zaś 62.000 zł
przeznaczono z budżetu gminy.

Niedługo będzie półmetek realizacji projektu pn. „Centrum Usług
Wspólnych”, którego głównym celem
jest ujednolicenie i unowocześnienie
systemów przechowywania i wymiany
danych. Do projektu przystąpiły
22 instytucje samorządowe z subregionu tarnowskiego, w tym Gmina
Tuchów. Obecnie trwa przetarg na
zakup sprzętu i urządzeń teleinformatycznych. Przygotowywane są
również specyfikacje systemów i aplikacji, które w przyszłym roku zostaną
zaprojektowane i wdrożone. Projekt
potrwa do końca 2018 roku. Wartość
całego projektu dla wszystkich partnerów to koszt ok. 9.958.800 zł,
z czego zadanie Gminy Tuchów będzie
kosztowało 119.300 zł. Dotacja dla
Tuchowa wynosi 76.782 zł.
Panie burmistrzu, nadchodzi
sezon grzewczy, to wiąże
się z emisjami spalin,
a zatem i jakością powietrza w Tuchowie. Od ponad
roku podejmowanych jest
wiele inicjatyw dotyczących
poprawy tego stanu, w tym
również przez stowarzyszenia. Były to działania
edukacyjne, ale też bardzo
konkretne, ujmę to tak –
lepsze piece, lepsze paliwo,
większa wydajność, czystsze
powietrze.
Bardzo ważne są systematyczne
działania edukacyjne, ale też ważne
jest wprowadzanie projektów inwestycyjnych w tej dziedzinie. Dlatego
gmina złożyła wnioski na wymianę
pieców. We wrześniu br. ogłoszono
wyniki naborów w konkursach dotyczących wymiany pieców w gminie
Tuchów. Dwa wnioski, które zostały
przez nas złożone, otrzymały dofinansowanie w kwocie 2.914.831 zł.
Pieniądze te pochodzą również
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020. Po podpisaniu umowy
o dofinansowanie i uchwaleniu
regulaminu przyznawania dotacji,
które nastąpi do końca 2017 roku,
Gmina Tuchów rozpocznie podpisywanie umów z mieszkańcami. Będzie
miało to miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku. O szczegółach tego

Fot. Wiktor Chrzanowski

Panie burmistrzu, o budowie
obwodnicy w Tuchowie
zapewne będziemy rozmawiać wielokrotnie, bo to jedna
z najważniejszych inwestycji,
która pochłonie ogromne
nakłady finansowe oraz wiele
działań przygotowawczych
i wykonawczych. Już na
wstępie pokazały to zgłoszone oferty na jej budowę.
Po ich otwarciu okazało
się, że na budowę zabrakło
kilku milionów. Czy udało się
znaleźć brakujące miliony?
W budżecie gminy Tuchów
byłoby to niemożliwe, zatem jedyną
możliwością był budżet wojewódzki
i przychylność w tej sprawie jego
władz. Pokrótce wyjaśnię jak wyglądała ta sprawa. 9 sierpnia odbyło się
otwarcie ofert złożonych na wykonanie zamówienia pn. „Obwodnica
Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej 977”. Najniższą kwotowo ofertę
zgłosiła firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. z Wrocławia:
50.867.339 zł. Na koncie Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Krakowie była
zabezpieczona kwota 37.158.315,09 zł.
Do wniosku o zwiększenie tej kwoty,
zgłoszonego przez dyrektorkę Zarządu
Dróg Wojewódzkich panią Martę
Maj, przychylił się Zarząd Urzędu
Marszałkowskiego, a 25 września
Sejmik Województwa Małopolskiego
zatwierdził plan zwiększenia środków
o kwotę 10.233.247 zł. Zatem łączna
kwota dotacji to 47.391.562,09 zł.
Pozostałe koszty, czyli 3.475.776,91 zł.
będziemy pokrywać z budżetu gminy.
W najbliższym czasie nastąpi rozstrzy-

projektu będziemy informować na
bieżąco po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Powiedział pan o wielu
przedsięwzięciach i kwotach
na nie przeznaczonych
i pozyskanych. O aktywności samorządu świadczą
realizowane i planowane
projekty inwestycyjne
oraz pozyskiwane środki
zewnętrzne. Czy mógłby pan
tę kwestię skomentować?
Proszę wybaczyć nie będę komentował, a ocenę pozostawiam czytelnikom „Kuriera Tuchowskiego”.
Natomiast dziękuję mojemu zastępcy,
skarbnikowi, pracownikom urzędu
i instytucji oraz radnym za życzliwą
współpracę przy realizacji rozpoczętych i zakończonych inwestycji.
Dodam, że czekamy także na wyniki
innych naborów na realizację inwestycji, które planujemy realizować
w kolejnych latach. Ale dopóki nie
dostaliśmy pieniędzy, to trudno o nich
mówić, ani tym bardziej o nich pisać,
aby nie zapeszyć. Żeby nie przedłużać
to na koniec chciałbym podziękować
organizatorom i uczestnikom dwóch
pięknych i doniosłych wydarzeń,
które miały miejsce we wrześniu:
odsłonięcie i poświęcenie pomnika
Ofiar II Wojny Światowej przy
ul. Daszyńskiego w Tuchowie oraz
gminna inauguracja roku szkolnego
2017/2018 połączona z nadaniem
imienia Księdza Jerzego Popiełuszki
Szkole Podstawowej i Przedszkolu
w Łowczowie, które zapewne
obszernie zostaną zrelacjonowane
w tym numerze
„Kuriera
Tuchowskiego”.

Głosuj na projekt z Tuchowa w ramach Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

25

września rozpoczęło
się głosowanie
w II edycji
Budżetu Obywatelskiego
Województwa
Małopolskiego.
Do 13 października mieszkańcy
regionu będą mogli wybierać z puli
aż 160 różnych zadań. Każdy, kto
mieszka w Małopolsce i skończył
16 lat, będzie mógł oddać tylko
1 głos, ale za to na dowolne zadanie
ze swojego subregionu. Ostateczną
listę zwycięskich projektów
poznamy do końca listopada br. Do

rozdysponowania jest aż 8 mln zł
z budżetu województwa. W głosowaniu bierze udział projekt dotyczący Tuchowa. TAR13 – Budowa
chodnika z obrzeżami przy drodze
wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie
przy ul. Tarnowskiej. Zadanie polega
na budowie chodnika z obrzeżami
przy drodze wojewódzkiej nr 977
w Tuchowie przy ul. Tarnowskiej.
Chodnik z obrzeżem będzie wybudowany po prawej stronie drogi
wojewódzkiej (jadąc z Tuchowa
w stronę Tarnowa) na działkach o numerach: 90/5 oraz 105
w Tuchowie. Inwestycja obejmuje

budowę chodnika z obrzeżami na
długości 200 metrów drogi, będzie
on szeroki na 2 metry, a zatem łączna
powierzchnia wyniesie 400 metrów
kwadratowych. Głównym celem
zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom
ruchu (w tym kierowcom, rowerzystom, pieszym) na drodze wojewódzkiej 977 w mieście Tuchów.
Zadanie to jest odpowiedzią na
problem braku bezpieczeństwa
na tym odcinku drogi zarówno
w odniesieniu do lokalnych mieszkańców, jak i przejeżdżających
kierowców i rowerzystów.

Więcej informacji dot. zakwalifikowanych zadań na stronie: http://
www.tuchow.pl/glosuj-na-projekt
-z-tuchowa-w-ramach-budzetuobywatelskiego-wojewodztwamalopolskiego/
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niedzielę 17 września 2017 r. odbyło
się odsłonięcie
i poświęcenie pomnika
Ofiar II Wojny Światowej
z Tuchowa i gminy.
Uroczystość rozpoczęła msza św.
w kościele pw. św. Jakuba St. Ap.
w Tuchowie odprawiona w intencji
mieszkańców gminy Tuchów – ofiar
okupacji niemieckiej i sowieckiej
w latach 1939 – 1945. 20 lat po II wojnie
światowej zrodziła się w Tuchowie
inicjatywa wybudowania pomnika
upamiętniającego najtragiczniejszą
dla Polski pożogę wojenną i masowy
mord narodu polskiego. 1 września
1968 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika. Jego projektantem
był śp. Bronisław Kapałka. Były to
lata, w których symbole narodowe
i religijne nie były akceptowane,
dlatego dopiero po wielu latach na
wyższej płycie pomnika pojawił się
brzozowy biały krzyż. W niedzielę
17 września 2017 r. zmodernizowany
pomnik ze 160 imionami i nazwiskami ofiar został odsłonięty. Tym
samym po 78 latach od wybuchu
wojny przywracamy, uzupełniamy
i utrwalamy pamięć o bohaterach
z Tuchowa i gminy, którzy w walce
o wolną i niepodległą ojczyznę oddali
swoje życie. W tym miejscu kieruję
słowa podziękowania do Pana posła
Michała Wojtkiewicza za inicjatywę
umieszczenia imion i nazwisk ofiar
na pomniku, za zaangażowanie oraz
pomoc w pozyskaniu 100 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odnowienie i modernizację
pomnika i otoczenia. Dziękuję Radzie
Miejskiej za zaangażowanie i przekazanie 62 tys. zł. oraz Panu prezesowi
Zakładów Mechanicznych w Tarnowie
Henrykowi Łabędziowi za darowiznę
w wysokości 10 tys. zł na remont
pomnika. Serdecznie dziękuję Panu
Tomaszowi Wantuchowi za prace i trud
włożony w przygotowanie wykazu ofiar
wraz z ich krótkimi biogramami, które
zawarte są w wydanej na tę okoliczność publikacji. Dziękuję Państwu
Ewie i Romanowi Fleszarom za przygotowanie projektu odnowy pomnika
i jego otoczenia i nadzór oraz Panu
Mariuszowi Smosnie za wykonany
remont pomnika. Pragnę gorąco
podziękować mojemu zastępcy Panu
Kazimierzowi Kurczabowi za koordynowanie wszystkich tych działań,
od chwili projektowania tego miejsca.
Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego i Domu Kultury za zaangażowanie i pracę oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
odnowienia tego miejsca – powiedział
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś.
Podczas uroczystości Grzegorz
Mastalerz – członek odrodzonego
tuchowskiego „Sokoła” odczytał Apel
Pamięci wspominający 160 nazwisk
ofiar II wojny światowej z gminy
Tuchów. Pod pomnikiem delegacje szkół, organizacji, instytucji
i rodzin złożyły wiązanki kwiatów.
Na zakończenie uroczystości grupa
teatralna z Domu Kultury w Tuchowie
przedstawiła patriotyczny montaż
słowno-muzyczny. Wartę przy
pomniku pełnili uczniowie Zespołu
Szkół Licealnych i Technicznych
w Wojniczu, a oprawę muzyczną
uroczystości zapewnili: Sanktuaryjna Orkiestra Dęta z Tuchowa
oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły
Muzycznej I st. w Tuchowie. Była też
możliwość poznania sprzętu produkowanego przez Zakłady Mechaniczne w Tarnowie. Niebawem
rozpoczną się dalsze prace modernizacyjne otoczenia pomnika i skweru.
W uroczystości uczestniczyli: senator
RP Kazimierz Wiatr, poseł na Sejm
RP Michał Wojtkiewicz, wicewojewoda małopolski Józef Gawron,
radny Sejmiku Województwa Mało-
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Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Ofiar
II Wojny Światowej z Tuchowa i gminy

polskiego Wojciech
Skruch, wicestarosta
Powiatu Tarnowskiego
Zbigniew Karciński
i radny Rady Powiatu
Bogdan Płachno,
radni Rady Miejskiej
z przewodniczącym
Ryszardem Wroną,
wójt gminy Rzepiennik
Strzyżewski Marek
Karaś, mieszkańcy
gminy Tuchów. Zapraszamy do obejrzenia
fotorelacji.

uroczystość

wrzesień 2017 | nr 9 (59)

5

Kartki z kalendarza - wrzesień

Na ścieżce wspomnień
– Maria Kotulska
Biegnę znów ścieżką dawnych lat dziecięcych,
spadają złotem liście października,
po leśnych dróżkach wiją się wspomnienia
jak sen niesforny, co nigdy nie znika.
Dzisiaj przychodzę, witają mnie bliscy
starych fotografii samotnym spojrzeniem,
cichutką modlitwą na ustach rozpaczy
przemykam, łzy gubiąc głębokim westchnieniem.
Tutaj przed laty stałam przy mogile,
dumnie znicz płonął jak harcerki serce,
jesienią wartę na grobie trzymałam,
aby hołd oddać naszej bohaterce.
W tych latach okrutnych wojennej niewoli
wtargnął do szkoły niemiecki oprawca,
wyprowadził z klasy i na oczach dzieci
zastrzelił cię wściekły, Oppermann – morderca.
Dzieciom dusza pękła i serca krwawiły,
uciekły na skały, w szalonym popłochu
pogubiły książki i buty drewniane
rozpaczając w lesie z lęku, smutku, strachu.
Maria Strada-Kotulska dziś Patronką szkoły
Kapłanką wolności, miłości Ojczyzny.
W wojennej pożodze krew swoją przelała,
w sercach naszych rana nie gojącej blizny.
Biegnę znów ścieżką dawnych lat dziecięcych,
spadają złotem liście października.
Łączniczka „Szosa” pełni w niebie wartę,
żołnierskiej doli płynie ta pieśń cicha.

		

Janina Halagarda, 28 października 2016 r.

Tuchów pamięta
o swoich bohaterach

I

miona i nazwiska wszystkich osób z tuchowskiej
gminy, które zginęły
w czasie II wojny światowej
podczas walki z niemieckim
i sowieckim okupantem
znalazły się na fasadzie
odnowionego pomnika
w centrum Tuchowa.

Fot. Wiktor Chrzanowski

Inicjatorem upamiętnienia
w ten sposób bohaterów walczących o wolność Ojczyzny był Poseł
na Sejm RP Michał Wojtkiewicz.
Dzięki jego staraniom – powstał
nowy projekt i pomnik został odnowiony. Upamiętnia nie tylko osoby,
które zginęły wskutek zbrodni dokonanych przez Niemców, ale również
poległych na Kresach Wschodnich
z rąk sowieckich okupantów czy
też mordowanych w katowniach
NKWD. Poseł Wojtkiewicz zainicjował stworzenie pełnej listy osób
z tuchowskiej gminy, które zginęły
w czasie II wojny światowej w walce

z Niemcami i Sowietami. Udało się
ustalić imiona i nazwiska 160 osób.
Powstała też publikacja z biogramami
ofiar okupacji z gminy Tuchów, którą
opracował Tomasz Wantuch. Warto
podkreślić, że lista osób z terenu
gminy Tuchów, które w II wojnie
światowej oddały życie za Ojczyznę
nie jest całkowicie zamknięta, może
być jeszcze uzupełniana. Prosimy
o kontakt osoby, które posiadają
wiarygodne informacje o ofiarach
dwóch zbrodniczych systemów totalitarnych.
Poseł Michał Wojtkiewicz zapytany
o inicjatywę odnowienia pomnika
zaznacza, że tę najlepiej określają
słowa św. Jana Pawła II: Nigdy jeden
naród nie może rozwijać się kosztem
drugiego, nie może rozwijać się za cenę
drugiego, za cenę jego uzależnienia,
podboju, zniewolenia, za cenę jego
eksploatacji, za cenę jego śmierci, (…)
nigdy więcej wojny! To pokój, pokój
musi kierować losami narodów i całej
ludzkości. 
JK
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sobotę 23 września
2017 r. w Łowczowie
odbyła się gminna
inauguracja roku szkolnego 2017/2018 połączona
z nadaniem imienia Księdza
Jerzego Popiełuszki Szkole
Podstawowej i Przedszkolu
w Łowczowie.

Uroczystość rozpoczęła msza św.
koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Leszka Leszkiewicza. Gośćmi honorowymi byli
brat ks. Jerzego Popiełuszki – Józef
wraz z żoną Alfredą. Po mszy św.
zaproszeni gości i mieszkańcy
Łowczowa w towarzystwie Orkiestry
Parafialnej z Siedlisk przemaszerowali do szkoły, gdzie po poświęceniu
tablicy pamiątkowej odbyła się część
oficjalna uroczystości. Dyrektor
szkoły Kazimiera Snopkowska
powitała gości i przedstawiła krótki
rys historyczny szkoły. Następnie
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś
oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny
2017/2018, a przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuchowie przekazał
na ręce Pani Dyrektor akt nadania
szkole i przedszkolu imienia Księdza
Jerzego Popiełuszki. Wzruszającym
momentem było wystąpienie rodziny
bł. ks. Jerzego Popiełuszki – brata
Józefa wraz z żoną Alfredą. Na zakończenie młodzież wraz z nauczycielami przedstawili część artystyczną na
temat życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
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Koniec świata, czyli dramat, który nie ma końca

„K

oniec świata, czyli
dramat, który nie ma
końca” autorstwa
Tomasza A. Żaka, może być
najważniejszą premierą
teatralną nadchodzącego
sezonu artystycznego.

W swej fabularnej treści spektakl nawiązuje z jednej strony do
100. rocznicy objawień w Fatimie
i 100. rocznicy założenia Rycerstwa
Niepokalanej przez św. Maksymiliana, a z drugiej do 300. rocznicy
powstania masonerii i 100. rocznicy
rewolucji bolszewickiej w Rosji. Nie
bez znaczenia jest także 500. rocznica rewolucji luterańskiej. Jesteśmy
więc w samym centrum odwiecznego konfliktu profanum i sacrum,
odwiecznej wojny szatana z Bogiem.
Natomiast samo przesłanie fatimskie
jest dzisiaj jeszcze bardziej aktualne, niż wiek temu, a obraz piekła,
jaki Matka Boża ukazała trójce
pastuszków, zdaje się być realizowany
dzisiaj w tzw. „realu”.
„Koniec świata” to opis konfliktu
kulturowego we współczesnej
Europie, który jest przede wszystkim
religijny. Oś dramatyczna spektaklu
oparta jest na losach grupy ludzi
prześladowanych za wiarę, którzy żyją
w zamkniętym mieście, gdzie panuje
śmiertelna zaraza roznoszona przez
szczury. Wszyscy czekają na śmierć.
Którejś nocy jeden z nich ma wizję
piekła. Wtedy wszystko się zmienia
tak dalece, że prześladowcy postanawiają wyprowadzić tego człowieka
poza strefę śmierci. Tak zło staje się
zaczątkiem dobra.
Reżyserem dramatu „Koniec
świata” jest Tomasz A. Żak. Autorem
ilustracji muzycznej jest gitarzysta
i producent współpracujący od lat
z Tetatrem Nie Teraz, Seweryn
Partyński, a scenografia to dzieło

Jacka Kucaby, rzeźbiarza, prof. ASP
w Krakowie. Za stronę techniczną
spektaklu odpowiada Ryszard
Zaprzałka. Na scenie zobaczymy:
Aleksandrę Pisz, Ewę Tomasik-Adamczak, Annę Warchał, Macieja Małysę,
Macieja Rutkowskiego i Karola
Zapałę.
Spektakl „Koniec świata” to
najnowsza premiera Teatru Nie Teraz,
który według Gazety Wyborczej jest
jedynym „ultra katolickim” teatrem
dramatycznym w Polsce. Dodajmy, że
również najpewniej jedynym „ultra
patriotycznym”. I tak jest od 37 lat.
Teatr Nie Teraz legitymuje się bowiem
nie tylko odrębnością programową, ale też chyba najdłuższym
offowym stażem w gronie krajowych
scen poszukujących i niezależnych.
Dodajmy, że w tym roku reprezentujące Teatr Nie Teraz Stowarzyszenie Nie Teraz obchodzi jubileusz
20-lecia, co jest także wyjątkowe
wśród artystycznych organizacji
pozarządowych.

Na każdego, kto chce dotknąć
problemów tego świata, kto chce pojąć
sedno katolickiej wiary, czek „Koniec
świata”, czyli znakomite dzieło artystyczne, czyli teatr, na który czekamy.
Premierowy tryptyk Teatru Nie Teraz
będzie miał miejsce w październiku
2017 r. – najpierw 13 października
o godz. 19.00 w sali widowiskowej
Domu Kultury w Tuchowie, a więc
dokładnie w dniu setnej rocznicy
Cudu Słońca w Fatimie. Następnie
15 października o godz. 19.00 w auli
św. Jana Pawła II w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
w Krakowie oraz 17 października
o godz. 19.00 w sali widowiskowej
Muzeum Ordynariatu Polowego
WP przy Katedrze Polowej Wojska
Polskiego w Warszawie.
Współorganizatorem projektu
jest Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie.
Partnerami przedsięwzięcia są:
Dom Kultury w Tuchowie, Instytut
Edukacji Społecznej i Religijnej

im. ks. Piotra Skargi w Krakowie,
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie.

Honorowy patronat nad spektaklem
objął Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek
Jędraszewski, metropolita krakowski.

Pamięci Pani Zofii Igielskiej

P

ani Zofia Igielska –
długoletnia nauczycielka szkół w Przyborowie, Jeleśni i Łobzowie,
gdzie przepracowała
najdłuższy okres swojej
kariery nauczycielskiej
i skąd razem z mężem
odeszła na emeryturę.

Była nauczycielką mającą w swoim
dorobku to, co nauczyciel tamtych
czasów mógł osiągnąć tj. praca zawodowa, ale też społeczna na różnych
polach, najczęściej za słowo dziękuję
i za osobistą satysfakcję. Pani Zosia
spełniała swoje pasje w różnych dzie-

dzinach. Z wykształcenia polonistka,
plastyczka (uczestniczyła w wystawach w Polsce i za granicą – ówczesne
NRD, Czechosłowacja), instruktorka
tańca. Jako doświadczona nauczycielka była metodykiem przedmiotowym, prowadziła zajęcia udoskonalające dla nauczycieli. Trudno w kilku
zdaniach zmieścić informację o tym,
co robiła w swoim życiu. Było tych
czynności tak wiele, że trzeba powiedzieć: robiła to dla innych i taką zapisała się w pamięci ludzi, z którymi się
zetknęła. Była wieloletnią działaczką
PCK, członkiem władz powiatowych
w Wolbromiu i Olkuszu, wojewódzkich w Katowicach tej organizacji.
Była aktywnym członkiem ZNP,
pełniąc różne funkcje związkowe,
zasiadając we władzach powiatowych
Związku w Wolbromiu i Olkuszu.
Kiedy razem z mężem Stanisławem
stali się emerytami przeprowadzili się
do Tuchowa. Pani Zosia nie byłaby sobą,
gdyby siedziała tylko w domu. Szybko
– jak się to mówi – weszła w tutejsze
środowisko i zaczęła działać. Kontynuując pracę w ZNP została członkiem
Oddziałowej SEiR w Tuchowie. Rok
później została jej przewodniczącą na
trzy kolejne kadencje. Była członkiem
Zarządu Oddziału ZNP w Tuchowie,
członkiem Zarządu Okręgowej SEiR
ZNP w Krakowie. Aktywnie pracowała
w Zarządzie Towarzystwa Miłośników
Tuchowa. Była zapraszana do udziału
w jury konkursów organizowanych
przez szkoły, Bibliotekę Publiczną
w Tuchowie czy tuchowski Dom
Kultury.

Była laureatką wielu nagród
i odznaczeń. Za pracę zawodową
wielokrotnie otrzymywała nagrody
Ministra, Kuratora, Dyrektora Szkoły,
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim i Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Za
pracę w ZNP najwyższym odznaczeniem związkowym Złotą Odznaką
ZNP i odznaką „Za 50 lat przynależności do ZNP”. Otrzymała także
tytuł Honorowej Przewodniczącej
Oddziałowej SEiR ZNP w Tuchowie
przyznawany przez Zarząd Główny.
Posiadała liczne odznaki honorowe
i organizacyjne.
Nie sposób wymienić to wszystko
czym się zajmowała, ale trzeba
koniecznie powiedzieć Pani Zosiu,
dziękujemy za wszystko, dziękujemy
za to, że była Pani z nami, że znaliśmy
Panią. Dziękujemy.
Pani Zosia to jednak przede
wszystkim matka, żona, teraz babcia.
Wychowali razem z mężem trójkę
wspaniałych dzieci, dając im wykształcenie, wrażliwość na drugiego człowieka i potrzebę dzielenia się sobą.
W imieniu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Tuchowie
i Oddziałowej Sekcji Emerytów
i Rencistów ZNP w Tuchowie, a także
przyjaciół wyrażamy słowa głębokiego
współczucia rodzinie i wszystkim
bliskim naszej nieodżałowanej Koleżanki – Pani Zofii.
Stanisław Jaworski
Przewodniczący OSEiR ZNP
w Tuchowie

„Droga wewnętrzna”
w Tuchowie po raz kolejny
Hasło spotkania: WYZWANIE
Patronat biblijny: Król Dawid

R

edemptoryści
z Tuchowa zapraszają
wszystkie osoby
młode duchem i ciałem
na kolejne czuwanie
dla młodzieży z serii
„Droga wewnętrzna”.

Najbliższe spotkanie odbędzie
się 20 października w sanktuarium
Matki Bożej w Tuchowie i przebiegać

będzie pod hasłem „Wyzwanie”.
Początkiem a zarazem jego centrum
będzie msza św. o godz. 18.30, po
której nastąpi liturgia słowa z konferencją. Po tej części dla ducha przewidziane jest też coś dla ciała i jak to
było do tej pory również i tym razem
będzie poczęstunek dla wszystkich
uczestników. Ostatnim punktem tego
wspólnego spotkania będzie adoracja
Najświętszego Sakramentu.
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Bajki miodem pokrzepione już w sprzedaży!

T

uchowska oficyna
wydawnicza wzbogaciła się o dwie nowe
publikacje: Bajki miodem
pokrzepione część I Pszczół
tuchowskich sprawy oraz
Bajki miodem pokrzepione
część II Taniec na plastrze
miodu. Część I zawiera
18 bajek o życiu pszczół
w Tuchowie, zaś część II
– 31 bajek o życiu pszczół
i pszczelarstwie.

Antologia ta jest pokłosiem
VII Konkursu Literackiego o statuetkę SOWY TUCHÓWKI 2017
pt. Bajka miodem pokrzepiona zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Tuchowa oraz Dom Kultury
w Tuchowie.
We wstępie do obu bajek Anna A.
Argasińska pisze:
W systemie wartości ludzi wszystkich epok i kultur mądrość zajmowała naczelne miejsce. Począwszy od
greckich bajek ezopowych, po utwory
La Fontaine’a wyrażana była potrzeba
przekazywania „mądrości życiowych”, których źródłem było ludzkie
doświadczenie. To właśnie bajką,
z jej alegorycznym przedstawieniem
świata i trafną puentą posługiwali się
wybitni twórcy literatury polskiej, tacy
jak: biskup Ignacy Krasicki, wieszcz
narodowy Adam Mickiewicz, komediopisarz Aleksander hrabia Fredro
i inni. Tematyka bajek jest uniwersalna i ponadczasowa. Na przestrzeni wieków perełki tego gatunku
literackiego kierowane były do dzieci,
odbiorców wymagających, wrażliwych
i uważnych. Dość wspomnieć mistrzów:
Stanisława Jachowicza, Jana Brzechwę
czy Juliana Tuwima, którzy czarowali
słowem i wychowywali pokolenia
Polaków czytających ich bajki. Z takim
właśnie wzorem i ambitnym wyzwaniem zmierzyli się współcześni autorzy,
którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i wzięli udział w Konkursie Literackim pt. Bajka miodem pokrzepiona,
ogłoszonym z inicjatywy Towarzystwa
Miłośników Tuchowa, we współpracy
z Domem Kultury w 2017 roku. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem
objął Burmistrz Tuchowa.
Konkurs cieszył się dużą popularnością. Miał charakter ogólnopolski i międzynarodowy. Nadesłano
220 prac konkursowych z różnych stron
Polski, między innymi z Warszawy,
Katowic, Łodzi, Poznania, Kielc,
Radomia, Rzeszowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Chorzowa, Wrocławia
i innych dużych miast oraz małych
miejscowości. Nadeszły również bajki
z zagranicy, w tym z Niemiec, Kanady,
Islandii oraz Japonii. Autorami bajek
są kobiety i mężczyźni w różnym wieku
i różnych zawodów np. dziennikarze,
architekci, graficy komputerowi, prawnicy, nauczyciele, psycholodzy, inżynierowie, pracownicy korporacji i inni.
Powstały bajki zarówno epigramatyczne, jak i narracyjne. Posiadają
krótką i łatwo przyswajalną fabułę,
styl i klimat pełen emocji, wynikający
z trudnych wyborów i mądrych przemyśleń bajkowych bohaterów. Postaci
obdarzone są niezmiennymi, wyrazistymi cechami charakteru. Pouczają
o szkodliwości jednych a pożyteczności
innych zachowań, przekazują pewne
zasady etyczne, wskazówki postępowania. Świat przedstawiony w nadesłanych bajkach dotyczy społeczności
pszczół i jest pretekstem do pokazania
pewnych ogólnych prawd. W zdecydowanej większości bajek odnajdujemy
pochwałę życia pszczół, jako wspólnoty doskonale zorganizowanej. W ich
życiu panuje ład, porządek, jedno-

znaczny przydział zadań,
obowiązków,
odpowiedzialności i jasno
określona
hierarchia.
Pszczoły przedstawiane są
jako istoty delikatne, wrażliwe, zachwycone pięknem
świata. Oprócz
pracowitości
słyną z pokory
i poświęcenia,
chociaż mają
świadomość, że
bez nich życie
nie mogłoby
trwać. Zwiastują szczęście
i wróżą pomyślność, to „córy
Słońca – Boży
cud”.
Z
treś ci
bajek wyłania
si ę
obra z ,
a także osąd
m o r a l ny
współczesnego świata.
Po d kre śl o n e
są zagrożenia
wynikające
z braku poszanowania przez
człowieka praw
natury, które
dla ludzkości
są siłą życiodajną. Jakże
realnie brzmi przestroga mówiąca
o tym, że jeśli pszczoły wyginą, w ciągu
czterech lat wyginą ludzie. W wielu
bajkach przedstawione są problemy
związane z zanieczyszczonym środowiskiem i skutkami smogu. Duszący
zapach utrudnia pszczołom dotarcie
do kwitnących kwiatów, a pył unoszący
się w powietrzu osiada na wszystkim
dookoła, zatruwając środowisko.
Morały zawarte w bajkach głoszą
pochwałę pszczelej pracowitości,
jednocześnie wskazują jakże aktualne dziś zagrożenie pracoholizmem
i niezdrową rywalizacją. Mądra
królowa pszczół, bohaterka bajkowych opowieści zauważa, że ludzie
są tak zabiegani, iż nie wystarcza im
czasu na to, co najważniejsze. Nad
tym problemem pochylają się bohaterowie bajek szukający sensu życia.
Snują opowieści o zwycięstwie dobra
nad złem, o znaczeniu przyjaźni,
lojalności, o sile miłości i bezinteresownego poświęcenia. Przestrzegają przed
nadmiernym zachwytem zdobyczami
cywilizacji, bo przecież „sztuczna

pszczoła nie zatańczy”. Nadesłane na
konkurs bajki pełne są ciepła i humoru.
Pszczele bohaterki – żywiołowe i energiczne oraz wesołe i rozmarzone indywidualistki chcące zmieniać otaczającą
je rzeczywistość, tworzą świat pełen
humoru sytuacji i słów. Przypominają
współczesne codzienne zabieganie
i zgiełk, w którym żyjemy. Utrwalone na kartach bajek obrazy, wyrażają uznanie dla pszczelarzy, którzy
zapewniają pszczołom warunki do
życia, współdziałając z nimi w pracy.
Jak dawni czarodzieje uczestniczą
w powstawaniu tajemniczych mikstur
przywracających zdrowie i siły.
Autorzy bajek rysują słowem portret
pszczelarza, jako mądrego człowieka
z pasją, któremu praca dostarcza satysfakcji i jest bardzo pożyteczna. Dzięki
tej współpracy powstaje „słodki miód,
który leczy ciało i wzmacnia duszę”.
Morały zawarte w bajkach wskazują
istotną wartość małej, regionalnej
ojczyzny. To ona zachwyca swoim
pięknem, daje poczucie bezpieczeństwa
i pozwala cieszyć się życiem. Autorzy
bajek o pszczelarstwie w Tuchowie

I miejsce Jakub Stachura
kl. 0 Szkoła Podstawowa w Łowczowie

wykazali się
wiedzą i dobrą
znajomością
topografii
naszego miasta.
Najczęściej
w y mi e ni an e
w bajkach
jest wzgórze
Lipie i Bazylika Nawiedzenia NMP
oraz cudowne
inter wencje
Matki Bożej
Tuchowskiej
w życie mieszkańców miasta.
Pojawia się
także góra
Furmaniec,
Klękana Górka,
Las Tuchowski,
rzeka Biała,
pasmo Brzanki.
Przywołana
została historyczna postać
Melaniu sz a
oraz zakony
działające
w Tuchowie:
benedyktynów
i redemptor ystów. Na
kartach bajek
zaistniał kościół
św. Jakuba,
tuchowski
Sokół, Dom
Kultury,
s t a d i o n
Tuchov ii
i Centr um
Zdrowia, a także wtorkowy jarmark
na rynku. Wspomniane są „Tuchowskie Wieści” oraz zegar na wieży
ratuszowej. Jest także ukłon w stronę
zaprzyjaźnionej z pszczołami Sowy
Tuchówki. Ciekawe jest nowe wyprowadzenie nazwy miasta: Tu chów czyli
Tu chowamy pszczoły oraz sympatyczne nazwania: Tucholandia czy
Tuchovia. Autorzy „bajek miodem
pokrzepionych” swoją twórczością
podjęli kolejną próbę wyjaśnienia
dzieciom otaczającego świata oraz
szukania odpowiedzi na trudne
pytania, które stawiają, przyglądając
się codziennej rzeczywistości. Po raz
kolejny okazało się, że bajki są gatunkiem ciągle żywym i dobrze się mają
także w XXI wieku. Pomimo że zmieniają się warunki życia i problemy
ludzi, są narzędziem do przekazania
prostych prawd prowadzących do
mądrego życia.
Jak w poprzednich wiekach, także
i dziś bajki pełnią swą misję: zaciekawiają, przestrzegają, zachęcają do
refleksji i bawią. Niezmiennie cieszą

się popularnością – są chętnie pisane,
czytane i kochane.
Są drogą w poszukiwaniu mądrości.

A oto f ragment bajki
pt. TUCHOWIANKA autorstwa
Sebastiana Czaplińskiego:
Za górami, za lasami, żyły sobie
małe pszczółki;
Czarno-żółte, uskrzydlone, a na
głowach miały czułki.
W starej barci, wśród gromady
jedna była wyjątkowa –
Tuchowianką ją nazwano, bo przybyła tu z Tuchowa.
Wciąż mówiła dookoła, jaki
Tuchów jest wspaniały:
– Tylu uli i pszczelarzy wasze oczy
nie widziały!
Bo w Tuchowie, jak królowe
wszystkie pszczoły się traktuje,
W sklepach miody, wosk czy pyłek
prawie każdy zakupuje.
Ciągle wszystkim powtarzała, że
chce wrócić w swoje strony,
By przypomnieć sobie zapach
kwiatów, malin, w polu słomy.
Tak mijały jej tygodnie, a tęsknota
narastała,
W każdym dniu i każdej nocy za
Tuchowem cicho łkała.
(…)
Będzie zbierać nektar z kwiatów,
a najlepiej to z rumianków.
Odtąd codziennie pracuje w pocie
czoła lecz z uśmiechem,
Bo na taką słodką pracę narzekanie
jest wręcz grzechem.
Już w Tuchowie pozostała, szczęście
tutaj odnajdując,
Pracę swoją pokochała, plastry
miodu wciąż budując.
Morał bajki jest króciutki i do tego
bardzo prosty –
Tylko żyjąc w swoich stronach,
będziesz chodził wciąż radosny.
Obie części bajek ubarwione
są rysunkami dzieci biorących
udział w konkursie plastycznym
pt. Pszczoła i miód, czyli z ula na kwiat
i z powrotem ogłoszonym przez Koło
Pszczelarzy w Tuchowie z okazji jubileuszu 80-lecia Koła.
Opracowanie graficzne okładek –
Lucja Radwan.
Patronat nad wydawnictwem objął
Burmistrz Tuchowa.
Zachęcamy do zakupu i lektury.
Bajki będzie można nabyć podczas
gali finałowej konkursu, która odbędzie się 15 października w Domu
Kultury w Tuchowie oraz w terminie
późniejszym w kasie DK w cenie
12 zł/szt.
Zapraszamy na galę finałową
konkursu połączoną z prezentacją
antologii i wręczeniem nagród laureatom VII Konkursu Literackiego
o statuetkę SOWY TUCHÓWKI 2017
pt. Bajka miodem pokrzepiona.

I miejsce Oliwia Więcek
kl. V Szkoła Podstawowa w Lubaszowej
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Mustang w reżyserii Deniz Gamze Erguven
w ramach realizacji projektu Erasmus +
W

dniu 19 września br.
nasze liceum, wraz
z CKZiU, uczestniczyło w projekcji filmu
pt. Mustang, przygotowanej
przez Mariusza Widawskiego, dobrze nam znanego
z projektu ,,Tuchowskie
Horyzonty Filmowe”.

Obraz ten wpisuje się w realizowany w naszej szkole unijny program
Erasmus+, który obejmuje wymiany
między szkołami partnerskimi z czterech krajów. Oprócz naszego liceum,
które jest koordynatorem całego
projektu, w wymianie biorą również
udział szkoły z miast: Fuengirola na
południu Hiszpanii, Trouville-sur-Mer na północy Francji, a już za parę
dni polecimy do Samsunu na północy
Turcji. Zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest na marzec
przyszłego roku w naszej szkole.
Mustang to film powstały
w międzynarodowej koprodukcji,
jednak osadzony w północnej Turcji,
w okolicach naszego miasta partnerskiego. Dzieło to opowiada o pięciu
siostrach, które, osierocone we wczesnym dzieciństwie, trafiły pod opiekę
stryja i babci. Ich opiekunowie chcą
wychować je na posłuszne panny,
które będzie można wydać za mąż.
Jednak ich natura wymyka się z religijnych i obyczajowych praw. Cała
akcja jest widziana z perspektywy
najmłodszej Lale, która zamierza
uciec z domu i rozpocząć nowe
życie. Zachowanie dziewcząt jest
powszechnie ganione zarówno przez

opiekunów, jak i przez całą społeczność lokalną, więc babcia decyduje
się wydać je po kolei za mąż. One
jednakże chcą wyrwać się z tradycyjnego modelu kobiety, więc podejmują próby ucieczki, które kończą
się porażką, za każdym razem powodując większe odcięcie od świata.
Czas rozdziela siostry, które nigdy
się już nie spotkają.

W

Rumuńska przygoda

dniach 7-11 września uczniowie LO
im. Mikołaja Kopernika oraz CKZiU w Tuchowie
uczestniczyli w spotkaniu
miast partnerskich
w rumuńskim Tăuţii-Măgherăuş.

Oprócz delegacji z Polski, do
Rumunii przybyli również Węgrzy
i Słowacy. Spotkaniu towarzyszyła
realizacja projektu „Wspólnie promujemy tolerancję i walkę z eurosceptycyzmem”, w ramach którego młodzież
wzięła udział w warsztatach na temat
roli wolontariatu we współczesnym
świecie, sposobach jego realizacji
we współpracy z imigrantami oraz
metodach walki z eurosceptycyzmem
i przyszłości Unii Europejskiej.
Uczniowie wraz z nauczycielami
uczestniczyli w spotkaniu międzykulturowym w miejscowości Baita,
gdzie mieli okazję poznać lokalną
tradycję oraz zobaczyć regionalne
tańce i muzykę Transylwanii. Podczas
jednego z wieczorów odbyła się
degustacja tradycyjnych produktów
regionalnych z Polski i Węgier. Polskie
potrawy przygotowane przez uczennice technikum gastronomicznego
zachwyciły wszystkich nie tylko
wspaniałym wyglądem, ale również
smakiem. Dzięki wsparciu firmy
BOGONI mogliśmy zaprezentować
lokalne gatunki serów, które znalazły
wielu amatorów.
Większość spotkań i warsztatów
odbywała się w miejscowości Baia
Mare, skąd wyruszaliśmy na zwiedzanie licznych atrakcji regionu
Maramuresz. Zwiedziliśmy między
innymi Muzeum Ofiar Komunizmu
i Ruchu Oporu, odwiedziliśmy
wpisane na listę światowego dzie-

dzictwa UNESCO Wesoły Cmentarz
w Sapanta i monastyr Bărsana oraz
kompleks turystyczny Suior Corta
w Górach Rodniańskich.
Jednak Rumunia to nie tylko
ciekawe zabytki, piękne widoki
i smaczna kuchnia, ale przede
wszystkim mili, serdeczni, gościnni
ludzie, dzięki którym z pewnością na
długo zapamiętamy ten wyjazd.
Michał Smutek, kl. 3b LO
im. M. Kopernika
w Tuchowie

Film ten pokazuje, jak trudno jest
nieraz realizować swoją wizję świata,
lecz motywuje, aby nie poddawać się
pomimo trudności ze strony otoczenia,
a ponadto uchylił nam rąbka tajemnicy o Turcji, bezpośrednio przed
wyjazdem do tego kraju.
Jakub Pypeć, kl. 2b LO
im. M. Kopernika
w Tuchowie
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Uczniowie i nauczyciele Kopernika na
międzynarodowej wymianie młodzieżowej w Turcji
LUCYNARYNDAK

Z

a nami kolejna wymiana
międzynarodowa
w związku z realizacją
projektu I CHANGE współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach
programu Erasmus plus.

W dniach 24.09.-02.10.2017 r.
młodzież i nauczyciele czterech
krajów: Francji, Hiszpanii, Turcji
i Polski spotkali się w czarnomorskiej
miejscowości Samsun, gdzie znajduje się turecka szkoła partnerska.
W wymianie wzięło udział pięcioro
uczniów naszego liceum: Magdalena Pindera (kl. 3c), Justyna Mucha
(kl. 3c), Jakub Pypeć (kl. 2b), Patryk
Stefan (kl. 2a) i Piotr Zych (kl. 2b)
pod opieką Lucyny Ryndak i Iwony
Sandeckiej.
Każda wymiana ma inny temat
wiodący. Tym razem to: Azyl i pomoc
humanitarna w poszczególnych
krajach partnerskich. Jest to kwestia
szczególnie bliska Turcji z uwagi na
jej sąsiedztwo z Syrią.
Zajęcia w szkole to również praca
nad finalnymi produktami projektu.
Tradycyjnie w grupach międzynarodowych uczniowie wypracowali
kolejną część komiksu i broszury
informacyjnej, dotyczących historii,
kultury i religii Turcji.
Pobyt w Turcji dostarczył
wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. W Vezirkopru
płynęliśmy kanionem SahinkAya,
zwiedziliśmy Amazję i bajeczną Kapadocję. Kilkudniowy pobyt pozwolił
nam poznać w pigułce kulturę Turcji,
która – jak ktoś powiedział – stoi
w rozkroku pomiędzy Europą i Azją.
Stąd też, mimo dominującej religii
islamu, wielu Turków żyje po europejsku. To ludzie bardzo gościnni,
życzliwi i radośni.
Wymiany międzynarodowe to
niesamowite doświadczenie i wspaniała okazja, żeby poznać nowych
ludzi, zrozumieć ich i stać się bardziej
otwartym na to, co inne. Myślę, że
i tym razem właśnie tak było. Kolejna
i ostania wymiana młodzieżowa odbędzie się już w marcu przyszłego roku
w Polsce.
Erasmus jest wspaniałym doświadczeniem. Wymiana do Turcji trwała
od 24 września do 2 października.
Podczas stosunkowo krótkiego pobytu
w znacznym stopniu poznaliśmy ten
kraj. Jak się okazało, odmienna kultura
nie stawiała żadnych barier w nawiązywaniu nowych znajomości. Turcy
okazali się bardzo otwarci, przyjacielscy, gościnni. Wprowadzili nas
w nastrój sielankowego życia, gdzie
czas płynie wolniej, a wszelakie zorganizowane plany nie istnieją. W ramach
wycieczek odwiedziliśmy oddaloną
o 400 km od Samsun Kapadocję, po
drodze zwiedziliśmy Amazję. Udało
nam się również płynąć kanionem
SahinkAya w Vezikopru. Wycieczki
te umocniły nas w przekonaniu, że
Turcja skrywa wiele niesamowicie pięknych miejsc. Posmakowaliśmy również
tamtejszej kuchni, całkowicie różnej od
kuchni polskiej. Nie mogło oczywiście
zabraknąć znanego z Turcji kebaba jak
i słodkiego deseru – baklawy. Ważnym
aspektem wymiany było podszkolenie
języka angielskiego. Dni spędzone
w szkole przy tworzeniu komiksów na
pewno nam w tym pomogły. Tureccy
koledzy zapewnili nam wiele nieza-

pomnianych atrakcji, w tym paintball
i dyskoteka pożegnalna na statku. Czas
spędzony w Turcji uważam w pełni
wykorzystany. Będę miło wspominać
tę wymianę. Bez żadnych wątpliwości
chciałabym to przeżyć raz jeszcze.
Magdalena Pindera
uczennica klasy 3c
LO im. M. Kopernika
w Tuchowie
W niedzielę 24.09.2017 r. rozpoczęła się nasza podróż do Turcji. Przygotowania do tej wyprawy rozpoczęliśmy już kilka miesięcy wcześniej.
Liczne prezentacje, filmy, spotkanie
z turkologiem miały przygotować
nas do zderzenia z inną kulturą.
Z niewielkimi obawami i niepokojem
wyjechaliśmy do Warszawy na lotnisko
im. Fryderyka Chopina, z którego
wylecieliśmy do Turcji. Po ponad
dwudziestogodzinnej podróży dotarliśmy do Samsun. Mimo wczesnej pory
zauważyłam, że miasto tętni życiem.
Niewyspani, ale z dobrym humorem
i podekscytowaniem wybraliśmy się
do szkoły, gdzie po krótkim powitaniu
i zapoznaniu przystąpiliśmy do pracy.
W 3-osobowych grupach tworzyliśmy
komiks o tradycji i kulturze Turków.
Wieczorem miałam okazję uczestniczyć w kolacji, na której spróbowałam
typowo tureckich przysmaków. Nie
wszystkie potrawy przypadły mi do
gustu, jednak desery i herbata podawana w tzw. tulipanach smakowały
bardzo dobrze. Kolejne dni spędziliśmy na wycieczce w Amazji i Kapadocji. Wulkaniczne stożki, jaskinie,
podziemne miasto zrobiły na nas
wszystkich ogromne wrażenie. Również
piątkowy wyjazd do Vezirkopru bardzo
mi się podobał. Myślę, że nie tylko
mnie Turcja zachwyciła niesamowitymi widokami i egzotyczną roślinnością. Sobotę i niedzielę spędziliśmy
w uczniowskim gronie. Nasi tureccy
koledzy zorganizowali mnóstwo
atrakcji, m. in.: wyjście na paintballa,
ognisko na plaży, dyskotekę na statku.
Podczas całego pobytu mogłam odczuć
ich gościnność, otwartość, żywiołowość.
Niestety, wszystko co dobre szybko się
kończy – w niedzielną noc, ze łzami
w oczach, opuściliśmy Samsun.
Justyna Mucha
uczennica klasy 3c
LO im. M. Kopernika
w Tuchowie
Na ten dzień czekaliśmy prawie
rok. 24 września rozpoczęła się
nasza podróż do Turcji. Po poże-

gnaniu z bliskimi wsiedliśmy do busa,
którym dotarliśmy na lotnisko Okęcie
w Warszawie.
Ze stolicy wylecieliśmy do Stambułu
– największego miasta i dawnej stolicy
Turcji. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu
znów wzlecieliśmy w powietrze – tym
razem do Ordu. Po szczęśliwym
lądowaniu i odprawie przywitał nas
Kurtulus Candan – koordynator
wymiany.
Po przybyciu do Samsunu odebrały
nas nasze tureckie rodziny, zaś Justyna
i Magda z nauczycielkami zakwaterowały się w hotelu. Następny dzień,
pomimo krótkiego snu, wymagał od
nas przytomności – poniedziałek
był czasem spotkania z wszystkimi
uczestnikami, z którymi znaliśmy się
dotąd tylko przez Internet. Po obejrzeniu szkoły przystąpiliśmy do pracy
– naszym zadaniem było wykonanie
komiksów, przybliżających turecką
kulturę. We wtorek znów ruszyliśmy
w trasę – tym razem cała grupa zwiedzała Amazję, miasto w kotlinie, gdzie
zachowały się starożytne budowle.
Potem skierowaliśmy się ku centrum
kraju, do Kapadocji, uznawanej przez
wielu za jeden z cudów świata. Późnym
wieczorem dotarliśmy do hotelu.
Nazajutrz mieliśmy czas wypełniony
szczelnie przez niezliczone atrakcje
tego regionu: od zwiedzania podziemnego miasta, w którym przed wiekami
kryli się mieszkańcy tamtych terenów,
przez wąwóz Goreme z księżycowym
wprost krajobrazem i starożytnymi
klasztorami chrześcijańskimi, kończąc
na pracowniach ceramiki i kamieni
szlachetnych. W środę wieczorem
ponownie byliśmy w Samsunie.
Kolejny dzień był ponownie poświęcony pracy w grupach, nasi tureccy
korespondenci nie szczędzili nam
również atrakcji poza szkołą. Piątek
był kolejnym dniem zwiedzania,
tym razem pojechaliśmy do Vezirkopru, gdzie zwiedziliśmy meczety,
po czym przesiedliśmy się na statek,
na którym przepłynęliśmy przez
malowniczy kanion, zalany wodami
jeziora. Sobota i niedziela były czasem
spędzonym w rodzinach, nasi przyjaciele zapewnili nam także m.in. grę
w paintballa oraz pożegnalną zabawę
na statku. W niedzielę wieczorem ze
łzami w oczach musieliśmy pożegnać
się z naszymi tureckimi rodzinami
i „wymiennikami”. Dopiero wtedy
uświadomiliśmy sobie, jak bardzo
zżyliśmy się przez ten czas, jednak
pocieszył nas fakt, że przynajmniej
z niektórymi spotkamy się w marcu

w Polsce. O północy bus zabrał nas na
lotnisko, a Turcja żegnała nas ulewnym
deszczem. Po kolejnym locie zaopatrzyliśmy się w ostatnie pamiątki ze
Stambułu, po czym odlecieliśmy do
Warszawy. W Tuchowie znaleźliśmy
się tuż po zachodzie słońca.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim,
dzięki którym nasza wymiana
była możliwa, w sposób szczególny paniom mgr Lucynie Ryndak
i mgr Iwonie Sandeckiej, które przez
ponad tydzień robiły wszystko, aby
było nam jak najlepiej i abyśmy jak
najwięcej skorzystali z tego niezwykłego czasu. Ten wyjazd na zawsze
pozostanie w naszej pamięci, wierzymy,
że jeszcze nie raz odwiedzimy Turcję
i naszych zagranicznych znajomych.
Jakub Pypeć
uczeń klasy 2b
LO im. M. Kopernika
w Tuchowie

Nasza przygoda rozpoczęła się
niedzielnego poranka 24.09.2017 r.
Pełni entuzjazmu wyjechaliśmy do
Warszawy, skąd mieliśmy rozpocząć
naszą podróż na największy kontynent, jakim jest Azja, a dokładniej
do Turcji. Naszym miastem docelowym był Samsun, gdzie dotarliśmy
po 20-godzinnej podróży. Na miejscu
czekały na nas rodziny, które zdecydowały się nami zaopiekować. Pierwszego
dnia pojechaliśmy do szkoły, gdzie
poznaliśmy się z Francuzami, Turkami
oraz Hiszpanami. Jeszcze nieco zaspani
przystąpiliśmy do tworzenia komiksu
w 3-osobowych grupach. Komiks miał
opisywać zwyczaje oraz uroczystości
typowe dla Turcji. Po pracy mieliśmy
okazję lepiej poznać się z goszczącymi nas rodzinami oraz skosztować
tureckich specjałów. Kolejne dwa
dni były przeznaczone na wycieczkę
w głąb Turcji. Amazja i Kapadocja to
miejsca, w których mieliśmy okazję
zobaczyć grobowce, jaskinie, wulkaniczne skały oraz podziemne miasto.
W piątek o poranku wyjechaliśmy do
Vezirkopru, gdzie zwiedziliśmy pobliskie meczety oraz mieliśmy okazję
płynąć przez, niemal jak wyrwany
z bajki, kanion. Ciepły klimat, piękne
widoki oraz kuchnia wraz z wyśmienitymi słodkościami z pewnością są
czynnikami, które przyciągają miliony
turystów z całego świata. Turystyce
sprzyja też gościnność Turków.
Ostatnie dni naszego pobytu w Turcji
spędziliśmy z przyjaciółmi z wymiany.
Lecz i wtedy nie zabrakło atrakcji
takich jak np. dyskoteka na statku czy
też wyjście na paintballa. Mimo krótkiej
znajomości ze łzami musieliśmy się pożegnać z rodzinami oraz z przyjaciółmi.
W niedzielę w nocy opuściliśmy Samsun.
Patryk Stefan
uczeń klasy 2a
LO im. M. Kopernika
w Tuchowie
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Co słychać w CKZiU?

Umowa partnerska Realizacja projektu
z PWSZ podpisana! „Mistrzowie w zawodzie”
MAŁGORZATAKOZIOŁ

5

września 2017 r. odbyła
się w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Tuchowie
uroczystość rozpoczęcia
roku szkolnego 2017/2018.

Miała ona nietypowy przebieg, ponieważ połączona została
z podpisaniem umowy partnerskiej
z tarnowską PWSZ. Stąd też obecność gości, wśród których byli:
Wicestarosta Tarnowski Zbigniew
Karciński, Rektor PWSZ w Tarnowie
– dr hab. inż. Jadwiga Laska, dyrektor
ds. produkcji Zakładów Mechanicznych
w Tarnowie – Krzysztof Sosin, dyrektor
Instytutu Politechnicznego PWSZ
w Tarnowie – dr inż. Sebastian Bielecki.
Zarówno dyrektor szkoły, mgr inż.
Bogusław Harańczyk, jak i przemawiający goście podkreślali wartość
wykształcenia zawodowego w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie.
Dlatego warto wcielać w życie wszelkie
inicjatywy, które uczynią pozyskiwanie
wykształcenia bardziej atrakcyjnym.
Temu ma służyć m.in. podpisanie
umowy z PWSZ.

– Porozumienie daje naszym
uczniom szansę rozwijania wiedzy
dzięki fachowości i wiedzy kadry
dydaktycznej tarnowskiej PWSZ.
Liczę na to, że to pomoże w rozwijaniu
umiejętności naszych podopiecznych
– powiedział Bogusław Harańczyk,
dyrektor CKZiU.
Patronatem najstarszej w Polsce
publicznej wyższej szkoły zawodowej zostaną objęte klasy w branżach: informatycznej, mechanicznej
i ekonomicznej.
– Młodzież z Tuchowa będzie
korzystać z naszych laboratoriów, sal
ćwiczeniowych oraz – oczywiście –
uczestniczyć w wykładach, pokazach
i innych ciekawych zajęciach organizowanych specjalnie dla nich. Zadowolenie uczniów tarnowskich szkół,
którzy już od dwóch lat korzystają
z podobnych rozwiązań, to najlepszy
dowód na to, że tego typu współpraca
ma sens – dodaje dr inż. Sebastian
Bielecki, dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ.
Umowę podpisali przedstawiciele
3 stron: Starostwa Tarnowskiego
(Z. Karciński), PWSZ (J. Laska)
i CKZIU (B. Harańczyk). Weszła ona
w życie z chwilą jej podpisania.

MAŁGORZATAKOZIOŁ

5

września 2017 r.
podczas uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie nastąpiło
podsumowanie dotychczasowych działań w ramach
projektu „Mistrzowie
w zawodzie”.
Dyrektor szkoły, mgr inż. Bogusław Harańczyk, powiedział, że
jednym z celów, które realizuje szkoła,
jest kształcenie zawodowe. Aby to
zrobić jak najlepiej, szkoła podjęła
współpracę z 45 pracodawcami,
co umożliwiło uczniom Centrum
uczestniczenie w różnego rodzaju
kursach, odbycie staży prozawodowych i praktyk. Podczas tegorocznych wakacji 24 uczniów odbyło
je w Zakładach Mechanicznych
w Tarnowie, z którymi w marcu br.
szkoła podpisała umowę patronacką.
7 spośród nich zostało docenionych
za wzorową postawę, zaangażowanie
oraz umiejętności i wyróżnionych
dyplomami uznania, które wręczyli:
dyrektor ds. produkcji ZM – Krzysztof
Sosin, dyrektor CKZiU – Bogusław Harańczyk oraz Wicestarosta
Tarnowski – Zbigniew Karciński. Byli
to: Mariusz Aksamit, Piotr Iwaniec,

Patryk Kamykowski, Kamil Kawa,
Szymon Kiełtyka, Eryk Król, Marcin
Pindera.
Projekt „Mistrzowie w zawodzie”
będzie realizowany w CKZiU do
końca roku szkolnego 2018/2019.
Do programu „Mistrzowie w zawodzie” przystąpiłem z chęci zaobserwowania, jak wygląda praca w zakładzie
mechanicznym. Swój wakacyjny staż
odbyłem w Zakładach Mechanicznych
Tarnów S.A.
Rozpoczął się on od przedstawienia
nam, uczniom CKZiU w Tuchowie,
zasad obowiązujących w miejscu pracy
i naszych obowiązków. Zostaliśmy
przeszkoleni na stanowisku pracy oraz
zapoznaliśmy się z przepisami przeciwpożarowymi. Szybko poznaliśmy
załogę, z którą mieliśmy pracować
przez najbliższy miesiąc.
Praca, którą wykonywaliśmy,
nie była ciężka, ale wymagała
dużej koncentracji oraz staranności
w wykonywaniu zadania. Odbycie
stażu uważam za przydatne. Nowe
znajomości, zdobyte doświadczenie
na pewno przydadzą nam się przy
pierwszej pracy, którą podejmiemy po
zakończeniu edukacji.
Patryk Kamykowski
kl. 4 TB CKZiU w Tuchowie
(branża mechaniczna)

Nowe projekty w CKZiU
MAŁGORZATAKOZIOŁ

W

bieżącym roku
szkolnym w CKZiU
w Tuchowie – oprócz
projektu „Mistrzowie
w zawodzie”, realizowanego
tutaj już wcześniej — rozpoczynają się nowe działania,
finansowane częściowo
przez UE:
•
projekt „Mój rozwój – moja
przyszłość”: zaplanowano tu
zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki, informatyki, fizyki, chemii i geografii.
Skorzystają z nich zarówno
uczniowie mający trudności
w nauce, jak i ci uzdolnieni

KRZYSZTOFJASIŃSKI

O

d 1 października br.
uruchomione
zostało nowe
weekendowe
połączenie kolejowe.
Pociąg wyjeżdża
z Krakowa do Jasła
w piątek i wraca do
Krakowa w niedzielę.
Rozkład przygotowany
został z myślą o studentach i osobach pracujących w Krakowie, które na
weekend będą wracać do
domów. Trasę obsługują

•

w danej dziedzinie wiedzy.
Zajęcia będą prowadzone
z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
na platformie e-learningowej).
Projekt będzie realizowany
do końca roku szkolnego
2018/2019;
projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”: przeznaczony jest
dla uczniów kształcących się
w branżach mechanicznej
i gastronomicznej. Zajęcia będą
prowadzić pracownicy naukowi
uczelni wyższych, a ich tematyka wykraczać będzie poza
podstawę programową dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odbywać się one będą

Nowe połączenie kolejowe
z Tuchowa do Jasła i Krakowa
najnowsze pociągi Kolei
Małopolskich.

Czas przejazdu na trasie Tuchów –
Kraków Główny 1 h i 28 min, jednak
zachętą do skorzystania z podróży
koleją jest cena biletu (13 zł – bilet
normalny; 8,19 zł – ulgowy szkolny;
6,37 zł – ulgowy studencki) i komfort

jazdy. Na trasie kursują najnowsze
pociągi Impuls. Najstarszy ma niecały
rok, najmłodszy 7 miesięcy. Pociągi
jeżdżą w weekendy: w piątki z Krakowa
do Jasła (Tuchów przyjazd godz. 19.06);
w niedziele z Jasła do Krakowa (Tuchów
odjazd godz. 18.13).
O przywrócenie połączenia kolejowego z Krakowem od dawna zabiegali

samorządowcy, mieszkańcy Jasła oraz
miłośnicy kolei z KochamKolej.pl. Jeśli
połączenie cieszyć się będzie zainteresowaniem, zostanie poszerzone o kolejne
kursy.
Szczegóły w gablocie na peronie
stacji Tuchów oraz w rozkładzie jazdy:
http://rozklad-pkp.pl/

zarówno on-line (w formie
wideokonferencji), jak też
bezpośrednio na uczelniach
(warsztaty naukowe weekendowe, letnie, laboratoria,
ćwiczenia);
•
projekt „Informatyka – stawiam
na rozwój”: jest przeznaczony
dla uczniów branży informatycznej. Obejmuje zajęcia
prowadzone nowoczesnymi
metodami przez pracowników
uczelni wyższych (głównie
on-line).
Celem wszystkich projektów
realizowanych przez CKZiU jest
podniesienie jakości i efektywności
kształcenia zawodowego, a co za tym
idzie – zwiększenie atrakcyjności
absolwentów szkoły na rynku pracy.

oświata
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Instrumenty muzyczne
dla Szkoły Muzycznej I stopnia
w Tuchowie

F

inał zadania dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tuchowska Szkoła Muzyczna
informuje, że 30 września 2017 roku
dobiegły końca prace dotyczące realizacji dofinansowania ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki kwocie w wysokości
85 000 zł przyznanej przez MKiDN
oraz kwocie wkładu własnego
25 000 zł zapewnionej przez burmistrza Tuchowa Adama Drogosia,
klasa perkusji może pochwalić się
ogromnym wachlarzem najróżniejszych instrumentów perkusyjnych od
niewielkich tj. woodblock czy agogo
po bardzo rozbudowane tj. marimba
lub kotły. Zgodnie z zadaniem pn.
„Doposażenie Szkoły Muzycznej
I stopnia w Tuchowie w instrumenty

muzyczne (II)” udało zakupić się
łącznie 27 sztuk i 3 zestawy instrumentów i akcesoriów muzycznych,
które posłużą do kształcenie perkusistów i rozbudzania w znacznie
szerszym aspekcie ich wyobraźni
muzycznej. Na chwilę obecną perkusiści naszej szkoły mogą realizować
w pełni podstawę programową i bez
żadnych ograniczeń przygotowywać
się do koncertów, konkursów czy
egzaminów.
Już od pierwszych dni kiedy pojawiły się instrumenty zespół perkusyjny prowadzony przez p. Rafała
Pawlaka zaczął przygotowania do
obowiązkowego Ogólnopolskiego
Przesłuchania Zespołów Perkusyjnych
Szkół Muzycznych I stopnia. Nowe
instrumenty miały także swój debiut
publiczny, bo 17 września 2017 roku
wspomniany wcześniej zespół perkusyjny grając sygnały werblowe uświet-

Szkoła Muzyczna
obecna podczas
ważnych uroczystości tuchowskich
NataliaPawlak

W

dniu 17 września
2017 roku miały
miejsce uroczystości
odsłonięcia oraz poświęcenia pomnika z imionami
i nazwiskami Ofiar II Wojny
Światowej z Tuchowa
i gminy.

To ważne wydarzenie dla miasta
uświetniły występy uczniów oraz
nauczycieli Szkoły Muzycznej
I stopnia w Tuchowie. W uroczystym tonie chór szkolny prowadzony
przez p. Krystynę Szymańską przy
akompaniamencie orkiestry dętej
wykonał hymn państwowy oraz

patriotyczną pieśń – Rotę. Następnie,
podczas apelu poległych, odsłonięcia
i poświęcenia pomnika oraz złożenia
kwiatów zespół perkusyjny prowadzony przez p. Rafała Pawlaka zagrał
sygnał werblowy. Ton werbli, który
zwykle jest nieodzownym elementem
państwowych świąt nadał bardzo
wyjątkowego charakteru oficjalnej
części programu. To niedzielne przedpołudnie przypomniało jak ważną
rolę odegrali mieszkańcy Tuchowa
i okolic, którzy w walce o wolną
i niepodległą ojczyznę oddali swoje
życie. Tego rodzaju uroczystości są
ważną lekcją patriotyzmu dla dzieci
i młodzieży. Cieszy fakt, że uczniowie
Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie tak
chętnie i licznie w niej uczestniczyli!

niał uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem pomnika
z imionami i nazwiskami ofiar
II wojny światowej z Tuchowa i okolic.
W związku z zaoszczędzonymi
środkami – wynikającymi z korzystnej
oferty firmy MIDO – oprócz instrumentów perkusyjnych dla Szkoły
Muzycznej I stopnia w Tuchowie
udało się dodatkowo zakupić pianino,
które zwiększy instrumentarium
bardzo licznej klasy fortepianu.
Serdeczne podziękowania składamy firmie MIDO Dorota Szulc Sp.k.
producentowi instrumentów perkusyjnych za przygotowanie najkorzystniejszej oferty zarówno pod
względem cenowym, jak i jakościowym. W uzgodnionym terminie
firma MIDO dostarczyła wysokiej
klasy instrumenty do placówki szkoły,
dając gwarancję solidności i profesjonalizmu na każdej płaszczyźnie.

Podziękowania również należą się
firmie Silesia Music Center prowadzonej przez p. Sławomira Sadlika,
która przygotowała bezkonkurencyjną ofertę na zakup pianina
i w bardzo krótkim czasie wywiązała
się z umowy, dopełniając wszelkich
formalności (przywiezienie oraz przygotowanie instrumentu do użytku
w klasie fortepianu).
Zawodowstwo obu firm: MIDO
i Silesia Music Center pozwoliło zrealizować wszystkie ustalone terminy.
Mamy nadzieję, że ta współpraca
z ww. firmami będzie nadal się

Najmniejszy
z możliwych
jubileuszy SM

1

września 2017 r.
Szkoła Muzyczna I st.
w Tuchowie rozpoczęła
5 rok swej działalności,
wkraczając w ten sposób
w tzw. drewniany jubileusz.

Fot. Wiktor Chrzanowski

Z pewnością dla tak młodej
placówki edukacyjnej w tuchowskiej
gminie to ważne wydarzenie, stąd też
bogato zaplanowano jej działalność
na różnych polach. Starania i decyzja
władz miasta z 2013 r. trafiła na bardzo
podatny grunt i od razu spotkała się
z zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
Dość wspomnieć, że pierwszy rok
szkolny w tuchowskiej SM rozpoczęło
76 uczniów w dwóch cyklach kształcenia: 4 i 6-letnim, którym umożliwiono naukę gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli i gitarze oraz
flecie, klarnecie, saksofonie i perkusji.
W czerwcu 2017 r. szkoła miała swoich
pierwszych 17 absolwentów, z których
4 kontynuuje muzyczną edukację
w II stopniu Zespołu Szkół Muzycznych
w Tarnowie a 1 na kierunku muzycznym
Uniwersytetu w Rzeszowie. Rok jubileuszowy rozpoczęło 164 uczniów,
którym umożliwiono jeszcze naukę gry
na trąbce i puzonie (2016/2017) oraz
akordeonie (2017/2018). Kadra pedagogiczna liczy 28 nauczycieli. Najliczniejszą obsadę ma klasa fortepianu, co
wynika nie tylko z dużej liczby uczniów,
ale także z dodatkowych i będących
w programie nauczania zajęć (fortepian
dodatkowy i akompaniament). Zajęcia
prowadzą: Anna Szajer, pełniącą funkcję
v-ce dyrektora szkoły i kierownika
sekcji pianistycznej oraz Natalia
Drozen-Czaplińska, Bogumiła Gizbert-Studnicka, Barbara Gładysz-Wszołek,
Mariana Mishchanchuk, Teresa Wójtowicz oraz Piotr Duda, Jan Gładysz,
Waldemar Różański i Wojciech
Szczerba. Kolejne liczne klasy dotyczą
instrumentów strunowych smycz-

kowych (altówka, skrzypce, wiolonczela) i szarpanych (gitara), w których
uczą Krzysztof Put (kierownik sekcji
smyczkowej) oraz Wioletta Synycja,
Karolina Wrona, Paweł Łukasik,
Katarzyna Wrona i Wojciech Gurgul
(kierownik sekcji gitary) oraz Grzegorz Kłak, Aleksander Manasterski.
Podwójna kadra pedagogiczna jest
w klasie fletu: Helena Lis (kierownik
sekcji instrumentów dętych i perkusji)
oraz Grażyna Ciesielska i perkusji:
Sylwester Malinowski wraz z Rafałem
Pawlakiem. Zajęcia z gry na klarnecie
prowadzi Kazimierz Król, na saksofonie
Grzegorz Kluzek, na trąbce i puzonie
Tomasz Ożóg, a na akordeonie Łukasz
Cebula. Wiedzę muzyczną z teorii
uczniowie poznają i rozwijają na zajęciach z kształcenia słuchu, rytmiki,
zespołu rytmicznego, audycji muzycznych, chóru i orkiestry, które prowadzą:
Natalia Pawlak (kierownik sekcji teorii),
Krystyna Szymańska, Ewa Świerczek
i Katarzyna Wrona według poszczególnych cykli kształcenia. Pracę szkoły
wspierają Ewelina Mikos (od 18.10.
Patrycja Turaj) – sekretariat i Elżbieta
Wrona-Grzenia – obsługa.
Życzliwość władz miasta i dostrzeżenie potrzeb lokalowych szkoły sprawiły, że po uzupełnieniu remontów
w bieżącym roku szkolnym zajęcia
będą prowadzone w dwóch częściach
budynku przy ul. Jana Pawła II nr 2
i nr 4 oraz gościnnie, dzięki życzliwości
dyrekcji Zespołu Szkół i za porozumieniem stron w sali nr 14 tejże placówki.
Cztery lata działalności szkoły to
nie tylko okres wytężonych ćwiczeń
i przygotowań do lekcji czy egzaminów
oraz pierwszych absolwentów w cyklu
4-letnim, ale również czas spijania soków
sukcesu. Nasza szkoła może pochwalić
się w tym okresie 109 nagrodami
(od Grand Prix, przez I, II, III miejsca do
wyróżnień) zdobytymi przez uczniów
z klas fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu,

tak rozwijała, wzbogacając tym
samym bazę instrumentalną Szkoły
Muzycznej I stopnia w Tuchowie.
Rafał Pawlak
nauczyciel perkusji
w Szkole Muzycznej
I st. w Tuchowie
saksofonu i perkusji na 26 konkursach
o zasięgu makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym
trzy w Belgradzie (Serbia) oraz grupowych (zespół rytmiczny, kwartet saksofonowy). Ponadto w czteroleciu nasi
uczniowie prezentowali swoje umiejętności podczas różnych uroczystości,
nie tylko w szkołach macierzystych,
ale także miejskich i gminnych oraz
w miejscowościach ościennych. Młoda
szkoła wciąż się rozwija między innymi
przez wzbogacanie instrumentarium
szkolnego. Jest to możliwe zarówno
przy wsparciu władz naszej gminy, ale
również Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; w tym szczególnie
dwie dotacje, które pozwoliły na zakup
saksofonów wysokiej klasy do kwartetu
instrumentalnego oraz bardzo bogatego
ilościowo i jakościowo instrumentarium perkusyjnego. Łączna wartość tych
instrumentów wynosi blisko 300 tys. zł.
W tym miejscu pragnę w imieniu
społeczności szkolnej i własnym bardzo
serdecznie podziękować p. Michałowi
Wojtkiewiczowi, posłowi na Sejm RP
za pomoc w pozyskaniu tych środków
(co wcale nie było takie proste) oraz
panom Rafałowi Pawlakowi za przygotowanie wniosku i moderowanie
zakupu i Jarosławowi Mirkowi z Urzędu
Gminy za koordynację prac nad wnioskami. Naturalnie wciąż jeszcze mamy
wiele do kupienia, nie tylko dlatego,
że przysłowie mówi, iż potrzeby rosną
w miarę jedzenia, ale również dla
jeszcze lepszego prowadzenia zajęć
i wsparcia uczniów, którzy nie mają
możliwości indywidualnego zakupu
instrumentów. Stąd nasza zachęta, aby
przez tzw. „cegiełkę dla tuchowskich
talentów” wesprzeć potrzeby szkoły.
Wszak wszystkie dzieci nasze i są naszą
przyszłością. W związku z rokiem jubileuszowym serdecznie zapraszamy na
wyjątkowe koncerty szkolne, na których
nie powinno zabraknąć słuchaczy,
a zwłaszcza rodzin naszych uczniów.
Już wkrótce (5.10.2017 r.) pierwszy
z nich na rozpoczęcie jubileuszu, potem
31 stycznia 2018 r. koncert noworoczny,
a w czerwcu koncert zamykający 5 rok
działalności SM I st. w Tuchowie.
Życząc wszystkim jak najlepszych
koncertowych wrażeń muzycznie
pozdrawiam
Jan M. Gładysz
dyrektor Szkoły Muzycznej
I st. w Tuchowie
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BEATACZUBA

J

eszcze mamy w pamięci
wakacyjną wyprawę do
Gródka n/Dunajcem,
a tu już 1 września i czas
powrotu do szkolnych ław.
Ten wyjazd był szczególny,
bo jechaliśmy komunikacją
publiczną i sami przygotowywaliśmy sobie posiłki.
Trwał tylko trzy dni, ale dla
naszych przyzwyczajonych
do wszelkich udogodnień
dzieci był to swoisty obóz
przetrwania.
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Wrzesień w Piotrkowicach

przewodnicy – czego trzeba więcej?
Może posiłku w MacDonaldzie?,
ale i ten był przewidziany w drodze
powrotnej. Słowem wycieczka spełniła wszelkie oczekiwania i była
bardzo udana.
Jednak wycieczki to nie jedyny
sposób na integrację dzieci w naszej
szkole. Jeszcze pod koniec miesiąca,
w sobotę 26 sierpnia, dzieci z naszej
szkoły wzięły udział w Wiejskich
Dożynkach 2017 w Piotrkowicach.

zgromadzonych pod piotrkowicką
remizą. Jak to na weselu, niektórzy
goście puścili się w tany – trochę dla
zabawy, trochę dla rozgrzewki, bo
pogoda nas nie rozpieszczała. Tym
samym włączyliśmy się po raz kolejny
w Ogólnopolski Projekt Narodowego
Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Rok szkolny również rozpoczęliśmy wycieczką – tym razem
do Warszawy. W ciągu dwóch
dni, tj. 19 i 20 września, zwiedziliśmy Wilanów i Zamek Królewski,
spacerowaliśmy po Łazienkach,
Starym Mieście i w okolicach Pałacu
Kultury. Szczególną atrakcją było
odwiedzenie Stadionu Narodowego
PGN. Ogromny entuzjazm wywołała
u uczestników wycieczki możliwość
obejrzenia szatni polskich zawodników i sfotografowanie się z koszulkami: Lewego, Milika czy Glika.
Imponujące miasto, świetne warunki
noclegowe i kompetentni, pomocni

nictwa, która w tym roku wchodzi
do wszystkich szkół. Pozostawienie
klasy siódmej w szkole podstawowej
wiąże się z przeprowadzeniem wielu
procesów logistycznych, począwszy
od zapewnienia im odpowiednich
stolików, książek, materiałów, a skończywszy na nauczycielach uczących
przedmiotów obowiązujących do tej
pory w gimnazjum.
Dzięki wytężonej pracy wszystkich
zainteresowanych, dosyć łatwo i bez
zbędnych opóźnień rozpoczęliśmy
naukę i proces wychowawczy w naszej
szkole.

Podstawowej im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach rok
szkolny 2017/18. Dla uczczenia
pamięci patrona naszej szkoły złożyliśmy kwiaty na jego grobie.
Ten rok szkolny stawia przed nami
wiele wyzwań , do których przygotowywaliśmy się już od połowy
wakacji. Drobne prace remontowe,

Uczniowie z młodszych klas przedstawili program artystyczny poświęcony płodom rolnym zebranym z pól,
ogrodów i sadów. Były wierszyki,
piosenki i tańce gorąco oklaskiwane
przez zgromadzoną publiczność.
2 września młodzież ze starszych
klas przygotowała wraz z nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi
gośćmi czytanie „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego. Była więc Młoda
Para, stół zastawiony tradycyjnymi
kołaczami, blinami, „prołziokami”
i domowym chlebem ze smalcem.
Do tego kawa zbożowa i tekst utworu
czytany kawałkami przez chętnych

Po czasie zabawy i rozrywki,
z całą powagą 4 września mszą św.
pod przewodnictwem proboszcza
ks. Stefana Michalskiego uroczyście
rozpoczęliśmy w Publicznej Szkole

dostosowanie sal lekcyjnych do
potrzeb dzieci, dokupienie pomocy
naukowych i lektur. Słowem przygotowanie szkoły, nauczycieli, rodziców
i uczniów do wymogów reformy szkol-

Mamy nadzieję, że reforma przyniesie same pozytywne rezultaty. Nasz
placówka jest otwarta dla wszystkich,
chętnie wprowadzamy innowacje
i jesteśmy otwarci na propozycje
i zmiany. Dobro dziecka i wygoda
rodziców jest dla nas priorytetem.
Dlatego tak dobrze współpracuje nam
się z rodzicami, przedstawicielami
kościoła, środowiskiem lokalnym.
Nasi uczniowie są wysportowani,
empatyczni i mają szerokie horyzonty.
Osiągają wysokie lokaty w zawodach i konkursach na terenie gminy,
powiatu i kraju. Mamy nadzieję, że
w tym roku będziemy kontynuować
tą dobrą passę. Zapraszamy do szkoły
w Piotrkowicach!

Projekt „Już pływam”

I

nformujemy, że II termin
projektu marszałkowskiego
„Już pływam” rozpoczął się
19 września 2017 r. i trwał będzie
do 21 listopada 2017r. Projekt
realizowany jest przy wsparciu
finansowym województwa
małopolskiego w formie dotacji
celowej. Odbiorcami projektu są

uczniowie szkół podstawowych
nieumiejących pływać lub też źle
radzący sobie w kontakcie z wodą.
Zachęcamy do zapoznania się
z harmonogramem wyjazdów
w II terminie, który dostępny jest
na stronie internetowej:
http://www.tuchow.pl/projekt-juz-plywam-2/

biblioteka
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KingaKulas
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września odbyły
się w bibliotece
kreatywne warsztaty ze Stowarzyszeniem
Edukacji Pozaformalnej
MERITUM, które prowadzi
projekt „Zaprogramuj się na
czytanie 2.0”.

15

Zaprogramuj się na czytanie!

Równolegle brały w nich udział
dwie grupy młodych ludzi zainteresowanych nowymi technologiami.
W czasie trzyipółgodzinnych zajęć
uczestnicy pracowali z tekstem
Stanisława Lema. Wspólne czytanie,
wymyślanie i tworzenie scenografii,
budowanie robota, nauka obsługi
kamery, tworzenie scenariusza
i w finale nagrywanie filmu; to
kolejne etapy działania, przez które
obydwie grupy przeszły sprawnie
i z humorem. Dziękujemy szkołom
za umożliwienie uczniom udziału
w naszym projekcie. Młodzieży
gratulujemy kreatywności, a Kamilowi i Erneście dziękujemy za poprowadzenie tak ciekawych zajęć. Było
LEMASTYCZNIE!

O podróżach w bibliotece
BOŻENAWRONA

F

ascynujące spotkanie
z Marzeną Filipczak.
Dar snucia opowieści
plus przepiękne zdjęcia
z podróży to nasza recepta
na pochmurne popołudnie!
Reporterka zawsze lubiła podróżować i robiła to wielokrotnie,
początkowo nie były to spektakularne eskapady, a raczej bardziej
zorganizowane wyprawy. Zawsze
(…) chciałam pojechać w długą samodzielną podróż w nieznane, jedną
z tych, o jakich czytałam z wypiekami
w relacjach zazdroszcząc śmiałkom,
którzy się odważyli. Jednak myśl, że
kiedyś pojadę w nią naprawdę, wydawała mi się absurdalna tak, jak to,
że kiedyś polecę na księżyc. Jednak
okazało się, że marzenie to spełniło
się pomimo obaw i strachu. Marzena
Filipczak o podróżowaniu napisała
kilka książek, są to zarówno relacje
z jej własnych wypraw, jak i pewnego
rodzaju poradniki podpowiadające jak zorganizować się podczas
podróży.
W czasie prezentacji „Między światami: od Kurdystanu po Turkmenistan” autorka opowiadała o swoich
przygodach w krajach, które uchodzą
za niebezpieczne i nieprzyjazne
kobietom. Jednak z doświadczeń
przedstawionych przez naszego gościa
otworzył się przed nami zupełnie inny
obraz. Według Marzeny paradoksalnie nigdzie indziej na świecie nad
samotną podróżniczką nie rozciąga
się tak wielka opieka ze strony miejscowych i niemal wszyscy czują się
w obowiązku, by się o nią troszczyć.
Dowiedzieliśmy się m.in. o uzbeckim
weselu, pieniądzach, które nosi się
w reklamówkach, uroczystym posiłku
w pierwszy dzień ramadanu, gościnie
u turkmeńskich przemytników i irańskich rodzin, Ormiance, która oddaje
gościowi własne łóżko i Kazaszce
dającej – po jednym dniu znajomości
– na pożegnanie złoty pierścień, żeby
o niej przypominał.
Tak, wśród egzotycznych obrazów
z różnych rejonów świata, w mgnieniu
oka upłynął czas z niezwykłą kobietą.
Dziękujemy za uczestnictwo
w spotkaniu, cieszymy się, jeśli Wam
się podobało, ponieważ wszystkie
imprezy biblioteczne przygotowujemy
z myślą o naszych czytelnikach.

Inspiracja na długie,
jesienne wieczory
BOŻENAWRONA

W

Małej Galerii „Przedstawmy się” w środę
27 września otwarto
nową wystawę. Pomimo
wczesnej pory wernisaż
zgromadził liczną grupę
osób. „Moja radość” to
wystawa przedstawiająca
dokonania trzech twórców:
Barbary Trojanowskiej,
Andrzeja Wójcika oraz Jana
Klimka.

Możemy obejrzeć obrazy wyszywane haftem krzyżykowym – przepiękne, starannie wykonane prace,
z których każda jest małym dziełem
sztuki. Autorką jest Barbara Trojanowska, pochodzącą z Tuchowa, która
swą pasją zajmuje się już od 20 lat. Jak
sama mówi, tworzenie jest jej przyjacielem, radością życia, wyciszeniem,
odskocznią od codzienności.
Na wystawie prezentowane są też
rysunki Andrzeja Wójcika, który
pochodzi z pobliskich Szerzyn.

Zadanie dofinasowane było przez Instytut
Książki w ramach
programu Dyskusyjne
Kluby Książki.

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

Od dziecka lubił rysować, jednak
życie zawodowe nie pozwalało mu
kontynuować tej pasji, a dzisiaj
powrócił do tego zajęcia. Rysunki
przedstawiają głównie budowle
i postaci świętych. Wykonane bardzo
surową i trudną techniką, jaką jest
ołówek. Wymagają od twórcy wielkiej dbałości o szczegóły, i to właśnie
możemy zobaczyć w tych pracach.
Kolejna trudna technika, prezentowana w bibliotece po raz pierwszy
to wypalanie na drewnie. Obrazy
Jana Klimka przedstawiają motywy
roślinne i zwierzęta, jedna z prac ma
formę płaskorzeźby i jest odwzorowaniem budowli.
Sztuka to sposób wyrażania siebie,
swoich emocji i prezentowania piękna,
które jest przecież w każdym z nas. Jest
też dobrym sposobem na efektywne
i twórcze zajęcie, które dając radość,
pomaga oderwać się od codziennych
obowiązków i trosk. Dlatego warto
w najbliższych dniach przyjść do
biblioteki, obejrzeć wystawę, która
będzie czynna jeszcze przez cały
październik. Serdecznie zapraszamy.

miasto i gmina
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Jak wesele, to wesele!
II Narodowe czytanie „Wesela”
w Jodłówce Tuchowskiej

MariaWabno

F

ilia Biblioteki Publicznej
we współpracy
z biblioteką szkolną
zorganizowały
w dniu 22 września
czytanie „Wesela”
Stanisława Wyspiańskiego
w ramach akcji
Narodowego Czytania.
Do wspólnego czytania zaproszeni zostali: ksiądz proboszcz Józef
Jaworski, Katarzyna Osika dyrektor
Szkoły Podstawowej, Alicja Michniak i Zofia Starzyk emerytowane
nauczycielki, Teresa Osika pielęgniarka środowiskowa, Andrzej
Dusza katecheta, Weronika Wantuch

AnnaCichy

W

naszej szkole
Narodowe Czytanie
„odbiło się echem”.
6 września, już po raz
kolejny, z radością i zaangażowaniem odpowiedzieliśmy
na zaproszenie Prezydenta
RP do wzięcia udziału
w akcji.

Rozpoczął pan Jan Dusza, który
poinformował uczniów, że tegoroczną
lekturą Narodowego Czytania jest

studentka, czytelnicy naszej biblioteki: Gabriela Smoszna i Stanisław
Wabno oraz młodzież: Justyna Słota,
Julia Rucińska, Patrycja Mikos, Kamil
Zbylut, Dawid Osika, Sebastian
Podraza.
W wydarzeniu tym wzięli udział
uczniowie naszej szkoły. Na wstępie
przybliżono cel Narodowego Czytania
oraz sylwetkę Stanisława Wyspiańskiego. Czytający z niezwykłą swadą
przeczytali kilka scen pierwszego aktu
„Wesela”.
Dziękuję za współpracę Elżbiecie
Wiejackiej z biblioteki szkolnej,
wszystkim czytającym za to, że tak
wygospodarowali sobie czas, aby
wziąć udział w tej pięknej akcji oraz
Beacie Mikosz-Osika za pomoc
w przygotowaniu oprawy plastycznej.

Narodowe Czytanie w Lubaszowej
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
Podał też kilka informacji, aby przybliżyć dzieciom ten niełatwy tekst.
Nauczyciele wcielili się w postacie
z dramatu. Stroje i charakteryzacja
wzbogaciły przedsięwzięcie. Nie
mogło zabraknąć również odpowiedniej scenerii stworzonej przez naszego
bibliotekarza, panią Małgorzatę
Musiał. Za oknem przysłoniętym

białą firanką majaczył chochoł, nad
drzwiami weselnymi królował obraz
Matki Boskiej Ostrobramskiej, a obok
pyszniła się ogromna wiejska skrzynia
malowana w kwiaty. W głębi dostrzec
można było fotografię „Wernyhory”
Matejki. Pan Młody i Panna Młoda
zasiedli przy okrągłym stole, zastawionym weselną zastawą. Dookoła
zgromadzili się pozostali weselnicy.

Przeczytaliśmy kilka scen z Aktu I.
Było i poważnie i z humorem.
Uczniowie z zainteresowaniem
słuchali lektury. Potem, jak widzowie
w najlepszych teatrach, zgotowali
nauczycielom owacje na stojąco.

Na zakończenie pani Małgosia
zaprosiła wszystkich, którzy chcieliby
umieścić pamiątkową pieczęć w swoich
egzemplarzach „Wesela”. Tegoroczna
pieczęć Narodowego Czytania wzbogaciła biblioteczną kolekcję.

21.10.2017 r.
godz. 15.30
DOM KULTURY
W TUCHOWIE

Razem
przez
50 lat
i… dłużej
ZDZISŁAWA
KRZEMIŃSKA

M

ieszkańcy Tuchowa
Maria i Stanisław
Kościuszkowie są
małżeństwem od 50 lat!
Pani Maria, z domu Lachowicz pochodzi z Bistuszowej, a pan Stanisław
z Uniszowej.
W swoim ówczesnym kościele
parafialnym pw. św. Katarzyny
w Ryglicach złożyli uroczystą przysięgę małżeńską, a potem wyprawili
wesele. W latach 70. przeprowadzili
się do swojego nowo wybudowanego
domu niedaleko Sanktuarium Matki
Bożej przy ul. św. Józefa w Tuchowie.
Są rodzicami dwójki dzieci, dziadkami trójki wnucząt: Anety, Natalii,
Jarosława i pradziadkami Bartusia,
Dorotki, Karolinki i Krzysia.
O pięknym złotym jubileuszu

rodziców pamiętały dzieci – córka
Renata z mężem Tomaszem i syn
Jerzy z żoną Elżbietą, którzy pielęgnując tradycje wspólnych spotkań
tym razem zorganizowały wielką
niespodziankę jaką była… powtórka
wesela! W plenerze, przy pięknej
wrześniowej pogodzie na jubilatów
czekała najbliższa rodzina i przyjaciele razem ok. 50 osób, a wśród
nich… 4 gości weselnych sprzed
50 lat! Na weselnym stole podano
nie tylko weselny obiad i obowiązkowego torta, muzyka zachęcała do
weselnych tańców, a wspomnieniom
i rozmowom nie było końca, wszak
minęło aż… a może… tylko 50 lat
wspólnego życia!
Niby zwykłego, bo praca, bo dom
itd., a jednak w dzisiejszych czasach
ma ono szczególny wymiar i tym
bardziej Szanownym Jubilatom,
należą się serdeczne gratulacje.

miasto i gmina
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Święto Grzyba
w Jodłówce Tuchowskiej
RadosławOsika

W

sobotę 9 września
br. odbyło się Święto
Grzyba w Jodłówce
Tuchowskiej.

Wydarzenie to ma już wieloletnią
tradycję. W tym roku również nie
zabrakło grzybów! W imieniu organizatorów – Stowarzyszenia Rozwoju
Jodłówki Tuchowskiej i Jej Miesz-

kańców, Domu Kultury w Tuchowie,
Rady Sołeckiej Jodłówki Tuchowskiej, OSP w Jodłówce Tuchowskiej
i Biblioteki Publicznej w Jodłówce
Tuchowskiej serdecznie dziękuję
za wspaniałe stoiska wszystkim
wystawcom i uczestnikom. A byli
to: Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie Moje Siedlisko, Radosław
Płachno, Służba Więzienna z Tarnowa,
Stowarzyszenie Na Grzyby, Centrum

Zdrowia Tuchów, Marcin Grabowski,
Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej, Firma
Osik-Zorb Radosław Osika, Firma
Strych – Wojciech Kras. Wsparliście swoim czasem i pomocą naszą
imprezę, którą realizujemy w nowej
formie – mamy nadzieję, że ciekawszej, przyjemniejszej i bardziej satysfakcjonującej. Polecamy się również
w roku 2018 w drugą sobotę września.
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II Słodki Piknik
z Miodem
w Lubaszowej

W

sobotę 16 września
br. w Lubaszowej
odbył się II Słodki
Piknik z Miodem. Dzieci ze
Szkoły Podstawowej
im. Batalionu AK „Barbara”
rozpoczęły piknik wesołym
śpiewem. Następnie
o. Marcin Klamka opowiedział o pszczołach, ulach

i miodzie. Po słodkich
opowieściach przyszedł czas
na degustacje i rodzinne
konkursy.
Stowarzyszenie Aktywni Lubaszowianie dziękuje wszystkim za udział
w imprezie i pomoc w jej organizacji.
Zapraszamy za rok!

Fot. Wiktor Chrzanowski

PIKNIK W BUCHCICACH
NA POŻEGNANIE LATA

P

iknik „Pożegnanie
lata” w Buchcicach
zorganizowany przez
Towarzystwo Oświatowe już za nami. Nawet
niezbyt korzystna pogoda
nie popsuła szyków organizatorom i uczestnikom.
Wszyscy bawili się świetnie
mimo, że trzeba było ograniczyć się głównie do szkolnych murów. Mamy serwowały doskonałe wypieki
i potrawy z grilla, do których
ustawiały się długie kolejki.
Dzieci zaprezentowały występy,
z których największe wrażenie zrobił
teatrzyk ekologiczny i „wykopkowy”
pokaz mody. Hitem dnia był rodzinny
konkurs karaoke, który przerodził się
we wspólne śpiewanie popularnych
hitów. Zainteresowaniem cieszyły się
konkursy rodzinne, tym bardziej, że
czekały cenne nagrody: rower, sprzęty
gospodarstwa domowego, akcesoria
sportowe.
Rodziny Bigów, Hajduków
i Wajdów przygotowały prace do
konkursu fotograficznego „Moje
rodzinne wakacje”. Zdjęcia w pięknej
oprawie plastycznej u wszystkich
przywołały najpiękniejsze wspomnienia minionego lata.
Mamy nadzieję, że projekt „Zakręcona integracja w Buchcicach”, dofinansowany z programu FIO, nie tylko
zintegruje to środowisko, ale będzie
inspiracją do dalszego działania.
Projekt się kiedyś skończy, ale
działać wspólnie zawsze warto,
korzyści będę dla wszystkich.
Pieniądze nie zawsze są najważniejsze,
ważne żeby znaleźli się ludzie, którym
się chce.
Serdecznie dziękujemy Towarzystwu Oświatowemu w Buchcicach,

III edycja –
z kapustą w roli
głównej

„KISZENIE KAPUSTY” za nami
AnnaBaran 

30

września 2017 r.
o godz. 16.00
w Domu Kultury
w Siedliskach z inicjatywy
Stowarzyszenia Społeczności Lokalnej „Moje
Siedlisko” rozpoczęła się
impreza otwarta dotycząca
tradycyjnego kiszenia
kapusty.

nauczycielom, Radzie Rodziców
i wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację
pikniku.

Magdalena Marszałek
Mariusz Ryś

Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS
w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W programie przewidziano gry
i zabawy dla dzieci, wystawę masek
z różnych stron świata, konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami, wystawę
rękodzieła pani Marii Burek, porady
medyczne udzielane przez pielęgniarkę – panią Katarzynę Bujak.
Główną częścią sobotniego popołudnia było oczywiście KISZENIE.

Nie zabrakło również czegoś dla ciała,
a mianowicie słodkiego poczęstunku
i kiełbaski z grilla. Wśród ogólnej
wesołości i przy dobrej zabawie
w 2017 r. w Siedliskach po raz kolejny
„kapusta została zakiszona”.

miasto i gmina
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DZIEŃ
OTWARTYCH
DRZWI
Stowarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” w Tuchowie

P ierwszy
Bal Charytatywny
serdecznie zaprasza na

na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo-Mieszkalnego
dla osób niepełnosprawnych,
który odbędzie się

18 listopada 2017 r. o godzinie 18.00
w restauracji Agawa, ul. Tarnowska 146 w Tuchowie
Oferujemy smaczne menu. Zabawę poprowadzą:
Monika Faron-Miśtak oraz Rafał Huszno z Radia RDN Małopolska.
Muzykę na żywo zapewni zespół KDA
Dochód ze sprzedaży biletów oraz licytacji, która odbędzie się w czasie balu, przeznaczony zostanie na budowę
Ośrodka Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych, których rodzice nie będą
już w stanie wywiązywać się z obowiązku opieki nad swoimi dziećmi z powodu stanu zdrowia czy podeszłego wieku.
Byłaby to bezpieczna przystań na resztę życia dla osób niepełnosprawnych, wymagających nieustannej troski i opieki.
Z kolei ich rodzicom istnienie takiej placówki dałoby poczucie niewypowiedzianej ulgi i spokoju o los swoich dzieci
na czas, kiedy ich już zabraknie.
Przywróćmy nadzieję na spokojne życie tym, których każdy dzień naznaczony jest troską i niepewnością o jutro!
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich osób dobrej woli, które zechcą wesprzeć materialnie nasz projekt.

SIOSTRY ŚW. JÓZEFA ZAPRASZAJĄ
W Tuchowie przy ul. św. Józefa 9 już od 20 lat funkcjonuje Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. Pod jednym dachem znajduje się:
• Wspólnota sióstr św. Józefa,
• Całodobowa kaplica,
• Przedszkole prowadzone przez siostry, podzielone na 2 oddziały, do których uczęszcza 50 dzieci,
• Dom Pogodnej Jesieni prowadzony przez siostry dla 45 osób.
W/w placówki wpisują się w życie środowiska lokalnego na różnych jego płaszczyznach, są też miejscem pracy dla osób świeckich i zakonnych na stanowiskach:
• nauczyciel przedszkola, pomoc nauczyciela, woźna, pomoc kuchenna
(praca w przedszkolu),
• pielęgniarka, opiekunka, pokojowa, pracownik socjalny, intendentka,
psycholog, terapeuta zajęciowy, rehabilitant, dietetyk, konserwator, kierowca, pracownik pralni, kuchni i księgowości (praca w DPJ).
Od 2013 roku przy DPJ działa Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta
Gorazdowskiego, która zaprasza wszystkich, którym bliska jest idea wolontariatu.
Jeśli chcesz zapoznać się z życiem,
modlitwą i pracą sióstr św. Józefa zapraszamy

11 października
na

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Szczegółowe informacje na stronie: www.nadzieja-tuchow.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieNadziejaTuchów/
Organizator:

Patronat honorowy:

Patronat Medialny:

„ŻYCIE
NA FALI"

29

sierpnia 2017 r.
grupa podopiecznych Stowarzyszenia „Wszystkie dzieci
nasze są” wraz z rodzicami,
wolontariuszami oraz organizatorami wyjazdu „Każdy
może nad morze” wyruszyła
pociągiem w daleką podróż
do nadmorskiej miejscowości Sarbinowo.

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w ośrodku „Jagoda” trwał od
30 sierpnia do 12 września 2017 r.
Po przyjeździe do ośrodka, mimo
zmęczenia, udaliśmy się na nocne
przywitanie morza. W trakcie pobytu
– dzięki pieszym, rowerowym i autokarowym wycieczkom po okolicy
– odwiedziliśmy wiele ciekawych
miejsc. Byliśmy w Kołobrzegu, gdzie
odbyliśmy rejs statkiem Monika III
i karmiliśmy mewy na tutejszym
molo. W Gąskach zwiedzaliśmy
latarnię morską z XIX w., drugą co

do wielkości w Polsce. W Mielnie,
do którego dojechaliśmy ciuchcią,
atrakcją dla dzieci był dom „do góry
nogami”, którego gospodynią jest Baba
Jaga. Odwiedzając Ustronie Morskie,
skorzystaliśmy z Aquaparku „Helios”.
Będąc w Koszalinie zwiedzaliśmy
m.in. bogato zdobioną katedrę pochodzącą z XIV w. Podczas spaceru plażą
do pobliskich Chłopów, zbieraliśmy
wyrzucone przez morze muszelki.
Chociaż pogoda nam nie dopisała nie
było czasu na nudę. Kto tylko chciał
mógł wykorzystać nieliczne promienie
słońca i trochę się opalić albo nawet
popływać w morzu. W trakcie pobytu

organizowane były: różne zabawy,
zawody sportowe, konkursy, dyskoteki, wieczorki taneczne, karaoke,
biesiada przy pieczonych prosiakach
oraz budzący duże zainteresowanie
teatrzyk dla dzieci. Podopieczni
korzystali tutaj z zabiegów rehabilitacyjnych: hipoterapia, basen,
siłownia, gimnastyka i masaże. Na
pożegnanie wybraliśmy się na promenadę, gdzie tańcząc poloneza z łezką
w oku uczestnicy turnusu żegnali się
z morzem. Spędziliśmy w Sarbinowie
wiele cudownych i niezapomnianych
chwil. Chociaż jesteśmy już w domu
i powróciliśmy do codziennej rzeczy-

wistości, to jeszcze długo będziemy
wracać myślami do pobytu w Sarbinowie. Z całego serca dziękujemy
organizatorom tego turnusu Pani
Basi i Panu Wiesiowi. To dzięki nim
wiele dzieci po raz pierwszy zobaczyło
polskie morze.
Karolina Grabowska
uczennica gimnazjum
w Tuchowie
Serdecznie podziękowanie
składam paniom Jagodzie i Zeni –
właścicielkom ośrodka „Jagoda” za
okazane dla naszych podopiecznych

serce, za miłą atmosferę i pyszną,
domową kuchnię. Dziękujemy
również dyrektor PCPR w Tarnowie,
Caritas Diecezji Tarnowskiej, ofiarodawcom pikniku „Każdy może
nad morze” oraz indywidualnym
darczyńcom za dofinansowanie
turnusu rehabilitacyjnego, nie tylko
nad morze, ale również do Jadownik.
Fantastyczna ekipa wyjazdu,
rodzinna atmosfera i pogoda ducha
była dopełnieniem odpoczynku,
rehabilitacji oraz nawiązaniem
nowych przyjaźni.
Barbara Duran

miasto i gmina
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TeresaSzymańska
Aleksander
Kajmowicz

N

adeszła jesień. Przy
odpowiedniej pogodzie może będzie złota
polska jesień. Roślinami
strojnymi w jesienne kolory
jest kalina (krzew) i jarzębina (krzew lub drzewo).
Kalina (Viburnum) należy do
rodziny przewiertniowatych. Rośnie
dziko w Europie, Ameryce Północnej
i Środkowej, Afryce północnej
i w Azji. W Polsce występują dwa
dziko rosnące gatunki: kalina koralowa (Viburnum opulus) i kalina
hordowina (Viburnum lantana). Mają
postać krzewów.
Kalina koralowa rośnie w miejscach wilgotnych, nad strumieniami,
sadzawkami, ciekami wodnymi,
w zaroślach, na skraju lasów. Dorasta
do ok. 4 m wysokości. Kwitnie w maju
i czerwcu. Kwiaty są białe, zebrane
w podbaldachy. Zewnętrzne kwiaty
są większe, płonne. Kalina koralowa
owocuje gronami kulistych jagód,
które najpierw są zielone, potem robią
się koralowe (stąd pewnie nazwa),
w końcu są intensywnie czerwone. Są
niejadalne. Trzymają się na krzewach
bardzo długo, nieraz do zimy. Liście
kaliny koralowej są szerokie, w zarysie
okrągławe. Jesienią przebarwiają się na
kolor brunatno-czerwony. W każdym
stadium rozwoju, czy to w czasie kwitnienia, czy owocowania – kalina koralowa jest krzewem bardzo ładnym,
o malarskim uroku. Dzięki temu
często występuje w poezji, nie tylko
ludowej. Wplatał ją w swoje strofy
Juliusz Słowacki, a Teofil Lenartowicz pisał o niej całe poematy. Starsze
pokolenie zna jego wiersze np. Rosła
kalina z liściem szerokim, nad modrym
w gaju rosła potokiem...
Kalina należy do roślin, z których
pozyskuje się surowiec zielarski.
W dzisiejszych czasach jest to kora.
Działa rozluźniająco na mięśnie.
Stosuje się ją w zaburzeniach klimakteryjnych, ma działanie przeciwskurczowe. Drewno kaliny nie ma większej
wartości. Odmianą kaliny koralowej,
sadzoną wyłącznie dla ozdoby jest
buldeneż (z francuskiego – kula śnie-
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CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY
Kalina i jarzębina w czerwonych koralach jesieni

Kwiaty kaliny koralowej
(Viburnum opulus)
gowa), o kwiatach czysto białych,
wyłącznie płonnych, ułożonych
w idealną kulę.
Drugim dziko rosnącym u nas
gatunkiem kaliny jest hordowina. W Polsce dziko rośnie tylko
w zachodnich Tatrach. Bywa natomiast sadzona na terenie całego kraju.
Niekiedy dziczeje i rośnie na obrzeżach lasów, skalistych i słonecznych
zboczach, w widnych zaroślach. Tak
jak kalina koralowa jest urodziwa,
jednak wygląda inaczej. Jest krzewem
o pokroju zwartym, o wys. ok. 4 m,
rozgałęzionym , wzniesionym. Liście
ma pojedyncze, jajowate, grube,
pomarszczone, z obydwu stron
omszone. Jesienią przebarwiają
się na brązowo-czerwone. Kwitnie
w maju. Kwiaty są żółto-białe, zebrane
w baldachogrona, wszystkie płodne,
o słodkim zapachu. Owoce to pęki
jagód, które najpierw są zielone,
później, w lipcu czerwone, wiśniowe
i czarne na tej samej gałązce. We wrześniu są już wszystkie czarne. Są niejadalne, trujące. Stanowią pożywienie
dla ptaków.
Kalinę koralową można często na
naszym terenie spotkać np. przechodząc przez okoliczne paryje. Widać ją
z daleka, zwłaszcza gdy ma już czerwone owoce. Ozdobny buldeneż jest
widoczny w przydomowych ogro-

Owoce kaliny koralowej
(Viburnum opulus)
dach. Kwiaty tej kaliny są przydatne
do sypania podczas procesji w uroczystość Bożego Ciała, gdyż akurat w tym
okresie zazwyczaj obficie kwitnie.
Jarzębina (Sorbus). Jest to krzew
lub niewysokie drzewo (kilkanaście metrów wysokości). Należy do
botanicznej rodziny różowatych.
Na półkuli północnej występuje
80 gatunków jarzębiny. W Polsce
dziko rośnie 5 gatunków. Najbardziej
znany i najczęściej występujący jest
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia),
czyli po prostu nasza zwyczajna jarzębina, którą wszyscy znają. Jarząb –
to jej oficjalna nazwa rodzajowa.
Rośnie w lasach, parkach, zaroślach, na miedzach i przy drogach,
zarówno na niżu, jak i w wysokich
górach. W młodości rośnie szybko.
Jest drzewem krótkowiecznym
(ok. 90 lat). Koronę ma luźną, zaokragloną. Lubi miejsca jasne, nasłonecznione. Jest odporna na mróz i upały.
Kwitnie w maju. Biało-kremowe
kwiaty zebrane w podbaldachy
szybko zamieniają się w owoce, które
wyglądają jak pęki korali. Najpierw
są żółtawe, potem pomarańczowe,
a pod koniec lata soczyście czerwone.
Dawniej długo utrzymywały się na
drzewach. Liście opadły, a owoce
trzymały się mocno, będąc do późnej
jesieni pożywieniem ptaków. Obecnie,

czy to ze względu na mniejszą ilość
jarzębin, czy na to, że ptaków, które
ją lubią (np. różne gatunki drozdów)
jest więcej – owoce potrafią zniknąć
z drzewa, kiedy jesień jeszcze na dobre
się nie rozpoczęła. Łacińska nazwa
gatunkowa jarzębiny wiąże się właśnie
z ptakami – aucupare znaczy polować
na ptaki. Już w czasach rzymskich
łowcy ptaków wabili je owocami
jarzębiny. Drzewo to należy do roślin
leczniczych. Surowcem zielarskim są
kwiaty, a częściej owoce. Zawierają
między innymi flawonoidy, karotenoidy, kwasy organiczne, sole mineralne, cukry, gorycze i witaminy
(B, C, E, PP, K). Stosowane są przy
awitaminozie. Mają działanie odtruwające, przeciwmiażdżycowe, wspomagają pracę wątroby, układu moczowego. W celach leczniczych zbiera się
owoce na początku dojrzewania. Nie
należy spożywać świeżych owoców,
tylko wysuszone i gotowane. Owoce
jarzębiny mają również zastosowanie
w kuchni, zwłaszcza skandynawskiej.
Sporządza się z nich marmolady,
dżemy, konfitury, soki, syropy. Owoce
na te przetwory zbiera się po przymrozkach. Największe ilości owoców
jarzębiny zużywa przemysł spirytusowy, do wyrobu likierów i wódek.
Jarząb jest drzewem miododajnym,
chociaż o niskiej wydajności. Pszczoły

Jarząb pospolity
(Sorbus aucuparia)
jednak chętnie go oblatują w czasie
kwitnienia. A co z drewnem? Szerszego zastosowania w dziedzinie
gospodarczej nie znalazło. Używano
go rzadko. Jednak dzięki takim
cechom jak: twardość, ciężkość, mała
łupliwość – było cenione przy wyrobie
małych wałków (np. do rozcierania
maku) czy śrub do różnych pras.
Kiedyś węgiel drzewny otrzymywany
z jarzębiny służył do wyrobu prochu
strzelniczego.
Jarzębina (podobnie jak kalina) jest
obecna w naszej kulturze. Występuje
w wierszach, pieśniach, ludowych
podaniach i legendach. Cieszy się
życzliwością ludzi. Niektórzy mieszkańcy Tuchowa pamiętają zapewne
szpaler jarzębin przy ulicy Daszyńskiego, zwłaszcza gdy był w „czerwonych koralach jesieni”. Dzisiaj trzeba
się więcej i uważniej porozglądać, żeby
zobaczyć u nas jarząb pospolity w jego
jesiennej krasie.

„Półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych połączone
z rehabilitacją ruchową i społeczną oraz edukacją dla rodziców”
KingaBęben
MariolaZając

D

zięki finansowaniu
z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I Edycji
Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego w dniach
od 26 czerwca do 22 lipca
odbyły się IV TURNUSY
SZEŚCIODNIOWE bezpłatnych półkolonii dla dzieci
niepełnosprawnych
z powiatu tarnowskiego,
brzeskiego i dąbrowskiego organizowane
przez „STOWARZYSZENIE
WSZYSTKIE DZIECI
NASZE SĄ” z Olszyn.
Zajęcia półkolonii przeprowadzone zostały w Regionalnym
Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Pogórskiej Woli.

Głównym celem projektem było
usamodzielnienie dzieci i młodzieży
w ich dorosłym życiu, integracja ze
społeczeństwem, poprawianie zdolności motorycznych dzieci i edukacja
rodziców. Dzięki wykwalifikowanej
kadrze zajęcia przyniosły zaskakujące rezultaty. Były one tak zorga-

nizowane, by można było połączyć
przyjemnie z pożytecznym i pomimo,
że były bardzo wyczerpujące wszyscy
dobrze się bawili. Uczestnicy półkolonii mieli zapewnioną rehabilitację
ruchową, w tym zajęcia z hipoterapii, logopedą, terapię zajęciową,
wycieczki oraz wyżywienie. Rodzice

dzieci niepełnosprawnych, również
wynieśli korzyści z zajęć, dowiedzieli
się oni od profesjonalnej kadry jak
postępować w sytuacjach i problemach, które czasem ich przerastają.
Zorganizowana półkolonia była
niezwykłym czasem zarówno dla
uczestników, jak i całej kadry reha-

bilitantów, dla której szczęśliwe
twarze dzieci były najlepszą nagrodą
i zapłatą.
Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat.
/Janusz Korczak/
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II edycja Kino to nie nuda, a Ty nie
maruda – głosuj na tuchowski projekt!

M

iło nam poinformować, że projekt
złożony przez grupę
nieformalną „Tuchowscy
kulturomaniacy”, działającą przy Domu Kultury
w Tuchowie, został pozytywnie oceniony i przeszedł
do drugiego etapu II edycji
programu TESCO „Decydujesz Pomagamy”.

nych sztuczek, odkrycia muzealnych
skarbów, spędzenia czasu z bohaterami bajek. Zorganizujemy cykl zajęć,
m.in. zwiedzanie muzeum z dodatkowymi atrakcjami, grę terenową, pokaz
magicznych sztuczek. Super nagrody
i świetna zabawa gwarantowana!
Zachęcamy do głosowania na nasz
projekt!
Głosowanie rusza 3 października
i potrwa do 31 października 2017 r.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie w terminie
od 12 do 17 lutego 2018 r. cyklu 6 zajęć
dla dzieci i młodzieży z gminy Tuchów
o charakterze integrującym, edukacyjnym, kulturowym, rozrywkowym
i ruchowym. Uczestnicy stworzą
własne identyfikatory i regulamin
zajęć; zwiedzą tuchowskie muzeum
i zostaną zatrzaśnięci w jednej z muzealnych sal, w której być może odnajdą
skarb; będą musieli uratować swoich
przyjaciół; obejrzą pokaz magicznych sztuczek, aż w końcu… ruszą
kinu na ratunek, usiądą w wygodnych leżakach i oglądną ciekawy film
w tuchowskim kinie plenerowym.
Jak mówią członkowie grupy
nieformalnej: - Może tym razem
wspólnie nam się uda. Ostatnio nie
udało się wygrać grantu, ale nie
poddajemy się i próbujemy ponownie.
A ten, kto wziął udział w I edycji
naszej inicjatywy wie, że nudy nie
było, a maruda, jeśli była, szybko się
z marudzenia wyleczyła.
I dodają: W II edycji zaprosimy
uczestników do nauki i zabawy,
poznania kina plenerowego i magicz-

Przypomnijmy, że celem programu
jest wspieranie aktywności i rozwoju
w społecznościach lokalnych, a także
aktywizowanie mieszkańców do
zmieniania na lepsze swojego
najbliższego otoczenia. Organizatorem programu jest TESCO
(Polska), partnerem strategicznym
i fundatorem grantów Fundacja Tesco
Dzieciom, partnerem merytorycznym
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
O tym, czy uda się pozyskać grant
w wysokości 5000 złotych i projekt
zostanie zrealizowany możemy zdecydować sami, oddając głos na projekt
„II edycja Kino to nie nuda, a Ty nie
maruda” w sklepach TESCO.
Wystarczy:
1. Robić zakupy w sklepie TESCO
(jak najczęściej, liczy się nawet
najmniejsza kwota).
2. Otrzymany za zakupy żeton
wrzucić do urny z nazwą „II EDYCJA
KINO TO NIE NUDA, A TY NIE
MARUDA”.
Urny opróżniane będą raz w tygodniu lub w razie potrzeby częściej

przez wyznaczonych pracowników
sklepu TESCO; żetony zostaną
zważone na specjalnych wagach
i przeliczone na liczbę głosów oddanych na dany projekt.
TESCO wraz z Fundacją „Tesco
Dzieciom” przyzna nagrodę finansową projektom, które uzyskają
największe poparcie klientów. Mamy
szansę wspólnie zdobyć 5000 złotych
i w Tuchowie zorganizować ferie
zimowe dla dzieci i młodzieży.
Dlatego zachęcamy do głosowania
na nasz projekt!
Przedstawiciele
grupy nieformalnej

Trwa nabór na zajęcia dla dzieci i młodzieży w Dom Kultury w Tuchowie

D

om Kultury w Tuchowie
ogłasza nabory na zajęcia
2017/2018, które organizowane będą w Tuchowie oraz filiach
DK w Burzynie, Siedliskach i Jodłówce
Tuchowskiej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach oraz zespołach i klubach zainteresowań
prosimy o zgłaszanie się i zapisy.
O szczegółach informować będziemy odrębnymi
komunikatami i plakatami.
Rozpoczęcie zajęć planowane jest w październiku. Poszczególne zajęcia zostaną uruchomione
pod warunkiem, że zbierze się odpowiednia liczba
uczestników.
Lubisz śpiewać, tańczyć czy rysować? A może
w teatr się zabawić, rymować czy też wirtuozować?
Spróbuj swoich możliwości, doskonal swe umiejętności, a może odkryjesz talent, zdobędziesz nową
pasję i pokochasz jedno z dodatkowych zajęć. Kto
to wie? Nie spróbujesz, nie dowiesz się. A gdy już
spróbujesz, na pewno nie pożałujesz!
Przyjdź do Domu Kultury w Tuchowie lub
zadzwoń, uzyskasz wszystkie niezbędne informacje:
dla kogo, co, gdzie i kiedy. Czekamy na Ciebie!
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na
wybrane zajęcia: taneczne, rytmiczne, baletowe,
umuzykalniające, wokalne, teatralno-recytatorskie, plastyczne, językowe, filmowe, operatorów
sprzętu nagłaśniającego i muzycznego, muzealne,
dziennikarskie oraz nauki gry w szachy.
Zajęcia prowadzone będą w Domu Kultury
w Tuchowie oraz w Burzynie, Siedliskach i Jodłówce
Tuchowskiej.
Zapraszamy!

Dom Kultury
w Tuchowie
ogłasza nabory
na zajęcia
2017/2018
Wszystkich zainteresowanych
udziałem w zajęciach,
w zespołach i klubach
zainteresowań organizowanych
przez Dom Kultury w Tuchowie,
prosimy o zgłaszanie się na zajęcia
i zapisy pod nr tel. 14 652 54 36
lub w sekretariacie Domu Kultury
przy ul. Chopina 10.
O szczegółach
informować będziemy
odrębnymi komunikatami.
Zajęcia plastyczna dla dzieci
i młodzieży: prowadzący Wiesława
Hudyka
zajęcia nieodpłatne (zajęcia
grupowe 2 razy w tygodniu
90 min)
Warsztaty teatralno-recytatorskie dla młodzieży: prowadzący
Andrzej Jagoda
zajęcia nieodpłatne (zajęcia
grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do
2 godz.)
Warsztaty wokalne dla młodzieży:
prowadzący Andrzej Jagoda

zajęcia nieodpłatne (zajęcia
grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do
2 godz. )
Warsztaty operatorów sprzętu
nagłaśniającego i muzycznego:
prowadzący Wacław Ropski
zajęcia nieodpłatne (zajęcia
grupowe 1 raz w miesiącu od 1 do
2 godz.)
Młodzieżowy klub filmowy:
prowadzący Grzegorz Niemiec
zajęcia nieodpłatne (zajęcia
grupowe 2 razy w miesiącu 1 godz.)
Młodzieżowy klub dyskusyjny
w Muzeum Miejskim: prowadzący Anna Baran, Michał Kulikowski
zajęcia nieodpłatne (zajęcia
grupowe 1 raz w miesiącu od 1 do
2 godz.)
Młodzieżowy klub dziennikarski:
prowadzący Maria Kras i Janusz
Kowalski
zajęcia nieodpłatne (zajęcia
grupowe 1 raz w miesiącu od 1 do
2 godz.)
Zespół tańca nowoczesnego
Voice: prowadzący Paweł Potępa
zajęcia odpłatne 50 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe 2 razy w tygodniu
60 lub 90 min)
Hocki klocki: prowadzący Marcela
Szych
Hocki klocki rozgrywki - zajęcia
nieodpłatne (jednorazowe zajęcia
w październiku 120 min,
grupa do 20 osób, dzieci w wieku
8-12 lat)

kultura
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Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Tarnowie
Filia w Tuchowie
zaprasza Rodziców, Nauczycieli i Uczniów
do korzystania z pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej

O

ferujemy kompleksową pomoc dla dzieci
i młodzieży w postaci
rzetelnej diagnozy oraz
działań postdiagnostycznych
np. opiniowania, terapii
indywidualnej, poradnictwa
psychologicznego, zawodoznawczego oraz różnego
rodzaju zajęć grupowych.
Współpracujemy
z rodzicami i pomagamy im w rozwiązywaniu pojawiających
się u dzieci i młodzieży
trudności edukacyjnych, emocjonalnych
oraz zaburzeń zachowania,
oferując indywidualne podejście w każdej zgłaszanej sprawie.
Ukierunkowujemy postępowanie
edukacyjne wobec dzieci i uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym przewlekle chorych,
niepełnosprawnych oraz szczególnie
uzdolnionych. Pomagamy w określaniu indywidualnych predyspozycji ułatwiających wybór dalszego
kierunku kształcenia i zawodu.
Prowadzimy również działania
w ramach interwencji kryzysowej
(np. w związku z nagłą śmiercią
członka rodziny).
Jeżeli Twoje dziecko ma trudności
w nauce, występują u niego zaburzenia
mowy lub zauważasz niepokojące
objawy w zachowaniu, np. nadmierne
korzystanie z mediów elektronicznych,
agresję, nadpobudliwość psychoru-

chową, wycofywanie się lub lękliwość
– zapraszamy do umówienia się na
wizytę i skorzystania z pomocy naszych
specjalistów: psychologów, pedagogów,
logopedów, doradców zawodowych.
Zapraszamy również do współpracy szkoły. Dla nauczycieli oferujemy spotkania informacyjno-szkoleniowe oraz warsztaty dotyczące
różnorodnej tematyki związanej z edukacją i wychowaniem. Istnieje także
możliwość konsultacji
indywidualnych związanych z pracą nauczyciela w przedszkolu,
szkole lub placówce
oświatowej. Ponadto
prowadzimy zajęcia
psychoedukacyjne dla
rodziców i uczniów na terenie
przedszkola lub szkoły.
Pomoc w naszej Poradni, w tym
wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczeń oraz opinii psychologicznych,
pedagogicznych i logopedycznych,
jest nieodpłatna. Nie jest wymagane
skierowanie lekarskie, skierowanie
z przedszkola lub szkoły. Zapewniamy krótki czas oczekiwania na
wizytę, a w sytuacjach kryzysowych natychmiastowe interwencje
i konsultacje.
Zgłoszenia przyjmowane są
telefonicznie pod numerem:
14 652 64 94
lub osobiście w siedzibie Filii
ul. Wróblewskiego 1, 33-170 Tuchów
www.pppptarnow.pl
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NAUKA GRY W SZACHY
DLA KOGO?

KOSZT UCZESTNICTWA:

Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, ale – w miarę wolnych miejsc
– również dla osób starszych

50 ZŁ/OSOBA

KIEDY?

Średnio 3 razy w miesiącu, w jednostkach lekcyjnych po 45 min

GDZIE?

Dom Kultury w Tuchowie oraz filie
w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej,
Siedliskach

POZIOM 1

obejmuje 15 godz. zajęć
Nauka od podstaw, dedykowane dla dzieci,
które dotychczas nie miały do czynienia
z szachami.
Tematyka zajęć:
•
Poruszanie się poszczególnymi
figurami po szachownicy
•
Bicie poszczególnymi figurami
•
Szach
•
Sposoby obrony przed szachem
•
Mat – dajemy mata w 1 posunięciu
•
Promocja piona
•
Roszada
•
Gry uproszczone, pomagające
opanować zasady poruszania się
i bicia
•
Podstawowe przepisy szachowe
Po zakończeniu zajęć poziomu 1 (luty
2018 r.), dla chętnych osób zostaną zorganizowane zajęcia poziomu 2.

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ POD WARUNKIEM,
ŻE GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MIN. 6 OSÓB

POZIOM 2

obejmuje 15 godz. zajęć
Dla dzieci, które opanowały następujące umiejętności:
•
Znają zasady poruszania się i bicia poszczególnymi
figurami
•
Wiedzą, co to jest szach
•
Potrafią obronić się przed szachem
•
Wiedzą co to jest mat
Tematyka zajęć:
•
Zasady gry w debiucie
•
Jak bronić się przed matem „szewskim”
•
Przykłady debiutów otwartych
•
Nauka wybranego debiutu otwartego
•
Bicie w przelocie
•
Pat
•
Podstawowe końcówki elementarne – matowanie:
Hetmanem i Wieżą, 2 Wieżami, Hetmanem, Wieżą
•
Podstawowe motywy taktyczne, np.: podwójne
uderzenie, szach z odsłony, podwójny szach
•
Podstawowe przepisy turniejowe
Po zakończeniu zajęć poziomu 2 (luty 2018 r.), dla
chętnych osób zostaną zorganizowane zajęcia poziomu 3.

oraz w filiach DK w roku szkolnym 2017/2018
Hocki klocki kinowe - zajęcia
odpłatne 15 zł/miesięcznie (zajęcia
grupowe 1 raz w miesiącu 90 min
dzieci w wieku 6-8 lat do 12 osób
w grupie)
Hocki klocki detektywistyczne zajęcia odpłatne 15 zł/ miesięcznie
(zajęcia grupowe 1raz w miesiącu
120 min dzieci dwóch grupach, w wieku
6-8 i 8-12 lat do 12 osób w grupie)
Nauka gry w szachy: prowadzący
Janusz Poręba
zajęcia odpłatne (zajęcia grupowe
3 razy w miesiącu 45 min)
Język angielski: prowadzący
Krystyna Kruczek
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe 4 razy w miesiącu
45 lub 60 min w zależności od wieku
uczestników)
Język niemiecki
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe 4 razy w miesiącu
45 lub 60 min w zależności od wieku
uczestników)

Zajęcia taneczne - taniec towarzyski:
zajęcia odpłatne (zajęcia grupowe
4 razy w miesiącu 60 min)
Zajęcia tańca współczesnego:
prowadzący Edyta Jagoda-Kucharzyk
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r.ż,
II gr. 7-9 r.ż, 1 raz w tygodniu 60 min –
4 x w miesiącu)
Zajęcia rytmiki dla dzieci:
prowadzący Edyta Jagoda- Kucharzyk,
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r.ż,
II gr. 7-9 r.ż, 1 raz w tygodniu 60 min –
4 x w miesiącu)
Zajęcia umuzykalniające:
(instrumenty klawiszowe, dęte):
prowadzący Piotr Kucharzyk
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia indywidualne 1 raz w tygodniu 35 min – 4 x w miesiącu, zajęcia
grupowe 1 raz w miesiącu 2 godz.)
Nauka gry w szachy:
prowadzący Janusz Poręba
zajęcia odpłatne (zajęcia grupowe
3 razy w miesiącu 45 min)

Dom Kultury
Dom Kultury
w Tuchowie
filia w Burzynie w Tuchowie
filia
Zajęcia rytmiczno-baletowe:
w Siedliskach
prowadzący Natalia Pawlak
zajęcia odpłatne 50 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu
60 min – 4 x w miesiącu)

Zajęcia plastyczne dla dzieci
i młodzieży:

prowadzący Wiesława Hudyka
zajęcia nieodpłatne (zajęcia
grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do
2 godz.)
Zajęcia rytmiczno-baletowe:
prowadzący Natalia Pawlak
zajęcia odpłatne 50 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe 1 raz w tygodniu
60 min – 4 x w miesiącu)
Zajęcia taneczne - taniec towarzyski:
zajęcia odpłatne (zajęcia grupowe
4 raz w miesiącu 60 min)
Zajęcia tańca współczesnego:
prowadzący Edyta Jagoda- Kucharzyk
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r.ż,
II gr. 7-9 r.ż, 1 raz w tygodniu 60 min
– 4 x w miesiącu)
Zajęcia rytmiki dla dzieci:
prowadzący Edyta Jagoda- Kucharzyk
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r. ż,
II gr. 7-9 r. ż, 1 raz w tygodniu 60 min
– 4 x w miesiącu)
Zajęcia umuzykalniające:
(instrumenty klawiszowe, dęte):
prowadzący Piotr Kucharzyk
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia indywidualne 1 raz w tygodniu 35 min – 4 x w miesiącu, zajęcia
grupowe 1 raz w miesiącu 2 godz.)
Nauka gry w szachy:
prowadzący Janusz Poręba
zajęcia odpłatne (zajęcia grupowe
3 razy w miesiącu 45 min)

Język angielski:
prowadzący Małgorzata Szatko
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe 4 razy w miesiącu
45 lub 60 min w zależności od wieku
uczestników)
Język niemiecki:
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe 4 razy w miesiącu
45 lub 60 min w zależności od wieku
uczestników)

Dom Kultury
w Tuchowie
filia
w Jodłówce
Tuchowskiej
Zajęcia plastyczne dla dzieci
i młodzieży:
prowadzący Wiesława Hudyka
zajęcia nieodpłatne (zajęcia
grupowe 1 raz w tygodniu od 1 do
2 godz.)
Zajęcia taneczne - taniec towarzyski:
zajęcia odpłatne (zajęcia grupowe
4 raz w miesiącu 60 min)
Zajęcia tańca współczesnego:
prowadzący Edyta Jagoda- Kucharzyk
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie

(zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r.ż,
II gr. 7-9 r.ż, 1 raz w tygodniu 60 min
– 4 x w miesiącu)
Zajęcia rytmiki dla dzieci:
prowadzący Edyta Jagoda- Kucharzyk
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe: I gr. 4-6 r. ż,
II gr. 7-9 r. ż, 1 raz w tygodniu 60 min
– 4 x w miesiącu)
Zajęcia umuzykalniające:
(instrumenty klawiszowe, dęte):
prowadzący Piotr Kucharzyk
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia indywidualne 1 raz w tygodniu 35 min – 4 x w miesiącu, zajęcia
grupowe 1 raz w miesiącu 2 godz.)
Nauka gry w szachy:
prowadzący Janusz Poręba
zajęcia odpłatne (zajęcia grupowe
3 razy w miesiącu 45 min)
Język angielski:
prowadzący Małgorzata Szatko
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe 4 razy w miesiącu
45 lub 60 min w zależności od wieku
uczestników)
Język niemiecki:
zajęcia odpłatne 40 zł/miesięcznie
(zajęcia grupowe 4 razy w miesiącu
45 lub 60 min w zależności od wieku
uczestników)
Zapisy na zajęcia
pod numerami telefonów:
14 652 54 36 (DK Tuchów) oraz
14 652 68 31 (DK Jodłówka Tuchowska).
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Tradycja dożynkowa
Delegacja
w Trzemesej wciąż żywa
gminy Tuchów
na Jasnogórskich
G
Dożynkach
JERZYŁĄCKI

KRZYSZTOFJASIŃSKI

O

gólnopolska
Pielgrzymka Rolników
na Jasną Górę i Święto
Dziękczynienia za Plony,
czyli Jasnogórskie Dożynki
odbyły się w niedzielę
3 września br. pod
hasłem „Do naszej Matki
i Królowej”.
Delegacja gminy Tuchów
z wieńcami dożynkowymi z Buchcic,
Dąbrówki Tuchowskiej, Lubaszowej,

Łowczowa, Piotrkowic i Zabłędzy
pielgrzymowała na Jasną Górę
z intencją dziękczynną w roku
Jubileuszu 300-lecia Koronacji
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Na szczycie jasnogórskim została
odprawiona msza św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych.
Przewodniczył jej abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podczas
mszy św. przedstawiciele z Zabłędzy
złożyli dary ofiarne. Delegację można
było kilka razy zobaczyć na ekranie
podczas transmisji TVP1.

orący okres żniw jest
czasem, kiedy wszyscy
gospodarze spoglądając w niebo, wykorzystują
każdy słoneczny dzień, aby
zdążyć zebrać z pola plony
zbóż.

Fot. artur starostka

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci sposób prac żniwnych uległ
szybkim zmianom. Trudno obecnie
zobaczyć w polu żniwiarza, który
w pocie czoła kosą lub sierpem
pokłada w pokos wyrośnięte źdźbła
pszenicy czy żyta. Nie spotkamy też
żniwiarki plotącej powrósła, którymi
obwiązuje snopki, a potem ustawia
je w dziesiątki z góry nakrywając
chochołem. Dziś całą pracę począwszy
od skoszenia, a skończywszy na wysypaniu wymłóconego ziarna wykonują
nowoczesne kombajny. Tylko jedna
rzecz pozostaje nadal wspólna dla
dawnych żniw zapisanych w pamięci
starszych osób i tych nowoczesnych,
które są efektem postępu technicznego. Tą cechą są dożynki.
Tradycja święta plonów ściśle
związana jest z wieńcem dożynkowym.
Plecione z zebranych kłosów zbóż,
upiększone polnymi kwiatami,
owocami, wstążkami symbolizują
bogactwo pól, łąk, sadów i ogrodów.
W przeszłości wieńce głównie przybierały formę wielkiej korony lub koła,
natomiast dziś stają się swoistymi
dziełami sztuki, w których najczęściej
wykorzystywane są motywy religijne.
Poświęcone w świątyniach podczas
nabożeństw dziękczynnych, później
prezentowane są przez grupy dożynkowe na uroczystościach gminnych,
powiatowych czy centralnych dożynkach na Jasnej Górze.

Grupa dożynkowa z Trzemesnej.
Od lewej: Gabriela Szarad, Nikola i Natalia Kawa, Tomasz
Onak, sołtys Jerzy Łącki, Tomasz Iwaniec, Konrad Onak.
Obok wieńca Klaudia i Piotr Niemiec.
Podtrzymując tradycję dożynkową, również w Trzemesnej, jak co
roku przystąpiono do wykonania
wieńca. Zdecydowano się na utworzenie tradycyjnej formy w postaci
kulistej korony z umieszczoną
na szczycie figurką Matki Bożej
Niepokalanej. Wieniec poświęcony
został w dniu 15 sierpnia w naszym
kościele parafialnym podczas
ceremonii złożenia przez starostów dożynkowych w darze chleba
i kosza z owocami. Następnie wraz
z asystą grupy dożynkowej wziął
udział w gminnych uroczystościach w tuchowskim sanktuarium,
a później w Domu Kultury.

Po powrocie wieńca z Tuchowa
w Bacówce w trzemeskim lesie
odbyło się spotkanie zorganizowane przez Radę Sołecką. W tym
roku pogoda nie była łaskawa
dla świętujących zakończenie
prac żniwnych. Padający od rana
rzęsisty deszcz w wielu miejscowościach zmusił organizatorów
do odwołania festynów i zabaw.
Pomimo fatalnej aur y nasze
spotkanie udało się zrealizować.
Frekwencja nie była duża, ale Ci,
którzy przybyli mogli skosztować
przygotowanego przez starościnę
pysznego bigosu, sałatek oraz
przysmaków z grilla.

Z działalności Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej
PAWEŁSTAŃCZYK

O

– wycieczki. W ostatnią sobotę
miesiąca (26 sierpnia) jej członkowie
udali się do Szczawnicy. Pod opieką
o. Kazimierza Głaza wszyscy uczestnicy mieli okazję pochodzić po Pieninach i odpocząć od codzienności.
To wyjazd, który zapisze w pamięci
wszystkie odwiedzane miejsca oraz
niezwykłe widoki ze szczytu Sokolicy.
Na zakończenie letniego cyklu
Orkiestra zaprezentowała się podczas
uroczystości patriotycznych zorganizowanych z okazji rocznicy wybuchu
II wojny światowej. Przypadające na
1 września, lecz w tym roku przeniesione na 17 września (napad ZSRR na
Polskę) święto przyprowadziło SOD,
a także delegacje lokalnych instytucji
oraz wszystkich mieszkańców miasta

Fot. kinga madej

Jezus Swoją Matkę pozostawił, a także
Wspaniała Matko i Jest na świecie
miłość, partie solowe zaśpiewała Anna
Sikorska. Kolejno zabrzmiały utwory
rozrywkowe, wśród nich znalazły się:
La Bonita, You Raise Me Up, Sobótka,
Polskie seriale, Walc Barbary, Tiger
Rag i Instant Concert.
Po odpustowej przerwie Sanktuaryjna Orkiestra Dęta udała się do
Przeczycy. Z okazji święta Matki Bożej
Wniebowziętej, muzycy pod batutą
Piotra Kucharzyka uświetnili przypadający tam dzień odpustowy połączony z poświęceniem dożynkowych
wieńców. Mszy św. przewodniczył
ks. bp Stanisław Salaterski.
Gra w Orkiestrze to nie tylko liczne
występy, ale również wspólne wyjazdy

Fot. krzysztof jasiński

Pierwszy tydzień lipca w szczególny sposób poświęcamy Matce Bożej
Tuchowskiej. Przypadające na 2 lipca
Jej święto gromadzi na Lipowym
Wzgórzu rzesze pielgrzymów. Uroczystości odpustowe, które w naszym
sanktuarium trwają 9 dni, ubarwiane
są przez muzyków SOD. 1 lipca zespół
zagrał na rozpoczynającej Wielki
Odpust mszy św., a następnie uczestniczył w procesji na Dróżkach Różańcowych. Przez kolejne dni Orkiestra
codziennie wstawiała się u tronu Pani
Ziemi Tarnowskiej i swoim graniem
ubogacała eucharystie.
5 lipca, w ramach Wieczorów
Maryjnych miał miejsce koncert
Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej.
Występ podzielony był na dwie części.
W pierwszej, którą poświęcono Matce
Bożej zgromadzeni na dziedzińcu
usłyszeli: Ave Maria, Z dawna Polski
Tyś Królową, Ty coś w Tuchowie,

Fot. Wiktor Chrzanowski

kres wakacyjny nie
był dla Sanktuaryjnej
Orkiestry Dętej czasem
przerwy od koncertowania
podczas ważnych wydarzeń
w Tuchowie oraz w okolicy.
Już na początku lipca zespół
codziennie ubogacał nabożeństwa odpustowe podczas
Wielkiego Odpustu Tuchowskiego.

Tuchowa pod pomnik upamiętniający
poległych w czasie wojny. Uroczystość połączona była z odsłonięciem i poświęceniem odnowionego

pomnika z imionami i nazwiskami
ofiar II wojny z terenu Tuchowa i całej
gminy. Z placu zabrzmiały m.in.
hymn Polski i Rota.
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września w hali
sportowej CKZiU
w Tuchowie odbył
się mecz siatkówki kobiet.

sport

23

MECZ POKAZOWY PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET
Grupa Azoty PWSZ Tarnów vs. KSZO Ostrowiec (0-3)

Spotkanie odbyło się ramach popularyzacji piłki siatkowej w rejonie
tarnowskim. Zaproszenie od Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider przyjęły drużyny: KSZO Ostrowiec oraz
Grupa Azoty PWSZ Tarnów. Drużyna
z Ostrowca od 2014 roku występuje
w Orlen Lidze – najwyższej klasie
rozgrywek w Polsce. Siatkarki z KSZO
do Tuchowa przyjechały w najmocniejszym składzie. Było w nim kilka
zawodniczek, które w przeszłości grały
w kadrach młodzieżowych i seniorskich, na czele z Anną Miros (Podolec),
wielokrotną reprezentantką Polski
(171 A), mistrzynią Europy w zespole
(2003 Turcja). Drużyna z Tarnowa to
beniaminek I ligi. Zespół budowany
jest z myślą, by walczyć o najwyższe
cele. Z roku na rok podnosi swoje
umiejętności siatkarskie, prezentuje
dojrzałą siatkówkę. Licznie zgromadzona tuchowska publiczność mogła
obejrzeć ciekawe spotkanie. Obydwa
zespoły zaprezentowały duże zaangażowanie, wiele ciekawych akcji oraz
wysokie umiejętności siatkarskie.
Zespół z Ostrowca, wykorzystując
swoje warunki fizyczne, dominował
w ataku oraz w bloku. Zawodniczki
z Tarnowa zademonstrowały bardzo
dobrą grę w obronie oraz dojrzałość
taktyczną. W I secie siatkarki KSZO
dominowały; sety II i III były natomiast bardzo wyrównane. Po spotkaniu
obydwa zespoły otrzymały pamiątkowe
puchary. Był czas na pamiątkowe
zdjęcia i spotkanie kibiców z drużynami.
Ozdobą meczu pokazowego Grupa
Azoty PWSZ Tarnów vs. KSZO Ostrowiec był występ grupy tańca nowoczesnego VOICE z Domu Kultury
w Tuchowie. Dziewczęta przygotowane
przez trenera i choreografa, pana Pawła
Potępę, dały popis swoich umiejętności, wzbudzając aplauz oraz gromkie
brawa publiczności i zawodniczek.
Zarząd UKS Lider Tuchów składa
podziękowanie za pomoc w organizacji
meczu:
Grupie Azoty Tarnów, Gminie
Tuchów, CKZiU w Tuchowie,
Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Tuchowie, Domowi Kultury
w Tuchowie, Firmie SPAR, Poligrafii
Redemptorystów w Tuchowie, firmom:
Sklep komputerowy - Piotr Galas,
Firma Pana Mariana Malinowskiego,
Wojmar - M, Boratyński, W. Wąs,
Sklep komputerowy Playnet - R.Mruk,
Firma ZICOM, Bodmancompl, OSP
Dąbrówka Tuchowska, Pani Marioli
Styczeń oraz wszystkim wolontariuszom i sympatykom.
Sędziowie zawodów: Maciej
Żyrkowski, Elżbieta Lebryk-Sterkowiec, koordynator turnieju – Sławomir
Wasiek.

Fot. Mariola St yczeń
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50-lecie LKS Alfa
Siedliska
WIKTORCHRZANOWSKI
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września br.
podczas sesji
Rady Miejskiej
w Tuchowie wyróżniony
został Ludowy Klub
Sportowy Alfa Siedliska,
przeżywający w 2017
roku jubileusz 50-lecia
działalności.
Okazjonalny dyplom od Rady
Miejskiej w Tuchowie oraz Burmistrza Tuchowa odebrał prezes LKS
Alfa Siedliska Wiesław Gieracki.

Za rok powstania klubu sportowego
w Siedliskach uznaje się rok 1967, kiedy
to drużyna oficjalnie została zgłoszona i zarejestrowana w Zrzeszeniu
LZS. Przez wiele lat drużyna była
i jest nadal ściśle związana z życiem
społeczności lokalnej w Siedliskach.
Integruje i rozwija kulturę fizyczną
wśród młodzieży i dorosłych, zapewniając przy tym również życie kulturalne miejscowości.
Obecnie drużyna występuje
w B-klasie Tarnowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej.
Życzymy na następne lata sukcesów
sportowych i awansów ligowych.

Sukcesy tuchowskich kolarzy
Górskie Szosowe
Mistrzostwa Polski 2017

Z

awodnicza UKS Four
Bike Gabriela Hudyka
przez ostatnie dwa
tygodnie przebywała
na zgrupowaniu
zorganizowanym przez
Małopolski Związek Kolarski
w Wysowej Zdroju, gdzie

przygotowywała się do
Górskich Szosowych
Mistrzostw Polski 2017.
Gabriela Hudyka ukończyła wyścig
na 17. miejscu wśród 54 najlepszych
juniorek młodszych w Polsce!

Kolarskie
ściganie
w Boguszowie
– Gorcach

N

Małopolska Liga Kolarska

Świetne wyniki
LKS Burzyn
na 8. Festiwalu
Biegowym

W

dniach 8-10 września w Krynicy
odbył się 8. Festiwal
Biegowy, który jak co roku
przyciągnął tysiące biegaczy
z całej Polski i zagranicy.

Oczywiście na starcie nie
mogło zabraknąć reprezentantów
LKS Burzyn, którzy stawili się
w 4-osobowym składzie, osiągając
świetne wyniki! W sobotę w biegu
górskim Runek Run – 17 km wystartowali Jarosław Makowiec, Rafał
Zaucha i Mateusz Zaucha. Wśród

blisko 500 zawodników na doskonałym 4. miejscu wbiegł na metę Jarek
(zajmując 1. miejsce w swojej kategorii wiekowej, z czasem 1:11 godz.).
Rafał i Mateusz dystans 17 km ukończyli na dobrym 46 i 47 miejscu. Tego
samego dnia w życiowej dziesiątce
wystartował Robert Makowiec,
traktując ten start jako przetarcie
przed niedzielnym półmaratonem.
Uzyskał bardzo dobry czas 34:39 godz.
(33. miejsce na 1390 uczestników).
W niedzielne przedpołudnie
Robert stawił się na starcie – 21 km
w Konspol Półmaratonie i zajął
świetne 10. miejsce na 455 zawodników i 2. miejsce w kat. wiekowej.
Jego sukces jest tym bardziej do
podkreślenia, ponieważ na mecie
dowiedział się, że jest on pierwszym
Polakiem – ustępując jedynie zawodnikom z Kenii i Ukrainy! Tą wymagającą trasę pokonał w czasie 1:19 godz.
Natomiast w sobotę w pobliskich
Wierzchosławicach odbyła się
3. edycja Zielonej Wierzchosławickiej
Dychy, gdzie wśród 66 uczestników
3. miejsce w klasyfikacji kobiet zajęła
zawodniczka LKS Burzyn – Beata
Słomska pokonując dystans 10 km
w czasie 45:25 godz. Gratulujemy
świetnych występów naszym zawodnikom i zawodniczkom i życzymy
dalszych sukcesów!

W

sobotnich wyścigach
Małopolskiej Ligi
Kolarskiej odbywających się po raz pierwszy
w Sułkowicach wzięło udział
168 zawodników.
Na nieznanej dotąd trasie, bardzo
dobrze przygotowanej przez organizatorów, nie było nudno. Trasa
okazała się bardzo siłowa i wymagająca, momentami niebezpieczna,
ale – jak mówią uczestnicy – była
niezwykle malownicza. Tuchowską
drużynę FOUR BIKE reprezentowali:
Jakub Solarz, Wiktor, Albert i Dawid
Hudyka. Wiktor i Kuba od pierw-

szych chwil wyścigu na trasie 20 km
w kategorii elita+U23 byli w czołówce
i do końca utrzymali dobry wynik –
Wiktor wjechał na metę jako 2, a Kuba
na 4 pozycji. W kategorii junior –
Albert Hudyka mocno pracował na
medal i w efekcie dzielnie go wywalczył – zdobył srebrno. W kategorii
młodzik Dawid Hudyka metę przejechał jako 9. Była to druga edycja
cyklu Małopolska Liga Kolarska.
Łączna liczba punktów zgromadzonych przez zawodników FOUR BIKE
daje w drugiej edycji, w klasyfikacji
drużynowej – 7. miejsce. W klasyfikacji generalnej zawodów po dwóch
edycjach również 7. miejsce.

iedzielne ściganie
17 września 2017 r.
w Boguszowie-Gorcach
to kolejny świetny występ
zawodników UKS Four Bike,
jednocześnie najlepszy
prezent urodzinowy jaki
zawodnicy mogli sprawić
swojemu klubowi – trzy razy
zawodnicy UKS Four Bike
stanęli na podium podczas
jednych zawodów.
Była to szósta edycja Pucharu
Polski MTB. Trasa była wymagająca
zarówno fizycznie, jak i technicznie.
Na linii startu stanęli: Gabriela
Hudyka, która dojechała do mety
na drugiej pozycji, Albert Hudyka,
który również szczęśliwie, bez defektu
ukończył wyścig na trzecim miejscu
oraz Wiktor Hudyka, który ukończył
wyścig na trzecim miejscu w kat. U23
i na czwartym miejscu w elicie open.

Puchar
Tarnowa MTB

Puchar Szlaku Solnego –
Rabka Zdrój 2017

Z

awody w Rabce Zdrój to
podsumowanie czterech
edycji Pucharu Szlaku
Solnego.

Miło nam poinformować, że
UKS FOUR BIKE w klasyfikacji
generalnej wśród 33 walczących
drużyn zajął 6. miejsce! Indywidualne wyniki w klasyfikacji generalnej:
Gabriela Hudyka – 1. miejsce, Wiktor
Hudyka – 1. miejsce, Albert Hudyka –
3. miejsce, Jakub Solarz – 4. miejsce,

Bartłomiej Janas – 7. miejsce,
Paweł Janas – 6. miejsce, Gabriela
Rutka– 17. miejsce, Dawid Hudyka
– 35. miejsce, Nikoletta Molczyk –
8. miejsce, Laura Molczyk – 5. miejsce,
Mikołaj Rutka – 8. miejsce, Maja
Dydyk – 7. miejsce, Dawid Stelmach
– 20. miejsce. Podziękowania dla
całej dzielnie walczącej ekipy FOUR
BIKE – pierwszy rok wspólnego działania i taki wynik! Jesteśmy dumni
z Waszych osiągnięć!

W

niedzielę 27 sierpnia
odbył się Puchar
Tarnowa w MTB,
w którym drużyna FOUR
BIKE wystąpiła w okrojonym
składzie.

Na podium w kategorii elita i U23
stanęli Wiktor Hudyka (2. miejsce)
i Kuba Solarz (3. miejsce). Młodsi
zawodnicy wciąż „gonią” starszych
kolegów: Maja Dydyk dojechała na
metę piąta, podobnie jak Mikołaj
Rutka. Paweł Janas tym razem był
szósty. Bartłomiej Janas wywalczył
6. miejsce, a Dawid Hudyka 4. miejsce.
Na starcie pojawiła się też Gabrysia
Rutka, która dopiero próbuje swoich
sił w kolarstwie.
Gratulujemy!
Zarząd
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Marek Srebro –
Międzynarodowe
Mistrzostwa w Judo sędzia międzynarodowy!
MAREKSREBRO

WIKTORCHRZANOWSKI

dniach
16-17.09.2017 r.
w Wolbromiu
tuchowscy judocy rozpoczęli nowy sezon startem
w Międzynarodowym
Turnieju w kategorii
juniorów młodszych,
młodzików i dzieci.

arek Srebro
to nie tylko
założyciel sekcji judo
w Tuchowie i trener
wielu medalistów
mistrzostw Polski,
to także jeden
z najlepszych sędziów
tej dyscypliny w Polsce.

W sobotę walczyli podopieczni
trenera Marka Srebro, juniorzy młodsi
(rocznik 2000-2002) zajmując:
1. miejsce Dominik Świderski,
2. miejsce Rafał Schabowski
w kategorii +90 kg
oraz młodzicy (2003-2004):
1. miejsce Natalia Wzorek 57 kg,
2. miejsce Filip Wantuch 42 kg,
3. miejsce Hubert Starzyk 60 kg.
W niedzielnych zawodach startowały dzieci.
Zawodnicy trenera Krzysztofa
Guta zajęli następujące lokaty:
1. miejsce Natasza Potok,
2. miejsce Nina Potok i 4. miejsce
Zuzia Gawron (kat. 31 kg),
3. miejsce Jakub Nakielny 41 kg,
3. miejsce Hubert Poręba 55 kg.

W ostatni weekend września
w Opolu podczas ceremonii otwarcia
61. Mistrzostw Polski Seniorów
i Seniorek w Judo, na wniosek
Polskiego Związku Judo, po 42 latach
nieprzerwanej i nienagannej pracy
na tatami całej Polski Pan Marek
Srebro otrzymał z Europejskiej Unii
Judo stopień Sędziego Międzynarodowego!

W

M

Na piątych miejscach uplasowali
się Izabela Odroniec do 40 kg i Jan
Dziga do 45 kg.
Warto nadmienić, że w kategorii
młodzików na uczestniczące w zawodach 26 kluby nasi judocy zajęli
w punktacji drużynowej 2. miejsce.

Panie Marku serdecznie
gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów
zawodowych i prywatnych!

LKS Burzyn
realizuje kolejny projekt

W

dniach
21-23 września 2017 r.
w Domu Kultury
w Tuchowie, CKZiU
oraz Szkole Podstawowej
w Tuchowie – dzieci,
młodzież oraz dorośli
z gminy Tuchów
uczestniczyli w warsztatach
z zakresu:

reklama

Nominację wręczyli: Krystyna
Macioszczyk – dyrektor sędziów
PZJudo, Jacek Zawadka – prezes
PZJudo oraz Cezary Borzęcki – wiceprezes PZJudo.

•

komunikacji międzyludzkiej,
asertywności, zespołowości
rozwiązywania konfliktów
międzyludzkich, diagnozy
osobowości i temperamentu,

•

jak profesjonalnie przygotować
biznes plan przyszłej działalności gospodarczej,

•

źródeł finansowania każdego
etapu zakładania i prowadzenia biznesu,

•

indywidualnych konsultacjach
nt. zakładania własnej działalności gospodarczej oraz finansowania,

•

zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Cel główny zaproponowanego
projektu to: wsparcie w budowaniu
sieci współpracy i promowaniu
aktywności w różnych aspektach
życia codziennego pomiędzy
rolnikami, mieszkańcami małych
miejscowości wiejskich poprzez
e du k a c j ę, up ow s z e ch n i an i e
wiedzy i działania aktywizujące.
Projekt był organizowany przez
LKS Burzyn, a koordynatorem był
Jarosław Makowiec. Zajęcia prowadził wykwalifikowany i posiadający duże doświadczenie trener
z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.
Strona www projektu:
www.ladder.burzyn.pl
Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej.
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Kolejny Gepard dla CZT

T

o już kolejny rok, kiedy
Centrum Zdrowia
Tuchów uzyskuje
tytuł Geparda Biznesu.
Spółka medyczna z Pogórza
znalazła się w trzeciej setce
wśród ponad 2100 przedsiębiorstw z Małopolski, które
sklasyfikowano w rankingu
wzrostu wartości rynkowej.

Instytut Europejskiego Biznesu
zanalizował dane dotyczące wartości
firm w okresie marzec 2015 – marzec
2016. Danych do badań firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit
i Bisnode. Wartość Centrum Zdrowia
Tuchów oceniono na końcu tego
okresu na ponad 21 mln zł. Według
autorów zestawienia dynamika
wartości rynkowej spółki wzrosła
o 233 %.
Przypomnijmy, że to właśnie
w tym okresie powiat dąbrowski przekazał spółce z Tuchowa prowadzenie
dwóch oddziałów w dąbrowskim szpitalu: ginekologiczno-położniczego
i neonatologicznego. Także wtedy
Centrum Zdrowia przejęło prowadzenie dąbrowskiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy tamtejszym
szpitalu. Zarówno w ZOL, jak i na
oddziałach przeprowadzone zostały
kompleksowe remonty. W Zakładzie
zmodernizowano sale pacjentów
i pomieszczenia terapii zajęciowej,
pojawiły się nowe węzły sanitarne.
Na oddziałach zaadaptowano komfortowe pokoje dla mam i noworodków
z łazienkami oraz stanowiskami, na
których można wykonywać czynności pielęgnacyjne. Na dąbrowskich

oddziałach pojawił się też nowoczesny
sprzęt. Ściany między salą noworodków a stanowiskiem pielęgniarek
zostały przeszklone. Najmłodsi
pacjenci znajdują się przez całą dobę
pod okiem specjalistów.
Warto dodać, że już po ocenianym
okresie Centrum Zdrowia Tuchów
uruchomiło także Dzienny Dom
Opieki Medycznej w Wierzchosławi-

cach. W tamtejszym ośrodku zdrowia
w wyniku realizacji pilotażowego
programu Ministerstwa Zdrowia
zaadaptowano i wyposażono pomieszczenia dla aktywizacji seniorów.
Pacjenci mają specjalistyczny sprzęt,
na którym przeprowadzana jest rehabilitacja, mogą skorzystać z porad
psychologa, logopedy, dietetyka,
lekarza rehabilitacji medycznej oraz
specjalisty geriatry. Biorą udział
w zajęciach z muzykoterapii, choreoterapii i biblioterapii. Mają też
zapewnione wyżywienie. Zadbano
o to, aby warunki pobytu były zbliżone do domowych, w specjalnym
pokoju z telewizorem i sofą mogą się
zrelaksować i odpocząć.
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Nowe kontrakty CZT

D

ostęp do rehabilitacji
w zachodniej części
powiatu tarnowskiego
będzie znacznie większy.
Tak wynika z kontraktu na
świadczenia Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Centrum Zdrowia
Wierzchosławice. Jest on wyższy
o blisko 50 % od dotychczasowego.
W przypadku większości świadczeń lecznictwa szpitalnego i rehabilitacji leczniczej realizowanych
przez Centrum Zdrowia Tuchów
na najbliższe cztery lata zaplanowano wykonanie podobnej lub
nieznacznie większej
liczby usług – wynika
z rozstrzyg ni ę ci a
konkursów ogłoszonych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Nie będzie pogorszenia dostępu do
nocnej i świątecznej opieki medycznej,
którego obawiali się pacjenci.
W powiecie tarnowskim w nocy
i w dni wolne będzie można nadal
uzyskać pomoc w Centrum Zdrowia
Tuchów oraz w Wojniczu. Na oddziale
chorób wewnętrznych szpitala rodzinnego w Tuchowie o około 2 % wzrośnie liczba pacjentów, którym można
będzie udzielić pomocy. Więcej będzie
także zabiegów na oddziałach ginekologiczno-położnicznych w Tuchowie
i w Dąbrowie Tarnowskiej. Oddziały
neonatologiczne Centrum Zdrowia
Tuchów i Centrum Zdrowia Dąbrowa
Tarnowska zawarły kontrakty na realizację opieki na drugim poziomie referencyjności. Oznacza to, że personel
dzięki doświadczeniu, kwalifikacjom

i znakomitemu wyposażeniu ma
większe możliwości monitorowania
bezpieczeństwa noworodków, co
umożliwia przyjmowanie porodów
niestandardowych.
Także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Centrum
Zdrowia Dąbrowa Tarnowska przeznaczony dla pacjentów, którzy byli
leczeni w szpitalu i nie wymagają
dalszej hospitalizacji będzie działał
na podobnych jak dotychczas zasadach. Zainteresowanie pomocą tego
typu jest bardzo duże. Pomimo, że
remont przeprowadzony w ZOL
przez Centrum Zdrowia po przejęciu
prowadzenia placówki
powiększył liczbę miejsc
nadal na przyjęcie do
Zakładu trzeba czekać
w kolejce.
Centrum Zdrowia
Tuchów prowadzi szpital rodzinny
w ziemskim powiecie tarnowskim,
który zapewnia dostępność świadczeń medycznych dla mieszkańców
terenów wiejskich. Takich świadczeń
w ubiegłym roku spółka udzieliła
w sumie 216 tys. Jest to bardzo istotne
na południu powiatu, ze względu
na ukształtowanie terenu Pogórza
i problemy komunikacyjne, szczególnie w okresie zimowym. Warto
dodać, że w ciągu dziewięciu lat, od
kiedy Centrum Zdrowia przejęło
prowadzenie świadczeń od samorządu powiatu tarnowskiego, zakres
działalności został powiększony o pięć
oddziałów szpitalnych, sześć placówek
udzielania podstawowej opieki zdrowotnej i o ponad trzydzieści poradni
specjalistycznych.
reklama
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kultura

GRZEGORZNIEMIEC

N

ieubłaganie przyszła
do nas jesień, a z nią
długie, jesienne
wieczory…
To dobra pora, aby wybrać się do
kina Promień w Tuchowie i spędzić
tam miło czas w gronie rodziny oraz
znajomych. Każdy z mieszkańców
naszej gminy nie powinien mieć już
problemów z trafieniem do naszego
kina. Niektórych widzów można
niemal systematycznie spotkać
na seansach filmowych zarówno
polskich, jak i zagranicznych. Są
jednak jeszcze tacy, którzy nie odwiedzili naszego kina, a oferta repertuarowa jest równie bogata, podobnie
jak w innych wielkich multikinach.
Dodatkowo w repertuarze ponownie
zagości Balet Bolszoj z Moskwy,
a w nim takie tytuły jak: Dziadek
do orzechów, Romeo i Julia czy też
Dama kameliowa. Sezon baletowy
rozpoczynamy już 26 listopada
o godz. 17:00 tytułem Korsarz, na
który już teraz serdecznie zapraszamy. Naprawdę warto, choć na
chwilę porzucić codzienność i przenieść się do Teatru Bolszoj, gdzie
podziwiać możemy najwyższą jakość,
mistrzostwo techniczne i niespotykane piękno baletu oraz opery.
W październiku górę biorą filmy
polskiej produkcji, w szczególności
film dokumentalny o życiu św. Maksymiliana Kolbe pt. Dwie korony,
który dużym echem odbija się poza
granicami naszego państwa. Jest to
pierwszy film ukazujący nieznane
dotąd fakty z życia św. o. Maksymiliana Kolbe – od jego dzieciństwa, aż
do heroicznej decyzji o oddaniu życia
za współwięźnia w Auschwitz. Akcja
filmu rozgrywa się w Polsce, Japonii
oraz we Włoszech. W postaci zakonników wcielą się znakomici aktorzy
polskiego kina: Cezary Pazura, Maciej
Musiał, Antoni Pawlicki czy też Dominika Figurska oraz Sławomir Orzechowski. W filmie będziemy mogli
usłyszeć wypowiedzi osób duchownych, jak i świeckich, które spotkały
się ze świętym za życia. Zapraszamy
na premierę 15 października.
Drugi polski film, który będziemy
mogli obejrzeć nosi tytuł Na układy
nie ma rady. To komedia ukazująca
losy Marka – przedsiębiorcy, który
żyjąc z dnia na dzień nagle staje się
wiceministrem w jednym z państwowych resortów. Dochodzi do licznych
propozycji matrymonialnych, prania
pieniędzy oraz korupcji, które oferują
mu grupy gangsterskie oraz znajomi.
Ciekawe czy Marek skorzysta z nich
czy jednak okaże się prawym obywatelem i nie przystanie na niestosowne
propozycje. Czy Markowi uda się
obalić powiedzenie „Na układy nie
ma rady”? Przekonamy się, gdy obejrzymy ten film.
Ponadto będziemy mogli obejrzeć takie filmy jak: LEGO®NINJAGO: FILM, My Little Pony. Film,
Niedopaki, Marsz pingwinów 2: Przygoda na krańcu świata oraz Zgoda.
Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na stronie
www.kino.tuchow.pl
oraz na Facebooku:
www.facebook.com/
kinopromien
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JESIEŃ W KINIE PROMIEŃ
 LEGO® NINJAGO: FILM
W pełnometrażowym filmie
Ninjago do
walki o Ninjago
City staną:
młody Lloyd,
zwany również
Zielonym Ninją,
oraz jego przyjaciele – tajni
wojownicy
i Master Builderzy LEGO. Grupie przewodzi
mistrz kung fu, Wu, równie mądry,
co dowcipny. Bohaterowie filmu
muszą pokonać złego lorda Garmadona, Najgorszego Gościa Wszech
Czasów — i jednocześnie ojca samego
Lloyda. To epickie starcie mecha
z mechem i ojca z synem wystawi na
próbę członków groźnej, choć niezdyscyplinowanej grupy współczesnych
wojowników ninja. Każdy z nich
będzie musiał poskromić swoje ego
i uczynić wszystko, by pokazać swoją
prawdziwą moc.
Seanse:
Wersja 3D
6 października – 11 października
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D
15 października – 18 października
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETÓW 3D:
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł,
grupowy 14 zł
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
 Dwie korony

Dwie korony
to pierwszy
film ukazujący
nieznane dotąd
powszechnie
fakty z życia
o. Maksymiliana Kolbe,
począwszy
od jego dzieciństwa, aż
do heroicznej
decyzji o oddaniu życia za współwięźnia w Auschwitz. Zdjęcia
dokumentalne zostały zrealizowane
w Polsce, Japonii i we Włoszech.
W warstwie fabularnej filmu występują znakomici polscy aktorzy: Adam
Woronowicz, Cezary Pazura, Maciej
Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika
Figurska, Sławomir Orzechowski
i inni. W części dokumentalnej wypowiadają się znawcy życia o. Maksymiliana: osoby duchowne i świeckie,
między innymi Kazimierz Piechowski,
który spotkał o. Maksymiliana
w czasie pobytu w obozie, a słowa,
które od niego wówczas usłyszał przemieniły go i ukierunkowały duchowo
na całe życie...
Seanse:
Wersja 2D
15 października – 18 października
godz. 17:00, 19:30
20 października – 25 października
godz. 17:00
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
 My Little Pony. Film
Stadko dzielnych kucyków staje
oko w oko ze swoim największym
wrogiem. Złowrogi Król Burzy postanawia wykraść całą magię z ich rodzinnego królestwa Equestrii. By ją odzyskać, dzielni bohaterowie wyruszą

w pełną przygód
p o d r ó ż ,
podczas której
zyskają nowych
przyjaciół jak
morskie kucyki
czy dobroduszni piraci,
przeżyją wiele
emo c jonujących i zabawnych perypetii
i po raz kolejny udowodnią, że przyjaźń to magia!
Seanse:
Wersja 2D
20 października – 25 października
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
 Na układy nie ma rady
Drobny
przedsiębiorca Marek
Niewiadomski
(Grzegorz
Małecki) ledwo
wiąże koniec
z
końce m ,
usiłując spłacić
długi i kredyty
zaciągnięte na
nowy biznes.
Kiedy, ku rozpaczy Marka i jego
małżonki (Katarzyna Glinka),
wszystkie życiowe plany – w tym
wymarzone wakacje na Kanarach –
zaczynają się sypać, mężczyzna otrzymuje propozycję nie do odrzucenia.
Jest nią stanowisko drugiego wiceministra w jednym z państwowych
resortów. Wraz z ciepłą posadką przychodzą wpływy i pieniądze, a także
niezliczone propozycje korupcyjne
i… matrymonialne. Czy stawiający
pierwsze kroki w świecie biznesu
i wielkiej polityki Marek okaże się
uczciwym obywatelem, czy też swoimi
wyborami potwierdzi gorzką regułę,
że na układy nie ma rady…
Seanse:
Wersja 2D
20 października – 25 października
godz. 19:30
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
 Niedoparki

Niedoparki
są niewielkimi
stworzeniami
zamieszkującymi wszystkie
ludzkie mieszkania – również
Twoje. Żywią
się skarpetami,
a le
w y bierają jedynie te
z naturalnych
włókien, a poza tym zabierają zawsze
tylko jedną skarpetę z pary – taką mają
zasadę. Ponadto, przytrafiają im się
liczne perypetie, takie jak wojny skarpetkowych gangów czy okupy – w ich
świecie z pewnością nie ma miejsca
na nudę!
Seanse:
Wersja 2D
27 października – 31 października
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł

 Marsz
pingwinów
2: Przygoda
na krańcu
świata
Pokryta
lodem Antarktyka
tętni
życiem. Młody
pingwin przygotowuje się na
swoją pierwszą
w życiu wielką wędrówkę. Tajemniczy
instynkt prowadzi te niezwykłe ptaki
w nieznaną podróż, która potrwa
dziesiątki dni. Pod czujną opieką
swojego 45-letniego opiekuna ze stada
rozpoczyna się największa przygoda
życia niedoświadczonego pingwina.
Kamery będą bacznie śledzić uważnie
jego zmagania, wątpliwości oraz
wielkie wyzwania, jakie czekają go
podczas wędrówki.
Seanse:
Wersja 2D
27 października – 31 października
godz. 17:00
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
 Zgoda
Jest rok 1945. Właśnie kończy
się wojna. W Świętochłowicach na
Śląsku organy bezpieczeństwa tworzą
obóz pracy dla Niemców, Ślązaków
i Polaków. Pod pretekstem ukarania

zdrajców
n a r o d u
polskiego,
UB dokonuje
czystek wśród
„niechętnych komunistycznej
władzy”. Do
pracy w obozie
zgłasza się
młody chłopak
Franek (Julian Świeżewski). Próbuje
ocalić Annę (Zofia Wichłacz),
w której jest zakochany. Nie wie,
że wśród osadzonych znalazł się
Erwin (Jakub Gierszał), Niemiec,
jegoprzyjaciel sprzed wojny, który
od dawna skrycie kocha się w dziewczynie… Franek dołącza do komunistów, naiwnie licząc, że uda mu
się oszukać system. Już pierwsze
dni pracy w obozie odzierają go ze
złudzeń. A z czasem przekonuje się,
że aby ocalić swoją ukochaną, będzie
musiał poświęcić wszystko...
Seanse:
Wersja 2D
27 października – 31 października
godz. 19:30
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
*seanse o godz. 10:00, dla
grup zorganizowanych po
wcześniejszym zgłoszeniu

