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Rozmowa  
z burmistrzem 
Tuchowa  

 str. 3

8 listopada 2017 r. 
w Kuratorium Oświaty 
w Krakowie odbyła 

się uroczystość wręczenia 
najlepszym uczniom 
z Małopolski stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów. 
Wśród wyróżnionych 
stypendystów znalazł się 
uczeń Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
i Ustawicznego,  
Michał Niziołek  
z klasy III Ta, który w roku 
szkolnym 2016/2017 
uzyskał średnią ocen 5,23.

Serdecznie gratulujemy!

Nowa Młodzieżowa Rada 
Gminy – kadencja 2017-2019

Odnowiciel 
i Uzdrowiciel 
– św. Jan Paweł II

Jaka była fundamentalna 
zasada Karola Wojtyły? 
Jakie były najbardziej 

spektakularne i kontrower-
syjne decyzje papieża?  
Na te i na wiele innych 
pytań znajdziemy odpo-
wiedź w książce Andreasa  
Englischa pt. „Uzdrowiciel 
– św. Jan Paweł II”, którą 
gorąco poleca do przeczy-
tania o. Kazimierz Plebanek. 
Można w niej znaleźć 
i poznać wiele nieznanych 
faktów, jak również cuda, 
które nie zostały ujawnione 
za życia św. Jana Pawła II. 

Od wyboru papieża Polaka na 
Stolicę Apostolską (16 października 
1978 r.) minęło blisko 40 lat. Wciąż 
jednak żywe i słynne są słowa, które 
rozbrzmiały z  balkonu bazyliki  
św. Piotra w Watykanie: Habemus 
Papam – Mamy papieża. Polski 
kardynał Karol Wojtyła został 
wybrany na papieża. Jego niezwykły 
pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy  
i 17 dni. Powstało mnóstwo artykułów, 
książek oraz filmów o Papieżu Polaku. 

O. Kazimierz Plebanek zachęca do 
lektury tej książki oraz innych publi-
kacji i źródeł ukazujących wspaniałą  
i wyróżniającą się na tle Kościoła 
postać św. Jana Pawła II.
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Najlepsi uczniowie 
odebrali Stypendia 
Burmistrza 
Tuchowa

17 listopada br. 
w Domu Kultury po 
raz pierwszy zostały 

wręczone przez burmistrza 
Tuchowa Adama Drogosia 
stypendia dla najlepszych 
uczniów. 

Zostały one przyznane w ramach 
„Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i  młodzieży 
z terenu Gminy Tuchów” w czterech 
kategoriach: za szczególne osiągnięcia 
naukowe, artystyczne, sportowe oraz 
za wysokie wyniki w nauce. Serdecznie 
gratulujemy uczniom, rodzicom oraz 
nauczycielom. Życzymy dalszych 
sukcesów w kolejnych etapach eduka-
cyjnych.

 str. 3

15 listopada br. 
odbyła się I sesja 
nowo wybranej 

Młodzieżowej Rady Gminy 
w Tuchowie VIII kadencji 
2017-2019. W tym dniu 
również podczas swojej 
ostatniej – VI sesji została 
pożegnana ustępująca  
Rada VII kadencji.

Sesje te miały charakter sprawoz-
dawczy.

Radnym ustępującym złożono 
serdeczne podziękowania za dzia-
łalność i pracę, natomiast nowo 
wybranym życzono dobrych pomy-
słów i skutecznej ich realizacji.

 str. 2

Obchody 11 listopada 
w Łowczówku, gminie Tuchów 
oraz Warszawie

Półtora wieku walk, krwa-
wych nieraz i  ofiarnych, 
znalazło swój triumf w dniu 

dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie 
święto narodu, święto radości po 
długiej, ciężkiej nocy cierpień. 

Tymi słowami przemówił Józef 
Piłsudski w 1937 r. w Warszawie.

11 listopada 1918 r. polski 
naród odzyskał niepodległość. 
Po 123  latach zaborów wreszcie 
jesteśmy wolni! 

Jak co roku główne obchody 
z udziałem władz państwowych 
odbyły się na Placu marsz. Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. Tam 
na jednej z kolumn jest umieszczony 
napis: „Łowczówek 24  XII  1914”. 
Także w tym ważnym miejscu –  
w Łowczówku – nie obyło się bez 
wielkiej uroczystości religijno-
-patriotycznej poświęconej Ojczyźnie  

i poległym żołnierzom. Obecne były 
rzesze osób, wygłoszono okoliczno-
ściowe przemówienia. Liczne poczty 
sztandarowe pochyliły się nad kaplicą 
i Cmentarzem Legionistów Polskich 
w Łowczówku, rozbrzmiała salwa 
honorowa, złożono wieńce i kwiaty.

Nie mogło zabraknąć również 
świętowania w Tuchowie. Uroczy-
stości patriotyczne odbywały się 
także w wielu miejscowościach 
gminy Tuchów, organizowane były 
m.in. przez rady osiedlowe, związek 
emerytów, szkoły i przedszkola. 

Święto to można uczcić na wiele 
sposobów, gdyż jest dniem wolnym od 
pracy. Nie zapominajmy, że żołnierze, 
którzy za nas walczyli polegli na polu 
chwały. Oddajmy Im za to cześć!

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji z uroczystości niepodległościo-
wych.

 str. 5-9Michał Niziołek z CKZiU  
stypendystą Prezesa Rady 
Ministrów

III Wigilia na  
tuchowskim 
rynku

Poczujmy atmosferę nadcho-
dzących świąt łamiąc się 
opłatkiem, kosztując wigilij-

nych potraw oraz wspólnie kolę-
dując przy  tuchowskiej szopce  
i choince. Bądźmy wszyscy razem  

16 grudnia (sobota) o godz. 13.00 
na tuchowskim rynku.

W dniach 16-17 grudnia trwał będzie 
również kiermasz świąteczny, na którym 
będzie można kupić ręcznie wykonane 
świąteczne ozdoby i inne cudeńka.

Jak co roku nie zabraknie także 
strażaków, którzy będą rozdawać 
sianko na wigilijny stół.

Szczegóły na plakatach.

 str. 24

Blisko 50 tys. zł zebrano
podczas Pierwszego Balu 
Charytatywnego dla „Nadziei”

18 listopada br. 
w restauracji  
„Agawa” 

w Tuchowie odbył 
się Pierwszy Bal 
Charytatywny dla 
„Nadziei”. Dotychczasowa 
kwota zebrana dzięki tej 
inicjatywie wynosi 49 442 zł. 
Całkowity dochód z balu 
przeznaczony zostanie 
na budowę ośrodka 
opiekuńczo-mieszkalnego 
dla podopiecznych 
Stowarzyszenia Rodziców 
i Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja”.

Wydarzeniu temu towarzyszyła 
serdeczna i  rodzinna atmosfera. 
Wzięło w  nim udział wielu ludzi 
dobrej woli i wielkiego serca, pełnych 
życzliwości i otwartości na potrzeby 
Stowarzyszenia, którzy na różne 
sposoby wsparli tę akcję.

W  imieniu Stowarzyszenia 
„Nadzieja” prezes Marian Gut składa 
serdeczne podziękowanie wszystkim 
osobom, które tak bardzo ofiarnie 
zaangażowały się w to ważne dzieło 
pomocy. Równocześnie zwraca się  
z prośbą o pamięć oraz dalsze wsparcie 
budowy ośrodka.

 str. 16-17

Poseł na Sejm RP  
Michał Wojtkiewicz 
podczas  

V Krakowskiego Festiwalu 
Młodego Wina otrzymał 
nagrodę świętego Marcina 

za wyjątkowe zasługi 
w dziedzinie promocji 
polskiego wina.
Gratulujemy!

 str. 2

Nagroda św. Marcina  
dla posła M. Wojtkiewicza
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Niemal milion złotych dotacji na Park&Ride 
w Tuchowie
JAROSŁAWMIREK

Projekt Gminy Tuchów 
pn. „Zintegrowana 
infrastruktura dla 

transportu niskoemisyj-
nego – w mieście Tarnów 
i subregionie tarnowskim – 
na terenie Gminy Tuchów” 
złożony do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Małopolskiego w ramach 
RPO WM 2014-2020 został 
rozpatrzony pozytywnie 
i otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 934 964,58 zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania 
został złożony w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, Działanie 
4.5 Niskoemisyjny transport miejski, 
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny 
transport miejski – SPR. Z  subre-
gionu tarnowskiego dofinansowanie 
otrzymało tylko 5 podmiotów, w tym 
Gmina Tuchów.

Projekt obejmuje następujące 
roboty budowlane:

− budowa parkingu (Park&Ride, 
Bike&Ride, Kiss&Ride) między 
dworcem PKP i dworcem komunikacji 
samochodowej,

− przebudowę ulicy Kolejowej 
w Tuchowie,

− remont istniejących chodników 
i budowę nowych ciągów pieszych 
zapewniających obsługę komunika-
cyjną budowanego parkingu,

− remont i  budowę systemu 
odwodnienia tj. wymianę istniejących 
studzienek wodnościekowych w ciągu 
ul. Kolejowej,

– budowę odcinka kanalizacji 
deszczowej na obszarze budowanego 
parkingu z odprowadzeniem wód do 
istniejącego kanału ogólnospławnego,

− remont istniejących zjazdów 
w ciągu remontowanego chodnika,

− montaż prefabrykowanych wiat 
rowerowych ze stojakami,

− budowę sieci oświetlenia ulicz-
nego i monitoringu,

− przebudowę istniejącego budynku 
gospodarczego wraz z wykonaniem 
przyłącza sieci wodociągowej, kana-
lizacji sanitarnej i sieci elektrycznej,

– instalację tablic informacyjnych.
Łączny koszt realizacji tej inwestycji 

– zgodnie z kosztorysem – to kwota  
1 340 282,89 zł. 

Powstały w  wyniku projektu 
parking będzie nieodpłatny.

Zadanie zostanie zrealizowane 
w 2018 roku.

Młodzieżowa Rada 
Gminy Tuchów

JANUSZKOWALSKI

15 listopada 2017 r.  
w tuchowskim 
ratuszu odbyła 

się VI sesja VII kadencji 
oraz I sesja VIII kadencji 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Tuchów. 

Sesje miały charakter sprawoz-
dawczy ustępującej rady oraz ukon-
stytuowania się nowej. Po powitaniu 
przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Gminy Tuchów Jakub Siedlik 
przedstawił sprawozdanie z dwulet-
niej działalności, podziękował 
współpracującym z radą władzom 
miasta i  instytucjom. Następnie 
przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej Bartosz Bochenek 
wręczył nowo wybranym radnym 
zaświadczenia o  wyborze. Nowa 
rada dokonała wyboru przewod-
niczącego, którym został Patryk 
Stefan, na wiceprzewodniczących 
wybrano Kacpra Sajdaka i Konrada 
Sowiżdżała, a sekretarzem została 

Nikoletta Kubicz. W sesji uczest-
niczyli: przewodniczący Rady Miej-
skiej w Tuchowie Ryszard Wrona, 
wiceprzewodniczący Jerzy Odro-
niec, burmistrz Tuchowa Adam 
Drogoś, zastępca burmistrza 
Kazimierz Kurczab oraz 
dyrektor Domu Kultury. 
Na zakończenie wyko-
nano wspólną fotografię 
tuchowskiej samorzą-
dowej sztafety młodzieży 
mijającej i kolejnej kadencji. 
Składamy serdeczne podzię-
kowania za działalność i  pracę 
Radzie ustępującej w składzie: 
przewodniczący Jakub Siedlik, 
wiceprzewodnicząca  Dar ia 
Rogozińska, wiceprzewodniczący 
Wiktor Wątroba, sekretarz Daniela 

Stec oraz członkowie: Dominik 
Gawryał, Jakub Hawrylak, Dawid 
Kępa, Joanna Kordela, Julia Kwiek, 
Klaudia Łątka, Hubert Mastalerz, 
Weronika Obnowska, Julia 

Odroniec, Karolina Sajdak, 
Kamil Zduń. Nowo wybranej 

Radzie życzymy dobrych 
pomysłów i skutecznej ich 
realizacji.

Kadencja 2017-2019:
Eliza Budzik, Daria Ciemięga, 

Bożena Górska, Iwona Hołda, 
Wiktor Kamykowski, Zuzanna 
Kostur, Nikoletta Kubicz, Konrad 
Marek, Kacper Sajdak, Ewelina 
Serwin, Justyna Słota, Konrad Sowiż-
dżał, Patryk Stefan, Sandra Styrko-
wiec, Mateusz Świegoda.

Poseł z nagrodą 
św. Marcina
Poseł Michał Wojtkiewicz 

został laureatem pierw-
szej edycji nagrody 

świętego Marcina za 
wyjątkowe zasługi w dzie-
dzinie promocji polskiego 
wina. Odebrał ją podczas 
V Krakowskiego Festiwalu 
Młodego Wina.

W tym roku nagrody św. Marcina 
za dokonania na rzecz popularyzacji 
polskiego wina i tradycji świętomar-
cińskich przyznano po raz pierwszy, 
a inicjatorem ich ustanowienia był 
Zarząd Winnicy Srebrna Góra. 
Podczas ceremonii wręczenia nagrody 
Michałowi Wojtkiewiczowi w Starej 
Zajezdni Kraków przewodniczący 
Kapituły Mikołaj Tyc podkreślił, że 
laureat docenia potencjał polskiego 
winiarstwa oraz wykazuje głębokie 
zrozumienie oraz wsparcie starań 
i ambicji polskich winiarzy w dążeniu 
do przyjęcia przyjaznych rozwiązań 
legislacyjnych.

Przypomnijmy, że poseł Wojt-
kiewicz sam prowadzi przydomową 
winnicę. Nie tylko wspiera w różnych 
ministerstwach wprowadzenie ocze-
kiwanych przez winiarzy rozwiązań 
prawnych, ale także zorganizował 
w gmachu Sejmu RP ogólnopolską 
konferencję, w trakcie której polscy 
producenci wina mogli przedstawić 
swój dorobek oraz swoje postulaty 
rządowi RP.

Oprócz Michała Wojtkiewicza 
nagrody św. Marcina odebrali także 
redaktor Maciej Nowicki (za niestru-
dzone, wieloletnie wysiłki na rzecz 
budowy świadomości i popularyzacji 
polskiego wina wśród szerokich rzesz 
konsumentów na łamach mediów 
tradycyjnych i elektronicznych) oraz 
prezes i założyciel Slow Food Polska 
Jacek Szklarek (za wieloletnie, uwień-
czone spektakularnymi sukcesami, 
prowadzone w  najlepszym duchu 
Slow Food wysiłki na rzecz przywró-
cenia do łask polskich konsumentów 
gęsiny oraz młodego wina).

Tradycja picia młodego wina od 
11 listopada do świąt Bożego Naro-
dzenia liczy wiele stuleci. Związana 
jest z postacią św. Marcina – przed-
stawionego w ikonografii jako rycerza 
na koniu, oddającego płaszcz żebra-
kowi – uważanego m.in. za patrona 
winiarzy oraz opiekuna ptaków, 
przede wszystkim gęsi.
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Z BURMISTRZEM TUCHOWA ADAMEM DROGOSIEM 
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– rozmawiał Janusz Kowalski
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Stypendia Burmistrza 
Tuchowa zostały przyznane

W bieżącym roku 
po raz pierwszy 
przyznane zostały 

Stypendia Burmistrza 
Tuchowa, w ramach 
„Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Tuchów”. Otrzymało 
je 40 uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów 
za wysokie wyniki 
w nauce oraz szczególne 
osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe 
uzyskane w roku szkolnym 
2016/2017,  
a oto oni:

I. Za szczególne osiągnięcia naukowe:
1. Lena Mróz 
2. Jakub Augustyn 
3. Andrzej Pradel 
4. Weronika Poręba 

II.  Za szczególne osiągnięcia artystyczne: 
1. Angelika Słowik 
2. Wiktoria Sikorska 
3. Oliwia Madejczyk 

III. Za szczególne osiągnięcia sportowe: 
1. Gabriela Hudyka 
2. Rafał Schabowski 
3. Natalia Wzorek 
4. Hubert Starzyk 

IV. Za wysokie wyniki w nauce: 
1. Wojciech Mazurkiewicz 
2. Aleksandra Pasik 
3. Julia Grzenia 
4. Agnieszka Wołkowicz 
5. Klaudia Bandyk 
6. Jakub Hołda 
7. Jakub Wróbel 
8. Karolina Sokołowska 
9. Jowita Grzebień 
10. Kinga Wołkowicz 
11. Gabriela Wabno 
12. Justyna Słota 
13. Julia Rucińska 
14. Weronika Smoszna 

15. Natalia Chwistek 
16. Milena Borgula 
17. Weronika Wójcik 
18. Aleksandra Toczek 
19. Martyna Mikrut 
20. Emilia Kulig 
21. Natalia Cichy 
22. Justyna Prokop 
23. Gabriela Michałek 
24. Eliza Fudyma 
25. Mateusz Prokop 
26. Jakub Bandyk 
27. Jakub Różycki 
28. Krzysztof Skrzyniarz 
29. Aleksandra Walocha
Uroczyste wręczenie dyplomów 

uznania miało miejsce w piątek 17 listo-
pada 2017 r. o godz. 12.00 w Domu Kultury 
w Tuchowie. Ich wręczenia dokonał 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś. 

W  wydarzeniu tym udział wzięli 
stypendyści, rodzice oraz dyrektorzy 
i nauczyciele szkół. 

Serdecznie gratulujemy!

Panie burmistrzu, jesteśmy 
po uczczeniu 99. rocznicy 
odzyskania przez Polską 
niepodległości i u progu 
niezwykłego jubileuszu  
100. rocznicy.

Tegoroczne obchody zakończy-
liśmy, a czekają nas jubileuszowe, 
dlatego 3 listopada podczas konfe-
rencji „Ślady Wielkiej Wojny 
w krajobrazie Powiatu Tarnowskiego” 
zorganizowanej w Pleśnej, razem ze 
starostą tarnowskim, wójtami gmin: 
Pleśna i Wierzchosławice oraz burmi-
strzem Zakliczyna podpisaliśmy list 
intencyjny w  sprawie wspólnych 
działań zmierzających do uczczenia 
100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Prace nad przygotowaniem 
tej rocznicy będzie prowadził powo-
łany do tego zespół. Sadzę, że począt-
kiem 2018 r. przedstawimy program 
obchodów tej bardzo ważnej dla nas 
rocznicy. Oczywiście główna uroczy-
stość planowana jest na Cmentarzu 
Legionistów Polskich w Łowczówku. 
W miejscu, gdzie już od 19 lat orga-
nizowany jest Ogólnopolski Zlot 
Niepodległościowy. W  tym roku 
odbył się on 5 listopada i zgroma-
dził rzesze osób. W tym też miejscu 
co roku odbywa się Złaz Patrio-
tyczny organizowany przez PTTK 
Oddział Tarnów, w którym uczest-
niczą dzieci i młodzież z wielu szkół,  

m.in. z Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Tuchowie 
im. Bohaterów Bitwy pod Łowczów-
kiem. Tam też uczniowie klas 
pierwszych naszej szkoły składają 
uroczyste ślubowanie. W tym roku 
był to już 29 złaz. Odbył się 10 listo-
pada, gromadząc ponad 800 młodych 
ludzi z powiatu tarnowskiego. 

Świętowanie niepodległości 
rozpoczyna się 
w Łowczówku,  
w gminie Tuchów  
trwa kilka dni i kończy 
się 11 listopada 
wieloma patriotycznymi 
wydarzeniami. 

To prawda, wszystkie szkoły 
w  naszej gminie przygotowują 
akademie, spotkania, koncerty czy 
występy. Wydarzenia patriotyczne 
organizują też rady osiedlowe, 
wspomnę tu o Garbku, gdzie niepod-
ległość świętowana jest na cmentarzu 
nr 158 oraz o świetlicy w Kielano-
wicach, gdzie mieszkańcy uczest-
niczą w spotkaniu patriotycznym. 
Polski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w tym roku zorganizował 
wieczornicę w  Burzynie. Niejako 
główną częścią tych obchodów jest 
uroczystość w Tuchowie rozpoczy-
nająca się od mszy św. w kościele  
św. Jakuba St. Ap. z udziałem pocztów 

sztandarowych, później przemarsz 
do Domu Kultury, a tam koncerty 
i wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych. To pokazuje, że mieszkańcy 
naszej gminy są zaangażowani patrio-
tycznie, godnie i dumnie obchodzą 
narodowe święto tak, jak na tę 
okoliczność przystało, i za to należą 
się im serdeczne podziękowania. 

Stypendia burmistrza 
Tuchowa to coś nowego.

To nasza tuchowska inicjatywa, aby 
przyznać takie stypendia dla uczniów 
szkół podstawowych i  gimnazjów 
z  naszej gminy. Stypendia przy-
znawane są zgodnie z  przyjętym 
regulaminem, a honorowani nimi 
są uczniowie za wysokie wyniki 
w nauce oraz osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe. W tym roku 
po raz pierwszy miałem przyjemność 
wręczyć je 40 uczniom. Raz jeszcze 
składam im serdeczne gratulacje 
i życzę dalszych sukcesów.

Panie burmistrzu, kolejny 
projekt pn. „Zintegrowana 
infrastruktura dla 
transportu niskoemisyjnego 
– w mieście Tarnów 
i subregionie tarnowskim – 
na terenie Gminy Tuchów” 
otrzymał dofinansowanie, 
i to blisko 1 mln zł.

Tak, to spora kwota na ważne 
zadanie dla tej części Tuchowa. Tym 
bardziej, że dzięki jego realizacji 
zmodernizujemy miejsce bardzo 
często uczęszczane przez miesz-
kańców i  przyjezdnych w  okolicy 
dworca PKP i komunikacji samocho-
dowej. Nie będę wymieniał całego 
zakresu robót i instalacji urządzeń, 
które tam będą wykonane, mogę tylko 
powiedzieć, że z pewnością zmienią 
one nie tylko wizerunek tego miejsca, 
ale również diametralnie poprawią 
funkcjonalność i użytkowość tej ulicy 
i jej otoczenia.

Ciśnie się na usta pytanie, 
jak wprowadzić do budżetu 
gminy kolejną dużą 
inwestycję?

To wymaga dobrej analizy przez 
skarbnika gminy, konsultacji wśród 
radnych Rady Miejskiej. Oczywiście 
to są bardzo trudne decyzje, tym 
bardziej, że mamy jeszcze kilka mniej-
szych projektów w ramach środków 
unijnych, które są złożone do Urzędu 
Marszałkowskiego. Będziemy czynić 
wszystko, żeby się udało i musimy 
podchodzić do tych trudnych spraw 
z optymizmem.

Czy w tym roku będzie 
wigilia na tuchowskim 
rynku?

Oczywiście, to już stało się tradycją. 
Zapraszam w niedzielę 16 grudnia na 
tuchowski rynek na wspólną wigilię 
współorganizowaną przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Dom Kultury 
w Tuchowie. Pragnę również poin-
formować o  kolejnej inicjatywie 
świątecznej. 6 stycznia 2018 r. po 
raz pierwszy, wspólnie z parafiami 
NNMP oraz św. Jakuba St. Ap., organi-
zować będziemy I Tuchowski Orszak 
Trzech Króli. Zarejestrowaliśmy nasz 
Orszak w „Fundacji Orszak Trzech 
Króli”, wpisując go tym samym do 
ogólnopolskiej bazy orszaków. Szcze-
góły programowe już niedługo będą 
publikowane w naszych mediach.

Ratujmy stary 
cmentarz 
w Tuchowie!
Towarzystwo Miło-

śników Tuchowa 
apeluje do miesz-

kańców naszego miasta 
oraz wszystkich ludzi 
dobrej woli o wsparcie 
akcji ratowania 
nagrobków starego 
cmentarza w Tuchowie.

Przez wiele lat członkowie 
naszego Stowarzyszenia 
kwestowali na ratowanie 
nagrobków starego cmentarza 
w  Tuchowie, ale z  uwagi na 
całkowity brak jakiejkolwiek 
pomocy i  wsparcia, Zarząd 
TMT podjął decyzję, aby w tym 
roku nie prowadzać zbiórki 
publicznej i kwesty na cmenta-
rzach, a jedynie wpłacać środki 
pieniężne jako darowiznę na 
konto bankowe Towarzystwa 
przeznaczonych na ratowanie 
kolejnych nagrobków – akcję 
będziemy prowadzić do końca 
stycznia 2018 r.

W  związku z  powyższym 
apelujemy do wszystkich osób 
o wpłacanie środków na konto: 

PKO BP SA I o/Tuchów 
06 1020 4955 0000 7702 

0067 9225 
wpłaty na ten cel prosimy 
dokonywać z dopiskiem: 
„Na stary cmentarz”.

Prezes Zarządu 
Towarzystwa  

Miłośników Tuchowa 
Tomasz Wantuch
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Święty Jan Paweł II – OdnowicielKAZIMIERZPLEBANEK 
CSsR

W historii Polski 
mianem „Odno-
wiciela” historycy 

obdarzyli księcia Kazimierza 
(1039-1058), który po 
tzw. „reakcji pogańskiej” 
odnowił zniszczone struk-
tury państwowe i kościelne. 
Święty Jan Paweł II jest 
„Odnowicielem” w innym 
znaczeniu. Trafnie to 
wyraziła dziennikarka 
żydowskiego pochodzenia 
pracująca w Watykanie dla 
amerykańskiej stacji tele-
wizyjnej. Po jego śmierci 
idąc oddać hołd zmarłemu 
płakała i pytała sama siebie: 
„Co On z nami zrobił?” 
i odpowiadała zarazem: 
„Myślę, że nas odmienił” – 
Odmienił nas, czyli ludzi, 
a kościół odnowił. 

Tak coroczny „Dzień Papieski”, jak 
i liturgiczne wspomnienie św. Karola 
(4 XI) patrona papieża, przypomina 
Polakom wierzącym i niewierzącym, 
ale czującym „po polsku” owe histo-
ryczne wydarzenie – 16 października 
1978 roku. Polski kardynał Karol 
Wojtyła został wybrany papieżem. 
Tej daty i tego faktu nie wolno zapo-
mnieć. Piszący te słowa ma je zapi-
sane głęboko w pamięci, bo – będzie 
się chwalił – pierwszy w Tuchowie 
powiadomił o tym ludzi obecnych na 
wieczornej mszy św. Podczas trwania 
konklawe starał się słuchać Radia 
Watykańskiego (Polskie Radio się tym 
nie interesowało), które informowało 
o  wynikach głosowania. Również 
16 października włączył radio i usły-
szał zapowiedź spikera, że nowy 
papież już wybrany, za chwilę będzie 
wiadomo, kto nim jest. Po chwili 
usłyszał sakralne słowa: Habemus 
Papam… mamy papieża, którym 
został wybrany J. Em. kardynał 
Karol Wojtyła, (wielkie wydarzenie, 
bo od 1522 roku papieżami zawsze 
byli Włosi, a teraz wybrano Polaka). 
Zaraz pobiegł do kościoła, zadzwonił 
dzwonkiem przy zakrystii i zawołał: 
kardynał Wojtyła został wybrany 
papieżem… Ludzie przyjęli wiado-
mość oklaskami. Powiadomił zaraz 
ks. dziekana Franciszka Kuklę, a po 
mszy św. kazał dzwonić we wszystkie 
dzwony. Teraz często ten moment 
wspomina, choć już upłynęło prawie 
40 lat. 

W  ciągu tych 40 lat napisano 
o św. Janie Pawle II tysiące artykułów 
i książek, nakręcono setki filmów, 
wyniesiono go na ołtarze jako świę-
tego. Zainteresowanym papieżem chcę 
polecić książkę Andreasa Englischa – 
„Uzdrowiciel – cuda św. Jana Pawła II” 

wyd. WAM – księża Jezuici, Kraków 
2015, w której czytelnik znajdzie wiele 
ciekawych, a nieznanych mu faktów. 
Książkę czyta się jak powieść. Autor 
jest Niemcem, ale wielkim entuzjastą 
św. Jana Pawła II, a takich entuzjastów 
w Niemczech było i jest niewielu. Gdy 
rozpoczynał pracę jako dziennikarz 
przy Watykanie był niewierzącym. 
Obserwując życie św. Jana Pawła II 
nie tylko się nawrócił, ale stał się jego 
piewcą. To mówi samo za siebie. 

Jeśli chodzi o tytuł – „Uzdrowi-
ciel – cuda świętego Jana Pawła II” 
należy wyjaśnić, że chodzi o cudowne 
uzdrowienia przez żyjącego papieża. 
Były takie cudowne uzdrowienia, 
ów dziennikarz je badał, papież nie 
chciał, żeby były publikowane, więc 
dziennikarz mu przyrzekł, że za jego 
życia o nich pisał nie będzie. Słowa 
dotrzymał, zebrany materiał opubli-
kował po śmierci papieża.

Zacytuję kilka fragmentów książki, 
tytuły są moje…
Odważnie przezwycięża 
wątpliwości kurii…

…Jednak przez wszystkie te lata 
najgorszą zmorą watykańskiej kurii 
była fundamentalna zasada Karola 
Wojtyły, by nie uchylać się przed 
żadną ryzykowną sytuacją… Każdą 
z niezliczonych papieskich podróży 
poprzedzała ta sama dyskusja. Czy 
podróż papieża nie zostanie wykorzy-
stana do złych celów, czy nie zostanie 
potraktowana instrumentalnie? Czy 
naprawdę nie naraża się na niebezpie-
czeństwo, kiedy jako pierwszy papież 
w historii przekracza próg synagogi 
lub kościoła ewangelickiego albo modli 
się w  meczecie? A  może wynikną 
z tego problemy? Czy fakt, że w tamtą 
pamiętną Środę Popielcową 2000 roku 
poprosił o  przebaczenie wszystkich 
złych uczynków wyrządzonym ludziom 
w imieniu Kościoła Katolickiego, nie 
mógł wzbudzić protestów a zarazem 
narazić go na niebezpieczeństwo? A czy 
nie było nazbyt ryzykowne, stojąc pod 
ścianą płaczu w Jerozolimie przyznać 
się do odwiecznej nienawiści pomiędzy 
Chrześcijanami a Żydami i zapewnić, 
że już nigdy w imieniu Kościoła nie 
dojdzie do aktów przemocy wobec 
Żydów? Czy wszystkie te pociągnięcia 
nie godziły w godność papieża? Karol 
Wojtyła machał tylko ręką… Biorę to 
na siebie. Ksiądz Stanisław Dziwisz, 
wieloletni sekretarz Jana Pawła II, 
późniejszy arcybiskup krakowski 
i kardynał, kiedy dochodziło do spięć, 
mawiał zawsze o swoim zwierzchniku: 
„Karol Wojtyła jest wolnym człowie-
kiem, człowiekiem przenikniętym 
wolnością…”. Karol Wojtyła nie bał 
się ani Kurii ani tego, że świat drwił 
sobie z  jego wiary, a  jego poglądy 
określał jako nie dzisiejsze. Dalej robił 

swoje i nikt nie był w stanie zabronić 
mu okazywania miłości wszystkim 
ludziom na całej ziemi…

Jan Paweł II zawsze 
podpadał…

Byli w  Watykanie duchowni, 
o których mówiono, że to zapewne 
święci. Modlili się bez ustanku, odpra-
wiali mszę, wciąż się spowiadali… ale 
przede wszystkim jednak starali się nie 
podpaść. I to była istota ich działal-
ności. Tajemnica Karola Wojtyły pole-
gała zaś na tym, że jeszcze nigdy nie 
było takiego papieża oraz że w kółko 
podpadał…

Zmiana polityki Watykanu 
wobec Moskwy…

Najbardziej spektakularną i najbar-
dziej kontrowersyjną decyzją papieża 
była zmiana polityki zagranicznej 
Watykanu wobec Moskwy. Kardy-
nałowie z  Sekretariatu Stanu byli 
zdania, że Stolica Apostolska powinna 
nastawić się na pewien rodzaj współ-
pracy z komunistycznymi władzami 
w  Moskwie. Wojtyła natomiast 
wierzył w rychły koniec moskiewskiej 
potęgi, stąd jeszcze w 1989 roku wielu 
dyplomatów watykańskich posądzało 
go o  naiwność, a  niekiedy nawet 
o głupotę…

Papieskie podróże
Innym posunięciem wywołujących 

latami trwające dyskusje były papie-
skie podróże. Setki razy słyszałem 
kardynałów rozprawiających poza 
plecami Karola Wojtyły, że… nie 
pojął tego, że jest następcą św. Piotra, 
a miejsce Piotra jest w Rzymie. To 
św. Paweł pielgrzymował do wier-
nych. Karol Wojtyła, Boży maratoń-
czyk zglobalizował Kościół i odwie-
dził 129 krajów na całym świecie. 

Jednak wielu, zwłaszcza włoskich 
kardynałów uważało to za poważny 
błąd…

Światowe Dni Młodzieży
…przeforsował je wbrew woli Waty-

kanu… Pomysł wielomilionowego 
spotkania z młodzieżą to niedorzecz-
ność – twierdziło wielu kardynałów. 
Dziś zakrawa to na istotny cud, że 
akurat te najbardziej kontrowersyjne 
decyzje papieża Jana Pawła II przy-
niosły Kościołowi największy pożytek. 
Konfrontacyjna polityka Watykanu 
wobec Moskwy doprowadziła osta-
tecznie do zwycięstwa papieża z Polski, 
jego zagraniczne podróże przyczyniały 
się do rozkwitu Kościoła na całym 
świecie… Światowe Dni Młodzieży 
stworzyły całkiem nową generację 
młodych ludzi z całego świata, którzy 
poczuli wzajemną bliskość… Światowe 
Dni Młodzieży mają jednoczyć kato-
lików całego świata. Jednak o sukces 
tego przedsięwzięcia Karol Wojtyła 
musiał najpierw walczyć, następując 
na odcisk niejednemu dostojnikowi 
kościelnemu.

Pokora
Albo pytanie: Jak z  dzisiejszej 

perspektywy ocenia swoją podróż do 
Polski za żelazną kurtynę. W końcu 
sam Michaił Gorbaczow przyznał 
w Watykanie, że bez tamtej wizyty 
i  bez tego papieża z  Polski, mur 
w  Berlinie wcale by nie runął… 
Odpowiedź Karola Wojtyły… Powie-
dział oto, że nie ma nic wspólnego 
z końcem sowieckiego imperium i nie 
miał udziału w zburzeniu berlińskiego 
muru. „To nie ja, tylko ręka Boga skru-
szyła mur berliński” …Karol Wojtyła 
postrzegał siebie jako nic nieznaczące 
narzędzie, usiłujące jedynie podążać 
za Wolą Bożą… Przemiany w Europie 
są wyłącznie dziełem Boga i Matki 
Bożej. To modlitwy do Maryi odmie-
niły Europę…

Otworzył okno
Podczas wizyty papieża w Krakowie 

w 1983 roku przed oknem siedziby 
krakowskiej Kurii zgromadziło się 
dużo ludzi. Bezpieka powiadomiła 
biskupów, że „nie chcemy tu żadnego 
zamieszania” kazała prosić papieża, 
by nie otwierał okna. Karol Wojtyła 
nie posłuchał jednak, podszedł do 
okna, otworzył je na oścież i pokazał 
wiernym, że nie boi się komunistów, 
nie zamierza słuchać ich rozkazów i nie 
wierzy w to, że jeszcze długo trzeba 
będzie układać się z Moskwą…

To tylko niektóre wybrane frag-
menty. Czcicielom św. Jana Pawła II na 
jesienne i zimowe wieczory polecam 
wymienioną tu książkę. Warto ją 
przeczytać. 

Świętego Jana Pawła II 
zawsze chroniła Matka Boża

To już inne źródło. Świadectwo 
papieskiego fotografa Arturo Mario. 
Zapytany jak widział Jana Pawła II 
w  relacji do Matki Bożej, mówił: 
W moim przekonaniu Jan Paweł II, 
zanim jeszcze został papieżem, był 
w jakiś szczególny sposób chroniony 
przez Matkę Bożą. Są tego wyrazy 
zewnętrzne np. wezwanie TOTUS 
TUUS i inne, ale nie tylko. To są te 
momenty, kiedy Ojciec Święty w samot-
ności, na kolanach modlił się w kaplicy 
i kiedy pojawiały się wielkie problemy, 
on tam je polecał Matce Bożej. Ja 
zawsze… tak to sobie obrazuje, jakby 
Matka Boża brała Ojca Świętego za 
rękę i jak swoje dziecko prowadziła. 
Takie odniosłem wrażenie. 

Papież nigdy się niczego nie bał. 
Zawsze szedł do przodu. Nigdy nie 
wahał się co ma robić… Widziałem 
Ojca Świętego w  Tajlandii, kiedy 
udawał się do więźniów, do potrzebu-
jących. Szedł tam bez żadnej obstawy. 
W każdej chwili ktoś mógł się rzucić na 
papieża. Tymczasem oni całowali go, 
dotykali jego sutanny, a on nie pytał 
nikogo jakiego jest wyznania. Był 
wśród ludzi chorych na trąd, dotykał 
ich, obmywał ich rany, całował bez 
żadnej ochrony. W Afryce, w szpitalu 
gdzie chorują dzieci, zobaczył dwie 
zmęczone siostry zakonne, przyklęknął 
przed nimi i ucałował ich ręce, błogo-
sławił im i  wypowiedział słowa: 
„W imieniu Boga, dziękuję”…

Matka Boża ochroniła Jana 
Pawła II w Fatimie. Po zamachu na 
Placu Świętego Piotra pojechał do 
Fatimy podziękować Matce Bożej 
i tam o mało nie doszło do kolejnej 
tragedii. Arturo pisze: Sytuacja wyglą-
dała tak: Ojciec Święty wchodził scho-
dami do Katedry. Ja byłem 2-3 metry 
przed nim. W pewnej chwili kątem 
oka zauważyłem jakąś czarną postać. 
W sposób instynktowny, bardzo gwał-
towny obróciłem się w prawo. Moja 
ciężka torba z  aparatami fotogra-
ficznymi, którą miałem na ramieniu 
uderzyła w tego człowieka tak mocno, 
że się poślizgnął. Okazało się, że 
mężczyzna ten, ubrany w sutannę miał 
w ręku bagnet. Gdyby dotarł do Ojca 
Świętego, mogłoby stać się nieszczęście. 
Udało mu się co prawda zranić papieża 
na wysokości aorty pachwinowej, ale 
ostrze przecięło jedynie sutannę Ojca 
Świętego i przecięło skórę, tak że poka-
zała się krew. Ochrona zatrzymała 
tego człowieka. Nie wiem, kim on 
był. Najważniejsze, że Ojciec Święty 
przeżył. Matka Boża raz jeszcze prze-
prowadziła go przez trudną sytuację.

Na tle tych tekstów – dziennikarza 
Andrewa i fotografa Arturo, postać 
św. Jana Pawła II wygląda wspaniale.

BR.GRZEGORZPRUŚ  
CSsR

17 listopada 2017 r. 
działy się rzeczy, 
które można okre-

ślić jednym zdaniem: „To 
jest głupie!”. Zdanie to jest 
bowiem hasłem czuwania 
młodzieżowego z serii 
„Droga wewnętrzna”, które 
odbyło się w tym dniu 
w tuchowskiej bazylice. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
mszą św. o godzinie 18.30, po której 
licznie zebrana młodzież uczestni-
czyła w liturgii słowa pod przewod-
nictwem ks. Pawła Zawiślana. Przybył 
on z Siedlisk k. Bobowej wraz z ponad 
30-osobową grupą. Podczas liturgii 
konferencję inspirowaną biblijną 

postacią proroka Jonasza wygłosił 
o. Paweł Zyskowski CSsR. Zaznaczał 
on, iż nawet rzeczy, które wydają nam 
się głupie, mogą posłużyć wielkim 
celom. Najlepszym tego przykładem 
może być postać proroka Jonasza, 
którego Bóg posłał, aby nawrócić 
Niniwę. Każdy z  nas doświadcza 
w życiu wydarzeń, które zdają się być 
głupie, ale tak naprawdę mają sens.

Po uczcie duchowej przyszedł 
czas na coś dla ciała. Każdy uczestnik 
mógł poczęstować się drożdżówką 
w jadalni pielgrzyma, która wypełniła 
się w ten wieczór po brzegi. Ostatnim 
punktem dnia była adoracja Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, 
która była okazją do zgłębienia historii 

Jonasza i odniesienia jej 
do swojego życia.

Mamy nadzieję, że 
czuwanie będzie przy-
nosić obfite owoce w życiu 
każdego z  uczestników 
i  stanie się zachętą do 
poznawania prawd zawar-
tych w Piśmie Świętym. 
Następne spotkanie 
z kolejną postacią biblijną 
odbędzie się w  trzeci 
piątek miesiąca, czyli 
15 grudnia. Serdecznie 
zapraszamy do uczest-
nictwa w młodzieżowych 
czuwaniach z redempto-
rystami! Grupa młodzieży z dekanatu bobowskiego

Mają sens!



MARIAKRAS 

Łowczówek jest ważnym 
przystankiem na drodze 
ku niepodległości. 

Bitwa pod Łowczówkiem 
z udziałem I Brygady 
Legionów Polskich J. Piłsud-
skiego stoczona została 
w dniach 22-25 grudnia 
1914 r. Bardzo mocno 
zapisała się ona na kartach 
polskiej historii, a napis 
„Łowczówek 24 XII 1914” 
widnieje na tablicy na 
Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie.

W niedzielę 5 listopada na cmen-
tarzu legionistów w  Łowczówku 
(cmentarz wojenny nr 171; spoczywa 
na nim 511 żołnierzy, w tym 113 legio-
nistów polskich), w  przededniu 
100. rocznicy poświęcenia cmentarza 
(7.11.2017 r.), już po raz dziewięt-
nasty miał miejsce Zlot Niepodległo-
ściowy „Łowczówek 2017” połączony 
z powiatowymi obchodami Narodo-
wego Święta Niepodległości. 

Bez wątpienia XIX Zlot Niepod-
ległościowy był żywą lekcją historii. 
Obchody 99. rocznicy odzyskania 
niepodległości oraz 103. rocznicy 
bitwy pod Łowczówkiem rozpoczęła 
msza św. o godz. 12.00 w  intencji 
Ojczyzny, poległych i zmarłych legio-
nistów, której przewodniczył redemp-
torysta – o. Kazimierz Pelczarski, 
który wygłosił również homilię 
– pełną mocnych słów, wzniosłych 
i patriotycznych treści.

Czas nas uczy pokory… Bo 
wolność jest dla nas dalej zadaniem… 
o wolność trzeba dbać… żeby nam się 
chciało chcieć… – mówił o. Kazi-
mierz, i za Adamem Asnykiem wołał: 
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, 
Choć macie sami doskonalsze wznieść; 
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, 
I miłość ludzka stoi tam na straży, 
I wy winniście im cześć!

Wskazywał również na inspiru-
jący wpływ Papieża-Polaka na odzy-
skanie wolności przez narody Europy 
w  latach 80. minionego stulecia. 
Wolności nie można tylko posiadać, 
ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. 
Może ona być użyta dobrze lub źle, na 
służbę dobra prawdziwego lub pozor-
nego. (św. Jan Paweł II).

Mszę św. koncelebrowali również 
duchowni z parafii Pleśna: proboszcz 
ks. prałat Józef Bobowski oraz 
ks. Jacek Słota.

Oprawę muzyczną podczas mszy św. 
i całej uroczystości zapewnili Orkie-
stra Dęta Szczepanowice pod dyrekcją 
Jacka Skrzelowskiego oraz Chór Parafii 
Pleśna pod kierownictwem Agaty Koło-
dziej. Czytania liturgiczne przygotowali 
uczniowie z Pleśnej.

Po zakończeniu mszy św. zebrani 
odśpiewali hymn państwowy. Wójt 
gminy Pleśna Józef Knapik powitał 
wszystkich zebranych na uroczy-
stości, w tym: posłów na Sejm RP 
– Michała Wojtkiewicza, Wiesława 
Krajewskiego i  Włodzimierza 
Bernackiego, senatora Kazimierza 
Wiatra, wicemarszałka województwa 
małopolskiego Stanisława Sorysa, 
asystenta wojewody Józefa Gawrona 
– Alicję Kozik, starostę tarnowskiego 
Romana Łucarza, członka zarządu 
powiatu tarnowskiego Tomasza 
Stelmacha, burmistrza Tuchowa 
Adama Drogosia, burmistrza Zakli-
czyna Dawida Chrobaka, wójta 
gminy Tarnów Grzegorza Kozioła, 
wójta gminy Gromnik Bogdana 
Stasza, radnych Sejmiku Małopol-
skiego: Annę Pieczarkę i Wojciecha 
Skrucha, radnych powiatu tarnow-
skiego: Barbarę Gniadek, Bogdana 
Płachno, Stanisława Kuropatwę 
i  Mariusza Tyrkę, radnych gminy 
Pleśna, przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Tuchowie Ryszarda Wronę, 

prezesa Zakładów Mechanicznych 
w  Tarnowie Henryka Łabędzia, 
Naczelnika Wydziału Edukacji 
Kultury i Sportu w Jaworznie Irenę 
Wojtanowicz-Stadler, przedstawicieli 
Bractwa Kurkowego, Związku Sybi-
raków w Tarnowie i innych.

W swoim wystąpieniu wójt Józef 
Knapik powiedział m.in.: 100 lat temu, 
a dokładnie 7 listopada 1917  roku 
ówczesny proboszcz parafii Pleśna 
ks. Jan Bajda dokonał uroczystego 
poświęcenia cmentarza legionistów 
nr 171 w Łowczówku, jeszcze w trakcie 
jego budowy. Wtedy też jak podają 
źródła odbyły się pierwsze uroczy-
stości upamiętniające poległych. 
Usytuowanie cmentarza nie było 
przypadkowe, ponieważ zaplanowano 
go dokładnie w pobliżu najcięższych 
walk, które jak pamiętamy miały 
miejsce w grudniu roku 1914. Dziś 
wdzięczność moją kieruję do tych, 
którzy w poczuciu obowiązku konse-
kwentnie dążyli do godnego pochówku 
tu poległych. Przywołuję tych wszyst-
kich mieszkańców Tuchowa, Pleśnej, 
Łowczówka i innych miejscowości, dla 
których nie był obojętny los żołnierza, 
którego wojenna zawierucha na zawsze 
pozostawiła na tych wzgórzach. Nie 
możemy także zapomnieć o wszystkich, 
którzy na przełomie tych 100 lat dbali 
o cmentarz, jego otocznie, tu się spoty-

kali – często ryzykując – tu się modlili. 
Wszystkim Tym, którzy przez te 
wszystkie lata pamiętali o legionistach, 
o wykoszeniu trawy, o posprzątaniu 
grobów chcę dzisiaj gorąco podzię-
kować. To Wasza postawa pozwala 
nam dzisiaj się tutaj spotykać.

Następnie głos zabrali parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz woje-
wódzkich, powiatowych i samorzą-
dowych. W  swoich wystąpieniach 
dziękowali wszystkim za przy-
bycie i pamięć o bohaterach spod 
Łowczówka, nawiązywali do słów 
homilii oraz św. Jana Pawła II: Czło-
wiek jest powołany do wolności. Nie 
ma wolności bez odpowiedzialności 
i bez umiłowania prawdy. Wolność 
jest człowiekowi dana i zadana, by 
ukazywała prawdę o dobru.

Porucznik Bartosz Kordyka odczytał 
apel pamięci wraz z formułą, która jest 
hołdem pamięci dla osób tragicznie 
zmarłych w katastrofie z 10 kwietnia 
2010 r., po czym Kompania Honorowa 
oddała salwę honorową. W tym roku 
z wielką mocą wybrzmiała ona również 
z armaty Zakładów Mechanicznych 
Tarnów S.A. 

Licznie zgromadzone delegacje 
złożyły kwiaty, wieńce, wiązanki 
i znicze przy kaplicy cmentarnej. Na 
uroczystości obecni byli przedstawi-
ciele: wojska, straży pożarnej, straży 

granicznej, organizacji pozarządo-
wych, kombatantów, kół Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
służb mundurowych, stowarzyszeń, 
władz kościelnych i duchowieństwa, 
organizacji społeczno-politycznych, 
jak również dyrektorzy i  nauczy-
ciele wraz z  dziećmi i  młodzieżą 
ze szkół z regionu, a także miesz-
kańcy gmin Tuchów i Pleśna oraz 
powiatu tarnowskiego. Wojskowego 
charakteru dodał uroczystości liczny 
udział pocztów sztandarowych 
oraz 6. Batalionu Dowodzenia  
6. Brygady Powietrznodesantowej 
im. Generała Stanisława Sosabow-
skiego w Krakowie.

Po uroczystościach oficjalnych 
odbył się piknik historyczny połą-
czony ze wspólnym śpiewaniem 
pieśni patriotycznych przy ognisku, 
nie zabrakło tradycyjnej grochówki.

Podczas XIX Zlotu Niepodle-
głościowego prezentowano sprzęt 
wojskowy Zakładów Mechanicznych 
Tarnów S.A. Ekspozycja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem jego uczest-
ników.

Organizatorami XIX Zlotu 
Niepodległościowego „Łowczówek 
2017” byli: starosta tarnowski Roman 
Łucarz, wójt gminy Pleśna Józef 
Knapik oraz burmistrz Tuchowa 
Adam Drogoś.
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„Wolność jest człowiekowi dana 
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...w TuchowieBóG HONOR 
OJCZYZNA 
MARIAKRAS 

W sobotę 11 listo-
pada br. mszą św. 
w intencji Ojczyzny 

odprawioną o godz. 10.00 
w kościele pw. św. Jakuba 
St. Ap. rozpoczęły się 
w Tuchowie obchody Naro-
dowego Święta Niepodle-
głości. 

Eucharystii przewodniczył 
proboszcz parafii ks. Alfons Górowski, 
zaś homilię wygłosił ks. Andrzej 
Dyl, w której zacytował m.in. słowa 
Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego:

Pamiętajcie, nowa Polska nie 
może być Polską bez dzieci Bożych! 
Polską niepłodnych lub mordujących 
nowe życie matek! Polską pijaków! 
Polską ludzi niewiary, bez miłości 
Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi 
bez wzajemnej czci jedni dla drugich, 
bez ducha ofiary i służby, bez umie-
jętności dzielenia się owocami pracy 
z tymi, którzy sami nie są w stanie 
zapracować na życie i utrzymanie, 
a zakończył słowami św. Jana Pawła II: 
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. 
Polska jest matką szczególną. Niełatwe 
są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni 
ostatnich stuleci. Jest matką, która 
wiele przecierpiała i wciąż na nowo 
cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości 
szczególnej.

W  uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych na czele z burmistrzem Tuchowa 
Adamem Drogosiem, poczty sztanda-
rowe, dyrektorzy szkół, przedstawi-
ciele instytucji i organizacji, strażacy 
oraz mieszkańcy miasta i gminy. 

Po zakończonej mszy św. w asyście 
Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej pod 
dyrekcją Piotra Kucharzyka, przema-
szerowano do Domu Kultury, gdzie 
orkiestra wykonała koncert niepod-
ległościowy. W jej wykonaniu usły-
szeliśmy m.in. utwory: Rota, O mój 
rozmarynie, Rozszumiały się wierzby 
płaczące, My, Pierwsza Brygada, 
Rozkwitały pąki białych róż, Szara 
piechota, a na zakończenie Boże, coś 
Polskę. 

Następnie, w biało-czerwonych 
strojach, wystąpiły dzieci z formacji 
tanecznej „Blue Sky” działającej przy 
Domu Kultury w Jodłówce Tuchow-
skiej pod kierunkiem Edyty Jagody-
-Kucharzyk. 

Na zakończenie miało miejsce 
wspólne śpiewanie pieśni legiono-
wych i patriotycznych z  zespołem 
„Pokolenia”. 

Ojczyzna – to wielki zbiorowy 
obowiązek. /C.K. Norwid/ 

Nie zapominajmy o tym!

11 LISTOPADA 2017 – OBCHODY       NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
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JANUSZKOWALSKI

Podczas gdy w Tuchowie 
11 listopada 2017 r. 
świętowaliśmy  

99. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
fotoreporter  
„Kuriera Tuchowskiego” 
Krzysztof Jasiński  
brał udział w głównych 
uroczystościach 
państwowych w Warszawie, 
w tym odprawie wart 
przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza na placu  
Józefa Piłsudskiego. 

Wykonał wiele ciekawych zdjęć 
z  tego wydarzenia. Kilka z  nich 
prezentujemy. Przypomnijmy, że 
na jednej z kolumn Grobu Niezna-

nego Żołnierza umieszczony jest 
napis: „Łowczówek 24 XII 1914” – 
upamiętniający walkę legionistów 
o niepodległość Polski. Ponieważ 

wiemy, że poseł na Sejm RP Michał 
Wojtkiewicz, władze powiatu 
tarnowskiego oraz gmin: Tuchów, 
Pleśna i Zakliczyn zabiegają o  to, 

aby w następnym roku najwyższe 
władze państwowe wraz z Prezy-
dentem RP Andrzejem Dudą uczest-
niczyły w XX Ogólnopolskim Zlocie 

Niepodległościowym na cmentarzu 
legionistów polskich w Łowczówku, 
tegoroczną wyprawę Krzysztofa 
Jasińskiego do Warszawy traktu-

jemy jako zapowiedź tej ewentu-
alnej wizyty. 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę świę-
tować będziemy w 2018 roku. 

...na Garbku Podziękowanie
W imieniu Rady Osiedla 

Garbek  
wyrażam wszystkim 

przybyłym  
na uroczystość patriotyczną 
na Garbku podziękowanie. 

W sposób szczególny 
dziękuję przedstawicielom 
władz samorządowych: 

zastępcy burmistrza 
Kazimierzowi Kurczabowi, 
przewodniczącemu Rady 

Miejskiej Ryszardowi Wronie, 
wiceprzewodniczącemu Rady 
Miejskiej Jerzemu Odrońcowi 

oraz radnemu powiatu 
tarnowskiego  

Mieczysławowi Krasowi.  
Słowa uznania 

i podziękowania kieruję 
do Ochotniczej Straży 

Pożarnej z Mesznej Opackiej, 
do państwa Bernadety 
i Tomasza Igielskich  

oraz pani Katarzyny Krupy.
Na koniec wyrażam 
najserdeczniejsze 

podziękowanie wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się  
do zorganizowania 

i przebiegu tej uroczystości.

W imieniu 
Rady Osiedla Garbek
Aleksander Kajmowicz

ALEKSANDER 
KAJMOWICZ 

To już czwarty raz  
zebraliśmy się,  
aby uczcić Narodowe 

Święto Niepodległości. 

Tradycyjnie rozpoczęliśmy 
odśpiewaniem hymnu państwowego. 
Następnie udaliśmy się na cmentarz  
nr 158, tam w intencji poległych żołnierzy 
odmówiliśmy wspólnie koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. Na grobach Legio-
nistów przedstawiciele władz samorzą-
dowych Tuchowa, OSP z Mesznej Opac-
kiej oraz Rady Osiedla Garbek złożyli 
okolicznościowe wiązanki.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się obok cmentarza. Papież Jan Paweł 
II na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 
w Radzyminie 13 czerwca 1999 roku 
powiedział: …Wiecie, że urodziłem 
się w 1920 r. w maju, w tym czasie 
bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego 
noszę w sobie od urodzenia wielki dług 
w stosunku do tych, którzy wówczas 
podjęli walkę z najeźdźcą i zwycię-
żyli, płacąc za to swoim życiem. 
Tutaj na tym cmentarzu spoczywają 
ich doczesne szczątki. Przybywam 
tu z wielką wdzięcznością jak gdyby 
spłacając dług za to, co od nich otrzy-
małem… – piękne i głębokie słowa.

Następnie wysłuchaliśmy wierszy 
ks. Jana Twardowskiego pt. Śpieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą… 
oraz Władysława Bełzy pt. Ziemia 
rodzinna. Po chwilach z poezją zaśpie-
waliśmy wspólnie pieśni legionowe 
i patriotyczne.

Na koniec historię wyda-
rzeń spod Łowczówka przybliżył 
zebranym radny powiatu Mieczy-
sław Kras. Patriotyczna uroczy-
stość upłynęła w miłej i serdecznej 
atmosferze. 

Za rok, kroki nasze powitają 
Ci, którzy tu spoczywają, do czego 
nawiązuje inskrypcja z  cmentarza 
wojennego nr 293 w  Zakliczynie: 
„My zmarli jedynie kroki tych witamy, 
którzy godni są owoców naszych 
zwycięstw”.
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W piątek 10 listopada 
2017 r. obchodzi-
liśmy w Liceum  

Ogólnokształcącym  
im. M. Kopernika 
w Tuchowie 99. rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  
Odbyła się uroczysta 
akademia przygotowana 
przez młodzież pod kierun-
kiem nauczycieli:  
Anny Darowskiej,  
Małgorzaty Gądek  
i ks. Łukasza Dutki.

Jej motywem przewodnim była 
wolność.
Najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca 
w gęsty las, nadzieja (...)
A wolność, to królestwo dobrych słów
Mądrych myśli, pięknych słów
To wiara w ludzi (…)

/Marek Grechuta, Wolność/

Wspomniane zostały najważ-
niejsze wydarzenia z dziejów Polski 
i ludzie, którzy tworzyli naszą historię, 
walcząc o wolność. Myśli wędrowały 
ku tym, którzy polegli za Ojczyznę 
na różnych polach bitew. Ich wspólny 
trud nie poszedł na marne. W listo-
padzie 1918  roku Polska odzy-
skała niepodległość po 123 latach 
rozbiorów.

W akademii wystąpili następujący 
uczniowie naszej szkoły:

 – z klasy Ia: Oktawia Twardziak, 
Natalia Baran (recytacja), 

Marek Jacher (akompaniament 
na klawiszach), Albert Majcher 
(taniec),

 – z klasy Ib: Weronika Gieniec, 
Marta Piszczek, Kacper 
Niemiec, Katarzyna Żaba, 
Nikodem Kuk (recytacja), 
Gabriela Hudyka (taniec), 
Karolina Kusiak (akompa-
niament na skrzypcach),  
Julia Odroniec, Maciej Kras,

 – z  klasy IIb: Dominik Baran, 
Kacper Łątka (recytacja),

 – z klasy IIIa: Aneta Smoleńska, 
Kinga Stańczyk (śpiew),

 – oraz ks. Łukasz Dutka (śpiew) 
i uczniowie klasy IIIc.

...w PZERiI 
w Tuchowie
ANNAPORĘBA 

11 listopada 1918 roku to jedna z najważ-
niejszych dat 

w historii Polski. Dzień ten 
przypomina blisko półto-
rawieczne dążenie kilku 
pokoleń Polaków do odzy-
skania, utraconej na skutek 
zaborów, niepodległości.

Z tej okazji seniorzy z Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Tuchowie zorganizo-
wali w filii Domu Kultury w Burzynie 
wieczornicę upamiętniającą rocz-
nicę tych wydarzeń. Przygotowany 

program artystyczno-muzyczny, 
podkreślony piękną dekoracją, był 
przypomnieniem historii odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Seniorzy 
recytując wiersze i śpiewając pieśni 
patriotyczne, przedstawili tragiczne 
losy naszej Ojczyzny i trudną drogę 
do odzyskania wolności. Utwory 
poetyckie podkreślały nastrój wielu 
lat walki i  zmagań z  zaborcami. 
Ich uzupełnieniem były utwory 
muzyczne, począwszy od pieśni 
patriotycznych, takich jak: Rota, 
Biały krzyż, Legiony. Nastrój powagi 
i wzruszenia był nagrodą dla tych, 
którzy uczestniczyli w przygotowaniu 
programu. Na zakończenie wszyscy 
odśpiewali hymn Polski.

11 LISTOPADA 2017 – OBCHODY       NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

...w LubaszowejDOROTAGIERAŁT 

Trzeci już raz spotka-
liśmy się w naszej 
szkole na Wieczor-

nicy Patriotycznej z okazji 
Święta Niepodległości. 

Uroczystość zgromadziła wielu 
uczestników. Przybyli członkowie 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, mieszkańcy Lubaszowej, 
rodzice naszych uczniów, a nawet 
absolwenci naszej szkoły. Spotkanie 
tradycyjnie rozpoczęło się hymnem 
narodowym. Następnie uczniowie 
klasy trzeciej przybliżyli obecnym 
losy naszej Ojczyzny z  czasów 
niewoli oraz drogę do odzyskania 
wolności. Jest to klasa bardzo 
muzykalna i wiele w niej talentów 
muzycznych, więc uświetnili swój 
występ pięknym śpiewem pieśni 
patriotycznych. Pierwszą część 
zakończyli najmłodsi: pierwszo-
klasiści i przedszkolaki. Z błyskiem 
w oku, dumnie wypiętą piersią, 
powiewając biało-czerwoną flagą 
zaprosili nas w podróż po Polsce 
z piosenką Jesteśmy Polką i Pola-
kiem.

Podczas przerwy można było 
wzmocnić siły przed dalszym 
świętowaniem. Każdy mógł spró-
bować smakowitych przekąsek 
przygotowanych przez Samorząd 
Uczniowski.

W  drugiej części Wieczor-
nicy wszyscy razem śpiewaliśmy 
pieśni patriotyczne – pieśni, które 
odzwierciedlają historię naszego 
kraju. Mieliśmy również okazję 
poznać okoliczności powstania 
niektórych z tych utworów.

Uroczystość zakończyła się 
obietnicą pani dyrektor, że za rok 
znów się spotkamy, aby świętować 
stulecie odzyskania niepodległości.
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11 LISTOPADA 2017 – OBCHODY       NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
...i Dzień Patronów Szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem

Tym, którym zawdzięczamy naszą 
wolność. 

Polacy chcą niepodległości, lecz 
pragnęliby, aby ta niepodległość kosz-
towała dwa grosze i dwie krople krwi 
– a niepodległość jest dobrem nie tylko 
cennym, ale i kosztownym.

/Józef Piłsudski/

LILIANNALIPKA

Kolejny raz, jak co roku, 
społeczność szkolna 
CKZiU w Tuchowie 

uroczyście obchodziła 
Narodowe Święto Niepod-
ległości połączone z Dniem 
Patronów Szkoły.

Zostało ono uświetnione obec-
nością wicestarosty tarnowskiego 
Zbigniewa Karcińskiego i burmistrza 
Tuchowa, Adama Drogosia. 11 listo-
pada dla wszystkich nas był czasem 
radości: dla jednych z dnia wolnego 
spędzonego z rodziną (lub kompu-
terem czy smartfonem), dla innych 
zaś dniem refleksji nad trudnym, 
ale i pięknym fragmentem historii 
naszego państwa, kiedy to garstka, 
wydawałoby się szaleńców, z Józefem 
Piłsudskim na czele, sformowała 
złożone z Polaków oddziały zbrojne, 
które walczyły przy boku Austro-
-Węgier. Żołnierze ci poszli w bój 
o Niepodległą, nie szczędząc własnej 
krwi i  życia. Była to na początku 
Kadrowa 1. Kompania Strzelców 
przeorganizowana następnie 

w 1. Pułk Piechoty Legionów. Ten 
z kolei 19 grudnia 1914 r. przeformo-
wany został w I Brygadę Legionów 
Polskich, którą dowodził brygadier 
Józef Piłsudski. Służyli w niej ludzie 
niezwykli – śmiali patrioci, wycho-
wani na tradycjach powstania listopa-
dowego i styczniowego, gotowi ginąć 
za niepodległą Polskę. Legiony Polskie 
(składające się z  trzech brygad) 
złożone były wyłącznie z  ochot-
ników i tym właśnie wyróżniały się 
spośród innych jednostek wojsko-
wych, walczących na frontach I wojny 
światowej. Gdy w armiach szerzyła 
się dezercja – nierzadkie były przy-
padki ucieczek bądź kapitulacji całych 
oddziałów – w legionach to zjawisko 
nie występowało. W przeciwieństwie 
do zdecydowanej większości żołnierzy 
innych armii, którzy myśleli głównie 
o tym, by przeżyć, legioniści chcieli 
się bić i zwyciężać. Czy my dzisiaj 

cenimy odzyskaną przez nich wolność 
i rozumiemy głębię znaczenia tego 
słowa? Chyba nie do końca. Przy-
zwyczailiśmy się do niej. A przecież 
wolność nie jest nam dana raz na 
zawsze. Trzeba o nią dbać, trzeba ją 
szanować. Program artystyczny miał 
być dla nas wszystkich właśnie taką 
chwilą zadumy i refleksji. Młodzież, 
nauczyciele i zaproszeni goście mieli 
okazję wsłuchać się w  opowieści 
o żołnierzach spod Łowczówka, który 
stał się miejscem najkrwawszych 
walk I Brygady Legionów Polskich 
w 1914 r.: Kazimierzu Sosnkowskim – 
dowódcy brygady w tej bitwie, Edwar-
dzie Rydzu - Śmigłym, Władysławie 
Belinie - Prażmowskim, Stanisławie 
Królu - Kaszubskim, Franciszku 
Pększycu - Grudzińskim i Kazimierzu 
Piątku - Herwinie. Nie sposób było 
opowiedzieć o wszystkich walczą-
cych na polach Łowczówka w dniach  

22-25 grudnia 1914 r. Jednak biografie 
zaprezentowanych osób, przesiąk-
nięte miłością do ojczyzny i deter-
minacją walki o jej niepodległość, są 
dla nas niedoścignionym wzorcem 
i  drogowskazem, wskazówką, jak 

cenna jest owa wolność. Obyśmy nie 
musieli się o tym sami przekonać. 
Program artystyczny wzbogacono 
patriotycznymi pieśniami i piosen-
kami o wolności, które podkreślały 
klimat uroczystości.

BEATACZUBA 

Patriotyzm [łac. < gr.], 
w znaczeniu ogólnym 
to wszelkie umiłowanie 

ojczyzny jako miejsca 
swojego pochodzenia i/lub 
zamieszkania; ojczyzną 
w tym sensie może być 
każda okolica lub region, 
do którego jednostka jest 
szczególnie przywiązana, 
ale może to być również 
cały kraj zamieszkany przez 
naród, z którym jednostka 
się identyfikuje i tak bywa 
najczęściej rozumiana; 
to nie tylko sentyment, 
lecz również gotowość do 
poświęcenia się dla niej, 
stawianie dobra swego 
kraju ponad interesy 
własne. 

Tak definiuje pojęcie patriotyzmu 
Słownik Języka Polskiego i tak rozu-
miemy go w naszej szkole w Piotrko-
wicach. Szczególnie zwracamy uwagę 

na przywiązanie naszych uczniów do 
ich małej ojczyzny-domu rodzinnego, 
szkoły, kościoła i wsi. Dbamy o ich 
wszechstronny rozwój duchowy 
i  fizyczny, dajemy przykład odpo-
wiedniego zachowania w czasie świąt 
państwowych i kościelnych. Doskona-
limy język i uczymy historii okolicy 
i kraju. Bierzemy udział w uroczysto-
ściach patriotycznych przybliżających 
historię Polski i dzieje walk na naszym 
terenie. Zachęcamy do samodzielnego 
badania dziejów naszego kraju. 

Dlatego już we wrześniu uczniowie 
przygotowali program artystyczny 
w rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej. Były żołnierskie piosenki 
i poezja wojenna. 

Pocztu sztandarowego naszej 
szkoły nie mogło zabraknąć również 
na uroczystości odsłonięcia pomnika 
upamiętniającego ludzi z Tuchowa 

i  okolic, którzy zginęli podczas 
działań wojennych. Czterech z nich, 
których nazwiska wyryto w kamieniu 
pomnika, związanych było z Piotr-
kowicami. Byli to: plut. Walenty 
Mendrala – ps. „Baranowski” – 
organista w Piotrkowicach, walczył 
w partyzantce w ramach akcji „Burza”; 
strz. Stanisław Gębski – ps. „Gryf ” 
– pochodził z Piotrkowic, żołnierz  
3 kompanii Batalionu „Barbara” Armii 
Krajowej; Michał Kulig – aresztowany 
w związku z podejrzeniami o kontakty 
z partyzantką, zginął w czasie trans-
portu do KL Dachau; Piotr Łaś – 
pochodził z  Piotrkowic, żołnierz 
regionu tuchowskiego. Na korytarzu 
naszej szkoły wisi tablica prezentująca 
kopie dokumentów i zdjęć tych ludzi, 
które udało się pozyskać badaczom 
historii ziemi tuchowskiej. Dzięki 
temu możemy upamiętnić patriotów 
naszej małej ojczyzny – Piotrkowic.

Kolejna uroczystość to XIX Zlot 
Niepodległościowy w  Łowczówku 
5 listopada. W  niewielkiej wsi na 
pograniczu dwóch gmin Tuchów 
i Pleśna w niedzielę poprzedzającą 
11 listopada spotykają się harcerze, 
księża, politycy, włodarze miast i wsi, 
uczniowie, nauczyciele i wszyscy ci, 
dla których pamięć o walkach o wolną 
ojczyznę jest bardzo bliska. Łopoczą 
sztandary na wietrze, pobliski las 
drży wstrząsany hukiem salw z kara-
binów żołnierskich, a  ludzie stoją 
zadumani na tym małym cmenta-

rzyku, gdzie obok siebie leżą w ciszy 
polscy legioniści i żołnierze zaborców: 
Niemcy, Austriacy i Rosjanie. Nasi 
uczniowie, jak każdego roku, złożyli 
kwiaty i zapalili znicze na pomnikach 
poległych, a sztandar szkoły pochylał 
się nad nimi. 

Szczególnego znaczenia nabrały 
obchody Święta Niepodległości w tym 

roku w naszej piotrkowickiej szkole. 
Spotkaliśmy się wszyscy 11 listopada 
na placu pomiędzy szkołą, cmenta-
rzem i kościołem. Ogromne ognisko 
oświetlało teren i grzało ręce zmar-
zniętych uczestników. Mieszkańcy 
Piotrkowic, uczniowie i nauczyciele, 
ksiądz i  harcerze zgromadzili się 
przy ogniu. Najpierw wysłucha-
liśmy montażu słowno-muzycznego, 
a  następnie pokrzepieni gorącym 
bigosem i  domowym chlebem do 
zmroku śpiewaliśmy: Ułani ułani i Jak 
to na wojence ładnie.

Dopełnieniem obchodów Święta 
Niepodległości były wyprawy klasy 
2 i 3 oraz 7 na cmentarze z okresu 
I wojny światowej na Słonej Górze. 
I mimo, iż kolejny raz trzeba było 
tłumaczyć, kto leży w tych grobach, 
dlaczego tylu i  jakiej narodowości, 
nie był to stracony czas. Młodzież 
zamyśliła się, a ktoś powiedział: Jaka 
bezsensowna i głupia jest wojna.

… w Piotrkowicach
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„Film ma treść 
i formę” – 
Tuchowskie Horyzonty 
Filmowe. Wtajemniczenia…

MAŁGORZATAKOZIOŁ

14 października 2017 r.  odbyły się w auli LO 
w Tuchowie kolejne 

zajęcia w ramach cyklu 
edukacyjnego Tuchow-
skie Horyzonty Filmowe. 
Wtajemniczenia… – tym 
razem pod tytułem „Film ma 
treść i formę”. 

Wzięli w nich udział uczniowie 
CKZiU oraz LO. Zajęcia miały formę 
warsztatową. Ich uczestnicy praco-
wali pod kierunkiem pana Mariusza 
Widawskiego na fragmencie serialu 

„Opowieści podręcznej”. Dowie-
dzieli się, czym jest odbiór świa-
domy i  nieświadomy filmu, usys-
tematyzowali swoje wiadomości 
z zakresu budowy dzieła filmowego, 
przeanalizowali 3-minutowy frag-
ment filmu pod kątem środków 
filmowego wyrazu (światło, dźwięk, 
jazda kamery, plany filmowe, montaż) 
oraz określili ich funkcje. Uświado-
mili sobie, że w przypadku filmów 
(jak i innych dzieł sztuki) ważne jest 
nie tylko to, jaki temat zostaje w nich 
poruszony, ale również i to, jak są one 
zrobione. 

Kolejne zajęcia odbędą się  
12 grudnia.

XIII POWIATOWY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ
„OD OLEANDRÓW DO ŁOWCZÓWKA”

BOGUSŁAW  
MACIASZEK 

Kolejny – już trzynasty 
raz – odbył się  
8 listopada w Centrum 

Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie 
Powiatowy Konkurs 
Wiedzy „Od Oleandrów do 
Łowczówka”.

W  tegorocznej edycji wzięło 
udział 16 drużyn reprezentują-
cych szkoły podstawowe, gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne. Zostały 
one przywitane w  imieniu gospo-
darzy przez dyrektora CKZiU, 
Bogusława Harańczyka, oraz piszą-
cego te słowa. Niezmiennie celami 
konkursu są: uczczenie Święta 
Niepodległości, Święta Patronów 
Szkoły, przybliżenie wiadomości 
o bitwie pod Łowczówkiem, zapo-
znanie z wybranymi wydarzeniami 
z historii Polski okresu I wojny świa-
towej, no i – oczywiście – kształ-
towanie postaw patriotycznych. 
Wszak CKZiU nosi imię Boha-
terów Bitwy pod Łowczówkiem, 
a  to zobowiązuje. Konkurs został 
zorganizowany we współpracy 
z PTTK Oddział „Ziemi Tarnow-
skiej” w Tarnowie przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

Uczestnikom konkursu przyszło 
się zmierzyć z zadaniami w formie 
testu, ocenianym później przez jury 
w składzie: Małgorzata M. Kozioł, 
Lilianna Lipka i  Marcin Wadas. 
W  trakcie przerwy, związanej 
z  pracami komisji oceniającej, 
wszyscy zebrani mieli okazję obej-
rzeć akademię z  okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości oraz 
Dnia Patronów Szkoły, przygoto-
waną przez młodzież z klas tech-
nikum pod kierunkiem pp. L. Lipki  
i J. Wiśniewskiej. Po akademii przy-
szedł czas na ogłoszenie wyników 
konkursu. W  kategorii szkół 
podstawowych zwyciężyła drużyna 
z Publicznego Katolickiego Zespołu 
Szkół w Niecieczy (2.m. ex aequo  
SP w Szynwałdzie oraz SP w Rzuchowej,  
a 3.m. SP w Pleśniej); w kategorii 
7. kl. SP oraz gimnazjów 1. miejsce 
przypadło PG w  Bistuszowej  
(2.m. PG w  Rzuchowej, 3.m. PG 
w  Chojniku); w  kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych 1. miejsce 
wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie, 
(2.m. CKZiU w  Tuchowie repre-
zentowane przez drużynę w skła-
dzie: Klaudia Skrobiś, Krzysztof 
Brończyk, Dariusz Sopiarz, 3.m.  
LO im. M. Kopernika w Tuchowie).

Wszyscy laureaci, uczestnicy, 
opiekunowie otrzymali nagrody, 
wyróżnienia i dyplomy wręczane 
przez dyrektora CKZiU, Bogusława 
Harańczyka, oraz Zbigniewa Turka, 
członka Zarządu Oddziału PTTK 
w Tarnowie. Konkurs zakończył się 
pamiątkowymi zdjęciami i obiadem. 
Zwycięzcom gratulujemy, uczest-
nikom dziękujemy za udział.

Zapraszamy za rok!

Spotkania z historią 
w CKZiU – historia 
tuchowskiej linii  
rodu Rozwadowskich 

Co słychać w Centrum Kształcenia    Zawodowego i Ustawicznego

LILIANNALIPKA 

29 października 2017 r. uczniowie CKZIU 
mieli niecodzienną 

okazję wsłuchać się 
w opowieść o losach ludzi 
związanych z miejscem, 
w którym obecnie mieści 
się siedziba naszej szkoły, 
a kiedyś znajdował się 
piękny pałac wybudowany 
w stylu mauretańskim, 
będący siedzibą  
tuchowskiej linii rodziny 
Rozwadowskich - 
Theodorowiczów.

Zaproszony gość – można rzec 
– „główny specjalista” historii 
tegoż rodu, pan Tomasz Wantuch, 
pełniący funkcję prezesa Towa-
rzystwa Miłośników Tuchowa, 
niezwykle interesująco przed-
stawił nam ciekawe, a momentami 
niezwykle frapujące informacje 
na ten temat, wzbogacone unika-
towymi zdjęciami z  albumu tej 
familii. Dziękujemy za tę podróż 
po historii.



JADWIGA  
WIŚNIEWSKA 

W Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego 

Narodowe Święto 
Niepodległości zbiega się  
ze Świętem Patronów 
Szkoły. 

Uroczystościom tym od wielu już 
lat towarzyszą trzy wydarzenia: Powia-
towy Konkurs Wiedzy Historycznej 
„Od Oleandrów do Łowczówka”, 
akademia dotycząca odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz Święto 
Patronów Szkoły połączone ze ślubo-
waniem klas pierwszych, które obcho-
dzone jest na Cmentarzu Legionistów 
Polskich w Łowczówku. 

Nie bacząc na kapryśną, listopa-
dową pogodę, pomni na słowa szkol-
nego hymnu „Wy – bohaterowie[…], 
my – wasi dłużnicy”, wyruszamy 
rokrocznie do Łowczówka, aby 
oddać poległym tam żołnierzom 
należną cześć. Pamiętamy bowiem, 
że legioniści, którzy „przyszli na pola 
Łowczówka bagnetem o Polskę się 
bić”, przyczynili się do jej niepodle-
głości. 

W obecnym roku uroczystość ta 
odbyła się 10 listopada, a  pogoda 
okazała się na tyle łaskawa,  że patrio-
tyczny i szkolny obowiązek był dla nas 
miłym czasem, spędzonym na łonie 
przyrody w urokliwym, wzruszającym 
i ważnym dla nas miejscu. 

Obchody święta rozpoczęliśmy od 
odśpiewania hymnów: państwowego 
i szkolnego, po czym wysłuchaliśmy 
ciekawej prelekcji pana Józefa Kozioła 
na temat bitwy pod Łowczówkiem, jej 
przebiegu i uczestników, co umoż-
liwiło znaczne poszerzenie wiedzy 
o patronach naszej szkoły zarówno 
uczniom starszym, jak i tym, którzy 
od września wstąpili w jej szeregi. 
Następnie, wraz z księdzem, odmó-

wiliśmy modlitwę za spokój wieczny 
narodowych bohaterów, po której 
nastąpiło odczytanie przez uczniów 
nazwisk poległych żołnierzy, złożenie 
wieńca i zapalenie na grobach zniczy. 
Uroczystość dopełniło ślubowanie 
klas pierwszych. W imieniu wszyst-
kich, przed stopniami kaplicy, złożyło 
je ośmioro przedstawicieli całego 
rocznika. Rotę ślubowania odczytał 
i  ślubowanie odebrał Bartłomiej 
Germuga, uczeń klasy trzeciej tech-
nikum, ubrany w  mundur legio-
nisty i  maciejówkę. Poszczególne 
części uroczystości przeplatane były 
pieśniami legionowymi, śpiewanymi 

przez uczniów naszej szkoły oraz 
wierszami legionistów recytowanymi 
przez „legionistów”: Piotra, Szymona, 
Łukasza, Kacpra i Kamila. 

Z brzmiącymi jeszcze w uszach 
słowami pieśni: „nadziei uczą ci, co 
na stos umieli rzucić swój życia los” 
opuściliśmy cmentarz nr 171, by przy 
ognisku usmażyć kiełbasę, pobyć 
ze sobą, porozmawiać i  nacieszyć 
się wolnością, którą zawdzięczamy 
naszym przodkom. 

Na nasze zaproszenie odpowie-
dział burmistrz Tuchowa, pan Adam 
Drogoś, któremu dziękujemy za obec-
ność i wspólne świętowanie.

oświatalistopad 2017 | nr 11 (61) 11

My – Ich dłużnicy…
Co słychać w Centrum Kształcenia    Zawodowego i Ustawicznego

„Oko w oko” z egipską mumią 
i Światowidem – 
czyli lekcja w Muzeum Archeologicznym w Krakowie
LILIANNALIPKA 

15 listopada 2017 r.  
grupa uczniów 
z klas I tech-

nikum CKZiU w Tuchowie 
miała okazję uczestniczyć 
w niecodziennym spotkaniu 
z historią starożytnego 
Egiptu i bogami czczonymi 
w tym państwie oraz stanąć 
„oko w oko” z prawdziwą 
mumią egipskiej tancerki. 
Zainteresowani zwiedzili 
też wystawę pt.: „Pradzieje 
Małopolski”– tu z kolei 
mogli spojrzeć w oblicze 
słowiańskiego bóstwa Świa-
towida. 

Na podstawie innych eksponatów: 
narzędzi kamiennych, krzemien-
nych, z brązu czy żelaza, pochówków 
ciałopalnych i szkieletowych, a także 
ubiorów ludności zamieszkującej 
pradawną Małopolskę młodzież 
wzbogaciła swoją wiedzę na temat 
dziejów swojego regionu. 

Uczniowie CKZiU 
na targach książki 
w Krakowie
ADRIANNAWASIEK

27 października uczniowie CKZiU 
wzięli udział 

w wyjeździe zorganizo-
wanym przez bibliotekę 
szkolną na 21. Targi Książki 
w Krakowie. 

Hasłem tegorocznej edycji 
były słowa portugalskiego pisarza 
Fernando Pessoi: „Czytam i  staję 
się wolny”, a gościem honorowym 
– Francja. Kraj ten może poszczycić 
się największą liczbą laureatów 
Nagrody Nobla w dziedzinie litera-
tury. Każdego roku na polski rynek 
wydawniczy trafia ponad pół tysiąca 
tytułów francuskich twórców.

Podczas tegorocznych targów 
zaprezentowało się ponad 800 autorów 
z  kraju i  zagranicy, rozstrzygnięte 
zostały najważniejsze 
polskie plebiscyty 
i  konkursy literackie. 
Można było obejrzeć 
średniowieczne ręko-
pisy, książki drukowane 
na zamówienie władców 
w oprawach zdobionych 
kamieniami szlachet-
nymi.

Młodzież z  CKZiU 
spotkała się m.in. z takimi 
autorami jak: Wojciech 

Cejrowski, Elżbieta Dzikowska,  
o. Leon Knabit, Anna Onichimowska, 
Andrzej Żak, Marek Wyszomirski-
-Werbart, Anna Łacina. Uczniowie 
skorzystali również z  możliwości 
zakupienia książek w promocyjnych 
cenach, a  także ze świetnej okazji 
do zdobycia autografu i  zrobienia 
pamiątkowego zdjęcia z pisarzami.

W  trakcie targów uczniowie 
CKZiU: Filip Ciszek, Sebastian 
Karpiel oraz Szymon Niziołek wzięli 
udział w  konkursie „Targowość”, 
zorganizowanym przez Podkar-
packi Instytut Książki i Marketingu 
w Rzeszowie. Jego uczestnicy mieli 
za zadanie przedstawić rzeczywi-
stość i przestrzeń Targów Książki za 
pomocą dowolnej formy literackiej 
(wiersz, sonet, fraszka, oda itp.). 
Chłopcy stworzyli tekst zabawnej 
piosenki i  zajęli II miejsce w  tym 
konkursie.
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NAUCZYCIELE KOPERNIKA NA SZKOLENIOWYM SPOTKANIU 
KADRY NAUCZYCIELSKIEJ W TURCJI

LUCYNARYNDAK 

W dniach 6-12 listo-
pada br. w miej-
scowości Samsun 

odbyło się kolejne szkole-
niowe spotkanie nauczy-
cieli w związku z realizacją 
projektu I CHANGE, współ-
finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
programu Erasmus plus. 

W  spotkaniu wzięli udział 
nauczyciele czterech partnerskich 
szkół z  Francji, Hiszpanii, Turcji 
i Polski. Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika reprezento-
wały nauczycielki języka angielskiego: 
Lucyna Ryndak i Aneta Szupińska. 
Nauczyciele szkoły tureckiej prze-
prowadzili zajęcia kulturowe oraz 
zajęcia dotyczące głównych aspektów 
merytorycznych projektu, m.in. „Co 
to znaczy być uchodźcą”, „Kryzys 
migracyjny w Europie”, „Opowieść 
o  dwóch braciach”, „Opowieść 
Alego”. Odbyły się warsztaty i semi-
naria poświęcone omówieniu lekcji 
i gromadzeniu materiałów do final-
nego produktu projektu: „Dodatku 
metodycznego dla nauczycieli – jak 
uczyć w wielokulturowej Europie”. 
Nauczyciele wymieniali dobre 
praktyki, dzielili się swoją wiedzą, 
doświadczeniami, umiejętnościami, 
prezentowali swoje metody i techniki 
pracy. Dzięki temu zostały wypraco-
wane nowe rozwiązania przydatne do 
poprawy dialogu międzykulturowego. 
Podkreślano m.in. znaczenie umie-
jętności posługiwania się językiem 
angielskim, który jest niezbędnym 
narzędziem do prowadzenia dyskusji 
i wyrażania opinii w wielokulturowej 
klasie. Równie ważne jest zachęcanie 
uczniów do refleksji, krytycznego 
myślenia i  wyciągania wniosków. 
Nieodzownym elementem prowa-
dzenia zajęć w  klasach wielokul-
turowych jest wykorzystywanie 
technologii komputerowo-infor-
macyjnych, dzięki którym zajęcia 
stają się ciekawsze, a zatem moty-
wują uczniów do pracy. Zajęcia 
prowadzone metodą projektową 
wydają się być istotnym elementem 
w  prowadzeniu lekcji w  klasach 
wielokulturowych. Dają one możli-
wość ćwiczenia twórczego myślenia, 
uczą umiejętności pracy w zespole 
i  rozwiązywania problemów, jak 
również pomagają w przełamywaniu 
własnych ograniczeń.

Pobyt w Turcji obfitował również 
w wycieczki, dzięki którym nauczy-
ciele mogli namacalnie zetknąć się 

z historią, kulturą i tradycjami tego 
kraju. W Stambule (dawny Konstan-
tynopol) zwiedziliśmy Hagię Sophię 
(Mądrość Boża), pierwszy kościół 
chrześcijańskiego wschodu ufundo-
wany przez cesarza Justyniana I Wiel-
kiego, w XV wieku zamieniony na 
meczet, a obecnie muzeum.

Podziwialiśmy Błękitny Meczet 
(a właściwie Meczet Sułtana Ahmeda), 
który szczyci się z posiadania sześciu 
minaretów i  jest najwspanialszym 
przykładem okresu klasycznego sztuki 
islamskiej w Turcji.

Na trasie naszej wycieczki znalazł 
się również Izmir (starożytna 
Smyrna), dość nowoczesne, trzecie 
co do wielkości  miasto  i drugi po 

Stambule port nad morzem Egejskim 
oraz  miejsce narodzin Homera.

Dotarliśmy również do Efezu, 
gdzie swoje ostatnie lata życia spędził 
święty Jan wraz z matką Jezusa Maryją. 
Na wzgórzu Coressus, powyżej ruin 
Efezu, znajduje się niewielka kapliczka 
wybudowana na fundamentach domu, 
w którym, zgodnie z legendą, zamiesz-
kała Maria (Dom Marii Dziewicy).

Naszą długą wyprawę zakończy-
liśmy w  Pamukkale i  Hierapolis. 
Pamukkale (Bawełniany Zamek) to 
przepiękne wapienne osady (tarasy) 
na zboczu góry Cökelez, zwane 
również trawertynami w  czasach 
rzymskich. Pamukkale powstało 
dzięki obecności 17 źródeł termal-

nych, z  których na powierzchnię 
ziemi wydobywa się woda o tempe-
raturze od 35 aż do blisko 100 stopni 
Celsjusza. Jest ona bogata w związki 
wapnia i dwutlenek węgla. Ochła-
dzając się na powierzchni, wytrąca 
węglan wapnia, którego osady ukła-
dają się w nacieki i stalaktyty. Proces 
ten trwa nieprzerwanie od około 
14 tysięcy lat, obecnie ten cud natury 
jest wysoki na 160 metrów, długi na 
2700 metrów i szeroki na 600 metrów.

W  bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się ruiny Hierapolis (Świę-
tego Miasta), które w starożytności 
pełniło rolę uzdrowiska. Można tu 
zobaczyć m.in. miejsce męczeńskiej 
śmierci świętego Filipa apostoła, 

ruiny teatru rzymskiego czy świą-
tyni Apollina i  jeden z  najlepiej 
zachowanych cmentarzy antycz-
nych.

Turcja to niesamowity kraj, 
dotknęliśmy kultury helleń-
skiej, rzymskiej i  islamskiej. To 
niesamowite przeżycie stąpać po 
ziemi, gdzie kiedyś oddawano hołd 
bożkom, władcom, gdzie następnie 
rodziło się chrześcijaństwo, by 
ostatecznie być wypartym przez 
islam.

Szkoleniowe spotkanie kadry 
nauczycielskiej w  Turcji było 
bardzo udane i  konstruktywne, 
wszystkie działania w pełni wpisały 
się w założenia projektowe.

Młodzież z CKZiU na wymianie 
partnerskiej w Rumunii
NATALIABIEń 
ANGELIKABANACH 

Od powrotu z Rumunii 
minęło niewiele czasu, 
a tamtejszy klimat 

i atmosfera wciąż są wśród nas. 

Sam wyjazd do Rumunii sprawił nam 
wiele kontrowersji, ale możliwość udziału 
w wymianie partnerskiej oraz wzięcie 
udziału w  warsztatach wchodzących 
w skład projektu „Wspólnie promujemy 
tolerancję i walkę z eurosceptyzmem” 
dodały nam wiele motywacji i chęci do 
działania. Podczas szkolenia mieliśmy 
możliwość wyrażenia własnych opinii na 
zadane tematy, rozwinęliśmy naszą spraw-
ność w porozumiewaniu się w języku 

angielskim, a także zintegrowaliśmy się 
z uczestnikami projektu z takich państw 
jak: Węgry, Słowacja oraz goszcząca nas 
Rumunia. Zawarliśmy nowe znajomości, 
rozwinęliśmy nasz światopogląd, a także 
mieliśmy możliwość zasmakować trady-
cyjnych potraw tamtejszej kuchni. Ostatnie 
dni pobytu spędziliśmy na zwiedzaniu 
zakątków regionu Maramuresz, ponadto 
mogliśmy zobaczyć: Wesoły Cmentarz, 
Muzeum Ofiar Komunizmu, Klasztor 
Barsana oraz kompleks turystyczny 
Suior Corta. Dzięki temu poszerzyły się 
nasze horyzonty i mogliśmy zagłębić się 
w kulturę i historię Rumunii. 

Na ten wyjazd zabraliśmy ze sobą 
także trochę naszej tradycji. Gospodarze 
oraz pozostali uczestnicy mogli zapoznać 
się z naszymi tuchowskimi produktami, 
ale nie tylko... My, jako młodzież, czuli-

byśmy niedosyt gdybyśmy nie pokazali 
się ze strony tanecznej. Zachęciliśmy do 
wspólnej zabawy pozostałych uczest-
ników, a w zamian za to, oni zapoznali 
nas z własnymi formami tańca. 

Słysząc pytanie: Czy odwiedziliby-
ście ponownie to miejsce? Bez zastano-
wienia odpowiadamy: Nawet dziś! Taki 
wyjazd to nie tylko świetna forma nauki 
i wycieczki, ale możliwość spędzenia 
wspólnego czasu z rówieśnikami. Dał 
nam możliwość zaklimatyzowania się 
w obcym miejscu, ale gościnność, przy-
jaźni ludzie i miła atmosfera uświadomiły 
nam, że stało się nam całkiem bliskie 
i czuliśmy się jak w domu. Patrząc na 
fotografie z tamtych dni odczuwamy tęsk-
notę i chęć powrotu choćby na chwilę, 
a zmęczenie jakie odczuliśmy po podróży 
świadczy o tym, że było warto.
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Publikacja poprojektowa  
„Historia zatrzymana w kadrze…”
Projekt „Historia zatrzy-

mana w kadrze…” reali-
zowany był w I połowie 

br. przez Fundację Wspie-
rania Edukacji i Kultury 
„Synergia” w 10 szkołach 
podstawowych gminy 
Tuchów. Współfinanso-
wano go ze środków Mini-
stra Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach 
Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Projekt miał 
na celu zwiększenie wiedzy 
dzieci i młodzieży o historii 
swoich rodzin oraz poznanie 
dawnych przedmiotów 
codziennego użytku. Miało 
temu służyć odszukanie 
starych zdjęć rodzinnych, 
spisanie historii ludzi i miejsc 
na nich przedstawionych 
oraz poznanie przedmiotów 
codziennego użytku i ich 

zastosowania, a następnie 
zdigitalizowanie zgroma-
dzonych artefaktów. Osobna 
grupa uczniów Zespołu Szkół 
w Tuchowie przygotowała 
inscenizację o dawnych 
zwyczajach ludowych. 

Ostatnim zadaniem w  ramach 
projektu było przygotowanie publi-
kacji dokumentującej jego przebieg. 
Znalazły się w niej materiały wypra-
cowane przez uczestników, frag-
menty prezentacji przygotowanych 
przez poszczególne grupy projektowe, 
autorski scenariusz pani Renaty Szeląg 
oraz zdjęcia dokumentujące wszystkie 
etapy realizacji projektu.

Publikacja dostępna jest w biblio-
tekach szkół biorących udział 
w projekcie oraz Bibliotece Publicznej 
w Tuchowie. Dostępna jest również na 
stronie internetowej projektu: histo-
riawkadrze.wordpress.com

Katarzyna Skrzyniarz
Fundacja Wspierania 

Edukacji i Kultury „Synergia”

„Wy jesteście 
przyszłością świata!”
Fundacja Wspierania 

Edukacji i Kultury 
„Synergia” rozpoczęła 

swoją działalność projektem 
edukacyjnym pod hasłem 
„Wy jesteście przyszłością 
świata!” poświęconym 
Janowi Pawłowi II. W tym 
roku szkolnym zapraszamy 
do udziału w III edycji tegoż 
projektu. W jego ramach 
odbędą się cztery konkursy:
1. Konkurs recytatorski „Poezja 

Karola Wojtyły” (Tyniec, maj 2018),
2. Konkurs literacko-plastyczny – 

„Poezja Karola Wojtyły w obra-
zach”,

3. Konkurs literacki „Jan Paweł II 
w pamięci mieszkańców Mało-
polski”,

4. Konkurs wiedzy o życiu, twór-
czości i działalności Jana Pawła II”.

Ponadto realizować będziemy 
II Małopolski Konkurs Literacki 
„Podróże dalekie i bliskie”, którego 
finał odbędzie się pod koniec maja 
2018 r. w zamku w Dębnie. 

Zapraszamy do udziału w konkur-
sach oraz na naszą stronę interne-
tową www.synergia.tuchow.pl, 
gdzie zamieszczane są regulaminy 
konkursów oraz bieżące informacje.

Katarzyna Skrzyniarz
Fundacja Wspierania 

Edukacji i Kultury „Synergia”

Portal dla stowarzyszeń 
i grup nieformalnych
MAGDALENA 
MARSZAŁEK 

W ramach projektu 
„Kreujemy, budu-
jemy i umacniamy 

aktywne społeczeństwo 
w gminie Tuchów” został 
stworzony portal interne-
towy www.ngotuchow.
pl, służący promocji 
działalności stowarzyszeń 
i grup nieformalnych 
z terenu gminy Tuchów. 
Jest również platformą 
wymiany doświadczeń 
między organizacjami 
pozarządowymi. Dla 
społeczności lokalnej stał 
się źródłem informacji 
o projektach, inicjatywach 
podejmowanych przez 
stowarzyszenia, tym 
samym pozwoli na 
aktywne włączanie się w te 
przedsięwzięcia. 

W  celu efektywnego wykorzy-
stania zasobów, członkowie orga-
nizacji wzięli udział w warsztatach 
zorganizowanych w  Bibliotece 
Publicznej w Tuchowie, dotyczących 
funkcjonalności i zasad prowadzenia 
portalu, dostępu do zasobów i admi-
nistrowania nimi przez poszczególne 
organizacje, a także przygotowywania 
i wprowadzania treści na portal.

Pierwotnie zakładaliśmy, że na 
portalu znajdzie się 8 organizacji 
z terenu gminy, jednak liczba ta syste-
matycznie rośnie.

Zapraszamy mieszkańców 
Tuchowa i okolic do odwiedzania 
portalu www.ngotuchow.pl, na 
którym na bieżąco będą umieszczane 
informacje o zakończonych i nadcho-
dzących wydarzeniach, organizowa-
nych przez stowarzyszenia i  inne 
grupy.

Pro j e kt  d of i n ans ow any 
z  programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich realizowanego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej.

R E K L A M A
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KATARZYNAKRUPA 

Bardzo mi przyjemnie 
poinformować, że 
uczennica klasy 6 b 

Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Staszica 
w Tuchowie Oliwia Madej-
czyk zdobyła I miejsce 
w X Międzypowiatowym 
Turnieju Sztuki Recytator-
skiej „Poszukiwania” 2017. 

Turniej ten organizowany jest 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w  Żabnie, Dąbrowski 
Dom Kultury, Małopolskie Centrum 
Kultury „Sokół” w  Nowym Sączu 
oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w  Brzesku. W  eliminacjach dla 
powiatu tarnowskiego, które odbyły 

się 10.10.2017 roku w Żabnie wzięło 
udział 5 uczniów: Oliwia Madejczyk, 
Piotr Bakuliński, Filip Włodarz 
wszyscy z  kl. 6 b oraz uczniowie 
gimnazjum Izabela Zając i Bartło-
miej Janas z klasy 2 a. 

Do finału dostały się dziewczyny 
zdobywając:

- Oliwia Madejczyk I  miejsce 
w kategorii 4-6, 

- Izabela Zając II miejsce w kate-
gorii klasy 7 i gimnazjum.

Tym samym dziewczyny wzięły 
udział w  przesłuchaniach, które 
odbyły się 26.10.2017 roku w Brzesku. 

Obiektywnie powiem, że poziom był 
bardzo wysoki, laureatów również było 
dużo. Tak jak to zawsze bywa, spotka-
liśmy się tam ze znajomymi z poprzed-
nich edycji lub innych konkursów 
recytatorskich. Atmosfera była miła, 

toczyły się ciepłe rozmowy, każdy 
zapewniał, że trzyma za każdego kciuki. 
Były „Ochy” i „Achy” po ogłoszeniu 
wyników… okazało się, że prawda jest 
jedna – każdy z nas jest inny i każdemu 
coś innego może się podobać, dlatego 
werdykt jury w tym dniu był sprzyja-
jący dla zwycięzców tego właśnie dnia, 
niekoniecznie dla wytypowanych przez 
widownię najlepszych (wg widowni) 
recytatorów. Dlatego chcę podkreślić, 
że każdy uczestnik X Międzypowia-
towego Turnieju Sztuki Recytatorskiej 
był NAJLEPSZY. 

Bardzo dziękuję moim 
podopiecznym za spotkania z poezją, 
poszukiwania ciekawych tekstów, 
chwile wzruszeń i śmiechu. Wspa-
niale jest odkrywać z Wami magię 
słowa. 

Wywalczyła słowem…
Oliwia Madejczyk I miejsce w Międzypowiatowym 
Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania” 2017!
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Sukces działkowiczów 
z Rodzinnego Ogrodu 
„Bratek” w Tuchowie

Z Zabłędzy do Bochni i Szczepanowa,
czyli zwiedzamy kolejne 
ciekawe zakątki Małopolski 

Zjazd 250 m pod ziemię 
i zwiedzanie jednego 
z nielicznych miejsc 

w Polsce wpisanego na listę 
Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrod-
niczego UNESCO oraz 
wyjątkowy mikroklimat 
korzystnie wpływający 
na organizm ludzki mogli 
doświadczyć uczestnicy 
wycieczki z Zabłędzy w dniu 
12 listopada br. w Kopalni 
Soli w Bochni.

Zwiedzanie kopalni pozwoliło nam 
dobrze poznać sposoby dawnej tech-
niki wydobywania soli. Specyficzny 
nastrój panujący w  podziemnych 
korytarzach, labiryntach i  starych 
wyrobiskach dostarczył zwiedzającym 
niepowtarzalnych wrażeń. 

Podziemna ekspozycja multime-
dialna przeniosła nas w dawne czasy 
historyczne. To podróż w czasie, przez 
najpiękniejsze wyrobiska kopalni, 
obejmująca okres od Bolesława 
Wstydliwego i Księżnej Kingi. Prze-
wodnikom w opowieściach o historii 

kopalni pomagali polscy królowie, 
żupnicy, a  także duch Cystersa – 
mnicha, z którego zakonem wiąże 
się powstanie kopalni w  Bochni. 
Wydobycie soli w Bochni to historia 
sięgająca 3,5 tys. lat p.n.e. Cieka-
wostką dla zwiedzających był przejazd 
podziemną kolejką oraz wysłuchanie 
legendy o pierścieniu św. Kingi. Wspa-
niałą atrakcją było płynięcie drew-
nianymi łodziami 120 m po zalanej 
solanką komorze. Jest to ewenement 
na skalę światową. Bochnia – jako 
jedyna w Polsce – posiada podziemną 
przeprawę łodziami, które zarejestro-
wane są w Polskim Rejestrze Statków. 
Podczas rejsu mogliśmy wdychać duże 
stężenie jodu i  słuchać ciekawych 
opowieści flisaków. W  kopalni 
poznaliśmy historię wydobywania 
soli, trudu górniczej pracy, a także 
historię Polski i naszej Małopolski. 
Szlak zwiedzania prowadził nas przez 
kopalniane kaplice i  wnęki, gdzie 
górnicy modlili się o bezpieczeństwo 
przy pracach. Żarliwa wiara towarzy-
szyła im i dodawała sił oraz otuchy.

Ostatnim miejscem zwiedzania 
była Komora Ważyn, gdzie mogliśmy 

odpocząć i  spożyć posiłek. Pełni 
wrażeń, z dużym zasobem poznanej 
historii, po 4 godzinach zwiedzania 
wyjechaliśmy windą górniczą na 
powierzchnię ziemi. W  drodze 
powrotnej kolejnym miejscem zwie-
dzania był Szczepanów – miejsce kultu 
św. Stanisława – Bazylika św. Marii 
Magdaleny. Zwiedzając bazylikę 
wysłuchaliśmy historii życia i śmierci 
św. Stanisława – biskupa i męczennika, 
patrona Polski oraz ucałowaliśmy jego 
relikwie. Następnie uczestniczyliśmy 
w modlitwie różańcowej za zmarłych 
i mszy św. Około godz. 17.30 powró-
ciliśmy do Zabłędzy.

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękuję za to, że wspólnie 
możemy zwiedzać i poznawać kolejne 
ciekawe zakątki naszej pięknej Mało-
polski.

Serdecznie dziękuję Krzysztofowi 
Jasińskiemu za pomoc w organizacji 
wycieczki.

Wszystkich chętnych zapraszam 
na kolejne wspólne wyjazdy.

Ewa Michałek
Radna i Sołtys wsi Zabłędza
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Miło nam poinfor-
mować, że nasz ogród 
zajął I miejsce  

w konkursie „Rodzinny 
Ogród Działkowy Roku 
2017” organizowanym przez 
Okręgowy Zarząd Mało-
polski PZD w Krakowie.

W konkursie okręgowym na 
działkę roku 2017 nasi działkowicze 
zajęli odpowiednio dziewiąte i pięt-
naste miejsce wśród kilkuset zgłoszo-
nych do konkursu działek.

W ciągu ostatnich dwóch lat dzięki 
zaangażowaniu wielu osób nastąpiła 
znacząca poprawa infrastruktury 
naszego ogrodu, organizowane są 
imprezy integracyjne, ogród jest 
otwarty dla społeczności lokalnej. 
W przyszłym roku dzięki zajętemu 
miejscu startujemy w konkursie ogól-
nopolskim na najlepszy ogród roku.

W imieniu Zarządu ROD 
„Bratek” w Tuchowie 

Marek Marchwica

ROMANKAWA

19 listopada w Fili-
powicach (gmina 
Zakliczyn) roze-

grano finałowy turniej  
IV Edycji Tarnowskiej 
Powiatowej Ligii Szachowej. 

Był to siódmy tegoroczny druży-
nowy turniej organizowany dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. W IV edycji 
wzięło udział 32 drużyny z naszego 
powiatu to jest w  sumie ponad  
120 szachistów. W klasyfikacji gene-
ralnej zwyciężyła drużyna AZOTY 
Tarnów, zdobywając puchar i złote 
medale. Natomiast srebrne medale 
wywalczyli tuchowscy szachiści 
w  składzie: Artur Kępowicz, 
Krzysztof Rempała, Władysław 

Sajdak i  Krzysztof Kucharczyk. 
Trzecie miejsce zdobył zespół – Gold 
Janowice (gmina Pleśna). W klasyfi-
kacji juniorskiej złote medale i puchar 
wywalczyła KANA Tarnów, drugie 
miejsce – MOSiR Tuchów w skła-
dzie: Krzysztof Skrzyniarz, Jakub 
Wąs, Piotr Bakuliński, Michał 
Olszówka i Jakub Szeląg. Brązowe 
medale zdobył klub szachowy z Łęgu 
Tarnowskiego. Dziękujemy wszystkim 
fundatorom nagród, a są nimi: Staro-
stwo Powiatowe w Tarnowie, GRUPA 
AZOTY oraz gospodarze poszczegól-
nych turniejów: MOSiR Tuchów, ZSP 
Rzuchowa, SP Pleśna, Kana Tarnów, 
KSZ Łęg Tarnowski, UKS Lisia Góra 
i MUKS Zakliczyn.

Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy i zapraszamy na jubileuszową 
V edycję w 2018 r. 

TARNOWSKA POWIATOWA 
LIGA SZACHOWA 2017
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Pierwsza w gminie Tuchów BUDKA Z KSIĄŻKAMI 
stanęła przy Szkole Podstawowej w Lubaszowej

Nie trzeba palić książek, żeby znisz-
czyć kulturę. 
Wystarczy, by ludzie przestali je 
czytać.

/Ray Bradbury/

Dnia 3 listopada 2017 r. 
odbyło się uroczyste 
otwarcie BUDKI 

Z KSIąŻKAMI przy Szkole 
Podstawowej im. Batalionu 
AK „Barbara” w Lubaszowej. 

Otwarcia dokonał gość hono-
rowy – dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Tuchowie mgr Bożena Wrona, która 
wyraziła słowa uznania dla nowator-
skich działań naszej szkolnej biblioteki.

Akcja „Weź książkę, zostaw 
książkę” cieszy się popularnością na 
całym świecie i trwa już od kilku lat 

w różnych miastach naszego kraju. 
Jest skierowana do osób w każdym 
wieku. To kolejny sposób populary-
zacji czytelnictwa oraz atrakcyjnego 
spędzania wolnego czasu. 

Miejsce usytuowania budki 
to przyszkolny plac zabaw. Mam 
nadzieję, że atrakcyjność tego miejsca 
przyciągać będzie miłośników litera-
tury, osoby spędzające czas wolny lub 
zwykłych przechodniów. 

Ta biblioteczka stanie się również 
elementem integracji społeczności 
lokalnej, która będzie współtworzyć 
zasób budki.

Regulamin korzystania z budki 
z książkami jest bardzo prosty:

Weź książkę, w  zamian zostaw 
inną.

Nauczyciel bibliotekarz
Małgorzata Musiał

Spadające listki 
Chciałam złapać cię listeczku
spadający z hukiem
w serce swego obiektywu,
ale żeś mi uciekł!

Długo stałam, żeby ciebie
dopaść blisko ziemi,
lecz ty wtedy cichuteńko
leciałeś z innymi. 

Naradzałeś się z wiaterkiem,
kiedy można frunąć
i słuchałeś jego szumu,
aby z gracją płynąć. 

Teraz leżysz na tej ścieżce
z innymi listkami.
Biegną dzieci i wesoło
szurają nóżkami. 

My jesteśmy jak te listki,
jak jesienny kwiat.
Bo dopiero co urosły,
już je bierze wiatr. 

  Janina Halagarda, 20 października 2017 r.

Limeryki Andrzejkowe 
Tradycja z woskiem
Panna Aleksandra z Garwolina
mocno się tradycji trzyma,
leje woskiem przez klucz
swe nadzieje i chuć
a Andrzeja nadal nie ma…

Przeszkoda
Młodej Kasi z wioski Woziwoda
przeszkadzała Andrzeja uroda.
Nie grzeszył nią
i nie płynął
z prądem wody i wosku, a szkoda.

Lanie
Lanie wosku lubiła pewna Bożenka z Brzeska
z Andrzejem, który od lat z nią razem mieszka.
Teraz lej
Andrzej –
I gąsiora skubnęła ta śmieszka.

  Janina Halagarda, 30 listopada 2017 r.

Kartki z kalendarza - listopad

Każdej rodzinie przydałaby się taka Gogola
KINGAKULAS 

Spotkanie autorskie 
z młodą dziewczyną 
pochodzącą z pobliskich 

Olszyn Weroniką Gogolą nie 
zapowiadało się szczególnie 
obiecująco: piątkowe przed-
południe, widownia złożona 
z uczniów szkół (przymu-
szonych?). Można było 
spodziewać się wszystkiego. 
Jednak to, do czego doszło 
17 listopada w naszej biblio-
tecznej czytelni, utwierdziło 
nas w przekonaniu, że warto 
losowi dawać szansę. 

Weronika okazała się być kimś 
o nieprzeciętnej osobowości: jedno-
cześnie pewna siebie i pokorna wobec 
swoich wad, potrafiła opowiadać 
o sobie i swoich doświadczeniach 
z ogromnym dystansem i humorem. 
Nie zmuszając nas do uwagi, zagar-
nęła ją całą. Myślę, że złożyły się na 
to zarówno urok osobisty, jak i dar 
wypowiadania się w sposób mądry 
(ale nie przemądrzały) oraz anegdoty 
związane z książką. Sprawiedliwie 
trzeba też powiedzieć, że spotkanie 
poprowadziła Anna Broniek, która 
te wszystkie smaczki umiejętnie 
wydobyła.

Książka Po trochu to zbiór 
opowieści – przebłysków pamięci 

i wspomnień, które ubrane w barwne 
opisy i ozdobione pełnymi humoru 
refleksjami, składają się w obraz dora-
stania dziewczynki na polskiej wsi. 
Autorka uczyniła siebie – Weronikę 
główną bohaterką – narratorką, przy-
znała jednak, że nie jest to reportaż 
i przez to, a może też dzięki temu, 
mogła pozwolić sobie na konfabu-
lację tam, gdzie uznała to za stosowne. 
Książka ma przemyślaną budowę. 
Po trochu to wprawdzie debiut lite-
racki, ale, co nieczęsto się zdarza, jest 
omawiany i komentowany we wszyst-
kich audycjach o książkach w kraju. 

Autorka zajmuje się tłumaczeniem 
literatury ukraińskiej i  słowackiej, 
obecnie mieszka w Bratysławie i to 
właśnie w tym mieście umiejscowiona 
będzie akcja jej następnej książki, na 
którą pomysł powoli krystalizuje się.

Każdy ma w  sobie opowieści, 
które są warte opowiedzenia, historie 
rodzinne straszne, śmieszne, ale 
też i całkiem zwyczajne. Nie każdy 
jednak ma dar narracji, by móc prze-
kazywać je dalej, dlatego też każdej 
rodzinie przydałaby się taka Gogola 
– kronikarz, który opowie i dopowie, 
rozśmieszy i zasmuci do łez.

Obrazy sercem malowaneKINGAKULAS 

Z radością ogłaszamy 
otwarcie nowej 
wystawy w Małej Galerii 

„Przedstawmy się” w Biblio-
tece Publicznej w Tuchowie. 
Tym razem prezentuje 
u nas swoje prace miesz-
kanka Tarnowa Marta Łąk. 
Uroczysty wernisaż otwiera-
jący ekspozycję prac odbył 
się 23 listopada.

Malarka, dekoratorka, instruktor 
różnego rodzaju technik plastycznych, 
zarówno tradycyjnych, jak i nowocze-
snych. Prowadzi ona różnego rodzaju 
warsztaty, w tym: zdobienie pisanek, 
bombek; tworzenie palm wielkanoc-
nych, kartek świątecznych, biżuterii; 
układnie ikeban, stroików. Pisze ikony, 
wykonuje sztandary oraz wizerunki 
świętych. Tworzy obrazy, wykorzy-
stując przeróżne techniki, największą 

część jej dorobku stanowi malowanie 
portretów, zarówno postaci historycz-
nych związanych z Tarnowem, jak 
i krewnych i bliskich przyjaciół.

Jest to moja pasja, bez której nie 
mogę się obejść. Moje obrazy cechuje 
prawdziwość, ponieważ maluję je 
całym sercem i duszą.
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OSTRE CIĘCIE – MOTYLEK – ROCKOKO – 
NOWE SALONY FRYZJERSKIE W TUCHOWIE?
ZDZISŁAWAKRZEMIńSKA 

W dniu 10 listopada 
2017 roku w godz. 
14.00-16.00 można 

było skorzystać z darmo-
wych usług fryzjerskich 
w trzech salonach:
•	 Ostre cięcie – Krystyna Stadler,
•	 Motylek – Agnieszka Maziarka,
•	 Rockoko – Renata Dudek.

Każda z  pań uczestniczyła 
w II Konkursie Fryzjerskim zorga-
nizowanym przez Fundację Dzieło 
Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego w Domu Pogodnej 
Jesieni w Tuchowie. Ocenie 5-osobo-
wego jury podlegała: pomysłowość 
urządzenia stanowiska pracy, umiejęt-
ność nawiązania kontaktu z klientem 
(Mieszkańcy DPJ), fryzura damska na 
włosach krótkich, fryzura damska na 
włosach długich, golenie i czesanie 
mężczyzn. W czasie konkursu i po 
jego zakończeniu ze swoim ambitnym 
recitalem wystąpił Marcin Walkowicz 
z Tarnowa. Podczas obrad jury, na 
fotelach spontanicznie usiadły trzy 
młode wolontariuszki zachęcone 
niesamowitymi efektami pracy 
fryzjerek!

I nagrodę – Bon upominkowy do 
Sklepu MA-WEN w Tuchowie otrzy-
mała Agnieszka Maziarka,

II nagrodę – Bon na pizzę rodzinną 
w Czardaszu w Tuchowie przyznano 
Krystynie Stadler,

III nagrodę – 2 bilety do kina 
„Promień” w Tuchowie na film Listy 
do M.3 dla Renaty Dudek.

Dodatkowo przyznano Nagrodę 
Dyrektora DPJ – dla Renaty Dudek 
i Nagrodę Publiczności, czyli młodzie-
żowego wolontariatu za fryzurę na 
włosach długich – dla Krystyny 
Stadler. 

W tej dobrej zabawie, która dostar-
czyła wielu rozmaitych wrażeń udział 
wzięło ponad 80 osób, z  których 
15 miało zupełnie nowe i ciekawe 
fryzury, a  jeden z panów… nawet 
tatuaż!

W sobotę 18 listopada 
2017 roku odbył 
się Pierwszy 

Bal Charytatywny 
wspomagający budowę 
ośrodka opiekuńczo-
mieszkalnego dla 
podopiecznych 
Stowarzyszenia Rodziców 
i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych 
„Nadzieja”.

Bal odbył się dzięki wielkiemu 
zrozumieniu szerokiego grona osób, 
które pozytywnie odpowiedziały na 
zaproszenia i informacje o przedsię-
wzięciu. 

Stowarzyszenie „Nadzieja” składa 
serdeczne podziękowanie za pomoc 
w zorganizowaniu tej akcji Paniom: 
Annie i Elżbiecie, które z wielkim 
zaangażowaniem zajęły się spra-
wami związanymi z  przygotowa-
niem i przebiegiem balu. Przybyło 
wiele osób, którym nie jest obojętny 
los dzieci niepełnosprawnych. Przy-
byłym gościom, a także osobom, które 
łączyły się z nami duchowo jesteśmy 
bardzo wdzięczni. 

Bal odbywał się w  odświętnie 
przygotowanych salach restauracji 
„Agawa”, gdzie panowała serdeczna, 
rodzinna atmosfera, a serca wprost 
unosiły się, by czynić dobro. Zrozu-
mienie dominowało ponad wszystko. 
Każdy starał się dać z siebie najlepszą 
cząstkę. Do przygotowania akcji i jej 

przebiegu przyczyniło się wielu 
darczyńców. Podarowano prace 
artystyczne na aukcję, ofiarność 
licytujących była wielka. Postawa 
jedności i zrozumienia daje osobom 
reprezentującym stowarzyszenie 
poczucie sensu działania i wielkiej 
nadziei, że zamierzone plany uda się 
zrealizować dla dobra podopiecznych. 
Jesteśmy wzruszeni gestem życzli-
wości za 25-letnią działalność. Czas 
biegnie, przemijają wielkie chwile, 
pozostawiając trwałe ślady. Życzli-
wość dla „Nadziei” trwa. Każdego 
roku Koncerty Kolęd, Tuchowskie 
Majówki dla Matki i Pierwszy Bal 
Charytatywny – to wielkie akcje 
wspomagające „Nadzieję”.

Bal na rzecz budowy ośrodka 
prowadzili charytatywnie redaktorzy 
radia RDN Małopolska: Pani Monika 

Faron-Miśtak i  Pan Rafał Huszno. 
Swoim zaangażowaniem i wspaniałą 
postawą prowadzący umocnili w zgro-
madzonych poczucie sensu wsparcia 
inicjatywy – budowy ośrodka dla 
osób niepełnosprawnych. Muzykę 
na żywo zapewnił zespół muzyczny 
KDA, którego repertuar wzbogacił 
wykonaniem swoich utworów Pan 
Rafał Huszno. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęli: Burmistrz 
Tuchowa i Rektor WSD Redemptory-
stów w Tuchowie, patronat medialny: 
radio RDN Małopolska, „Gość 
Niedzielny”, „Tuchowskie Wieści” 
i „Kurier Tuchowski”.

Podczas aukcji wylicytowano 
przedmioty na kwotę 35.000 zł.

Dochód z biletów oraz z pozosta-
łych wpłat na rzecz budowy ośrodka 
obecnie wynosi 14.442 zł. Dotych-

czasowa ogólna kwota zebranych 
dzięki tej inicjatywie funduszy wynosi 
49.442 zł. 

Wpłaty nadal wpływają. 
Całkowity dochód uzyskany 

z balu zostanie przekazany z konta 
bieżącego na rachunek inwesty-
cyjny na rzecz budowy ośrodka 
opiekuńczo-mieszkalnego dla 
podopiecznych Stowarzyszenia 
Rodziców i Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych „Nadzieja”.

Dla osób pragnących wesprzeć 
budowę podajemy nr rachunku 
inwestycyjnego:

BS w Bieczu 
nr 66 8627 0001 2023 
9004 0849 0001

Składamy serdeczne podzięko-
wanie wszystkim osobom, które tak 
bardzo ofiarnie zaangażowały się 
w to ważne dzieło pomocy.

Prosimy nadal o  pamięć, 
o informowanie swych przyjaciół 
o potrzebie wsparcia budowy.

W „Nadziei ” mamy nadzieję, że 
krąg ofiarodawców budowy ośrodka 
będzie się ciągle poszerzał, a tym 
samym przybliżał możliwość reali-
zacji tego ważnego dla Tuchowa 
zadania.

Dziękujemy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych za finansowe wsparcie.

Ponadto dziękujemy ofiaro-
dawcom, którzy podarowali przed-
mioty na aukcję:

•	 Obraz – Pejzaż Jodłówki 
Tuchowskiej Tomasza Dudka – 
Pan Tomasz Dudek,

•	 Ikona MBN Pomocy, obraz MB 
Tuchowskiej, graffiti (orygi-
nalne, nowoczesne, klimatyczne, 
kosmiczne) – oo. Redemptoryści,

•	 Rękodzieła – Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Nowodworzu,

•	 Rękodzieła – DPS w  Nowo-
dworzu,

•	 Fotoobraz – Pan Wiktor Chrza-
nowski, 

•	 Rzeźbę Jezusa Frasobliwego – 
Pan Andrzej Janusz z Jodłówki 
Tuchowskiej,

•	 Dzieła Więźniów Zakładu 
Karnego w Tarnowie-Mościcach,

•	 Rękodzieła – Pani Ewa Gieniec 
z Jodłówki Tuchowskiej,

•	 Piłkę z  autografem Jerzego 
Dudka oraz trenera Piotra 
Gruszki – Państwo Bogumiła 
i Marian Mazurowie,

•	 Karnety na spektakle premie-
rowe Teatru im. L. Solskiego 
w Tarnowie na 2018 rok – Teatr 
im. L. Solskiego w Tarnowie,

Pierwszy Bal Charytatywny na rzecz budowy ośrodka 
dla podopiecznych stowarzyszenia „Nadzieja”
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ZDZISŁAWAKRZEMIńSKA 

Państwo Janina i Euge-
niusz Barnasiowie 
są Jubilatami, którzy 

świętowali w bieżącym roku 
60-lecie małżeństwa! 

Pani Janina z domu Ryś urodziła 
się w Tuchowie, gdzie przeżyła okres 
okupacji i  po wojnie wyjechała 
z rodziną na Ziemie Odzyskane. Pan 
Eugeniusz urodził się w  Podlesiu 
Machowskim, które w  okresie 
młodości opuścił wyjeżdżając w poszu-
kiwaniu pracy do swojej siostry. To 
tam, w Łozinie tych dwoje ludzi się 
spotkało, by 20.10.1957 roku właśnie 
w  kościele parafialnym w  Łozinie 
zawrzeć sakramentalny związek 
małżeński. Jak wspomina p. Janina: 
Rankiem tego dnia padał rzęsisty deszcz, 
a do kościoła planowano 7 km prze-
jechać bryczką; na szczęście jednak 
w samą uroczystość zaświeciło słońce; 
co Nowożeńcy odczytali jako dobry 
znak na przyszłość. 

W  obecności licznej rodziny 
i sąsiadów (!) Młodej Parze błogo-
sławił kapłan, który przygotowywał 
p. Janinę do I Komunii św. Przyjęcie 
weselne odbyło się w  tamtejszym 
domu rodzinnym Panny Młodej. 
Trzy lata później państwo Barna-
siowie zamieszkali w  Tuchowie, 
w drewnianym domu budowanym 
– w owych czasach bardzo często – 
na odległość. Po latach wybudowali 
nowy dom, w którym mieszkają do 
dziś w uroczym miejscu przy ulicy 
Długiej, z obecną na posesji od 20 lat 
kapliczką Matki Bożej Niepokalanej. 
Jubilaci są rodzicami trójki dzieci: 
Marii, Agnieszki i Stanisława; dziad-
kami 11 wnucząt i  pradziadkami 
6 prawnuków! P. Janina zajmowała się 

domem, pełniąc jednocześnie funkcję 
opiekunki rejonowej w parafii (później 
powstała Caritas), a p. Eugeniusz przez 
długie lata był masarzem – oddanym 
pracownikiem klasztoru oo. Redemp-
torystów w Tuchowie. Państwo Barna-
siowie zapytani o życiowe motto odpo-
wiadają Najważniejsza jest modlitwa 
i praca, a dobro ofiarowane człowie-
kowi powraca. 

60 lat później, a dokładnie dnia 
21.10.2017 roku obchody rodzinnego 

jubileuszu zainaugurowała msza św.  
w  tuchowskiej bazylice mniej-
szej. W koncelebrze udział wzięli: 
ks. infułat Władysław Kostrzewa, 
proboszcz parafii NNMP w Tuchowie 
o. Bogusław Augustowski CSsR, przy-
jaciele rodziny o. Stanisław Pancerz 
CSsR i o. Jan Rzepiela CSsR oraz brat 
zięcia Jubilatów ks. prałat Jan Mróz. 
W oprawę liturgii włączyły się córki 
Agnieszka i Marysia, a muzycznie 
organista Jan M. Gładysz i woka-

listka Paulina Kloch. Po mszy św. 
przy słonecznej jesiennej pogodzie 
ponad 50-osobowa grupa gości udała 
się – do zawsze otwartej na dobre 
inicjatywy – Remizy OSP w Karwo-
drzy.

Tańce na parkiecie, wspomnienia 
i śpiewy przy weselnym stole wspa-
niale wypełniły wspólny radosny czas. 
Wdzięczność i  podziw uzupełniły 
serdeczne życzenia składane Kochanym 
Jubilatom na dalsze długie lata.

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE 
DIAMENTOWEGO JUBILEUSZU

Nie spoczniemy, 
nim dojdziemy
MAGDALENA 
MARSZAŁEK 

Słowami 
piosenki 
Seweryna 

Krajewskiego 
można by opisać 
wieloletnie starania 
członków Stowa-
rzyszenia Rodziców 
i Przyjaciół Osób 
Niepełnospraw-
nych „Nadzieja” 
w Tuchowie. Ich 
celem i marze-
niem jest budowa 
specjalistycznego 
ośrodka, który 
zapewniałby 
osobom niepeł-
nosprawnym 
profesjonalną 
opiekę wtedy, gdy 
najbliższa rodzina 
nie będzie już 
w stanie się nimi 
zajmować. Ośrodek 
byłby schronieniem 
dla potrzebujących 
nie tylko z naszej 
gminy, ale także 
z całego regionu 
tarnowskiego.

Starania członków 
stowarzyszenia na czele 

z  Panem Marianem 
Gutem rozpoczęły się 
bardzo dawno temu. 
Dzięki nim jest już 
działka, projekt i pozwo-
lenie na budowę. Ze 
względu na wielki koszt, 
zdecydowanie prze-
wyższający możliwości 
finansowe organizacji, 
odbyło się wiele zbiórek 
publicznych na ten cel. 
„Nadzieja” zorganizo-
wała również Pierwszy Bal 
Charytatywny, z którego 
cały dochód będzie prze-
znaczony właśnie na 
budowę ośrodka.

To wciąż kropla 
w morzu potrzeb. Jednak 
kropla drąży skałę, więc 
determinacja wciąż 
wielka.

D l at e g o  w a r t o 
wesprzeć tę cenną i jakże 
ważną inicjatywę. Każdy 
może pomóc. Finansowo, 
medialnie, marketin-
gowo, cenną wskazówką, 
dobrym słowem, życzli-
wością. Jak sami człon-
kowie stowarzyszenia 
mówią: Jesteśmy wdzięczni 
za każdy gest dobroci. 

Podzielmy się tą 
dobrocią, bo ona zawsze 
powraca.

•	 Karnety na kurs tańca – Pani Joanna 
Sanocka, właścicielka Szkoły Tańca Sun 
Salsa w Tarnowie,

•	 Miód oraz Święta Rodzina z wosku – Pan 
Albert Radwan, 

•	 Dużą butelkę wytrawnego wina – 
Winnica Rodziny Steców,

•	 Tort – Serce – wykonane przez uczniów 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie im. Boha-
terów Bitwy pod Łowczówkiem,

•	 Rękodzieła – uczniowie Zespołu Szkół 
Specjalnych w Tarnowie ul. Okrężna.

Dziękujemy również za przekazane 
upominki (w formie usługi ), które zostały 
ufundowane przez:
•	 Firmę „Konstruktor” – Pani Zofia 

Ogonowska – materiały budowlane – 
Oddziały w Krakowie oraz Tarnowie,

•	 Gabinet Kosmetyczny „Magdalena” – 
Pani Magdalena Markiewicz, Tuchów,

•	 Studio Fryzur – Pani Sylwia Bernal, 
Siedliska,

•	 MBM – AUTO SERWIS – Państwo 
Bogumiła i Marian Mazurowie.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie firmom:
•	 ROJAR R. E. J. OSIKA Sp. jawna 

w Tuchowie,
•	 Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 

„Sajdak Sp. j.” w Tuchowie,
•	 Zakład masarski Amigos – Wędliny  

z Burzyna
•	 Zakład Piekarsko-Cukierniczy Celina 

i Jan Starostkowie, Łękawica,
•	 Piekarnia, Ciastkarnia, Cukiernia – 

Ewa i Andrzej Więckowie,
•	 Piekarnia „Anka” Sp. j. A. Znami-

rowska, G. Korcik,
•	 Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 

Taurus Sp. z o.o. Stanisław Jarosz,
•	 Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy 
pod Łowczówkiem w  Tuchowie – 
Branża Gastronomiczna,

•	 Restauracja „Agawa” – Bernadeta 
i Jerzy Wróblowie,

•	 Dom Handlowy „ Trójka” s. c. Wiesław 
Wróbel, Janusz Grzenia i Janusz Nowak.

Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja”
Marian Gut

Fo
t. s.r.

WIEńCE  
ADWENTOWE

Pragniemy poinformować, 
że uczniowie szkół na 
terenie gminy Tuchów 

wykonują wieńce adwen-
towe, z których dochód 
zasili rachunek inwestycyjny 
Stowarzyszenia „Nadzieja” 
na rzecz budowy ośrodka 
dla osób niepełnosprawnych 
w Tuchowie.

Wieńce oraz kartki świąteczne 
rozprowadzane będą przez wolonta-
riuszy i uczniów w I Niedzielę Adwentu 
przy kościołach: św. Jakuba St. Apostoła 
w Tuchowie, Chrystusa Króla w Siedli-
skach, św. Gerarda w Lubaszowej.

W imieniu 
Stowarzyszenia „Nadzieja”

Prezes Marian Gut 
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R E K L A M A

Drugi odcinek serialu „Nie wycofuj się rakiem”
Co ma wspólnego 

produkcja wina 
z dbałością o zdrowie? 

Jak się okazuje bardzo 
wiele. Kolejny odcinek 
programu telewizyjnego 
„Nie wycofuj się rakiem” 
można było obejrzeć w TVP3 
Kraków. Można go również 
oglądnąć na stronie  
http://czt.com.pl/
nie-wycofuj-sie-rakiem/, 
a także kolejne części 
produkcji, zrealizowanej  
na zlecenie Centrum 
Zdrowia Tuchów.

W  drugim odcinku bohater 
serialu dzieli się swoimi przemyśle-
niami na temat zdrowia, powstałymi 
na kanwie relacji rodzinnych. W tle 
można obejrzeć warunki uprawy 
winorośli, należących do jego 
najbliższych. Nie brakuje okolicz-
ności produkcji trunku, można je 
tutaj oglądać w jednej z najlepszych 
małopolskich winnic. Zdjęcia powsta-
wały w  Winnicy Rodziny Steców 
w Tuchowie, której produkcja jest 
regularnie nagradzana na festiwalach 
wina. Z perspektywy wzgórza domi-
nującego nad Tuchowem Pogórze 
prezentuje się naprawdę imponu-
jąco. Nie brakuje tutaj także badań 
profilaktycznych. To właśnie dbałość 
o zdrowie, a konkretnie badania jelita 
grubego ma propagować serial. Kolo-
noskopię za darmo mogą wykonywać 
osoby pomiędzy 50. a  65. rokiem 
życia. W ramach projektu realizo-
wanego przez Centrum Zdrowia 

Tuchów zapewnione jest też finanso-
wanie pełnych znieczuleń, możliwość 
dowożenia pacjentów lub refundo-
wania dojazdów, a także bezpośrednie 
spotkania informacyjne.

Więcej szczegółów pod numerem 
telefonu 728-588-355.

Program Profilaktyka raka 
jelita grubego – szansa na zdrowie 
dla mieszkańców Małopolski jest 

realizowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa 
Rynek pracy, działanie 8.6 Wsparcie 

na rzecz wydłużenia aktywności 
zawodowej, poddziałanie 8.6.2 
Programy zdrowotne, przy finan-
sowaniu z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
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TERESASZYMAńSKA 
ALEKSANDERKAJMOWICZ 

Na zielonym bucku,
listecki bielejom –
ka się dobrzy hłopcy
bez zime podziejom?...
/K. Tetmajer: Na Skalnym Podhalu/

Buk pospolity  
(Fagus sylvatica) należy 
do rodziny bukowa-

tych (do tej samej co dąb 
i kasztan jadalny). Wystę-
puje na półkuli północnej, 
w strefie klimatu umiarko-
wanego. 

W  Europie sięga od północy 
Półwyspu Iberyjskiego, po kraje 
Europy Środkowej i Bałkany. W Skan-
dynawii i na Wyspach Brytyjskich 
rośnie tylko na południu. W Polsce 
przebiega północno-wschodnia 
granica zasięgu buka. Optymalne 
warunki dla wzrostu tego drzewa 
to zachodnia i południowa Polska. 
Rośnie również na północy, ale nie 
na krańcach północno-wschodnich. 
Buk osiąga wysokość do 40 m. Koronę 
ma gęstą, regularną, szeroką. Pień jest 
prosty, o charakterystycznej, gładkiej, 
popielato-szarej korze. Rośnie powoli, 
zwłaszcza początkowo. Osiąga wiek 
ok. 300 lat. Buki tworzą lasy bukowe 
tzw. buczyny (zwane również buko-
winami). Leśnicy dzielą buczyny na 
żyzne i kwaśne. Do buczyn kwaśnych 
należą rosnące na nizinach lasy 
bukowe, a w górach lasy mieszane – 
bukowe z domieszką jodły i świerka. 
Runo w  buczynach kwaśnych jest 
ubogie. Charakterystyczną rośliną 
tego runa jest borówka czernica. 
W buczynach żyznych rosną te same 
gatunki drzew, tylko na żyźniejszych 
stanowiskach. W Polsce występują 
rzadziej od buczyn kwaśnych, a ich 

zasięg ma charakter wyspowy. Runo 
jest bujne i bogate, charakterystyczne 
są czosnek niedźwiedzi i  żywiec 
gruczołowaty. Botanicy z  kolei 
wyróżniają dwa rodzime taksony 
buczyn: pomorską i karpacką. Słynne 
są buczyny pomorskie w okolicach 
Szczecina w Puszczy Bukowej. Równie 
często buk jest kojarzony z Karpa-
tami. W Bieszczadach stanowi górną 
granicę lasu (1200-1300 m). Poro-
śnięty bukami jest Beskid Sądecki, 
Niski, Mały. Na naszych terenach, 
w  lasach pasma Brzanki, przewa-
żającym gatunkiem jest obok jodły 
właśnie buk, w różnych proporcjach 
z jodłą, zależnych od miejscowych 
warunków. Buk, gdy rośnie w lasach 
zaczyna wytwarzać nasiona w wieku 
60-80 lat. Owocami są trójgra-
niaste orzeszki, zamknięte po dwa 

w kolczastych miseczkach. Dojrze-
wają we wrześniu i październiku. Są 
przysmakiem dzików, jeleni, lubią je 
sójki i wiewiórki, które są ich rozsad-
nikami. Orzeszki bukowe nazywane 
są bukwią. W dawniejszych czasach 
karmiono nimi trzodę chlewną, którą 
nawet wypędzano na wypasanie do 
lasu. Bukiew miała także zastosowanie 
w kuchni ludowej. Tłoczono z niej 
olej, spożywano prażone orzeszki. 

Drewno bukowe jest do dzisiaj 
cenionym drewnem użytkowym. 
Ma zastosowanie w produkcji mebli 
giętych, sklejki, klepki podłogowej. 
Wykorzystuje się go w  przemyśle 
papierniczym. Buczyna jest również 
bardzo dobrym drewnem opałowym. 
Służy też do wypalania węgla drzew-
nego. Obecnie robi się to w retortach 
(dawniej były to tzw. mielerze).

W naszej okolicy również wypa-
lano taki węgiel. Świadczy o  tym 
nazwa „Piekło” na terenie Karwo-
drzy i  Zalasowej. Do dzisiejszego 
dnia można tam znaleźć pozostałości 
popiołu z czasów wypalania. Drewno 
bukowe upodobali sobie rzemieślnicy 
np. tokarze, bednarze, stolarze. Od 
dawna robiono z niego sprzęty zwią-
zane z prowadzeniem gospodarstwa 
np. maśniczki do wyrobu masła, stępy 
do tłuczenia zboża na kaszę, prasy do 
sera, skrzynie na ziarno tzw. sąsieki. 
Z bukowego drewna robiono narzę-
dzia związane z produkcją płótna z lnu 
np. międlice, elementy warsztatu tkac-
kiego i inne. Odzież prano używając 
kijów z buka (tzw. kijanek), a ług do 

prania otrzymywano mieszając popiół 
z buczyny z gorącą wodą. Z drewna 
tego chętnie strugano fajki. Podobno 
palenie takiej fajki niesłychanie rozja-
śniało umysł. 

W  Wielkim Tygodniu, kiedy 
milkną w kościołach dzwony, używa 
się kołatek z  bukowego drewna. 
Obecnie rzemieślnicy także wytwa-
rzają z  niego różne przedmioty 
codziennego użytku. Są to np. deski 
kuchenne, łyżki, warzechy, wieszaki, 
półki, szatkownice, style. Znana z tej 
produkcji jest pobliska Żurowa i jej 
okolice. 

Łacińska nazwa buka pospoli-
tego – Fagus sylvatica, wskazuje nam 
gdzie on rośnie. Silva – oznacza las, 
a zatem buk jest mieszkańcem lasów 
i jeżeli trafi na dobre warunki, to staje 
się ich zdobywcą. W ciągu wieków 
potrafi wyprzeć dęby, dzięki temu, że 
w młodości znosi zacienienie, zaś dąb 
jest wybitnie słońcolubny.

Bukowi przypadła dziś w udziale 
jedna z  pierwszoplanowych ról 
w prowadzonej przez leśników odbu-
dowie lasów górskich. Dawna Puszcza 
Karpacka, którą kiedyś stanowiły lasy 
mieszane, czyli liściaste z  bukiem 
na czele oraz jodłą i  świerkiem 
jako domieszką – ma zbliżyć się do 
dawnego przyrodniczego wzorca. 

A  dlaczego bieleją listeczki na 
buczku w opowiadaniu K. Tetmajera 
Na Skalnym Podhalu? Otóż dlatego, 
że zwarzył je mróz i przysypał śnieg. 
Na młodych bukach nie wszystkie 
liście opadają przed zimą. Trzymają 
się do wiosny. Drzewo wypuści nowe 
pąki, rozwiną się młode liście, a ubie-
głoroczne – brązowe i pomarszczone, 
dopiero wtedy opadną do końca. 

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY 
Listopad – opadły liście z drzew, ale nie z młodych buków

Las bukowy Buk zwyczajny  (Fagus 
sylvatica) -  
kwiaty męskie (po lewej), 
kwiat żeński (po prawej)

STANISŁAW 
JAWORSKI 

A u nas już jesień 
i niedługo zima, 
wracają koszmary. 

Znowu powietrze pełne dymu, 
znowu będzie trudno oddychać, 
znowu brak ludzkiej wyobraźni 
będzie widoczny na każdym kroku. 
Stowarzyszenie „Powietrze Tuchów” 
kontynuuje działania rozpoczęte 
w zeszłym roku. Przez lato prowa-
dzono kampanię uświadamiającą 
i wyjaśniającą. Mieszkańcy Tuchowa 
i okolic byli na bieżąco informowani 
o  zagrożeniach wynikających ze 
złego stanu palenisk i spalania w nich 
złego opału czy śmieci. Wprawdzie 
niewielki, ale jednak pozytywny 
skutek został odniesiony. Dowodem 
jest fakt, że jak w  ubiegłym roku 
w  sklepach leżał brykiet drzewny 
i można go było kupić w dowolnym 
momencie i ilości, tak teraz jest prawie 
nieosiągalny, a w niektórych sklepach 
przyjmowane są zapisy. To już jakiś 
sukces. Zostały zamontowane nowe 
czujniki skażeń powietrza, przybywa 
oczyszczaczy powietrza. Obecnie 
w Tuchowie i gminie, dzięki działa-
niom „Powietrza Tuchów”, pracuje 
już 17 tych urządzeń w żłobku, przed-
szkolach i szkołach. 

Z inicjatywy Ekodoradcy w ramach 
projektu LIFE wystawiono na scenie 
Domu Kultury w Tuchowie przedsta-
wienie pt. „Smog wawelski” o tematyce 
związanej z ochroną powietrza i prze-
znaczonego dla najmłodszych. Dwa 
spektakle obejrzało 400 dzieci z klas I-V.

Kolejną inicjatywą było ogłoszenie 
konkursu plastycznego dla dzieci 
klas młodszych pt. „Czyste powie-

trze otacza mnie”. Organizatorami 
i fundatorami nagród byli: „Powietrze 
Tuchów”, Dom Kultury w Tuchowie, 
Ekodoradca w  ramach projektu 
LIFE, Szkoła Językowa SCHOOL4U 
z Tuchowa, firmy Fellowes i Aera Max. 
Prace plastyczne w formie projektu 
pocztówki z  Tuchowa z  opisem 
w  języku angielskim wpłynęły ze 
szkół podstawowych. Jury nagrodziło 
i wyróżniło 14 prac.

Pierwsze miejsce zajęła uczennica 
kl. III ze Szkoły Podstawowej w Piotr-

kowicach Patrycja Patyk. Nagrodami 
były: oczyszczacz powietrza dla klasy 
do której uczęszcza ufundowany 
przez Szkołę Językową SCHOLL4U, 
oczyszczacz powietrza indywidualnie 
dla zwyciężczyni ufundowany przez 
Fellowes Polska S.A., tematyczne 
książki edukacyjne i podręczniki do 
nauki języka angielskiego również od 
Szkoły Językowej.

Drugie miejsce zajęła uczen-
nica kl. III ze Szkoły Podstawowej 
w Łowczowie Patrycja Kwiatkowska. 

A otrzymane nagrody to: oczyszczacz 
powietrza dla jej klasy od Ekodoradcy 
w ramach projektu LIFE, oczyszczacz 
powietrza do domu od firmy Fellowes 
Polska S.A. i okolicznościowe gadżety 
od „Powietrza Tuchów”.

Trzecie miejsce przypadło uczen-
nicy kl. III ze Szkoły Podstawowej 
w  Lubaszowej Gabrieli Smosna. 
W  nagrodę „Powietrze Tuchów” 
ufundowało oczyszczacz dla jej klasy 
a  LIFE-IP Małopolska okoliczno-
ściowe gadżety.

Jury przyznało też 11 uczestnikom 
konkursu wyróżnienia specjalne. 
Nagrody wręczono laureatom w ich 
szkołach 14 listopada 2017 roku. 

Nagrodzone prace można oglądać 
w Domu Kultury w Tuchowie. 

Istnieje nadzieja, że działania 
edukacyjne przełożą się w  nieda-
lekiej przyszłości na zrozumienie 
przez społeczeństwo potrzeby zmiany 
myślenia i działania w trosce o własne 
bezpieczne i zdrowe życie.

Podsumowanie konkursu 
„Czyste powietrze otacza mnie”
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Kolejne sukcesy judoków MOSiR Tuchów

ZWYCIĘSTWO LIDEREK NA 
INAUGURACJĘ PALS
UKS JEDYNKA TARNóW vs  
UKS LIDER MOSiR TUCHóW (1-3)

Od zwycięstwa rozpo-
częła drużyna siat-
karska UKS Lider 

Tuchów zmagania w tego-
rocznej edycji PALS (Pogó-
rzańska Amatorska Liga 
Siatkówki). 12 listopada 
w piątkowy wieczór w hali 
sportowej I LO w Tarnowie 
drużyna UKS Lider Tuchów 
pokonała zespół UKS 
Jedynkę Tarnów 3-1.

Reprezentacja UKS Lider Tuchów: 
Kinga Schabowska, Anna Kozioł, 
Wiktoria Szczepańska, Sylwia Gogola, 
Emilia Kalupa, Ewelina Starostka, 
Elżbieta Lebryk, Gabriela Różycka, 
Natalia Kita.

Trener zespołu  
Sławomir Wasiek

II Kolejkę PALS zain-augurował mecz 
w Tuchowie, w którym 

UKS Lider podejmował 
Gwiazdy TKKF Pogórze Cięż-
kowice. 

Obydwa zespoły w  tym roku 
pretendują do walki o jak najwyższe 
cele. Zawodniczki z Pogórza wzmoc-
nione absolwentkami ze szkół 
z Gromnika i Ciężkowic w pierw-
szej kolejce zanotowały wyjazdowe 
zwycięstwo w Szerzynach, natomiast 
liderki pokonały na wyjeździe UKS 
Jedynkę Tarnów. Zapowiadał się więc 
ciekawy pojedynek. Licznie zgroma-
dzona publiczność nie zawiodła się. 
I set liderki zaczęły od prowadzenia 
(6-1), chwilowa dekoncentracja 

i o przewadze tuchowianki mogły 
zapomnieć, problemy z  przyję-
ciem połączone z kilkoma błędami 
własnym i  rywalki odjechały na 
bezpieczną przewagę, której nie 
oddały już do końca seta. II set to 
okres wyrównanej gry, w której zespół 
z Tuchowa doprowadził do remisu. 
Trzeci set ponownie dla rywalek. Set 
IV najlepszy w wykonaniu  tucho-
wianek. Uzyskanie dużej przewagi 
(19-10) pozwoliło na kontrolę sytu-
acji na boisku i ponowne doprowa-
dzenie do remisu. O zwycięstwie miał 
zadecydować decydujący set, którego 
doskonale rozpoczęły zawodniczki 
z Ciężkowic (0-5). Gra pod presją 
spowodowała nerwowość w zespole 
z Tuchowa, pomimo pogoni za wyni-
kiem i dokończenie na kilka „oczek” 

to zespół z Pogórza cieszył się z końco-
wego zwycięstwa. Na słowa uznania 
zasługują obydwa zespoły. Zawod-
niczki z  Tuchowa demonstrowały 
mocne ataki, zagrywkę oraz skuteczny 
blok. Zawodniczki z Pogórza impo-
nowały grą w obronie, dobrą organi-
zacją gry oraz przede wszystkim dużą 
cierpliwością w konstruowaniu akcji. 
Oby jak najwięcej tak emocjonujących 
pojedynków.

Zespół  UKS Lider Tuchów:
Natalia Kita, Elżbieta Lebryk, 

Ewelina Starostka, Gabriela Różycka, 
Kinga Schabowska, Emilia Kalupa, 
Sylwia Gogola, Beata Bartkiewicz, 
Anna Kozioł, Milena Kwiek, Alek-
sandra Gwóźdź, Patrycja Galas. 

Trener zespołu  
Sławomir Wasiek

II Kolejka PALS
UKS Lider MOSiR Tuchów vs 
Gwiazdy Pogórze Ciężkowice (2-3)

ZWYCIĘSTWO LIDEREK 
W I TURNIEJU LIGOWYM 
MAŁOPOLSKICH 
MISTRZOSTW KADETEK 
Sukcesem zakończył się 

I Turniej Ligowy  
Małopolskich 

Mistrzostw Kadetek.  
12 listopada w niedzielne 
przedpołudnie w hali spor-
towej CKZiU w Tuchowie 
UKS LIDER podejmował 
drużyny: MKS Ryglice oraz 
Pogoń Proszowice. Pozy-
tywnie nastawiony zespół 
z Tuchowa pokonał rówie-
śniczki z Proszowic (3-0) 
oraz drużynę z Ryglic (2-1). 
Nagrodą dla dziewczyn 
był awans do wyższej ligi 
rozgrywek.

Gratulacje dla całego zespołu. 

Tabela końcowa:
1. miejsce UKS Lider MOSiR 

Tuchów
2. miejsce MKS Ryglice 
3. miejsce Pogoń Proszowice
Reprezentacja: Kinga Schabowska (c), 

Beata Bartkiewicz, Emilia Kalupa, 
Weronika Hajduk, Joanna Kordela, 
Patrycja Galas, Aleksandra Gwóźdź, 
Sylwia Gogola, Zuzanna Majka, 
Zuzanna Kotecka, Milena Kwiek, 
Martyna Stańczyk.

Trener zespołu  
Sławomir Wasiek

UDANY WYSTĘP LIDEREK 
W TURNIEJU
NIEPODLEGŁOŚCI
Na sportowo drużyna 

UKS Lider Tuchów 
postanowiła uczcić 

Święto Niepodległości. 
W rozgrywanym 10 listo-
pada turnieju z okazji Dnia 
Niepodległości w Gromniku 
liderki zajęły II miejsce.

W pierwszym spotkaniu drużyna 
z Tuchowa pokonała zespół z Cięż-
kowic 2-0, w drugim tuchowianki 
nieznacznie uległy drużynie z Grom-
nika przegrywając w decydującym 

secie 2-1. Po turnieju drużyny otrzy-
mały pamiątkowe puchary oraz 
nagrody rzeczowe.

Najlepszą atakującą turnieju 
została Kinga Schabowska z UKS 
Lider Tuchów.

Reprezentacja: Anna Kozioł (C), 
Kinga Schabowska, Beata Bartkiewicz, 
Sylwia Gogola, Gabriela Różycka, 
Martyna Duran, Wiktoria Szcze-
pańska, Aleksandra Gwóźdź, Zuzanna 
Majka, Milena Kwiek.

Trener zespołu  
Sławomir Wasiek

W sobotę  
28 października br. 
najmłodsi judocy pod 

opieką Waldemara Dzigi 
uczestniczyli w turnieju 
rozgrywanym w Rzeszowie. 
Zawody odbywały się 
w trzech kategoriach 
wiekowych:  

rocznik 2005-2006,  
2007-2008, 2009 i młodsi.

Zawodnicy MOSiR Tuchów 
w poszczególnych kategoriach wago-
wych zajęli następujące miejsca:
1. miejsce – Tomasz Dziga,
2. miejsce – Justyna Burza, Nina Potok, 
Kamil Sterkowicz, Marcin Galas,

3. miejsce – Jan Dziga, Hubert Poręba, 
Zuzanna Gawron, Jakub Nakielny, 
Natasza Potok, Hubert Gut, Nataniel 
Sajdak.

Gratulacje dla zawodników 
i trenerów.

Źródło: tuchow.pl
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GRZEGORZNIEMIEC 

Ho Ho Ho Święty Mikołaj 
zbliża się dużymi 
krokami. Już dosłownie 

za kilka dni będziemy 
świadkami niecodziennego 
zdarzenia, do kina Promień 
w Tuchowie przybędzie 
sam Święty Mikołaj! Hura! 
W końcu nas odwiedzi! 
Chyba każdy z nas czeka na 
niego z uśmiechniętą minką.

W sumie nie ma się co dziwić – czer-
wony kostium, długa broda i worek 
pełen prezentów to niecodzienność. 
Ale czy byliście grzeczni w tym roku? 
Przekonamy się już niedługo, jednak 
mam nadzieję, że wszyscy się dobrze 
sprawowali i  zostaną obwarowani 
prezentami od Świętego Mikołaja. 
Jednym z  prezentów, które dotrą 
do kina Promień w Tuchowie będą 
bilety wstępu na filmy w promocyjnej 
cenie 10 zł dla każdego widza. Święty 
Mikołaj czeka na was 2, 3 i 6 grudnia 
w naszym kinie!

Za oknami już widać pierwsze 
oznaki zimy, a w kinie Promień nadal 
gorąco, a to za sprawą filmu Listy do 
M.3, który przyciągnął przed ekran 
kinowy blisko 1900 widzów. Mam 
nadzieję, że inne tytuły filmowe też 
będą tak oblegane jak ta świąteczna 
komedia, która rewelacyjnie bawiła 
całą widownię. Widać, że kino 
w naszej gminie było strzałem w „dzie-
siątkę”. Przy tym cieszy się dużą popu-
larnością i jest mile postrzegane przez 
widzów. Mam nadzieję, że w przy-
szłości uda nam się zbudować sale 
kameralną, która pozwoliłaby nam 
na poszerzenie repertuaru i dotarcie 
do większego grona odbiorców. Inwe-
stujmy w kulturę, dbajmy o rozwój 
swój, jak i młodego pokolenia.

   Pierwsza gwiazdka
M a ł y , 

odważny osiołek 
o  imieniu Bo 
tęskni za życiem 
z   d a l a  o d 
codziennej pracy 
w   w i e j sk i m 
młynie. Pewnego 
dnia zbiera się na 
odwagę i ucieka 
na wolność, by 

spełnić swe marzenia. Po drodze 
spotyka uroczą owieczkę Ruth, która 
przypadkowo odłączyła się od swej 
trzody, oraz gołębia o  wielkich 
aspiracjach. Wszyscy oni wspólnie 
z  zabawnymi wielbłądami oraz 
kilkoma nieco ekscentrycznymi 
zwierzętami podążają za gwiazdą. 
Wkrótce staną się niespodziewa-
nymi bohaterami najwspanialszej 
historii wszech czasów – opowieści 
o pierwszych świętach Bożego Naro-
dzenia.

Seanse: 
Wersja 2D
1 grudnia – 6 grudnia 
godz. 10:00*, 15:00, 17:00
8 grudnia – 13 grudnia 
godz. 10:00*,13:00, 17:00

13 grudnia seans o godz. 17:00 
zostaje odwołany

Uwaga! W dniach 2, 3 oraz  
6  grudnia  ceny  biletów 
wynoszą 10 zł dla wszystkich 
widzów

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

  Złe mamuśki 2: Jak prze-
twać święta

Idą święta, a to 
w  życiu każdej 
pani domu jak 
wiadomo szcze-
gólny czas. Tygo-
dnie harówki przy 
garach, walka 
wręcz przy skle-
powych ladach 
o najlepsze kąski, 

detektywistyczna praca w poszuki-
waniu prezentów dla całej rodziny. Po 
prostu pełnia szczęścia. Złe mamuśki 
dawno jednak zrzuciły kajdany 
perfekcyjnej pani domu i mogłyby 
się tym świątecznym czasem cieszyć 
z drinkiem w ręce, gdyby nie fakt, że 
zbliżają się jeźdźcy Apokalipsy, czyli 
ich szacowne mamusie: strażniczki 
rodzinnych tradycji, konserwatywne 
jak dąb Bartek i  surowe jak treser 
dzikich zwierząt. Czy naszym wyzwo-
lonym mamuśkom uda się przeka-
bacić własne rodzicielki i przeciągnąć 
je na weselszą stronę mocy? Święta to 
czas cudów!

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
1 grudnia – 6 grudnia godz. 19:30

Uwaga! W dniach 2, 3 oraz  
6  grudnia  ceny  biletów 
wynoszą 10 zł dla wszystkich 
widzów

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

   Między nami wampirami 
Tr z y n a s t o -

letni Tony od 
najmłodszych 
lat fascynuje się 
wszystkim, co 
n i e s a m ow i t e . 
Nie straszne 
mu ani cmen-
tarze, ani stare 
zamczyska. Kiedy 
rodzice zabierają 

go na wycieczkę do odległej Tran-
sylwanii, radość chłopca nie zna 
granic. Wszystko staje się jeszcze 
ciekawsze i  zabawniejsze, gdy na 
miejscu Tony poznaje… prawdzi-
wego wampira. Vigo, podobnie 
jak on sam, ma trzynaście lat i  jest 
najbardziej rozrywkowym przed-
stawicielem swojego gatunku. Od 
straszenia ludzi woli robienie im 
psikusów, a nad picie krwi przekłada 
smak soku z buraczków! Odtąd Tony 
i jego nowy kumpel wampirek prze-
żyją razem wiele zdumiewających 
przygód, odkryją sekret latających 
krów oraz pokrzyżują złośliwe plany 
Pana Kołeckiego – niestrudzonego 
łowcy wampirów.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami 
8 grudnia – 14 grudnia 
godz. 15:00

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

  Thor Ragnarok 
Thor zostaje 

uwięziony po 
drugiej stronie 
wszechświata. 
O s ł a b i o n y 
i  pozbawiony 
młot a  mus i 
znaleźć sposób, 
by powrócić 
do  Asgardu 
i  stawić czoła 

bezwzględnej i  wszechpotężnej 
Heli oraz powstrzymać Ragnarok – 
„zmierzch bogów”, zagładę świata 
i  całej asgardzkiej cywilizacji. 
Przedtem jednak musi stanąć do 
gladiatorskiego pojedynku na śmierć 
i  życie z byłym sprzymierzeńcem 
i  członkiem drużyny Avengers – 
niesamowitym Hulkiem!

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem 
8 grudnia – 14 grudnia 
godz. 19:30

CENY BILETóW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł 

   Coco
B o h at e r e m 

f i l m u  j e s t 
Miguel. W  jego 
rodzinie  od 
pokoleń muzyka 
jest zakazana. 
Jednak Miguel 
marzy, by pójść 
w ślady swojego 
idola, wielkiego 
muzyka Ernesta 

de la Cruza. Zdesperowany chce 
udowodnić światu swój talent, a to – za 
sprawą serii przedziwnych wydarzeń 
– doprowadzi go do niezwykle kolo-
rowej Krainy Umarłych. Po drodze 
spotyka uroczego oszusta Hectora. 
Wspólnie spróbują rozwikłać tajem-
nicę z przeszłości rodziny Miguela...

Seanse: 
Wersja 3D 
15 grudnia – 20 grudnia 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D 
22, 27 grudnia 
godz. 10:00*, 15:00
29, 30 grudnia 
godz. 10:00*, 15:00
2 stycznia - 3 stycznia 2018 r.
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

   Mikołaj w każdym z nas
Nie musisz 

być dorosły ani 
bogaty, aby dla 
swych bliskich 
stać się Miko-
łajem. A  gdy 
o d k r y j e s z 
piękno ciepłych, 
r o d z i n n y c h 
świąt i  podzie-
lisz się tą rado-

ścią z ważnymi dla ciebie osobami, 
kto wie, może spotkasz Świętego 
Mikołaja we własnej osobie. To jest 
właśnie filmowa opowieść o takim 
spotkaniu...

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
15 grudnia – 20 grudnia 
godz. 17:00

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

   Cicha noc
Adam (Dawid 

Ogrodnik), na 
co dzień pracu-
jący za granicą, 
w   Wi g i l i ę 
Bożego Naro-
dzenia odwiedza 
swój rodzinny 
dom na polskiej 
p r o w i n c j i . 
Z   p o czątku 

ukrywa prawdziwy powód tej 
nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce 
zaczyna wprowadzać kolejnych 
krewnych w  swoje plany. Szcze-
gólną rolę do odegrania w intrydze 
ma jego ojciec (Arkadiusz Jakubik), 
brat (Tomasz Ziętek), z  którym 
Adam jest w konflikcie oraz siostra 
(Maria Dębska) z mężem (Tomasz 
Schuchardt). Sytuacja komplikuje się 
jeszcze bardziej, gdy świąteczny gość 
oznajmia, że zostanie ojcem. Wtedy, 
zgodnie z polską tradycją, na stole 
pojawia się alkohol. Nikt z rodziny 
nie spodziewa się, jak wielki wpływ 
na życie ich wszystkich będą miały 
dalsze wydarzenia tej wigilijnej nocy.

Seanse: 
Wersja 2D
15 grudnia – 20 grudnia 
godz. 19:30

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

   Na karu-
zeli życia 

Historia czte-
rech postaci, 
których losy spla-
tają się w słynnym 
parku rozrywki 
na Coney Island 
w latach 50. ubie-
głego wieku.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
22, 27 grudnia godz. 17:00
29, 30 grudnia godz. 17:00
2 stycznia - 3 stycznia 2018 r.
godz. 17:00
CENY BILETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Liga sprawiedliwości  
Zainspirowany 

ofiarnym czynem 
Supermana Bruce 
Wayne odzyskał 
wiarę w ludzkość. 
Prosi swojego 
nowego sprzy-
mierzeńca, Dianę 
Prince, o pomoc 
w  pokonaniu 
jeszcze potęż-

niejszego wroga. Nie tracąc czasu, 
Batman i Wonder Woman starają się 
znaleźć i przekonać do współpracy 
grupę metaludzi, która ma stanąć 
do walki z  nowym zagrożeniem. 
Jednak mimo utworzenia jedynej 
w  swoim rodzaju ligi superboha-
terów, złożonej z Batmana, Wonder 
Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha, 
może być już za późno na uratowanie 
planety przed atakiem katastroficz-
nych rozmiarów.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem 
22, 27 grudnia godz. 19:30
29, 30 grudnia godz. 19:30
2 stycznia - 3 stycznia 2018 r.
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 

ZAPRASZAMY!

Świąteczny klimat w kinie Promień!

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 
oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien
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Eliminacje 
rejonowe do XXIV 
Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd  

i Pastorałek  
im. ks. K. Szwarlika 

w Będzinie

Dom Kultury 
w Tuchowie 

7 grudnia 
(czwartek) 

2017 r.
godz. 10.00

ZAPRASZAMY!

V Gminny 
Konkurs 
Świątecznej 

Piosenki 
Obcojęzycznej 

 
Dom Kultury 
w Tuchowie
21 grudnia 
(czwartek) 
godz. 9.00

REJESTRACJA
potencjalnych
dawców szpiku

z Fundacją 
DKMS

20 grudnia (środa) 
2017 r.

od godz. 7.00

Szkoła
Podstawowa
w Tuchowie

Inicjatywa Misyjnego 
Jarmarku z Aniołami 
powstała 11 lat temu 

w Redemptorystowskim 
Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Misji (RSPM) działającym 
przy tuchowskim semi-
narium redemptorystów. 
Każdego roku liczba osób 
zaangażowanych i uczest-
niczących jest coraz 
większa. Jest to wydarzenie, 
które już na stałe wpisało 
się w przedświąteczny, 
tuchowski kalendarz. 

Zebrane fundusze trafiają na 
konkretne cele. Co roku w trakcie 
jarmarku, przed każdą Eucharystią, 
przypominamy i pokazujemy na co 
zbieraliśmy pieniądze rok wcześniej 
i  jak zostały one rozdysponowane. 
Dzięki temu uczestnicy jarmarku 
widzą, że ich wsparcie ma sens. 
W ubiegłym roku zebraliśmy rekor-
dową jak do tej pory kwotę 25 000 zł. 
Otrzymane ofiary przekazaliśmy do 
Afryki, na budowę kościoła w Ouaga-
dougou, w Burkina Faso. Dwa lata 
temu zebrane pieniądze trafiły do 
Rosji, a trzy lata temu do Albanii. 

Jarmark rozpoczynamy około 
godziny 7.00, po pierwszej Eucharystii 

w III Niedzielę Adwentu, 17 grudnia 
2017 roku, na dziedzińcu przed sank-
tuarium w Tuchowie. Na straganach, 
już tradycyjnie, pojawią się ozdoby 
świąteczne wielu rodzajów, stroiki, 
aniołki… Ponadto będzie możliwość 
zjedzenia czegoś na ciepło, napicia się 
herbaty czy zaopatrzenia w różnego 
rodzaju wypieki. Zakończenie planu-
jemy na godzinę 19.30, czyli po ostat-
niej Eucharystii. Wtedy udamy się 
jeszcze na pobliskie dróżki różańcowe, 
by podziękować za każdego z ofiaro-

dawców i modlić się za o. Stanisława 
Staniewskiego CSsR i jego parafian 
w Mińsku na Białorusi.

Celem jarmarku jest zbiórka 
pieniędzy. Pragniemy jednak przy-
pominać również o  tym, że każdy 
chrześcijanin jest misjonarzem. Nasza 
inicjatywa ukazuje, że ci spośród nas, 
którzy nigdy nie pojadą na misje 
zagraniczne, mają możliwość w inny 
sposób świadczyć o  Chrystusie – 
modlitwą, ofiarowaniem cierpienia 
czy właśnie materialnie.

To wydarzenie jest także okazją 
do budowania solidarności między 
ludźmi. W tym roku, podobnie jak 
w roku ubiegłym, wiele osób i insty-
tucji zaangażowało się w przygoto-
wania (w tym momencie jest to już 
kilkanaście instytucji i  dziesiątki 
osób nie tylko z Tuchowa i okolic, ale 
również z całej Polski). To świadczy 
o wrażliwości i coraz większej świa-
domości, że jako chrześcijanin jestem 
uczniem-misjonarzem i że naprawdę 
mogę pomóc potrzebującym.

Bardzo serdecznie zapraszamy do 
współpracy każdą osobę, również 
taką, która nie może nas wspomóc 
materialnie, ale swoją modlitwą chce 
wspierać budowę kościoła w Mińsku 
na Białorusi. Jest to nie mniej ważny 
wkład w to ważne dzieło, za który już 
teraz z serca dziękujemy.

br. Karol Łukaszczyk CSsR 
odpowiedzialny za obsługę 

medialną

Przyjdź koniecznie! 
Kto wie, może będzie też 
jakaś niespodzianka?!
Możesz też zamówić bilet okolicznościowy 
pojedynczy lub grupowy, na gwiazdkę, 
święta, urodziny czy imieniny 
lub zupełnie z innej okazji,
z dedykacją lub według 
własnego życzenia i pomysłu 
– będzie to naprawdę

super prezent!
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Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem... 

16 grudnia (sobota) godz. 13.00

Jak co roku,  
na tuchowskim 
rynku strażacy  

z OSP w Tuchowie 
będą rozdawali 

sianko  
na wigilijny stół:

16 grudnia 
(sobota)  

w godzinach
od 8.00 do 13.00

17 grudnia 
(niedziela) 

w godzinach 
od 9.00 do 13.00

III WIGILIA  
NA TUCHOWSKIM RYNKU

„Wigilii czas, 
każe nam u stołu stać,
Łamać chleb, 
razem trwać (…)”

PROGRAM:

 Świąteczne życzenia Burmistrza Tuchowa  
 Łamanie opłatkiem 
 Wigilijny posiłek 
 Wspólne kolędowanie  
    przy tuchowskiej szopce i choince 
 Kiermasze świąteczne

Mieszkańców miasta i gminy serdecznie zapraszają: 
Burmistrz Tuchowa, Przewodniczący Rady Miejskiej, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   

Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie, Młodzieżowa Rada Gminy, Dom Kultury w Tuchowie

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ 

„… ŻEBY BETLEJEM ZACZĘŁO SIĘ W TUCHOWIE…”

Zorganizowany przez

Fundację Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego

pod patronatem Burmistrza Tuchowa

TUCHOWSKI RYNEK 
16 grudnia 

od godz. 9.00 do13.00

17 grudnia 
od godz. 9.00 

Jeśli weźmiesz udział w Świątecznym Kiermaszu  
na tuchowskim Rynku, dołączysz do tych, którzy tu –  

w lokalnym środowisku – już od czterech lat podejmują  
ciekawe działania po to, żeby życie każdego seniora  

nie było zamknięte w czterech ścianach, a starość pozostawała 
przyjaciółką, która zawsze ze sobą coś nowego przyniesie.
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 by FreePik

•	 przyjdź, a poczujesz atmosferę 
nadchodzących świąt 

•	 sprawisz sobie lub komuś bożo-
narodzeniowy prezent, którym 
w tym roku mogą być m. in.

 � choinki ażurowe  
i szyszkowe

 � bombki sznurkowe  
i decoupage  
na żarówkach

 � lampiony
 � wianuszki z żywej jedliny 
i wikliny  
papierowej

K i e r m a s z 
p r a c    ś w i ąte c z nyc h 
wykonanych przez uczestników 
Warsztatów Terapii zajęciowej 
w Karwodrzy

 

16 grudnia 
od godz. 9.00  do 13.00

17 grudnia 
od godz. 9.00 

na 
tuchowskim

rynku 


