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„Bóg jest dla wszystkich”  
I Tuchowski Orszak Trzech Króli

Koncert noworoczny Parafialnej 
Orkiestry Dętej z Siedlisk  
i SChM z Tuchowa

Obchody 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości  
w gminie Tuchów

Ppłk Kazimierz 
Sosnkowski 
(1885-1969)  
dowódca  
I Brygady  
Legionów  
Polskich  
w bitwie pod 
Łowczówkiem

Artykuł jest drugim 
z cyklu tekstów poświę-
conych patronom 

Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego 
w Tuchowie.

Lilianna Lipka przybliża biografię 
Kazimierza Sosnkowskiego. Był 
on człowiekiem nietuzinkowym, 
wszechstronnie uzdolnionym, 
jednym z  wybitnych dowódców 
I Brygady Legionów Polskich, współ-
pracownikiem Józefa Piłsudskiego, 
który pisał o nim, iż niezrównana 
uwaga osobista z  jednej strony, 
z drugiej zaś, i to przede wszystkim, 
niesłychanie zimna krew, niezmącona 
przytomność i  zdolność orientacji 
w  najcięższych sytuacjach, umie-
jętność rozkazywania i dowodzenia 
zdobyły Sosnkowskiemu zewsząd 
najwyższe uznanie. 
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„Jodłówka  
Tuchowska – 
zielone płuca 
Tuchowa”

Co jest wyjątkowego 
w największej  
z 12 wsi gminy 

Tuchów? Co wyróżnia 
Jodłówkę Tuchowską na tle 
innych miejscowości?  
Co jest jej największym 
atutem i walorem?

Odpowiedzi na te i na wiele innych 
pytań w rozmowie Sławomira Mikosa 
– współzałożyciela inicjatywy ekolo-
gicznej „Powietrze Tuchów” z Rado-
sławem Osiką, prezesem Stowarzy-
szenia Rozwoju Jodłówki Tuchowskiej 
i  Jej Mieszkańców, a  jednocześnie 
sołtysem tej wsi oraz radnym gminy 
Tuchów. 
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Rozmowa 
z burmistrzem 
Tuchowa 

 str. 3

CKZiU wydało okolicznościowy 
kalendarz

W związku z 100. rocz-
nicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości 

Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego 
im. Bohaterów Bitwy pod 
Łowczówkiem w Tuchowie 
wydało okolicznościowy 
kalendarz na rok 2018. 

Celem tej inicjatywy jest utrwa-
lenie pamięci nie tylko o odzyskanej 

wiek temu wolności, 
ale przede wszystkim 
o  tych, którzy – 
nierzadko życiem 
własnym – się do tego 
przyczynili. Kalendarz 
zawiera wizerunki 
i  informacje doty-
czące bohaterów spod 
Łowczówka – patronów Centrum.

 str. 6-8

6 stycznia br. w uroczy-
stość Objawienia 
Pańskiego po raz 

pierwszy w historii zorgani-
zowany został w Tuchowie 
Orszak Trzech Króli. 

Orszak wyruszył z bazyliki mniej-
szej i przeszedł ulicami miasta: Wysoką, 
Tarnowską, Zieloną, Jana Pawła II, 

Mickiewicza, Rynek. Po drodze zapre-
zentowanych zostało pięć jasełkowych 
scenek. Zakończenie miało miejsce  
w tuchowskim amfiteatrze, który stał 
się szopką dla nowonarodzonego 
Jezusa. Było to piękne i widowiskowe 
wydarzenie, w którym licznie wzięli 
udział mieszkańcy miasta i gminy.
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W sobotę 27 stycznia br.  
w sali widowiskowej 
Domu Kultury 

w Tuchowie byliśmy świad-
kami niezwykłego koncertu 
w wykonaniu Parafialnej 
Orkiestry Dętej z Siedlisk 
pod batutą Bogdana Stefana 
i Sanktuaryjnego Chóru 
Mieszanego pod dyrekcją 
Jana M. Gładysza z towarzy-
szeniem solistek Alicji Rusin 
i Gabrieli Sołtys.

Wykonawcy zachwycili licznie zgro-
madzoną publiczność, która nagrodziła 
ich gromkimi brawami. O koncercie, 
jego wykonawcach i wrażeniach publicz-
ności można powiedzieć tak, jak ujął to 
Wilhelm Richard Wagner – Muzyka to 
początek i koniec wszelkiej mowy. 

Życzymy Orkiestrze i Chórowi wielu 
wspaniałych koncertów i muzycznych 
sukcesów – śpiewajcie i grajcie całym 
sercem oraz swoim życiem. 
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Tuchów DRUKARNIA
P o l i g r a f i a 
R e d e m p t o r y s t ó w

Melaniusze wręczone

W tym roku kapituła 
przyznała  
6 wyróżnień, 

statuetką „Melaniusz” za 
zasługi dla rozwoju miasta 
i gminy Tuchów uhono-
rowani zostali: Krystyna 
Baniowska-Stąsiek, Lidia 
Kubit, Jadwiga Salamon, 
Władysława Stefańska, 
Maciej Nalepka (wyróż-
nienie odebrała siostra) oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dąbrówce Tuchow-
skiej. Uroczyste wręczenie 
statuetek miało miejsce 
w czwartek 25 stycznia br. 
w Domu Kultury w Tuchowie 

podczas spotkania nowo-
rocznego.

Statuetki zasłużonym wręczył 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś 
wraz z  przewodniczącym Rady  
Miejskiej Ryszardem Wroną  
i  wiceburmistrzem Kazimierzem 
Kurczabem. Serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy zespołowi perku-
syjnemu ze Szkoły Muzycznej I  st. 
w Tuchowie pod kierunkiem Rafała 
Pawlaka za uświetnienie tej uroczy-
stości.

Prezentujemy uhonorowanych 
statuetką „Melaniusz”.
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W odpowiedzi na 
apel prezydenta RP 
Andrzeja Dudy gmina 

Tuchów rozpoczęła święto-
wanie jubileuszu 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 
Opracowany został program 
obchodów, w ramach 
którego zaplanowano wiele 
wydarzeń kulturalnych, 
uroczystości patriotycz-
nych, sesji historycznych, 
koncertów i konkursów.

W narodowe świętowanie włączają 
się szkoły, instytucje, organizacje 
oraz mieszkańcy. Obchody gminne 
zainaugurowały koncerty dedyko-

wane Polsce w wykonaniu uczniów 
Społecznego Ogniska Muzycznego  
(30 stycznia br.) oraz Szkoły Muzycznej 
I st. w Tuchowie (31 stycznia br.), które 
odbyły się w sali widowiskowej Domu 
Kultury w Tuchowie.

Burmistrz Tuchowa Adam 
Drogoś oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Wrona 
zapraszają wszystkich do wspólnego 
uczestnictwa w tym wielkim naro-
dowym świętowaniu niepodległości. 
Zachęcają do kontaktu osoby i insty-
tucje, które chcą wnieść do programu 
gminnego własne wydarzenia przygo-
towywane na tę okazję.

 str. 4
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Pani Krystyna 
Baniowska-
-Stąsiek

… za inicjatywę i organizację tuchow-
skich międzynarodowych plenerów malar-
skich „Sacrum” oraz pełnienie funkcji ich 
kuratora

Pani Krystyna Baniowska-Stąsiek 
– Dyplom na Wydziale Sztuk Pięk-

nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w  Toruniu uzyskała w  1969  r. Przez 
wiele lat była dyrektorką Biura Wystaw 
Artystycznych w Tarnowie. Swoje prace 
wystawiała na licznych indywidual-
nych i zbiorowych wystawach tarnow-
skich i  ogólnopolskich. W  roku 2002 
zainicjowała w  Tuchowie międzyna-
rodowe plenery malarskie pod nazwą 
„Sacrum”, gdyż – jak uważa – wszystko,  
co nas otacza, zasługuje na to miano. Raz 
w roku, w okresie letnim odbywają się one 
w naszym mieście. Od pierwszego pleneru 
jest ich kuratorką, co za każdym razem 

wymaga wielomiesięcznych wcześniejszych 
uzgodnień i przygotowań. Do udziału 
w nich zaprasza uznanych artystów z wielu 
krajów (m.in. z Łotwy, Ukrainy, Czech, 
Azerbejdżanu, Słowacji, Austrii, Francji) 
oraz wielu miast w Polsce. Są to zazwyczaj 
absolwenci artystycznych uczelni; jednak 
kuratorka dba też, aby podczas plenerów 
młodzi artyści mogli pod okiem doświad-
czonych doskonalić swój warsztat. Finałem 
każdego pleneru jest wernisaż, który staje 
się znaczącym wydarzeniem kulturalnym 
w mieście. Dzięki tym plenerom w klasz-
torze oo. Redemptorystów zgromadzono 

wiele obrazów o  tematyce religijnej. 
Stanowią okazałą i ciągle powiększającą się 
kolekcję, której wartość z każdym rokiem 
wzrasta. Kilka obrazów z tych plenerów 
zdobi ściany tuchowskiego ratusza. Wiele 
z  tych dzieł przedstawiających tutejsze 
zabytki i krajobrazy sławi naszą okolicę 
w licznych domach w Polsce i poza nią. 
Krystyna Baniowska-Stąsiek jest postacią, 
która wpisała się w  wakacyjny pejzaż 
Tuchowa; pojawi się także w obecnym roku, 
ponieważ – jak w latach poprzednich – 
zorganizuje tu kolejny – XIX już – plener 
malarski „Sacrum”.

Pani  
Lidia Kubit

… za skuteczne dążenia do nawią-
zywania i  zacieśniania różnora-
kich kontaktów między Tuchowem 
a niemieckim Illingen

Pani Lidia Kubit, z domu Galas, jest 
rodowitą tuchowianką. Kontynuując 
rodzinne tradycje, była nauczycielką 
języka niemieckiego w  tuchowskim 

liceum, mocno zaangażowaną we współ-
pracę i organizację wymiany z uczniami 
z partnerskiego miasta Illingen w Niem-
czech. Przez uczniów swojej szkoły, a także 
niemiecką młodzież wspominana jest jako 
oddany i pełen pasji pedagog. Jest także 
tłumaczem przysięgłym z języka niemiec-
kiego i w ten sposób pomaga wielu miesz-
kańcom, którzy liczą na profesjonalną 
usługę w tej dziedzinie. Dokonuje także 
przekładów różnych tekstów urzędowych 
władz miejskich obydwu zaprzyjaźnionych 
miejscowości. Teksty w jej tłumaczeniu 
bardzo często drukowane są w lokalnej 

prasie niemieckiej i polskiej. Od wielu lat 
społecznie działa na rzecz przełamywania 
wzajemnych uprzedzeń wśród Polaków 
i Niemców, czego najlepszym dowodem 
jest stała współpraca z  Niemiecko-
-Polskim Kręgiem Przyjaciół, jak i aktywny 
udział w tworzeniu jego odpowiednika 
w Tuchowie. Współorganizuje i koordynuje 
wyjazdy tuchowian do bliźniaczego miasta, 
jak i przyjazdy tamtejszych mieszkańców 
do nas, służąc wiedzą translatorską, która 
jest bardzo wysoko oceniana. Przekazy-
wanie wiedzy niemieckim przyjaciołom 
o naszym mieście i jego historii i teraźniej-

szości oraz postawa p. Lidii Kubit stawiają ją 
w rzędzie osób promujących Tuchów i nasz 
region. Bezinteresownie poświęca także 
czas na wszelkie działania podtrzymujące 
kontakty między obu miastami; wśród 
przykładów można wymienić tłumaczenie 
niemieckich bajek nadesłanych na 
literacki konkurs, organizowany przez 
Towarzystwo Miłośników Tuchowa, 
i korespondencji między zaprzyjaźnio-
nymi chórami z obu miast czy też pomoc 
w nawiązaniu kontaktów między szkołami 
muzycznymi, a także indywidualnych 
relacji rodzinnych.

Pani Jadwiga 
Salamon

… za krzewienie lokalnego patrio-
tyzmu poprzez liczne publikacje i dzia-
łalność społeczną na rzecz małej ojczyzny 

Pani Jadwiga Salamon – pochodzi 
z  Karwodrzy. Od wielu lat mieszka 
w Tarnowie, pomimo tego pozostaje wierną 
lokalną patriotką, interesuje się przeszło-
ścią i teraźniejszością swojej rodzinnej wsi, 

o czym świadczy jej długoletnia działal-
ność społeczna. Pracując jako pielęgniarka, 
zdobywała kolejne stopnie wszechstron-
nego wykształcenia, m.in. w  Studium 
Nauczycielskim Średnich Szkół Medycz-
nych w Warszawie, Instytucie Pedagogiki 
UJ w Krakowie, Instytucie Teologicznym 
w Tarnowie. Tytuł doktora nauk huma-
nistycznych w zakresie filozofii uzyskała 
na UJ. Prowadziła zajęcia dydaktyczne 
z zakresu pielęgniarstwa, podstaw etyki 
i filozofii m.in. w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Tarnowie. Obecnie 
na emeryturze. Od 1993 roku pracuje 

społecznie w redakcji biuletynu sanktu-
aryjno-parafialnego „Chorągiew Maryi” 
przy parafii Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Tuchowie. Z wielkim 
oddaniem i odpowiedzialnością podej-
muje zadania współtworzenia historii tej 
lokalnej gazety. Opublikowała tu około 
70 artykułów, w większości dotyczących 
jej rodzinnej wsi. Była współorganiza-
torem spotkania redakcji gazet parafial-
nych z południowej Polski w Tuchowie. 
Jest autorką m.in. monografii rodzinnej 
wsi „Pozdrowienia z Karwodrzy” (2001), 
książki „Ukryci bohaterowie” (1993), 

a także współautorką wielu publikacji, 
w tym tomików wierszy („Mój Tarnów”, 
„Nasz Papież”). Od 1997 r. publikuje na 
łamach „Tuchowskich Wieści”, podej-
mując różnorodną tematykę (biografie 
osób zasłużonych dla Karwodrzy, 
Tuchowa, ziemi tarnowskiej, impresje 
z  podróży po świecie). Nie ustaje 
w  działaniach na rzecz krzewienia 
patriotyzmu lokalnego, pielęgnowania 
polskości, rozwoju świadomości naro-
dowej, szerzenia kultury i etyki, potwier-
dzając, że autentyczny społecznik nie 
liczy godzin, a nawet… lat. 

Pan Maciej 
Nalepka

… za wybitne osiągnięcia sportowe, 
a  tym samym promocję rodzinnego 
miasta w kraju i za granicą 

Pan Maciej Nalepka – rodowity 
tuchowianin. Od najmłodszych lat 
związany ze sportem, wielokrotny repre-
zentant Polski w tenisie stołowym osób 
niepełnosprawnych oraz wielokrotny 
mistrz Polski we wszystkich kategoriach 
(singiel, debel i drużynowo). Jest wielo-
krotnym medalistą turniejów międzyna-
rodowych, zaliczanych do rankingu świa-
towego: brązowy medalista mistrzostw 

Europy we włoskim Lignano (2013) 
i duńskim Vejle (2015), srebrny meda-
lista mistrzostw świata w Pekinie (2014).  
1 stycznia 2016 r. zakwalifikował się 
do Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 
w  Rio  de  Janeiro – jako pierwszy 
tuchowianin w historii. Jest zrzeszony 
w  Klubie IKS „Jezioro” Tarnobrzeg, 
dla którego zdobył już łącznie kilka-
dziesiąt  medali, z  czego ponad 20 

na mistrzostwach Polski. Pod koniec 
2017 r. brał udział w Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Osób Niepełno-
sprawnych w Gdańsku, gdzie wywalczył  
2 złote medale i okazał się bezkonkuren-
cyjny w grze pojedynczej i deblowej – tym 
samym zdobył dwa tytuły mistrza Polski. 
Jest więc p. Maciej Nalepka mistrzem 
na światowym poziomie w swojej dzie-
dzinie, docenionym w Polsce i na świecie.

Pani 
Władysława 
Stefańska

…za działalność społeczną na rzecz 
osób niepełnosprawnych w myśl zasady: 
Swoją radość można znaleźć w radości 
innych – to jest właśnie tajemnica szczę-
ścia.

Pani Władysława Stefańska – od 33 lat 
jest zaangażowana w pomoc drugiemu 
człowiekowi; od 2003 r. pełni funkcję 
dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Karwodrzy. Ukończyła Wydział Nauk 
Społecznych (kierunek socjologia) Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, odbyła też 

studia podyplomowe na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w  zakresie organizacji 
i metod pomocy społecznej oraz w Mało-
polskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Tarnowie w zakresie zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy oraz ochrony 
środowiska. Kiedy objęła funkcję dyrektora 
DPS w Karwodrzy, poświęciła się pracy 
na rzecz osób upośledzonych. W swojej 
działalności wprowadzała nowatorskie 
rozwiązania w pomocy społecznej nie 
tylko w gminie Tuchów. W 2005 r. utwo-
rzyła Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Przyjaźń”, a następnie 
prowadzone przez to Stowarzyszenie 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Obecnie 
objętych jest nimi 30 osób z różnymi defek-
tami zdrowotnymi. W 2007 r. doprowadziła 
do utworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Karwodrzy (działającego 

przy DPS). Stanowi on ośrodek dziennego 
wsparcia dla 30 niepełnosprawnych osób, 
stanowi też oparcie dla rodzin borykających 
się z problemami zdrowotnymi. Udział 
w nich ma duży wpływ na poprawę ich 
funkcjonowania w społecznej przestrzeni. 
Obecnie w DPS w Karwodrzy przebywa 
80 niepełnosprawnych psychicznie i inte-
lektualnie kobiet; zespół kierowany przez 
p. Władysławę Stefańską zapewnia im 
poczucie domowego bezpieczeństwa, 
którego nie mogą zapewnić ich rodziny.

Od wielu lat organizuje rokrocznie Mało-
polskie Przeglądy Zespołów Kolędniczych 
Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej  
im. Stanisława Kurczaba, które 
weszły na stałe do kalendarza  
imprez kulturalnych powiatu tarnowskiego. 
To wielkie wydarzenie dla pensjonariuszy 
DPS-ów przyczynia się do poprawy ich 

samopoczucia, daje im pozytywną energię, 
wywołuje ich radość i wzruszenie. Organi-
zatorka współpracuje ze Starostwem Powia-
towym w Tarnowie, Powiatowym Centrum 
Opieki Społecznej, Urzędem Gminy 
w Tuchowie, klasztorem oo. Redempto-
rystów, Domem Kultury w Tuchowie, gdzie 
odbywają się te przeglądy.

Jako dyrektorka DPS w Karwodrzy 
zabiegała o różne dotacje, w tym także 
unijne. Za jedną z nich została wybudo-
wana ekowiata, będąca miejscem corocz-
nych spotkań integracyjnych, zajęć dla 
wolontariatu. Jej starania przyczyniły się 
do pozytywnego zakończenia rokowań 
związanych z  wykupem od właścicieli 
przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego, przy 
udziale finansowym gminy Tuchów, całego 
pięknego zespołu dworsko-pałacowego, 
wpisanego do rejestru zabytków.

UHONOROWANI STATUETKĄ "MELANIUSZ"   
ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU MIASTA I GMINY TUCHÓW 2017/2018
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– rozmawiał Janusz Kowalski

Ochotnicza 
Straż 
Pożarna 
w Dąbrówce 
Tuchowskiej

… za 70-letnią działalność na rzecz 
społeczności lokalnej, a  zwłaszcza 
za pracę z młodzieżą w myśl hasła:  
Wstępując do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej, 
nawet się nie zorientujesz, kiedy 
niesienie pomocy innym stanie się 
twoją pasją 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dąbrówce Tuchowskiej

Założona w 1948 roku Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej 
obchodzi w bieżącym roku jubileusz 
70-lecia. Obecnie zrzesza 96 czyn-
nych członków (w tym 7 honorowych 
seniorów, wśród których jest jeden 
z założycieli jednostki) i 40 młodych 

w wieku do 18 lat, 
którzy w większości 

są synami i wnukami 
założycieli, czyli 
k o n t y n u u j ą 
tradycje rodzinne. 
Wśród druhów jest 

30  specjalistycznie 
wyszkolonych ratow-

ników. Realizuje zadania 
związane z ochroną pożarniczą, 

co jest jej  zadaniem statutowym, jak 
staranie o sprzęt, pojazdy, remizę. Bierze 
udział w akcjach ratowniczych zwią-
zanych ze zdarzeniami drogowymi, 
pożarami, pomaga likwidować skutki 
różnego rodzaju kataklizmów, w tym 
szczególnie powodzi. Jest jednak także 
łącznikiem dla lokalnej społeczności. 
Kiedy po długich staraniach i pracy 
wielu druhów zbudowano siedzibę 
– remizę, jej część, mimo własnych 
potrzeb, strażacy przekazali na cele 
szkolne: szkołę podstawową i przed-
szkole, bo była to sprawa istotna dla 
całej społeczności wiejskiej. Strażacy 
angażują się także w działalność kultu-
ralno-sportową i charytatywną. Szcze-
gólny nacisk kładą na pracę z młodzieżą, 

zarówno na typowe strażackie szkolenie 
sprawnościowe, jak i tworzenie pozy-
tywnych postaw. Dowodem na to niech 
będą zawody sportowo-pożarnicze 
w gminie i rejonie, których zwycięz-
cami są bardzo często właśnie młodzi 
strażacy z Dąbrówki. Od czterech lat 
jednostka współorganizuje ogólno-
polską akcję honorowego krwiodawstwa 
„Ognisty strażak – gorąca krew”. Potrafili 
zmobilizować ok. 300 dawców i zebrać 
ok. 50 litrów krwi. Chcąc utrzymać 
wysoką sprawność, jednostka samo-
dzielnie stara się pozyskiwać zewnętrz-
nych sponsorów na pokrycie kosztów 
funkcjonowania, jak również innych 
wydatków. W 2017 r. sami zaprojek-
towali i  zrealizowali największe do 
tej pory przedsięwzięcie, którym jest 
projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich pod nazwą: „Kreujemy, budujemy 
i umacniamy aktywne społeczeństwo 
obywatelskie w gminie Tuchów”. Przed-
sięwzięcie to – jak sami strażacy mówią 
– było całkiem nowym doświadczeniem 
w ich działalności, do którego realizacji 
przystąpili jak do kolejnego wyzwania, 
kierując się hasłem: „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”.   

Z ogromnym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. MARIANA KRASA
Rodzinie i Najbliższym 

Zmarłego

składamy
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu 

Niezwykłość osoby Śp. Mariana Krasa pozostanie
na zawsze w naszej pamięci

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na 
zawsze naszego kolegi i przyjaciela Pana Mariana Krasa. 

Pan Marian Kras długoletni nauczyciel Liceum Peda-
gogicznego i  Studium Nauczycielskiego w  Tarnowie, 
następnie Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Tech-
nikum w Tuchowie ppor. Armii Krajowej pozostaje w naszej pamięci jako 
wzór do naśladowania. Za swoją pracę zawodową, społeczną w wielu orga-
nizacjach m.in. w OSP w Tuchowie i związkową w Związku Nauczycielstwa 
Polskiego był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Był Kawalerem Orderu 
Odrodzenia Polski, posiadał Złoty Krzyż Zasługi, liczne odznaczenia orga-
nizacyjne i kombatanckie. Za pracę w Związku Nauczycielstwa Polskiego 
otrzymał Złotą Odznakę ZNP, najwyższe odznaczenie w ZNP i honorową 
„Odznakę za 50 lat przynależności do ZNP”. Był niekwestionowanym auto-
rytetem, co w czasach kiedy o autorytety coraz trudniej strata jest jeszcze 
bardziej bolesna. Był dobrym człowiekiem. 
Pogrzeb odbył się 25 stycznia 2018 roku na cmentarzu parafialnym w Tuchowie.

Żegnamy Cię, Kolego. Będziesz w naszej pamięci zawsze z nami.
W  imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Tuchowie i Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Tuchowie, 
Rodzinie Śp. Pana Mariana Krasa składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Przewodniczący OSeiR ZNP w Tuchowie
Stanisław Jaworski

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie 

Ryszard Wrona

Burmistrz Tuchowa
 

Adam Drogoś

Panie burmistrzu, można by 
powiedzieć, że Orszakiem 
Trzech Króli rozpoczyna-
liśmy nowy rok.

Niezupełnie tak, nowy rok rozpo-
czynaliśmy spotkaniem sylwestrowym 
na tuchowskim rynku, a orszak był 
sześć dni później. Cieszę się, że 
wspólnie z naszymi parafiami zorga-
nizowaliśmy I  Tuchowski Orszak 
Trzech Króli i tym samym dołączy-
liśmy do miast orszakowych w Polsce. 
Uważam, że jak na pierwszy raz był on 
dobrze zorganizowany oraz podobał 
się mieszkańcom. Bardzo się cieszę, 
że uczestniczyło w nim tak wiele osób. 
Byliśmy pod wrażeniem programów 
artystycznych przygotowanych przez 
nauczycieli i uczniów z naszych szkół. 
Na drodze orszakowej w różnych miej-
scach miasta pokazane były piękne 
scenki jasełkowe. Dziękuję za zaanga-
żowanie wszystkim, którzy pracowali 
przy jego przeprowadzeniu. Jestem 
przekonany, że za rok II Tuchowski 
Orszak Trzech Króli będzie jeszcze 
bardziej okazały i zgromadzi jeszcze 
większą liczbę mieszkańców.

Styczeń był bogaty w wiele 
wydarzeń, czy to już taka 
tuchowska tradycja?

Jest to tradycja, którą dyktuje czas 
świąteczno-karnawałowy oraz miesz-
kańcy zrzeszeni w różnych formach 
aktywności, dlatego w styczniu – jak 
co roku – organizowanych było wiele 
wydarzeń. Wspomnę o niektórych, 
bo wszystkich niepodobna wymie-
niać. W  bazylice mniejszej odbyły 
się dwa koncerty kolęd w wykonaniu 
Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego 
i  Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej, 
które jak zwykle cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Koncert chary-

tatywny dla „Nadziei” zorganizo-
wany w Domu Kultury zgromadził 
większość tuchowskich zespołów 
muzycznych i wokalnych, a zbiórka 
pieniędzy na budowę Ośrodka 
Opiekuńczo-Mieszkalnego zasiliła 
konto inwestycyjne Stowarzyszenia 
„Nadzieja” o kwotę prawie 3 tys. zł. 
Wolontariusze Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy podczas prowa-
dzonej akcji w Tuchowie zebrali blisko 
13,5 tys. zł. To po raz kolejny poka-
zuje, że mieszkańcy Tuchowa anga-
żują się w akcje charytatywne i chcą 
pomagać. 21 stycznia w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji byliśmy 
świadkami pięknego widowiska 
tanecznego. IX Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego zgromadził 
ponad 160 par tanecznych z różnych 
zakątków Polski. Jest to impreza, która 
ogromnie promuje Tuchów w Polsce. 
27 stycznia w Domu Kultury Para-
fialna Orkiestra Dęta z Siedlisk z towa-
rzyszeniem Sanktuaryjnego Chóru 
Mieszanego dała piękny noworoczny 
koncert. 28 stycznia miało miejsce  
II Rodzinne Kolędowanie w  sank-
tuarium Matki Bożej Tuchowskiej, 
podczas którego dzieci z przedszkoli 
sióstr służebniczek i publicznego przed-
stawiły swoje fantastyczne programy 
artystyczne. 30 stycznia koncerto-
wali słuchacze Społecznego Ogniska 
Muzycznego, a  31 stycznia odbyła 
się piękna gala koncertowa w wyko-
naniu uczniów Szkoły Muzycznej I st. 
w Tuchowie. Te wydarzenia uwidacz-
niają nam ogromny potencjał kulturo-
twórczy jaki mamy w naszym mieście 
i  gminie, to też w  jakimś stopniu 
wskazuje na kierunki działań, które 
powinny wzmacniać właśnie ten 
potencjał, a szczególnie edukację arty-
styczną dzieci i młodzieży. Na kanwie 

tego chcę powiedzieć, że obserwując 
liczbę osób zaangażowanych i korzy-
stających z kultury, jestem przekonany,  
że w niedalekiej przyszłości nie unik-
niemy rozbudowy bazy i infrastruk-
tury kulturalnej. To jest oczywiście 
temat na przyszłość, chociaż rozmowy 
na ten temat powinniśmy rozpoczynać. 
Pragnę podkreślić, że wydarzenia 
kulturalne organizowane były również 
w wielu szkołach i miejscowościach 
naszej gminy; były one równie piękne 
i uczestniczyło w nich setki miesz-
kańców. Za tę aktywność serdecznie 
dziękuję. Oczywiście w  minionym 
czasie było też sporo wydarzeń sporto-
wych, w tym turnieje szachowe, tenisa 
stołowego, siatkówki czy piłki nożnej 
halowej. To kolejny potencjał Tuchowa 
– aktywność sportowa wśród dzieci, 
młodzieży, ale również dorosłych. 
Tu kolejne przyszłościowe zadanie – 
rozbudowa infrastruktury dla sportu.

W tym roku już po raz 12 
wręczono honorowe wyróż-
nienia statuetki „Melaniusz” 
za zasługi dla rozwoju 
miasta i gminy.

Tak, to wyjątkowe wydarzenie, bo 
do grona współczesnych wybitnych 
postaci z miasta i gminy Tuchów oraz 
tych, którzy nie są tuchowianami, ale 
w sposób szczególny przyczyniają się 
do jego promocji i rozwoju dołączyły 
następne osoby i instytucje. W tym 
roku są to: Krystyna Baniowska-
-Stąsiek, Lidia Kubit, Jadwiga Salamon, 
Władysława Stefańska, Maciej Nalepka 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Dąbrówce Tuchowskiej. Wraz 
z przewodniczącym Rady Miejskiej 
miałem zaszczyt wręczyć statuetki 
„Melaniusz” na tradycyjnym spotkaniu 
noworocznym, które miało miejsce 

w  Domu Kultury 25 stycznia br. 
Jeszcze raz serdecznie gratuluję 
uhonorowanym tą statuetką.

Panie burmistrzu, styczeń to 
też czas podsumowań ubie-
głego roku oraz podejmo-
wanie planowanych działań 
w roku rozpoczynającym się. 

W pierwszych miesiącach każdego 
roku mają miejsce liczne spotkania 
i zebrania w instytucjach, organiza-
cjach, stowarzyszeniach oraz w miej-
scowościach naszej gminy. Są to 
zebrania sprawozdawcze, ale również 
podczas nich planowane są działania 
na rok bieżący. Odbyły się już zebrania 
w kilku jednostkach OSP oraz zebrania 
wiejskie w  Jodłówce Tuchowskiej, 
Lubaszowej, Kielanowicach. Plano-
wane są kolejne, będą się one odbywać 
aż do 18 marca. W  tym miejscu 
pragnę serdecznie zaprosić wszyst-
kich mieszkańców do udziału w tych 
zebraniach. Podczas nich omawiane 
są ważne sprawy danej miejscowości, 
ale również i całej gminy.

W roku 2018 obchodzimy 
100. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Czy gmina Tuchów dołączy 
się programowo do ogólno-
polskich obchodów?

Już w grudniu 2017 roku odbyły 
się spotkania w starostwie powia-
towym w Tarnowie, które dotyczyły 
przygotowań do obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Chodziło 
o to, aby wspólnie z innymi gminami 
opracować program uroczystości 
i  wydarzeń. Oczywiście każda 
gmina realizuje własny program, 
który jest niejako częścią składową 
dla programu powiatowego i woje-

wództwa małopolskiego. Kilka 
wydarzeń będzie realizowanych 
jako wspólne przedsięwzięcia. Mam 
tu na myśli koncerty niepodległo-
ściowe, wystawy czy np. XX Ogól-
nopolski Zlot Niepodległościowy 
w Łowczówku z udziałem najwyż-
szych władz państwowych z Prezy-
dentem Rzeczpospolitej Polskiej 
na czele. Program tuchowski jest 
opublikowany, ale to nie oznacza, że 
zamknięty. Do tego programu dopi-
sywane będą inicjatywy i projekty 
zgłaszane i organizowane przez nasze 
instytucje, szkoły i organizacje. Jestem 
przekonany, że będziemy w tym roku 
godnie świętować naszą polskość 
i umacniać naszą patriotyczność.

Na koniec zapytam o budżet 
na rok 2018 oraz plano-
wane inwestycje i zadania 
w gminie.

Budżet gminy na rok 2018 został 
uchwalony przez Radę Miejską w dniu 
31 stycznia 2018 r. Proponuję, aby 
o budżecie oraz inwestycjach i innych 
zadaniach na rok 2018 porozmawiać 
w  następnym numerze „Kuriera 
Tuchowskiego”. To temat obszerny, 
dlatego nie chciałbym zawężać go do 
kilku zdań oraz przedłużać, a zdaje 
się, że nasza rozmowa była już dość 
długa. To temat na zupełnie oddzielną 
rozmowę.
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GMINa TUCHóW 
powiat tarnowski 
województwo 
małopolskie

PROGRaM OBCHODóW 
100. ROCZNICY 
ODZYSKaNIa PRZeZ POLSKĘ 
NIePODLeGŁOŚCI 
W GMINIe TUCHóW w 2018 r.

Patronat: 
Poseł na Sejm RP 
Michał Wojtkiewicz
Organizatorzy: 
Burmistrz Tuchowa 
Rada Miejska w Tuchowie
Koordynator: 
Dom Kultury w Tuchowie
Współorganizatorzy: 
Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie, 
Szkoły Podstawowe w: Tuchowie, 

Burzynie, Dąbrówce Tuchowskiej, 
Jodłówce Tuchowskiej, Siedliskach, 
Mesznej Opackiej, Łowczowie, 
Buchcicach, Piotrkowicach, Zabłędzy, 
Karwodrzy, Trzemesnej, Lubaszowej, 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy 
pod Łowczówkiem w Tuchowie, Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
w Tuchowie, Parafialna Orkiestra Dęta 
w Siedliskach, Sanktuaryjna Orkiestra 
Dęta w Tuchowie, Sanktuaryjny Chór 
Mieszany w Tuchowie, Chór Męski 

z parafii św. Jakuba 
St. ap. w Tuchowie, 
Zespół „Pokolenia” 
z parafii św. Jakuba 
St. ap. w Tuchowie, 
jednostki OSP 
z gminy Tuchów, 
Parafia NNMP 
w Tuchowie, Parafia św. Jakuba St. 
ap. w Tuchowie, Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół - Świat Pracy” 
w Tarnowie Oddział IV Miasto i Gmina 
Tuchów.

NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE, TERMIN

KONCERT DEDYKOWANY POLSCE  
W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Tuchów
30 stycznia 2018

KONCERT DEDYKOWANY POLSCE  
W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

INAUGURACJA GMINNYCH OBCHODÓW
Tuchów

31 stycznia 2018

WITRAŻ DLA POLSKI 
NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Animacje plastyczne dla Niepodległej

Tuchów
Ogłoszenie konkursu

15 lutego 2018
Zakończenie i wystawa

15 czerwca 2018

„DROGI DO WOLNOŚCI” 
Konkurs recytatorski

Tuchów
Ogłoszenie konkursu

15 lutego 2018
Zakończenie i wystawa

18 kwietnia 2018

W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI i 120. ROCZNICĘ POWSTANIA POLSKIEGO 

TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ”  
W TUCHOWIE

Spotkanie historyczne i promocja książki  
pt. „Jak nasi dziadkowie „Sokół” budowali i w nim 
gospodarowali w latach 1898-1948” pod redakcją 

Aleksandra Kowalika

Tuchów
9 marca 2018

XXI MAŁOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY  
IM. I.J. PADEREWSKIEGO

„MŁODZI POLACY OJCZYŹNIE”

Tuchów 
Kąśna Dolna

26 i 27 kwietnia 2018

DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ
Gmina Tuchów w barwach biało-czerwonych

Tuchów
2 maja 2018

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA
NA 3 MAJA

Tuchów
3 maja 2018

CYKL KONCERTÓW ORKIESTRALNYCH DLA 
NIEPODLEGŁEJ

Tuchów
maj, czerwiec, lipiec,  

wrzesień 2018

CYKL WYSTAW 
„NIEPODLEGLI”

Tuchów
maj, czerwiec, lipiec,  

wrzesień 2018

SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.  
W TUCHOWIE – POLSCE

Koncert pt. „Polskę, Ojczyznę mamy,  
dla niej wspólnie gramy”

Tuchów
16 czerwca 2018

„WALKI NA WZGÓRZACH 
FRONTU WSCHODNIEGO I WOJNY ŚWIATOWEJ – 

BITWA POD ŁOWCZÓWKIEM”  
– sesja historyczna

Tuchów
21 września 2018

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA
W ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Tuchów
1 września 2018

NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE, TERMIN

„TAM, GDZIE POWIEWA BIAŁO-CZERWONA FLAGA, 
JEST POLSKA”

Konkurs fotograficzny
Tuchów

4 października 2018

„BÓG SIĘ RODZI, A Z NIM NIEPODLEGŁA POLSKA 
W CICHĄ NOC W ŁOWCZÓWKU” 

Rejonowy przegląd teatralny
Tuchów

20 października 2018

„LEGIONY” 
Premiera filmu „Legiony”  

połączona ze spotkaniem patriotycznym
Tuchów

listopad 2018

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ  
W TUCHOWIE

„100. ROCZNICA ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ” 

Tuchów
październik - listopad 2018

ODDANIE PO MODERNIZACJI I POŚWIĘCENIE 
BUDYNKU „SOKOŁA” W TUCHOWIE

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 
ROCZNICĘ 100-LECIA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

WYSTAWA HISTORYCZNA 

Tuchów
listopad 2018

HAPPENING PATRIOTYCZNY  
NA TUCHOWSKIM RYNKU

Tuchów
listopad 2018

Otwarcie
SALI PAMIĘCI O BITWIE POD ŁOWCZÓWKIEM  
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem

Tuchów
listopad 2018

NA SZLAKU ŁOWCZÓWEK - VERDUN  
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości  

przez Polskę – nadanie nazwy „Tuchów Polska”  
alei w parku w Saint-Jean de Braye we Francji
„Niepodlegli” – program tuchowskiej delegacji 

prezentowany we Francji

Saint-Jean de Braye
4-9 listopada 2018

XX OGÓLNOPOLSKI ZLOT NIEPODLEGŁOŚCIOWY 
NA CMENTARZU LEGIONISTÓW W ŁOWCZÓWKU

Cmentarz Legionistów Polskich 
w Łowczówku

4 listopada 2018

„TU JEST POLSKA”
Koncert

Tuchów
10 listopada 2018

Uroczystość  
„NARODOWE ŚWIĘTO 

W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
PRZEZ POLSKĘ”

Tuchów
11 listopada 2018

Program obchodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w gminie Tuchów 
Podczas obchodów Naro-

dowego Święta Niepod-
ległości 11 listopada 

2016 prezydent RP Andrzej 
Duda zaapelował o wspólne 
przygotowanie i święto-
wanie obchodów 100-lecia 

odzyskania niepodległości 
przez Polskę w 2018 r.

Uchwałą z 25 maja 2017 Sejm RP 
VIII kadencji zdecydował o ustano-
wieniu roku 2018 rokiem jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W całym kraju rozpo-
czynają się rocznicowe uroczystości 
oraz wydarzenia kulturalne. Program 
obchodów przygotowuje Starostwo 
Powiatowe w Tarnowie oraz miasta 
i gminy powiatu tarnowskiego. Gmina 
Tuchów na 100. rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę przygo-
towała program, którego realizacja 
rozpoczęła się już w  styczniu br. 
Zapraszamy wszystkich do wspólnego 
uczestnictwa w tym wielkim naro-
dowym świętowaniu niepodległości. 
Osoby i instytucje, które chcą wnieść 

do programu gminnego własne wyda-
rzenia przygotowywane na tę okazję, 
prosimy o kontakt. 

Burmistrz Tuchowa 
adam Drogoś 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Wrona
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Artykuł jest drugim z cyklu tekstów poświęconych patronom 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Ppłk Kazimierz Sosnkowski 1885-1969
Dowódca I Brygady Legionów Polskich w bitwie pod Łowczówkiem

LILIANNALIPKA 

Był żołnierzem, ale bez 
trudu mógł wykładać 
historię, literaturę czy 

dzieje sztuki – i to w dzie-
więciu językach, z łaciną 
i greką włącznie. Równie 
dobrze znał się na polityce, 
ekonomii i wyższej matema-
tyce. Pisał wiersze, tłuma-
czył Baudelaire’a, grał na 
fortepianie i malował. Na 
dodatek miał fenomenalną 
pamięć.

Tak we wstępie opisującym 
postać „Szefa” napisała Joanna 
Wieliczka-Szarkowa.

Listę przymiotów Kazimierza 
Sosnkowskiego można by mnożyć. 
Był to bowiem człowiek nietuzin-
kowy, jeden z  najzdolniejszych 
dowódców I  Brygady Legionów 
Polskich, najbliższy współpracownik 
Józefa Piłsudskiego, którego sam 
Komendant nazywał „sumieniem 
swoich szaleństw”.

Przyszły generał Wojska 
Polskiego wywodził się ze starego, 
patriotycznego rodu szlachec-
kiego z Podlasia. Jego stryjeczny 
dziadek Ignacy był oficerem Księ-
stwa Warszawskiego i  Królestwa 
Polskiego, powstańcem listopa-
dowym odznaczonym Orderem 
Virtuti Militari. Portret tegoż 
przodka wisiał w  domu państwa 
Sosnkowskich na eksponowanym 
miejscu w salonie. Kazimierz był 
zdolnym uczniem gimnazjum 
a zarazem członkiem kółek samo-
kształceniowych, zakazanych 
przez rosyjskiego zaborcę. Właśnie 
z powodu tej działalności zmieniał 
szkoły; ostatecznie zdał maturę 
w  Petersburgu. Wielkim marze-
niem, które ostatecznie zostało 
przez niego spełnione (jednak nie od 
razu), były studia architektoniczne. 
Rozpoczął je w 1904 roku na tymże 
wydziale Instytutu Politechnicznego 
w Warszawie. Niestety, jeszcze w tym 
roku władze rosyjskie zlikwidowały 
go za zorganizowanie strajku szkol-
nego. Sosnkowski oddał się więc 
pracy konspiracyjnej w  Polskiej 
Partii Socjalistycznej, z której człon-
kami zetknął się w tym czasie. Jak 
wielu młodym ludziom, marzyła mu 
się walka z bronią w ręku o niepod-
ległość Polski.

Dwa lata później wstąpił do 
kierowanej przez Józefa Piłsudskiego 
Organizacji Bojowej. W ciągu zale-
dwie sześciotygodniowego pobytu 
w  krakowskiej zakonspirowanej 
szkole bojowej został specjalistą od 
działań zbrojnych. Przyszły twórca 
Legionów i Komendant I Brygady 
Legionów Polskich, będąc jednym 
z wykładowców w tej szkole, szybko 
zorientował się, jak zdolnego ucznia 
miał przed sobą. Dlatego też to jemu 
właśnie, z pominięciem starszych 
członków, zlecił odbudowanie 
warszawskiego okręgu Organizacji 
Bojowej, co zresztą Sosnkowski 
świetnie wykonał. Nie tylko zwięk-
szył jej liczebność, ale przeprowadził 
wiele akcji zbrojnych oraz zamachów 
na carskich szpiegów i urzędników. 
15 sierpnia 1906 roku członkowie 
organizacji zaatakowali jednocze-
śnie kilkadziesiąt posterunków 
carskiej policji, co tak przeraziło 

Rosjan, iż na kilka dni wycofali się 
z Warszawy. Rok później Kazimierz 
Sosnkowski, tropiony przez policję 
carską, wyjechał za granicę, chcąc 
studiować architekturę w Medio-
lanie. Jednak brak pieniędzy zade-
cydował o jego powrocie do Lwowa 
i podjęciu właśnie tu wymarzonych 
studiów. Tu też na nowo związał 
się z  PPS-em. W  jego lwowskim 
mieszkaniu powstał Związek Walki 
Czynnej – organizacja wojskowa, 
niezależna, mająca wychować 
oficerów dla przyszłego powstania 
zbrojnego przeciwko Rosji. Jak pisał 
Marian Kukiel, jeden z założycieli 
ZWC: Jego wytrwałość, silna wola, 
twardy charakter utrzymały istnienie 
tej szkoły wśród niesłychanych trud-
ności i przeszkód.

Był on też nauczycielem, który 
niezwykle imponował wiedzą 
i umiejętnościami młodym adeptom 
sztuki wojskowej. Jeden z nich, Józef 
Zamorski „Kordian”, zapamiętał go 
jako tego, który  (…) z niezwykłą 
swobodą gniótł kluski dynamitu, 
dzielił je jakąś drewnianą liną, 
wreszcie rozwałkowawszy go na 
wąskie paski, podpalał – dość powie-

dzieć, wyczyniał takie rzeczy, że duch 
przykucał. „Szef ” miał wręcz wyjąt-
kowy talent organizacyjny i pęd do 
wyciągania konsekwencji praktycz-
nych, wcielania w życie raz powzię-
tych koncepcji. Pod tym względem 
górował nad Piłsudskim i był jego 
znakomitym dopełnieniem.

Po wybuchu I wojny światowej 
pod koniec lipca 1914 roku Kazi-
mierz Sosnkowski od razu włączył 
się w walkę o wolną Polskę: najpierw 
w 1. Kompanii Kadrowej, następnie 
w  1. Pułku Piechoty Legionów 
i  I Brygadzie Legionów Polskich. 
Pełnił rolę szefa sztabu. W paździer-
niku 1914 roku, po kilku miesią-
cach ciężkich walk, „Szef ” jako 
jeden ze 134 oficerów został awan-
sowany i  już jako podpułkownik 
w  grudniu 1914  roku, w  zastęp-
stwie Józefa Piłsudskiego , który 
wyjechał do Wiednia na rozmowy 
polityczne, dowodził samodzielnie 
I  Brygadą Legionów Polskich 
w krwawej bitwie pod Łowczówkiem  
(22-25 grudnia 1914 roku). Tu zabły-
snął swoim talentem dowódczym, 
o czym świadczą zapiski jej uczest-
ników. Ferdynand Pawłowski we 

„Wspomnieniach legionowych” tak 
pisał o nim: Przy sposobności odno-
szenia któregoś z rannych miałem 
okazję do obserwowania z  sąsied-
niej izby podpułkownika Sosnkow-
skiego, który dowodził Brygadą 
pod Łowczówkiem pod nieobecność 
Komendanta. Zaproszono mnie tam 
i poczęstowano gorącą herbatą dla 
rozgrzania się. Szef z nieodstępną 
fajką w ustach, ciągle na nogach, 
spacerował w ciasnej izbie, co chwila 
przystając to przy mapie, to dla 
odbioru meldunków i wydawania 
rozkazów, które zwykle kazał powtó-
rzyć odbierającemu. Podziwiałem 
jego niewzruszony spokój i żelazne 
nerwy. Cały ciężar odpowiedzialności 
za przebieg bitwy i los kilku tysięcy 
ludzi spoczywał na jego barkach. 
Z  kolei tak zapamiętał dowódcę 
Juliusz Kaden-Bandrowski: Któżby 
przypuścił, że ten surowy, wysoki, 
pysznie zbudowany oficer, pamięta-
jący w przeciągu długiego czasu każdą 
minutę wydanego rozkazu, nazwę 
każdej miejscowości, rozmieszczenia 
każdego plutonu w czasie walki, że 
ten tak surowy szef sztabu jest zami-
łowanym wielbicielem sztuk pięk-

nych. Kocha muzykę, lubi szarówką 
dopaść fortepianu na jakiejś kwaterze 
i grać Szumana, Szopena, obchodzą 
go jak najżywiej nowe szkoły malar-
skie, a literaturę rozumie, jakby się 
miłości słowa uczył we Francji […] 
W czasie bitwy pamięć podpułkow-
nika Sosnkowskiego i orientacja jak 
gdyby pomnażały się jeszcze. Jest 
wielką radością śledzić, jak poniekąd 
uprzedza on sprawozdania ordy-
nansów, odgadując sytuację frontu. 
Zaś dumnym może być, kto podczas 
długiej bitwy dotrzymał szefowi 
sztabu placu we współpracy. Nie 
zna on wówczas ani odpoczynku, 
ani wytchnienia. Zaś Piłsudski 
wprost pisał, iż niezrównana uwaga 
osobista z  jednej strony, z drugiej 
zaś, i  to przede wszystkim, niesły-
chanie zimna krew, niezmącona 
przytomność i zdolność orientacji 
w  najcięższych sytuacjach, umie-
jętność rozkazywania i dowodzenia 
zdobyły Sosnkowskiemu zewsząd 
najwyższe uznanie. 

W kolejnych dwóch latach „Szef ” 
będzie walczył i dowodził legioni-
stami na terenie Królestwa Polskiego 
i na Wołyniu. W 1916 roku awansuje 
na pułkownika. W I Brygadzie miał 
niepodważalną pozycję: Najpierw jest 
Komendant, potem Szef, potem długo, 
długo nic, a potem Śmigły – pisał 
Bogusław Miedziński. Po dymisji 
Józefa Piłsudskiego z Legionów Sosn-
kowski objął dowództwo I Brygady, 
jednak – jak się okazało – tylko na 
trzy dni, gdyż został z  tej funkcji 
zwolniony. 22 lipca 1917 roku po 
tzw. kryzysie przysięgowym został 
aresztowany wraz z  Piłsudskim 
i  przebywał po kolei w  Gdańsku, 
Spandau, Wesel, na końcu w Magde-
burgu. Tam spotkał się z więzionym 
Komendantem – odtąd siedzieli 
razem. Zwolnieni 9 listopada 1918 
roku, dwa dni później przyjechali 
specjalnym pociągiem do Warszawy; 
Sosnkowski już jako generał podpo-
rucznik w wolnej Polsce, za którą 
przelewał swoją krew, rozpoczyna 
budowę Wojska Polskiego.

Czeka nas wszystkich wielka 
i piękna praca, polegająca nie tylko 
na zorganizowaniu wojska, lecz 
i nadaniu mu tej wysokiej wartości 
moralnej, która jedynie stanowi 
o charakterze karności i sile Armii – 
pisał w jednym z pierwszych swoich 
rozkazów. Jeszcze pół wieku będzie 
wiernie służyć Polsce.

Do czytelników
W związku 

z przypadającą 
w przyszłym roku 

100. rocznicą odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości 
dyrekcja i grono 
pedagogiczne 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego  
im. Bohaterów 
Bitwy pod 
Łowczówkiem zamierzają 
zorganizować szkolną 
izbę pamięci i tradycji, 

w której znajdą się 
dwa działy: dotyczący 
patronów i szkoły. Dlatego 
też zwracają się z prośbą 

do wszystkich, 
którzy posiadają 
jakiekolwiek 
przedmioty, 
dokumenty, 
fotografie itp., 
związane z tymi 
wydarzeniami lub 
historią szkoły 
o przekazanie 

ich – o ile to możliwe – 
w formie darowizny lub 
użyczenia. 
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6
13
20
27

7
14
21
28

Makarego
Izydora

Adriana
Juliana

Marcelego
Włodzimierza

Rajmunda
Ildefonsa

Macieja
Martyny

Genowefy
Danuty

Danuty
Wilhelma

Antoniego
Jana

Franciszka 
Mileny

Jana
Ludwiki

Grzegorza
Eugeniusza

Matyldy
Honoraty

Małgorzaty
Piotra

Pawła
Miłosza

Edwarda
Szymona

Ady
Benedykta

Henryka
Marty

Michała
Tytusa

TrzEcH KróLI
Kacpra,  
Melchiora,  
Baltazara

Weroniki
Bogumiły

Fabiana
Sebastiana

Anieli
Jerzego

chrzest 
Pański
Lucjana
Juliana

Niny
Feliksa

Dzień Babci
Agnieszki
Jarosława

Tomasza
Walerego

1
8
15
22
29

Nowy rok
Mieczysława
Świętej Bożej 
rodzicielki

Seweryna
Mścisława

Aleksandra
Pawła

Dzień 
Dziadka
Wincentego

Franciszka
Zdzisława

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u
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Doroty
Bogdana

Katarzyny
Grzegorza

Leona
Ludomiły

Gabriela
Anastazji

ryszarda
Romualda

Środa
popielcowa

Eleonory
roberta

Makarego
Romana

Ignacego
Brygidy

Jana
Sebastiana

Jowity
Faustyny

Marty
Małgorzaty

Ofiarowanie 
Pańskie

Apolonii
Eryka

Danuty
Julianny

Romany
Damiana

Błażeja
Hipolita

Scholastyki
Jacka

Aleksego
Łukasza

Macieja
Bogusza

Andrzeja
Weroniki

NMP  
z Lourdes

Konstancji
Symeona

cezarego
Wiktora

Adelajdy
Agaty

Damiana
Modesta

Konrada
Józefa

Aleksandra
Mirosława

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u
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4
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5
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Wiktora
Róży

Krystyny
Bożeny

Klaudii
Maurycego

Lidii
Ernesta

Tomasza
Felicyty

Matyldy
Leona

Benedykta
Lubomira

Anieli
Jana

Albina
Antoniny

Dzień Kobiet
Beaty

Ludwiki
Klemensa

Katarzyny
Bogusława

Wielki 
czwartek

Heleny
Radosława

Katarzyny
Franciszki

Hilarego
Izabeli

Pelagii
Feliksa

Wielki 
Piątek

Kunegundy
Maryny

Dzień 
Mężczyzn

zbigniewa
Gertrudy

Marka
Gabriela

Wielka
Sobota

Kazimierza
Łucji

Konstantego
Benedykta

cyryla
Edwarda

Niedziela
Palmowa

Adrianny
Fryderyka

Grzegorza
Bernarda

Józefa
Bogdana

Emanuela
Teodora

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u

04Kwiecień2018

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

ryszarda
Pankracego

Michała
Makarego

roberta
rudolfa

Grzegorza
Aleksandra

Izydora
Benedykta

Leona
Filipa

Bogusławy
Apoloniusza

Marka
Jarosława

Wincentego
Ireny

Ludosława
Wiktora

Leona
Konrada

Marii 
Marceliny

celestyna
Wilhelma

Przemysława
Hermenegildy

Agnieszki
Szymona

zyty
Teofila

Hermana
Rufina

Justyny
Waleriana

Feliksa
Bartosza

Piotra
Walerii

WIELKANoc 
Grażyny
Teodora

Miłosierdzia 
Bożego

Bazylego
Anastazji

Łukasza
Leona

rity
Bogusława

2
9
16
23
30

POniEDZiaŁEK
WIELKANocNy 
Franciszka
Urbana

zwiastowanie 
NMP

Julii
Benedykta

Wojciecha
Jerzego

Mariana
Katarzyny

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u
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ŚWięTO PRacy
Józefa, Filipa

Stanisława
Idy

Zofii
Izydora

Heleny
ryty

Magdaleny
Teodozji

Zygmunta
Anatola

Grzegorza
Bożydara

Andrzeja
Szymona

Iwony
Emilii

Jana
Karola

NMP 
Królowej Polski

Antoniny
Izydora

Brunona
Weroniki

Joanny
zuzanny

BOżE ciaŁO
Kamili

Moniki
Floriana

Igi
Ignacego

Feliksa
Eryka

Grzegorza
Urbana

Ireny
Waldemara

Joanny
Dominika

Piotra
Mikołaja

Dzień Matki
Filipa
Pauliny

Filipa
Judyty

Wniebo-
wstąpienie P.
nMP Fatimskiej

Zesłanie  
Ducha  
Świętego

Trójcy 
Świętej

Ludmiły
Benedykta

Bonifacego
Dobiesława

NMP Matki 
Kościoła

Justyny
Jaromira

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u

06Czerwiec2018

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Walerii
Bonifacego

onufrego
Jana

otto
Romualda

Pawła
Jana

Norberta
Pauliny

Antoniego
Lucjana

Bogny
Florentyny

nMP nieust. 
Pomocy

roberta
Wiesława

Elizy
Bazylego

Alicji
Alojzego

Leona
Ireneusza

Dzień Dziecka
Jakuba

najśw. Serca 
Pana Jezusa

Jolanty
Wita

Pauliny
Tomasza

św. Piotra
św. Pawła

Marianny
Erazma

Anny
Pelagii

Aliny
Justyny

Dzień Ojca
zenona

Emilii
Lucyny

Pauli
Leszka

Małgorzaty
Bogumiła

Ignacego
Adolfa

Narodzenie 
św. Jana 
chrzciciela

Franciszka
Karola

Barnaby
Feliksa

Elżbieta
Marka

Łucji
Wilhelma

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u

07Lipiec2018

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Anatola
Jacka

Filipa
amelii

Anety
Bogdana

Krystyny
Kingi

Ignacego 
Heleny

Elżbiety
Teodora

Pelagii
olgi

Kamila
Szymona

Krzysztofa 
Jakuba

Marii 
Antoniego

Brunona
Jana

Wodzisława
Wincentego

Joachima
Anny

Dominiki
Łucji

Małgorzaty
Ernesta

czesława
Hieronima

Natalii
Julii

cyryla
Metodego

Izabeli
Bonawentury

Wawrzyńca
Daniela

Wiktora
Innocentego

Haliny
Mariana

Edgara
Prokopa

Henryka
Włodzimierza

Marii
Magdaleny

olafa
Marty

Marii
Urbana

Weroniki
zenona

Marii 
Stefana

Bogny
Apolinarego

Julity
Ludmiły

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u

08Sierpień2018

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Doroty
Konrada

Alfreda
Maksymiliana

Kazimiery
Franciszki

Aleksego
Augustyna

Justyna
Piotra

cypriana
Emiliana

WniEBOWZięciE
NMP
Marii, Stelli

Marii
Tymoteusza

Sabiny
Jana

Marii
Gustawa

Romana
Edyty

Joachima
rocha

Róży
Apolinarego

Feliksa
Małgorzaty

Lidii
nikodema

Wawrzyńca
Bogdana

Anity
Jacka

Jerzego
Bartłomieja

Bohdana
Rajmunda

Dominiki
Protazego

zuzanny
Lidii

Heleny
Bronisława

Luizy
Józefa

Stanisława
Marii

Lecha
Euzebii

Ludwika
Bolesława

nMP często-
chowskiej

Przemienienie 
Pańskie

Diany
Hipolita

Bernarda
Sobiesława

Moniki
cezarego

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u
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09Wrzesień2018

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

rozalii
Róży

Jacka
Prota

Stanisława
Ireny

Aurelii
Władysława

Wawrzyńca
Doroty

Marii
Arkadiusza

Januarego
Konstancji

Damiana
Wawrzyńca

Beaty
Eugeniusza

Jana
Eugenii

Eustachego
Filipiny

Wincentego
Justyny

reginy
Melchiora

Podwyższenie 
Krzyża św.

Mateusza
Hipolita

Wacława
Marka

Bronisławy
Idziego

Narodzenie 
NMP

NMP 
Bolesnej

Tomasza
Joachima

Michała
Gabriela
Rafała

Stefana
Juliana

Piotra
Sergiusza

Edyty
Kamila

Bogusława
Tekli

Wiktora
Zofii

Izabeli
Szymona

Mikołaja
Łukasza

Justyny
Franciszka

Gerarda
Teodora

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u

10Październik2018

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Dionizego
Teofila

Bogdana
Ludwika

Gawła
Grzegorza

Romana 
Jana

Edmunda
Przemysława

Teresy
Gerarda

Franciszka
Pauliny

Małgorzaty
Lucyny

Marcina
Rafała

Krzysztofa
Augusta

Franciszka
rozalii

Aldony
Emila

Łukasza
Juliana

Bonifacego
Ingi

Apolinarego
Placyda

Maksymiliana
Eustachego

Pawła
Jerzego

Ewarysta
Lucjana

Artura
Brunona

Edwarda
Teofila

Ireny
Jana

Sabiny
Wincentego

NMP 
Różańcowej

Dzień 
Nauczyciela

Urszuli
Jakuba

Tadeusza
Szymona

Danuty
Remigiusza

Pelagii
Brygidy

Teresy
Jadwigi

św. Jana 
Pawła ii

Euzebii
Wioletty

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u

11Listopad2018

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Feliksa
Leonarda

Mikołaja
Benedykta

Feliksa
Anatola

Waleriana
Maksymiliana

Antoniego
Ernesta

Agaty
Wawrzyńca

Ofiarowanie 
NMP

Grzegorza
Zdzisława

WSzySTKIcH 
ŚWięTycH

Bogdana
Seweryna

Alberta
Leopolda

cecylii
Marka

Błażeja
Saturnina

Wspomnienie 
wszystkich 
wiernych  
zmarłych

Teodora
Ursyna

Marii
Gertrudy

Adeli
Klemensa

Andrzeja
Konstantego

Huberta
Sylwii

Andrzeja
Leona

Salomei
Grzegorza

Aleksandra
Flory

Karola
olgierda

ŚWięTO 
niEPODLEGŁOŚci

Anieli
Romana

chrystusa 
Króla

Sławomira
Elżbiety

renaty
Witolda

Matyldy
Seweryna

Konrada
Sylwestra

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u

12Grudzień2018

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Barbary
Bernarda

Damazego
Waldemara

Bogusława
Gracjana

BOżE 
NAroDzENIE

Krystyny
Sabiny

Aleksandra
Dagmary

Dariusza
Urbana

św. Szczepana
pierwszego  
męczennika

Mikołaja
Emiliana

Łucji
otylii

Bogumiły
Dominika

Jana
Maksyma

Marcina
ambrożego

Izydora
Alfreda

Seweryna
Tomasza

cezarego
Antoniego

Natalii
Eugeniusza

Niepokalane 
Poczęcia nMP

celiny
Waleriana

Honoraty
zenona

Tomasza
Dawida

Pauliny
Balbiny

Leokadii
Wiesława

Alicji
Zdzisława

Wiktorii
Małgorzaty

Św. Rodziny
Eugeniusza

Ksawerego
Franciszka

Julii
Judyty

Łazarza
Olimpii

adama
Ewy 

Sylwestra
Melanii

Poniedziałek
Monday / Montag

Wtorek
Tuesday / Dienstag

Środa
Wednesday / Mittwoch

Czwartek
Thursday / Donnerstag

Piątek
Friday / Freitag

Niedziela
Sunday / Sonntag

Sobota
Saturday / Samstag

p o l i g r a f i a . r e d e m p t o r y s c i . e u
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11 listopada tego roku 
będziemy obcho-
dzić setną rocznicę 

odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wówczas 
Polska po 123 latach 
niewoli, powróciła na mapę 
Europy do narodów wolnego 
świata. Niepodległość 
wywalczyli nasi dziadowie, 
którzy przelewali swą krew 
w wielu bitwach na wszyst-
kich frontach wielkiej wojny 
- było wśród nich także 
wielu tuchowian.

W związku z tym Zarząd Towa-
rzystwa Miłośników Tuchowa zwraca 
się z apelem do mieszkańców naszego 
miasta i  gminy, do czytelników 
„Tuchowskich Wieści” i  „Kuriera 
Tuchowskiego” oraz wszystkich osób 
z ziemi tuchowskiej rozsianych po 
świecie o  przekazywanie nazwisk 
tych osób, które walczyły o niepod-
ległość Rzeczypospolitej w  latach 
1914-1921. Wielu naszych dziadów 
i  pradziadów, przymusowo wcie-
lanych do zaborczych armii, brało 
potem udział w walkach o niepod-
ległość kraju w Legionach Polskich, 
Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, 
Polskiej Organizacji Wojskowej czy 
innych formacjach niepodległościo-

wych walczących o wolną Ojczyznę 
na wszystkich frontach I wojny świa-
towej, w wojnie polsko-bolszewickiej, 
w obronie Kresów czy też w walkach 
o utrwalenie granic Rzeczypospo-
litej. Opracowaniem nazwisk boha-
terów walk o niepodległość zajmie 
się Tomasz Wantuch, który zamierza 
stworzyć jak najpełniejszą listę lokal-
nych bohaterów z ziemi tuchowskiej, 
którzy walczyli o niepodległą Polskę 
w latach 1914-1921.

Poniżej prezentujemy wstępną 
listę ponad 90 osób – bohaterów walk 
o niepodległość z ziemi tuchowskiej. 
Prosimy o weryfikację i przekazy-
wanie wiarygodnych informacji 
o innych osobach, które pochodziły 
z  Tuchowa i  gminy lub z  najbliż-
szej okolicy i sto lat temu walczyły 
o niepodległość, niezależnie od tego, 
czy zginęły na polu chwały, czy też 
doczekały już niepodległej Polski. 
Wszystkie informacje prosimy prze-
kazywać do Towarzystwa Miłośników 
Tuchowa, redakcji „Tuchowskich 
Wieści” lub „Kuriera Tuchowskiego”. 
Wiadomości proszę kierować na adres: 
TMT ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów  
z dopiskiem „Niepodległość” do dnia 
30 kwietnia 2018 r.

Zarząd
Towarzystwa Miłośników 

Tuchowa 
Bohaterowie walk  

o niepodległość Polski
z ziemi tuchowskiej 1914-1921

1. Jan ANKIEWICZ – Tuchów
2. Władysław AST – Tuchów
3. mjr Michał BARTULA
4. Teofil Jan BORATYŃSKI – 

Tuchów
5. por. Zdzisław BOSSOWSKI 

– Bistuszowa
6. Jan BRODA – Tuchów
7. st. sierż. Ignacy BUDKOWSKI 

8. Antoni BUDZIK – Piotrko-
wice (zginął)

9. Franciszek BUREK – 
Dąbrówka Tuchowska

10. Jan BUREK – Dąbrówka 
Tuchowska

11. Jan CHMIELOWSKI – 
Tuchów

12. Roman CZUB – Tuchów
13. Stanisław DANECKI – 

Tuchów (zginął)
14. Karol DERECHOWSKI – 

Tuchów
15. Zygmunt DESZCZUŁKA – 

Tuchów
16. Jan DURAN – Jodłówka 

Tuchowska
17. Wojciech DZIUBAN – 

Tuchów
18. Antoni FIRLEJ – Tuchów
19. mjr Albin Jan FLESZAR 

(zmarł)  
20. Jan FRYDMAN – Tuchów
21. Stanisław GIERAŁT – 

Dąbrówka Tuchowska
22. Stanisław GÓRSKI – Piotrko-

wice (poległ)
23. ? GRZENIA – Dąbrówka 

Tuchowska
24. Piotr GUSTEK – Tuchów 
25. Józef HALAGARDA – Piotr-

kowice (poległ)
26. Stanisław HALAGARDA – 

Zabłędza 
27. Anatol HATAŁA – Tuchów 
28. Władysław HOŁDA – 

Tuchów 
29. Adam HUDYKA – Dąbrówka 

Tuchowska
30. Wojciech HUDYKA – 

Dąbrówka Tuchowska
31. Bronisław IWANIEC – 

Tuchów
32. Franciszek JANTOŃ – 

Burzyn
33. Stanisław JASICA – Tuchów
34. Józef KLIMEK – Tuchów
35. Marcin KLIMEK

36. Markus KOCHANE – Luba-
szowa

37. August KROGULSKI 
38. Stanisław KROGULSKI – 

Łowczówek
39. Władysław KROGULSKI - 

Tuchów
40. Franciszek KRUPA – Tuchów 

(poległ)
41. Jerzy KSIĄŻKIEWICZ – 

Tuchów (zginął) 
42. Jan KUKUŁKA – Jodłówka 

Tuchowska
43. Józef KUŚ – Tuchów
44. Julian KWIEK – Tuchów
45. Marcin LEIPERT – Tuchów
46. Stanisław LEŚ – Siedliska
47. Aleksander LEWAN-

DOWSKI – Tuchów
48. Jan ŁĄTKA – Lubaszowa 
49. gen.  br yg .  Gustaw 

ŁOWCZOWSKI – Wojnicz
50. Stanisław MAŁOPOLSKI – 

Tuchów
51. Maksymilian MATWIJÓW 

– Tuchów
52. Alfred MIELECHOWICZ – 

Tuchów
53. Walerian MŁYNIEC – 

Tuchów
54. Józef MRÓZ – Tuchów
55. Kazimierz MRÓZ – Tuchów 

(zginął)
56. Józef MRUK – Tuchów
57. ? NIEDZIELSKI – Meszna
58. Władysław OGIELA – Luba-

szowa
59. Wiktor PAL – Tuchów
60. Jan PATYK – Tuchów
61. Jan PERUCKI – Tuchów
62. mjr Antoni ROZWA-

DOWSKI – Tuchów
63. płk dypl. Jan Wł. ROZWA-

DOWSKI – Tuchów 
64. Roman RÜCKER – Tuchów
65. Andrzej RUTKOWSKI – 

Tuchów

66. Wojciech SAJDAK – Luba-
szowa 

67. Władysław SKIRYLSKI – 
Tuchów 

68. Tadeusz SKORUPSKI – 
Tuchów

69. Izydor SOWIŃSKI – Tuchów
70. Adam STAHLBERGER – 

Tuchów
71. Stanisław STAŃCZYK – 

Tuchów
72. kpt. Antoni STAWARZ – 

Tuchów
73. por. Jan STEC – Tuchów 

(zginął)
74. Jakub STEĆ – Tuchów
75. Marian STYLIŃSKI – Burzyn
76. Józef SUCHAN – Tuchów 

(zginął)
77. Alojzy SZCZUREK – Tuchów
78. Tadeusz SZYMAŃSKI – 

Tuchów (poległ)
79. Tomasz TURAJ – Zabłędza
80. Władysław TURYCZYN - 

Tuchów
81. Tadeusz TYLKO – Tuchów
82. Alojzy WACŁAWSKI – 

Tuchów
83. Józef Kazimierz WANTUCH 

– Dąbrówka Tuch.
84. Leon WANTUCH – Tuchów 
85. Jan WĄSIK – Burzyn
86. Stanisław WĄSOWICZ – 

Tuchów
87. Władysław WĘGRZYN – 

Tuchów
88. Antoni WILASZEK – Tuchów
89. Władysław WITEK – Luba-

szowa 
90. Karol WOJTANOWSKI – 

Tuchów
91. Antoni ZAJĄC – Tuchów
92. Karol ZDZIARSKI – Tuchów 

(zginął)    
93. Jan ZOŃ – Bistuszowa

Opracował Tomasz Wantuch

Apel na stulecie niepodległości

Zbliża się okres 
rozliczeń podat-
kowych PIT. 

Gorąco zachęcamy do 
wsparcia 1% swojego 
podatku organizacji lub 
osób z terenu gminy 
Tuchów. Poniżej przed-
stawiamy dane umoż-
liwiające oddanie 1% 
podatku.

Jeśli wiesz o  organi-
zacji lub osobie, na którą 
można oddać 1% swojego 
podatku, a nie ma jej poniżej, 
prosimy poinformuj nas:  
w.chrzanowski@tuchow.pl.

STOWaRZYSZeNIe 
RODZICóW I PRZY-
JaCIóŁ OSóB 
NIePeŁNOSPRaW-
NYCH „NaDZIeJa” 
W TUCHOWIe

Numer KRS: 0000028735

STOWaRZYSZeNIe 
POMOCY OSOBOM 
NIePeŁNOSPRaWNYM 
PRZYJaŹŃ

Numer KRS: 0000240803

FUNDaCJa SeRCe 
DZIeCKa IM. DINY 
RaDZIWIŁŁOWeJ

Cel szczegółowy: 
ZC 6441 Paweł Kras
Cel szczegółowy: 
ZC 6146 Julia Starostka
Numer KRS: 0000266644

STOWaRZYSZeNIe 
SURSUM CORDa

Cel szczegółowy: 
Wojtek Wojtas
Numer KRS: 0000020382

FUNDaCJa DZIeCIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

Cel szczegółowy: 
11740 Pindral Maria 

Magdalena
Numer KRS: 0000037904

MIeJSKI KLUB SPOR-
TOWY „TUCHOVIa”

Numer KRS: 0000038749 

STOWaRZYSZeNIe 
POMOCY OSOBOM 
NIePeŁNOSPRaWNYM 
„PRZYJaŹŃ”

Numer KRS: 0000240803 

STOWaRZYSZeNIe 
TUCHóW 2030

Numer KRS: 0000414940 

FUNDaCJa DZIeŁO 
MIŁOSIeRDZIa  
IM. ŚW. KS. 

ZYGMUNTa  
GORaZDOWSKIeGO

Numer KRS: 0000446904 

ZWIĄZeK OCHOTNI-
CZYCH STRaŻY POŻaR-
NYCH RP

Cel szczegółowy: 
NAZWA I  ADRES OSP 

z terenu gm. Tuchów
Numer KRS: 0000116212

FUNDaCJa DLa 
MŁODZIeŻY 
W KRAKOWIE

Cel szczegółowy: 
KSM Tarnów-MIEJSCO-

WOŚĆ, w której działa KSM
Numer KRS: 0000339553

STOWaRZYSZeNIe 
ROZWOJU JODŁóWKI 
TUCHOWSKIeJ I JeJ 
MIeSZKaŃCóW

Cel szczegółowy: 
Jodłówka Tuchowska 4340
Numer KRS: 0000270261

FUNDaCJa POMOCY 
OSOBOM NIePeŁ-
NOSPRaWNYM 
„SŁONeCZKO”

Cel szczegółowy: 
229/R Maksymilian Rąpała
Numer KRS: 0000186434

Pozostaw 1% podatku 
w gminie Tuchów Zgodnie z uchwaloną dnia  

5 sierpnia 2015 r. Ustawą 
o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej, od stycznia 
2016 r. stworzony został dostęp 
do nieodpłatnej pomocy prawnej 
świadczonej osobiście przez adwo-
kata lub radcę prawnego, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach, 
z ich upoważnienia, aplikanta 
adwokackiego lub aplikanta radcow-
skiego, w lokalach udostępnionych 
przez gminy lub powiaty. 

W  gminie Tuchów lokal taki działa 
w budynku administracyjny Urzędu Miej-
skiego w Tuchowie przy ul. Jana Pawła II 4, 
parter, pok. 03. 

Lokal czynny jest we wtorki i w czwartki za 
wyjątkiem dni świątecznych od 8.00 do 12.00. 

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną 

(na etapie przedsądowym) otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku 

poprzedzającego zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę dużej 

rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą 

naturalną, klęską żywiołową lub awarią tech-
niczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej 

o obowiązującym stanie prawnym, przysłu-

gujących jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego;

• pomocy w sporządzeniu projektu pisma 
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, 
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika paten-
towego w postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie 
nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje 
w zakresie:

• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw 

podatkowych związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała 
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, 
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjąt-
kiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji znaleźć można na stronie 
Ministerstwo Sprawiedliwości. 

UM w Tuchowie

Nieodpłatna pomoc prawna 
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„Jodłówka Tuchowska – zielone płuca Tuchowa”
Z Radosławem Osiką, prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Jodłówki Tuchowskiej i Jej 
Mieszkańców, a jednocześnie sołtysem tej wsi oraz radnym gminy Tuchów rozmawia 
Sławomir Mikos – współzałożyciel inicjatywy ekologicznej „Powietrze Tuchów”.

Jodłówka Tuchowska jest 
największą z 12 wsi gminy Tuchów, 
ale czym się wyróżnia?

Wielokrotnie się zastanawiałem, co 
u nas jest wyjątkowego i szczerze przy-
znam, że atutem Jodłówki jest przy-
roda. Natura bardzo bogato obdarzyła 
naszą miejscowość warunkami przy-
rodniczymi. Odwiedza nas mnóstwo 
turystów, ale jeszcze nie umiemy ich 
przyjąć w taki sposób, który by nas 
w pełni satysfakcjonował. 

Wieloletnie istnienie Domu 
Wczasów Dziecięcych już wam nie 
wystarcza?

To jest najważniejsze miejsce, 
które daje nam pracę i perspektywy. 
Do DWD rocznie przyjeżdża 9 tys. 
dzieci z całej Polski. Niektóre tutaj 
co roku wracają, więc placówka musi 
poszerzać swoją ofertę, żeby te dzieci 
nie nudziły się. Dla przykładu ci, co 
przyjeżdżają z  Zakopanego, tutaj 
chcą doznać ciszy, której z powodu 
natłoku turystów nie mają w swojej 
miejscowości. Jednak mieszkańcom 
chodzi o to, żeby tutaj ludzie zaczęli 
na lokalnej turystyce zarabiać.

Ale to – jak przed chwilą powie-
działeś – cisza jest walorem. Zatem 
powinniście tak działać, aby jej nie 
zakłócić…

Tak, cisza i przyroda to nasz główny 
kapitał. Musimy wyważyć między 
chęcią zarabiania i zachowaniem tych 
atutów. Dlatego np. wytyczamy nowe 
ścieżki edukacyjne wyłącznie tam, 
gdzie sami chcemy skierować ruch 
turystyczny. Nie możemy dopuścić, 
aby było jak w Zakopanem – tam 
każdy może wybrać się w dowolne 
miejsce.

Macie kilka szlaków, czy chcecie 
je utrzymywać?

Istnieją szlaki piesze, jest szlak 
konny, rowerowy. Mamy nadzieję, że 
uda się ponownie udostępnić szlak 
partyzancki związany z batalionem 
Barbara, gdyż pamięć o partyzan-
tach jest wciąż żywa, zwłaszcza 
wśród członków ich rodzin 
i  osób starszych, a  mieszkańcy 
dbają o porządek, kwiaty i znicze 
w historycznych miejscach. Bardzo 
ciekawy jest szlak wytyczony przez 
pracowników wczasów dziecięcych. 
Wiedzie taką stroną Jodłówki, którą 
na co dzień nikt nie chodzi, gdyż 
powstał tam, gdzie mieszkańcy robili 
sobie skróty do kościoła czy szkoły. 
Słowo „paryja” jest nieodzownym 
elementem tego szlaku. Gdy ktoś 
z miasta przyjeżdża to nie wie, co 
ono oznacza. Wtedy im tłumaczymy 
i niejednokrotnie prowadzimy w ten 
trudny teren, który wiedzie również 
przez rzekę. Mogą tam spotkać 
bobry, przeżyć dreszczyk emocji, 
gdy pojawi się dzik, czy inne leśne 
zwierzę. Tak więc oferta dotycząca 
szlaków istnieje…

Czy jest szansa, aby powstał ocze-
kiwany przez „turystę rowerowego” 
szlak z Lubaszowej do Jodłówki?

Wiemy, że przyszłość jest przed 
tego typu turystyką, gdzie ludzie 
wsiadają z  rowerem do pociągu, 
aby wysiąść w atrakcyjnym miejscu 
i przemierzyć je swoim jednośladem. 
Bardzo byśmy chcieli, aby oparty 
o tę zasadę szlak łączący Lubaszową 
z Jodłówką kiedyś powstał. 

Co z rewitalizacją terenu wokół 
wieży widokowej?

To jest projekt z  dofinansowa-
niem unijnym. My go nazywamy 

„drugie życie wieży widokowej”. 
Dlaczego drugie życie? Wprawdzie 
nie przeprowadzono ankiety, ale 
zauważamy, że ludzie przyjeżdżają 
w to miejsce tylko raz, gdyż oprócz 
widoku z wieży nie otrzymują niczego 
więcej. Bardzo liczymy na zrealizo-
wanie tego projektu, który przewi-
duje m.in. budowę altany, w której 
będzie można usiąść niezależnie od 
warunków pogodowych, instalację 
kamery pokazującej na żywo pogodę 
i to, co się tam dzieje, instalację tablic 
informacyjnych wraz z mapami. Ma 
powstać parking z  prawdziwego 
zdarzenia, oświetlenie i  toalety. 
Planowane jest zamontowanie ogra-
niczników terenu, aby uniknąć sytu-
acji, jakie mają miejsce obecnie, gdy 
niektóre grupy ludzi przebywających 
pod wieżą zakłócają ciszę nocną. Będę 
rozmawiał z właścicielami pobliskiej 
działki o  możliwości przycięcia 
rosnących tam okazałych buków, aby 
odsłonić widok z wieży widokowej 
na Tatry.

Tutaj muszę zaznaczyć, że należy 
wyraźnie odróżnić trzy miejsca 
związane z Brzanką, które znajdują 
się obok siebie. Są to: bacówka na 
Brzance, wieża widokowa i oddalony 
około pół kilometra szczyt Brzanki. 
Doznałem wstrząsu, gdy zapytałem 
turysty, który zszedł z wieży wido-
kowej czy wie, gdzie się znajduje. 
Z dumą odrzekł, że właśnie zdobył 
Brzankę! To pokazuje, że pod wieżą 
musi być tablica z  informacją, że 
Brzanka jest 500 metrów dalej.

Gdy projekt zostanie zrealizowany 
to będziemy mogli organizować tam 
wiele imprez plenerowych.

Jodłówczanie jeszcze nie wiedzą, 
ale 22 kwietnia, czyli w Światowym 
Dniu Ziemi wraz ze stowarzysze-
niem „My Pogórzanie” oraz inicja-
tywą „Powietrze Tuchów” zostanie 
zorganizowany „Marsz na Brzankę 
po Czyste Powietrze”.

Tak, to będzie pożyteczny marsz 
połączony ze sprzątaniem szlaku. 
Będzie miał na celu promowanie 
turystyki pieszej oraz aktywności 
fizycznej związanej z czynnościami 
porządkowymi. Cieszymy się, że nasz 
teren staje się nie tylko nam bliski. 
Serdecznie zapraszamy inne stowa-
rzyszenia do współpracy i uczest-
nictwa w tym marszu. Przecież Pasmo 
Brzanki to nie tylko lasy i turystyka 
grzybiarska…

Jednak najwięcej osób kojarzy 
Jodłówkę właśnie z grzybobraniem 

i Świętem Grzyba, które tutaj od lat 
jest we wrześniu organizowane.

Do tej pory odbywały się festyny 
grzybiarskie, jednak oprócz biesiady 
prawie nie zawierały elementów doty-
czących samych grzybów. Po jakimś 
czasie zaczęliśmy czuć niedosyt 
i  uznaliśmy, że muszą nastąpić 
zmiany. W ubiegłym roku unowo-
cześniliśmy to święto. Powstał regu-
lamin konkursu zbierania grzybów. 
Udało się zakupić makietę grzybów 
rosnących na naszym terenie. Zapro-
siliśmy członków stowarzyszenia „Na 
Grzyby”, którzy zgodzili się zostać 
jurorami w naszym konkursie. Jako 
ciekawostkę dodam, że ci ludzie przed 
imprezą poszli do lasu, z  którego 
po godzinie przynieśli takie okazy, 
których większość naszych miesz-
kańców (uważających się za znawców) 
nigdy nie widziała. Już jesteśmy 
umówieni na następną edycję Święta 
Grzyba (jak co roku, w drugą sobotę 
września – jest to stały termin tej 
imprezy).

No tak…jest Święto Grzyba, 
jest Brzanka, są szlaki i inne fajne 
miejsca do spędzania wolnego 
czasu, natomiast ciągle zmagacie 
się z problemem, że nie ma się gdzie 
przespać.

Dotknąłeś trudnego problemu 
gospodarstw agroturystycznych. Ich 
standard jest różny. Nie dam sobie 
ręki uciąć, że z każdego z tych miejsc 
wszyscy wyjadą zadowoleni. Dla mnie 
minimum agroturystyki oznacza 
spanie, wiejskie jedzenie, własne 
wyroby. Ktoś, kto tutaj przyjechał 
powinien poczuć tę wieś. 

Dostrzegam problem wspólnej, 
jednolitej oferty bazy noclegowej.

Niestety na razie takiej oferty nie 
ma, ale aktualnie nad tym pracu-
jemy. W Jodłówce występuje ciekawy 
problem polegający na tym, że mamy 
turystów, mamy kolonie. Tego nam 
zazdroszczą większe miejscowości 
z  wieloma atrakcjami, które nie 
wiedzą, w jaki sposób  przyciągnąć 
turystów. Na razie możemy zaofe-
rować obcowanie z  przyrodą, ale 
brakuje rozrywki i oferty noclegowej. 
Na szczęście odzywają się potencjalni 
inwestorzy z różnych stron Polski, 
więc wszystko wskazuje na to, że to 
miejsce odżyje, a wtedy zadziałają 
prawa wolnego rynku, które wymuszą 
utrzymanie wysokich standardów 
obsługi turysty.

Co masz na myśli mówiąc „nad 
tym pracujemy”?

Wysłałem 500 listów do wszyst-
kich osób, które posiadają jakiekol-
wiek działki w Jodłówce Tuchowskiej. 
Rozesłane zostały po całej Polsce, 
a nawet poszły na Ukrainę i do kilku 
europejskich krajów. Zapytałem, 
czy ktoś się jeszcze interesuje swoją 
działką, czy ostatnio tu był, czy jest 
może zainteresowany sprzedażą. 
Podałem adres kontaktowy sołtysa, 
którym jestem. Zainteresowani mogli 
to łatwo sprawdzić w  Internecie. 
Wkrótce dostałem około 30 tele-
fonów od ludzi, którzy powiedzieli, 
że chcą sprzedać swoją działkę. Mnie 
nie chodzi o zarabianie na działkach, 
ale żeby ten teren nie leżał odłogiem. 
Z drugiej strony są osoby, które poszu-
kują działek. I tu znowu zaznaczę, że 
nie chcę być pośrednikiem transakcji, 
ale chcę pomóc np. osobom, które nie 
wystawiają swoich działek na porta-
lach biur nieruchomości. Oni nawet 
nie muszą tego robić, gdyż te działki 
„schodzą na pniu”. Sądzę, że już około 
70% starych domostw w  Paśmie 
Brzanki, które posiadają atrak-
cyjną widokowo lokalizację np. pod 
lasem, zmieniło właściciela. Kupili 
je ludzie z  Krakowa, Warszawy… 
Ci nowi właściciele odzywają się 
do mnie, gdyż chcą się dowiedzieć 
czegoś więcej o miejscowości. To jest 
naprawdę bardzo miłe. Chciałbym, 
aby z wszystkimi nowymi mieszkań-
cami relacje wyglądały podobnie.

Jesteś zafascynowany swoją 
miejscowością, a praca społeczna 
wciąż daje Ci satysfakcję. Co, oprócz 
zorganizowania Biegu na Brzankę 
i  Święta Grzyba poczytujesz za 
sukces minionego roku?

Ożeniłem się!
Na wymienione przez Ciebie 

imprezy ludzie co roku wracają, więc 
to też jest sukces. Stowarzyszenie 
utworzyło działkę twórczo-rekre-
acyjną. Gdy piszemy kolejne projekty 
to z myślą o aktywności właśnie na 
tej działce. Czasem wychodzę jako 
sołtys przed szereg i piszę w formie 
papierowego listu do mieszkańców 
informacje o tym, kiedy jest zbierany 
podatek, co się działo i co będzie się 
działo w gminie itp. Te listy roznosi 
listonosz. Podobno niektórzy 
byli nawet oburzeni, gdy takiego 
listu nie dostali. Z banku BZWBK 
dostaliśmy grant, dzięki któremu 
powstanie altana i będą tworzone 
grzybki z wikliny. Idea jest taka, aby 

cały rok coś tworzyć z myślą o wrze-
śniowym Święcie Grzyba. W marcu 
rozpoczynamy projekt na naszej 
działce. Zrealizujemy go z wszystkimi 
dziećmi ze szkoły. Chcemy też zaan-
gażować pozostałych mieszkańców, 
w  tym seniorów. Marzy nam się 
przydrożny „witacz” prezentujący 
to, czym dysponujemy, czyli grzyba 
i wiklinę. To dzięki wikliniarskiej pasji 
pani Bernadetty Kukułki z Gospodar-
stwa „Pod Skałką” wyroby z wikliny 
najpierw oczarowały dzieci przyjeż-
dżające na kolonie do Domu Wczasów 
Dziecięcych, a teraz stają się jednym 
z  symboli Jodłówki Tuchowskiej. 
Ponadto współpracując z bankiem 
żywności z Krakowa robimy paczki 
żywnościowe dla 160 osób w swojej 
miejscowości. Prawo jest tak skon-
struowane, że bez zaangażowania 
stowarzyszenia oni nie otrzymaliby 
tej pomocy. 

Odnoszę wrażenie, że założone 
przez Was Stowarzyszenie Rozwoju 
Jodłówki Tuchowskiej i Jej Miesz-
kańców stało się przysłowiowym 
lekiem na całe zło Waszej miejsco-
wości…

Stowarzyszenie ma niesamowite 
możliwości. Wszędzie, gdzie tylko 
mam okazję rozmawiać wyrażam się, 
że jest to uzupełnienie oferty gminy, 
gdyż wiadomo, że ani sama gmina 
wszystkiego nie zrobi, ani miesz-
kańcy z naszych środków sołeckich. 
Prywatnie też nie jesteśmy w stanie 
wiele zdziałać. Za to stowarzyszenie 
ma możliwość pozyskiwania grantów, 
gdyż posiada osobowość prawną 
i może oficjalnie aplikować o środki 
finansowe do różnych instytucji. Po 
wielu niepowodzeniach wreszcie 
zdobyliśmy umiejętność pisania 
wniosków. Dotychczas udało nam się 
pozyskać około 50 tys. zł ze środków 
zewnętrznych, natomiast wartość 
paczek żywności oraz transportów 
jabłek i  marchwi to kwoty rzędu 
ponad 100 000 zł.

Jakbyś podsumował – czego 
Jodłówka Tuchowska chce od życia?

Powtórzę to, co powiedziałem na 
początku naszej rozmowy – chcemy, 
aby bazując na potencjale tury-
stycznym, który tutaj mamy, miesz-
kańcy mogli zarabiać na swoje życie 
bez konieczności opuszczania swojej 
miejscowości. 

Tego Tobie i jodłówczanom życzę.
Dziękuję.

Ważny komunikat TMT
Zarząd Towarzystwa Miłośników 

Tuchowa zawiadamia wszystkich 
członków, sympa-
tyków i  osoby zainte-
resowane o  zmianie 
numeru swojego konta 
bankowego. W związku 
z  tym wszystkie wpłaty, 
w  tym także składki 
członkowskie, darowizny oraz 
inne przekazy pieniężne prosimy 
wpłacać na nowy numer konta: 
49160014621819953260000001 BGZ 
BNP PARIBAS. 

Przypominamy również wszystkim 
osobom należącym do Towarzystwa 
Miłośników Tuchowa o obowiązku 
terminowego opłacania składki człon-

kowskiej, która wynosi 60 zł rocznie 
lub 30 zł za okres 6 miesięcy 

i można ją także opłacać 
tradycyjnie u  naszego 
skarbnika Agnieszki 
Maluciak przy okazji 
zebrań, które odbywają 
się w  każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca 
o  godz. 17:00 w  Domu 

Kultury w Tuchowie. Wszystkim 
darczyńcom i  członkom TMT 
serdecznie dziękujemy!

Prezes Zarządu 
Towarzystwa Miłośników 

Tuchowa
Tomasz Wantuch 
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Działania 
priorytetowe 
policji

na  
ul. Reymonta 
w Tuchowie 

Komisariat Policji 
w Tuchowie informuje, 
iż w okresie  

od 1 stycznia do 30 czerwca 
2018 r. prowadzi działania 
priorytetowe na terenie 
bloków nr 9, 11, 13 i 15 przy 
ul. Reymonta w Tuchowie.

Działania te spowodowane są 
faktem, iż w tym rejonie gromadzi 
się młodzież, która spożywa alkohol, 
głośno się zachowuje, zakłóca 
spoczynek nocny, zaśmieca teren, 
a kierowcy pozostawiają tam samo-
chody często niezgodnie z przepisami. 
Do tych zajść dochodzi najczęściej 
w dni wolne od pracy, a także w dni 
robocze w godzinach popołudnio-
wych oraz wieczorowo-nocnych.

w Mesznej 
Opackiej

Komisariat Policji 
w Tuchowie informuje, 
iż w okresie  

od 1 stycznia do 30 czerwca 
2018 r. prowadzi działania 
priorytetowe na terenie 
miejscowości Meszna 
Opacka w rejonie remizy 
OSP, baru, drogi gminnej  
za barem oraz parkingu  
przy kaplicy kościelnej.

Działania te spowodowane są 
faktem, iż w tych rejonach w piątki, 
soboty i  niedziele oraz dni świą-
teczne gromadzi się młodzież, która 
często zachowuje się głośno, spożywa 
alkohol, a także zaśmieca te miejsca.

na terenie 
Jodłówki  
Tuchowskiej 

Komisariat Policji 
w Tuchowie informuje, 
iż w okresie  

od 1 stycznia do 30 czerwca 
2018 r. prowadzi działania 
priorytetowe na terenie 
miejscowości Jodłówka 
Tuchowska w rejonie sklepu 
„Jodełka” oraz domu Kultury 
„Jodełka”.

Działania te spowodowane są 
faktem, iż w rejonie tych budynków 
zarówno od frontu jak i  zaplecza 
gromadzą się osoby w różnym wieku, 
które spożywają alkohol, głośno się 
zachowują, a  także zaśmiecają ten 
teren.

ŁUKASZGIeMZa 

29 grudnia 2017 r., 
w sali widowi-
skowej tuchow-

skiego Domu Kultury odbyło 
się uroczyste podpisanie 
umów darowizn i przeka-
zanie sprzętu ratowniczego 
zakupionego przez Gminę 
Tuchów w ramach środków 
Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości.

W  uroczystości uczestni-
czyli: zastępca komendanta miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej 
w  Tarnowie – bryg. Piotr Wójcik, 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, 
zastępca burmistrza Tuchowa i wice-
prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w  Tuchowie Kazimierz 
Kurczab, skarbnik gminy Szczepan 
Makarski oraz przedstawiciele 
ochotniczych straży pożarnych, 
które otrzymały zakupiony sprzęt. 
Zestawy ratownictwa medycznego PSP 
R1 z deską ortopedyczną, zestawem 
szyn Kramera i opatrunkami WATER 

JEL trafiły do ochotniczych straży 
pożarnych z  Burzyna, Dąbrówki 
Tuchowskiej, Jodłówki Tuchowskiej, 
Karwodrzy, Lubaszowej, Łowczowa, 
Mesznej Opackiej, Piotrkowic, Siedlisk 
i  Tuchowa. Defibrylatory automa-
tyczne LIFEPAK CR Plus otrzymali 
strażacy z jednostek należących do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego tj. OSP w  Siedliskach 
i Tuchowie. 

WIKTORCHRZaNOWSKI 

W środę 10 stycznia 
w Tuchowie gości-
liśmy ekipę filmową 

przygotowującą materiał 
informacyjny dla Komisji 
Europejskiej na temat 
działań województwa 
małopolskiego związanych 
z poprawą jakości powietrza.

Na przykładzie gminy Tuchów 
ekodoradca w ramach programu LIFE 
Wiktor Chrzanowski zaprezentował 
formy edukacyjne najmłodszych miesz-
kańców gminy. Ekipa filmowa brała 
udział w lekcji w Szkole Podstawowej  
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedli-
skach. Uczniowie poznali rodzaje zanie-
czyszczeń powietrza, ich wpływ na 
zdrowie człowieka i sposoby walki z nimi. 

Następnie ekipa filmowa udała 
się do remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tuchowie, gdzie prezes 
OSP Łukasz Giemza oraz gospodarz 
OSP Włodzimierz Wąs zaprezen-
towali nowy ekologiczny kocioł na 
pellet. Wyjaśnili zasadę działania, 
przedstawili korzyści ekologiczne 
i ekonomiczne wymiany starego kotła 
węglowego na nowe źródło ciepła.

Jesteśmy przekonani, że działania 
podnoszące świadomość ekologiczną 
mieszkańców, wymiany kotłów – 
zarówno te indywidualne, jak również 
w ramach dofinansowania – wpłyną 
znacząco na poprawę jakości powietrza.

Ochrona powietrza: 
działania Tuchowa 
w Komisji Europejskiej

Sprzęt ratowniczy dla strażaków z gminy Tuchów 

MaŁOPOLSKI OŚRODeK DORaDZTWa 
ROLNICZeGO ZaPRaSZa Na

SZKOLeNIe Z DOPŁaT POWIeRZCHNIOWYCH 
I PROGRaMóW ROLNOŚRODOWISKOWYCH, 

aPLIKaCJa eWNIOSeK, OŚWIaDCZeNIa
13 lutego (wtorek) 2018 r. godz. 10.00 

Dom Kultury w Tuchowie
Szkolenie przeprowadzą pracownicy MODR i pracownicy ARiMR z Tarnowa.  

Serdecznie zapraszamy, gdyż wystąpią duże zmiany  
w składaniu wniosków o dopłaty powierzchniowe.

Stanisław Gniadek

Klub Tańca CLaSSIC 
działający przy Domu Kultury w Tuchowie

ogłasza nabór 
na zajęcia z tańca towarzyskiego

Dla kogo?
dla dzieci klas I i II szkoły podstawowej 

Kiedy?
1 lub 2 razy w tygodniu po 45 minut (do uzgodnienia)

Gdzie?
Dom Kultury w Burzynie

Zajęcia odpłatne, 
cena uzależniona od liczby uczestników

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach 
prosimy o zgłaszanie się na zajęcia i zapisy 

pod nr tel. 14 652 54 36
lub osobiście w sekretariacie Domu Kultury 

przy ul. Chopina 10

Z a P R a S Z a M Y!
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HEJ KOLĘDY TO CZAS
PAWEŁSTaŃCZYK 

Mimo, jakby się mogło 
zdawać, magicznego, 
bo może zimowego 

czasu Bożego Narodzenia, 
okres radości spowodowany 
świętowaniem Narodzenia 
Pana jest stosunkowo 
krótki. Kończy się bowiem 
w Niedzielę Chrztu Pańskiego, 
a ta przypadła tego roku na 
7 stycznia. Dzięki kolędom 
czas ten się jednak nieco 
wydłuża. W Polsce śpiewa 
się je do 2 lutego, a więc 
i w naszej parafii noworoczne 
koncerty mogły zostać 
zaprezentowane w drugiej 
połowie stycznia.

14 stycznia w bazylice mniejszej 
w Tuchowie zaprezentowała się Sank-
tuaryjna Orkiestra Dęta. Występ SOD 
rozpoczął się od utworu Stille Nacht. Po 
słowie konferansjera (diakona Domi-
nika Jurka CSsR), zespół wykonał 
tradycyjne polskie kolędy i  pasto-
rałki. Pod batutą Piotra Kucharzyka 
wybrzmiały: Tylko jedna jest taka noc, 
Dzisiaj w Betlejem, Jezus Malusieńki, 
Kolęda Góralska i Znak pokoju. Wraz 
z Orkiestrą zaśpiewać mogli klerycy 
WSD w Tuchowie – bracia Marcin 
Wojdan i Michał Pazdyka, a także 
członkinie SOD – Agnieszka Aksamit 
i Magdalena Zięba.

W kolejnej części zgromadzona 
publiczność mogła się nieco bardziej 
rozerwać słuchając: Jest taki dzień, 
Last Christmas, Jingle Bells, Christmix, 
a  także utwory, które zwykliśmy 

słyszeć 1 stycznia, w dzień koncertu 
noworocznego z Wiednia – Wiązankę 
Walców J. Straussa i  słynny Marsz 
Radeckiego.

Oprócz tego Sanktuaryjna Orkie-
stra Dęta zagrała:
• 24 grudnia (podczas Pasterki 

o godz. 24.00),
• 26 grudnia (na sumie w uroczy-

stość św. Szczepana),
• 31 grudnia (w Sylwestra; podczas 

uroczystej sumy w święto Świętej 
Rodziny),

• 6 stycznia (podczas I Tuchow-
skiego Orszaku Trzech Króli, 
w którym wzięła udział),

• 7 stycznia (Noworoczny Koncert 
w Świebodzinie),

• 13 stycznia (podczas Charyta-
tywnego Koncertu Kolęd dla 
„Nadziei” w Domu Kultury).
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JUBILEUSZOWY KONCERT KOLĘD 
Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego z Tuchowa
JANINAWSZOŁeK 

Przed cudownym 
obrazem Matki Bożej 
Tuchowskiej odbył się 

w niedzielę 7 stycznia 2018 r.  
koncert kolęd. Mocnymi 
akordami brzmiały kolędy 
w wykonaniu pięciu połą-
czonych chórów.

Okres Bożego Narodzenia w Polsce 
to niezwykły czas; czas świąteczny, czas 
nocnej Pasterki, tradycyjnych potraw, 
choinki, mrozu i  śniegu, szopki, 
orszaków Trzech Króli, ale i czas kolę-
dowania. Niczym „czterej królowie” 
przybyły do Tuchowa na koncert kolęd 
zaproszone chóry, aby śpiewać na cześć 
Dzieciątka Jezus i Jego Matki Maryi. 
Wymienić tu należy: Chór „KRÓLEW-
SKIE SŁOWIKI” z Królówki, Chór 
„CANON” z  Nowego Wiśnicza, 
Chór „SALT SINGERS” z  Bochni 
i Chór Parafialny z Trzciany. Podczas 
koncertu każdy z zespołów zaprezen-
tował kolędy i pastorałki ze swojego 
repertuaru, a pod koniec zabrzmiał 
donośnie śpiew połączonych pięciu 
chórów pod dyrekcją dr. Jana Gładysza. 
Nasza współpraca chóralna rozpoczęła 
się piękną uroczystością w 2017 roku 
w Lipnicy Murowanej, z okazji 10-lecia 
kanonizacji św. Szymona z Lipnicy, 
gdzie wspólnie wyśpiewało szczególnie 
Rotę osiem chórów. 

Goszczące w Tuchowie zespoły nie 
występowały w naszym środowisku 
dotychczas, pomimo, iż mają już spory 
dorobek muzyczny, dlatego pokrótce 
je zaprezentuję.

Chór „KRÓLEWSKIE SŁOWIKI” 
działa przy Szkole Podstawowej 
w Królówce od 12 lat. Założycielem 
i dyrygentem chóru jest Katarzyna 
Adamczyk. Jest to chór dziecięcy, 
w którym śpiewają wszyscy chętni 
uczniowie tej szkoły. W swoim reper-
tuarze chór posiada utwory ludowe, 
religijne, dziecięce, patriotyczne 
i żołnierskie. Od 11 lat jest uczest-
nikiem ogólnopolskiego projektu 
Akademia Chóralna Śpiewająca Polska 
realizowanego przez Narodowe Forum 
Muzyki we Wrocławiu oraz Gminę 
Nowy Wiśnicz. Jest laureatem kilku 
konkursów. W ostatnim roku zdobył 
Srebrne Pasmo i wyróżnienie specjalne 
za scenariusz prezentacji scenicznej na 
XI Wojewódzkim Konkursie Chórów 
w Lusławicach. Chórowi towarzyszył 
kwartet smyczkowy: skrzypce I – Karol 

Przybojewski, skrzypce II – Jakub 
Adamczyk, altówka – Anna Wołow-
czyk, wiolonczela – Nikodem Przy-
bojewski. Chór zaprezentował utwory: 
Jezusa Narodzonego, Lulajże Jezuniu, 
My też pastuszkowie – opracowania 
nieznanego autora. 

Chór CANON z Nowego Wiśnicza 
działa przy parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny od ponad 
20 lat. Założony został w 1996 roku 
z inicjatywy ks. Marka Wachowicza, 
Katarzyny Adamczyk oraz Stani-
sława Domańskiego, który przez  
18 lat był jego pierwszym dyrygentem. 
Od 2014  roku zespół prowadzi  
K. Adamczyk, a opiekunem chóru jest 
ks. Bartosz Chęciek. Chór zrzesza ludzi 
kochających śpiew bez względu na wiek 
(od gimnazjalistów po emerytów), 
pozycję społeczną czy wykonywane 
zawody. Wszystkich łączy miłość do 
śpiewu chóralnego. 

Szeroki repertuar chóru przybliża 
utwory klasyczne m.in.: J.S. Bacha, 
W.A. Mozarta, G.F. Haendla, jak 
również stare pieśni liturgiczne, czy 
też pieśni patriotyczne. W dorobku 
chóru jest wiele opracowań pieśni 
eucharystycznych, maryjnych oraz 
kanonów z  Taize. Chór występuje 
systematycznie podczas uroczystości 
religijnych i patriotycznych w kościele 
parafialnym oraz na wiśnickim zamku. 
Śpiewał w Polsce i za granicą m.in.: 
w Ostrej Bramie w Wilnie, na Monte 
Cassino, w Rzymie, na Kahlenbergu 
w Wiedniu.

Chór zaprezentował kolędy: Hola, 
hola pasterze z pola – oprac. A. Niko-
demowicz, Jezusek czuwa – oprac. 
F. Nowowiejski, Nuż my dziś krześcijani 
– z kancjonału staniąteckiego – opra-
cowania nieznanego autora.

Następnie wystąpił Bocheński 
Chór Kameralny „Salt Singers”, który 
działa w  Miejskim Domu Kultury 
w Bochni. Zespół ma w swoim reper-
tuarze utwory muzyki klasycznej, od 
renesansu do muzyki współczesnej 
m.in. Requiem i Mszę Koronacyjną 
W.A. Mozarta, Te Deum Josepha 
Haydna oraz Glorię A. Vivaldiego. 
W  ramach współpracy z  Operą 
Krakowską wykonywał kompozycję 
Zbigniewa Wodeckiego do słów 
L.  A.  Moczulskiego – Oratorium 
Amabilis. Występował także z Grażyną 
Brodzińską, Hanną Banaszak, Jackiem 
Wójcickim, Zbigniewem Wodeckim, 
Januszem Radkiem oraz zespołem 
„Skaldowie”. Dyrygentem jest Maciej 

Kozłowski – absolwent Akademii 
Muzycznej w  Krakowie, a  także 
asystent chórmistrza Opery Krakow-
skiej i muzyk Filharmonii Krakowskiej 
oraz pedagog Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych w Bochni.

Chór  zaprezentował kolędy: 
Wśród nocnej ciszy, Cicha noc, Dzisiaj 
w Betlejem w opracowaniu Włodzi-
mierza Sołtysika.

Już ponad trzydzieści lat Chór 
Parafialny z  Trzciany śpiewem 
wielbi Boga. Zespół został założony 
w 1985 roku przez organistę Stani-
sława Grabowskiego i ówczesnego 
katechetę ks. Józefa Makowskiego. 
Chórzyści zawsze tworzyli muzyczną 
rodzinę. Wspólne próby, śpiewy 
podczas uroczystości parafialnych, 
wyjazdy, wycieczki czy spotkania 
opłatkowe towarzyszyły grupie od 
początku jej istnienia. Chór bierze 
udział w uroczystościach i świętach 
parafialnych oraz w konkursach, prze-
glądach i koncertach m. in. w Sank-
tuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w  Pasierbcu, w  Mikluszowicach, 
Drwini. Tworzą jedną, dużą, chwalącą 
swym śpiewem Pana rodzinę. 

Chór wyśpiewał kolędy: Zaśnij 
Dziecino – opr. ks. K. Pasionek, O mili 
Królowie – opr. Jan M. Gładysz, Hej 
w Dzień Narodzenia – opr. T. Flasza.

Wspomnieć należy o  jubilatach 
chóralnych z Tuchowa i rozwoju chóru 

na przestrzeni lat – Sanktuaryjny 
Chór Mieszany (1943-2018).

Lata 1900-1942 to działalność 
dwóch chórów: żeńskiego i męskiego 
prowadzonych przez organistów 
Michała Leśniaka, Eugeniusza Krausa 
i Alojzego Michalczyka. W kwietniu 
1943 r. – nastąpiło połączenie obu 
zespołów i powstanie chóru miesza-
nego, którym kierowali A. Michal-
czyk do 1945 r. i Stanisław Czachor 
do 1980 r. Liczne wyjazdy z koncer-
tami kolęd i  pieśni maryjnych do 
kościołów dekanatu i diecezji. Często 
przy wykonywaniu kolęd i pastorałek 
towarzyszyła chórowi kapela złożona 
z  kilku muzykantów z  orkiestry 
sanktuaryjnej, co nadawało swojski, 
rytmiczny i wesoły klimat wykony-
wanym utworom. Chór brał udział 
w misteriach kolędowym i pasyjnym.

Od 1980 r. – dalsza działalność 
zespołu pod dyrekcją Jana M. Gładysza 
i zmiana nazwy na Sanktuaryjny Chór 
Mieszany. Chór brał udział w liturgii 
sprawowanej na lipowym wzgórzu 
i w kościołach w całej Polsce, w tym 
w liturgii papieskiej, a także w konkur-
sach i festiwalach, na których zdobywał 
wiele nagród i wyróżnień. Znaczącą 
datą jest rok 1994, kiedy to tuchowski 
zespół po raz pierwszy śpiewał podczas 
mszy św. transmitowanej z kościoła  
św. Krzyża w Warszawie. Od jubileuszu 
50-lecia działalności chór pielgrzy-

mował do miejsc świętych w różnych 
krajach:

• 1995 – Włochy, Watykan 
i spotkanie z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II,

• 2000 – Białoruś i Litwa (Ostra 
Brama 55 lat),

• 2005 – Francja (La Salette 
i Lourdes 60 lat),

• 2008 – Słowacja (65 lat),
• 2013 – Niemcy (70 lat),
• Serbia i Chorwacja, Medju-

gorie (75 lat). 
Sanktuaryjny Chór Mieszany 

wykonał następujące kolędy: „Chry-
stus Pan się narodził” – oprac.  
K. Wiłkomirski, Mizerna cicha, Wpuśćcie 
aniołkowie – oprac. Jan M. Gładysz.

Końcowym akcentem koncertu 
było wystąpienie połączonych 
chórów. Wykonały one wspólnie 
następujące kolędy i  pastorałki: 
Dlaczego dzisiaj – oprac. S. Stuligrosz, 
Pasterze mili – oprac. ks. J. Orszulik, 
W żłóbku na sianie – oprac. Jan M. 
Gładysz, Gwiazdko złota – oprac. 
ks. K. Pasionek. Chóry wspólnie 
zabrzmiały niezwykle doniośle, co 
zauważył i podkreślił kustosz sank-
tuarium tuchowskiego o. Bogusław 
Augustowski na zakończenie koncertu 
dziękując wykonawcom.

Wszystkim czytelnikom życzymy 
szczęśliwego i zdrowego Roku 2018, 
obfitego w Boże błogosławieństwo.
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JANUSZKOWaLSKI 

W sobotę 27 stycznia 
br. w sali widowi-
skowej Domu Kultury 

w Tuchowie marszem 
z opery Carmen rozpoczął 
się koncert Parafialnej 
Orkiestry Dętej z Siedlisk 
pod batutą Bogdana Stefana 
i Sanktuaryjnego Chóru 
Mieszanego pod dyrekcją 
Jana M. Gładysza. 

Zespołom towarzyszyły wspaniałe 
solistki Alicja Rusin i Gabriela Sołtys. 
Licznie zgromadzona publiczność 
gromkimi brawami powitała wyko-
nawców: orkiestrę, chór i solistki. Po 
czym wysłuchała kolędy Bóg się rodzi, 
którą przepięknie zaśpiewała Gabriela 
Sołtys, rozpoczynając nią pierwszą 
część koncertu. Tą właśnie część 
wykonywała orkiestra z towarzysze-
niem chóru. Kolejna kolęda Wśród 
nocnej ciszy cudownie wybrzmiała 
w  wykonaniu chóru, a  następną 
Gore gwiazda Jezusowi Alicja Rusin 
zachwyciła publiczność. W dalszej 
części koncertu publiczność wysłu-
chała: Gdy się Chrystys rodzi, Jeden 
dzień w roku, Conquest of paradise. 
Utworem Hallelujah solistki zakoń-
czyły pierwszą część koncertu. 
Kapelmistrz Bogdan Stefan na ręce 
dyrygenta Jana M. Gładysza złożył 
podziękowania za dotychczasową 

współpracę i  wspólne koncerty 
oraz gratulacje z okazji jubileuszu 
75-lecia Sanktuaryjnego Chóru 
Mieszanego. Drugą część koncertu 

zagrała Parafialna Orkiestra Dęta 
z Siedlisk z wokalistkami Gabrielą 
Sołtys i  Alicją Rusin. Publiczność 
mogła wysłuchać takich utworów 

jak: La storia, wiązankę przebojów 
Golec uOrkiestra, Tokajer, You raise 
me up i na koniec Marsza Radeckiego. 
O tym koncercie, jego wykonawcach 

i  wrażeniach publiczności można 
powiedzieć tak, jak ujął to Wilhelm 
Richard Wagner – „Muzyka to 
początek i koniec wszelkiej mowy”.
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„MUZYKA TO POCZĄTEK I KONIEC WSZELKIEJ MOWY”

Noworoczno-jubileuszowa gala SMBARBARAGŁaDYSZ- 
WSZOŁeK 

W ostatni dzień 
stycznia w sali wido-
wiskowej DK miał 

miejsce noworoczny koncert 
Szkoły Muzycznej I st., 
którym zainaugurowano 
gminne obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

Dla tuchowskiej placówki kształ-
cenia artystycznego był on również 
koncertem rozpoczynającym 5 rok 
działalności, stąd też swą obecnością 
zaszczycili szkolną społeczność: wizy-
tator Centrum Edukacji Artystycznej 
z  Krakowa, Wiesław Dziedziński 
oraz władze miasta z burmistrzem 
Adamem Drogosiem i przewodni-
czącym Rady Miejskiej Ryszardem 
Wroną na czele. W słowach powi-
tania dyrektor SM wyraził nadzieję, 
że koncert ten nie tylko pokaże 
dotychczasową aktywność szkoły, ale 
też będzie dobrym prognostykiem 
na przyszłość. W pierwszej, solowej 
części koncertu wystąpili uczniowie 
klas fortepianu (Jakub Baran 
i Kamil Krzywoń – kl. N. Drozen-
-Czapl ińsk ie j ,  A leks andra 
Godniak – kl. B. Gładysz-Wszołek, 
Kornelia Sajdak – kl.  B.  Gizbert-
-Studnickiej, Karolina Starzyk – 
kl. T. Wójtowicz i Angelika Słowik 
– kl. A. Szajer), skrzypiec (Marian 
Witek – kl.  K.  Puta), wiolonczeli 
(Magdalena Siwak i Andrzej Kloch 
– kl. Katarzyny Wrony), gitary (Julita 
Pieniądz – kl.  A.  Manasterskiego 
i  Jan Niziołek – kl. W. Gurgula) 
oraz fletu (Patrycja Kamykowska – 
kl. G. Ciesielskiej i Nicoletta Zduń 
– kl. H. Lis). Solistom towarzyszyli 
przy fortepianie B. Gładysz-Wszołek 
oraz W. Różański. Ponadto zaprezen-
towały się zespoły prowadzone przez: 
W. Synycję – smyczkowy, K. Króla 
– klarnetowy, G. Kluzka – sakso-
fonowy i R. Pawlaka – perkusyjny. 
Wykonane przezeń utwory kompo-

zytorów z różnych epok i gatunków 
stylistycznych sprawiły przybyłym 
wiele radości. Nie zabrakło wśród 
nich polskich kolęd i pastorałek, tak 
charakterystycznych dla noworocz-
nych dni. Dla wielu słuchaczy niespo-
dzianką z pewnością było wykonanie 
organowego Preludium i fugi d-moll 
J. S. Bacha przez… kwartet perku-
syjny. Drugą część koncertu rozpo-
czął Dziecięco-Młodzieżowy Chór 
Szkolny pod kierunkiem K. Szymań-
skiej. A cappella wybrzmiała kompo-
zycja Dominika Lasoty do tekstu Jana 
Kasprowicza Przy wigilijnym stole 
oraz Kołysanka Matki autorstwa Jana 
M. Gładysza (muzyka) i redempto-

rysty o. Andrzeja Wodki (tekst). 
Fortepianowy akompaniament 
tym razem realizowała N. Pawlak. 
Ostatnie trzy kolędy, które stanowiły 
efektowny finał koncertu, wykonały 
połączone zespoły chóru i  po raz 
pierwszy prezentującej się orkiestry 
szkolnej pod dyrekcją K.  Wrony. 
Aranżacje orkiestrowe przygotował 
nauczyciel SM, T. Ożóg, który również 
wykonał partię solową na puzonie. 
Gościnnie na kontrabasie zagrał 
K. Wszołek. Bardzo intymnie, mniej 
majestatycznie wybrzmiała w owym 
opracowaniu najbardziej znana 
i patriotyczna kolęda Bóg się rodzi. 
W Mizernej cichej opartej o improwi-

zacyjny pomysł muzyczny B. Gładysz-
-Wszołek, partie solową śpiewała 
wyżej wspomniana, na fortepianie 
zaś, z ascetycznym towarzyszeniem 
orkiestry, grał M. Stańczyk. Koncert 
zakończyła błyskotliwie opracowana 
pastorałka Gore gwiazda, którą 
zespoły po owacji na stojąco wykonały 
ponownie na bis. Przemawiając na 
zakończenie koncertu zarówno wizy-
tator W. Dziedziński, jak i burmistrz 

A. Drogoś pogratulowali uczniom 
i nauczycielom osiągniętych rezul-
tatów kształcenia życząc dalszych 
artystycznych sukcesów. Dziękując za 
obecność na noworocznym koncercie, 
tak ważnym w roku jubileuszu Polski, 
dyrektor szkoły przekazał wszystkim 
życzenia zdrowia, sił i radości z osią-
ganych wyników oraz wytrwałej pracy 
dla jak najlepszego rozwoju własnego 
i wolnej Ojczyzny, Polski. 
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13 stycznia 2018 r. 
odbył się 
w Tuchowie trady-

cyjny koncert charytatywny 
na rzecz pomocy Stowarzy-
szeniu Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja” w Tuchowie. 

Dochód z koncertu został przezna-
czony na planowaną budowę Ośrodka 
Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób 
niepełnosprawnych w Tuchowie. Na 
scenie Domu Kultury pojawiło się 
wielu muzyków, wokalistów i tancerzy. 
W nastrojowym bożonarodzeniowym 
czasie uczestnicy na sali widowiskowej 
mieli niecodzienną możliwość zasłu-
chania się w pięknie brzmiące kolędy, 
pastorałki i dzieła sławnych kompo-
zytorów. Panowała wyjątkowa atmos-
fera jedności, ciepła, zrozumienia. 
W koncercie wystąpiły dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Tuchowie, Chór 
Męski z parafii św. Jakuba St. Apostoła, 
Sanktuaryjny Chór Mieszany, uczniowie 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie, 
Sanktuaryjna Orkiestra Dęta, grupa 
„Blue Sky” z Jodłówki Tuchowskiej, 
zespół wokalny „Atria” z Domu Kultury, 
Paulina Kloch, stowarzyszenie „Moje 
Siedlisko” z Siedlisk i zespół „Pokolenia”. 
W czasie koncertu odbywała się licy-
tacja podarowanych prac artystycznych. 
Koncert pozostanie w pamięci i sercach 
uczestników. Przypomniana tam betle-
jemska noc wskazała na prawdziwe 
światło, które nigdy nie zgaśnie, bo jest 
nim miłość i dobro, które powróci do 
każdego, czego z serca życzymy.

Dziękujemy organizatorom, wyko-
nawcom, osobom, które podarowały 
dzieła sztuki na aukcję i wszystkim 
darczyńcom. 

Z Charytatywnego Koncertu dla 
„Nadziei” zebrano kwotę 2.919,10 zł.

Serdecznie dziękujemy.

W imieniu Stowarzyszenia 
„Nadzieja” 

sekretarz Grażyna Gut

Charytatywny Koncert dla „Nadziei”
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IV KOLĘDOWANIE Z… 
BARSZCZYKIEM
ZDZISŁAWA 
KRZeMIŃSKa 

Ponad 100 rozśpiewa-
nych osób wzięło udział 
w „IV Kolędowaniu z… 

barszczykiem” zorganizo-
wanym w świetlicy DPJ  
13 stycznia br. przez 
Fundację Dzieło Miłosier-
dzia Im. Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego.

Przy wspaniałym akompa-
niamencie Marcina Walkowicza 
z Tarnowa kolędowali mieszkańcy 
DPJ i ich rodziny, siostry św. Józefa, 
pracownicy, wolontariusze i przedsta-
wiciele lokalnej społeczności. 

Spotkanie zaszczycili swoją obec-
nością goście honorowi, a wśród nich 
Prowincjalna Prowincji Tarnowskiej 
Zgromadzenia Sióstr św. Józefa 
s.  E.  Mazurek, Fundator Fundacji 
s. M. Bilska, długoletni pracownik 
socjalny DPJ – s. A. Grybel, dyrektor 
PCPR w Tarnowie W. Iwaniec, nowy 
kapelan DPJ – o. P. Kurcius, radny 
Rady Miejskiej w Tuchowie J. Łukasik 
i prezes Zarządu Towarzystwa Miło-
śników Tuchowa T. Wantuch.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję 
zaprezentować swoje talenty arty-
styczne. Mieszkańcy DPJ pod nazwą 
„Gromadka od Władka” w obecności 
Świętej Rodziny „zagrali” na przed-
miotach użytkowych, pracownicy 
– jako barwna grupa kolędników – 
zaśpiewali i złożyli jedyne w swoim 
rodzaju laudacje i ludowe życzenia; 
chór sióstr wykonał józefickie pasto-
rałki, a ponad 20-osobowy chór męski 
(powołany spontanicznie spośród 
uczestników) zdobył wielkie uznanie 
publiczności za kolędy Bóg się rodzi 
i Bracia patrzcie jeno.

W zadumie i głębokiej refleksji 
wysłuchano wspomnień świąt 

Bożego Narodzenia z  dzieciństwa 
dwóch mieszkanek DPJ (z Tarnowa 
i Jodłówki Tuchowskiej) w świetnej 
interpretacji pracowników Domu. 
Niezawodna grupa wolontariuszy 
z Zespołu Szkół w Tuchowie spisała 
się na piątkę nie tylko w roli śpiewa-
jących i grających Aniołów, ale także 
w roli opiekunów mieszkańców DPJ 

i… obsługi kelnerskiej. Grupę star-
szych wolontariuszy reprezentowały 
Sylwia z Pleśnej, Natalia z Tuchowa 
i rodzice Moniki i Dawida.

Pyszne były rogaliki i  pierniki, 
kawa, herbata, barszczyk czerwony 
z pasztecikami, ale najlepszy i upra-
gniony smak miało wspólne i radosne 
kolędowanie!
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BOŻE NARODZENIE, 
TUCHÓW 2017

Przyszły dzieci do kościoła
z rodzicami,
rozśpiewało się dziś Wzgórze
kolędami.
Nacieszyć się nie mogą
szopką niezwykłą, ubogą.

Zobaczyły osiołka,
krówkę, żłóbek, aniołka
i Jezuska na sianku
i Maryję na ganku.

Święty Józef nie wytrzymał,
chociaż jest cierpliwy
i aniołów zaraz wzywał
z chórem kolęd tkliwych.

Przyszły dzieci do szopy 
sianko rwały na kopy.
Jedz baranku, jedz!
A ty osiołku nie becz.

Głaskały Jezuska,
śpiewały kolędy,
karmiły owieczki 
w tej stajence świętej

A Matka Tuchowska
wciąż się uśmiechała:
Takich gości na dziedzińcu 
dawno nie widziała.

   Janina Halagarda, 28.12.2017 r. 
 

MĘDRCY ŚWIATA
Szukali Boga
wędrowali
wiodło ich światło i nadzieja
znaleźli Króla –
a to Dziecię 
zrodzone w stajni 
w Betlejem.
Szukamy 
szczęścia
na swej drodze
nie zawsze 
widząc Cię
o Boże!

   Janina Halagarda, 7.01.2018 r.

Kartki z kalendarza - styczeń

Zabawa noworoczna w Szkole Podstawowej 
w Tuchowie – 27 stycznia 2018 r.
Na zaproszenie dyrek-

tora Józefa Wzorka 
i grona pedagogicz-

nego podopieczni wraz 
z rodzicami przybyli do 
Szkoły Podstawowej 
w Tuchowie na tradycyjną 
zabawę noworoczną. 

Uczniowie szkoły przedstawili 
inscenizację o  fabule świątecznej 
z mottem o czynieniu sobie nawzajem 
dobra, darzeniu się życzliwością 
i miłością w relacjach międzyludzkich 
nie tylko z okazji wigilii. Przedsta-
wienie uczyło też właściwego trak-
towania zwierząt. Uczniowie szkoły 
pod kierunkiem grona pedagogicz-
nego, z pomocą pracowników szkoły 
i rodziców włożyli wiele starań, by 
integracyjne spotkanie wypadło jak 
najlepiej. Podopieczni wesoło bawili 
się tańcząc przy muzyce zaproszonego 
zespołu, smakował przygotowany 
poczęstunek. Rodzice mieli okazję 
do wspólnego spotkania, odpoczynku, 
do oderwania się od szarej rzeczywi-
stości. Serdecznie dziękujemy za trud 
włożony i dobre serce, za radość ofia-
rowaną dzieciom niepełnosprawnym 
i ich rodzicom. Szkoła Podstawowa 

w Tuchowie w okresie przedświą-
tecznym zorganizowała akcję chary-
tatywną – „Kiermasz” na rzecz dzia-
łalności Stowarzyszenia „Nadzieja”. 
Z akcji zebrano 3.071,71 zł. Serdecznie 
dziękujemy. Wdzięczni jesteśmy za 
wielokrotny przejaw dobroci, za 
włączanie się tradycyjnie z pomocą 

w organizowane przez stowarzyszenie 
okazjonalne spotkanie opłatkowe. 

Zapraszamy uczniów szkoły do 
współpracy w ramach wolontariatu.

W imieniu Stowarzyszenia 
„Nadzieja”

prezes Marian Gut



Orszak afrykański króla Baltazara 
(brat Ireneusz Krzywoń CSsR, stra-
żacy OSP w Karwodrzy oraz uczniowie 
SM I st. w Tuchowie z nauczycielem 
Rafałem Pawlakiem).

Orszak azjatycki króla Melchiora 
(brat Aleksander Ćwik CSsR, strażacy 
OSP i mieszkańcy Mesznej Opackiej).

Orszak europejski króla Kacpra 
(brat Łukasz Vetter CSsR, strażacy 
OSP i mieszkańcy Mesznej Opackiej 
oraz Sanktuaryjna Orkiestra Dęta pod 
batutą Piotra Kucharzyka).

W drogę Maryjo, Betlejem czeka, Bóg do każdego chce przyjść człowieka.
Udał się więc Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawi-

dowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby 
się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Wczuwamy 
się w ich sytuację, przed nimi długa i wyczerpująca droga.

 

SCeNa 2: DWóR HeRODa
(scenę tę przygotowali uczniowie LO im. M. Kopernika w Tuchowie wraz 
z nauczycielką Iwoną Sandecką przy współpracy Młodzieżowej Rady Gminy 
Tuchów oraz zespołu VOICE z Domu Kultury w Tuchowie)

Przenosimy się do Jerozolimy przed pałac Heroda skąd słychać śpiew, 
muzykę i tańce, gdzie bogactwo i rozpusta królują i zaślepiają oczy tam żyjących. 

Mędrców trzech przybyło z dala, głosząc śmiało, że ich celem znalezienie 
prawdziwego, w szopie narodzonego Króla Rodu Żydowskiego! 

Trzej Królowie po spotkaniu z Herodem wraz ze swoimi orszakami wyru-
szyli za gwiazdą, która wskazywała im drogę do Betlejem. 
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„Bóg jest dla wszystkich”
Po raz pierwszy w dziejach Tuchowa uroczysty pochód – 
I Tuchowski Orszak Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r. 

6 stycznia 2018 roku ulicami 644 miejscowości w Polsce 
przeszedł 10. Orszak Trzech Króli. W drogę do Betlejem 
udało się ponad 1,2 mln uczestników! Papież Franci-

szek wspomniał o orszaku po modlitwie „anioł Pański”,  
a Para Prezydencka wzięła udział w orszaku w Skoczowie.
Cieszymy się, że również Tuchów znalazł się na orszakowej 
mapie miejscowości, w których orszaki są organizowane.  
Był wydarzeniem religijnym o charakterze edukacyjno-kultu-
ralnym, z zachowaniem tradycji i prawd wiary katolickiej, 
promującym wartości kultury narodowej i chrześcijańskiej. 
Hasło tegorocznego orszaku brzmiało: "Bóg jest dla wszyst-
kich". Zobaczmy jak było, przeżyjmy to jeszcze raz!

O godz. 10.30 odprawiona została uroczysta msza św. w bazylice mniejszej 
w Tuchowie.

O godz. 11.15 uczestnicy orszaku licznie zgromadzili się na dziedzińcu 
klasztornym przed kaplicą polową (młodzież z KSM-u rozdawała korony, 
śpiewniki, chorągiewki i orszakowe naklejki).

Na rozpoczęcie Sanktuaryjny Chór Mieszany pod dyrekcją Jana M. Gładysza 
zaśpiewał donośnie Zdrowaś bądź Maryja. Po czym rozegrana została pierwsza 
z pięciu scen.

SCeNa 1: STaRT  
BRZeMIeNNeJ MaRYI
(scenę tę przygotowali Anna i Jarosław  
Schabowcy oraz strażacy OSP 
z Mesznej Opackiej)

Przenosimy się w  czasie… do 
miasta Nazaret 2018 lat temu. Stajemy 
przed domem Józefa i brzemiennej 
Maryi, który był równocześnie 
warsztatem pracy. Do domu wkra-
czają żołnierze z rozkazem Cezara 
Augusta i nakazują im natychmiast 
udać się do miasta ich narodzin, by 
się tam zapisać. 



W orszaku licznie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych 
z burmistrzem Tuchowa Adamem Drogosiem na czele oraz mieszkańcy 
miasta i gminy Tuchów.

Ze śpiewem na ustach, z towarzyszeniem zespołu „Pokolenia” oraz grupy 
kolędniczej z Kielanowic orszak przeszedł ulicami miasta. 

SCeNa 3: GOSPODa 
(scenę tę przygotowali uczniowie CKZiU wraz z nauczycielkami Katarzyną 
Kwiek i Katarzyną Pecą-Mastalerz)

Królowie, idąc za gwiazdą do Betlejem, zatrzymali się na posiłek w karczmie.

W gospodzie trwała zabawa, goście pili, jedli i dobrze się bawili… lecz 
wkrótce zrozumieli, że w niedalekim Betlejem narodziło się Dziecię, które 
ma ten świat zbawić i życie szczęśliwym uczynić. 

Wstali i wyruszyli w drogę wraz z Trzema Królami i całym orszakiem.

Przechodząc przez centrum miasta byli świadkami walki dobra ze złem.

SCeNa 4: 
WaLKa DOBRa Ze ZŁeM
(scenę tę przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Tuchowie 
wraz z nauczycielkami Justyną Jaworską-Lipką i Katarzyną Krupą)

W zadumie i ze wzruszeniem uczestnicy orszaku obejrzeli pantomimiczną 
inscenizację opowiadania pt. „Opowieść wigilijna”, ukazującą głębokie doświad-
czenie i przemianę skąpca Ebenezera Scrooge’a, zachodzącą w czasie nocy 
wigilijnej. 

Dobro zwyciężyło!

Królowie, przemierzając kolejne krainy, widzieli różne dziwy m.in. walkę 
dobra ze złem. W swym sercu odczuwali ową walkę, ale pomimo pokus 
i zmęczenia wyruszyli na kolejny etap wędrówki, i jak się potem okazało, już 
niezwykle krótki.

Tymczasem w ubogiej szopie w Betlejem Maryja z Józefem znaleźli miejsce 
na spoczynek i tam narodził się ich syn Jezus.

SCeNa 5. SZOPKa 
(scenę tę przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Tuchowie 
wraz z nauczycielami Renatą Szeląg i Wiesławem Cieślą)
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Narodził się Syn Boży, więc w drogę, 
bracia mili. Trzeba pokłon mu oddać! 
Nie traćmy ni chwili!

Pastuszkowie do szopy przybyli, 
Dzieciątku pokłon oddali, dary złożyli 
i zaśpiewali.  

Wkrótce zaś do stajenki Trzej 
Królowie przybyli. Tak ubrani i bogaci 
– w koronach na głowie! 

Bo oto gwiazda, którą widzieli na 
Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła 
i zatrzymała się nad miejscem, gdzie 
było Dziecię z Matką Jego, Maryją, 
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. 
I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

KRÓL KACPER:
Królu Wielki, przynieś miłość dla 

świata, bardzo trzeba, żeby brat nie 
bił brata.

Przez to, że brat brata poniewiera, 
będziesz musiał na krzyżu umierać.

Gwiazda Twoja mnie do Ciebie 
prowadziła, złoto w darze Ci przy-
niosłem, Dzieciąteczko miłe.

KRÓL MELCHIOR:
Królu Wielki, przynieś wiarę tej ziemi, 

bo się wszędzie słowo fałszywe pleni.
Przez to, że się prawda w kłamstwo 

zmienia, nikt nie wierzy, nie dozna 
zbawienia.

Ja przyniosłem Ci kadzidło wonne 
i pachnące, by Cię uczcić, Boże Dziecię, 
na sianku leżące.

KRÓL BALTAZAR:
Królu Wielki, przynieś ludziom 

nadzieję, bo z mocnego strachu serce 
w nich mdleje.

Spraw, aby ich nie złamała trwoga, 
ażeby się nie wyparli Boga.

Ode mnie wonna mirra dla 
Ciebie zebrana, boś z wielkiego nieba 
zstąpił, aby cierpieć za nas.

Na zakończenie miało miejsce 
wspólne kolędowanie przy szopce.

I  tak oto I  Tuchowski Orszak 
Trzech Króli przeszedł do historii. Te 
piękne tuchowskie jasełka nie były 
zwykłym, ulicznym spektaklem, ale 
rzeczywistym spotkaniem z Bogiem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom oraz osobom, które 
przyczyniły się do jego organizacji 
i przeprowadzenia. Mamy nadzieję, że 
I Tuchowski Orszak Trzech Króli na 
stałe wpisze się w kalendarz organizo-
wanych w naszym mieście wydarzeń.

Dziękujemy strażakom OSP 
w Tuchowie oraz funkcjonariuszom 
tuchowskiej Policji za zapewnienie 
bezpiecznego przejścia orszaku.

Patronat na tym wydarzeniem 
objął Burmistrz Tuchowa.

Organizatorami byli:
• Parafia pw. Nawiedzenia Najświęt-

szej Maryi Panny w Tuchowie,
• Parafia pw. św. Jakuba Ap. St. 

w Tuchowie,
• Dom Kultury w Tuchowie.

Składamy serdeczne podzięko-
wania Fundacji Orszak Trzech Króli 
za wpisanie Tuchowa do orszakowej 
mapy miast organizujących Orszak 
Trzech Króli. Dziękujemy za współ-
pracę, dobre rady i szybką wysyłkę 
pakietów materiałów. 

opr. Maria Kras
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HALINAPIOTROWSKa

Już po raz trzeci Siedliska 
znalazły się wśród 
miejscowości biorących 

udział w pięknym przedsię-
wzięciu, jakim jest Orszak 
Trzech Króli. Dzięki fundacji 
„Orszak Trzech Króli” orga-
nizatorzy bezpłatnie otrzy-
mali chorągwie, korony, 
śpiewniki i naklejki dla 
uczestników.

Uroczystość rozpoczęła się  
o godz. 14.30 mszą św. w kościele 
parafialnym w Siedliskach. Przed 
rozpoczęciem Eucharystii do kościoła 
zawitali Trzej Królowie w  asyście 
czterech chorągwi oraz przebranej 

w stroje regionalne grupy kolędni-
czej. Nie co dzień czy raczej nie co 
niedziela można zobaczyć w kościele 
tak barwnie wypełnione ławki. Po 
zakończonym nabożeństwie, które 
uświetniła dodatkowo Parafialna 
Orkiestra Dęta pod batutą Bogdana 
Stefana, spod kościoła wyruszył 
uroczysty orszak. Otwierali go: 
gwiazda, chorąży, następnie bryczka, 
w której miejscowość przemierzali 
Trzej Mędrcy. Członkowie grupy 
młodzieżowej podczas kolejnych stacji 
czytali Ewangelię św. Łukasza o naro-
dzeniu Jezusa. Przemarsz, nad którym 
czuwała miejscowa OSP, zakończył 

się w hali sportowej siedliskiej szkoły. 
Tam miało miejsce wspólne kolędo-
wanie, a  następnie przedstawiono 
jasełka przygotowane przez szkolne 
koło teatralne. W sztuce pt. ,,Naro-
dziła nam się Nadzieja i Miłość” na 
podstawie ,,Betlejem polskie’’ L. Rydla 
młodzież i dzieci w piękny sposób 

rozbudziły w widzach radość płynącą 
z Objawienia Pańskiego. Idea orszaku 
to również zgodne współdziałanie, 
które łączy lokalną społeczność. 
Orszak tworzą rodziny, szkoła, 
nauczyciele, lokalne władze, osoby 
duchowne i ludzie dobrej woli, którzy 
poświęcają swój czas.

Dyrekcja szkoły oraz orga-
nizatorzy: Marzanna Gawron, 
Anna Ogiela, ks. Jakub Kuchta,  
ks. proboszcz Jan Wieciech 
serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przy-
łączyli się do organizacji tego przed-
sięwzięcia.
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III Orszak Trzech Króli w Siedliskach

I Orszak Trzech Króli 
w Dąbrówce Tuchowskiej
6 stycznia w uroczystość 

Objawienia Pańskiego, 
zwaną świętem Trzech 

Króli ulicami polskich miast, 
miasteczek i wsi już po raz 
dziesiąty przeszły barwne 
orszaki.

Wychodząc naprzeciw temu pięk-
nemu zwyczajowi również Dąbrówka 
Tuchowska przyłączyła się do tych 
obchodów.

Spotkanie rozpoczęło się przy 
remizie strażackiej, gdzie Mędrcy ze 
Wschodu przybyli do Heroda.

W  uroczystym pochodzie 
z gwiazdą na czele, śpiewem kolęd 
i  radosnym sercem, udaliśmy się 
do kaplicy św. Brata Alberta, by 
wspólnie uczestniczyć w  Eucha-
rystii. W  orszaku nie zabrakło 
dzieci z Publicznego Przedszkola 
i Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 
Tuchowskiej wraz z panią dyrektor 
i  nauczycielami, dzielnych stra-
żaków, członków Stowarzyszenia 
Nasza Dąbrówka Tuchowska i miesz-
kańców naszej miejscowości. Cały 
czas towarzyszyło nam hasło: „Bóg 
jest dla wszystkich – wszyscy do 
stajenki”.

Po przybyciu do kaplicy bardzo 
ciepło powitał nas ksiądz Józef 
Nowak. Następnie Trzej Królowie 
i przedszkolaki złożyli pokłon i dary 
Dzieciątku Jezus.

Po mszy św. Orszak ruszył w drogę 
powrotną do remizy OSP, gdzie czekał 
na wszystkich smaczny poczęstunek.

Wspólne kolędowanie – 
nieodzowny element Orszaku – 
bardzo połączyło naszą społeczność.

W imieniu  Stowarzyszenia Nasza 
Dąbrówka Tuchowska składam 
serdeczne podziękowania za udział 
w  tegorocznym I  Orszaku Trzech 
Króli oraz życzę szczęścia, miłości 
i Bożego Błogosławieństwa w Nowym 
Roku.

Małgorzata Leszkiewicz
wiceprezes Stowarzyszenia

Nasza Dąbrówka Tuchowska
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III Orszak Trzech 
Króli w Lubaszowej
MARIAWIŚNIOWSKa

W uroczystość  
Objawienia 
Pańskiego parafia 

pw. św. Gerarda  
w Lubaszowej po raz trzeci 
zorganizowała Orszak 
Trzech Króli.

Jak co roku mieszkańcy Luba-
szowej zgromadzili się licznie, aby 
wspólnie przejść w orszaku.

W korowodzie wzięli udział nowi-
cjusze oraz Stowarzyszenie ,,Aktywni 
Lubaszowianie” przebrani w kolorowe 
szaty i korony symbolizujące Trzech 
Króli.

Pochód wzbogacili również Trzej 
Królowie na koniach. Ze śpiewem 
na ustach, przy muzyce akordeonu 
orszak podążał do kościoła parafial-
nego.

Uroczystość zakończyła msza św.,  
której przewodniczył prowincjał  
o. Janusz Sok.
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Drugie Rodzinne Kolędowanie w sanktuarium 
Matki Bożej Tuchowskiej
GRAŻYNAKaRaŚ 

28 stycznia 2018 r.  
o godz. 14.00 
eucharystią rozpo-

częliśmy rodzinne kolędo-
wanie. 

Po mszy św. odmówiliśmy Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. Następnie 
w  sali pielgrzyma, wśród licznie 
zgromadzonych rodzin, miłośnicy 
śpiewu wspólnie kolędowali oraz 
podziwiali występy najmłodszych 
artystów, których nie zmogła choroba. 
Cieszy fakt, że pomimo szalejących 
chorób sezonu zimowego widać było 
na twarzach dzieci i zebranych radość. 
Rodzinna atmosfera wypełniała salę 
po sufit.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś 
i  jego zastępca Kazimierz Kurczab 
wraz z szanownymi małżonkami. 

Pragniemy podziękować władzom 
Gminy Tuchów za udzieloną pomoc 
w  organizacji tego wyjątkowego 
spotkania. 

Z rodzinami kolędowali również 
rektor WSD Redemptorystów 

w Tuchowie o. Maciej Sadowski oraz 
ojcowie tuchowskiego klasztoru.

Dzieci z Ochronki Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek BDNP Przed-
szkola Niepublicznego oraz Przed-
szkola Publicznego w  Tuchowie 
swoimi pięknymi występami urado-
wały oczy i serca zgromadzonych. 
Najmłodsze utalentowane pokolenie 
zasłużyło na gromkie brawa. Skła-

damy serdeczne Bóg zapłać na ręce 
Pań dyrektor i  nauczycieli, którzy 
przygotowali część artystyczną.

Dziękujemy bratu Michałowi, 
który dzielnie animował śpiew całej 
sali i wymyślał nowe aranżacje kolę-
dowe.

Święty Jan Paweł II o pięknie śpie-
wania mówił tak: 

[…] Niech wasze śpiewanie prze-
kracza granice!

Wiecie, że słowo Anioł oznacza 
posłany.

Wy jesteście na swój sposób 
posłani, aby szerzyć Bożą radość 
i  przez wasz śpiew ukazywać, że 
wiara jest mocniejsza niż zwątpienie, 
że nadzieja jest silniejsza niż bezna-
dziejność,

że miłość jest mocniejsza niż śmierć 
[…].

/Jan Paweł II, spotkanie 
z Międzynarodową Federacją Pueri 

Cantores, Rzym 1993/

Już dziś mówimy: do zobaczenia 
za rok na III Rodzinnym Kolędo-
waniu w sanktuarium, jeśli tylko Bóg 
pozwoli.

Jasełka 
w Kielanowicach 
MARIACZOP 

Dnia 7 stycznia 2018 r.  
w Centrum Dydak-
tyczno-Oświatowym 

w Kielanowicach po raz 
kolejny zostały  
przedstawione przez dzieci  
i młodzież jasełka  
pt. „Maleńka przyszła 
miłość”.

Aktorzy w specjalnie przygoto-
wanych kostiumach oraz scenografii 
nawiązującej do Betlejem przedsta-
wili sceny narodzin Jezusa Chrystusa.  

Był Maryja, Józef, Trzej Królowie, 
pasterze i dzieci. Inscenizacja przepla-
tana była pięknymi kolędami i pasto-
rałkami. Rodzice i zaproszeni goście 
nagrodzili występujących gromkimi 
brawami. Przedstawienie zostały przy-
gotowane pod kierunkiem Krystyny 
Wojtanowskiej. Jasełka w wykonaniu 
dzieci wprowadziły wszystkich w iście 
świąteczny nastrój. 

Kiedy artystyczna część dobiegła 
końca, aktorzy, rodzice i zaproszeni 
goście zasiedli do wspólnego stołu.

Dnia 14 stycznia jasełka zostały 
przedstawione również w Domu 
Pogodnej Jesieni w Tuchowie.

„LUBASZOWSKIE JASEŁKA” 
JANINACUDeK 

13 stycznia amatorski 
zespół teatralny 
działający w ramach 

Stowarzyszenia „aktywni 
Lubaszowianie” wystawił 
w wyremontowanej sali 
widowiskowej remizy OSP 
premierową sztukę pt. 
„Lubaszowskie jasełka”.

Scenariusz nawiązywał do jasełek 
sprzed 45 lat granych przez lubaszo-
wian. W sztuce wzięło udział około 
30 osób. Można by rzec, że zespół 
obejmował trzy pokolenia, gdyż 
najmłodsza aktorka liczyła 5 lat, 
a najstarszy 79 lat. Oprawą muzyczną 
zajęły się panie Bogumiła Chrza-
nowska oraz Magdalena Zięba, która 
przygrywała aktorom na akordeonie.

Praca z zespołem aktorskim była 
ogromną radością. Ich inicjatywa 
twórcza, zaangażowanie w pracę nad 
powierzonymi im rolami, w komple-
towaniu a nawet szyciu kostiumów, 
wykonaniu scenografii była godna 
podziwu.

Licznie zgromadzeni widzowie: 
lubaszowianie oraz goście z sąsied-
nich miejscowości, żywo reagowali 
na grę aktorów. 

W kolejnym dniu 14 stycznia sala 
widowiskowa była wypełniona po 
brzegi, a  aktorzy po wcześniejszej 
premierze stali się bardziej ośmieleni 
i grali z większą swobodą.
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Taneczna niedziela w Tuchowie – 21 stycznia 2018 r. 
MARIAKRaS 

Ponad 160 par tanecz-
nych z całej Polski 
(Kraków, Przemyśl, 

Warszawa, Rzeszów, Nowy 
Sącz, Radom, Gliwice, 
Mielec, Dzierżoniów, 
Chorzów, Stalowa Wola, 
Tarnów, Dąbrowa Górnicza, 
Bielsko-Biała, Będzin, Głóg, 
Żory, Myślenice, Jaworzno, 
Jasło, Góra Kalwaria, 
Szydłowiec, Żabno, Pabia-
nice, Chełm, Dębica, Krosno, 
Nowy Targ, Tarnobrzeg, 
Sosnowiec, Siemianowice), 
różne kategorie wiekowe, 
klasy i style, kilkanaście 
godzin pokazu umiejętności 
tancerzy –  to wszystko 
można było podziwiać 
na IX Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Towarzy-
skiego o Puchar Burmistrza 
Tuchowa i… jak zwykle było 
to niezwykłe i piękne wido-
wisko. 

Pary taneczne oceniało siedmiu 
sędziów: Dariusz Dragan z Krakowa, 
Agnieszka i  Andrzej Gąsiorowscy 
z Krakowa, Anna Bocian ze Świd-
nika, Wojciech Wolinowski z Rybnika, 
Dominika Leszczyńska z Gliwic oraz 
Gabriel Skiba z Tarnowa. 

Przyznane punkty zliczała 
komisja złożona z  trzech sędziów 
skrutinerów: Mieczysław Kowalski 
z  Krosna, Artur Drąg z  Krakowa, 
Marta Błach z  Krakowa. Oprawę 
muzyczną zapewnił Dariusz Ćwik. 
Rolę kierownika artystycznego pełnił 
Maciej Berger, zaś turniej poprowadził 
Adam Berkowicz. 

W imieniu organizatorów puchary, 
medale i dyplomy na poszczególnych 
blokach tanecznych wręczali: burmistrz 
Tuchowa Adam Drogoś, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Tuchowie 
Ryszard Wrona, dyrektor Domu 
Kultury w Tuchowie Janusz Kowalski 
oraz dyrektor MOSiR Marek Srebro. 

Imprezą towarzyszącą turniejowi 
było V Tuchowskie Show Młodych 
Talentów pod patronatem burmistrza 
Tuchowa. Na parkiecie swoje umiejęt-
ności taneczne zaprezentowało ponad 
25 par tanecznych, w dwóch katego-
riach wiekowych: 8-9 lat oraz powyżej 
10 lat. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy, złote medale oraz upominki. 

Turniej uatrakcyjniły również 
występy: 
• trzech grup zespołu VOICE z Domu 

Kultury w Tuchowie prowadzonych 
przez Pawła Potępę, które zaprezen-
towały się w tańcach współczesnych; 

• pary tanecznej Przemysława Rusina 
i Weroniki Stankowskiej („A” 16-18 lat) 
z klubu Klasa Tarnów; 

• dwóch grup ze Studia Baletu i Tańca 
w Tuchowie pod kierunkiem Łucji 
Wróbel. 
Organizatorem turnieju był Dom 

Kultury w Tuchowie we współpracy 
z MOSiR w Tuchowie. Do organi-
zacji turnieju włączyli się członkowie 
obecnej i byłej Młodzieżowej Rady 
Gminy Tuchów, którym składamy 
serdeczne podziękowanie za pomoc. 
Serdecznie dziękujemy również 
młodzieży z Tuchowa i okolic oraz 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w organizacji i sprawnym przepro-
wadzeniu turnieju!

Już dziś zapraszamy na jubile-
uszowy X OTTT o Puchar Burmistrza 
Tuchowa w 2019 r.

Dzieci zaś zachęcamy do zapisu na 
zajęcia z tańca towarzyskiego. Bliższe 
informacje na plakacie (patrz str. 11) 
oraz w Domu Kultury w Tuchowie. 
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WYJAZD EDUKACYJNY 
DO FILHARMONII PODKARPACKIEJ

NATALIAPAWLAK 

Nic nie może zastąpić 
bezpośredniego 
kontaktu z dziełem 

podczas słuchania muzyki 
na żywo. Tylko „słuchając 
muzykę wzrokiem” możemy 
docenić w pełni barwę 
dźwięku, dynamikę, prze-
strzeń. Samo uczestnictwo 
w koncercie wymusza 
pewien specyficzny sposób 
koncentracji na muzyce, 
całkowicie niemożliwy 
do osiągnięcia w domu. 
Słuchając orkiestry na żywo 
obserwujemy jak dźwięk 
powstaje na bieżąco; 
doświadczamy wrażeń 
podobnych do rodzących się 
w umysłach kompozytorów.

W popularyzacji muzyki na żywo 
ważną rolę odgrywają filharmonie. 
Mamy ich w Polsce ponad 20 i  te 
mniej znane są nierzadko zarządzane 
lepiej niż te najsłynniejsze.

Dbając o wszechstronny rozwój 
uczniów Szkoły Muzycznej I  st. 
w Tuchowie zaplanowano wyjazd do 
filharmonii, wybór padł na Rzeszów.

Filharmonia Podkarpacka istnieje 
już ponad 60 lat. Obecnie może się 
poszczycić 85-osobową orkiestrą na 
bardzo wysokim poziomie oraz jedną 
z największych widowni filharmo-
nicznych (ok. 600 osób na koncercie) 
w Polsce.

Wyjazd do Rzeszowa miał miejsce 
15.12.2017 r. Uczestniczyli w nim 

uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz 
dyrektor SM w Tuchowie. Po przy-
byciu do Filharmonii Podkarpackiej 
wzięliśmy udział w próbie generalnej 
orkiestry pod batutą Jakuba Chreno-
wicza. Wysłuchaliśmy II Koncertu 
skrzypcowego h-moll op. 7 N. Pagani-
niego, w którym solową partię wyko-
nywała światowej sławy skrzypaczka 
Katarzyna Duda. Następnie zapre-
zentowano I Symfonię g-moll op. 13 
„Zimowe marzenia” P. Czajkowskiego, 
gdzie solowe fragmenty poszczegól-
nych instrumentów dały możliwość 
dokładnego wsłuchania się w  ich 
brzmienie. Koncert miał na celu nie 
tylko dostarczyć wrażeń estetycznych, 
ale przede wszystkim miał ukazać 
młodym adeptom sztuki muzycznej 
pracę filharmoników oraz zapoznać 
ich z  profesjonalnym brzmieniem 
instrumentów. Po pełnym wrażeń 
koncertowym przedpołudniu zwie-
dziliśmy świątecznie udekorowany 
rzeszowski rynek.

Mam nadzieję, że w przyszłości 
jeszcze wiele razy będziemy korzy-
stać z możliwości słuchania na żywo 
orkiestry Filharmonii Podkarpackiej 
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 
może niedługo znowu wyruszymy na 
poszukiwanie muzycznej ambrozji?

Kolędowe sukcesy!KRYSTYNA  
SZYMaŃSKa 

Dla uczniów Szkoły 
Muzycznej I st. 
w Tuchowie końcówka 

roku 2017 była bardzo 
pracowita. 

Przygotowania repertuaru kolę-
dowego pochłonęły wiele energii 
i  zaangażowania dzieci i  nauczy-
cieli Krystyny Szymańskiej i Natalii 
Pawlak. Postawione przed nimi 
wyzwanie – eliminacje do presti-
żowego Festiwalu Kolędowego – 
zobowiązywało. Będzin od prawie 
ćwierczwiecza jest stolicą polskiej 
kolędy. Istniejący od 1994 roku  
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pasto-
rałek od swojej XIX edycji zmienił 
nazwę na Międzynarodowy Festiwal 
Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza 
Szwarlika. Rozmach przedsięwzięcia 
potwierdza fakt, iż do finału kwali-
fikują przesłuchania organizowane 
w różnych miejscach nie tylko Polski, 
ale także zagranicą.

Zespół wokalno-instrumen-
talny ze Szkoły Muzycznej I stopnia 
w  Tuchowie 7 grudnia zaprezen-
tował swoje umiejętności przed 
komisją kwalifikującą do wielkiego 
finału w tuchowskim Domu Kultury, 
który wraz z Sanktuaryjnym Chórem 
Mieszanym byli organizatorami 
eliminacji w naszym regionie. Tego-
roczna 24. edycja festiwalu skupiła  
1634 wykonawców, a  eliminacje 
odbyły się w 37 ośrodkach w Polsce, 
na Białorusi i Ukrainie. Tym bardziej 
cieszył fakt, iż na liście szczęśliwców 
mających szansę na międzynarodową 
konfrontację znalazła się tuchowska 
szkoła, a  do finału we wszystkich 
ośrodkach łącznie zakwalifikowano 
134 podmioty artystyczne.

Przed finalnym przesłuchaniem 
młodych muzyków znowu czekało 
dużo pracy i  zaangażowania, aby 
godnie reprezentować Tuchów.  
12 stycznia wczesnym rankiem dwa 
autokary 70 reprezentantów Szkoły 

Muzycznej I st. w Tuchowie wyje-
chało na wielki finał do Będzina. 
Na miejscu, szybka rozgrzewka 
przed występem – rozśpiewanie, 
założenie odświętnych strojów 
i ostatnie, najważniejsze zaprezen-

towanie swoich artystycznych możli-
wości. Po występie czekały gratulacje 
i nagroda przygotowana przez dyrek-
tora szkoły dr. Jana Gładysza. Wizyta 
w Akademii Muzycznej. Tuchow-
skich przyszłych studentów przy-
witał sam Rektor Jego Magnificencja 
prof. dr hab. Władysław Szymański. 
Uczniowie zwiedzili piękny akade-
micki obiekt i zlokalizowane w nim 
Muzeum Organów Śląskich. Dla 
dzieci w drodze powrotnej niemałą 
atrakcją była także wizyta w McDo-
naldzie. Największa radość jednak 
przyszła poźniej, kiedy po trzech 
dniach przesłuchań został ogło-
szony werykt jury, które obrado-
wało w składzie: prof. dr hab. Teresa 
Krasowska – Akademia Muzyczna 
im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w  Poznaniu i  adiunkt Instytutu 
Muzyki UMCS w Lublinie, prof. dr 
hab. Benedykt Odya – Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
ks. dr hab. Paweł Sobierajski – 
Akademia Muzyczna im. K. Szyma-
nowskiego w Katowicach. Zespół 
wokalno-instrumentalny ze Szkoły 
Muzycznej I  stopnia w  Tuchowie 
otrzymał wyróżnienie na Między-
narodowym Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek im. ks. Kazimierza Szwarlika.

 

Koncert kolęd 
w wykonaniu  
uczniów 
Społecznego 
Ogniska  
Muzycznego
JANM.GŁaDYSZ 

Pierwszy miesiąc każdego 
nowego roku niesie 
w sobie jeszcze świąteczną 

atmosferę i kolędowy klimat. 

Podobnie jak w latach poprzednich, 
30 stycznia do sali widowiskowej DK 
na koncert kolęd zaprosili uczniowie 
i  nauczyciele Społecznego Ogniska 
Muzycznego. To już tradycja, że kolę-
dowe spotkanie jest podsumowaniem 
pracy w pierwszym półroczu tej arty-
stycznej placówki. Rodziny uczniów 
powitał dyrektor SOM i  zaprosił do 
wysłuchania prezentacji poszczegól-
nych klas. Znane i  lubiane kolędowe 
melodie w  opracowaniu na różne 
instrumenty grali uczniowie Karo-
liny Wrony (skrzypce), Justyny Zbylut 
(gitara), Tadeusza Goliszewskiego 
(fortepian) i Józefa Rąpały (akordeon 
i fortepian). Na zakończenie dyrektor 
SOM przekazał informacje dotyczące 
pracy w drugim półroczu i już zaprosił na 
kolejne spotkanie z muzyką z okazji Dnia 
Matki. Po noworocznych życzeniach 
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Koncert uczniów SOM 
w Tuchowie został wpisany w program 
uroczystości związanych z obchodami 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości organizowanymi przez 
gminę Tuchów.



ANNABaRaN 

To był bogaty  
w wydarzenia i aktywny 
rok dla członków 

naszego stowarzyszenia. 
a oto, gdzie byliśmy,  
co udało się zorganizować, 
przygotować i przeprowa-
dzić.

6 stycznia udział w  siedliskim 
Orszaku Trzech Króli w barwnych 
strojach ludowych.

4 stycznia „Siedliskie Kolędo-
wanie” zorganizowane w  Domu 
Kultury w Siedliskach przy muzyce 
p. Stanisława. 

25 stycznia pomoc w  przygo-
towaniu zabawy wspólnie z  Radą 
Rodziców. 

2 lutego aktywny udział w projekcie 
„Kino to nie nuda, a ty nie maruda” 
w Domu Kultury w Tuchowie.

7 lutego zabawa kostiumowa 
dla dzieci zorganizowana w Domu 
Kultury w Siedliskach podczas „Ferii 
Zimowych 2017”. 

11 lutego wspólnie z  przedsta-
wicielami PZERiI zorganizowano 
zabawę walentynkową.

27 lutego relaks w Chochołowie 
w basenach termalnych.

4 marca rajd „Szlak bez granic” 
z polskiego Witowa do słowackiej 

Oravicy oraz sportowe spotkanie 
z prezydentem Andrzejem Dudą. 

14 marca z  parafialną grupą 
młodzieżową oraz opiekunem  
ks. Jakubem Kuchtą wspólna praca 
przy przygotowaniu palm na Świa-
towe Dni Młodzieży.

18 marca wyjazd do Myślenic na 
spektakl Misterium Męki Pańskiej.

3 kwietnia relaks w  oravickich 
basenach termalnych, spacer prome-
nadą Zakopanego oraz chwila zadumy 
w Sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej na Krzeptówkach.

6 maja udział w festiwalu „3Maj 
się Zdrów” w Tuchowie.

28 maja wspólnie z grupą Cieszko 
z  Ciężkowic wyjazd do teatru  
im. L. Solskiego na spektakl Zielony 
balonik.

27 maja udział w  szkolnym 
pikniku majowym oraz przekazanie 
na loterię 4 biletów do kina Promień 
w Tuchowie.

24 i 25 czerwca „Bieszczadzka 
przygo da”  wsp ólny  w yjazd 
z  grupą Cieszko z  Ciężkowic, 
podziwianie karpackich krajo-
brazów oraz perełek architektury 
drewnianej.

27 lipca relaks w basenach termal-
nych w Chochołowie.

8 sierpnia z grupą Aktywni Luba-
szowianie podjęcie gości – burmistrza 
Tuchowa z małżonką oraz przedsta-
wicieli Niemiecko-Polskiego Kręgu 
Przyjaciół z Illingen wspólną kolacją 
w Domu Kultury w Siedliskach. 

9 sierpnia spotkanie z przedstawi-
cielami Niemiecko-Polskiego Kręgu 
Przyjaciół z Illinegen w Dolinie Białej 
w Tuchowie, kolacja pożegnalna.

9 września czynny udział w „Święcie 
grzyba” w  Jodłówce Tuchowskie, 
z zebranych w lesie grzybów panie 
ugotowały 50 l zupy grzybowej.

18 września relaks w  basenach 
termalnych w Chochołowie.

22-24 września wspólnie z grupa 
Cieszko z  Ciężkowic wyjazd do 
Zamościa, Lublina oraz Krasnobrodu. 

3 października 3.edycja kiszenia 
kapusty, tradycyjne formy kiszenia 
kapusty.

15 listopada relaks w Chochołowie 
w basenach termalnych.

5 listopada „Zabawa ostatkowa”.
28 listopada wsparcie akcji oraz 

zbiórka żywności dla Polaków miesz-
kających na Ukrainie.

12 grudnia relaks w Chochołowie 
w basenach termalnych oraz łado-
wanie akumulatorów do działania 
w 2018 roku.
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Aktywny rok 2017 w SSL „Moje Siedlisko” z Siedlisk

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W „JODEŁCE”
ANDRZEJJaGODa 

Dzień Babci i Dzień 
Dziadka w wielu 
krajach obchodzony 

jest jednego dnia. 

W Polsce natomiast owe święta 
w  kalendarzu imprez widnieją 
oddzielnie. Ciekawostką jest to, że 
Dzień Babci trafił do kalendarzy 
w  1964 roku, a  Dzień Dziadka 
dopiero w 1981 roku. Wynika więc 
z wyliczenia, że dopiero po kilkunastu 

latach pomyślano o tym, że mąż babci 
też powinien mieć powody do świę-
towania. Jaka jest więc rzeczywistość 
takich spotkań? W zasadzie te dwa 
święta łączone są razem w wielu miej-
scowościach. Tak też było w Jodłówce 
Tuchowskiej. 

21 stycznia w filii DK w Jodłówce 
Tuchowskiej odbyło się uroczyste 
spotkanie z  okazji świąt babć 
i  dziadków. Dziadkowie i  babcie 
podziwiali swoje wnuczęta podczas 
programu artystycznego, który 
został przedstawiony przez dzieci 
uczęszczające na zajęcia umuzy-
kalniające, taneczne i  plastyczne 
prowadzone w miejscowej placówce 
kulturalnej. Obok recytacji okolicz-
nościowych wierszy, poświęconych 
babciom i dziadkom zaprezentowała 
się formacja taneczna „Blue Sky”, 
wyrażając zaproszonym gościom 
swoją miłość i wdzięczność. Babcie 
i dziadkowie z zachwytem oglądali 
cały program artystyczny, wypa-
trując swoich wnuczków i  bijąc 
brawo przy każdej możliwej okazji. 
Emocje były spore, bo i program był 
atrakcyjny. Z pastorałkami gościnnie 
wystąpił także zespół wokalny „Atria” 
z tuchowskiego Domu Kultury. Po 

występach, dzieci wręczyły laurki 
babciom i dziadkom. Nie zabrakło 
też serdecznych życzeń, buziaków 
i słodkiego poczęstunku. Oczywiście, 
uroczystość ta mogła się odbyć dzięki 
zaangażowaniu gospodarzy, organiza-
torów, instruktorów oraz rodziców, 
którzy aktywnie włączyli się w  jej 
przygotowanie. Było to kolejne tego 
typu spotkanie w „Jodełce” ukazujące 
w ten sposób dobry obyczaj i szacunek 
osobom starszym – tym najbliższym.
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Życzę tobie Babciu miła,
byś zawsze w życiu szczęśliwa była.
Życzę ci, Dziadziuniu, życia najdłuższego,
pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!

Dzień seniora w Piotrkowicach
BEATACZUBa 

Te słowa można było 
przeczytać na deko-
racji przygotowanej 

przez nauczycielki naszej 
szkoły z okazji organizo-
wanego corocznie Dnia 
Seniora w Szkole Podsta-
wowej w Piotrkowicach. Od 
lat to styczniowe spotkanie 
cieszy się olbrzymią popu-
larnością nie tylko wśród 
dziadków i babć naszych 
uczniów. Zapraszamy na 
nie bowiem wszystkich 
chętnych seniorów bez 
obowiązku posiadania 
w naszej szkole wnuków. 
Dziadkowie chętnie korzy-
stają z okazji do odświęt-
nego wyjścia z domu, 
możliwości porozmawiania 
ze znajomymi, zobaczenia 
występów dzieci. Takie 
spotkania integrują miesz-
kańców małych miejsco-
wości, gdzie życie toczy 

się wokół sklepu, kościoła 
i szkoły.

Przy organizacji takiego wyda-
rzenia angażujemy się wszyscy: 
uczniowie, rodzice i  pracownicy 
szkoły. Pomocą służą również  
ks. proboszcz Stefan Michalski  
i  ks. wikary pożyczając ławki 
z kościoła i uczestnicząc w spotkaniu.

W tym roku program artystyczny 
przedstawiły dzieci z klas 0-3.Choć 
trudno było niekiedy pokonać 
tremę, opiekuńcze ramiona pani 
Agatki Antoł pozwalały wyciszyć 
aktorskie emocje i dzielnie stanąć 
przed publicznością. Była więc 
okazjonalna piosenka, jasełka oraz 
własnoręcznie wykonane upominki. 
Siódmoklasiści pomagali przygo-
tować dekoracje, a chłopcy z klasy 
szóstej upiekli chleb. Pani Wiesia 
Górska do chleba ugotowała swój 
popisowy bigos, a rodzice z poszcze-
gólnych klas zaopatrzyli nas w pyszne 
ciasta. Niespodzianką był ogromny 
tort z fajerwerkami, który wzbudził 
zasłużony zachwyt zebranych swoim 

wyglądem i smakiem. Ów smakołyk 
upiekła przy pomocy swojej mamy 
pani Ania Cich, która jest nie tylko 
mamą uczennicy Natalki, ale i naszą 
koleżanką „po fachu” z zaprzyjaź-
nionej szkoły w Lubaszowej. Wznie-
siony toast dodał zgromadzonym 
rumieńców i  pozwolił poczuć się 
odświętnie.

Gospodyni spotkania, pani 
dyrektor Barbara Polek, dzięki 
swojemu zaangażowaniu w życie wsi 
i talentowi organizacyjnemu potrafi 
zjednoczyć ludzi we wspólnym dzia-
łaniu na rzecz osiągnięcia ważnego 
celu. Takim od lat są międzypokole-
niowe spotkania z okazji Dnia Seniora 
czy Pikniku Rodzinnego. Miło patrzeć 
na babcie tulące wnuków czy rodziców 
biorących z dziećmi udział w konku-
rencjach sportowych. Dlatego warto 
włożyć trochę trudu i poświęcić odro-
binę wolnego czasu na przygotowanie 
takich spotkań.

A wtedy usłyszymy na pożegnanie 
od miłych gości, że jeśli zdrowie 
dopisze i Bóg pozwoli, to spotkamy 
się znów za rok. Oby pozwolił.

GDZIE SĄ DZIADKOWIE, 
TAM JEST RADOŚĆ ŻYCIA
Uroczysty Dzień Babci 
i Dziadka w Mesznej Opackiej
Jaki dzisiaj dzień wesoły – najpraw-
dziwsze święto!
Widzę Babcię tak szczęśliwą – pięknie 
uśmiechniętą.
Dziadek taki elegancki pięknie ogolony,
To dla Babci – mojej Babci czyli swojej 
żony!

ANETAROPSKa 

Święto Babci i Dziadka 
jest niezwykłym dniem, 
nie tylko dla dzieci,  

ale przede wszystkim dla 
Babć i Dziadków. 

To dzień pełen uśmiechów, wzru-
szeń, łez i radości. Mimo mroźnej 

pogody zacni goście licznie przybyli 
do Domu Strażaka w Mesznej Opac-
kiej na zaproszenie swoich wnucząt, 
które zaprezentowały się w progra-
mach specjalnie dla nich przygotowa-
nych. Przy słodkim poczęstunku przy-
gotowanym przez rodziców uczniów 
naszej szkoły i przedszkola, szanowni 
goście obejrzeli jasełka, wysłuchali 
piosenek oraz obejrzeli bajkowe 
przedstawienie, w  którym wystą-
piły dzieci przedszkolne. Na koniec 
wnuczęta wręczyły swoim Babciom 
i Dziadkom upominki, dziękując im 
po prostu za to, że z nimi są.

Wszystkim  
Babciom i Dziadkom 

życzymy samych  
radosnych chwil!!!

V Gminny Konkurs 
Świątecznej Piosenki 
Obcojęzycznej

STANISŁAWJaWORSKI

Tradycyjnie w ostatnim 
tygodniu przed świę-
tami Bożego Naro-

dzenia Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława Staszica 
w Tuchowie organizuje 
Gminny Konkurs Świą-
tecznej Piosenki Obcoję-
zycznej. 

Tegoroczna, piąta edycja odbyła 
się 21 grudnia 2017 roku, jak zawsze 
w Domu Kultury w Tuchowie. Do 
konkursu zgłosiło się 34 uczestników. 
Wystąpiło 31 wykonawców. Na scenie 
zaprezentowali się uczniowie ze szkół 
w Burzynie, Karwodrzy, Lubaszowej, 
Mesznej Opackiej, Piotrkowicach, 
Siedliskach, Tuchowie. 

Jury w składzie: Michalina Ropska, 
Tadeusz Goliszewski, Bogusław 
Maciaszek oceniało prezentowane 
utwory w trzech kategoriach wieko-
wych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy 
VII i gimnazjum. Oceniano dobór 
repertuaru, poprawność językową 
i jakość wykonania. Piosenki wykony-
wane były przede wszystkim w języku 
angielskim, ale była też piosenka 
niemiecka, włoska i hiszpańska.

W kategorii I nagrodzono: 
I miejsce:
• duet – Julia Bernal i Albert 

Bajorek z Burzyna,
• Magdalena Kaczka z Siedlisk,
• klasa III A z Tuchowa.

W kategorii II nagrodzono: 
I miejsce: 
• Oliwia Madejczyk i Wiktoria 

Sikorska – obydwie 
z Tuchowa.

II miejsce: 
• Emilia Wajda, Anna Sarad – 

obydwie z Siedlisk,
• Filip Chrzanowski z Luba-

szowej,
• Wiktoria Łątka z Tuchowa,
• zespół – Julia Nalepka, Maja 

Nalepka i Nicoletta Więcek 
z Burzyna.

W kategorii III nagrodzono:
I miejsce: 
• Julia Grzenia z Siedlisk,
• Karolina Piątek z Karwodrzy,
• Kamila Wrzos z Siedlisk.
II miejsce: 
• Nicoletta Zduń z  Mesznej 

Opackiej,
• Karolina Fiedor z Burzyna,
• Weronika Drwal z Karwo-

drzy,

• zespół – Eliza Fudyma, Julia 
Orczyk, Klaudia Gac, Emilia 
Kulig z Piotrkowic.

Nagrody wręczali: burmistrz 
Tuchowa Adam Drogoś, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie Jerzy Odroniec, dyrektor 
szkoły Józef Wzorek oraz zastępca 
dyrektora Alicja Płachno.

Spotkanie zakończyło się 
wspólnym odśpiewaniem pięknej, 
polskiej kolędy Wśród nocnej ciszy 
i wspólną fotografią.

Organizatorki konkursu Justyna 
Jaworska-Lipka i Paulina Stachura-
-Buś serdecznie dziękują Domowi 
Kultury w Tuchowie za współpracę. 
Dziękują także sponsorom, którymi 
byli: Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w  Tuchowie, Piekarnia Więcek 
w Tuchowie i Dom Handlowy „Trójka” 
w Tuchowie.

ZA ROK VI KONKURS, NA 
KTÓRY JUŻ TERAZ ZAPRASZAJĄ 
ORGANIZATORZY.



GRAŻYNAMUNIaK 

Uczniowie branży 
turystyczno-gastro-
nomicznej z CKZiU 

w Tuchowie 19 grudnia 
2017 r. uczestniczyli 
w wizycie zawodoznawczej 
w obiektach należących do 
Thermaleo Plus Sp. z o.o. 
w Szczawnicy. 

Thermaleo jest spółką założoną 
przez Monique i Andrzeja Mańkow-
skich, spadkobierców hrabiego Adama 
Stadnickiego – właściciela Szczaw-
nicy z początków XX w. Kontynuując 
marzenia i wizję swojego przodka – 
stworzenia europejskiego kurortu, od 
2004 roku rodzinna spółka Thermaleo 
bierze udział w rewitalizacji uzdrowi-
skowej części miasta oraz promocji 
regionalnego dziedzictwa. Główne 
kierunki jej działania koncentrują 
się w sektorze hotelarskim, gastro-
nomicznym oraz turystycznym. 
Spółka rozpoczęła ponadto realizację 
projektów mających na celu odbudowę 

i unowocześnienie budynków należą-
cych do Uzdrowiska Szczawnica S.A.

Głównym celem wizyty zawodo-
znawczej było poznanie obiektów 
należących do spółki Thermaleo, jej 
struktury organizacyjnej, zakresu 
działalności i  standardu usług 

świadczonych w obiektach hotelar-
skich, w tym usług gastronomicznych 
oraz dodatkowych. Uczniowie poznali 
również oczekiwania spółki Ther-
maleo dotyczące wiedzy, umiejęt-
ności zawodowych oraz kompetencji 
społecznych wymaganych od pracow-

ników zatrudnianych w sektorze tury-
styczno-gastronomicznym. 

W programie wizyty znalazło się 
zwiedzanie wybranych obiektów należą-
cych do Thermaleo Plus Sp. z o.o., w tym 
Hotelu Nawigator***, Hotelu Modrzewie 
Park*****, kawiarni Café Helenka, Pijalni 
Wód Mineralnych oraz Dworku Gościn-
nego. Wycieczka zakończyła się obiadem 
w  restauracji Hotelu Nawigator***. 
Wyjazd ten odbył się w ramach projektu 
„Mistrzowie w zawodzie” i dla uczniów 
CKZiU był w całości bezpłatny. Wzięła 
w nim udział młodzież kształcąca się 
w zawodach: kucharz, technik żywienia 
i usług gastronomicznych oraz technik 
hotelarstwa.

W ramach projektu „Mistrzowie 
w zawodzie” uczniowie branży tury-
styczno-gastronomicznej, kształcący 
się w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego, mogą korzystać 
również z innych form wsparcia, które 
są dla nich bezpłatne. W tym roku 
szkolnym – poza wizytami zawodo-
znawczymi – uczniowie skorzystają 
z wielu kursów branżowych dających 
im dodatkowe kwalifikacje zawo-
dowe oraz zdobędą doświadczenie 
zawodowe podczas staży, w których 
oprócz wynagrodzenia finansowego 
otrzymają ubranie robocze oraz zwrot 
kosztów dojazdu do miejsca odby-
wania stażu.
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Co słychać w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego

Interpretacja 
plakatu filmowego

MAŁGORZATA  
M.KOZIOŁ 

Na pierwszym tego-
rocznym spotkaniu 
z edukacją filmową 

(16 stycznia) w ramach 
cyklu Tuchowskie Horyzonty 
Filmowe. Wtajemniczenia… 
uczniowie CKZiU mieli okazję 
poddać analizie kilka wybra-
nych plakatów filmowych. 

Prowadzący zajęcia, Mariusz 
Widawski – małopolski lider programu 
Filmoteka Szkolna – zaproponował 
uczestnikom ćwiczenia warsztatowe, 
których tematem była specyfika 
plakatu filmowego, a celem – nabycie 
umiejętności analizy i  interpretacji 
takiego właśnie tekstu kultury. Zajęcia 
sprzyjały nie tylko pozyskaniu wiedzy, 
ale także przełamywaniu nieśmiałości 
w  wystąpieniach publicznych oraz 
rozwijaniu kreatywności. Wszystkie 
te umiejętności są przydatne nie tylko 
podczas ustnego egzaminu matural-
nego z języka polskiego, ale i w życiu.

Wizyta zawodoznawcza uczniów w Szczawnicy

CENTRUM SMAKU
URSZULAGINTeR 

Papryczki chili, imbir, 
pieprz syczuański to 
przyprawy wyjątkowo 

ostre i ogólnie znane. 
Czy spożywanie ostro 
doprawionych potraw jest 
zdrowe?

Na pewno zabezpiecza przed 
problemami żołądkowo-jelito-
wymi, gdyż przyprawy te zabijają 
szkodliwe bakterie, które dostają 
się do żołądka wraz z pożywie-
niem. W  polskiej kuchni jedną 
z  najzdrowszych ostrych przy-

praw jest czosnek. Ma działanie 
przeciwbakteryjne, zawiera wita-
miny z grupy B, witaminę C oraz 
minerały. Redukuje ciśnienie 
krwi, obniża poziom choleste-
rolu.

Niestety, nie wszyscy mogą 
pozwolić sobie na jedzenie ostrych 
dań. Skutkami ubocznymi ich 
spożywania mogą być np.: nasilenie 
trądziku oraz różnych dolegliwości 
u  osób ze schorzeniami układu 
pokarmowego.

Dlatego proponujemy łagod-
niejszą wersję znanej potrawy, czyli 
kurczaka w sosie curry, ale równie 
smaczną i zdrową.

Składniki dla 4 osób:

• 4 piersi z kurczaka
• 250 ml mleczka kokosowego
• 1-2 łyżki curry
• 1 łyżka kurkumy
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku (drobno posie-

kane)
• ok. 3 cm imbiru (drobno posie-

kanego) lub łyżeczka sproszko-
wanego

• 1 łyżeczka startej skórki 
z cytryny lub limonki

• 1 łyżeczka soku z cytryny lub 
pomarańczy

• olej, sól, pieprz

• 20 – 30 dag pieczarek
• makaron ryżowy

Dla osób mogących spożywać 
ostre potrawy: papryka chili lub 
pieprz cayenne – ok. ½ łyżeczki

Sposób wykonania:

Piersi umyć, pokroić w kostkę, 
doprawić solą i pieprzem.

Na oleju zeszklić pokrojona 
cebulę i czosnek, następnie dodać 
kurczaka oraz przyprawy (w łagod-
niejszej wersji nie dodawać chili, 
pieprzu cayenne oraz ograni-
czyć ilość curry) i usmażyć. Pod 
koniec smażenia dodać pokrojone 

w plastry pieczarki, później wlać 
mleczko kokosowe i chwilę pogo-
tować.

Podawać z ugotowanym maka-
ronem. 

Smacznego!

16 stycznia – dzień pikantnych potraw

Realizacja projektu
„Mistrzowie w zawodzie” 
MAŁGORZATA  
M.KOZIOŁ 

W CKZiU trwa reali-
zacja projektu 
„Mistrzowie w zawo-

dzie”. 

Jednym z jego etapów jest doposa-
żenie pracowni, w których młodzież 

odbywa zajęcia praktyczne. Szkoła 
pozyskała w tym celu kilkaset tysięcy 
złotych, z których dotychczas zaku-
piono m.in. obrabiarkę sterowaną 
numerycznie (tokarkę CNC), podno-
śniki samochodowe, piec konwek-
cyjny. Obecnie sprzęt jest rozdzielany 
na poszczególne pracownie oraz insta-
lowany. Kursy dla młodzieży z jego 
wykorzystaniem ruszą w Centrum 
na wiosnę. 
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Co słychać 
w bibliotece?
ADRIANNAWaSIeK 

18 grudnia w CKZiU 
w Tuchowie odbyła 
się prelekcja  

pt. „Czas zapamiętany” 
zorganizowana przez biblio-
tekę szkolną w ramach 
ogłoszonego przez Sejm RP  
Roku Josepha Conrada-
-Korzeniowskiego. 

Prelekcję wygłosiła pani Urszula 
Szuster, emerytowana bibliotekarka 
z  Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tarnowie. Młodzież zapoznała się 
z sylwetką autora, tematyką utworów 
oraz nurtami literackimi w  twór-
czości pisarza. Joseph Conrad to 
wielki i ceniony na świecie twórca, 
z pochodzenia Polak, który swoje 
doświadczenia zawarł w pokaźnej 
liczbie utworów. Odniósł się w nich 

do świata cywilizacji i polityki, ale 
także przedstawił codzienne dylematy 
i wybory. Dzieła Conrada przenieśli 
na ekran najwybitniejsi twórcy kina, 
inspirowali się nim literaccy nobliści 
i najważniejsi autorzy prozy popu-
larnej.

W  czytelni biblioteki szkolnej 
przygotowano wystawę pod hasłem 
„Między morzem a lądem” poświę-
coną twórczości Josepha Conrada. 
Zgromadzono na niej materiały doty-
czące najważniejszych faktów z życia 
pisarza i marynarza. Zaprezentowano 
książki autora, które na stałe weszły do 
kanonu lektur, jak również te mniej 
znane, znajdujące się w  zbiorach 
biblioteki.

Celem powyższych działań było 
przybliżenie uczniom postaci brytyj-
skiego pisarza oraz ukazanie jego 
polskich korzeni i wpływu na naszą 
kulturę.

Udział uczniów  
w I Tuchowskim  
Orszaku Trzech Króli
KATARZYNAPeCa- 
MaSTaLeRZ 

Samorząd Uczniowski 
CKZiU w Tuchowie 
włączył się w orga-

nizację I Tuchowskiego 
Orszaku Trzech Króli, 
którego hasłem przewodnim 
było wezwanie: „Bóg jest 
dla wszystkich – wszyscy do 
stajenki”. 

6 stycznia w trakcie przemarszu 
ulicami miasta uczestnicy orszaku 

zatrzymali się, aby obejrzeć insceni-
zacje przygotowane przez młodzież 
z tuchowskich szkół. Jedną z nich 
– zrealizowaną wraz z klerykami 
z Wyższego Seminarium Duchow-
nego – zaprezentowali uczniowie 
naszej szkoły. Jej akcja toczyła się 
w  zaimprowizowanej karczmie, 
w której diabły kusiły królów, aby 
zrezygnowali z dalszej wędrówki. 
Ale dobro zwyciężyło i  wszyscy 
biesiadnicy wspólnie z orszakiem 
ruszyli dalej ulicami Tuchowa, 
podążając do „Betlejem”.

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Tarnowie
ul. Krzyska 17 A, 33-100 Tarnów, tel./fax.:  14 627 29 59

strona internetowa: www.pppptarnow.pl 
Filia w Tuchowie: ul. Wróblewskiego 1, tel./fax.: 14 652 64 94

e-mail: filiatuchow@pppptarnow.pl

STANISŁAWJaWORSKI

Przeszczep szpiku to 
szansa na wyleczenie 
białaczki. 

Ludzie zapadający na tę chorobę 
poszukują swego „bliźniaka”, aby 
otrzymać dzięki niemu szansę na dalsze 
życie. Na świecie zarejestrowanych jest 
ok. 30 mln dawców, jednak znalezienie 
odpowiedniej osoby jest bardzo trudne. 
Wielokrotnie poszukiwanego „bliź-
niaka” znajdowano na innym konty-
nencie i dzięki temu komuś ratowano 
życie. Według danych z lipca 2017 roku 
w Polsce, w rejestrze prowadzonym 
przez „Poltransplant” znajduje się  
ok. 1.308.062 potencjalnych dawców. 
Z  tej liczby 1.143.108 znajduje się 
w  bazie Fundacji „DKMS”. To ta 
Fundacja od ośmiu lat organizuje 
w całej Polsce Dni Dawców Szpiku. 
Wolontariusze przez cały rok  
prowadzą rejestrację.

20 grudnia 2017 roku lokalni 
wolontariusze zorganizowali w Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Staszica 
w Tuchowie „Dzień Dawcy Szpiku”. 
W ogłoszeniu napisali: … Rejestracja 
potencjalnych dawców komórek macie-
rzystych krwi i  szpiku dla każdego 
pacjenta, który zostanie zakwalifiko-
wany do przeszczepienia. Wolonta-
riusze wierzą w słuszność idei tej formy 
pomocy, która może uratować życie 
niejednemu człowiekowi.

Wolontariuszki Justyna Jaworska-
-Lipka i Katarzyna Krupa, nauczy-
cielki tej szkoły, swoje działanie 
skierowały do rodziców, uczniów 
i osób, które odpowiedziały na apel. 
W tym dniu zarejestrowano 49 osób, 
poszerzając bazę Fundacji. Było to nie 
jedyne działanie w ciągu roku. Od 
kilku lat weszło w zwyczaj, że przy 

okazji organizowanych w  mieście 
i miejscowościach tuchowskiej gminy 
publicznych imprezach znajdują się 
punkty rejestracji dawców szpiku. 

Wol ont ar ius z e  ap e luj ą :  
JEŚLI CHCESZ POMAGAĆ, 
MIEŚCISZ SIĘ W  PRZEDZIALE 
WIEKU 18-55 LAT ŻYCIA, WAŻYSZ 
PONAD 50 KILOGRAMÓW I JESTEŚ 
ZDROWY, ZAREJESTRUJ SIĘ 
JAKO DAWCA SZPIKU. MOŻESZ 
URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.

Zostań dawcą

Ferie  
z Poradnią  
w Tuchowie

Tuchowska Filia 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-

-Pedagogicznej po 
raz kolejny organi-
zuje w czasie ferii 
zimowych grupowe 
i indywidualne 
zajęcia z logopedą, 
pedagogiem i psycho-

logiem o charakterze tera-
peutycznym i psychoeduka-
cyjnym.

Spotkania będą prowadzone 
w dwóch grupach wiekowych, dla 
dzieci od 5 do 10 lat. Dzieci młodsze, 
oprócz doskonalenia wymowy, będą 
uczestniczyć w ćwiczeniach uspraw-

niających funkcje wpływające na 
naukę czytania i pisania, starsze 
natomiast będą rozwijać komu-
nikację językową, jak również 
doskonalić techniki szkolne. 
Uczestnicy zajęć będą mieli 
także okazję ćwiczyć umiejęt-

ności społeczno-emocjonalne.

Dodatkowo rodzice dzieci biorą-
cych udział w  spotkaniach będą 
mogli skorzystać z porad i konsul-
tacji z psychologiem, pedagogiem 
i logopedą.

Chętnych rodziców prosimy  
o kontakt z Poradnią.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są
telefonicznie, pod numerem: 

14 6526494
lub osobiście w siedzibie Filii 

ul. Wróblewskiego 1,  
33-170 Tuchów

www.pppptarnow.pl

Tuchów Kultura – kilka liczb z 2017 roku
JANUSZKOWaLSKI 

W roku 2017 jako Dom 
Kultury w Tuchowie 
byliśmy na każde 

kulturalne „zawołanie” 
w mieście i gminie. Do 
większości wydarzeń 
kulturalnych „wnosiliśmy” 
siebie w całości, do kilku 
„wnosiliśmy” część siebie. 
Nigdy nie odmawialiśmy 
własnego udziału i pomocy, 
bo wierzymy, że wspólnie 
z mieszkańcami budujemy 
to, co naszym zdaniem 
w Tuchowie jest ważne, 
a zawarte jest w haśle: 
„TUCHóW KULTURa”. 

Ze sprawozdań za 2017 r. wycią-
gnęliśmy kilka liczb, które chcemy 
Państwu przedstawić.
• 6 obiektów – utrzymywaliśmy 

i  administrowaliśmy nimi. 
Są to budynki Domu Kultury 
w Tuchowie, Siedliskach, Jodłówce 
Tuchowskiej i Burzynie oraz amfi-
teatr miejski i mobilna scena.

DANE UŚREDNIONE PRZED-
SIĘWZIĘĆ W TYCH OBIEKTACH 
I  W  PLENERACH PRZEDSTA-
WIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

• 97 zorganizowanych imprez, w tym: 
koncerty, występy, festiwale, prze-
glądy, konkursy, turnieje, insceni-
zacje, spektakle, pokazy, spotkania. 
Były to wydarzenia o charakterze 
gminnym, regionalnym, małopol-
skim, ogólnopolskim i międzyna-
rodowym,

• ok. 420 występujących i koncertu-
jących, w tym zespoły: muzyczne, 
wokalno-instrumentalne, wokalne, 
teatralne, recytatorskie, taneczne; 
orkiestry, chóry i soliści,

• ok. 45 000 osób, uczestników imprez,
• 18 540 widzów w kinie „Promień”, 

w tym wyświetlonych 106 tytułów, 
700 seansów filmowych,

• 5 retransmisji spektakli muzycz-
nych z Teatru Bolszoj,

• 5 zorganizowanych wystaw 
w Muzeum Miejskim w Tuchowie,

• ok. 800 osób zwiedzających muzeum,
• 500 turystów w Punkcie Informacji 

Turystycznej,
• 240 dzieci i młodzieży objętych zaję-

ciami artystycznymi i edukacyjnymi 
w grupach rytmiczno-baletowych,  
w zespołach tańca nowoczesnego, 
wokalnym i  teatralno-recytator-
skim oraz zajęciach umuzykalnia-
jących i plastycznych,

• 3 wydane książki – 900 egzemplarzy,
• 12 wydanych numerów „Kuriera 

Tuchowskiego” – 24 000 egzem-
plarzy,

• 8 stowarzyszeń i  organizacji, 
2 chóry, 2 orkiestry i 12 szkół, 
z którymi Dom Kultury współpra-
cował podczas organizacji imprez 
i wydarzeń kulturalnych,

• koncerty profesjonalistów: Kasi 
Kowalskiej, zespołów Enjoy oraz 
Bartek Szu i Te Fajne Dziewczyny, 
a także spektakl „Teatru Nie Teraz”,

• Dom Kultury czynny był codziennie, 
w tym w soboty i niedziele, 14 godzin 
od 8.00 do 22.00 – podczas imprez 
plenerowych do godz. 1.00,

• każdy z pracowników DK prze-
pracował 25 niedziel i 26 sobót. 
Większość załogi przepracowała  
po 30 sobót i niedziel,

• w roku 2017 Dom Kultury zorgani-
zował 2 staże dla osób bezrobotnych,

• 457 000 zł to przychody Domu 
Kultury z  prowadzonej działal-
ności własnej w  większości ze 
sprzedaży biletów do kina, a  to 
oznacza, że wypracowaliśmy ponad  
30% budżetu Domu Kultury, co 
stanowi 50 % dotacji podmiotowej, 
którą otrzymujemy na działalność,

• dziesiątki tysięcy osób skorzystały 
z działalności i usług w 6 obiektach 
kulturalnych, którymi dysponujemy.

To właśnie tak działa 
TUCHOWSKa KULTURa.
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Z  ŻYC IA  LO  W  TUCHOWIE
Dni Kultury ANETASZUPIŃSKa

W LO im. M. Kopernika, 
w dniach od 20-22 
grudnia, tradycyjnie 

odbyły się Dni Kultury – 
nasza cykliczna impreza 
edukacyjna. 

Jako Szkoła Stowarzyszona 
UNESCO, już od 34 lat organizu-
jemy tę ciekawą formę nauki. Tema-
tyka konkurencji podyktowana jest 
rocznicami i dekadami ogłaszanymi 
przez UNESCO, a także ONZ i Sejm 
RP.W tym roku były to: Rok Josepha 
Conrada, Rok Józefa Piłsudskiego, 
Rok Adama Chmielowskiego czy 
Międzynarodowy Rok Zrównowa-
żonej Turystyki Dla Rozwoju oraz Rok 
Rzeki Wisły.

Wśród tegorocznych konkursów 
znalazły się m in.: inscenizacja żywego 
obrazu, reportaż radiowy o „współ-
czesnym bracie Albercie”, konkurs 
tańców etnicznych, konkurs piosenki 
Agnieszki Osieckiej, wystawienie 
fragmentów „Wesela” S. Wyspiań-
skiego czy „Motywy w  dziełach  
J.R.R. Tolkiena”. W tym roku zwycię-
żyła klasa 3c, II miejsce zajęła klasa 2b, 
a na III miejscu usytuowała się klasa 1b. 
Jak zwykle Dni Kultury były świetną 
okazją dla młodzieży, by popisać się 
swoimi talentami, dobrze się bawić  
i jednocześnie zdobyć wiedzę.

W dniu 16 marca 2018 r. w Domu 
Kultury w  Tuchowie odbędzie się 
spotkanie podsumowujące projekt 
„I  CHANGE”, który realizujemy 
w  ramach programu Erasmus+. 
Będzie to dla nas okazja, by ponownie 
oglądnąć, a także pokazać naszym 
zagranicznym partnerom zwycięskie 
występy tegorocznych Dni Kultury.

SZLAKIEM TARNOWSKICH ŻYDÓW
W piątek 19 stycznia 

2018 r. grupa projek-
towa z Liceum Ogól-

nokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Tuchowie 
wraz nauczycielkami 
Lucyną Ryndak i Katarzyną 
armatys-Kawalerską uczest-
niczyli w kolejnej wycieczce 
w ramach projektu 
I CHaNGe. 

Tym razem udaliśmy się na zwie-
dzanie Tarnowa szlakiem Żydów. Na 
tarnowskim rynku spotkaliśmy się 
z  panią przewodnik, która rozpo-
częła opowieść od pokazania nam 
domów żydowskich kupców. Do dziś 
na budynkach można znaleźć napisy 
sprzed kilkudziesięciu lat, świadczące 
o dawnych mieszkańcach. Na rynku 
w czasie II wojny światowej zamordo-
wano kilkaset osób. Następnie prze-
szliśmy do wschodniej części starego 
miasta, gdzie niegdyś mieściła się 
dzielnica żydowska, tutaj też mieściły 
się główne instytucje tej mniejszości. 
Żydzi w Tarnowie pojawili się ok. 
1450 roku, osiedlali się poza murami 
miejskimi. Jednak w ciągu wieków 
miasto dotykały liczne pożary, nisz-
czące wiele budynków, a na ich miejscu 
powstawały nowe domy, często 
żydowskie. W ten sposób z czasem 
Izraelici zamieszkali znaczną część 
miasta. Ich życie toczyło się wokół 
domu modlitw – synagogi. Pierwsza 
bożnica w  Tarnowie powstała 
w 1582 roku i znana jest w historii 
jako najstarsza synagoga. Po jej spło-

nięciu wybudowano Starą Synagogę, 
która przetrwała aż do II wojny świa-
towej, jednak w ciągu wieków uległa 
licznym zmianom. W okresie okupacji 
została przez Niemców spalona, pozo-
stawiono tylko podest z kamiennym 
baldachimem, zwany bimą. Do dziś 
w tym miejscu spotykają się potom-
kowie dawnych tarnowian wyznania 
mojżeszowego, którzy przyjeżdżają 
z Izraela i innych krajów, aby odwie-
dzić kraj swoich przodków.

Kolejnym punktem na naszej 
trasie był Stary Cmentarz, na 
którym chowano Żydów w  ciągu 
400 lat. W czasie przejścia na cmen-
tarz pani przewodnik przybliżyła 
nam postaci znanych tarnowskich 
Żydów – Romana Brandstaettera, 
poety, który miał duże szanse na 
otrzymanie literackiej Nagrody 
Nobla oraz Eliasza Goldhammera, 
będącego niegdyś wiceburmistrzem 
miasta. Na nekropolii Izraelitów 
przewodniczka opisała nam zwyczaje 
pogrzebowe i symbole pojawiające 
się na tablicach grobowych – mace-
wach. Przykładowo, symbol świec 
oznacza kobietę. Przez lata po wojnie 
cmentarz był zaniedbany, dziś dzia-
łacze społeczni organizują ochronę 
cmentarza, władze miasta pozyskały 
dofinansowanie na renowację, zaś 
porządek utrzymują tam więźniowie. 
Pod koniec zwiedzania obejrzeliśmy 
budynki dawnej jesziwy – szkoły reli-
gijnej oraz sierocińca. Nad Wątokiem 
stoją z kolei ruiny młyna Szancera 
– żydowskiego przedsiębiorcy, przed 
wojną jednego z najbogatszych ludzi 

w Tarnowie. Po zwiedzaniu udaliśmy 
się do restauracji ,,Stara Łaźnia”, która 
znajduje się w  budynku dawnej 
mykwy, gdzie Żydzi udawali się 
w celu dokonania rytualnego oczysz-
czenia przed szabatowymi modłami. 
Skosztowaliśmy tradycyjnych potraw 
izraelskich – holiszek, czyli typowych 
żydowskich gołąbków, na deser zaś 
podano m.in. paschę – charaktery-
styczny sernik. Po obiedzie powró-
ciliśmy do Tuchowa. To już ostatni 
wyjazd przed rozpoczęciem ostat-
niej wymiany, która rozpocznie się 
za niespełna dwa miesiące, kiedy to 
będziemy gościć naszych partnerów 
z Turcji, Francji i Hiszpanii. Wówczas 
to podsumujemy cały projekt, który 
znacznie otworzył nam oczy na świat 
i umożliwił kontakty z rówieśnikami 
z zagranicy.

Jakub Pypeć
uczeń klasy 2b 
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XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 
W dniu 10 stycznia 

2018 r. w naszym 
liceum odbył się etap 

podstawowy XXXIII OWe, 
w którym uczestniczyło  
20 uczniów z pięciu klas. 

Najlepszym uczniem w szkole 
okazał  się Filip Szczepanik z klasy 1a. 

Drugie miejsce zdobyli Alicja 
Lewicka (2b) i Bartosz Bochenek (2a),  
a trzecie miejsce uzyskała się Alicja 
Cich z kl. 2b. 

Filip Szczepanik będzie reprezen-
tował naszą szkołę w etapie woje-
wódzkim Olimpiady w Krakowie.

Wszystkim uczestnikom, 
a szczególnie zwycięzcy Olimpiady, 

serdecznie gratulujemy, tym bardziej, 
że pytania przygotowane przez 
Organizatorów Olimpiady: SGGW, 
Ministerstwo Środowiska i  LOP 
były niełatwe i dotyczyły znajomości 
różnych aspektów z dziedziny ekologii 
i sozologii oraz ciekawych i wyjąt-
kowych zjawisk przyrodniczych 
występujących na świecie. Spośród  

50-ciu pytań testu, pięć nie sprawiło 
żadnych problemów naszym uczniom. 
Były to pytania dotyczące znajomości 
ekosystemów naturalnych i sztucz-
nych, zjawiska liczebności populacji, 
pH gleby, rozróżniania gatunków 
lasotwórczych w Polsce oraz wykorzy-
stania żywych organizmów w likwido-
waniu szkodników. Tyle samo pytań 
okazało się bardzo trudnych dla 
uczniów, gdyż tylko nieliczni udzielili 
na nie poprawnej odpowiedzi. Doty-
czyły one znajomości zasady Allego, 
procentowego zużycia energii przez 

ogniwa łańcucha 
pokarmowego, 
rozpoznawania 
gatunków steno-
topowych oraz 
funkcjonowania 
organów ochrony środowiska 
w Polsce.

Liczymy, że Filip dobrze przygo-
tuje się do kolejnego etapu Olimpiady 
i osiągnie sukces, którego mu szczerze 
życzymy.

Teresa Podraza
nauczycielka biologii w LO

Wizyta licealistów w krakowskich uczelniach
30 listopada 2017 r. 

młodzież klas 
matematyczno-

-fizycznych Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Tuchowie pod 
opieką agnieszki Szklanny 
i Zbigniewa Budzika 
uczestniczyła w zajęciach 
w Uniwersytecie Jagiel-
lońskim oraz akademii 
Górniczo-Hutniczej. 

W Instytucie Fizyki UJ uczniowie 
zostali podzieleni na grupy. Każda 
z nich miała wykonać w laborato-
riach przydzielone doświadczenia 
pod kierunkiem wykładowców 
z  uczelni. Były to: „Cechowanie 
termopary i  termistora. Opór 
zastępczy układu oporników”, 
„Rozwiązywanie obwodów, czyli 
prawa Kirchhoffa”, „Obserwacja 
widm emisyjnych za pomocą spek-
troskopu pryzmatycznego”, „Wyzna-
czanie prędkości dźwięku w wodzie 
metodą fali biegnącej. Nauka obsługi 
oscyloskopu”. Zajęcia te pozwoliły 
uczniom na chwilę poczuć się praw-
dziwymi studentami UJ.

Kolejnym celem pobytu 
w Krakowie była Akademia Górniczo-
-Hutnicza. Organizatorem naszej 
wizyty był tam tuchowianin, absol-
went  „Kopernika” sprzed kilku lat, dr 
Marcin Niemiec. Młodzież zapoznała 
się z  ofertą edukacyjną Wydziału 
Informatyki, Elektroniki i Telekomu-
nikacji oraz wzięła udział w wykładach 
na temat: ,,Jak najlepiej zbudować 
sieć?’’ (dr hab. inż. Piotr Chołda) 
oraz ,,Oddziaływanie urządzeń tele-
fonii komórkowej na ludzi i środo-
wisko’’ (dr inż. Michał Wągrowski). 

W ramach wizyty na AGH odbyło 
się również spotkanie z przewodni-
czącą Wydziałowej Rady Samorządu 
Studentów, która opowiadała 
o różnych aspektach życia studenc-
kiego: kołach naukowych, wymianach 
międzynarodowych, wydarzeniach 
kulturalnych z życia studentów, zale-
tach mieszkania w  akademikach. 

Na zakończenie zostaliśmy opro-
wadzeni przez dr. Marcina Niemca po 
Katedrze Telekomunikacji, w której 
on pracuje. Uczniowie mogli na 
chwilkę zajrzeć na odbywające się 
w tym czasie zajęcia.

Wyjazd na Uniwersytet Jagielloński 
i Akademię Górniczo-Hutniczą była 
dla uczniów liceum inspirującym 
doświadczeniem, które pozwoliło im 
poznać realia edukacji na uczelniach 
wyższych.

Poniżej relacja uczennicy tuchow-
skiego liceum, Ani Nawój, dotycząca 
tego wyjazdu.

agnieszka Szklanny 
nauczycielka fizyki i chemii 

w LO w Tuchowie

Fizycy 
z Kopernika 
z wizytą 
w krakowskich 
uczelniach

Dla licealistów niewątpliwie 
bardzo istotny jest wybór odpo-
wiedniej drogi dla siebie – studiów. 
Pojawiają się przy tym wątpliwości, 
obawy, niezdecydowanie. Dlatego też, 
by nieco ułatwić uczniom tę trudną 
decyzję, zorganizowany został wyjazd 
do krakowskich uczelni. Dotyczył on 
osób z drugich i trzecich klas o profilu 
matematyczno-fizycznym. Uczniowie 
tuchowskiego ogólniaka pod opieką 
pana dyrektora mgra Zbigniewa 
Budzika oraz pani mgr Agnieszki 
Szklanny udali się do Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (Instytut Fizyki), 
a także Akademii Górniczo-Hutni-
czej (Instytut Informatyki, Elektroniki 
i Telekomunikacji). 

30 listopada 2017 roku młodzież 
wraz z opiekunami wczesnym rankiem 
wyruszyła z  Tuchowa. Pierwszym 
celem był Uniwersytet Jagielloński, 
gdzie uczniowie przeprowadzali 
doświadczenia w pracowni fizycznej. 
Po ciekawych eksperymentach przy-
szedł czas na posiłek na stołówce 
Uniwersytetu. Po interesującej lekcji 
w Instytucie Fizyki, posileni uczniowie 
udali się do kolejnego celu podróży – 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Tam 
początkowo czekał na nich wykład 
dr. hab. inż. Piotra Chołdy pt. ,,Jak 
najlepiej zbudować sieć?’’. Następnie, 
po interesującym wystąpieniu wykła-
dowcy, licealiści mieli okazję zapo-
znać się z ofertą dydaktyczną AGH 
oraz dowiedzieć się nieco o zasadach 
i procesie rekrutacji. Natomiast infor-
macji o życiu studenckim dostarczyła 
im jedna ze studentek. Ostatnim 
etapem przygody był wykład  
dr. inż. Michała Wągrowskiego 
(bardzo bliski zwłaszcza młodym) 
na temat oddziaływania urządzeń 
telefonii komórkowej na ludzi i środo-
wisko. Licealiści poznawszy już nieco 

studenckie życie, wyruszyli w drogę 
powrotną do Tuchowa około godziny 
piętnastej. 

Zarówno jedna, jak i  druga 
uczelnia przypadły młodym fizykom 
do gustu. Biorąc udział w doświad-
czeniach i wykładach mogli poznać 
panującą tam atmosferę i przez chwilę 
poczuć się jak studenci. W Akademii 
Górniczo-Hutniczej grupę oprowa-
dzał były uczeń tuchowskiego Koper-
nika, dr Marcin Niemiec. Licealiści 
uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania, poznali ofertę uniwersytetów 
oraz otrzymali pamiątkowe gadżety 
z symbolami uczelni. Wyprawa prze-
biegła bardzo pomyślnie. Uczniowie 
byli zadowoleni z udanej wycieczki, 
która pozwoliła im doświadczyć odro-
biny studenckiego życia, już nie tylko 
z papierowej ulotki. Takie wyjazdy są 
potrzebne, gdyż pomagają w podjęciu 
jednej z ważniejszych decyzji w życiu 
tych młodych ludzi, którzy muszą 
znaleźć dla siebie cel na przyszłość. 

anna Nawój, 
uczennica kl. II LO

Blisko 13,5 tys. zebrano w Tuchowie  
podczas 26. Finału WOŚP

MARIAKRaS 

W słoneczną, lecz 
dość zimną niedzielę 
14 stycznia 

dwudziestu wolontariuszy 
z tuchowskiego sztabu 
WOŚP mieszczącego się 
w Domu Kultury zbierało 
pieniądze do puszek, a byli 
to: Paulina Zając,  
anna Pikusa, Wiktoria 
Placek, Dominik Kras, 
Patrycja Usarz, anna 
Steindel, anna Wąs, Julia 
Nowak, Patrycja Mierzwa, 
albert Majcher, agnieszka 
Tragarz, Filip Szczepanik, 
Łucja Usarz, Bartosz 
Bochenek, Wiktoria Karaś, 
Izabela Dobosz, Beata Bart-
kiewicz, Patryk Piórkowski, 
adrian Wszołek, Dawid 
Pieprzycki – uczniowie 
z tuchowskich i okolicznych 
szkół. 

W  tym roku 26. Finał WOŚP 
w Tuchowie podsumowaliśmy kwotą 
13 448,79 zł, a więc ponad 3 tys. więcej 
niż w roku ubiegłym. Dziękujemy 
mieszkańcom miasta i gminy oraz 

wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki 
którym udało się zebrać taką kwotę. 

Środki zebrane w naszym mieście 
i  gminie oraz w  całej Polsce, jak 
również poza jej granicami zostaną 
przeznaczone „Dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków”.

Na zakończenie na tuchowskim 
Rynku odbyła się licytacja gadżetów 

WOŚP, 2 całodniowych voucherów do 
„Kulkolandii” w Galerii Tuchowskiej, 
przejazdu zabytkowym Porsche oraz 
przedmiotów przekazanych przez 
stowarzyszenie „Powietrze Tuchów”. 

Kulminacyjnym punktem  
26. Finału WOŚP w Tuchowie był 
pokaz fajerwerków – „światełko 
do nieba”.

Wolontariuszom dziękujemy za 
podjęty trud i pracę. 

Państwu Danucie i  Janowi 
Hajdukom oraz pani Helenie Kamy-
kowskiej dziękujemy za przekazanie 
pysznego ciasta dla wolontariuszy – co 
czynią rokrocznie. 

Funkcjonariuszom tuchowskiej 
Policji, strażakom OSP Tuchów 

oraz „powietrznemu patrolowi” 
ze stowarzyszenia „Powietrze 
Tuchów” dziękujemy za wsparcie 
26. Finału WOŚP i  czuwanie nad 
bezpiecznym jego przeprowadze-
niem. 

Wszystkim, którzy włączyli się 
w tę akcję dziękujemy za życzliwość 
i zrozumienie oraz wsparcie.
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ANNACICHY 

Najwspanialsi, 
najukochańsi... 
DZIaDKOWIe. 

Odprowadzają do 
szkoły, czytają książki, 
opowiadają bajki, 
pieką i gotują ulubione 
potrawy, bawią się, 
zawsze mają czas, 
kochają i oczywiście 
rozpieszczają swoje 
wnuczęta. 

W styczniu wszystkie babcie 
i wszyscy dziadkowie mają swoje 
święto. Z tej okazji 28 stycznia 
w Lubaszowej odbył się Dzień 
Seniora. Impreza została zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie 
„Aktywni Lubaszowianie” oraz 
Szkołę Podstawową. Zaproszeni 
goście licznie przybyli, nie tylko 
dziadkowie naszych uczniów, ale 
również seniorzy z Lubaszowej. 
Wśród nich znaleźli się: sołtys 
z małżonką oraz ojciec senior 
Stanisław Reczek. Uroczystość 
rozpoczęły: dyrektor Szkoły 
Podstawowej 
pani Barbara 
Dusza i  przed-
s t a w i c i e l k a 
Stowarzyszenia 
pani Maria 
Wiśniowska . 
Najpierw zapre-
zentowały się 
przedszkolaki. 
Swoim występem 
zabrały swoich 
d z i a d k ó w 
w  sentymen-
talną podróż 
do dziecięcych 
i młodzieńczych 

lat i w humorystyczny sposób 
pokazały „Jak babcia z dziad-
kiem się poznali”. Co chwilę 
z  sali rozlegał się śmiech, co 
świadczyło o tym, że dziadkowie 
docenili zabawny charakter 
tekstu.  Piosenki z dawnych lat: 
Umówiłem się z nią na dzie-
wiątą, Dwudziestolatki oraz 
Brunetki, blondynki  niejednemu 
seniorowi przywołały wspo-
mnienia ich młodzieńczych 
historii. Wnuki złożyły swoim 
dziadkom życzenia i  zaśpie-
wały piosenkę po angielsku, 
którą przygotował z nimi pan 
Sebastian Ryndak. Podczas 
gdy najmłodsi przygotowywali 
się do drugiej części występu, 
zaprezentowali się pierwszo-
klasiści, dedykując gościom 
wiersz z okazji ich święta. Nato-
miast uczniowie klasy trzeciej 
umilili czas pięknym śpiewem. 
Kolejnym punktem był taneczny 
układ przedszkolaków do 
piosenki Mamma mia. Występ 
został nagrodzony gromkimi 
brawami. Część artystyczną 
zakończyła bajka o Królewnie 
Śnieżce i siedmiu krasnolud-

kach w wykonaniu Samorządu 
Uczniowskiego. 

Po występach nadszedł 
czas na wspólne świętowanie. 
Pani dyrektor szkoły wzniosła 
toast. Potem można było 
porozmawiać, poplotkować 
przy kawie i herbacie. Rodzice 
uczniów zapewnili pyszne 
ciasta i ciasteczka. Nie mogło 
zabraknąć wspólnych śpiewów, 
w które wszyscy ochoczo się 
włączyli. Na gitarze przygrywał 
pan Wiesław Biel. Nadwątlone 
siły można było wzmocnić 
apetyczną kanapeczką 
i  smacznym barszczykiem 
z pasztecikami, które przygoto-
wali członkowie Stowarzyszenia 
„Aktywni Lubaszowianie”. 
Punktem kulminacyjnym były 
wybory królowej babć. Kandy-
datki zaprezentowały się na 
scenie. Tegoroczną królową 
została pani Zofia Wantuch. 
Przyjęła koronę z  rąk swojej 
poprzedniczki pani Elżbiety 
Łempy. Seniorzy dobrze się 
bawili, miło spędzili czas we 
własnym gronie. 
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Teatr dla Młodego Widza
ANNATOTOŚ 

Tuż po Nowym 
Roku uczniowie 
klas czwartej, 

szóstej i siódmej 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej 
w Mesznej Opackiej 
wybrali się na spek-
takl pt. „ania z Zielo-
nego Wzgórza” do 
krakowskiego Teatru 
Groteska. 

Sztuka okazała się inte-
resująca zarówno dla dzieci 
młodszych, jak i tych starszych. 
Opowieść o  sierocie – Ani 
Shirley została przedstawiona 
przez znakomitych aktorów, 
którzy przekazali młodym 
widzom główną myśl powieści 
L. M. Montgomery – potrzebę 
dobroci, akceptacji, przyjaźni 
i miłości. Młoda, przebojowa 
dziewczyna, nie traci wiary 
w ludzi, co więcej, swoim pozy-
tywnym nastawieniem podbija 
serca swoich nowych opie-
kunów oraz wszystkich, którzy 

ją otaczają. Główna bohaterka  
z  jednej strony potrafi 
rozbawić widza, z  drugiej 
wzrusza, rozczula, skłania do 
refleksji. Uczniom podobało 
się również wprowadzenie do 
spektaklu elementów musi-
calowych, które niezwykle 
ubogaciły inscenizację.  

A oto krótkie sprawozdania 
naszych uczniów:

W środę 10 stycznia 2018 
roku o godz. 8:50 uczniowie 
naszej szkoły wraz z wycho-
wawcami pojechali busem do 
Teatru Groteska w Krakowie 
na spektakl pt. „Ania z Zielo-
nego Wzgórza”. Przyjechaliśmy 
wcześniej, więc zatrzymaliśmy 
się w kawiarni, która znajdo-
wała się w tym samym budynku 
co teatr. Mieliśmy kilka chwil 
dla siebie. Czas szybko minął, 
więc udaliśmy się na przedsta-
wienie. Gdy zajęliśmy swoje 
miejsca, usłyszeliśmy komu-
nikat o  poprawnym zacho-
waniu. Wszyscy z niecierpli-
wością czekali na widowisko 
opowiadające nam o  losach 

sieroty – Ani Shirley, która przy-
była na Zielone Wzgórze do 
Mateusza i Maryli. Miała tam 
wiele przygód, były momenty 
bardzo śmieszne, ale były też 
chwile smutne. Ania to prze-
bojowa dziewczyna. Dzięki niej 
dowiedziałem się jakie mogą 
być skutki uboczne, gdy pomy-
limy wino z sokiem malinowym 
oraz że rude włosy w porów-
naniu z zielonymi nie są takie 
złe. Ania bardzo dużo śpiewała 
– pięknie. Wiedziałem, że 
brakuje jej ciepła i przyjaźni. 
Dowcipne teksty sprawiły, że 
czas przedstawienia szybko 
dobiegł końca, a ja chętnie bym 
tam jeszcze pozostał. Z niecier-
pliwością czekam na kolejny 
wyjazd do teatru. 

Sergiusz Zduń 
uczeń klasy IV

Dnia 10. 01. 2018 r. poje-
chałem z  klasą i  innymi 
uczniami z  mojej szkoły do 
Teatru Groteska w Krakowie. 
Aktorzy przedstawiali sztukę 
„Ania z Zielonego Wzgórza”. 

Najbardziej podobała mi się 
gra aktora, który 
był Mateuszem. 
Bardzo zabawne 
okazały się jego 
słowa „Czy ja 
wiem… chyba 
nie” powtarzane 
w  każdej sytu-
acji. Podziwiam 
pracę aktorów, 
ponieważ trudno 
jest zagrać kogoś 
innego. 

Mikołaj 
Krupa
uczeń 

klasy IV

20 stycznia obcho-
dzimy Światowy 
Dzień Wiedzy 

o Pingwinach. 

Z tej okazji w naszej szkole odbyła 
się impreza ekologiczno-czytelnicza 
z pingwinem w roli głównej. Z tablicy 
dekoracyjnej mrugały do nas dwa 
wesołe pingwiny, a na lodowcu usado-
wiła się ich cała kolonia, wykonana 
przez przedszkolaków. Uczniowie 
i nauczyciele ubrali się w czerń i biel 
z czerwonym lub pomarańczowym 
dodatkiem. Poza tym skoro w ostat-
nich latach zimy w Polsce mamy coraz 
mniej, świętując dzień pingwinów 
w styczniu możemy, choćby w ten 
sposób, przywołać w myślach klimat 
śnieżnej i mroźnej zimy. Ale główne 
przesłanie tego dnia to wskazanie 
dzieciom zagrożeń, w wyniku których 
wszystkie pingwiny są objęte ochroną 
i wszystkie znalazły się w Czerwonej 
Księdze Gatunków Zagrożonych. 

Obecnie pingwinom zagraża 
utrata siedlisk, zmiany klima-
tyczne, wprowadzanie gatunków 
inwazyjnych, przełowienie oceanów 
(zarówno ryb, jak i krylu na paszę 
dla akwakultur), zanieczyszczenie 
oceanów – śmieci, a także wycieki 
olejów. Stosunkowo nowym zagro-
żeniem jest turystyka. 

Zastanawialiśmy się jak świętować? 
Jak możemy przede wszystkim pomóc 
pingwinom? 

Już wiemy!
Zmniejszając swój ślad ekolo-

giczny:
• kupując ryby i owoce morza, 

tylko takie z  certyfikatami 
odpowiedzialnego rybołów-
stwa,

• podejmując działania chro-
niące klimat,

• oszczędzając energię,
• sadząc drzewa,
• przesiadając się na rower.

Wśród sporej dawki wiadomości 
i  ciekawostek o  pingwinach poja-
wiły się również elementy zabawy 
z  pingwinami – dzieci porówny-
wały swój wzrost z  wysokością 
pingwinów różnych gatunków. Nie 
mogło zabraknąć odniesień czytel-
niczych. Pingwiny są wdzięcznymi 
bohaterami licznych filmów przy-
rodniczych, jak również bohaterami 

wielu bajek i książek. Pewnie więk-
szość z  nas pamięta z  młodszych 
klas podstawówki pingwiny z lektury 
Zaczarowana zagroda państwa Cent-
kiewiczów, O  pingwinie Kleofasku 
czy Małego Pingwina Pik Poka. Inną 
książką z  pingwinim bohaterem, 
która została przeniesiona na ekran 
jest bestsellerowy Chłopiec i pingwin 
Olivera Jeffersa. Jako nauczyciel 
bibliotekarz zapraszam do zapoznania 
się z  treścią wybranej książeczki. 
Była też i chwila dla fotoreporterów. 
Wszystkie pingwinki: małe i duże 
pozowały do zdjęć, tworząc kolonię. 

Ale na tym nie koniec. Uczniów 
czekała mała niespodzianka. 
Ponieważ 19 stycznia przypada Świa-
towy Dzień Popcornu postanowiliśmy 
połączyć przyjemne z pożytecznym. 
Było więc też słów kilka o naszym 
drugim bohaterze, czyli popcornie. 
Prażoną kukurydzę wszyscy znamy, 
ale co o  niej wiemy? Warto więc 
poznać kilka ciekawostek na ten 
temat. Popcorn nie jest wcale współ-
czesnym wynalazkiem. Jak możemy 
przeczytać w wielu źródłach, według 
odkryć archeologicznych na terenach 
obecnego Meksyku, prażenie kuku-
rydzy mogło być jednym z pierwszych 
sposobów jej przyrządzania. Prażenie 
kukurydzy było znane także wśród 
Azteków, Inków i innych plemion 
Indian północnoamerykańskich. 
Na stanowiskach archeologicznych 
w Peru znaleziono resztki prażonej 
kukurydzy z 4700 roku p.n.e. Mówi-
liśmy też o tym, jak to się dzieje, że 
z  ziaren kukurydzy otrzymujemy 
popcorn. W dzisiejszych czasach dużo 
się mówi o zdrowym odżywianiu. 
Ważnym więc aspektem było zwró-
cenie uwagi na wartości odżywcze. 
Najważniejsze, że przygotowywany 
jest z pełnego ziarna, czyli zawiera 
dużo błonnika odpowiedzialnego za 

prawidłową pracę układu trawien-
nego. W składzie znajdziemy poli-
fenole, które zabezpieczają przed 
szkodliwym działaniem wolnych 
rodników, witaminy i minerały. Jest 
zatem zdrowszą alternatywą dla 
chipsów i batoników. Pierwszą część 
podwójnego święta zakończyliśmy 
pingwinim tańcem.

W  drugiej części spotkania 
uczniowie klas 4-6 obejrzeli Marsz 
pingwinów – nagrodzony Oscarem 
francuski film dokumentalny w reży-
serii Luca Jacqueta, przedstawiający 
wędrówkę pingwinów cesarskich na 
Antarktyce. Przedszkolaki, uczniowie 
klas 1 i 3 obejrzeli natomiast film 
animowany Na fali. Podczas seansu 
nie mogło zabraknąć oczywiście 
popcornu. Przedszkolaki otrzymały 
specjalne pudełeczka na prażoną 
kukurydzę, które przygotowali starsi 
koledzy z klasy 6.

P.S. 
Obejrzeliśmy również filmik jak 

ŚWIATOWY DZIEŃ PINGWINA 
pomógł SIOSTROM DOMINI-
KANKOM Z BRONISZEWIC.

Małgorzata Musiał 
nauczyciel bibliotekarz 

Dwa święta na literę „P”,
czyli Światowy Dzień Wiedzy o PINGWINACH 
oraz Światowy Dzień Popcornu

DZIEŃ SENIORA W LUBASZOWEJ
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BOŻENAWRONa 

Teraz są jeszcze 
w podstawówce,  
ale już za 10-15 lat 

mogą zarabiać więcej  
niż prawnicy czy lekarze. 

Mowa o  piętnastu młodych 
mieszkańcach gminy Tuchów, którzy 
uczą się programowania w Lokalnym 
Klubie Kodowania. Klub działa 
w Bibliotece Publicznej w Tuchowie 
już od roku. Wysoka pensja to jednak 
nie jedyna korzyść z umiejętności 
kodowania. Ludziom, którzy potrafią 
programować, łatwiej w pełni korzy-
stać z  nowych technologii, nauka 
programowania wzmacnia też ich 
kreatywność i zdolność logicznego 
myślenia.

Tuchowski Klub Kodowania 
spotyka się co dwa tygodnie 
w  piątek o godzinie 16.00. Na 
zajęciach wykorzystywane są gry 
i aplikacje uczące logiki programi-
stycznej. Ostatnio włączyliśmy się 
w globalną akcję „Godzina Kodo-
wania”, w  którą  zaangażowały 
się dziesiątki milionów osób ze  
180 krajów, a  do udziału w  niej 
zachęcał m.in. Barack Obama, Bill 
Gates czy Mark Zuckerberg.  Progra-
mowaliśmy  Minecrafta, jedną 
z najbardziej popularnych gier dla 
młodych ludzi na świecie. 

Na warsztatach konstruowa-
liśmy też własnego robota. Lofi 
Robot, oparty na systemie Arduino, 
którym zajmowaliśmy się przez kilka 
ostatnich zajęć dostarczył wszystkim 
wielu pozytywnych emocji i nowych 
umiejętności. Budowanie robotów, 

ożywianie ich i nadawanie im indy-
widualnego charakteru, to radość 
sama w sobie. Klubowicze mają także 
do dyspozycji pierwszego na świecie 
interaktywnego robota – Photona. 
To robot, który „rozwija się razem 
z dzieckiem”, poprzez zabawę i rywa-
lizację pomaga najmłodszym nauczyć 
się logicznego myślenia, podstaw 
programowania, szybkiego podej-
mowania decyzji, a  także rozwija 
pamięć. 

Jeśli znajdziemy sponsora 
planujemy zakupić więcej robotów 
i  pomocy naukowych. Aby coraz 
lepiej prowadzić zajęcia dokształ-
camy się w Warszawie na zjazdach dla 
koordynatorów Lokalnych Klubów 
Kodowania organizowanych przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego przy wsparciu Firmy 
Microsoft. Nasz Klub od samego 
początku wspiera także wolontariusz 

– nauczyciel informatyki ze Szkoły 
Podstawowej w Karwodrzy Grzegorz 
Skrzyniarz. Jesteśmy mu ogromnie 
wdzięczni za tę pomoc i wsparcie.

Tuchów jest jedną ze 180 miej-
scowości w Polsce, w której działa 
Lokalny Klub Kodowania. To rezultat 
programu „Link do przyszłości. 
Zaprogramuj swoją karierę”, który 
prowadzi właśnie Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

Iwona Kolosek, FRSI - Do tej 
pory przez Kluby przewinęło się 
już ponad 20 tysięcy młodych osób. 
W każdym z nich zajęcia są oczywi-
ście okazją do dobrej zabawy, ale też 
inspirują do wyboru szkoły średniej 
czy zawodu związanego z nowymi 
technologiami. 

Więcej informacji o  zajęciach 
w  Lokalnym Klubie Kodowania 
na stronie internetowej i  fanpa-
ge’u biblioteki.

Dziś frajda. Za parę lat – świetna praca

Niedoskonałość? Wystawa prac 
mieszkanki Burzyna

Tik-tak... 
tik-tak...

To zegar tak tyka... 
Wciąż w uszach nam gra 
niekończąca się muzyka .

Tik-tak... tik-tak...
Odmierza czas nieprzerwanie... 

I choć kiedyś braknie nas, 
on wciąż pozostanie.

Tik-tak... tik-tak...
Coraz szybciej, a szkoda... 

Przemija nasze życie, 
młodość i uroda.

Tik-tak... tik-tak...
Mija dzień za dniem... 

Tak chciałoby się krzyknąć: 
Stój! Zatrzymaj się!

Tik-tak... tik-tak...
Brzmi łagodna nuta... 

Zamiast wciąż tykania słuchać, 
w swe serce się wsłuchaj.

Tik-tak... tik-tak...
Doceniaj w życiu każdą chwilę... 

Wszak do przeżycia 
masz jeszcze tyle.

/Z. Kurczab/

KINGAKULaS 

Mała Galeria „Przed-
stawmy się” prezen-
tuje obecnie prace 

Barbary Kędzior. Uroczyste 
otwarcie wystawy zatytuło-

wanej: Imperfekcja odbyło 
się we wtorek 30 stycznia.

Licznie zgromadzone audytorium 
z uwagą wysłuchało historii powstania 
cyklu prac, pozornie nie tworzących 
całości. Różne techniki, od olejnych 
abstrakcji po lekkie akwarele i pastele, 
pozwoliły na opowiedzenie pewnej 
historii. Prace te są bowiem swoistym 
plastycznym dziennikiem, opowieścią 
o chorobie, stopniowym powrocie 
do zdrowia i pozostałych okoliczno-
ściach, które składały się na codzien-
ność artystki. Mamy więc kilkanaście 
wyrazistych ciemnych i intensywnie 
kolorowych obrazów olejnych, 
w  których odnaleźć można maź, 
smolistość choroby, gdy wszystkie 
odczucia są niezwykle intensywne. 
Następnie czytamy delikatniejsze, 

miękkie pastele – lekko rozmyty 
zapis miejsc, pięknych widoków, by 
dojść do świetlistych i optymistycz-
nych akwareli. Część obrazów jest 
realistyczna, część zawiera ukryte 
treści. Sztuka może stać się nie tylko 
wyrazem emocji, ale też rodzajem 
autoterapii.

Choć tytuł wystawy Imperfekcja 
świadczyłby może o niedoskonałości, 
to prezentowane prace wzbudzają 
raczej zainteresowanie i  zachwyt 
wszystkich widzów. Ten brak perfekcji 
można czytać znacznie szerzej, to 
może nie tylko początek drogi twór-
czej (aczkolwiek, jest to raczej powrót 
do sztuki, gdyż autorka ma wykształ-
cenie plastyczne), ale również meta-
fora życia, które nigdy nie jest idealne.

Zapraszamy do zwiedzania 
wystawy.



styczeń 2018 | nr 1 (63)miasto i gmina30

Burmistrz Tuchowa 
informuje, iż Rada 
Miejska w Tuchowie 

uchwałą nr XLIV/319/2017 
z dnia 25 października 
2017 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty, dokonała 
wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
z nieruchomości, na 

których zamieszkują 
mieszkańcy.

Ustalono, iż od 1 stycznia 2018 r. 
stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – jeżeli 
odpady te są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, wynosi 10,00 zł 
miesięcznie od mieszkańca.

Natomiast stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi – jeżeli odpady te są zbierane 
i odbierane w sposób nieselektywny, 
nie uległa zmianie – nadal wynosi 
20,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi 
konieczności składania nowej 
deklaracji przez właściciela nieru-
chomości, gdyż do właścicieli 
nieruchomości, których zmiana 
będzie dotyczyć zostaną wysłane 
zawiadomienia o wysokości opłaty, 
wyliczone jako iloczyn nowej stawki 
opłaty i danych podanych w dekla-
racji.

Zmiana stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
związana jest ze wzrostem kosztów 
odbioru odpadów.

UM w Tuchowie

Informacja o zmianie 
wysokości stawki opłaty  
za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 

STANISŁAWJaWORSKI

Tuż po świętach,  
27 grudnia 2017 roku 
w sali obrad tuchow-

skiego ratusza odbyła się 
konferencja, na której wice-
marszałek województwa 
Stanisław Sorys przekazał 
burmistrzowi Tuchowa 
Adamowi Drogosiowi tekst 
umowy gwarantującej 
przyznanie dofinansowania 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

Obecni na konferencji byli: sekre-
tarz gminy Jerzy Laska i  skarbnik 
gminy Szczepan Makarski. Właściwie 
na takim komunikacie można by było 
zakończyć informację. Jednak za nią 
kryją się ważne zadania, których 
realizacja w niedalekiej perspektywie 
pozwoli na poprawę warunków byto-
wania mieszkańców Tuchowa i całej 
gminy.

W  2018 roku dzięki środkom 
uzyskanym przez gminę w ramach 
tej umowy zostanie zrealizowana 
inwestycja związana z  budową 
parkingu Park&Ride i Bike&Ride przy  
ul. Kolejowej w Tuchowie w połą-
czeniu z kapitalnym remontem tej 
ulicy. Od razu należy uspokoić wszyst-
kich zainteresowanych, że dotychcza-
sowy charakter ulicy zostanie zacho-
wany. Granitowa kostka stanowiąca 
nawierzchnię wróci po remoncie na 
swoje miejsce, istniejące chodniki 
zostaną wyremontowane. Parking 
zostanie poszerzony od placu autobu-
sowego w kierunku budynku stacyj-
nego i tu także zostanie zachowana 
istniejąca granitowa kostka. Zostanie 
wyznaczonych ok. 50 nieodpłatnych 
miejsc parkingowych. Znajdą się tu 
wiaty i stojaki rowerowe. W stojącym 
obok planowanego parkingu budynku, 
powstaną sanitariaty, których brakuje 
w  tej części miasta. Teren będzie 
monitorowany dzięki czemu będzie 
bezpieczny. Przy parkingu zostaną 
umieszczone tablice z  rozkładami 
jazdy pociągów i autobusów. Wartość 
projektu to 1 mln 400 tys. zł, w tym 
dofinansowanie własne to 400 tys. zł.

Uczestniczący w  konferencji 
wicemarszałek Stanisław Sorys 
powiedział: - Tuchowska inwestycja 
związana z budową Park&Ride to 
jeden z 44 konkursowych projektów, 
w ramach których dokonujemy praw-
dziwej rewolucji w budowie zintegro-
wanej infrastruktury i rozwoju ekolo-
gicznego transportu w całym regionie. 
Dzięki unijnemu dofinansowaniu 
z RPO w każdym subregionie powstają 
nowoczesne węzły przesiadkowe, 
parkingi Park&Ride, a mieszkańcy 
mogą podróżować nowoczesnymi 
autobusami. Zarząd Województwa 
Małopolskiego przeznaczył na ten cel 
łącznie 260 mln zł z czego 2,9 mln zł 
tej unijnej dotacji trafi do Tuchowa. 

Według słów wicemarszałka, 
w ramach działań mających na celu 
poprawę jakości powietrza (to drugie 
zadanie), w oparciu o fundusze RPO 
w Małopolsce zostanie wymienio-
nych ponad 26,5 tys. nieekologicz-
nych pieców, z  czego w Tuchowie 
w  280  budynkach. Będą to kotły 
na paliwo gazowe, stałe i biomasę. 
Na wymianę kotłów przeznaczone 
zostało 1 mln 800 tys. zł z zasilaniem 
gazowym, w tym środków własnych 
gminy 18 tys. zł i zasilaniem stałym 
(węgiel) 1 mln 200 tys. zł z własnym 
wkładem 18 tys. zł. Obecnie udało 
się wymienić w całym województwie 
ok. 15% tzw. kopciuchów. To dopiero 
początek. Wysokość kosztów jakie 
trzeba ponieść, aby uzyskać dofinan-
sowanie powoduje, że mogą sobie 
na to pozwolić nieliczni. Pomocą 
może służyć możliwość zaciągnięcia 
kredytów z Funduszu Ochrony Środo-
wiska na dogodnych warunkach, tym 
bardziej, że inwestycja – dzięki nowo-
czesnej technologii i wynikającej stąd 
oszczędności – zwróci się po trzech, 
czterech sezonach. Program zakończy 
się w 2020 roku. Trzeba zaznaczyć, że 
to Małopolska jako pierwsza w Polsce 
podjęła działania proekologiczne na 
taką skalę. Właśnie połączone przed-
sięwzięcia poprawy czystości trans-
portu publicznego i długofalowych 
działań wymiany źródeł grzewczych 
w perspektywie ma przynieść zmianę 
jakości środowiska. 

Problem stanowi bardzo małe 
zainteresowanie zagadnieniem ze 
strony kół rządowych. Brak pomysłu 

na całościowe rozwiązanie problemu. 
Potwierdzają to uczestnicy konfe-
rencji niedawno zorganizowanej 
w Senacie, w której brali udział przed-
stawiciele najbardziej zagrożonych 
miast i  gmin. Z  Tuchowa uczest-
niczyli m.in. burmistrz Tuchowa 
Adam Drogoś, ekodoradca Wiktor 
Chrzanowski, przedstawiciel Stowa-
rzyszenia „Powietrze Tuchów” Maciej 
Sajdak. Wszyscy zwrócili uwagę na 
nikłe zainteresowanie problemem 
ze strony osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce. 
Kiedy zostanie zakończony program 
to minister środowiska powinien 
zadbać o kontynuację rozpoczętych 
działań. Póki co nie widać, aby to 
miało nastąpić.

Jest jeszcze jeden problem. Nikt 
nie wie jak pomóc tym, którzy nie 
mają za co wymienić źródła ogrze-
wania, wykonać nakazanej przez 
audyt poprawy warunków grzew-
czych budynków. Dotyczy to ludzi 
samotnych, starszych, biednych często 
mieszkających w  starych budyn-
kach. Zrzucanie odpowiedzialności 
na pomoc społeczną czy samorządy 
nie załatwia sprawy bez znalezienia 
dotacji celowych na to przeznaczo-
nych.

Trzeba zwrócić uwagę na społeczne 
zaangażowanie się mieszkańców 
naszego miasta i gminy. Stowarzy-
szenie „Powietrze Tuchów” od trzech 
lat prowadzi intensywne działania 
monitorujące jakość powietrza, popu-
laryzujące ideę czystego powietrza 
poprzez publikacje, organizowanie 
konkursów w szkołach, uczestniczenie 
w organizowanych w mieście i gminie 
imprezach. Dzięki pozyskanym spon-
sorom dokonuje zakupu i nieodpłatnie 
przekazuje oczyszczacze powietrza 
do żłobka, przedszkoli i szkół. Dzia-
łanie Stowarzyszenia to edukowanie 
społeczeństwa Tuchowa i gminy na 
temat szkodliwości smogu i potrzeby 
wspólnej dbałości o ochronę środo-
wiska. 

Realizacja obydwu zadań 
spowoduje zdecydowaną poprawę 
warunków ekologicznych w regionie 
i  pozwoli na przywrócenie opinii 
o Tuchowie, mieście przyjaznym dla 
mieszkańców pod warunkiem, że 
mieszkańcy też tego będą chcieli.

Remonty i ekologia

Rolniku skorzystaj 
z bezpłatnej rehabilitacji
Kasa Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecz-
nego zgodnie ze swym 

ustawowym obowiązkiem 
zapewnia rolnikom upraw-
nionym do świadczeń 
możliwość korzystania 
z bezpłatnej rehabilitacji 
leczniczej.

Rehabilitacja jest organizowana 
w formie 21-dniowych turnusów prowa-
dzonych we własnych Centrach Reha-
bilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, 
Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, 
Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Podstawę do skierowania na reha-
bilitację leczniczą stanowi:

– wniosek , sporządzony przez 
lekarze prowadzącego leczenie wraz 
z aktualnymi badaniami lekarskimi,

– orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy 
wydane w postępowaniu orzeczniczym.

Druki wniosków dostępne są 
w siedzibach KRUS lub na stronie: 
www.krus.gov.pl

Wniosek składa się w  oddziale 
regionalnym lub placówce terenowej 
KRUS właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby ubiegającej się 
o skierowanie na rehabilitację lecz-
niczą. Korzystanie z rehabilitacji za 
pośrednictwem KRUS nie pozbawia 
rolników prawa do leczenia uzdrowi-
skowego, finansowanego przez NFZ.

PT KRUS w Tuchowie
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Tuchowianin Dawid Sobarnia – 
Młodym Ambasadorem na Darze Młodzieży
PIOTRPIeRZCHaŁa 

Miło nam poinfor-
mować, że Dawid 
Sobarnia, absolwent 

Publicznego Gimnazjum 
im. Kazimierza Wielkiego 
w Tuchowie, obecnie uczeń 
Technikum nr 7 przy Zespole 
Szkół elektryczno-Mecha-
nicznych w Nowym Sączu 
(po raz trzeci najlepszego 
technikum w Polsce) został 
laureatem konkursu orga-
nizowanego przez VISa pod 
nazwą „Na jakie technologie 
przyszłości oczekujesz?”. 

Dawid, nie zastanawiając się długo, 
napisał, że samochody na wodę to jest 
to, na co czeka od zawsze. Jak mówi: 
Dodałem jeszcze kilka słów na temat 
reakcji elektrolizy, którą we wspaniały 
sposób opisał nam jeszcze w gimna-
zjum Pan mgr inż. Piotr Pierzchała. 
Jestem Mu bardzo wdzięczny za to, że 
nie tylko uczył, ale naprawdę potrafił 
fascynować nas otaczającym światem.

Wygraną w  konkursie była 
dwuosobowa wycieczka na weekend 
do Berlina – w pełni sponsorowana 
przez organizatora konkursu. Dawid 
pojechał razem ze swoim przyjacielem 

Albertem, którego zna od dziecka. 
Dodatkową atrakcją podczas pobytu 
w stolicy Niemiec była możliwość 
udziału jako VIP-y w targach tech-
nologicznych i wyścigach formuły 
E. Formuła E to napędzane energią 
elektryczną samochody a w rezul-
tacie czysta energia i ekorozwój. To 
był niezapomniany weekend. Wspa-
niałe miasto i ta różnorodność kultu-
rowa. Będziemy to długo wspominać! 
– dodaje.

Dawida od zawsze fascynowały 
podróże. Za każdym razem, gdy do 
szkoły przyjeżdżał podróżnik, był 
pierwszą osobą, która kupowała 
bilet. Uwielbiał słuchać opowiadań, 
a  największym jego marzeniem 
było wybrać się w  taką niesamo-
witą podróż. Dlatego wziął udział 
w kolejnym przedsięwzięciu i został 
laureatem konkursu „REJS NIEPOD-
LEGŁOŚCI”, w  którym wygraną 
była podróż na Darze Młodzieży 
dookoła świata! Konkurs rozpoczął 
się w  listopadzie ubiegłego roku. 
Jego celem było wyłonienie laure-
atów, którzy w  nagrodę popłyną 
na jednym z wybranych odcinków 
trasy dookoła świata. Będą mieli 
również możliwość wzięcia udziału 
w spotkaniu z Papieżem Francisz-

kiem podczas 34. Światowych Dni 
Młodzieży w  Panamie w  dniach 
22-27  stycznia 2019 roku. Dzięki 
wygranej Dawid otrzymał szansę na 
zaprezentowanie się w roli „Młodego 
Ambasadora” swojej Ojczyzny, ale 
także na promocję Polski i Tuchowa 
– naszej Małej Ojczyzny – za granicą.

TERESASZYMaŃSKa 
ALEKSANDERKaJMOWICZ 
Ona po srebrnym pląsa jeziorze,
On pod tym jęczy modrzewiem...
 /A. Mickiewicz Świtezianka/

Modrzew nad jeziorem 
Świteź to przywilej 
poety. W naturalnym 

zasięgu nie występuje tak 
daleko na północy, jest to 
drzewo wyżyn i gór.

Modrzew (Larix) należy do 
najstarszych drzew, które występują 
na terenie dzisiejszej Europy Środ-
kowej. Rósł tutaj już w  pliocenie  
(2,5-5 tys. lat temu). Przeżył plejsto-
ceńskie wahania klimatu i później 
stworzył z sosną, brzozą karpacką 
i  limbą zwarte lasy. Obecnie obej-
muje ok. 10 gatunków rosnących 
na półkuli północnej, w  klimacie 
umiarkowanym i chłodnym. Należy 
do rodziny sosnowatych. W Polsce 
w  naturalnych warunkach rosną  
2 gatunki: modrzew europejski (Larix 
decidua) i  modrzew polski (Larix 
polonica). Obydwa gatunki są bardzo 
podobne i  ich odróżnienie może 
sprawić trudność nawet specjalistom. 
Różnią się głównie wyglądem szyszek. 

Modrzew, to drzewo urodziwe. 
Sprawia to zarówno jego sylwetka 
jak i wygląd igieł, które są soczyście 
zielone, miękkie, o długości 2-3 cm, 
zebrane w pęczki (po 20-40 sztuk) na 
krótkopędach i pojedyncze na długo-
pędach. Może dorastać do 50 metrów 
wysokości. 

W młodości rośnie bardzo szybko, 
zwłaszcza modrzew polski. Pień ma 
smukły, mocny, korę we wczesnej 
młodości gładką i żółtawą, później 
szarą i  w  końcu szaro-brązową, 
głęboko porysowaną, od wewnątrz 
różowo-fioletową. Modrzew kwitnie 
od końca marca do początku maja. 
Kwiaty męskie to różowo-żółte 
kotki skierowane w dół, a żeńskie 
– czerwone szyszeczki skierowane 
do góry. Gdy dojrzewają są bardzo 

ładne, karminowo-czerwone, potem 
brązowe, a w końcu szare. Dojrzewają 
na przełomie października i  listo-
pada. Rozchylają się łuski, wysypują 
nasiona, ale szyszki pozostają na 
drzewie jeszcze od jednego roku do 
kilku lat. 

Modrzew jest drzewem długo-
wiecznym. Może osiągnąć wiek ok. 
500 lat. Jest mrozoodporny, światło-
lubny, lubi dużo wolnej przestrzeni. 
W  lasach, w  zwarciu gubi dolne 
gałęzie i pnie się ku słońcu. Odpo-
wiadają mu gleby lekkie, ale żyzne. 
Z  informacji uzyskanych od pana 
Jana Wrony (Nadleśnictwo Gromnik, 
Leśnictwo Zalasowa z  siedzibą 
w  Tuchowie) – leśnika z  zawodu 
i  zamiłowania, wynika, że leśnicy 
sadzą modrzewie w  niewielkich 
ilościach jako domieszkę do nasadzeń 
buków i jodeł. Modrzewie wymagają 
większej powierzchni i  starannie 
dobranych miejsc (nasłonecznienie, 
odpowiednia gleba itp.).

W upały pień modrzewia wydziela 
płynną, przeźroczystą żywicę. 
Modrzew należy do drzew silnie 
żywicznych. Dawniej pozyskiwano 
żywicę stosując tzw. żywicowanie 
modrzewi, czyli odpowiednie naci-
nanie i wybieranie spływającej do 
nacięć żywicy. Miała ona zastosowanie 
w przemyśle farbiarskim, włókienni-
czym i lecznictwie. Jako ciekawostkę 
można podać, że żywica z modrzewia 
była stosowana do sklejania szkieł 
optycznych. 

Drewno modrzewiowe należy do 
bardzo atrakcyjnych i pożądanych 
w budownictwie. Cenione było już 
w czasach antycznych. Z literatury 
wiemy o modrzewiowych dworach, 
kościołach a nawet zamkach obron-
nych (np. Czorsztyn), których 
podwaliny i  zręby były modrze-
wiowe. Drewniany, zabytkowy 
kościół w Jodłówce Tuchowskiej pod 
wezwaniem św. Michała Archanioła 
jest zbudowany z drewna jodłowego, 

ale oszalowany z zewnątrz deskami 
modrzewiowymi. 

W dzisiejszych czasach drewno 
modrzewiowe jest również stoso-
wane w budownictwie i stolarstwie. 
Jest twarde, żywiczne, elastyczne, 
o czerwono-żółtej barwie i pięknym 
rysunku. Jest odporne na gnicie, 
na zagrzybienie. Robi się z  niego 
elementy zewnętrzne i wewnętrzne 
przy budowie domów. Nie tak 
dawno (starsi pamiętają) była moda 
na boazerie w domach. Robiono je 
najczęściej z modrzewia. 

Drewno modrzewiowe posiada 
dużą wydajność energetyczną, 
porównywalną z drewnem bukowym, 
chociaż spala się dużo szybciej. 
W czasach, kiedy wydawało się, że 
lasy modrzewiowe są wiecznym, 
niewyczerpanym dobrem przyrody, 
palono nim bez ograniczeń w piecach 
i kominkach. 

W  lasach okalających Tuchów 
modrzewi nie brakuje. Przy wjeź-

dzie do Lasu Tuchowskiego (po lewej 
stronie) rośnie kępa tych dorodnych, 
wysokich drzew. Drewniany mostek, 
wybudowany na stawie w tym lesie, 
opiera się na wbitych w dno palach 
modrzewiowych (informacja od wyżej 
wymienionego leśniczego – pana Jana, 
który jest jego budowniczym). 

Modrzew jest wyjątkiem wśród 
rodzimych drzew iglastych, dlatego 
że zrzuca igły na zimę (trwa to dosyć 
długo). Delikatne, żółte z  czasem 
brązowiejące igiełki, potrafią 
skutecznie zaśmiecić całe obejście, 
łącznie z rynnami. Dlatego obecnie 
jest niechętnie sadzony w pobliżu 
domów. W lasach na szczęście nikomu 
to nie przeszkadza, a spadające igły 
tworzą z biegiem czasu żyzną, lekko 
kwaśną ziemię. Każdy grzybiarz 
wie o  tym, że żółte maślaki rosną 
tylko pod modrzewiami, wykorzy-
stując zjawisko mikoryzy (współ-
życie grzybów z korzeniami roślin 
wyższych).

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY 
Modrzew – wyjątek wśród naszych drzew iglastych 

Las modrzewiowy jesienią Szyszki modrzewiaModrzew (Larix)

W Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussauds  
w Berlinie
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Bezpłatna placówka opieki dla osób niesamodzielnych, 
które w ostatnim roku korzystały z leczenia szpitalnego 

pod    opieką    specjalistów   korzystają   z  zabiegów  i  zajęć 

R E K L A M A

Większe możliwości 
tuchowskiej rehabilitacji
Nowe kwalifikacje 

personelu i zaawanso-
wany sprzęt sprawiły, 

że Ośrodek Rehabilitacji 
Centrum Zdrowia Tuchów 
poszerzył swoje możliwości. 
Prócz dotychczas stosowa-
nych metod teraz pacjenci 
mogą także korzystać 
z masażu tkanek głębokich 
i terapii na powięziach. 
W dziale fizykoterapii wyko-
rzystywane są: nowy laser 
wysokoenergetyczny oraz 
aparat do terapii cieplnej 
wysokiej częstotliwości.

Terapia na powięziach o tej porze 
roku może szczególnie zainteresować 
narciarzy. Świetnie sprawdza się 
bowiem w ostrych bólach, spowo-
dowanych takimi urazami jak skrę-
cenia czy zwichnięcia. Ponadto jest 
z  sukcesami wykorzystywana po 
urazach sportowych. W ten sposób 
leczy się takie schorzenia jak: kolano 
skoczka, kolano biegacza, łokieć 
tenisisty czy golfisty. Po tę metodę 
sięga się także przy bólach pleców, 
krzyża, ramion, karku oraz w różnego 
rodzaju ograniczeniach rucho-
mości. Polega ona na zastosowaniu 
wielu technik np. rozmasowania, 
wyrównania odkształceń powięzi 
czy też na wciśnięciu w prawidłową 
lokalizację naderwanych struktur. 
Metoda powoduje, że pacjent zostaje 

uwolniony od bólu i dyskomfortu. 
Fenomenem terapii na powięziach 
jest szybka skuteczność. Natomiast 
nowy typ masażu tkanek głębokich 
dotyczy pracy w obszarze, do którego 
nie można skutecznie dotrzeć na 
poziomie masażu klasycznego czy 
sportowego. Wbrew nazwie, która 
mogłaby sugerować bolesne oddzia-
ływanie w  rzeczywistości metoda 
jest wyjątkowo delikatna. Wszystkie 
ruchy wykonywane są z dużą precyzją 
i wolno, a siła nacisku dostosowana 
jest do napięcia tkanek. Podstawowym 
celem jest zmniejszenie ograniczeń 
ruchomości mięśni, a efektem przy-
wrócenie lepszej postawy i płynności 
ruchu. 

W  poprawie gojenia urazów 
mięśni, ścięgien, owrzodzeń, 
odleżyn i leczeniu blizn oraz żylaków, 
obrzęków czy krwiaków pomaga laser 
wysokoenergetyczny. To urządzenie 

pozwala także na łagodzenie bólu 
stawów, zmniejsza ból w  choro-
bach reumatycznych, neurologicz-
nych i  laryngologicznych. Terapia 
wykonywana jest ręcznie punktowo 
poprzez skanowanie bolesnej okolicy 
lub w trybie automatycznym, przy 
wykorzystaniu odpowiedniego stożka. 
Co ważne poprawa jest obserwowana 
już po 3 do 5 zabiegach. Drugim urzą-
dzeniem nowej generacji wykorzysty-
wanym w tuchowskim Ośrodku jest 
aparat do terapii cieplnej wysokiej 
częstotliwości. Tutaj rehabilitacja 
polega na rozgrzewaniu tkanek. 
Wskazania do zabiegów obejmują 
schorzenia z zakresu ortopedii, neuro-
logii, dermatologii, laryngologii, gine-
kologii i urologii (np. w przewlekłych 
stanach zapalnych przydatków, braku 
miesiączki, bolesnej miesiączki czy 
przy zapaleniu prostaty).

Warto dodać, że pracownicy 
Ośrodka w  Tuchowie prowadzą 
również specjalistyczną terapię stawu 
skroniowo-żuchwowego. Jest ona 
przydatna głównie przy problemach 
stomatologicznych oraz w przypad-
kach laryngologicznych, ortopedycz-
nych jak niestabilność stawu i w onko-
logicznych schorzeniach okolicy głowy 
i szyi. Natomiast w gabinecie fizykote-
rapii CZT w Szerzynach rozpoczęto 
wykonywanie zabiegów krioterapii 
ciekłym azotem. W najbliższym czasie 
planowany jest kompleksowy remont 
tego gabinetu. 

Trwa zainteresowanie 
porodówkami nowej 
generacji
Potwierdzenie poprawy 

jakości opieki nad 
noworodkami 

w Centrum Zdrowia Tuchów 
i Centrum Zdrowia Dąbrowa 
Tarnowska przynoszą staty-
styki. 

W pierwszym roku po uzyskaniu 
tak zwanego drugiego stopnia refe-
rencyjności przez oddziały neonato-
logii w obu  miastach systematycznie 
rośnie liczba porodów. W Tuchowie 
w  ubiegłym roku urodziło się 
o ponad 14% dzieci więcej niż rok 
wcześniej, w Dąbrowie Tarnowskiej 
o blisko 17%. W sumie w obu poro-
dówkach nowej generacji w 2017 r. 
na świat przyszło blisko 2 300 dzieci. 

Przypomnijmy, że uzyskanie 
drugiego stopnia referencyjności 
oznacza możliwość przyjmowania 
porodów niestandardowych. Oznacza 
to, że jeśli na porodówki trafią panie 
z ciążami patologicznymi w więk-
szości przypadków można im udzielić 
pomocy na miejscu. Zabiegi zmierza-
jące do uzyskania większych kompe-
tencji były związane z modernizacją 
poszczególnych oddziałów i wypo-
sażeniem ich w nowoczesny sprzęt, 
co przyniosło poprawę możliwości 
monitorowania bezpieczeństwa 
noworodków. Ale jak wynika z ankiet 
satysfakcji pacjentek to kompetentny 

i życzliwy personel ma największy 
wpływ na wybór porodówki. W obu 
miastach pracuje w  sumie ponad 
dwudziestu specjalistów: gineko-
logów, neonatologów oraz pediatrów, 
a także doświadczona kadra położ-
nych i pielęgniarek. Wpływa to na 
fakt, że wśród pacjentek oddziałów 
są nie tylko mieszkanki gmin powiatu 
tarnowskiego i  dąbrowskiego, ale 
także sąsiednich powiatów, a nawet 
Podkarpacia czy Krakowa. 

Warto dodać, że zdobywanie 
nowych kompetencji odbywa się 
przy zaangażowaniu całego zespołu. 
Potwierdzają to niezależne rankingi, 
jak prestiżowe zestawienie TOP 100 
najlepszych szpitali kraju. Od kilku 
lat Centrum Zdrowia Tuchów regu-
larnie gości w tym zestawieniu. Wśród 
najlepszych szpitali zabiegowych, 
wielospecjalistycznych i onkologicz-
nych w 2017 r. spółka przesunęła się 
z miejsca 89 na 86 w kraju. To głównie 
zasługa zdobycie dodatkowych  
9 punktów w zakresie jakości opieki. 
Jednocześnie szpital rodzinny CZT 
utrzymał siódme miejsce w Mało-
polsce i drugie w województwie – 
jeśli chodzi o placówki niepubliczne. 
Niedawno Centrum Zdrowia Tuchów 
po raz kolejny uzyskało także tytuł 
Geparda Biznesu, który oznacza, że 
spółka odnotowuje systematyczny 
wzrost wartości rynkowej.
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Pierwsze dziecko 
o godz. 9.30

Spokojnie przebiegało 
powitanie nowego 
roku na porodów-

kach Centrum Zdrowia 
Tuchów i Centrum Zdrowia 
Dąbrowa Tarnowska. 
Pierwsze dziecko urodziło 
się w Tuchowie 1 stycznia 
o godz. 9.30 poprzez 
cesarskie cięcie. To córka 
państwa Sadłoń z Tarnowa. 
Mama zdecydowała się na 
poród w tuchowskim szpi-
talu rodzinnym ze względu 
na opinie koleżanek, 
które wyrażały pochlebne 
opinie na temat personelu 
placówki. 

- Potwierdziło się to w stu procen-
tach. Lekarze i położne sprawdziły 
się znakomicie, na oddziale są także 
świetne warunki i fantastyczna atmos-
fera – relacjonuje pani Katarzyna. 
Dodaje ona także, że wraz z mężem 
brała udział w  zajęciach szkoły 
rodzenia, prowadzonej przy Centrum 

Zdrowia Tuchów. Spotkania pozwa-
lają przyszłym mamom na poznanie 
wiedzy o porodzie i naukę podstaw 

pielęgnacji noworodka. Instruktorki 
podpowiadają także, jak radzić sobie 
w trudnych i wymagających sytu-

acjach. Rozmowy podczas zajęć 
prócz fizjologicznych mechani-
zmów porodu i hormonów, które 
sterują jego przebiegiem, dotyczą 
także emocji przeżywanych w ciąży 
i  podczas porodu oraz rozpo-
znawania i  zaspokajania potrzeb 
nowonarodzonego dziecka. Choć 
ze względu na cesarskie cięcie mąż 
nie towarzyszył Pani Katarzynie 
podczas samego porodu cały czas 
był obecny na oddziale w oczeki-
waniu na dziecko i w gotowości do 
wspierania żony. 

Dodajmy, że dziewczynka po 
urodzeniu ważyła 3,650 kg i miała  
55 centymetrów. Otrzymała 
9 punktów w skali Apgar. Na imię 
będzie miała Oliwka. Kolejne dziecko 
w Centrum Zdrowia Tuchów urodziło 
się siłami natury o godz. 12.40. 

W Centrum Zdrowia Dąbrowa 
Tarnowska pierwszy był chłopiec, 
który przyszedł na świat poprzez 
cesarskie cięcie o godz. 16.20. Syn 
rodziców mieszkających w Pacanowie 
po przyjściu na świat ważył 3,790 kg. 

Podwyżka  
podatków od 
nieruchomości  
– skąd ten 
pomysł?
MACIEJSaJDaK 

Od pierwszego stycznia 
zmieniono nam stawki 
podatku od nierucho-

mości. Podatki dotyczące 
większości lokalnego społe-
czeństwa dość znacząco 
wzrosły: od budynków 
mieszkalnych o 18,42%, od 
budynków gospodarczych 
i garaży o ponad 29%, a od 
gruntów o 16,67%. Przed-
siębiorcy też zapłacą sporo 
więcej.

Nikt z nas nie lubi płacić podatków, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy nie jesteśmy 
pewni na jakie cele ta nasza danina 
będzie przeznaczona. Dodatkowo, 
każda kolejna podwyżka jakich-
kolwiek opłat to kolejne obciążenie 
naszych budżetów domowych, czy też 
budżetów firm działających na naszym 
terenie. Wiemy też, że znaczną część 
lokalnego społeczeństwa stanowią 
emeryci, którzy najbardziej odczują 
jej skutki. 

Kiedy zobaczyłem uchwałę podno-
szącą podatki zacząłem się zastana-
wiać jakie przesłanki skłoniły panów 
burmistrzów do zaproponowania 
Radzie Miejskiej wyższych stawek 
do akceptacji. Jednym uzasadnie-
niem jakie znalazłem jest wypowiedź 
zastępcy burmistrza, iż podwyżka 
spowodowana jest inflacją od 
momentu ostatniej zmiany stawek, 
która miała miejsce 4 lata temu. Dziwi 
mnie, że argumentacja padła akurat 
na ten wskaźnik, gdyż wskaźnik 
ten wrócił na poziom sprzed 4 lat 
w międzyczasie wskazując deflację. 
Bazując na tym wskaźniku podwyżka 
jest zupełnie nieuzasadniona. 

Szukając sensownej odpowiedzi 
otworzyłem dokument z  wielo-
letnią prognozą finansową gminy 
i zobaczyłem, że jest tam kilka dość 
kosztownych pozycji, a w sytuacji, 
gdzie zadłużenie gminy kształtuje 
się obecnie w  okolicach 19 mln 
złotych potrzebne będzie dodatkowe 
źródło ich finansowania. I tu pewno 
należy szukać przyczyny podwyżki 
podatków. 

Wszyscy dobrze wiemy, że chcąc 
w coś zainwestować potrzebujemy 
kapitału. Często szukamy go rezy-
gnując z  bieżących przyjemności 
lub szukamy dodatkowego źródła 
dochodu, można też liczyć na spadek 
od wujka z Ameryki, ale to rzadki 
przypadek. W przypadku budżetu 
gminy najłatwiejszą formą pozyskania 
dodatkowych środków jest podwyżka 
podatków lokalnych. Mam nadzieję, 
że zarządzający naszym budżetem 
zrobili szczegółową analizę i  nie 
widzieli innej możliwości wkładu 
własnego w planowane inwestycje jak 
sięgnięcie do naszych często niezbyt 
zasobnych portfeli. 

Podatki płacić trzeba, od tego 
nie ma odwrotu, ale ich podwyżki 
powinny być racjonalnie uzasadnione. 
Miejmy nadzieję, że ten dodatkowy 
zastrzyk do budżetu gminy zostanie 
właściwie wykorzystany. 

Powietrze Tuchów działa już ponad rok
MAŁGORZATAMICHaLIK 

Koniec roku mobilizuje 
każdego do mniejszych 
lub większych podsu-

mowań swoich działań. 
Jedni będą rozliczać samych 
siebie, bijąc się w pierś 
co im się udało nauczyć, 
zdobyć doświadczenie, 
pozyskać popularność 
itp. Inni będą zmuszeni 
do bardziej mozolnych 
i żmudnych podsumowań, 
zamknięcia roku w księdze 
rozrachunkowej swojej 
firmy, złożenia pit-u, cit-u, 
sprawozdań finansowych. 

Grupa Powietrze Tuchów również 
zapragnęła wykonać takie podsumo-
wanie rocznej wytężonej pracy. Przy-
miotnik ze zdania wcześniejszego może 
nam już wiele przekazać – bo wytę-
żona praca, czyli taka, gdzie nie było 
miejsca na lenistwo. Zacznijmy jednak 
od początku… Zaczęło się od spotkania 
wszystkich zainteresowanych stanem 
powietrza i skompilowania wspólnych 
spostrzeżeń jak to faktycznie się ma do 
dramatycznych danych statystycznych 
i niechlubnego 16. miejsca w rankingu 
najbardziej zanieczyszczonych miaste-
czek w Polsce. Po burzliwej debacie 
pozostali Ci, którym ten stan rzeczy 
nie odpowiada, podjęli decyzję o przy-
łożeniu wszelkich starań do zmiany na 
lepsze powietrze – na CZYSTE POWIE-
TRZE DLA TUCHOWA. Grudzień 
2016 r. był miesiącem przełomowym, 
gdyż wtedy doszło do sformalizowania 
grupy i założenia Stowarzyszenia pn. 
Eko-Aura Małoposka. 

W  dość krótkim czasie, bo już 
w styczniu 2017 r. doszło do przeprowa-
dzenia pierwszej konferencji, w której 
brali udział włodarze Tuchowa, ekodo-
radca, OSP Tuchów, Centrum Zdrowia 
Tuchów. Spotkanie miało na celu przed-
stawienie sytuacji panującego smogu 
mieszkańcom Tuchowa, którzy licznie 
przybyli do Domu Kultury. Zaproszony 
gość – Andrzej Guła z Krakowskiego 
Alarmu Smogowego zaprezentował stan 
powietrza w Krakowie. Na zakończenie 
spotkania została zawiązana koalicja na 
rzecz walki w imieniu czystego powie-
trza, do której przystąpili Urząd Miejski 
w Tuchowie oraz Centrum Zdrowia 
Tuchów. 

Status stowarzyszenia obejmuje nie 
tylko walkę ze smogiem, ale również 
ochronę przyrody i  szeroko pojętą 
ekologię. Informacje o  dużej ilości 
wycinki drzew w całej Polsce zachę-

ciły do podjęcia decyzji o przyłączeniu 
się do akcji sadzenia drzew. Ustalone 
z gminą Tuchów miejsce zostało obsa-
dzone drzewami, w tym miododajnymi 
lipami, dzięki czemu w akcji brali udział 
również pszczelarze. 

Wiosna, robi się coraz cieplej, lód 
na rzece topnieje, a promienie słońca 
roztapiają ostatecznie zasłonę dla śmieci 
na brzegach rzeki Białej. W ramach 
wiosennych porządków, oczyszczanie 
brzegów rzeki było kolejną wspólną 
inicjatywą.

Kluczowym przedsięwzięciem 
była impreza 3Maj się Zdrów Festival, 
której „Powietrze Tuchów” – dzięki 
zawartej koalicji – mogło być współ-
organizatorem. Prestiżowa impreza, 
która odbywa się corocznie, przy-
ciąga szerokie grono ludzi z Tuchowa 
i z okolicznych wiosek. Dzięki temu 
mogliśmy dotrzeć z  informacją do 
większej części społeczności i zakrzewić 
w niej ziarno proekologicznego podej-
ścia do palenia w swoich kotłach grzew-
czych. Festiwal przeistoczył się w kocioł 
ekologiczny, czyli pokaz najnowocze-
śniejszych pieców ogrzewających domy. 
Wystawcy zjechali z różnych rejonów 
Polski, zagościł także ekobus z Poli-
techniki Krakowskiej. Stowarzyszenie 
miało również swoje stoisko, na którym 
rozstrzygały się losy zwycięzcy regula-
tora ciągu kominowego. Można też było 
zasięgnąć informacji czystego spalania, 
pobrać ulotki edukacyjne i upominki. 
Jednym z  punktów programu było 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
ogłoszonego dla dzieci szkół podstawo-
wych z gminy Tuchów. Konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem i do Domu 
Kultury spłynęło ponad 100  prac 
plastycznych. Jury miało trudny wybór 
przy wyłonieniu zwycięzców. Główne 
nagrody oraz gratulacje dla wszystkich 
uczestników przekazane były z  rąk 
przedstawiciela Stowarzyszenia Eko 
Aura Małopolska – Macieja Sajdaka. 
Zwycięskie prace można było oglądać 
pod sceną, natomiast wszystkie inne 
prace uwiecznione zostały na bilbor-
dach powieszonych na bramie ratu-
szowej. Wystawa pokonkursowa była 
dostępna dla oglądających w  holu 
Domu Kultury. Finałem całego festi-
walu był koncert Kasi Kowalskiej oraz 
przekazanie oczyszczacza powietrza dla 
Przedszkola Publicznego w Tuchowie.

Okres wakacyjny to czas, w którym 
odbywają się wszelakiego rodzaju 
imprezy, podczas których można 
było nas spotkać jako patrona lub 
współorganizatora. „Dolina Białej” co 
weekend organizowała czas dzieciom. 
Jedną z imprez był konkurs szachowy. 

Organizator z chęcią podjął współpracę 
i zapraszał członków stowarzyszenia 
do współuczestniczenia w  różnych 
eventach dziecięcych. Cenimy bardzo 
możliwość takich spotkań, ponieważ 
to dzieci są głównym wykładnikiem 
naszych przedsięwzięć antysmogowych. 
Głównie dla nich chcielibyśmy stwo-
rzyć rejon, w którym będą mogły bez 
przeszkód bawić się na zewnątrz, czy 
to w lecie czy w zimie. To właśnie one 
są chłonne wiedzy, co przekłada się na 
przekazywanie zdobytych informacji 
ich rodzicom i dziadkom. 

Oprócz imprez pojawiły się również 
wywiady w regionalnych programach 
telewizyjnych i radiowych, a także arty-
kuły w gazetach, w których staramy 
się uświadamiać naszą społeczność 
o konieczności poszanowania środo-
wiska i swojego zdrowia.

Lato powoli dobiegło końca, 
a  stowarzyszenie prężnie działało 
w projekcie „W czystym powietrzu, 
zdrowy uczeń”, który miał na celu 
zbiórkę oczyszczaczy powietrza do sal 
przedszkolnych i klas szkolnych. Udało 
nam się pozyskać aż 13 oczyszczaczy, 
które trafiły do pomieszczeń, gdzie 
najczęściej przebywają dzieci. Oczysz-
czacze zostały zamontowane w: Żłobku 
Bobas, szkołach w Tuchowie, Zabłędzy, 
Siedliskach, Burzynie, Łowczowie, 
Lubaszowej, Jodłówce Tuchowskiej, 
Przedszkolu Niepublicznym Zgro-
madzenia Sióstr św. Józefa, Ochronce 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
BDNP Niepublicznym Przedszkolu, 
Przedszkolu Publicznym w Tuchowie, 
Szkole Językowej School4U. W tych 
instytucjach zamontowane zostały 
oczyszczacze Fellowes PlasmaTrue 
AP300 oraz AeraMax PRO III. Co 
więcej, otrzymaliśmy również czujnik 
powietrza od firmy LookO2. Akcja 
odbywała się również poprzez stronę 
internetową www.wspieram.to. Dzieci 
jak i nauczyciele czują wyraźną różnicę, 
czysta atmosfera wszystkim wychodzi 
na zdrowie. Projekt zakończony został 
sukcesem.

W dniach 13-15 października 2017 r. 
uczestniczyliśmy w  wydarzeniach 
związanych z weekendem literackim, 
na który do Tuchowa z  całej Polski 
przyjechało aż 17 autorów bajek, które 
znalazły się w pokonkursowej antologii 
VII Konkursu Literackiego „O statuetkę 
sowy Tuchówki” pt. „Bajka miodem 
pokrzepiona”. Tematyka wszystkich 
bajek związana była z życiem pszczół. 
Nagrodę od Powietrza Tuchów Justynie 
Jackowskiej (anglistce z Rogowa – woje-
wództwo kujawsko-pomorskie) wręczył 
Maciej Sajdak.

Późną jesienią dobiegł końca konkurs 
plastyczny pocztówka z  Tuchowa 
z pozdrowieniami w języku angielskim 
pt. „Czyste powietrze otacza mnie”. 
Współpracując ze szkołą językową 
School4U oraz ekodoradcą uhonoro-
waliśmy zwycięzców oczyszczaczami 
powietrza oraz dodatkowymi gadże-
tami. Firma Fellowes zaangażowała się 
w konkurs, fundując dla nagrodzonych 
dzieci oczyszczacze do domu. Prace 
dziecięce można było podziwiać w holu 
Domu Kultury. Wszystkim uczestnikom 
pogratulowaliśmy pomysłowych prac.

Powoli rok dobiegał końca, a jeden 
z członków stowarzyszenia na zapro-
szenie Marszałka Senatu RP Stanisława 
Karczewskiego pojechał wraz z dele-
gacją z  Tuchowa do Warszawy na 
konferencję „Współpraca administracji 
rządowej i samorządowej – niezbędne 
narzędzie poprawy jakości powietrza 
w Polsce”. Do Senatu przybyły również 
delegacje pozostałych polskich miast, 
które znalazły się na liście najbardziej 
zanieczyszczonych w  UE. Tuchów 
reprezentowali: burmistrz Tuchowa, 
tuchowski ekodoradca oraz przedsta-
wiciel inicjatywy Powietrze Tuchów 
– Maciej Sajdak. Spotkanie w Senacie 
przedstawicieli rządu, samorządów, 
prezesa NIK-u oraz inicjatyw społecz-
nych podobnych do działającego 
w  Tuchowie „Powietrze Tuchów” 
było pierwszą okazją do rozmowy na 
temat poprawy jakości powietrza w tak 
szerokim gronie.

Grudzień przyniósł nam uwień-
czenie całorocznej pracy w  postaci 
akceptacji projektu pt. „Czyste powie-
trze dla Tuchowa” przez Krakowski 
Alarm Smogowy. Umowę o dotację 
podpisaliśmy zaraz po akceptacji 
wniosku. Projekt obejmuje szereg 
działań edukacyjnych. Zachęcamy 
wszystkich do śledzenia informacji na 
ten temat – będzie się DZIAŁO!

I tak w nowy rok 2018 weszliśmy 
z Orkiestrą ze zbiórką pieniędzy na 
noworodki. Planujemy dalej działać 
i być aktywnym. Zachęcamy, abyśmy 
wszyscy obrali drogę, która doprowadzi 
nas do celu, którym jest  – TUCHÓW 
BEZ SMOGU!

Komentujcie, dyskutujcie, znajdujcie 
nowe rozwiązania, podpowiadajcie – 
to wszystko pomoże nam obrać drogę, 
która da efekt! Wspólnie uda się zmienić 
nasze otoczenie na lepsze!

Życzymy sobie i Wam na nowy rok 
zdrowego i czystego powietrza!
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MAŁOPOLSKA LIGA KADETEK
I MIeJSCe LIDeReK W V TURNIeJU LIGOWYM

SŁAWOMIRWaSIeK 
UKS Lider MOSiR Tuchów 
vs MKS Ryglice (2-1)
UKS Lider MOSiR Tuchów 
vs Pogoń Proszowice (3-0)

Sukcesem liderek 
zakończył 
się V Turniej 

Małopolskich Mistrzostw 
Kadetek. Tuchowianki 
wykorzystały atut 
własnego boiska 
i wygrały obydwa 
spotkania. Premią był 
awans do wyższej ligi. 
Reprezentacja UKS 
Lider Tuchów: Beata 
Bartkiewicz (c), Kinga 

Schabowska, Weronika 
Hajduk, Sylwia Gogola, 
emilia Kalupa, Martina 
Duran, aleksandra 
Gwóźdź, Milena Kwiek, 
alicja Sobyra, Martyna 
Stańczyk (debiut), 
Patrycja Galas. Trener 
zespołu – Sławomir 
Wasiek.

LIDERKI Z KOLEJNĄ 
WYGRANĄ W PALS
SŁAWOMIRWaSIeK 

UKS LIDER MOSiR TUCHÓW
vs MKS RYGLICE 3-1 
(21-25,25-13,25-14,25-13)

14 grudnia w hali 
sportowej CKZiU 
w Tuchowie 

odbył sią mecz siatkarski 
IV kolejki Pogórzańskiej 
amatorskiej Ligi Siatkówki, 
w którym UKS Lider Tuchów 
podejmował drużynę MKS 
Ryglice. 

Spotkanie zakończyło się zwycię-
stwem gospodarzy 3-1. Licznie zgro-
madzona publiczność była świadkiem 
ciekawego spotkania. Obydwa zespoły 
włożyły w pojedynek dużo wysiłku. 
Tuchowianki dominowały w zagrywce 
oraz grze w ataku, siatkarki z Ryglic 
bardzo dobrze w obronie.

Reprezentacja UKS Lider: 
Kinga Schabowska, Emilia Kalupa, 
Anna Kozioł, Sylwia Gogola, Beata 
Bartkiewicz, Weronika Hajduk, 
Patrycja Galas, Aleksandra Gwóźdź, 
Milena Kwiek, Gabriela Różycka, 
Ewelina Starostka, Natalia Kita. Trener 
zespołu – Sławomir Wasiek.

CENNE ZWYCIĘSTWO 
W GROMNIKU – LIDERKI  
NA CZELE TABELI PALS

SŁAWOMIRWaSIeK 
LO Gromnik 
vs UKS Lider MOSiR Tuchów (1-3)

10 stycznia w hali 
sportowej w Grom-
niku odbyło 

się spotkanie kończące 
pierwsza rundę zasadniczą 
ligi PaLS. 

Spotkanie decydowało o przodow-
nictwie w tej fazie rywalizacji. Ranga 
meczu sprawiła, że obydwa zespoły 
przystąpiły do spotkania bardzo 
zmobilizowane, pokazując pełnię 
swoich umiejętności. Publiczność 
nie zawiodła się. Obydwa zespoły 
zaprezentowały wiele ciekawych akcji, 

którym towarzyszyły bardzo mocne 
zagrywki, skuteczne ataki oraz ofiarna 
gra w obronie. Przebieg spotkania był 
bardzo wyrównany, wiele akcji, „punkt 
za punkt”. O  końcowym sukcesie 
liderek zadecydowało: dobre przy-
gotowanie kondycyjne, duża determi-
nacja w odniesieniu zwycięstwa oraz 
popełnienie mniejszej ilości błędów 
własnych. 

GRATULACJE dla całego zespołu.
Reprezentacja UKS Lider Tuchów: 

Elzbieta  Lebryk-Sterkowiec (c), 
Ewelina Starostka, Natalia Kita, 
Gabriela Różycka, Anna Kozioł, Kinga 
Schabowska, Sylwia Gogola, Emilia 
Kalupa, Beata Bartkiewicz, Martyna 
Duran, Weronika Hajduk, Patrycja 
Galas, Martyna Stańczyk. Trener 
zespołu – Sławomir Wasiek.

KAZIMIERZGaWRYaŁ

28 stycznia w sali OSP 
rozegrano I Turniej 
Szachowy o Puchar 

Sołtysa Karwodrzy. 

W  zawodach uczestniczyło  
20 szachistów. Prym wiedli juniorzy. 
Klasyfikację generalną i  juniorską 
wygrał Jakub Szeląg, zdobywając 
5,5  pkt w  7 rundach, co świadczy 
o  bardzo wyrównanym poziomie. 
Drugie miejsce zdobył Dominik 

Gawryał. W kategorii senior zwyciężył 
Grzegorz Gawryał. Najmłodszym 
zawodnikiem był 7-letni Kacper 
Wiśniowski. Wśród dziewczyn 
najlepszą szachistką została Karolina 
Chrobak.

Więcej informacji na stronie Ches-
sArbiter. 

Sołtys i  rada sołecka wręczyli: 
puchary i  medale oraz nagrody 
rzeczowe. Dla wszystkich przygoto-
wano mały poczęstunek. Rozgrywki 
stanowiły przygotowanie drużyn 
seniorskich i juniorskich z sołectwa 

do VIII Gminnego Turnieju 
Szachowego o Puchar Burmistrza 
Tuchowa, który odbędzie się  
17 lutego br. w Burzynie. 

Dziękujemy licznie zgroma-
dzonym kibicom (opiekunom dzieci) 
i uczestnikom zawodów. 

Sędzią głównym był Czesław 
Markiewicz, a technicznym Roman 
Kawa, który poinformował że kolejny 
turniej sołecki rozegrany będzie 
w lutym w Siedliskach, a w marcu 
w Kielanowicach o puchar przewod-
niczącej rady osiedlowej. 

Turniej szachowy w Karwodrzy

JANDUSZa 

20 stycznia 2018 r. 
w SP w Lubaszowej 
odbył się  

II Rodzinny Turniej 
Szachowy. Tym razem 
zaprosiliśmy jako współor-
ganizatora Janusza Porębę. 
Od godziny 9 rozpoczęły się 
szachowe zawody, na które 
przybyło 9 rodzin.

Ramię przy ramieniu walczyli 
dzielnie: tatuś z  synem, mama ze 
swoją pociechą, dziadek z wnucz-
kiem, bracia i  siostry. Wszyscy 
uczestnicy rozegrali 7 pasjonujących 
partii. Każda trwała do 15 minut. 
Można było przegrać lub wygrać 
na 3 sposoby: popełniając 2 błędy, 
wykorzystując limit czasu albo po 
prostu zwykłym szachowym matem. 
Emocji było bardzo dużo, komentarze 
na korytarzu gorące, niespodzianki 
na każdym kroku. Doskonale spisy-
wali się debiutanci: Pani Agnieszka 

i Pan Henryk. Dopiero po 5 rundach 
zaczęła kształtować się medalowa 
trójka. 

Ostatecznie wyniki przedstawiają 
się następująco:

I miejsce – Patryk i Igor Wiśniowscy 
(puchar, medale, dyplom),

II miejsce – Łucja i Hubert Gawron 
(medale, dyplom),

III miejsce – Wojciech i Katarzyna 
Skrobot (medale, dyplom).

Pozostali uczestnicy turnieju otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. Jestem 
przekonany, że spotkamy się za rok 
w jeszcze szerszym gronie i w salach 
naszej szkoły zabrzmi po raz kolejny: 
szach i mat.

Szachowa sobota w Lubaszowej 
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UKS FOUR BIKEMaja Włoszczowska 
to postać wszystkim 
dobrze znana i nie 

trzeba jej przedstawiać. 

Zresztą po co szukać daleko, skoro 
w  najbliższej okolicy funkcjonuje 
całkiem dobrze Kolarski Klub – UKS 
FOUR BIKE, gdzie wśród sprzyjają-
cych tras rozkwita młodzież uprawia-
jąca kolarstwo górskie. Czy ktoś może 
spotkał ich ostatnio? Bez względu 
na pogodę – w deszczu, błocie, ale 
i w przemożnym upale – zdobywali 
laury w minionym sezonie kolarskim 
na terenie niemal całej Polski. Nasi 
zawodnicy, a  mamy ich w  swoim 
gronie kilkunastu, w różnym prze-
dziale wiekowym, z ogromną pasją, 
zaangażowaniem i ogromną ochotą, 
inwestują w siebie dbając o własny 
rozwój fizyczny oraz psychiczny. 
Wykazują się niemałą odwagą 
podczas trudnych zjazdów, niesamo-
witymi umiejętnościami na odcinkach 
technicznych, i dużą wytrzymałością 
na trasach morderczych wyścigów, 
a wszystko to robią z dużym uśmie-
chem na twarzy. Za to właśnie ich 
cenimy. Nasza młodzież daje dobry 
przykład – wie co robi i  staje się 
to sensem ich życia. To młodzież, 
która dba nie tylko o swoje sukcesy 
sportowe, ale też o wysokie wyniki 
w  nauce… To ogromna przyjem-
ność uczestniczyć w ich sukcesach 
i porażkach, które również czasem się 
zdarzają. Dziś nadarzyła się świetna 
okazja podziękować im za całokształt 
– i to właśnie czynimy. Podziękowania 
dla najmłodszych – małych, ambit-
nych i bardzo odważnych „szaleńców” 
– Gabrysi i Mikołaja Rutki, Dawida 
Stelmacha, Mai Dydyk, a także dla 
Pawła i Bartłomieja Janasów, Dawida 
Hudyki oraz Nikoletty Molczyk, 
których sportowa postawa oraz 
słuchanie rad trenera doprowadziły 
do zdobycia pierwszych, cennych 
medali od brązowych do złotych. 
Na ich sukcesy na arenie ogólnopol-
skiej przyjdzie nam zapewne jeszcze 
poczekać, ale już dziś możemy chwalić 
ich za osiągnięcia podczas Mara-
tonów Kellys Cyklokarpaty, Mało-
polskiej Ligii Kolarskiej czy kolejnych 
edycji Pucharów Szlaku Solnego. Nie 
sposób przemilczeć sukcesy grupy 

starszych, doświadczonych zawod-
ników – Gabrieli Hudyki – wicemi-
strzyni Polski Juniorów Młodszych, 
Jakuba Solarza czy Alberta Hudyki 
albo Wiktora Hudyki. To właśnie oni 
swoją sportową postawą, systema-
tycznością i wytrwałością dają przy-
kład młodszym jak pracować, aby 
osiągać tak wysokie wyniki. Sukces 
jest wynikiem ciężkiej pracy i oni to 
potwierdzają swoją postawą. Dzięku-
jemy Wam za to! 

Wiele dzieje się w naszej miej-
scowości za sprawą naszych kolarzy 
i ich rodziców. Świetna współpraca, 
rodzinna atmosfera i  wzajemne 
zrozumienie oraz pomoc sprawiły, 
że jako młody Klub udało nam się 
zorganizować zawody kolarskie 
w czerwcu 2017 roku. Dzięki uprzej-
mości władz Gminy Tuchów na czele 
z Burmistrzem Tuchowa Adamem 
Drogosiem, a także radnymi Piotrem 
Kwaśnym i sołtysem Siedlisk Jerzym 
Urbankiem zorganizowano IV edycję 
zawodów kolarskich o Puchar Burmi-
strza Tuchowa oraz drugą edycję 
Pucharu Szlaku Solnego. Impreza, 
pomimo deszczowo-burzowej 
pogody, okazała się bardzo udana, 
co potwierdzili uczestnicy i kibice 
zawodów, a także sędziowie i przybyli 
goście. Nie byłoby tak dobrze, gdyby 

nie owocna i baaardzo „smaczna” 
współpraca z  lokalnymi stowarzy-
szeniami – Aktywni Lubaszowianie 
oraz Kołem Gospodyń Wiejskich 
Siedliszczanie z Siedlisk. Za wszelkie 
wspaniałości dziękujemy również 
wszystkim wolontariuszom, którzy 
wsparli nasze działania, a także dopin-
gującym nam i zawsze pomocnym 
sponsorom… Nie ukrywamy również, 
że jako Zarząd Klubu współpracujemy 
zgodnie i z dużym zaangażowaniem. 

Jako Klub istniejemy od września 
2016 roku, czyli… obchodziliśmy już 
swoje pierwsze urodziny. Staramy 
się jak najlepiej dbać o zawodników 
i dobre imię Klubu, a także godnie 
i z dużą kulturą reprezentować Gminę 
Tuchów we wszystkich miejscach, 
w których się pojawiamy. Przez ten 
rok działalności udało nam się zorga-
nizować dla zawodników odpowiednie 
stroje, zapewnić im treningi, trans-
port i udział w zawodach sportowych. 
Jeszcze nie wszystko jest zrobione 
i wiele jeszcze przed nami. Potrzebne 
nam ciągłe wsparcie i doping wszyst-
kich mieszkańców Siedlisk i Luba-
szowej, abyśmy jeszcze bardziej 
poczuli, że jesteście z nas dumni.

Zarząd Klubu
UKS Four Bike

MOSiR zwycięzcą 
w turnieju oldbojów

W sobotę, 13 stycznia 
2018 roku na hali 
MOSiR w Tuchowie 

odbył się turniej oldbojów 
o puchar dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Tuchowie 
Józefa Wzorka, w którym 
wzięły udział 4 drużyny: 
LKS Burzyn, Dorzecze 
Białej, Urząd Miejski 
w Tuchowie oraz gospodarz 
MOSiR Tuchów. Po sześciu 
rozegranych meczach 
(system każdy z każdym) 
tryumfowali gospodarze 
turnieju.

Oto wyniki spotkań:
LKS Burzyn – Dorzecze Białej 2:1
Urząd Miejski Tuchów – MOSiR 

Tuchów 3:3
LKS Burzyn – MOSiR Tuchów 0:0
Urząd Miejski Tuchów – Dorzecze 

Białej 4:1

Urząd Miejski Tuchów – LKS 
Burzyn 1:1

MOSiR Tuchów – Dorzecze Białej 
7:3

Tabela końcowa:
1. MOSiR Tuchów 3 5 10:6
2. Urząd Miejski Tuchów 3 5 8:5
3. LKS Burzyn 3 5 3:2
4. Dorzecze Białej 3 0 5:13
Drużyna MOSiR zagrała 

w  następującym składzie: 
Józef Wzorek, Dariusz Nicpoń, 
Tomasz Sobyra, Bartłomiej Grze-
bień, Filip Płachno, Bogdan Płachno, 
Paweł Srebro, Władysław Hołda, Piotr 
Mokrzycki, Adam Mokrzycki.

Drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i  puchary, które 
wręczył dyrektor Józef Wzorek oraz 
wręczono statuetki dla najlepszego 
bramkarza – Markowi Mężykowi 
(Urząd Miejski) oraz króla strzelców 
(5 bramek) – Filipowi Płachno 
(MOSiR).

Zawody sędziował Łukasz 
Giemza, a  przy stoliku praco-
wali Marek Srebro i  Jan Grzenia. 
Wszyscy uczestnicy turnieju skła-
dają podziękowania organizatorom, 
w tym Panom Józefowi Wzorkowi 
oraz Markowi Srebro za perfekcyjne 
przygotowanie zawodów.

R E K L A M A

Zapraszamy do udziału w  
VIII Drużynowym Turnieju 

Szachowym o Puchar 
Burmistrza Tuchowa,

który odbędzie się 
17 lutego 2018 r. o godz. 8.30 
w Domu Kultury w Burzynie

Uczestnicy: 4-osobowe 
drużyny sołeckie 
i osiedlowe bez ogra-

niczeń wiekowych oraz 
w miarę możliwości drużyny 
juniorskie z poszczególnych 
sołectw. 
W skład drużyn mogą wcho-
dzić wyłącznie mieszkańcy 
gminy Tuchów.

N a g r o d y : 
puchar y dla 
trzech najlep-
szych drużyn 
w  klasyfikacji 
g e n e r a l n e j , 
puchar y dla 
trzech najlep-
szych drużyn juniorskich, statuetki dla 
mistrzów poszczególnych szachownic, 
medale dla najmłodszych szachistów, 
dyplomy dla wszystkich drużyn.

S p r aw y  o r g a n i z a c y j n e : 
sołtysi sołectw oraz przewodni-
czący rad osiedlowych zgłaszają 
drużyny do 15 lutego br. na adres 
e-mail: romankawa@gmail.com 
tel. 537 387 883 lub 697 488 747 
Czesław Markiewicz – sędzia główny

Tempo gry P’ 15 
Ilość rund: 7
Drużyny kojarzone kompute-

rowym programem ChessArbiter. 
Wpisowe: 
20 zł od drużyny 
(10 zł od drużyny 
jun iorsk ie j ) . 
Zakończenie 
t u r n i e j u 
i   rozdanie 
nagród około  

   godz. 14.00.

Organizator turnieju
Roman Kawa
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GRZEGORZNIeMIeC 

Mamy nowy rok, przed 
kinem Promień nowe 
wyzwania i cele do 

realizacji! 
Już w  lutym kino czekają duże 

zmiany – modernizacja kasy 
kinowej. Dokładnie mówiąc kino 
Promień doczekało się nowoczesnego 
programu sprzedaży biletów. Będzie 
to bardzo duże ułatwienie dla naszych 
widzów. Teraz każdy z nas, wygodnie 
siedząc w domu, będzie mógł zakupić 
bilet online. Nie oznacza to, że zniknie 
stacjonarny punkt sprzedaży biletów 
w kasie, otóż nie, oprócz płatności 
gotówką będzie możliwość zapłaty 
kartą płatniczą. Mamy nadzieję, że 
program kasowy usprawni sprzedaż 
biletów i umożliwi każdemu łatwy 
dostęp do kultury.

Z  okazji ferii zimowych, jak 
i dnia zakochanych kino Promień 
w  Tuchowie przygotowało bogatą 
ofertę zarówno dla dzieci, jak i nieco 
starszych. Przerwę międzysemestralną 
rozpoczniemy filmem Pszczółka Maja: 
Miodowe igrzyska. Praktycznie każdy 
z nas zna tytułowych bohaterów bajki 
jakimi są Maja i Gucio. W tej części 
Maja i  jej przyjaciel wezmą udział 
w igrzyskach sportowych – stawka 
rywalizacji jest wysoka. Czy paczka 
Mai sprosta zadaniu? Przekonamy się 
już w ferie zimowe! 

Jak to w  lutym bywa, nie może 
zabraknąć filmów dla zakochanych 
– mamy dla państwa dwie propozycje. 
Oba tytuły to filmy polskiej produkcji, 
dwie komedie romantyczne z najwięk-
szymi gwiazdami polskiego kina. 
Pierwsza z nich Narzeczony na niby 
opowiada losy Kariny, w której postać 
wcieliła się Julia Kamińska znana 
z  roli w  serialowej Brzyduli. Tym 
razem główna bohaterka chcąc stwo-
rzyć idealny związek posuwa się do 
kłamstwa, które potem pociągnie za 
sobą kolejne nieprzewidziane konse-
kwencje. Jak się później okaże reszta 
bohaterów też pójdzie jej tropem 
i… doprowadzi do momentu, kiedy 
w końcu prawda musi wyjść na jaw. 

Kolejnym tytułem na święto zako-
chanych jest komedia romantyczna 
Podatek od miłości, a jej głównymi 
bohaterami są Klara i Marian. Klara 
ściga cynicznego i  pełnego uroku 
oszusta podatkowego. Po pewnym 
czasie traci kontrolę i zakochuje się 
w mężczyźnie. To wszystko w walen-
tynki i nie tylko. Zabierz ukochaną, 
ukochanego do kina Promień 
w Tuchowie – dawka romantyzmu 
i  humoru zostanie dostarczona 
każdemu widzowi.

Hitem lutowym będzie przez 
wielu wyczekiwany film Patryka Vegi 
Kobiety mafii. Większość z nas zna 
już filmy reżysera, który nieraz nam 
pokazał, że trzeba mieć stalowe nerwy 
i mocną psychikę. Kobiety mafii to 
kolejny film opowiadający o moko-
towskiej grupie przestępczej. W tej 
części jednak „gangsterka” zostaje 
pokazana z  perspektywy kobiet – 
żon, córek, kochanek przestępców 
z grupy mokotowskiej. Jest to kino 
sensacyjne z dużą dawką adrenaliny; 
pościgi, wymuszenia, haracze, napady, 
zabójstwa przeplatane dawką humoru 
i sporymi emocjami. Zapraszamy!

Wdepnij do Domu Kultury! Postaw 
na kulturę! Nie pożałujesz! Widzimy 
się w kinie Promień!

Serdecznie zapraszamy!!!

   Magiczna zima 
Muminków

To  b ę d z i e 
w y j ą t k o w a 
zima w  świecie 
M u m i n k ó w . 
W y j ą t k o w a , 
b o  pier wsza . 
W   ś n i e ż n e j , 
mroźnej Finlandii, 
którą zamieszkują, 
zazwyczaj zasy-

piają na zimę, by po obudzeniu 
powitać piękno wiosny i  cieszyć 
się resztą roku. Czy Muminki będą 
niewyspane? Chyba nie, czeka je 
bowiem mnóstwo niespodzianek, 
a przede wszystkim pierwsze święta 
i magia gwiazdki.

Seanse: 
Wersja 2D
2 lutego – 7 lutego 
godz. 10:00*, 15:00
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

  Gotowi na wszystko. 
Exterminator 

Piątka oddanych 
przyjaciół miała od 
dzieciństwa wielkie 
marzenie – chcieli 
wstrząsnąć polską 
sceną metalową 
i  gromadzić na 
koncertach tłumy, 
a  wszystko to 

pod szyldem zespołu o złowieszczo 
brzmiącej nazwie: Exterminator. 
Czas jednak pokazał, że młodzieńcze 
ambicje to jedno, a życie to drugie. 
Obecnie lider zespołu, Marcyś (Paweł 
Domagała), pracuje w sklepie ojca 
i przeżywa kryzys w związku z Magdą 
(Agnieszka Więdłocha). Wirtuoz 
gitary Lizzy (Piotr Żurawski) to 
szeregowy pracownik banku. Trzeci 
z mężczyzn, basista Jaromir (Krzysztof 
Czeczot), codziennie podbija kartę 
w  fabryce pianki poliuretanowej 
i usilnie stara się sprostać obowiązkom 
ojca rodziny. Perkusista Makar 
(Piotr Rogucki) wylądował w zakła-
dzie psychiatrycznym. Z kolei piąty 
– Cypek (Sebastian Stankiewicz) – 
wyjechał zarabiać za granicę. Pewnego 
dnia powracają dawne wspomnienia 
– pani burmistrz (Dominika Kluźniak) 
okazuje się wielką fanką Exterminatora 
ze starych czasów. Obiecuje wesprzeć 
przyjaciół unijną dotacją, o ile doga-
dają się i  doprowadzą do reakty-
wacji zespołu. Szybko okazuje się, że 
propozycja ma jednak mały haczyk: 
chłopcy muszą sprzeniewierzyć się 
swoim ideałom i wystąpić na kilku 
festynach, grając utwory dalekie od ich 
repertuaru. Męska duma nie pozwala 
bohaterom iść na kompromis, a wielo-
letnia przyjaźń i związki z kobietami 
poddane zostają prawdziwej próbie. 
Pikanterii całej sytuacji dodają: poja-
wienie się szalonej koleżanki Makara 
ze szpitala, Julci (Aleksandra Hamkało) 
oraz konflikt z liderką miejscowego 
zespołu Wisienki, Ziomecką (Dorota 
Kolak). A tymczasem zbliża się wielki 
koncert…

Seanse: 
Wersja 2D
2 lutego – 7 lutego godz. 17:00
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Pasażer 
Dla agenta ubezpieczeniowego 

Michaela Woolricha każdy dzień 
wygląda tak samo – praca i powrót 
pociągiem do domu. Wszystko 

zmienia się, gdy 
w  czasie jednej 
z podróży poznaje 
tajemniczą kobietę. 
Nieznajoma, która 
wydaje się wiedzieć 
o   M i c h a e l u 
d o s ł o w n i e 
wszystko, zleca 
mu niezwykłe 

zadanie. Zanim pociąg dotrze do celu, 
mężczyzna ma zlokalizować i wskazać 
osobę, która tego dnia nie powinna się 
w nim znajdować. Jeśli tego nie zrobi, 
ucierpi zarówno on sam, jego rodzina, 
jak i pozostali współpasażerowie. Nie 
mając wyboru, Michael postanawia 
rozwiązać zagadkę. Z każdą minutą 
i  przebytym kilometrem stawka 
rośnie, a mężczyzna przekonuje się, 
że stał się pionkiem w szalenie niebez-
piecznej intrydze.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami  
2 lutego – 7 lutego godz. 19:30
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Pszczółka Maja: Miodowe 
igrzyska

Druga część 
szalonych i zabaw-
nych perypetii 
najs łynnie jsze j 
pszczółki świata, 
która żadnej przy-
gody się nie boi! 
Tym razem Maja 
i  Gucio wezmą 

udział w  między łąkowych igrzy-
skach sportowych, których stawka 
okaże się wyjątkowo wysoka. W ulu 
aż huczy od sensacyjnych wieści! 
W pszczelej stolicy odbyć się mają 
Miodowe Igrzyska. Maja marzy, by 
wziąć w nich udział. Niestety miesz-
kańcy ula nie zostają na nie zapro-
szeni. Na domiar złego Cesarzowa 
żąda oddania połowy miodowych 
zbiorów na potrzeby sportowców. 
Królowa gotowa jest się pogodzić 
z poleceniami przełożonej, ale Maja 
od dziecka jest buntowniczką. A nic 
nie złości jej bardziej niż jawna 
niesprawiedliwość. Wyrusza więc do 
stolicy, by powiedzieć Cesarzowej, co 
myśli o niej i  jej nakazach. I nawet 
Guciowi nie uda się jej powstrzymać 
przed wpakowaniem się w kłopoty. 
Zuchwałość Mai zostanie ukarana: 
pszczółka musi wystartować w zawo-
dach, ale jeśli przegra jej ul straci całe 
zapasy na zimę...

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem 
9 lutego – 14 lutego 
godz. 10:00*, 15:00
16 luty – 21 luty godz. 17:00
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Narzeczony na niby
Karina (Julia 

Kamińska) próbuje 
z  całych sił stwo-
rzyć pierwszy 
(tym razem) szczę-
śliwy związek. 
Jedno nieprzewi-
dziane zdarzenie 
i  jedno kłam-
stewko zamieni jej 

uporządkowane życie w emocjonalny 
rollercoaster. Szybko okaże się, że 
każdy z bohaterów ma tak naprawdę 
coś do ukrycia. Gdy prawda wyjdzie 
na jaw, wszyscy będą musieli zrobić 
w końcu porządek w swoich związ-
kach i w swoich sercach.

Seanse: 
Wersja 2D
9 lutego – 14 lutegp godz. 17:00
10 lutego – kino nieczynne
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Podatek od miłości 
K i m  t a k 

naprawdę jest 
Marian (Grze-
gorz Damięcki)? 
Facetem do towa-
rzystwa i  seksu-
a l ny m  g u r u , 
z  którego usług 
korzysta połowa 
kobiet w  stolicy? 

Coachem o  kontrowersyjnych 
metodach? A może – po prostu – 
sprytnym oszustem uwodzącym płeć 
przeciwną? Oto zagadka, z  którą 
będzie musiała zmierzyć się ambitna 
inspektor podatkowa Klara (Alek-
sandra Domańska). Czy nieustę-
pliwa urzędniczka zdoła znaleźć 
odpowiedź, zanim sama wpadnie 
w  miłosne sidła Mariana? I  czy 
jest przygotowana na to, by po raz 
pierwszy w życiu stracić nad czymś 
kontrolę?

Seanse: 
Wersja 2D
9 lutego – 14 lutego godz. 19:30
10 lutego – kino nieczynne
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Fernando
Fernando jest 

młodym byczkiem 
niepodobnym do 
innych – zamiast 
walczyć,  woli 
bowiem leżeć pod 
drzewem i wąchać 
kwiatki. Pewnego 
d n i a  p i ę c i u 
mężczyzn poszu-

kuje najwaleczniejszego i  najod-
ważniejszego byka, który weźmie 
udział w walkach w Madrycie. Za 
sprawą pomyłki ich wybór pada na 
Fernanda, który musi stawić czoła 
losowi...

Seanse: 
Wersja 3D
16 lutego – 21 lutego
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D
23 lutego – 28 lutego 
godz. 10:00*, 15:00
CeNY BILeTóW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł 
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Syn Królowej Śniegu
Syn Królowej 

Śniegu  łączy 
cechy dramatu 
i  współczesnej 
baśni, w  której 
dobro walczy ze 
złem. Jego akcja 
rozgr ywa się 
w  dwóch prze-
platających się ze 

sobą wymiarach – realistycznym 
oraz poetycko-baśniowym. Sześcio-
letni chłopiec Marcin (Maciej Bożek), 
spragniony miłości i ciepła, dzięki 
emerytowanemu pisarzowi Kazimie-
rzowi (Franciszek Pieczka), ucieka 
do krainy fikcyjnych bohaterów 
Hansa Christiana Andersena. Tam, 
oddzielony parawanem fantazji od 

rzeczywistości, w której z różnych 
względów nie potrafi się odnaleźć, 
czuje się bezpieczny. Jego dwudzie-
stokilkuletnia matka Anna (Michalina 
Olszańska) wychowuje go samotnie, 
ledwo wiążąc koniec z końcem. Żeby 
mieć pieniądze na wynajem pokoju 
u Zofii (Anna Seniuk) i utrzymanie, 
pracuje w  centrum handlowym 
i  knajpie. Zmagając się z  prozą 
codzienności, pod presją otoczenia, 
nie dostrzega tego, co w życiu najważ-
niejsze. Gdy pozna Kamila (Rafał 
Fudalej), pojawi się nadzieja na 
lepsze jutro. Tylko czy Anna, która 
próbuje przypodobać się pełnej pokus 
współczesnej rzeczywistości, wybierze 
właściwą drogę? Czasami jesteśmy 
zagubieni tak bardzo, że popełniamy 
błędy, których nie da się naprawić.

Seanse: 
Wersja 2D
16 lutego – 21 lutego godz. 19:30
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Kobiety Mafii 
Po brawurowej 

akcji policyjnej 
funkcjonariuszka 
Bela (Olga Bołądź) 
zostaje wyrzu-
cona z  policji. 
ABW składa jej 
propozycję „nie 
do odrzucenia”. 
Kobieta przechodzi 

specjalistyczne szkolenie pod okiem 
FBI i zostaje operatorem w Wydziale 
S – oficerem pracującym pod przy-
kryciem, który zostaje umieszczony 
w grupie przestępczej. Jej misją w roli 
tajniaczki jest rozpracowanie szlaku 
przemytu narkotyków przez Grupę 
Mokotowską sterowaną przez Padrino 
(Bogusław Linda) – bossa stołecz-
nego półświatka, dla którego ponad 
wszelką władzą i pieniędzmi najważ-
niejsza jest córka o ksywie Futro (Julia 
Wieniawa). By zrealizować cel, Bela 
musi wkupić się w łaski zaufanych 
ludzi z zarządu mafii: Żywego (Piotr 
Stramowski), Milimetra (Tomasz 
Oświeciński), Cienia (Sebastian 
Fabijański) i  Siekiery (Aleksandra 
Popławska). Podszywając się pod 
prostytutkę, oficer ABW zostaje 
kochanką Cienia. Misternie prze-
myślany plan komplikuje się, gdy 
w toku nieprzewidzianych zdarzeń 
w  całą intrygę zostaje wmieszana 
Anka (Katarzyna Warnke) – żona 
Cienia, manipulowana przez tajem-
niczą Nianię (Agnieszka Dygant). 
Wkrótce losy pięciu kobiet przecinają 
się w punkcie bez odwrotu, a wyda-
rzenia z ich udziałem wstrząsają prze-
stępczą mapą Warszawy.

Seanse: 
Wersja 2D
23 lutego – 7 marca 
godz. 17:00, 19:30
7 marca zostaje odwołany seans 
o godz. 17:00
9 marca – 14 marca godz. 19:30
czwartki – kino nieczynne
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

*seanse o godz. 10:00, dla 
grup zorganizowanych po 
wcześniejszym zgłoszeniu 

Nowości w kiNie Promień

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien


