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Rozmowa ze 
skarbnikiem 
gminy Tuchów

 str. 2

Mjr Edward 
Rydz Śmigły 
(1886-1941) 

Artykuł jest trzecim 
z cyklu tekstów  
poświęconych patronom 

CKZiU w Tuchowie.

Lilianna Lipka przybliża biografię 
mjra Edwarda Rydza Śmigłego – 
dowódcy 1. Pułku  Piechoty I Brygady  
Legionów Polskich w  bitwie pod 
Łowczówkiem. Studiował malarstwo, 
lecz porzucił je i  został „twardym 
oficerem piechoty (…)”. 

Należał do czołówki oficerskiej 
I Brygady Legionów Polskich, podczas 
walki był niezwykle spokojny i opano-
wany. Józef Piłsudski tak go scharak-
teryzował: „Pod względem charakteru 
dowodzenia: silny charakter żołnierza, 
mocna wola i spokojny, równy, opano-
wany charakter. Pod tymi względami 
nie zawiódł mnie ani w  jednym 
wypadku. Wszystkie zadania, które 
mu stawiałem jako dywizjonerowi 
czy dowódcy armii, wypełniał zawsze 
energicznie, śmiało, zyskując w pracy 
zaufanie swoich podwładnych, 
a rzucałem go zawsze podczas wojny 
na najtrudniejsze zadania (...)”.
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Maciej Nalepka odebrał statuetkę 
„Melaniusz”

Wielkopostne czuwanie młodzieży

37. rocznica podpisania Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich

W ramach kolejnego 
etapu realizowanego 
przez Liceum Ogólno-

kształcące im. M. Kopernika 
w Tuchowie projektu  
I CHANGE młodzież wysłu-
chała wykładu profesor 
dr hab. Katarzyny Górak-
-Sosnowskiej z Warszawy 
pt. „Muzułmanie w Europie 

– między integracją i sepa-
racją”, a więc na dość 
sporny i kontrowersyjny  
w obecnych czasach temat 
islamu w Europie.

Zakończenie realizacji projektu 
będzie miało miejsce w marcu br.
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Zbliża się termin kolej-
nego, już XXI Mało- 
polskiego Konkursu 

Pianistycznego  
im. I. J. Paderewskiego 
w Tuchowie, który będzie 
miał miejsce w kwietniu br. 
– w roku jubileuszu 
100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości. 

Ten wyjątkowy dla 
naszej Ojczyzny czas był 
głównym motywem starań o prezy-
dencki patronat nad tą zasłużoną 
i znaną nie tylko w Małopolsce, ale 
i  w  kraju imprezą. Znalazł także 

odzwierciedlenie w konkursowym 
haśle Ojczyznę wolną mamy, dla Niej 
uczymy się i gramy. Z radością infor-
mujemy, że z Biura ds. Wystąpień 
Prezydenta i Patronatów otrzyma-
liśmy wiadomość, że XXI Małopolski 
Konkurs Pianistyczny im. I. J. Pade-

rewskiego w Tuchowie został 
objęty Patronatem Naro-
dowym Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości 1918-2018. 
Serdecznie zapraszamy do 

udziału w tym nadzwyczajnym wyda-
rzeniu. Więcej informacji na stronach 
internetowych: www.sm.tuchow.pl 
oraz www.som.tuchow.pl.

Prezydent RP Andrzej Duda 
objął Patronatem Narodowym 
XXI Małopolski Konkurs 
Pianistyczny  
im. I.J. Paderewskiego

W styczniowym 
numerze „Kuriera 
Tuchowskiego” 

prezentowaliśmy uhonoro-
wanych w 2017 r. statuetką 
„Melaniusz” za zasługi dla 
rozwoju miasta i gminy 
Tuchów. Pośród sześciu 
nagrodzonych jest Maciej 
Nalepka, który nie mógł 
być obecny na uroczystości 
wręczenia statuetek w dniu 
25 stycznia 2018 r. Wyróż-
nienie odebrał 10 lutego br. 

podczas zorganizowanego 
I święta tenisa stołowego 
w gminie Tuchów. 

Maciej Nalepka statuetkę "Mela-
niusz" otrzymał za wybitne osią-
gnięcia sportowe, a  tym samym 
promocję rodzinnego miasta 
w kraju i za granicą. Wręczyli mu ją 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś 
wraz z przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Tuchowie Ryszardem Wroną. 

Serdecznie gratulujemy!
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Obchody rozpoczęła 
uroczysta eucharystia 
w bazylice mniejszej 

w Tuchowie w intencji 
ojczyzny, rolników i miesz-
kańców wsi. 

Wzięli w  niej udział rolnicy 
i lokalni samorządowcy. Po mszy św. 
złożono kwiaty pod tablicą upamięt-
niającą ofiary katastrofy smoleń-
skiej, następnie odbyła się konfe-
rencja, podczas której wykład  

nt. 100-lecia niepodległości Polski 
wygłosił dr Antoni Kura. Po konfe-
rencji Anna Czech – poseł na Sejm RP 
oraz Wojciech Petera – doradca 
ministra rolnictwa i  rozwoju wsi 
wręczyli odznaczenia „Zasłużony 
dla Rolnictwa”.

Uroczystość objęta została Patro-
natem Narodowym Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
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W Wielkim Poście  
oo. redemptoryści 
zapraszają młodzież na 

kolejne czuwanie z serii „Droga 
wewnętrzna”, które odbędzie 
się 16 marca br. w sanktuarium 
Matki Bożej w Tuchowie. 

Patronat biblijny obejmuje tym 
razem św. Piotr Apostoł, natomiast 
temat spotkania brzmi: „Zakrywa 
się przed Nim twarz”. W programie 
czuwania msza św. o  godz. 18.30, 
następnie liturgia słowa z konferencją, 
poczęstunek i adoracja Krzyża. 

Relacje z poprzednich czuwań oraz 
dodatkowe informacje pod linkiem:
http://wsd.redemptor.pl/mlodziez/
droga-wewnetrzna/

Ciąg dalszy realizacji projektu  
I CHANGE w tuchowskim LO

Od 16 marca 2018 r. 
w kinie Promień

 str. 24
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Panie skarbniku, na prze-
łomie lat 2017/2018 
prowadzone były ożywione, 
często nawet emocjonalne 
rozmowy – również wśród 
mieszkańców – o budżecie 
gminy, tym z minionego 
roku, jak i dotyczącego  
2018 r. Dało się słyszeć 
głosy obawy, czy ubiegło-
roczny budżet wytrzymał, 
a tegoroczny wytrzyma 
próbę czasu, zwłaszcza 
gdy trzeba zapisać w nim 
kwoty inwestycyjne, których 
w gminie planuje się sporo.

Rok 2017 dla budżetu gminy 
Tuchów był rokiem raczej pozba-
wionym spektakularnych wydarzeń, 
wielkich zmian i niespodzianek. Na 
wstępie będę trochę nudny i powiem 
kilka zdań z najważniejszymi danymi 
o budżecie.

Dochody wyniosły 68 mln zł, 
a wydatki – 66 mln zł. Dzięki temu 
ostateczny wynik budżetu za 2017 r. 
to nadwyżka 2 mln zł. Pozwoliło to na 
spłatę zadłużenia gminy Tuchów tak, 
że w ciągu 2017 r. spadło ono z prawie 
21 mln zł do 19 mln zł. To zdarzenie 
jest korzystne, bo daje większe możli-
wości posiłkowania się gminy środ-
kami zewnętrznymi w przyszłości 
i obniża koszty zadłużenia, bo prze-
cież od wszystkich kredytów trzeba 
płacić odsetki. Warto jednak przy-
bliżyć przyczynę tak dużej nadwyżki. 
Na początku 2017 r. planowana była 
nie nadwyżka, ale deficyt budżetu, 
a także zwiększenie zadłużenia gminy. 

Konieczne to było dla sfinansowania 
znacznej liczby planowanych inwe-
stycji. Jednak część tych inwestycji, 
w szczególności współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej, nie 
mogła być rozpoczęta w 2017 r. Takie 
projekty, już po zgłoszeniu do finan-
sowania, zawsze mają długi okres 
oceny przez instytucje, które finansują 
je środkami unijnymi. Dodatkowo 
potrzebny jest czas na przygotowanie 
formalne inwestycji (np. uzyskanie 
pozwoleń na budowę, wykup działek) 
i wybór wykonawcy w trybie zamó-
wienia publicznego. Jeżeli zaś inwe-
stycja jest formalnie gotowa do rozpo-
częcia np. późną jesienią, to roboty 
budowlane i  tak rozpoczynane są 
dopiero wiosną kolejnego roku. Osta-
tecznie więc rozpoczęcie kilku plano-
wanych inwestycji musiało zostać 
przesunięte na 2018 r., w szczegól-
ności budowa obwodnicy Tuchowa, 
która jest realizowana z  udziałem 
finansowym gminy Tuchów, oraz 
zmiana otoczenia wieży widokowej 
w Jodłówce Tuchowskiej.

Jednak nie tylko przesunięcie 
w  czasie inwestycji spowodowało, 
że budżet z  2017 r. zakończył się 
dwumilionową nadwyżką. Osią-
gnięte zostały bowiem oszczędności 
na wydatkach bieżących w kwocie 
ponad 1,5 mln zł. Z punktu widzenia 
finansów gminy to ogromnie cieszy. 
Pozwala spłacać zadłużenie, ale też 
ma bardzo duże znaczenie dla tzw. 
nadwyżki operacyjnej, czyli kwoty 
o  jaką dochody bieżące gminy są 
wyższe od wydatków bieżących. 
Utrzymywanie tej nadwyżki na 
odpowiednio wysokim poziomie jest 
bezwzględnym obowiązkiem każdej 
gminy, bo w przeciwnym razie grożą 
jej ostre sankcje dotyczące planowania 
budżetu na przyszłe lata. Za 2017 r. ta 
nadwyżka to 4 mln zł, jest to kwota 
dość niska, ale wciąż bezpieczna. 
Bardzo bym chciał, żeby w kolejnych 
latach nie była niższa, choć będzie 
to stawiało gminę przed poważnym, 
a zarazem bardzo prosto zdefinio-
wanym wyzwaniem: oszczędne 
wydatkowanie środków budżetu na 
wydatki bieżące, czyli niedotyczące 
inwestycji.

Czyli jaki był rok 2017 
dla gminy z finansowego 
punktu widzenia i w jakich 
okolicznościach budżet był 
realizowany?

Na pytanie, czy rok 2017 r. był 
dobry dla budżetu, nie mogę udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi. Zwłaszcza, 
że większość zjawisk finansowych nie 
jest po prostu tylko dobra lub zła.  
Np. unikanie zadłużenia zmusza prze-
cież do ograniczenia wydatków, a to 
powoduje mniej inwestycji, wolniejszy 
rozwój. Każdy z  nas może różnie 
ocenić, co jest lepsze: nie mieć długów 
i pieniędzy, czy mieć jedno i drugie. 
Albo czy lepsze są niskie czy wysokie 
płace: to zależy – czy dla pracodawcy, 
czy dla pracownika.

Moim zdaniem dla budżetu gminy 
Tuchów w 2017 r. dobre było to, że 
udało się osiągnąć nadwyżkę, zmniej-
szyć zadłużenie, uzyskać oszczędności 
na wydatkach bieżących względem 
kwot planowanych i mieć przyzwoitą 
nadwyżkę dochodów bieżących nad 
wydatkami bieżącymi. Natomiast nie 
oceniam pozytywnie tego, że reali-
zacja niektórych zaplanowanych 
inwestycji nie została rozpoczęta 
w 2017 r. i będzie wykonana z opóź-
nieniem względem pierwotnego 
planu. Jak wcześniej wspomniałem – 
wynika to z bardzo długiego procesu 
przygotowania formalnego inwestycji 
i nie było działaniem zamierzonym, 
ani nawet zależnym od gminy 
Tuchów. A skoro jestem przy tym, 
czego nie oceniam pozytywnie, to 
zadaję sobie pytanie, czy oszczędności 
na wydatkach bieżących nie mogłyby 
być jeszcze większe? Z pewnością 
budżet wymaga, by się skutecznie 
o  to starać. Dodam, że nie może 
to oznaczać, że trzeba koniecznie 
oszczędzać na wszystkim. Ważna 
jest bowiem odpowiednia do dzisiej-
szych czasów dbałość o zapewnienie 
zasobów gminy do prowadzenia 
działalności – czy to kadrowych, czy 
materialnych. Dlatego na przykład 
na pytanie, czy podwyżki wynagro-
dzeń dla pracowników zarabiających 
naprawdę niewiele, nie przeczą twier-
dzeniu, że trzeba ograniczać wydatki 
bieżące, odpowiem: matematycznie 

przeczą, ale społecznie bywają uspra-
wiedliwione.

Zatem dobrze, że była 
nadwyżka; gorzej, że 
planowanych inwestycji 
nie udało się rozpocząć. 
Te inwestycje ruszą w tym 
roku i będą realizowane 
w latach następnych. Stąd – 
konstruując budżet – należy 
je uwzględniać i finansowo 
zabezpieczać ich realizację. 
Jak to uczynić i skąd wziąć 
środki?

Dla budżetu gminy Tuchów 
w ostatnich latach charakterystyczne 
jest to, że z roku na rok rosną zarówno 
dochody, jak i wydatki. To utrudnia 
wiarygodne planowane przyszłości 
finansowej gminy w perspektywie 
większej liczby lat, ale zarazem daje 
nadzieję, że możliwości rozwojowe 
gminy będą stale wzrastać, o ile sytu-
acja gospodarcza kraju będzie dobra. 
Z pewnością aktualnie jesteśmy też 
w okresie, w którym można korzy-
stać z dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej. W takim wymiarze 
jak obecnie, nie potrwa to już długo 
– pewnie do roku 2024. Potem już 
gmina pewnie prawie wszystkie inwe-
stycje będzie musiała wykonywać 
ze środków własnych. Dlatego też 
bardzo ważne jest wykorzystanie 
tych pieniędzy, póki są dostępne. 
Gmina Tuchów od lat stara się pozy-
skiwać środki unijne i  ma w  tym 
zakresie sukcesy. W 2018 r. dzięki tym 
staraniom, przy znacznym udziale 
finansowania środków Unii Euro-
pejskiej i budżetu państwa, zostanie 
zmodernizowany budynek „Sokoła” 
w Tuchowie i pięknie przebudowana 
okolica stacji kolejowej w Tuchowie 
z  budową parkingu oraz zmoder-
nizowana wieża widokowa wraz 
z otoczeniem w Jodłówce Tuchow-
skiej. Ponadto – mieszkańcom, którzy 
wezmą udział w programie – gmina 
w części sfinansuje wymianę starego 
ogrzewania w domach na nowe – 
ekologiczne, co – oprócz korzyści 
dla poszczególnych mieszkańców – 
poprawi stan powietrza dla wszyst-
kich. Nie jest to koniec wielkich 

zmian realizowanych przez gminę, 
bowiem kilkanaście dni temu dofi-
nansowanie unijne uzyskał projekt, 
dzięki któremu zmodernizowany 
zostanie stadion Tuchovii oraz prze-
budowana okolica tego stadionu wraz 
z tzw. Skałką. Ponadto rozpocznie 
się budowa obwodnicy Tuchowa 
oraz gruntowna modernizacja drogi 
powiatowej z Karwodrzy w kierunku 
Skrzyszowa, która sięgnie aż do drogi 
krajowej prowadzącej do Rzeszowa. 
Modernizacje te są realizowane 
odpowiednio przez województwo 
małopolskie i powiat tarnowski, ale 
gmina Tuchów musi mieć w  tych 
inwestycjach swój udział finansowy. 
Zatem najbliższe lata będą okresem 
przemian w gminie, które zmoder-
nizują w niej warunki transportowe, 
a  w  Tuchowie – zrewolucjonizują 
i upiększą przestrzeń miejską oraz 
pozwolą na planowanie dalszego 
rozwoju nieograniczonego ciągłym 
ruchem pojazdów w centrum miasta. 
Tak duża liczba planowanych inwe-
stycji znacznie obciąża wydatki 
budżetu na 2019 r. i 2020 r. To prawie 
15 mln zł samych środków gminy. 
Z dofinansowaniem Unii i budżetu 
państwa – około 60 mln zł. Od 
strony finansowej będzie to zatem 
wyzwanie, ale – przy oszczędnym 
wydawaniu środków na wydatki 
bieżące – możliwe do udźwignięcia. 
Wymagać to będzie finansowania 
środkami zewnętrznymi, tak jak to 
było również w poprzednich latach. 
Dotychczas gmina zawsze te środki 
pozyskiwała z kredytów, ale w 2018 r. 
po raz pierwszy prawdopodobnie 
zamiast kredytu – pozyska je z obli-
gacji. Jest to forma finansowania 
samorządów istniejąca w naszym 
kraju od ponad 20 lat, coraz 
bardziej popularna wśród gmin. 
Gdy skończą się programy unijne, 
do takich planów, jakie przygoto-
wywane są na kilka najbliższych lat, 
nie będzie można wrócić. Zatem 
warto skorzystać teraz, kiedy jest to 
możliwe. Więc – z nutką pewnego 
optymizmu i świadomością, że trzeba 
stale monitorować budżet i pilnować, 
by wytrzymał przeciwności – czekam 
dalszego rozwoju gminy.

Ze SKARBNiKieM GMiNy TuCHóW SZCZePANeM MAKARSKiM
– rozmawiał Janusz Kowalski

inwestycje w gminie TuchówModernizacja
wieży  
widokowej
w Jodłówce  
Tuchowskiej
wraz z zagospo-
darowaniem te-
renu  
wokół niej

Projekt pn. „Wzrost atrak-
cyjności turystycznej 
i rekreacyjnej subre-

gionu tarnowskiego etap I” 
zadanie pn: „Modernizacja 
wieży widokowej w Jodłówce 
Tuchowskiej wraz z zagospo-

darowaniem terenu wokół 
niej”, otrzymał dofinanso-
wanie 137 000 zł z Regional-
nego programu operacyjnego 
województwa małopolskiego 
na lata 2014-2020,  
oś 6 Dziedzictwo regio-
nalne, działanie 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów 
regionu, poddziałanie 6.3.1 
Rozwój lokalnych zasobów 
subregionów – SPR. Tytuł 
projektu A Rozwój  
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej  
w regionach.

Zakres projektu obejmuje:
- budowę  wiaty drewnianej wraz 

z ławami i stołem,

- wykonanie z kostki betonowej 
otoczenie wiaty,

- utwardzenie terenu wokół wieży 
widokowej i miejsc postojowych dla 
samochodów, 

- wykonanie schodów terenowych 
prowadzących z miejsc postojowych 
na teren otaczający wieżę widokową,

- wykonanie balustrad schodów 
terenowych i poręczy zabezpieczają-
cych skarpę terenu wieży widokowej,

- montaż koszy na śmieci,
- montaż grilla kamiennego 

z  rusztem stalowym ze stali 
nierdzewnej,

-  montaż dwóch tablic informa-
cyjnych,

- montaż w obudowie drewnianej 
dwóch przenośnych toalet sanitar-
nych typu TOI TOI,

- montaż dwóch lamp hybrydo-
wych – solarno-wiatrowych,

- montaż stojaka na rowery,
- montaż słupków zabezpieczają-

cych wjazd na teren wieży widokowej,
- montaż kamery szerokopa-

smowej na istniejącej wieży wido-
kowej.

Modernizacja
zabytkowego
budynku  
„Sokoła”
w Tuchowie 
wraz  

z dostosowa-
niem do funkcji  
muzealnych

Projekt pn. „Moderni-
zacja zabytkowego 
budynku „Sokoła” 

w Tuchowie wraz z dosto-
sowaniem do funkcji muze-
alnych” otrzymał dofi-
nansowanie 1 186.000 zł 
z Regionalnego programu 
operacyjnego województwa 
małopolskiego na lata 2014-
2020, oś 6 Dziedzictwo 
regionalne; działanie 6.1 
Rozwój dziedzictwa kultu-
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– rozmawiał Janusz Kowalski
Panie burmistrzu, naszą 
ostatnią rozmowę zakoń-
czyliśmy pytaniem o budżet 
gminy na 2018 r. i mieliśmy 
do tego tematu wrócić. 
Zatem konsekwentnie pona-
wiam pytanie o budżet.

Budżet na 2018 rok został uchwa-
lony przez Radę Miejską 31 stycznia 
br. Jego uchwalenie poprzedzone było 
przygotowaniem założeń do budżetu, 
konsultacjami z jednostkami i insty-
tucjami gminy oraz analizą i debatą 
budżetową radnych gminy. Struk-
tura budżetu zakłada stałe pozycje 
i   wydatki gminy oraz planowane 
koszty związane z  inwestycjami. 
Oczywiście konstruując budżet  na 
dany rok odnosimy się do lat poprzed-
nich, jak również musimy pamiętać 
o latach przyszłych, w tym zadłużeniu 
gminy. Trudno abym przytaczał tu 
kwoty w poszczególnych pozycjach, 
są one dostępne w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, natomiast chcę 
powiedzieć, że budżet na 2018 r. jest 
proinwestycyjny oraz bezpieczny. Nad 
budżetem pracował skarbnik gminy 
Szczepan Makarski, dlatego propo-
nuję, aby z nim szerzej porozmawiać 
na ten temat. Od strony fachowej, jak 
również pewnej logiki konstrukcji 
budżetu powie najlepiej.

„Słowo się rzekło kobyłka 
u płotu”, porozmawiam 
o budżecie ze skarbnikiem 
gminy. Moje następne 
pytanie też wiąże się 
z budżetem, bo chodzi 
o planowane inwestycje 
w gminie. Ich zakres jest 
ogromny.

To prawda, w 2018 roku rozpocz-
niemy wiele inwestycji. Oczywiście 
finansowanie kilku z  nich rozło-

żone będzie również na przyszłe 
lata. Wynika to z okoliczności ich 
proceduralnego przygotowania, jak 
również etapów realizacji projektów. 
Na pewno inwestycje będą sporym 
obciążeniem budżetu. W budżecie na 
rok 2018 mieszczą się wydatki na ich 
realizację. Prognozowanie wieloletnie 
z tymi inwestycjami zakłada zamy-
kanie budżetów w sposób bezpieczny 
dla gminy.

Skala przyjętych do 
realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz kwoty, 
za które będą realizowane 
jest imponująca i nie jest to 
stwierdzenie przesadne.

Na pewno inwestycje, które 
będziemy realizować bardzo zmienią 
miasto i nadadzą mu nowego charak-
teru; wierzę głęboko, że też nowego 
impulsu rozwojowego. Rozpoczniemy 
w tym roku kilka dużych i bardzo 
ważnych zadań. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje też fakt wyso-
kości ich dofinasowania ze źródeł 
zewnętrznych. Przypomnę koszty 
największych inwestycji i  zadań: 
budowa obwodnicy 50 mln zł, udział 
gminy 3 mln 600 tys. zł; modernizacja 
budynku „Sokoła” 2 mln 280 tys. zł, 
udział gminy 1 mln  zł; budowa 
Park&Ride przy ul Kolejowej 
1  mln  300 tys. zł, udział gminy 
360 tys. zł; przebudowa stadionu MKS 
Tuchovia i zagospodarowanie Skałki 
w  celu utworzenia ścieżki rekre-
acyjnej ponad 6 mln zł, udział gminy 
1,5 mln zł; modernizacja wieży wido-
kowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół 
niej 197 tys. zł, udział gminy 60 tys. zł.  
Dalej mamy budowę drogi przez Trze-
mesną i Karwodrzę. Jest to inwestycja 
powiatowa, z partnerstwem Skrzy-

szowa i  naszym, trudno na tym 
etapie oszacować koszt tego odcinka, 
ale jest to kilkanaście milionów 
złotych, a nasz udział 1 mln zł. To 
inwestycje największe, ale przecież 
z dofinansowaniem zewnętrznym. 
Realizować będziemy też inne, oczy-
wiście mniejsze projekty albo takie, 
których bezpośrednimi beneficjen-
tami będą mieszkańcy. Choćby ten na 
wymianę pieców celem poprawienia 
jakości powietrza – prawie 4 mln zł 
dotacji otrzymają mieszkańcy. Kiedy 
uświadomimy sobie zakres inwestycji, 
ich koszt, ale przede wszystkim udział 
zewnętrznych środków, to wówczas 
możemy zdać sobie sprawę z tego, 
jaka jest to skala. Nie licząc szczegó-
łowo, ale przyjmując z kosztorysów, 
w najbliższych trzech latach wartość 
inwestycji w gminie przekroczy kwotę 
60 mln zł, w tym ok. 15 mln zł to 
środki własne, a pozostałe to dofi-
nansowanie ze środków unijnych 
i krajowych. Posługuję się słowem 
„około” przy kosztach i kwotach, bo 
one mogą ulec zmianie i przytaczam 
te kwoty w celu zobrazowania, jakie 
pieniądze zostaną zainwestowane 
w infrastrukturę. Trzeba sobie zdawać 
sobie sprawę z tego, że takiej szansy 
Tuchów może już nie mieć. Dlatego 
musimy te możliwości finansowania 
wykorzystać do końca. Rozumiem, że 
są obawy o udźwignięcie tego ciężaru 
tak od strony finansowej, jak również 
zaangażowania realizacyjnego, ale 
temu wszystkiemu musimy podołać. 
Jesteśmy zdeterminowani, aby te 
inwestycje przeprowadzić dla dobra 
gminy i  jej mieszkańców. W  tym 
miejscu pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim pracownikom 
Urzędu Miejskiego w  Tuchowie, 
którzy współpracowali przy opra-
cowywaniu wniosków o  dofinan-

sowanie, a szczególnie Jarosławowi 
Mirkowi, który większość projektów 
przygotowuje i nimi koordynuje. Na 
koniec informuję, że podpisałem 
umowę z wykonawcami na moder-
nizację budynku „Sokoła” oraz wieży 
widokowej w Jodłówce Tuchowskiej, 
prace na tych inwestycjach rozpoczną 
się niebawem.

W lutym odbywały się 
zebrania wiejskie i rad 
osiedlowych. Zapytam 
o konkluzje po odbyciu 
spotkań z mieszkańcami.

Bardzo sobie je cenię, słucham co 
mieszkańcy mają do powiedzenia, 
jakie mają problemy, troski i propo-
zycje. W  sytuacjach, gdy jestem 
w stanie wyjaśnić sprawy – czynię to; 
gdy z różnych powodów nie jestem 
w stanie, bo sprawa jest nowa i świeża 
– staram się, aby poruszaną kwestię 
rozpatrzeć i na ile to możliwe załatwić. 
Wiadomo, że tych spraw jest dużo i to 
z wielu dziedzin, czasem i takich, które 
w niewielkim stopniu zależne są od 
gminy. Osobiście byłem na spotka-
niach z mieszkańcami w Łowczowie, 
Karwodrzy, Siedliskach, Zabłędzy, 
Mesznej Opackiej, Burzynie oraz 
w Tuchowie (na Garbku i w klasz-
torze), gdzie spotkałem się z mieszkań-
cami tuchowskiego osiedla po prawej 
stronie Białej. Natomiast mój zastępca 
Kazimierz Kurczab był na zebraniach 
w Siedliskach-Kozłówku, Buchcicach 
i  Trzemesnej. Serdecznie dziękuję 
wszystkim mieszkańcom za udział 
w zebraniach, za przyjazną atmosferę 
i dobre rozmowy zarówno na temat 
miejscowości, jak i całej gminy.

Domyślam się, że luty był 
nieco spokojniejszy od 
wydarzeń.

Nie do końca. W  lutym odby-
wało się wiele imprez sportowo-
-rekreacyjnych takich jak: halowy 
turniej piłki nożnej, zawody szachowe 
w  Łowczowie i  Burzynie, zawody 
tenisa stołowego, dziecięce igrzyska 
sportowe czy zajęcia, konkursy 
i zabawy organizowane podczas ferii. 
Chciałbym wspomnieć o tych, które 
organizowali strażacy np. z Karwo-
drzy czy Mesznej Opackiej, bo takie 
inicjatywy są bardzo cenne. W lutym 
uczestniczyłem też w wielu spotka-
niach np. podsumowaniu pracy 
Komisariatu Policji czy spotkaniu 
dotyczącym poprawy jakości powie-
trza w Tuchowie, w którym wzięła 
udział ekipa filmowa z Komisji Euro-
pejskiej przygotowująca materiał 
o działaniach w ramach programu 
LIFE. Miałem też przyjemność wraz 
z proboszczem o. Bogusławem Augu-
stowskim i  współorganizatorami 
gościć uczestników 37. rocznicy 
podpisania Porozumień Rzeszowsko-
-Ustrzyckich.

Dziękuję za rozmowę!

rowego i naturalnego; 
poddziałanie 6.1.1 Ochrona 
i opieka nad zabytkami. 

Modernizacja budynku „Sokoła” 
obejmuje następujące prace:

Roboty remontowo – budowlane:
– kanalizację deszczową i drenaż 

opaskowy,
– izolację pionową ścian z podbi-

ciem fundamentów,
– schody do muzeum miejskiego,
– stolarka okienna i  drzwiowa 

zewnętrzna,
– adaptacja pomieszczeń piwnicz-

nych,
– instalacje elektryczne zewnętrzne 

i wewnętrzne.
Remont elewacji:
– cokół – czyszczenie, uzupeł-

nienia – częściowe skucie i położenie 
nowego cokołu,

– ściany – czyszczenie, uzupeł-
nienia,

– wieżyczki – wymiana pokrycia 
dachowego, obróbek, więźby, 
częściowa naprawa.

Roboty drogowe – remont 
otoczenia wokół obiektu:

– zdjęcie i położenie kostki oraz 
wyczyszczenie wyłącznie w zakresie 
robót kanalizacji deszczowej i drenażu 
opaskowego.

Schody główne i boczne – prze-
budowa:

– schody zewnętrzne główne od 
strony zachodniej,

– schody zewnętrzne boczne od 
strony południowej,

– schody zewnętrzne boczne od 
strony północnej.

Zintegrowana
infrastruktura  
dla transportu 
niskoemisyjnego
– w mieście Tar-
nów i subregio-
nie tarnowskim
– na terenie 
Gminy Tuchów

Projekt pn. „Zintegro-
wana infrastruktura dla 
transportu niskoemisyj-

nego – w mieście Tarnów 
i subregionie tarnowskim 
– na terenie Gminy Tuchów” 
otrzymał dofinansowanie 
w ramach RPO WM 2014-
2020  w wysokości  
934 964,58 zł. 

Projekt obejmuje następujące 
roboty budowlane:

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

− przebudowę ulicy Kolejowej 
w Tuchowie,

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

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

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

− remont istniejących zjazdów 
w ciągu remontowanego chodnika,

− montaż prefabrykowanych wiat 
rowerowych ze stojakami,

− budowę sieci oświetlenia ulicz-
nego i monitoringu,

− przebudowę istniejącego 
budynku gospodarczego, wraz 
wykonaniem przyłącza sieci wodo-
ciągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci 
elektrycznej,

– instalację tablic informacyjnych.

Łączny koszt realizacji tej inwe-
stycji – zgodnie z kosztorysem – to 
kwota 1 340 282,89 zł.

Przebudowa
stadionu  
MKS Tuchovia 
wraz z zago-
spodarowaniem 
„Skałki” w celu
utworzenia 
ścieżki  
rekreacyjnej

Wniosek Gminy 
Tuchów pn. „Przebu-
dowa stadionu MKS 

Tuchovia wraz z zagospo-
darowaniem „Skałki” w celu 

utworzenia ścieżki rekre-
acyjnej” uzyskał dofinanso-
wanie w wysokości  
4 603 613,70 zł.

Wniosek został oceniony bardzo 
wysoko i uplasował się na 3. pozycji 
w Małopolsce. To jedyny podmiot 
z  powiatu tarnowskiego, którego 
wniosek został pozytywnie oceniony 
przez ekspertów Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego.

Dofinansowanie uzyskało zale-
dwie 28 podmiotów (dokumenty 
aplikacyjne złożyło 92 podmioty). 
Projekt będzie realizowany w ramach 
Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja 
miast małych i średnich, które jest 
częścią Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego 2014-2020.

Projekt Gminy Tuchów obejmuje 
bardzo szeroki zakres inwestycji, który 
składa się z czterech części.

Zmodernizowany zostanie zarówno 
stadion Tuchovii, wybudowany 
zostanie nowy budynek z siłownią, 
salą fitness oraz kilkoma szatniami 
i sanitariatami. Powstanie pierwsze 
w gminie Tuchów i tak bardzo ocze-
kiwane oświetlone boisko ze sztuczną 
nawierzchnią (boisko typu Orlik). 
Ponadto zrewitalizowany zostanie 
teren „Skałki”, powstanie aleja space-
rowa i drewniana altana. Poprawiona 
zostanie także komunikacja – posze-
rzona i  zmodernizowana zostanie 
ulica Szpitalna, a remont nawierzchni 
i chodnika czeka ulicę Żeromskiego.

To szerokie zadanie ma zostać 
zrealizowane do końca 2020 roku.

Szczegółowy zakres przedstawia 
poniższe zestawienie:

Zadanie nr 1 – „Przebudowa 
i  rozbudowa boiska sportowego 
wraz z zagospodarowaniem działek 
nr  1832/2 i  1833 położonych 
w Tuchowie” obejmuje następujący 
zakres:

– rozbudowę i  przebudowę 
istniejącego budynku technicznego 
wraz z instalacjami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi,

– budowę boiska sportowego ze 
sztuczną nawierzchnią,

– przebudowę sieci podziemnych 
i nadziemnych,

– budowę boiska do piłki siatkówki 
plażowej,

– budowę ogrodzenia i  muru 
oporowego,

– rozbiórkę i  budowę piłko- 
chwytu,

– budowę miejsc parkingowych, 
chodników i dojazdu,

– przebudowę części istniejącego 
ogrodzenia o wysokości 4 m.

Zadanie nr 2 – „Rewitalizacja 
ścieżek rekreacyjnych z przebudową 
na ścieżki dydaktyczne w Tuchowie” – 
dz. nr 1815/2, 1815/6, 1817 obejmuje 
następujący zakres:

– przebudowę ścieżek rekreacyj-
nych na ścieżki dydaktyczne,

– przebudowę istniejącego obiektu 
na ściankę z suchą fontanną,

– budowę murów oporowych,
– budowę altanki drewnianej,
– budowę oświetlenia terenu,
– zagospodarowanie terenu 

poprzez montaż elementów małej 
architektury.

UM w Tuchowie
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Artykuł jest trzecim z cyklu tekstów poświęconych patronom
Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Tuchowie

Mjr edward Rydz Śmigły (1886-1941)
Dowódca 1. Pułku Piechoty i Brygady Legionów Polskich w bitwie pod Łowczówkiem

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. 

LiLiANNALIPKA 

Malarstwo studiował 
u Wyczółkow-
skiego, Axento-

wicza i Pankiewicza, ale 
porzucił je dla wojowania. 
Został ,,twardym oficerem 
piechoty, na którym nigdy 
nie znać było zmęczenia, 
który nigdy nie był niespo-
kojny, a walkę prowadził po 
prostu, jak wykład treściwy” 
– tak pisał o Śmigłym 
Juliusz Kaden-Bandrowski. 

Edward Rydz Śmigły należał 
do czołówki oficerskiej I  Brygady 
Legionów Polskich, miał w  niej 
niepodważalną pozycję. Zarówno 
Józef Piłsudski, jak i podkomendni 
swojego dowódcy zauważali jego 
niezwykły spokój i  opanowanie 
podczas walki. Pisał Konrad Wrzos: 
,,Oddziały dowodzone przez 
Śmigłego-Rydza w czasie odwrotu 
poniosły najmniej strat, nie porzu-
cały materiału wojennego, nie ulegały 
dezorganizacji ani demoralizacji. 

Oddziały te trzymały się dzielnie 
nawet w  odwrocie, co jest rzeczą 
najtrudniejszą. Zawdzięczały to nie 
tylko powszechnie znanemu talen-
towi operacyjnemu Śmigłego-Rydza, 
lecz przede wszystkim mężnemu 
jego sercu, napawającemu spokojem 
oddziały i sztaby przez niego dowo-
dzone”. 

Edward Rydz urodził się w 1886 r. 
w  niewielkiej miejscowości Brze-
żany, położonej wówczas w Galicji 
Wschodniej (należącej do Austro-
-Węgier). Pochodził z niezamożnej 
rodziny. Jego dzieciństwo nie było 
usłane różami. Gdy miał 2 lata, stracił 
ojca, a 8 lat później – matkę. Dziesię-
cioletnim chłopcem zaopiekowali się 
dziadkowie, którzy – mimo iż byli 
w  stanie zapewnić mu niezwykle 
skromne życie – umożliwili mu 
edukację w gimnazjum. W 2. klasie 
zaopiekowała się nim rodzina szano-
wanego doktorstwa Uranowiczów – 
miał on być towarzyszem nauki ich 
syna Edmunda. Przyszły ,,Obywatel 
Śmigły” uzyskiwał wysokie oceny 
z  przedmiotów humanistycznych, 
wyróżniał się sumiennością i praco-
witością, był też bardzo koleżeński. 
Przejawiał również talent do ryso-
wania. Często malował z natury, choć 
tworzył też obrazki historyczne. Przy-
gotowywał scenografię do szkolnych 
przedstawień teatralnych, udzielał 
się w nich także jako aktor. Właśnie 
w Brzeżanach dorastający chłopiec 
zetknął się z organizacjami propagu-
jącymi idee walki zbrojnej o niepod-
ległość Polski. Na tym polu wyka-
zywał się nie tylko dużym zapałem, 
ale i choćby celnością w strzelaniu. 
Po złożeniu matury w 1905 r. – dzięki 
wsparciu burmistrza, adwokata i posła 
Stanisława Schatzla, rozpoczął studia 
na krakowskiej ASP. Zafascynowany 
był francuskim impresjonizmem. 
W 1908 r. przerwał studia, by zaan-

gażować się w działalność Związku 
Walki Czynnej. Tu zetknął się m.in. 
z  Kazimierzem Sosnkowskim czy 
Walerym Sławkiem i od razu zwrócił 
na siebie ich uwagę. Wszelkie długie 
dyskusje zbywał machnięciem ręki; 
interesowało go tylko konkretne 
działanie. W 1910 r. odbył jedno-
roczną służbę wojskową w  c. i  k. 
armii, którą ukończył z wyróżnie-
niem w stopniu chorążego. W tym 
czasie na terenie Galicji powstają 
paramilitarne organizacje – Związki 
Strzeleckie – w których to działal-
ność zaangażował się Edward Rydz 
jako ,,Obywatel Śmigły”. Został on 
mianowany komendantem oddziału 
Związku Strzeleckiego w Brzeżanach, 
a  następnie komendantem Kursu 
Strzeleckiego w Krakowie. W między-
czasie ukończył studia malarskie 
i oddał się w pełni pracy niepodle-
głościowej. Po wybuchu I wojny świa-
towej jako poddany Austro-Węgier 
został zmobilizowany do c. i  k.  
55. Pułku Piechoty w Brzeżanach, 
jednak dzięki wstawiennictwu Józefa 
Piłsudskiego przeszedł do oddziałów 
strzeleckich maszerujących na Kielce, 
do których dołączył 14 sierpnia 1914 r. 
pod Chęcinami. Otrzymał wtedy 
dowództwo III batalionu. W wieku 
28 lat został kapitanem, a wkrótce 
potem majorem. Tak scharaktery-
zował go Józef Piłsudski: 

,,Pod względem charakteru dowo-
dzenia: silny charakter żołnierza, 
mocna wola i spokojny, równy, opano-
wany charakter. Pod tymi względami 
nie zawiódł mnie ani w  jednym 
wypadku. Wszystkie zadania, które 
mu stawiałem jako dywizjone-
rowi czy dowódcy armii, wypełniał 
zawsze energicznie, śmiało, zyskując 
w pracy zaufanie swoich podwład-
nych, a rzucałem go zawsze podczas 
wojny na najtrudniejsze zadania 
(...). Z  podwładnymi jest równy, 

spokojny, pewny siebie i  sprawie-
dliwy (...). W pracy operacyjnej ma 
zdrową, spokojną logikę i uporczywą 
energię do spełniania zadania. Śmiałe 
koncepcje go nie przerażają, niepowo-
dzenia nie łamią. Szybko zyskuje duży 
wpływ moralny na podwładnych. 
Piękny typ żołnierza, panującego 
nad sobą i mającego silną dyscyplinę 
wewnętrzną (...). Polecam każdemu 
dla dowodzenia armią”. Komendant 
Legionów podkreślał też, iż w bata-
lionie Rydza mógł on zawsze liczyć 
na gościnę i smaczny poczęstunek.

Edward Rydz Śmigły jako dowódca 
1. Pułku Piechoty I Brygady Legionów 
Polskich brał udział w trzydniowej 
bitwie pod Łowczówkiem od 22  
do 25 grudnia 1914 r., w  której 
wykazał się wyjątkowym męstwem 
i niebywałym opanowaniem. Dwa 
baony mu podlegające: II baon 1. pp. 
LP K. Piątka oraz III baon 1.pp. LP S. 
Bukackiego 22 grudnia 1914 r. otrzy-
mały rozkaz opanowania wzgórza 360. 
Natarcie rozpoczęło się o godz. 14:45. 
II baon brawurowym uderzeniem 
na bagnety zdobył trzy linie okopów 
rosyjskich otoczonych kolczastym 
drutem i wyrzucił Rosjan, biorąc do 
niewoli 360 jeńców. Z kolei III baon 
rozwinął się w  tyralierę i  wiążąc 
nieprzyjaciela ogniem posuwał 
się szybko naprzód, zdobywając 
80 jeńców. O godz. 18:00 wzgórze 
360 zostało zajęte przez legionistów 
i żołnierze przystąpili do umacniania 
zdobytego terenu. 

Później Śmigły walczył pod Kona-
rami (1915 r.). Po tej bitwie Piłsudski 
w swoim rozkazie tak o nim napisał: 

,,Major Śmigły-Rydz, wziąwszy na 
siebie zadanie, najczęściej nie odpo-
wiadające ani jego stopniowi, ani 
zdolnością, nie tylko sam wytrwał 
na stanowisku, niezwykle przy-
krym pod względem moralnym, 
lecz złożył w bojach o lasek kozie-
niecki nowe dowody niezwykłego 
męstwa i spokoju przy największym 
niebezpieczeństwie. Majorowi przede 
wszystkim przypisuję, że III batalion 
nie ugiął się przy spełnianiu zadania, 
przewyższającego znacznie siły 
moralne przeciętnego żołnierza”. Po tej 
bitwie mianowany został podpułkow-
nikiem. Jeszcze w tym roku walczyć 
będzie pod Jabłonką i  Kuklami, 
w  roku następnym – już jako 
pułkownik – pod Kostiuchnówką. Tak 
Rydza z tej bitwy wspomina Wacław 
Jędrzejewicz: „Pamiętam dobrze jego 
spokój i opanowanie w czasie wycofy-
wania się z naszej trzeciej pozycji po 
bitwie pod Kostiuchnówką (...). Los 
zdarzył, że wraz z moim plutonem 
karabinów maszynowych znalazłem 
się w lesie tuż koło niego w chwili, 
gdy mieliśmy ogień nacierających 
na nas wojsk rosyjskich (...). Śmigły 
spokojnie rozmawiał z otoczeniem, 
nie okazując najmniejszego niepo-
koju, choć sytuacja była groźna”. Po 
kryzysie przysięgowym z  1917 r. 
i rozwiązaniu I Brygady wyjechał do 
Krakowa do dalszej pracy w Polskiej 
Organizacji Wojskowej jako jej 
komendant główny.

Artykuł powstał na podstawie 
książki Joanny Wieliczki-Szarkowej 
pt.: ,,Żołnierze Niepodległości 1914-
1918”.

Śp. mgr Marian Kras
(1927-2018)

21 stycznia 2018 r. 
odszedł długoletni 
nauczyciel, 

wicedyrektor i dyrektor 
byłego Zespołu Szkół 
Zawodowych w Tuchowie 
– śp. Marian Kras.

Urodził się w niedalekim Choj-
niku w  roku 1927. Był synem 
znanego w okolicy ludowca, który 
swoim działaniem i postawą pokazał 
Mu, że trzeba robić coś dla innych, 
a do zrobienia jest wiele. Późne dzie-
ciństwo i młodość Zmarłego przy-
padły na okres wojny i okupacji. 
Związał się z  ruchem oporu, na 
rzecz którego wykonywał powie-
rzone zadania łącznika. Brał udział 
w tajnym nauczaniu, a ponieważ 
zawsze chciał się uczyć, po wojnie 
stał się uczniem tuchowskiego 
gimnazjum i liceum, założonego 
przez prof. Jana Sajdaka. W spisie 
absolwentów rocznika 1946 znajduje 
się Jego nazwisko. A potem w trud-
nych powojennych latach 1948-1952 
podjął studia na Wydziale Mate-

matyczno-Przyrodniczym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, zakończone 
dyplomem magistra filozofii 
i prawem nauczania matematyki 
i fizyki w szkołach średnich.

W latach 1952-1969 był nauczy-
cielem matematyki i fizyki w Liceum 
Pedagogicznym w Tarnowie, później 
– w latach 1969-1971 w Studium 
Nauczycielskim w Tarnowie. Od 
1971 roku został zatrudniony 
w  Technikum Mechanicznym 
w Tuchowie, gdzie pracował do roku 
1987, kiedy przeszedł na emery-
turę. Początkowo był nauczycielem 
matematyki i fizyki w technikum, 
później w latach 1975-1982 zastępcą 
dyrektora, a w latach 1983-1987– 
jego dyrektorem. Tu w 1972 r. został 
mianowany profesorem szkoły śred-
niej. Był znakomitym fachowcem 
zarówno pod względem mery-
torycznym, jak i  metodycznym. 
Znany był z ciepłego stosunku do 
uczniów; zawsze starał się zrozu-
mieć i  pomóc w  razie potrzeby. 
Takim był też kolegą, a później prze-
łożonym. Lata jego dyrekcji to walka 

o kontynuację wstrzymanej budowy 
warsztatów szkolnych, o fundusze 
na bieżącą działalność szkoły i jej 
modernizację. Jego pracę doce-
niali przełożeni, o czym świadczą 
nagrody: ministra oświaty i wycho-
wania II i I stopnia oraz nagroda 
specjalna. Był odznaczony m.in.: 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Złotą 
Odznaką Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, medalem „Za zasługi 
dla województwa tarnowskiego”, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, otrzymał 
również honorowe wyróżnienie 
statuetką „Melaniusz” za zasługi 
dla rozwoju miasta i  gminy 
Tuchów oraz honorowe wyróż-
nienie im. Józefa Hołdy „Zasłu-
żony dla Szkolnictwa Zawodo-
wego w Tuchowie”.

mgr inż. Bogusław Harańczyk
Dyrektor Centrum  

Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego

w Tuchowie
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Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Tuchowie 
już po raz drugi 

organizuje Szkolny Konkurs 

Wiedzy o Kompozytorze. 
Tym razem poświęcony on 
będzie życiu i twórczości 
Karola Szymanowskiego, 
którego 80. rocznicę śmierci 
oraz 135. rocznicę urodzin 

obchodziliśmy 
w 2017 roku.

Konkurs odbędzie 
się 10 marca 2018 r. 
w SM I st. w Tuchowie, 
a pytania będą obej-
mowały 3 obszary: 
życie, twórczość 
i  pamięć. Ponadto 
uczestnicy konkursu 
zobowiązani są do 
dokładnego poznania 
wybranych utworów 
Karola Szymanow-
skiego. Laureatów 
wyłoni jury w skła-
dzie: dyrektor SM 
Jan M. Gładysz, 
Katarzyna Pater oraz 
Natalia Pawlak, na 
podstawie zdoby-
tych punktów. Dla 
wszystkich uczniów 
biorących udział 
w konkursie przewi-
dziane są dyplomy 
oraz nagrody.

Jak w roku ubiegłym i tym razem 
konkursowi towarzyszył będzie 
koncert – z muzyką Karola Szyma-
nowskiego – w wykonaniu nauczy-
cieli naszej szkoły oraz zaproszonych 
gości. Rozpocznie się on o godz. 16.30 
w sali kameralnej Szkoły Muzycznej 
w Tuchowie im. Agnieszki Kowalik. 
Po krótkim koncercie zaprezen-
tują się uczniowie i  przedstawią 
swoje prace o kompozytorze, które 
powstały w  ramach przedmiotu 
audycje muzyczne. Konkurs wzbogaci 
także wystawa poświęcona Karolowi 
Szymanowskiemu.

Pragniemy gorąco podziękować 
wszystkim, którzy przyczyniają się 
do uświetnienia tego szkolnego 
święta: nauczycielom biorącym udział 
w koncercie, zaproszonym gościom, 
Radzie Rodziców oraz p. Paulinie 
Strejczek-Jaźwińskiej reprezentującej 
firmę osemkowa.pl za dofinansowanie 
nagród.

Organizatorzy pragną dedykować 
tę szkolną uroczystość Ojczyźnie, 
która w  tym roku obchodzi setną 
rocznicę odzyskania niepodległości, 
gdyż „Karol Szymanowski był artystą 
na wskroś polskim”. Takiego sformu-
łowania użył Prezydent RP Andrzej 
Duda w  Pałacu Prezydenckim 
podczas koncertu upamiętniającego 
80. rocznicę śmierci kompozytora.
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„Muzyka jest wielką 
wychowawczynią człowieka” – 
Karol Szymanowski

Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego 
w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie gminy 
Tuchów.

Cel projektu: Poprawa integracji transportu zbiorowego i zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez ograniczenie transportu 
indywidualnego.

Beneficjent: Gmina Tuchów

www.mapadotacji.gov.pl
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Kopia Całunu Turyńskiego 
w tuchowskim sanktuarium
BR.TOMASZBIL CSsR

Wielki Post, który 
obecnie przeżywamy 
w Kościele, sprzyja 

refleksji dotyczącej męki 
Jezusa Chrystusa. Nabożeń-
stwa jak Gorzkie żale lub 
droga krzyżowa, w których 
uczestniczymy w tym czasie, 
stanowią pomoc w rozwa-
żaniu zwycięstwa Chrystusa 
nad grzechem i śmiercią, 
dając jednocześnie wyobra-
żenie, jakim cierpieniem była 
dla Niego śmierć na krzyżu.

Wyjątkową sposobność do przeży-
wania i rozważania ofiary Jezusa mają 
parafianie i wierni pielgrzymujący do 
sanktuarium Matki Bożej Tuchow-
skiej, którym opiekują się redempto-
ryści. W tym roku w jednej z bocznych 
kaplic świątyni została wystawiona 
wierna kopia Całunu Turyńskiego, 
który według przekonania wielu wier-
nych jest ostatnią, pośmiertną szatą 
Jezusa, w jaką został owinięty, gdy 
Jego ciało składano do grobu. Całun 
jest więc jedną z najważniejszych reli-
kwii, jakie posiada chrześcijaństwo.

Oryginalny Całun znajduje się we 
Włoszech w katedrze w Turynie. Znaj-
duje się na nim wizerunek mężczyzny 
o wzroście 1,81 m, który, jak ukazują 
ślady ran na Całunie, był biczowany, 
koronowany cierniem i ukrzyżowany. 
Badania naukowe materiału świadczą 
o tym, że na ciele zawiniętego weń 
mężczyzny znajdowało się około  
600 ran. Ukazuje to ogrom ofiary, jaką 
z miłości do nas złożył Syn Boży.

Kopia Całunu będzie wystawiona  
w tuchowskiej bazylice do 7 marca tego 
roku. Zachęcamy wszystkich do zoba-
czenia jej i zachwycenia się raz jeszcze 

tym, iż „Bóg tak umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (por. J 3, 16).
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Co słychać w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i ustawicznego

„Szlakiem tarnowskich Żydów” – 
wycieczka do Tarnowa

ADRiANNAWASIEK 

22 stycznia br. 
uczniowie CKZiU 
wzięli udział 

w wycieczce „szlakiem 
tarnowskich Żydów” zorga-
nizowanej przez bibliotekę 
szkolną. 

Tarnów to miasto mocno zwią-
zane z kulturą żydowską, zachowało 
się w  nim sporo zabytków. Prze-
wodnikiem naszej wycieczki była 
pani Kinga Smółka, która opowie-
działa nam ciekawe historie z życia 
społeczności żydowskiej. Pierwszym 
punktem wycieczki był kirkut, jeden 
z  najstarszych cmentarzy żydow-
skich w Polsce. Znajduje się na nim 
kilka tysięcy nagrobków, najstarsze 
pochodzą z  końca XVII  wieku. 
Kolejnym punktem wycieczki była 
ulica Goldhammera, upamiętniająca 
wiceburmistrza Tarnowa, Eliasza 
Goldhammera, wywodzącego się 
z żydowskiej społeczności. Mieściły 
się na niej ważne żydowskie insty-
tucje; do dziś można tu oglądać 
oryginalne napisy w języku jidysz 
reklamujące dania restauracyjne. 
Znajduje się tam również budynek, 
w którym mieszkał Abraham Ladner, 
ostatni strażnik Tory. Poznaliśmy 
ciekawe historie związane z  jedną 
z  najbardziej reprezentacyjnych 
ulic miasta – ul. Wałową. Stoi tam 
posąg Romana Brandstaettera – 

pisarza wywodzącego się z rodziny 
żydowskiej. Następnie trafiliśmy na 
Plac Bohaterów Getta i pod dawną 
łaźnię żydowską, gdzie znajduje 
się pomnik Pierwszego Transportu 
upamiętniający miejsce, z którego 
hitlerowcy wyprowadzili Żydów do 
obozu zagłady. Perełką na szlaku 
była bima, pozostałość po najstar-
szej tarnowskiej synagodze. Ślady 
osadnictwa żydowskiego spotkaliśmy 

na ulicy Wekslarskiej. Zachowały 
się tu kamienice z charakterystycz-
nymi wąskimi sieniami i maleńkimi 
podwórkami. Ostatnim punktem 
naszej wycieczki była ulica Żydowska, 
która była świadkiem wielu tragicz-
nych dni w historii miasta. Wycieczka 
po Tarnowie była piękną lekcją 
historii – mogliśmy poznać kulturę 
i  pochylić głowy nad miejscami 
pamięci o Żydach.

CeNTRuM KSZTAŁCeNiA… KuLTuRALNeGOJADWiGA  
WIŚNIEWSKA 

Jak powszechnie 
wiadomo, bezpośred-
niego kontaktu ze 

sztuką nic nie jest w stanie 
zastąpić, tak samo jak teoria 
nie zastąpi praktyki. 

Takie obcowanie z dziełem sztuki 
„czyści duszę z codziennej warstwy 
kurzu”, co pobudza do bezcennych 
autorefleksji, wywołuje burzę uczuć, 
mających niekiedy moc sprawczą. 
Uczniowie CKZiU w  Tuchowie 
mogli się o tym przekonać podczas 
wycieczki do Muzeum Narodo-
wego w  Krakowie 30 stycznia 
2018 r. Tam też, na największej do 
tej pory wystawie dzieł młodopol-
skiego artysty, mieli okazję zobaczyć 
z bliska prawie 500 prac Stanisława 
Wyspiańskiego, którego dorobek jest 
wszechstronny. Obejmuje bowiem 
nie tylko twórczość literacką, ale też 

malarstwo portretowe i pejzażowe, 
rysunki ołówkiem, tuszem, węglem, 
szkice, ilustracje, rzeźby, projekty 
witraży, rzemiosło artystyczne oraz 
projekty scenograficzne.

Zwiedzanie ekspozycji rozpoczę-
liśmy od przybliżenia sobie sylwetki 
twórcy na podstawie kalenda-
rium życia umieszczonego w holu 
muzeum. Następnie przeszliśmy do 

sal, w których zainstalowano dzieła 
sztuki. Oglądając kolejne prace, 
omawialiśmy genezę poszczegól-
nych, by lepiej zgłębić i zapamiętać 
spuściznę oraz biografię „czwartego 
wieszcza”. 

Wśród tylu licznych i różnorod-
nych dzieł każdy uczestnik wycieczki 
odnalazł coś dla siebie. Jednym podo-
bały się niezwykle urokliwe portrety 
dzieci, drugim pejzaże, innych zaś 
urzekły kolorowe motywy kwiatowe 
i roślinne, secesyjna, falista linia czy 
precyzja formy. Na większości zaś 
ogromne wrażenie wywarły projekty 
witraży. Uczniowie zwracali uwagę nie 
tylko na monumentalizm tych dzieł, 
ale też na sposób wykonania, technikę 
malarską i szczegółowe oznaczenia 
numeryczne Mistrza przeznaczone 
dla wykonawców. Poruszenie wywarła 
także ekspozycja przedmiotów użyt-
kowych i mebli zaprojektowanych 

przez Wyspiańskiego. Oglądane 
obiekty wywołały ożywioną dyskusję 
wśród młodzieży, której wspólna 
konkluzja brzmiała, iż ze względu 
na ciężar i  niefunkcjonalność nie 
chcieliby szczycić się ich posiadaniem. 
W krytycznej ocenie mebli nie byli 
zresztą odosobnieni, gdyż podobne 
zdanie co do wygody i użyteczności 
mieli sami ich młodopolscy właści-
ciele oraz ich goście.

Dzieląc się refleksjami na temat 
wystawy, wszyscy zgodnie podkre-
ślali niewiarygodnie szeroki wachlarz 
zainteresowań twórcy, jego wszech-
stronność i  talent, przyznając, iż 
miano artysty totalnego jest w istocie 
zasłużone.

Wycieczka poszerzyła wiedzę 
młodzieży na temat życia i twórczości 
Stanisława Wyspiańskiego. Przyczy-
niła się więc nie tylko do integracji, ale 
i edukacji podopiecznych Centrum.

Tuchowskie Horyzonty Filmowe 
– odsłona lutowa
MAŁGORZATA  
M.KOZIOł 

6 lutego młodzież 
z CKZiU wraz ze swoimi 
rówieśnikami z LO 

uczestniczyła w kolejnych 
warsztatach filmoznawczych 
z cyklu Tuchowskie 
Horyzonty Filmowe. 
Wtajemniczenia… 

Podczas zajęć prowadzonych 
przez pana Mariusza Widawskiego 
– małopolskiego lidera programu 
Filmoteka Szkolna – uczniowie 
doskonalili swoje umiejętności zwią-
zane z analizą i interpretacją kadru 
filmowego, a  także plakatu filmo-
wego i  sceny filmowej. Młodzież 
opracowała wypowiedzi dotyczące 
motywu artysty odosobnionego 
na podstawie materiałów z  filmu  
pt. „Papusza” w  reż. Joanny Kos-

-Krauze i  Krzysztofa Krauzego. 
Wypowiedzi zawierały różne 
koncepcje interpretacyjne, co 
sprzyjało porównaniom. Uczniowie 
zakończyli zajęcia z przekonaniem, że 
nie ma jednej interpretacji dzieła, że 
każda interpretacja jest dobra – pod 
warunkiem, że jest osadzona w dziele. 
Warsztaty pozwoliły również dosko-
nalić umiejętność wypowiadania się 
oraz opanowywać stres związany 
z wystąpieniem publicznym.
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CeNTRuM SMAKu
uRSZuLAGINTER 

Naleśniki to jedno 
z najłatwiejszych 
i najbardziej 

popularnych dań. 
Potrafi je zrobić prawie 
każdy, a dowolność ich 
przyrządzenia sprawia, 
że idealnie pasują do 
każdego typu kuchni 
i zaspokoją apetyt nawet 
najbardziej wybrednych 
smakoszy. 

Można przyrządzić je na słono lub 
na słodko, jeść na ciepło lub na zimno, 
z farszem lub bez farszu. Patent na to 
danie to prawdziwy skarb. Co więcej 
– składniki na naleśniki są prawie 
zawsze w każdym domu. 

Różnorodność ciast naleśniko-
wych powoduje, że nie jest ważne 
dokładne zachowanie proporcji 
składników a każda kompozycja 
tworzy nowy smak i tym samym 
nowy przepis.

Wersja naleśników z farszem 
jak do pierogów ruskich i sosem 

serowym zachwyciła mnie wiele 
lat temu i od tej pory często w ten 
sposób właśnie je przygoto-
wuję. Jeżeli smak ten jest komuś 
nieznany, zachęcam do spróbo-
wania, bo warto.

Podaję przepis na podstawowe 
ciasto naleśnikowe, ale oczywiście 
najlepiej zrobić je według własnego 
wypróbowanego przepisu:
•	 mleko 1,5 szklanki
•	 woda 1,5 szklanki (może być 

gazowana)
•	 mąka 2 szklanki
•	 jajka 2 szt.
•	 szczypta soli

Jajka ubić, dodać pozostałe 
składniki i  dokładnie wymie-
szać. Pozostawić ciasto na około 
pół godziny, po czym smażyć na 
patelni.

Farsz do naleśników:
•	 7-8 ziemniaków
•	 około 200 g twarogu  

(wg upodobania)
•	 cebula
•	 tłuszcz do podsmażenia cebuli
•	 sól i pieprz do smaku

Ziemniaki ugotować, ugnieść, 
dodać twaróg, podsmażoną 
cebulę oraz przyprawy do smaku 
i wszystkie składniki dokładnie 
wymieszać.

Ciepłym farszem smarować 
naleśniki i składać je w trójkąt.

Sos serowy:
•	 0,5 l wywaru
•	 2 serki śmietankowe topione
•	 1-2 łyżki śmietanki 30%
•	 szczypiorek do posypania

•	 pieprz do smaku
Wywar można uzyskać, zagoto-

wując wodę z kostką rosołową, (jest 
to wersja mniej zdrowa, ale szybka); 
do gorącego wywaru dodać serki 
i  mieszać aż do rozpuszczenia, 
gotując na małym ogniu. Pod 
koniec dodać śmietankę.

Jeżeli ktoś lubi ostrzejszy smak 
sosu, można zamiast serków topio-
nych użyć sera pleśniowego.

Ciepłe naleśniki polać sosem 
i posypać posiekanym szczypior-
kiem.

Smacznego!

NALEŚNIKI

iii MieJSCe W KONKuRSie GASTRONOMiCZNyM  
„DZiKie SMAKi”

JOANNAPIóRKOWSKA

8 lutego 2018 r. uczen-
nica III klasy technikum 
gastronomicznego – 

Malwina Piątek uczestniczyła 
w IV edycji konkursu „Dzikie 
smaki” w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Ciężkowicach. 

W tegorocznym konkursie tematem 
był „Schab z dzika po myśliwsku”.

W rywalizacji uczestniczyli repre-
zentanci 13 szkół z Małopolski. Pracę 
młodzieży obserwowało jury tech-
niczne, a  następnie sporządzoną 
potrawę oceniało jury degustacyjne, 
składające się z kucharzy ze Stowa-
rzyszenia Małopolskich Kucharzy 
i Cukierników.

Miło nam poinformować, że praca 
Malwiny została doceniona przez jury 
i w klasyfikacji końcowej znalazła się 
na III miejscu.

Serdecznie gratulujemy!!!

JOANNAPIóRKOWSKA

6 lutego 2018 r. 
uczniowie klas gastro-
nomicznych wzięli 

udział w II edycji szkol-
nego konkursu „Kucharz 
na pięć”. Jego celem jest 
doskonalenie umiejętności 
gastronomicznych, a także 
pobudzanie pomysłowości 
i kreatywności uczniów.

Zadanie, w którym zmierzyło się  
7 dwuosobowych zespołów, polegało 
na sporządzeniu zestawu potraw, 
składających się z dania głównego 
i deseru. Młodzież poznała składniki 
potraw dopiero w momencie rozpo-
częcia konkursu. W  trakcie pracy 
uczniowie byli oceniani przez jury 
techniczne, które zwracało uwagę na 
przestrzeganie zasad higieny i bezpie-
czeństwa pracy. Następnie swoją 
opinię wyraziło jury degustacyjne, 
oceniając smak, jak również estetykę 
podania potraw.

Efekty końcowe w pełni zadowoliły 
podniebienia jury. 

Wyniki rywalizacji przedstawiają 
się następująco:

I MIEJSCE – Aleksandra Armatys 
i Joanna Dybel – klasa II Ta

II MIEJSCE – Karolina Jagoda 
i Natalia Chatała – klasa III Ta

III MIEJSCE – Anita Majka i Jakub 
Król – klasa III Ta

S erde cznie  g ratu luj emy 
zwycięzcom!!!

Konkurs „Kucharz na pięć” w CKZiu Fundacja Dzieło  
Miłosierdzia Im. 

Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego

pod  
patronatem 

Burmistrza Tuchowa  
i przy współpracy 
z Domem Kultury 

w Tuchowie
ZAPRASZA na 
KIERMASZ 

WIELKANOCNY,
który odbędzie się 

na tuchowskim 
Rynku

24 marca 
(sobota)

2018 roku  
w godz.  

8.30-13.30 

W ofercie znajdą się:

 @ palmy wielkanocne

 @ pisanki wykonane 
z prawdziwych 

wydmuszek 
i styropianowych jaj

 @ koszyczki

 @ stroiki

i wiele innych 
ciekawych dekoracji 

świątecznych 
zrobionych dla 

Państwa, by cieszyły 
oko i radowały ducha 

podczas  
zbliżających się 

ŚWIĄT 
WIELKIEJ NOCY 2018

ZAPRASZAMY!
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Z  ŻyC iA  LO  W  TuCHOWie

29 stycznia 2018 r. 
Liceum Ogól-
nokształcące 

im. Mikołaja Kopernika 
w Tuchowie jako jedną 
z nielicznych, wybranych 
szkół w Polsce, zaszczyciła 
swoją obecnością pani prof. 
dr hab. Katarzyna Górak-
-Sosnowska, wykładow-
czyni w Szkole Głównej 
Handlowej na Katedrze 
Studiów Politycznych 
w Warszawie. 

Celem jej wizyty było wygłoszenie 
wykładu dla uczniów na dość sporny 
i kontrowersyjny w obecnych czasach 
temat islamu w Europie. Spotkanie 
to odbyło się w  ramach realizacji 
programu Erasmus+, a  dokładnie 
związanego z  nim projektu 
I CHANGE.

Prelekcja rozpoczęła się około 
godz. 9.00 w  szkolnej auli i miała 
potrwać 90 min. Została poprze-
dzona przywitaniem gościa ze stolicy 

i krótkim wprowadzeniem do tema-
tyki owego spotkania, wygłoszonym 
przez panią mgr Anetę Szupińską 
i dyrektora naszego liceum – pana 
mgr. Zbigniewa Budzika.

Pani profesor natychmiast zaskar-
biła sobie całkowitą uwagę młodzieży. 
Godny poszanowania, pełen powagi 
oraz zaangażowania sposób w jaki 
prezentowała treści dotyczące muzuł-
manów, połączony z zabawnymi co 
jakiś czas momentami, na pewno 
w  znacznej mierze przyczynił się 
do dużego zainteresowania uczniów 
problematyką islamu podjętą 
w ramach projektu, dokładnego wsłu-
chiwania się w jej słowa i wpatrywania 
się z zaciekawieniem w wyświetlane 
slajdy prezentacji multimedialnej, 
pomagające zobrazować omawiane 
w danej chwili zagadnienie. Trzeba 
przyznać, że rzadko w sali przepełnionej 
zawsze chętną do rozmów młodzieżą, 
utrzymuje się taka cisza i skupienie, jak 
wtedy na spotkaniu. Wyjątek stanowiły 
jedynie chwile, w których poruszano 
treści budzące kontrowersje wśród 

młodych ludzi. W takich sytuacjach 
słychać było słowne reakcje adresatów 
wypowiedzi, co jednocześnie było 
znakiem zaciekawienia daną sprawą 
i „uważania na lekcji”.

Sam główny temat omawiany 
w  czasie tych zajęć był niezwykle 
wciągający, tym bardziej, że słuchacze 
wykładu to grono nastoletnich 
uczniów, którzy w codziennym życiu 
nie mają styczności z kulturą islamską. 
Pierwsze kilka minut swego wystą-
pienia pani profesor przeznaczyła na 
przybliżenie nam historii powiązań 
narodu polskiego z  muzułmanami, 
która – o dziwo – zdaje się być dosyć 
długa i  różnorodna. Oprócz teorii 
poszerzającej wiedzę i uświadamiającej 
młodzież, wykładowczyni często odno-
siła się do moralności i zdawała pytania 
dotyczące naszych osobistych postaw 
wobec wyznawców Allaha (na które 
każdy mógł sobie sam odpowiedzieć).

Jak wiadomo, młodzi ludzie (nie 
mając jeszcze w  całości ukształ-
towanego światopoglądu) bardzo 
łatwo chłoną wiedzę z najbliższego 
otoczenia, dlatego istotnym jest, 
by pochodziła ona ze sprawdzo-
nych źródeł. Będąc przy temacie 
religii islamskiej warto wspomnieć, 
że dużo mówi się teraz w mediach 
m.in. o uchodźcach, aktach terroru 
i  konfliktach międzynarodowych 
o  podłożu wyznaniowym, co też 
niejednokrotnie było rozpatrywane 
w referacie przez panią prof. Górak-
-Sosnowską. Takie wiadomości 
stanowią czynniki opiniotwórcze 
wpływające na podejście nasto-
latków do islamu, dlatego należy 
mądrze je interpretować, by w przyj-
mowanych postawach kierować się 
faktami, własnym sumieniem, ale 
przede wszystkim szacunkiem wobec 
odmiennych kultur i ich wartości. Aby 
słusznie ocenić jakieś zjawisko należy 

w jak największym stopniu starać się je 
poznawać, czemu niewątpliwie służyły 
te dwie godziny lekcyjne poświę-
cone religii muzułmanów. Problem 
pochopnego opiniowania, nieopar-
tego na żadnych doświadczeniach 
w relacjach z wyznawcami islamu, 
był jednym z najczęściej poruszanych 
przez panią profesor i określany jako 
niesłychanie powszechny w dzisiejszej 
Europie. Istotne jest jednak to, aby 
w tym wszystkim zostawić miejsce 
na poszanowanie godności osób 
odmiennych kulturowo.

Kolejnym elementem tych nietypo-
wych zajęć, tym razem integrującym 
panią wykładowczynię z uczniami 
naszego liceum, były opowiadane 
przez nią jej własne doświadczenia, 
w większości określające nastawienie 
do kwestii różnorodności kulturowej 
studentów z  jej uczelni, co dało 
możliwość poznania opinii czeka-
jącego niebawem licealistów środo-
wiska akademickiego. Swobodną 
atmosferę spotkania budowała także 
wymiana zdań pomiędzy mówczynią 
a uczniami.

Innym punktem zajęć było przed-
stawienie różnych typów muzuł-
manów, ich ubiorów, zachowań, 
postaw społecznych. Za pomocą licz-
nych statystyk ukazanych już na sam 
koniec spotkania zapoznaliśmy się też 
z kilkoma modelami postaw względem 
innych narodów, skutkami ich przyjmo-
wania w innym, nieojczystym społe-
czeństwie, ich wpływem na osobowość 
i relacje z ludźmi. Oprócz tego, dzięki 
wykresom, poznaliśmy opinie poszcze-
gólnych nacji i muzułmańskich mniej-
szości narodowych w odniesieniu do 
siebie nawzajem na różnym tle (zacho-
wania, poglądy, wartości itp.). Po ich 
analizie, trwający od dwóch godzin 
lekcyjnych referat dobiegł końca, a na 
sali zabrzmiały głośne brawa.

Dzięki tej prelekcji młodzież 
poznała wiele zachodzących w dzisiej-
szej Europie zjawisk. Całość płyną-
cych z niej danych rozjaśniła wiele 
spornych spraw i  dała pełniejszy 
obraz otaczającej nas rzeczywistości 
na płaszczyźnie inności kulturowej. 
Lekcja ta przybliżyła uczniom, 
zupełnie nieznaną w naszej szkolnej 
wspólnocie, religię islamską. Niektó-
rych z  nas zapewne pozostawiła 
z  wieloma pytaniami, a  przez to 
pobudziła do dalszej refleksji. To 
wszystko dowodzi tego, jak zasad-
niczą rolę odgrywają spotkania tego 
typu w ukierunkowaniu prawidłowej 
drogi rozwoju młodych ludzi. Jest to 
tym bardziej skuteczne, gdy prowadzą 
je osoby mające ogromną wiedzę 
i doświadczenie, którymi chcą się 
dzielić z młodym pokoleniem, tak 
jak nasz niezwykły gość z Warszawy.

Aleksandra Dziuban
uczennica klasy 1a LO 

w Tuchowie

Muzułmanie w europie – między integracją a separacją

W poniedziałek  
29 stycznia 2018 r. 
uczestnicy projektu 

I CHANGE, uczniowie LO 
w Tuchowie oraz kilkanaścioro 
zaproszonych uczniów  
z I LO w Tarnowie wraz 
z nauczycielami, mieli przy-
jemność wysłuchać wykładu 
pani prof. dr hab. Katarzyny 
Górak-Sosnowskiej pt. 
,,Muzułmanie w Europie – 
między integracją i separacją”. 

Autorka wykładu na co dzień 
mieszka w Warszawie, gdzie wykłada 
w Szkole Głównej Handlowej w Kate-
drze Studiów Politycznych.

Prelekcja rozpoczęła się od przed-
stawienia historii muzułmanów 
w Europie, ponieważ w ciągu wieków 
na nasz kontynent przybyło kilka ,,fal’’ 
imigrantów tego wyznania. Impe-
rium arabskie, założone przez Maho-
meta w VII wieku, po nim kierowane 
przez kalifów, objęło swym zasięgiem 
Półwysep Arabski, Palestynę i więk-

szość Bliskiego Wschodu, a  także 
północną Afrykę i Hiszpanię. W tym 
okresie rozwijała się też nauka i sztuka, 
a  arabscy naukowcy zaczęli coraz 
częściej docierać do Europy Zachod-
niej w celu poszerzenia swojej wiedzy. 
Później islam przyjęło szereg innych 
ludów, m.in. Mongołowie (w  tym 
Tatarzy), Turcy itd. Ich podboje zmie-
niły układ sił w  dawnym świecie, 
powstało Imperium Osmańskie, które 
podbiło Konstantynopol, oraz Impe-
rium Mongolskie, którego mieszkańcy 
w  pewnym okresie emigrowali do 
Rzeczpospolitej. 

Współczesne imigracje mają 
charakter głównie ekonomiczny. 
Dzisiejsze podejście państw i społe-
czeństw do przybyszów było tematem 
kolejnego punktu wykładu. Bogate 
państwa zachodnioeuropejskie przy-
jęły kilka różnych strategii wobec 
imigrantów, spośród których jednak 
żadna nie została zrealizowana zgodnie 
z  zamierzeniami. Niemcy przyjęły 
model Gastarbeitera – gościnnego 
pracownika, który miał przybyć najczę-

ściej z Turcji, przepracować jakiś czas 
i wrócić do ojczyzny, jednak większość 
imigrantów pozostało w RFN. W Wiel-
kiej Brytanii zakładano pozostanie przy-
jezdnych i umożliwienie im kultywo-
wania swojej kultury. Dziś w krajach 
tych zwiększający się odsetek muzuł-
manów powoduje, że asymilacja prze-
staje być konieczna, a imigranci tworzą 
czasami swoje dzielnice, do których boi 
się wchodzić policja. Terroryzm jest 
z pewnością jednym z największych 
problemów naszych czasów. Radyka-
lizacji sprzyja pustka kulturowa, towa-
rzysząca często dzieciom imigrantów, 
wynikająca z faktu niebycia rdzennymi 
Europejczykami, a jednocześnie braku 
poczucia więzi z krajem pochodzenia. 
Jednak wyznawcy islamu stanowią na 
zachodzie ogromną część społeczeń-
stwa, więc nie sposób ich wrzucać do 
„jednego worka”. Takie myślenie jest 
powszechne w naszym kraju. Świadczy 
o tym eksperyment wykonany przez 
panią profesor. Na prośbę o naryso-
wanie typowego muzułmanina, zadaną 
uczniom jednej ze szkół podstawowych, 
otrzymała niemal wyłącznie obrazy 
terrorystów. Dziś sytuacja zmienia się 
dynamicznie, a dwie godziny wykładu 
pozwoliło jedynie nakreślić ten bardzo 
szeroki temat, jednak z pewnością czas 
ten dał nam możliwość pogłębienia 
naszej wiedzy. Jesteśmy wdzięczni 
za kolejne przybliżenie nam kultury 
obcych, ale jakże bliskich nam ludzi.

Jakub Pypeć
uczeń klasy 2b LO 

w Tuchowie

CZy RZeCZyWiSTOŚĆ 
OPiSANA PRZeZ CONRADA 
W „JĄDRZe CieMNOŚCi” 
JeST AKTuALNA?
W roku 2017 obchodzi-

liśmy 160. rocznicę 
urodzin Josepha 

Conrada, dlatego jedną 
z konkurencji w programie 
tegorocznych Dni Kultury 
w tuchowskim Koperniku 
było napisanie rozprawki  
pt. Czy zgadzasz się 
z sądem, że rzeczywistość 
opisana przez Conrada 
w „Jądrze ciemności” nie 
starzeje się? Uzasadnij 
swoje stanowisko. Poniżej 
prezentujemy jedną 
z najlepszych prac konkur-
sowych.

Dualistyczny charakter jednostki 
ludzkiej istniał od zarania dziejów. 
Walka między dobrem a złem, złem 
ukrytym głęboko w  zakamarkach 
duszy, rozgrywała się na przestrzeni 
wielu wieków. Wynik tego pojedynku 
w ostateczności zawsze należał do nas 
samych, bowiem to człowiek doko-

nywał wyboru wartości, którą cenił 
najwyżej. Taką rzeczywistość ukazuje 
w „Jądrze ciemności” Joseph Conrad. 
Pokazuje dążenia imperialne, chęć 
podboju, a  także panowania nad 
drugim człowiekiem przez tych, 
którzy odrzucając Boga oraz zasady 
moralne, poczuli się potężni, bezkarni 
i nieomylni. Lecz czy można stwier-
dzić, iż realia te należą jedynie do 
przeszłości? Sadzę, że są one bardzo 
aktualne i w otaczającym nas świecie 
jesteśmy w  stanie odnaleźć wiele 
dowodów na potwierdzenie tego 
stwierdzenia.

Ciemna strona natury ludzkiej, 
chęć panowania nad drugim czło-
wiekiem doprowadziły do powstania 
niewolnictwa. Zjawisko to kojarzone 
w pierwszej kolejności ze starożytno-
ścią, zebrało ogromne żniwo także 
w XIX w. „Jądro ciemności” ukazuje 
nam bestialską stronę kolonizacji 
belgijskiego Konga. Murzyni trak-
towani są przez Białych jako „mniej 
cenne zwierzęta”. Są wykorzystywani, 
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1. Kochasz książki, film, 
teatr, języki, historię? Jesteś 
utalentowany artystycznie? 
Chcesz zostać specjalistą od 
języka polskiego lub obcego, 
prawnikiem, nauczycielem, 
dziennikarzem, aktorem… 
Klasa humanistyczno-filo-
logiczna jest dla Ciebie!  
Przedmioty rozszerzone: język 
polski, historia, j. angielski.

2. Chcesz ratować innych, leczyć 
rany i  choroby, plombować 
zęby i pomagać przyjść na świat 
dzieciom? Kochasz przyrodę, 
ważna jest dla ciebie ekologia, 
biologia i chemia są ci bliskie? 
Wybierz klasę medyczną! 
Przedmioty rozszerzone: 

biologia, chemia, język 
angielski.

3. Od dziecka lubiłeś majster-
kować, wprowadzać innowacje, 
interesuje cię technika, zastana-
wiasz się czy wśród gwiazd kryje 
się druga Ziemia? Lubisz liczyć 
i  poznawać zasady rządzące 
światem? Kochasz rysować? 
Marzysz, by zostać inżynierem 
lub architektem? Zapraszamy 
do klasy politechnicznej! 
Przedmioty rozszerzone: mate-
matyka, fizyka, język angielski.

4. Chcesz poznać wszystkie 
tajemnice komputerów 
i  komórek? Interesujesz się 
programowaniem, grafiką, 
ich zastosowaniem w różnych 

dziedzinach życia? Proponu-
jemy ci klasę informatyczną! 
Przedmioty rozszerzone: mate-
matyka, fizyka, informatyka. 

5. Fascynuje cię świat pieniądza, 
giełda, banki, rynek ubez-
pieczeń. Chciałbyś mieć 
swoją firmę, umieć zarządzać 
pieniędzmi i ludźmi, nauczyć 
się prowadzenia księgowości? 
Klasa o profilu ekonomicznym 
będzie dla ciebie idealna! 
Przedmioty rozszerzone: 
geografia, matematyka, język 
angielski.

6. Nie ma to jak ruch i kondycja 
fizyczna! Piłka, biegi, pływanie, 
kajaki, narty, lekkoatletyka… 

Ni e c h  ż y j e 
sport, zawody, wycieczki, 
obozy i  rajdy! Jeśli tak 
uważasz, to możesz uczyć 
się w  klasie o  profilu tury-
s t y c z n o - s p o r t o w y m ! 
Przedmioty rozszerzone: 
biologia, geografia, zajęcia 
sportowe.

7. Śledzisz na bieżąco informacje 
z kraju i  ze świata. Polityka, 
dokumenty, prawa, rozpo-
rządzenia… to jest to! Lubisz 
odpoczywać w  ruchu, inte-
resujesz się także geografią, 
wędrówkami, Polską i innymi 
krajami. Języki obce też się 
przydadzą w  życiu! W  bliż-

szym poznaniu tych wszystkich 
zagadnień pomoże ci nauka 
w klasie geograficzno-europej-
skiej. Przedmioty rozszerzone: 
geografia, wiedza o społeczeń-
stwie, język angielski.

Języki obce do wyboru: angielski, 
francuski, niemiecki.

Więcej szczegółów na stronie 
szkoły: www.lo-tuchow.pl 

oraz na naszym profilu  
na Facebooku https:// 

www.facebook.com/lo.tuchow/ 

Oprac. Małgorzata Gądek

DRODZy GIMNAZJALIŚCI!

LICEUM OGóLNOKSZTAłCĄCE  
IM. M. KOPERNIKA 
W TUCHOWIE
PROPONUJE  
W ROKU SZKOLNYM 2018/19  
NAUKĘ W KLASACH 
O NASTĘPUJĄCYCH  
PROFILACH:

ZAPRASZAMY! „KOPERNIK” TO PO PROSTU DOBRA SZKOłA BLISKO WAS!
zmuszani do ciężkiej a czasem absur-
dalnej pracy, źle żywieni, eksploato-
wani do granic, a na końcu odsyłani 
do lasku na śmierć. Obecnie, co roku 
2 grudnia obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Upamiętniający 
Zniesienie Niewolnictwa i można by 
pomyśleć, że ten karygodny proceder 
już się skończył. Niestety trwa on 
nadal, co więcej osiąga apogeum. 
Nigdy w historii ludzkości nie było 
na świecie tak wielu niewolników. 
Według badań  Walk Free Founda-
tion z 2016 r. ich liczba wynosi ponad 
46 milionów, najwięcej spośród niż 
żyje w Indiach, Chinach, Pakistanie, 
Uzbekistanie i  Rosji. Na dodatek 
współcześnie koszt niewolnika jest 
niższy niż kiedykolwiek, wynosi 
średnio 90 dolarów. Podobnie jak 
w świecie opisanym przez Conrada, 
dziś wykorzystuję się tanią siłę 
roboczą. Ludzie zostają przymuszeni 
do pracy bądź muszą odpracować 
niemożliwe do spłacenia, nierzadko 
wyimaginowane długi. XXI w. to 
również okres nielegalnych adopcji, 
handlu narządami, dziećmi, kobietami 
i zmuszania ich do prostytucji (w USA 
forma niewolnictwa seksualnego jest 
dominująca). Uważam ten proceder 
za haniebny, ponieważ wszyscy ludzie 

są sobie równi i nikt nie ma prawa 
wykorzystywać i ciemiężyć innych. 
Współczesne oblicze niewolnictwa 
dobitnie pokazuje, iż mimo upływu 
czasu i zmieniającego się świata ludzie 
wciąż pozostają tacy sami.

Nie od dziś wiadomo, że niełatwo 
jest człowiekowi poprzestać na 
jednym pragnieniu. Spełniając jedno, 
pragnie więcej i więcej. Zauważyć to 
możemy nie tylko na przykładach 
jednostek, lecz także obserwując 
historię państw nastawionych na 
podbój, prowadzących imperialną 
politykę. Joseph Conrad opisuje 
eksploatację Afryki przez Euro-
pejczyków: Ich pragnieniem było 
wydarcie skarbu z wnętrzności kraju; 
celu moralnego było tam nie więcej 
niż u złodziei włamujących się do 
sejfu. Późniejsza historia ukazała nam 
losy świata, w którym również znaleźli 
się ludzie opanowani żądzą dominacji. 
Odrzucili zasady moralne, przekonani 
o swej potędze i słuszności doprowa-
dzili do konfliktów zbrojnych, które 
pochłonęły miliony ludzkich istnień. 
Niestety, nawet zakończenie II wojny 
światowej nie jest równoznaczne 
z nastaniem czasów wszechobecnego 
pokoju. Niejednokrotnie dochodziło 
do starć, których przyczyną była walka 

o władzę bądź terytorium. Sytuację 
tę egzemplifikuje konflikt między 
Turcją i  Grecją o  Cypr, Indiami 
a Pakistanem o Kaszmir, Tybetań-
czykami i Chinami, które zajęły Tybet 
i włączyły go do swojego kraju, wojna 
w Libii, Syrii czy Donbasie. Pociąga 
to za sobą konsekwencje w postaci 
śmiertelnych ofiar tysięcy żołnierzy, 
a także często niezaangażowanych 
bezpośrednio w  konflikt cywilów. 
Sądzę, że do tak okrutnych zdarzeń 
będzie dochodzić zawsze, gdy czło-
wiek uzna, że należy mu się wolność 
absolutna z racji domniemanej wyjąt-
kowości. Wtedy uwolni się w nim 
żądza panowania nieograniczona 
sumieniem i zasadami. Współczesne 
wojny są dowodem na to, iż rzeczywi-
stość pełna dążeń imperialnych i chęci 
podboju, o której czytamy w „Jądrze 
ciemności” nie starzeje się.

Od najdawniejszych czasów 
wysoko postawione osoby uciekały 
się do kłamstw oraz obietnic, których 
nie zamierzały spełnić, do manipulacji 
i kontroli naiwnego ludu. Zyskiwali 
nieograniczoną władzę, nierzadko 
posługując się także siłą. „Jądro ciem-
ności” ilustruje to zjawisko poprzez 
postać Kurtza. W  środku dżungli 
uwolnił swój władczy charakter. 

Zabijał tych, którzy mu nie chcieli 
służyć, a głowy buntowników nabijał 
na pale tworzące palisadę wokół jego 
domostwa. Murzyni ze strachu ugięli 
się przed nim i  traktowali go jak 
boga. Kurtzowi udało się stworzyć 
niewielkie państewko, w którym miał 
małą armię i niepodważalny auto-
rytet. Ekscytował się tym, że może 
to zrobić i ma na to ochotę, i nic na 
świecie nie może mu przeszkodzić 
w zabiciu kogo mu się żywnie podoba. 
Dziś kult jednostki dotyczy np. Wiel-
kiego Wodza Korei Północnej Kim 
Dzong Una. Jego urodziny są świętem 
państwowym. Ludzie podróżują do 
wioski, w której się urodził, wieszają 
w domach jego podobizny, noszą je na 
ubraniach. Kult wodza i partii obecny 
był także w ZSRR, których dowódcą 
był Józef Stalin. Komuniści postu-
lowali zbudowanie społeczeństwa 
bezklasowego, opartego na społecznej 
własności środków produkcji 
i równym podziale dóbr. Pięknie sfor-
mułowane hasła przysłaniały rzeczy-
wistość, w której to rządzący pozba-
wieni zasad moralnych, odrzucający 
Boga zyskiwali najwięcej. Zupełnie jak  
w XIX-wiecznym belgijskim Kongo, 
gdzie w imię niesienia postępu i cywi-
lizacji, koloniści dbali tylko o własne 

interesy, gromadzili majątki. Conrad 
w „Jądrze ciemności” wyczula nas 
współczesnych na hipokryzję, mani-
pulację, kłamstwo w pięknych szatach, 
którym najłatwiej omamić prostych 
i ufnych ludzi.

Reasumując uważam, że rzeczywi-
stość przedstawiona w „Jądrze ciem-
ności” Josepha Conrada jest wciąż 
aktualna. Problemy opisane w  tej 
noweli nadal występują we współ-
czesnym świecie. Niestety, wielu 
ludzi pozbawianych jest godności 
oraz wolności. Obecna jest również 
manipulacja, zastraszanie tłumów, 
pozyskiwanie władzy siłą. Dążą do 
niej ci, którzy nigdy nie są zaspoko-
jeni w swoich chorych ambicjach, ci, 
którzy pragną posiadać więcej, mieć 
jak największą kontrolę nad rzeczy-
wistością. Z każdą chwilą pojawiają 
się nowe ofiary wyzysku, przemocy 
i wojen. Niestety, w mojej opinii ta 
sytuacja nie ulegnie zmianie jeszcze 
przez długi czas. Dopóki ludzie będą 
kierować się ciemną stroną, która 
skrywa się w ich mrocznych duszach, 
zło nie zniknie z tego świata.

Justyna Burnat, Monika Kloc
uczennice klasy 2a LO 

w Tuchowie
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Porozumienie Gminy Tuchów  
z uniwersytetem ekonomicznym 
w Krakowie – Jarosław Makowiec inicjatorem
Gmina Tuchów będzie 

współpracować 
w zakresie wymiany 

wiedzy i doświadczeń 
przy realizacji 
przedsięwzięć i projektów 
naukowo-badawczych 
z Uniwersytetem 
Ekonomicznym  
w Krakowie.

W  czwartek 22 lutego 2018 r. 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś 
podpisał porozumienie określające 
cele i zasady współpracy. Inicjatorem 
podpisania porozumienia był Jarosław 
Makowiec – prezes LKS Burzyn.

- Bardzo się cieszę, że doszło do 
oficjalnego podpisania porozumienia 
o współpracy pomiędzy naszą gminą, 
a  Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Krakowie. Już wkrótce powstaną 
wspólne projekty, o czym będziemy 
informować na bieżąco – dodaje 
prezes LKS-u.

Celem niniejszego porozumienia 
jest określenie zakresu i podstawo-

wych zasad współpracy obejmującej 
w szczególności:

1. opracowanie projektów wspól-
nych przedsięwzięć nauko-
wych, badawczych i  rozwo-
jowych,

2. wspólną realizację przedsię-
wzięć naukowych i badawczo-
-rozwojowych,

3. wspólną organizację tematycz-
nych konferencji i seminariów,

4. współpracę w  zakresie 
tworzenia i  opracowania 
specjalności, programów 
kształcenia dotyczących 
projektowania, wdrażania 
i doskonalenia informatycz-
nych systemów zarządzania 
oraz innych obszarów tema-
tycznych zgodnych z profilem 
działalności stron porozu-
mienia – z przeznaczeniem do 
realizacji w procesie dydak-
tycznym UEK,

5. odbywanie przez studentów 
UEK praktyki dyplomowej 
lub stażu.

Redakcja Burzyn.pl

10 tys. zł na realizację działań dla 
dzieci przedszkolnych pozyskanych 
przez Stowarzyszenie „Róbmy 
swoje” z Łowczowa 

Miło nam poinformować, 
iż 25 dzieci uczęszcza-
jących do przedszkola 

oraz klasy „0” w łowczowie 
zostało zakwalifikowanych 
do udziału w projekcie 
„Kreatywnie-rodzinnie!”, 
realizowanym przez Stowa-
rzyszenie „Róbmy swoje”, 
w ramach X edycji konkursu 
„Na dobry początek” orga-
nizowanego przez Fundację 
BGK im. J. K. Steczkow-
skiego.

Kwota uzyskanej przez stowarzy-
szenie dotacji to 10 tys. zł. Projekt 
realizowany będzie w  okresie od 
stycznia do czerwca 2018 roku. 
Głównym celem całego przedsię-
wzięcia jest rozwój kompetencji 
społecznych, kulturalnych oraz inte-
lektualnych dzieci oraz integracja 
wielopokoleniowa i  aktywizacja 
środowiska lokalnego. 

Zaplanowane działania:
•	„Tworzymy	w siebie	wierzymy”	–	

zajęcia w formie warsztatów kreatyw-
nych (plastyczne, florystyczne, ręko-
dzielnicze).

•	„Naukowo	i wesoło”	–	zajęcia	
z zakresu: matematyka na wesoło, 

eksperymenty, doświadczenia, 
elementy kodowania.

•	 „Tańce	 połamańce”	 –	 zajęcia	
z instruktorem zumby.

•	„Od	pluskania	do	pływania”	–	
zajęcia na basenie z instruktorem.

•	 „Gotujemy	 zdrowo	 jemy”	 –	
spotkanie z  dietetykiem zarówno 
dla dzieci jak i rodziców, warsztaty 
kulinarne z mama i tatą czyli zdrowe, 
wspólne gotowanie; warsztaty kuli-
narne z  babcią i  dziadkiem pod 
hasłem: „Smaki jak u babci”.

•	„Teatralnie-	kulturalnie”	–	wyjazd	
do tarnowskiego teatru na spektakl 
połączony z tzw. lekcją teatralną.

•	„Okolicę	poznajemy	z jej	uroków	
czerpiemy” –wycieczka do Rezerwatu 
Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach 
oraz do Doliny Białej w Tuchowie.

•	„Kreatywnie	rodzinnie!”	–	piknik	
podsumowujący realizowany projekt.

Plan jest, pieniądze są, moc 
pozytywnej energii również – nie 
pozostaje więc nam nic innego jak 
działać! Wierzymy, że będzie to 
„dobry początek” działania nowego 
stowarzyszenia. 

Projekt dofinansowany przez 
Fundację BGK w  programie „Na 
dobry początek!”.
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MARiA 
WABNO 

9 lutego br. 
na rozpo-
częcie 

ferii zimowych 
w Bibliotece 
Publicznej 
w Jodłówce 
Tuchowskiej 
zorganizo-
wano „Noc 
w Bibliotece”. 

Kolejny raz 
w  organizację 
w y d a r z e n i a 
w ł ą c z y ł a  s i ę 
Elżbieta Wiejacka 
ze szkolnej biblio-
teki. Jak zwykle 
też do udziału 
w  zabawie zapisała się duża grupa dzieci 
i młodzieży, a specjalnie dla nich biblioteka 
była otwarta od godziny 17.00 do 23.00. Dla 
32 uczestników opiekunowie przygotowali 
moc atrakcji m.in. konkurs plastyczny oraz 
recytatorski. Wielkie emocje towarzyszyły 
turniejowi piłkarzyków oraz grom w „gorący 
ziemniak” i „jeden z dziesięciu”, a zwycięzcy 
konkursów mogli liczyć na nagrody. Odbyło się 

także głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima. 
Można było pograć w gry planszowe, poukładać 
puzzle, skorzystać z konsoli X-box oraz z Inter-
netu. Organizatorzy oraz rodzice zadbali także 
o poczęstunek. Czas upłynął bardzo szybko 
i z żalem musieliśmy zakończyć spotkanie. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy pomogli w organi-
zacji oraz dzieciom i młodzieży za wspólną 
zabawę.

R e K L A M A
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Tuchowscy gitarzyści na 
przeglądzie w Bobowej

GABRieLACZUBA  

W dniach 12-13 lutego br.  
uczniowie Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tuchowie brali 

udział w II Zimowym Przeglądzie 
Gitarowym w Bobowej.

Głównym punktem II Zimowego Prze-
glądu Gitarowego były przesłuchania w dwóch 
kategoriach. Gitarzyści z tuchowskiej szkoły 
muzycznej z klas Aleksandra Manasterskiego, 
Grzegorza Kłaka oraz Wojciecha Gurgula 
występowali w  drugiej kategorii. Młodzi 
wykonawcy w ramach przeglądu uczestniczyli 
także między innymi w wykładzie ,,Tradycyjne 
struny” Piotra Aleksandra Nowaka, warszta-
tach scenicznych ,,Techniki aktorskie przy-
datne muzykowi” Anny Siek oraz w wykła-
dzie dotyczącym budowy i historii dawnych 
instrumentów strunowych prowadzonym 
przez lutników Piotra i Pawła Kowalczów. 

Zwieńczeniem prze-
glądu był koncert fina-
łowy, na którym nastą-
piło oficjalne wręczenie 
nagród, koncert wyróż-
nionych uczestników 
oraz koncert zespołu 
LuteDuo w składzie: Anna 
Kowalska i Anton Birula. 
Duet lutniowy zaprezen-
tował szereg dzieł takich 
dawnych twórców, jak 
Sylvius Leopold Weiss, 
Alessandro Piccinini, 
Gaspar Sanz czy Santiago 
de Murcia.

Tuchowscy gitarzyści zdobyli szereg 
nagród: Julita Pieniądz nagrodę I stopnia, 
a Karolina Czajecka, Gabriela Czuba oraz 
Jan Niziołek – nagrody II stopnia. Warto 
podkreślić, że wśród nagrodzonych znajduje 
się dwójka laureatów innego konkursu –  
XII Festiwalu Młodych Gitarzystów w Kolbu-
szowej, na którym w grudniu zeszłego roku 
Julita Pieniądz i Jan Niziołek zdobyli nagrody 
I stopnia. 

Zimowy Przegląd Gitarowy w Bobowej 
jest jednym z wielu wydarzeń muzycznych 
mogących być miłą propozycją spędzenia 
wolnego czasu, zwłaszcza dla sympatyków 
gitary klasycznej. Zachęcam do śledzenia 
koncertów i różnych imprez muzycznych na 
stronach internetowych okolicznych szkół 
muzycznych, a miłośników gitary i muzyki 
kameralnej zapraszam już teraz na odbywa-
jące się 12 maja br. II Tuchowskie Kameralia 
Gitarowe, które organizuje Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Tuchowie.

Noc w Bibliotece
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Cieszymy się bardzo, 
że udało nam się po raz 
trzeci zorganizować 

Bezpieczne Ferie z OSP 
w Mesznej Opackiej. 

Jak się dowiedzieliśmy nasze 
działania inspirują innych do pracy 
z dziećmi, wolontariatu społecznego 
i aktywnego spędzania wolnego czasu, 
co sprawia nam wielką radość. Jako 
jednostka OSP wraz z dyrektor PSP 
w Mesznej Opackiej Urszulą Hajdugą 
promujemy aktywny i zdrowy sposób 
spędzania wolnego czasu. Pomysł tego 
rodzaju zajęć z dziećmi w naszej wsi 
wziął się z zainteresowania tenisem 
stołowym i  przy okazji sukcesami 
Macieja Nalepki, który jest naszym 
mentorem. Nie udałoby się nic, gdyby 
nie cudowne dzieciaki, chętne do wsta-
wania rano nawet w czasie ferii zimo-
wych, rodzice, druhny i druhowie z OSP, 
którzy musieli brać urlopy w pracy, aby 
nam pomóc, przyjaciele straży nie tylko 
z naszej wsi, sponsorzy, liczna starsza 
część Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Mesznej Opackiej, osoby prywatne. 
Dziękujemy wszystkim za wspaniałą 
zabawę, za przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa, za uważne słuchanie grupy 
4BIKE kolarzy z Lubaszowej-Siedliska-
-Zabiele, sportowe zachowanie 
podczas rozgrywek. Burmistrzowi za 
niespodziankę w  postaci wizyty na 
zabawie karnawałowej otwierającej 
III Bezpieczne Ferie z OSP i szalone 
tańce oraz sesję zdjęciową z dziećmi 
i  strażakami. Polecamy wszystkim 
dużym i małym rozgrywki „Szaleń-
stwo w rajstopach”, które stały się hitem 
tegorocznych ferii. 18 lutego 2018 roku 
w Domu Strażaka miał miejsce kier-
masz ciast i ciasteczek walentynkowych. 
Można było zobaczyć na nim m.in. 
artystycznie udekorowane przez dzieci 
podczas ferii ciasteczka – serduszka, 
napić się herbaty i kawy, spróbować 
domowego chleba i innych smakołyków.

III Bezpieczne Ferie z OSP Meszna 
Opacka dobiegły końca i chociaż bolą 
nas nogi, w  domowych lodówkach 
pusto, pająki myślą, że się wyprowa-
dziliśmy, obiad ostatnio był tydzień 
temu, a przespana cała noc to odległe 
wspomnienie… było dla nas wielką 
radością malować z  dziećmi kartki 
walentynkowe, tańczyć, grać, przygo-
towywać im posiłek, sędziować mecze 
i turnieje, dekorować ciastka, patrzeć na 
uśmiechnięte buzie lub słuchać… „Już 
jest 12.00? Jeszcze nieeeee!” , „To już 
koniec??? O nie!”, „Ja nie idę do domu!”. 

Każdemu, kto dołożył starań, by 
nas wesprzeć, DZIĘKUJEMY! 

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji na stronie OSP Meszna Opacka.

Organizatorzy

iii Bezpieczne Ferie z OSP 
Meszna Opacka zakończone!

Zabawa karnawałowa 
w Lubaszowej
ANNACUDEK 

Podczas tegorocznej 
zabawy karnawa-
łowej przenieśliśmy 

się w fantastyczny i nieco 
dziwaczny świat Alicji 
w Krainie Czarów, w którym 
żyją bajkowe stwory, 
mówiące zwierzęta i śpie-
wające kwiaty. Dzieci 
w karnawałowych strojach 
mogły zamienić się nie tylko 
w tytułową postać Alicji, 
co znaczna część dziewcząt 
uczyniła, ale też przybrać 
postać Damy Kier, Kapelusz-
nika, Szalonego Królika czy 
Kota. 

Wszystkie dzieci, których stroje 
związane były z  tematem naszej 
zabawy zostały nagrodzone przez 

panią dyrektor. A po długich i burz-
liwych naradach jury wyłoniło 
najlepsze przebrania:

I miejsce: Milena Siwak jako Dama 
Kier,

II miejsce: Jakub Morąg jako 
Szalony Królik,

III miejsce: Malwina Gacek jako 
najmniejsza z wszystkich Alicji.

Wychowawcy zadbali o przepiękną 
dekorację oraz ciekawe konkursy, 
a  rodzice o  smaczne przekąski 
i długo wyczekiwane, słynne kanapki. 
Tańcom i zabawom nie było końca. 
A  za przyczyną pana Jana Duszy, 
jak za dawnych lat mogliśmy obej-
rzeć ciekawe przedstawienie. Tym 
razem była to sztuka pod tytułem Na 
Olimpie, w wykonaniu uczniów klas 
V i VI, którzy przenieśli nas do świata 
starożytnej Grecji, ośrodka kultu 
Zeusa. Występ zwieńczyła, znana na 
całym świecie, grecka Zorba.
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Bal karnawałowy dla „Nadziei” 
w Szkole Podstawowej w Siedliskach

W dniu 3 lutego br. 
Stowarzyszenie 
„Nadzieja” przybyło 

do Siedlisk na zaproszenie 
pani dyrektor Lucyny Jamki, 
grona pedagogicznego 
i uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego. 

Tradycyjny Bal karnawałowy 
odbywał się w  sali gimnastycznej 
pięknie udekorowanej w gwiazdki 
i serca. W okazjonalnym spotkaniu 
udział wzięli księża parafii Chrystusa 

Króla w Siedliskach i przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w  Tuchowie. 
Dla uczestników ksiądz katecheta 
odprawił mszę św. oraz wygłosił 
okolicznościową homilię o cierpieniu. 
Nie brakło słów otuchy i dobrych, 
pokrzepiających rad. Muzyczną 
oprawę liturgii zapewniali uczniowie 
szkoły. Po mszy św. osoby niepełno-
sprawne wesoło bawiły się na balu 
z uczniami szkoły i nauczycielami przy 
muzyce członków Stowarzyszenia 
„Moje Siedlisko”. Panie w krakow-
skich strojach tańczyły z  dziećmi. 
Niespodziankę sprawił św. Mikołaj 

z prezentami. Bardzo smakował przy-
gotowany poczęstunek. 

Stowarzyszenie „Nadzieja” dzię-
kuje dyrekcji, gronu pedagogicznemu, 
pracownikom i  uczniom szkoły 
wraz z  rodzicami oraz wszystkim 
darczyńcom za chwile radości, za 
otwarte serce na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych i przekazaną „cegiełkę” 
na budowę ośrodka dla „Nadziei”. 

Marian Gut 
Prezes Stowarzyszenia 

„Nadzieja”

PieRWSZe 5 LAT ZA NAMiFundacja Miłosierdzia 
Im. Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego 

z siedzibą w Domu Zgro-
madzenia Sióstr Św. Józefa 
w Tuchowie została ustano-
wiona 15 stycznia 2013 roku 
aktem notarialnym przez  
s. Miriam Marię Bilską, 
zwaną Fundatorem.

Fundacja nie działa w celu osią-
gnięcia zysku. Celem Fundacji jest  
m.in.: działalność charytatywna, 
ochrona i promocja zdrowia, dzia-
łalność na rzecz osób niepełnospraw-
nych i starszych, promocja i organi-
zacja wolontariatu, szerzenie kultury 
i etyki katolickiej, podtrzymywanie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej. 

Mały jubileusz 5-lecia działal-
ności skłania do refleksji… Bazując 
głównie na potencjale, który tkwi 
w ludziach udało się naprawdę wiele. 
Beneficjenci, którymi są seniorzy – 
mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie i seniorzy z lokalnego 
środowiska doświadczają zasko-
czenia jakie przyniosło im życie; otóż 
zaprzeczają jakoby czekali już tylko 
na śmierć, bo pomimo swoich wielu 
ograniczeń, z ludźmi dobrej woli byli 
na wycieczkach autokarowych (Wado-
wice, Kraków), w teatrze, kinie, na 
scenie tuchowskiego Domu Kultury, 
na dróżkach różańcowych… 

Dzięki Spotkaniom z  Gościem 
Miesiąca poznali wielu ciekawych 
ludzi, którzy żyją w  Tuchowie lub 
zechcieli tu przyjechać. W spotka-
niach tych uczestniczyli zaintereso-
wani tematyką nie tylko z Tuchowa, ale 
i okolic, a Dom Pogodnej Jesieni bywał 
niejednokrotnie ośrodkiem kultury 
rozrywkowej Tuchowa. Rodziny wielo-
pokoleniowe od kilku lat biorą udział 
w corocznych imprezach, takich jak 
Pikniki Czerwcowe czy Kolędowanie 

z barszczykiem, których Fundacja jest 
współorganizatorem.

Pod patronatem Burmistrza 
Tuchowa Fundacja organizuje dwa 
razy w roku na tuchowskim Rynku 
kiermasze, na wiosnę Wielkanocny 
i w grudniu …Żeby Betlejem zaczęło 
się w Tuchowie… .

Kilkadziesiąt osób wzięło udział 
w każdym z trzech zadań publicz-

nych współfinansowanych przez 
Gminę Tuchów Aktywizacja seniorów 
z udziałem wolontariatu młodzieżo-
wego. Dzięki nim wszyscy na nowo 
poznali lub utrwalili w swojej pamięci 
historię Tuchowa i jego atrakcje tury-
styczne.

Od początku, z  powodzeniem 
realizowana jest idea krzewienia 
wolontariatu, obecnie przez wspa-

niałą młodzież z  Gimnazjum  
im. Bohaterów Bitwy pod Łowczów-
kiem w Pleśnej oraz dzieci i młodzież 
z Zespołu Szkół w Tuchowie. 

Od 24 czerwca 2015 roku Fundacja 
posiada status OPP. Za pozyskane 
fundusze z odpisu 1 % podatku, za 
który BARDZO DZIĘKUJEMY, daro-
wizn oraz realizacji zadań publicznych 
zakupiono m. in.: 

•	 aparat fotograficzny,
•	 parasol ogrodowy dwufunkcyjny: 

przeciwdeszczowy i przeciwsło-
neczny,

•	 kamizelki i parasole z logo Fundacji,
•	 sprzęt wspomagający pielęgnację 

chorych:
- wózek toaletowy,
- łatwoślizgi do bezpiecznego prze-
mieszczania chorych z ograniczoną 
ruchomością lub jej brakiem,

•	 podnośnik transportowo-kąpie-
lowy SENTA PUR,

•	 sprzęt doposażający salę rehabi-
litacyjną Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie:
- bieżnia rehabilitacyjna,
- stacjonarny rowerek poziomy,
- drabinki rehabilitacyjne,
- doposażenie do UGUL-a.
Zapraszamy na naszą stronę inter-

netową http://dpjtuchow.webd.pl/
W imieniu Zarządu Fundacji

Zdzisława Krzemińska

Pamiętasz taki dom?
Pamiętasz taki dom ukryty pośród drzew
zielenią letnich spraw i ludzkich zwykłych serc?
Dwie izby, kuchnia, sień i ganek z przodu ten,
na ganku krzesła, stół, dwa koty – szczęścia pół.

Pozostał dziś krzak bzu i parę starych zdjęć,
lecz w sercach naszych chęć do tych dziecinnych miejsc.
Tysiące zdarzeń, słów, milion przebłysków, chwil,
uśmiechów, płaczu, spraw o których ciągle śnisz.

To nic, że czasem łza pokrywa twoją twarz,
to nic, że wspomnień mgła osnuwa dom i żal.
Wesoły śmiech tam trwa i biega młodość twa
i dudni życie nam przez wiele, wiele lat.

Pamiętasz taki dom babcię i matkę swą,
dziadka i ojca wóz i konia, parę kóz.
I wielkie serce – dom gdzie chleb i ciepło rąk,
mleko, a w piecu drwa niech o nim pamięć trwa.

   Janina Halagarda, 7 stycznia 2018 r. 

Matka Boska 
na twej drodze

Matka Boska w lesie stoi.
Nigdzie się nie śpieszy…
Czas ją pajęczyną spowił,
liść przysłonił oczy.
Ale ona czeka.
Na swym ręku syna trzyma.
Jak ciebie… 
Gdy jesteś w potrzebie.

   Janina Halagarda, 2 listopada 2015 r.

Kartki z kalendarza - luty



MONiKAZIOMEK-SARAD
AGNieSZKACETNAROWSKA

2 lutego 2018 roku, jak co 
roku w siedliskim przed-
szkolu została zorgani-

zowana uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. W tym 
dniu dzieci z oddziałów 
przedszkolnych zaprosiły 
swoje kochane babcie 
i dziadków. Wszystkich 
przybyłych gości powitała 
pani dyrektor Lucyna Jamka.

Dzieci przygotowały dla swoich 
dziadków specjalny program arty-
styczny, recytowały wiersze, śpiewały 

piosenki i tańczyły. Niejednej babci 
i dziadkowi łezka kręciła się w oku. 
To był naprawdę wyjątkowy dzień, 
pełen uśmiechu, radości i  dumy. 
Szczęśliwe i rozpromienione twarze 
babć i dziadków po raz kolejny ukazały 
nam, jak ważne są takie spotkania 

i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 
Po występie dzieci wręczyły swoim 
ukochanym babciom i  dziadkom 
własnoręcznie wykonane upominki. 
Następnie niecodzienni goście zostali 
zaproszeni na herbatę i słodki poczę-
stunek przygotowany przez rodziców.
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eLŻBieTAWRONA 

8 lutego w Szkole Podsta-
wowej w Siedliskach 
odbył się kolejny,  

XV Bal Ekologiczny. 

Hasłem tegorocznego balu było: 
KUPUJ ŚWIADOMIE! Tradycyjnie 
bal rozpoczął się pokazem mody ekolo-
gicznej. Jak co roku młodzi projektanci 
musieli zmierzyć się z trudnym wyzwa-
niem – zaprojektować  stroje stworzone 
wyłącznie z surowców wtórnych. Ten 
oryginalny materiał pobudził ich twórczą 
wyobraźnię, a jury miało ciężkie zadanie, 
gdyż każdy strój zachwycał! Gratulujemy 
modelom i modelkom ich wspaniałych 
kreacji! Królową Balu została Dominika 
Kordela z kl. III a, Królem Balu został 
Wiktor Jagiełło z kl. II a. Wszyscy uczest-
nicy pokazu otrzymali wspaniałe nagrody 
ufundowane przez Radę Rodziców! 
Należy również wspomnieć, że tradycją 
siedliskich EKO BALI są kotyliony, 
które wykonuje Samorząd Uczniowski 
i rozprowadza wśród uczestników balu. 

Hasło tegorocznego balu miało na 
celu zachęcić wszystkich do kupowania 
zdrowych produktów i zdrowo się odży-
wiać, korzystając z aplikacji ZDROWE 
ZAKUPY.

Nie wszystkie produkty dostępne 
w  sklepach są dla nas jednakowo 
zdrowe. Część z nich zawiera sztuczne 
konserwanty, emulgatory, stabilizatory, 
zagęstniki oraz inne E składniki, które 
mogą mieć niekorzystny wpływ na nasz 
organizm. Z drugiej strony nie wszystkie 
E dodatki są szkodliwe – np. E-300 to 
witamina C. Jeżeli chcemy uniknąć 

niepożądanych składników w żywności 
to aplikacja ZDROWE ZAKUPY może 
nam w tym pomóc. Możemy ją zainsta-
lować w naszych telefonach komórko-
wych i korzystać z niej w czasie zakupów.

Bal Ekologiczny w Siedliskach

Babciu! Dziadku! Kocham Was!

uczniowie z Siedlisk 
w Operze Krakowskiej
HALiNAPIOTROWSKA

Jest to jeden z najpopu-
larniejszych w świecie 
baletów klasycznych 

– opowieść o dziewczynce 
Klarze, która za sprawą 
gwiazdkowej zabawki, 
dziadka do orzechów, 
wędruje przez baśniową 
krainę cudowności, gdzie 
wszystko jest możliwe, jak 
we śnie... 

Baśń o Dziadku do Orzechów i Królu 
Myszy napisał w 1816 r. niemiecki 
poeta, pisarz, muzyk i malarz w jednej 
osobie E.T.A. Hoffmann. Jej francuska 
adaptacja pióra Aleksandra Dumasa 
(ojca) zainspirowała twórców w Teatrze 
Maryjskim w Petersburgu. Baletowy 
kształt baśni powstał w wyobraźni ojca 
rosyjskiej szkoły tańca Mariusa Petipy, 
skomponowanie muzyki powierzono 
Piotrowi Czajkowskiemu. Premiera 
„Dziadka” odbyła się w 1892 r.

Twórcą krakowskiego przedsta-
wienia jest Emil Wesołowski, wybitny 

polski choreograf, od 30 lat związany 
z Teatrem Wielkim Operą Narodową 
jako tancerz, dyrektor baletu i autor 
przedstawień. Scenografia Marka 
Grabowskiego poprowadziła widzów 
przez baśniowe światy, a  Maria 
Balcerek zaprojektowała blisko 
dwieście bajecznych kostiumów. To 
była duchowa uczta. Nie można było 
się nasycić wspaniałym występem 
Macieja Pluskowskiego w  roli 
Drosselmeyera, z białymi włosami 
a  la Legolas z  Władcy Pierścieni, 
cudowną Klarą, w którą wcieliła się 
Clara Ushizaka czy uroczą ciotką 
Klary – Maliką Tokkozhiną nie zapo-
minając również o Dziadku do orze-
chów czyli Dzmitrym Prokharau, nie 
ujmując wyjątkowości pozostałym 
artystom. Cóż … popisy solistów 
przykuwały uwagę, ale również 
sceny bitwy ołowianych żołnie-
rzyków z myszami, „Taniec rosyjski” 
czy „Taniec arabski…”. Tę niezwykłą 
przyjemność podziwiania owego 
baletu, 18 stycznia,  miała grupa  
38 uczniów oraz 4 opiekunów ze 
Szkoły Podstawowej w Siedliskach.
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DZieŃ SZeŚCiOPĄKA
(nie mylić z sześciopakiem)

WSZYSTKIE DIETY DZIŚ NA BOKU
TŁUSTY CZWARTEK JEST RAZ W ROKU

ANNACICHY 

Tradycyjne, pieczone, 
drożdżowe, serowe, 
z dziurką i bez, z różą 

albo z budyniem… wszystko 
w tym dniu dozwolone. Ma 
być słodko, tłusto i kalo-
rycznie. Tłusty czwartek 
zwany inaczej zapustami 
lub „babskim combrem” 
przypada w ostatni czwartek 
przed wielkim postem. 
Według tradycji w tym 
dniu dozwolone jest obja-
danie się, a według jednego 
z przesądów, jeżeli ktoś 
nie zje ani jednego pączka 
w tłusty czwartek, temu nie 
będzie się wiodło w życiu.

Zgodnie z tradycją tego dnia i u nas 
w  przedszkolu było obowiązkowo 
pączkowo. Zadania z pączkiem w roli 
głównej. Było więc liczenie pączków, 
łączenie takich samych pączków, ryso-
wanie odpowiedniej liczby pączków 
na talerzu, kolorowanie pól z liter-
kami, które są potrzebne do napisania 
wyrazu PĄCZEK. Na drugie śnia-
danie oczywiście pączki lub faworki. 
Przedszkolaki robiły też swoje własne 
słodkie wyroby z masy solnej. Potem 
nakładały różnokolorowe polewy 
i posypki. 

Tak więc działaliśmy zgodnie 
z  tradycją. Zaczęliśmy od sześciu, 
a skończymy… kto wie.

Jest okrągła niczym koło
Z nią jest smacznie i wesoło
Pachnie warzyw całą gamą
Lubię ją zjadać z mamą.

ANNACICHY 

Chyba nie ma takiej 
osoby, która nie lubi-
łaby pizzy. 

Nic więc dziwnego, że ten okrągły 
przysmak doczekał się swojego 
święta. Chociaż pizza kojarzy się 
nam z Włochami, to pierwsze 
chlebki posmarowane oliwą z ziołami 
pochodzą od Greków. Włosi dodali 
w późniejszym czasie sos pomido-
rowy. Najbardziej znaną odmianą jest 
margarita, czyli pizza z pomidorami 
i serem mozarella. Wzięła ona swoją 
nazwę od imienia królowej Małgo-
rzaty Sabaudzkiej, której swój wyrób 
zadedykował kucharz Rafaello Espo-
sito w 1889 roku.

Przedszkolaki też świętowały 
Międzynarodowy Dzień Pizzy. Na 
początek zapoznały się z kilkoma 
informacjami dotyczącymi tego 
przysmaku, a także z kilkoma cieka-
wostkami. Zawitaliśmy do Włoch 
– kraju, z którym kojarzy nam się 
pizza. Najfajniejszą częścią było 
własnoręczne przygotowanie pizzy. 
Przedszkolaki dostały kawałek ciasta, 
który trzeba było odpowiednio ufor-
mować i zapełnić dowolnymi dodat-
kami. Każdy mógł przyrządzić pizzę 
według własnego gustu. Podczas 
pieczenia aromat rozszedł się po całej 
szkole. Pozostali uczniowie podążając 
za zapachem szukali jego źródła.  
W porze drugiego śniadania degu-
stowaliśmy swoje kulinarne dzieła. 

Była też pizzowa zabawa. Dzieci 
wycinały z papieru różne dodatki 
do pizzy: pomidorki, pieczarki, 
serek, paprykę, papryczki chili, 

cebulę, salami, oliwki i kukurydzę. 
Potem zrobiliśmy gigantyczną pizzę 
z chusty animacyjnej. Na zakoń-

czenie przedszkolaki otrzymały 
dyplom za udział w zabawach 
podczas Dnia Pizzy.

DZieŃ PiZZy

Biesiada z Babcią 
i Dziadkiem
ANNASMOLIŃSKA-
BARANOWSKA

Styczeń to miesiąc, 
w którym swe święto 
obchodzą babcie 

i dziadkowie na całym 
świecie. 

Dla uczczenia tej okazji w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Łowczowie, w  ramach realizo-
wanego projektu „Kreatywnie-
-rodzinnie!”, zorganizowane zostały 
warsztaty kulinarne pod hasłem 
„Smaki jak u  babci”, podczas 
których babcie i  dziadkowie wraz 
ze swymi wnukami przystąpili do 
wspólnego gotowania. Tego dnia 
w  kuchni królowały tradycyjne, 
regionalne dania, takie jak: pierogi, 
ciasta drożdżowe, kruche ciasteczka, 
rogaliki, „mordonie”, „prołziaki” 
oraz żurek. Wszystkie potrawy 
przygotowane zostały pod czujnym 
okiem pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich w  Łowczowie, bez których 
wsparcia nie byłoby tak smacznie.  
Po pracowitym przedpołudniu 
spędzonym w  kuchni, wnuczęta 
wraz ze swymi gośćmi przystąpili 
do wspólnego biesiadowania przy 
obficie zastawionym stole. Dzieci 
przygotowały dla swych najbliższych 
niespodziankę – życzenia taneczno-
-wokalne, którymi wyraziły swą 
miłość, radość i wdzięczność jaką 
czują do swych babć i dziadków. Jak 

przystało na okres karnawałowy nie 
zabrakło wspólnych pląsów i tańców.  
Spotkanie to nie tylko kulinarna przy-
goda, ale przede wszystkim dosko-
nała okazja do wzmacniania więzi 
rodzinnych oraz integracji społecz-
ności lokalnej.

Dziękujemy wszystkim wspa-
niałym babciom i  dziadkom za 
przybycie, OSP w  Łowczowie za 
udostępnienie lokalu, paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich za kulinarne 
wsparcie i  przede wszystkim pani 
dyrektor Kazimierze Snopkowskiej 
za pomoc, wsparcie i  życzliwość 
przy tworzeniu i realizacji projektu.  
Biesiada zorganizowana została 
dzięki środkom pozyskanym przez 
Stowarzyszenie „Róbmy swoje” na 
działania „Kreatywnie-rodzinnie!” 
w ramach X edycji programu „Na 
dobry początek” organizowanego 
przez Fundację BGK im. J. K. Stecz-
kowskiego.



Zioła sypkie, mieszanki ziołowe, 
wyciągi i nalewki, soki 100%, 
zioła w tabletkach, naturalne 
kosmetyki, zdrowa żywność 

SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY   
MGR TERESA SZYMAŃSKA

TUCHÓW, UL. MICKIEWICZA 1

PRODUKTY TRADYCYJNE:
Prołzioki – pochodzące z Pogórza 

Ciężkowickiego placki pieczone na 
blasze. Swoją nazwę zawdzięczają 
dodawanej do nich sodzie oczyszczonej, 
zwanej na Pogórzu Ciężkowickim 
„prołza”. Prołziok produkowany jest 
przez JOLANTĘ KRAMARCZYK 
z  gospodarstwa agroturystycznego 
WIMIKA w Kowalowej (gmina Ryglice) 
oraz MIECZYSŁAWA SOLARZA 
z  gospodarstwa agroturystycznego 
Paryja w Ołpinach (gmina Szerzyny).

Gomółki kowalowskie – pocho-
dzące z Kowalowej, nieduże, ususzone 
serki z  dodatkiem mięty. Gomółki 
produkowane są przez JOLANTĘ 
KRAMARCZYK z gospodarstwa agro-
turystycznego WIMIKA w Kowalowej.

WiKTORCHRZANOWSKI 

W niedzielę 25 lutego br. 
z okazji 37. rocznicy  
podpisania 

Porozumień Rzeszowsko-
Ustrzyckich odbyła się 
w bazylice mniejszej 
w Tuchowie uroczysta 
eucharystia, w której udział 
wzięli rolnicy 
i lokalni 
samorządowcy.

Po mszy św. 
w intencji ojczyzny, 
rolników i miesz-
kańców wsi nastą-
piło złożenie kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą ofiary katastrofy 
smoleńskiej, a następnie w auli św. 
Klemensa Hofbauera odbyła się 
konferencja z wykładem dr. Anto-
niego Kury nt. 100-lecia niepodle-
głości Polski.

Po konferencji Anna Czech – poseł 
na Sejm RP oraz Wojciech Petera – 
doradca ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi wręczyli odznaczenia „Zasłużony 
dla Rolnictwa”.

Uroczystości rocznicowe objęte 
zostały Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości.

Przypomnijmy, że w nocy z 18 na 
19  lutego 1981 roku w  Rzeszowie 
podpisano porozumienie między 
strajkującymi rolnikami, a władzami 
PRL. Podobne porozumienie podpi-
sano w Ustrzykach Dolnych o 6 rano 
20 lutego. Oba dokumenty, które prze-
szły do historii pod nazwą porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich, kończyły trwa-
jące półtora miesiąca strajki okupacyjne 
rolników w Rzeszowie i Ustrzykach 
Dolnych. Były czwartym i ostatnim 
– po Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu 
Zdroju – porozumieniem społecznym 

zawartym w latach 1980-81. Strajkujący 
wywalczyli m.in. gwarancje nienaru-
szalności chłopskiej własności wraz 
z prawem do dziedziczenia, zrównanie 
w prawach rolników indywidualnych 
z rolnictwem państwowym i spółdziel-
czym, zniesienie ograniczeń w obrocie 
gruntami rolnymi.

Władze PRL zgodziły się również 
na postulaty światopoglądowe, które 
dotyczyły swobody w budownictwie 
sakralnym oraz dostępu do praktyk 
religijnych na koloniach dla dzieci, 
w więzieniach i wojsku. Strajkujący 
uzyskali także zapewnienie zwiększania 
nakładu prasy katolickiej. W porozu-

mieniach rzeszowsko-ustrzyckich 
mówiono też o rozbudowie sieci szkół 
i przedszkoli oraz zmniejszeniu sprze-
daży alkoholu na wsi.

Podczas niedzielnej konferencji na 
stoisku informacyjno-promocyjnym 
zorganizowanym przez Dom Kultury 

w Tuchowie, przy 
wsparciu Mini-
sterstwa Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi 
prezentowane były 
produkty regio-
nalne, ekologiczne 
oraz tradycyjne, w tym m.in.:
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37. rocznica podpisania Porozumień Rzeszowsko-ustrzyckich

Kiełbasa tuchowska
Kiełbasa wiejska

ZAKŁAD 
RZEŹNICZO-WĘDLINIARSKI

„SAJDAK” SP.J. 
TUCHÓW, UL. DŁUGA 70

Pieczywo na zakwasie naturalnym, 
wyrabiane metodami naturalnymi, 
zawierające naturalne składniki, bez 
konserwantów, bez spulchniaczy

PIEKARNIA  
EWA WIĘCEK

TUCHÓW, 
UL. MICKIEWICZA 8

POGÓRZAŃSKIE MIODY

Miód wielokwiatowy nektarowy
Miód nektarowo-spadziowy 

z nektarów kwiatów i spadzi iglastej
Miód spadziowy ze spadzi iglastej

Zioła, herbatki, maści, krople
ziołowe, balsamy, suplementy diety,

miody, kosmetyki ziołowe,  
produkty pszczele,  

zioła ojca Klimuszki,  
zioła ojca Grzegorza,  

zdrowa żywność, soki, oleje

SKLEP ZIELARSKI „HERBAWIT”
TUCHÓW, UL. MICKIEWICZA 13

Wszystkim w/w firmom, organiza-
cjom i osobom serdecznie dziękujemy 
za pomoc i współpracę przy przygoto-
waniu punktu informacyjno-promo-
cyjnego.
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TERESASZYMAŃSKA 
ALeKSANDeRKAJMOWICZ 
Leszczyna jak menada z zielonymi berły, 
Ubranymi, jak w grona, w orzechowe perły.
 /A. Mickiewicz  

III księga Pana Tadeusza/

Leszczyna pospolita 
(Corylus avellana) to 
występujący u nas 

powszechnie wysoki  
(do 8 m) krzew liściasty.

 Jest ważnym składnikiem piętra 
podszytu w  lasach liściastych 
i mieszanych. Rośnie też w zagajni-
kach, zaroślach na skraju lasów, na 
porębach, od gór aż do morza. Lubi 
stanowiska widne i nasłonecznione, 
toleruje również cień, ale wtedy słabo 
owocuje. W Polsce występuje jeden 
dziko rosnący gatunek – leszczyna 
pospolita. Na obszarze występowania 
(Eurazja i Ameryka Północna) rośnie 
ok. piętnaście gatunków.

Łacińska nazwa gatunkowa – avel-
lana, pochodzi od starorzymskiego 
miasta Abella, słynącego z orzechów. 
W  Polsce takim „orzechowym” 
miastem była Legnica położona 
przy szlaku handlowym biegnącym 
z zachodu na wschód Europy. W XVI 
i XVII wieku odbywały się tam znane 
z obfitości produktów spożywczych 
jarmarki. Jednym z głównych towarów 
były orzechy laskowe i cieszący się 
wielką renomą olej z tych orzechów 
(dziś wraca znowu do łask).

Leszczyna zakwita w zależności 
od warunków pogodowych w lutym, 
marcu. Na bezlistnych gałęziach 
widoczne są z daleka leszczynowe 
bazie. Są to kwiatostany męskie, które 
zawiązały się już latem ubiegłego 
roku i cierpliwie czekały przez całą 
jesień i zimę aż nadejdzie przedwio-
śnie i będą mogły zakwitnąć. Kwiaty 

żeńskie są ukryte w pączkach, bardzo 
podobnych do pączków liściowych. 
Gdy kwitną, to z  pąka wychylają 
się nitkowate, czerwone znamiona 
słupka. Chcąc je zobaczyć trzeba 
podejść blisko krzaka, gdyż są niepo-
zorne i nie rzucają się w oczy tak jak 
kwiatostany męskie – bazie.

Leszczyna jest rośliną wiatro-
pylną, posiadającą do takiego zapy-
lenia specjalne przystosowania. Są 
to: wiotkie, długie bazie, ogromne 
ilości pyłku (w jednej kotce leszczyny 
znajduje się ok. 4 miliony ziaren 
pyłku), pyłek łatwo dostaje się na 
znamiona słupka, gdyż nie ma jeszcze 
liści. Pszczoły (jeżeli są odpowiednie 
warunki pogodowe) mogą zebrać 
pyłek z leszczyny, który jest dla nich 
niesłychanie cenny i stanowi pierwszy 

na przedwiośniu pokarm. Owocami 
leszczyny są orzechy. Dojrzewają od 
września do października i wypadają 
z otaczających je okryw. Są smaczne 
i bardzo zdrowe. Należą do najbar-
dziej suchych owoców. Zawierają dużo 
błonnika, białko, nienasycone kwasy 
tłuszczowe, oraz cenne dla organizmu 
pierwiastki takie jak: fosfor, potas, 
magnez, wapń i żelazo. Od wieków 
uważano, że odżywiają mózg, rozwi-
jają pamięć, inteligencję, zwiększają 
odporność na stres. Są wysokokalo-
ryczne. Orzechami laskowymi żywi 
się również wiele zwierząt (np. myszy, 
wiewórki, orzesznice, dzięcioły, orze-
chówki i inne).

Ze względu na orzechy, ich smak 
i właściwości odżywcze, leszczyna 
jest systematycznie uprawiana już od 

starożytności. Drewno leszczynowe 
mimo, że nie ma większej wartości 
opałowej jest od dawna bardzo 
przydatne człowiekowi. Wyrabia się 
z niego trzonki do różnych narzędzi, 
w przeszłości robiono z niego kije 
wędkarskie, kijki narciarskie, łuki, 
biczyska, obręcze. Słynne z trwałości 
były leszczynowe laski. 

Leszczynowe drewno było dawniej 
głównym surowcem do wyrobu 
prochu strzelniczego. Obecnie wypala 
się je na węgiel rysunkowy. Służy też 
(sporadycznie) do tworzenia prowizo-
rycznych ogrodzeń (tzw. ogrodzenie 
chrustowe) oraz na faszynę. 

Władysław Szafer – wybitny 
polski uczony botanik, badacz roślin, 
społecznik, współtwórca ogrodu 
botanicznego w Krakowie, znawca 

geografii i systematyki roślin, twórca 
polskiej paleobotaniki – wykazał na 
podstawie badań metodą analizy 
pyłkowej, że leszczyna na terenie 
Polski rosła na pewno już 10.000 lat 
p.n.e. W  Tuchowie mamy ulicę 
Władysława Szafera. Jest to zasługa 
śp. Maksymiliana Piątka, długolet-
niego nauczyciela biologii w tutej-
szym Liceum Ogólnokształcącym, 
który był uczniem profesora Szafera 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. 

Leszczyna zadomowiła się także 
w  naszej kulturze. Często wystę-
puje w literaturze (np. przywołany 
na wstępie cytat z Pana Tadeusza). 
Kiedyś dzieci w szkole uczyły się na 
pamięć wierszyka M. Konopnickiej 
„... dalej śmieszki na orzeszki, dalej 
razem w las... Już leszczyna się ugina, 
woła, woła nas...”. Babcia Czerwonego 
Kapturka z baśni braci Grimm miesz-
kała w domku pod trzema dębami, 
otoczonym leszczynowym żywo-
płotem. 

Wcale nie tak dawno (2004 rok) 
Wojciech Młynarski napisał wiersz 
dedykowany Zbigniewowi Herber-
towi pt. Moje ulubione drzewo, 
w którym doskonale oddaje właści-
wości leszczyny: 
Moje ulubione drzewo – leszczyna, 
leszczyna.
Jak ją za mocno przygiąć w lewo – to 
w prawo się odgina,
A jak za mocno przygiąć ją w prawo 
– to w lewo bije z wprawą,
...
Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa 
– Prostuje się zajadła,
Trzeba by cały las wykarczować – żeby 
padła...

CieKAWe ROŚLiNy MiASTA i GMiNy 
Gdy zakwita leszczyna to znak, że w przyrodzie zaczyna się przedwiośnie  

Leszczyna pospolita (Corylus avellana)
- krzewy przy ul.Leśnej

Leszczyna pospolita
- kwiaty męskie

Zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami 

(rozporządzenie UE  
nr 809/2014), od 2018 r.  
wnioski o dopłaty 
bezpośrednie 
składane są w formie 
elektronicznej na 
udostępnionym przez 
ARiMR formularzu 
geoprzestrzennym 
wniosku o przyznanie 
pomocy. Służy do tego 
aplikacja eWniosekPlus, 
dostępna od 15 marca 
na stronie internetowej  
www.arimr.gov.pl.

Rolnicy składają wnioski 
za pośrednictwem formularza 
geoprzestrzennego wniosku 
o przyznanie pomocy w terminie  
od 15 marca do 15 maja 2018 r. 

Aplikacja eWniosekPlus 
prowadzi rolnika przez cały 
proces składania wniosku. Wypeł-
nianie wniosku rozpoczyna się od 
wyrysowania upraw na działkach 
referencyjnych (ewidencyjnych) 
spersonalizowanych na podstawie 
wniosku o przyznanie płatności 
na rok 2017 lub na dodanych 
nowych działkach referencyjnych. 
Po wyrysowaniu uprawy rolnik 
zaznacza płatność, o którą ubiega 
się do danej uprawy. Może dodać 
niezbędne załączniki, a pozostałe 
dane we wniosku wypełniane są 
automatycznie przez aplikację.

Celem wprowadzenia takiej 
formy składania wniosków jest 
przede wszystkim:

– zapobieganie błędom popeł-
nianym przez beneficjentów 
podczas zgłaszania powierzchni 
użytków rolnych;

– wzrost skuteczności admini-
stracyjnych kontroli krzyżowych;

– dostarczenie bardziej 
dokładnych informacji prze-
strzennych, przekazanych za 
pomocą formularzy geoprze-
strzennego wniosku o  przy-
znanie pomocy, a co za tym idzie, 
bardziej wiarygodnych danych 
do celów monitorowania i oceny.

Dodatkowo, kontrole wstępne 
przeprowadzone w  aplikacji 
eWniosekPlus pozwolą na skory-
gowanie danych w terminie skła-
dania wniosków, bez ryzyka kar 
wynikających między innymi 
z przedeklarowania powierzchni 
spowodowanego deklaracją 
powyżej maksymalnego kwali-
fikowanego obszaru – MKO 
(dawny PEG), deklarowania tej 
samej powierzchni przez więcej 
niż jednego rolnika.

Logowanie do aplikacji 
eWniosekPlus:

Rolnicy, którzy posiadają 
login i kod dostępu do aplikacji 
eWniosek (aplikacja działająca 
w latach 2015-2017) będą mogli 
zalogować się do aplikacji eWnio-
sekPlus.

Rolnicy nie posiadający 
loginu i  kodu dostępu, przy 
pierwszym logowaniu do apli-
kacji eWniosekPlus muszą podać 
trzy dane weryfikacyjne:

– numer identyfikacyjny 
(numer producenta nadany przez 
ARiMR),

– kwotę ostatniego przelewu 
otrzymanego z ARiMR, zrealizo-
wanego w roku 2017 (w przypadku 
braku płatności w roku 2017 należy 
wprowadzić wartość 0),

– 8 ostatnich cyfr numeru 
rachunku bankowego (numer 
rachunku bankowego zgodny 
z numerem w ewidencji produ-
centów ARiMR).

Wskazane jest również 
podanie adresu e-mail, na który 
będą przekazywane powiado-
mienia.

Zgodnie ze zmianami 
w  ustawie o  płatnościach 
w  ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz niektó-
rych innych ustaw, w  2018  r., 
zamiast wniosku o przyznanie 
płatności bezpośrednich i płat-
ności niezwiązanej do tytoniu, 
rolnik może złożyć oświadczenie, 
w którym potwierdzi brak zmian. 
Rolnik może złożyć Oświadczenie 
zamiast wniosku, jeżeli zawarta 
we wniosku złożonym w roku 
2017 powierzchnia gruntów 
ornych wynosiła mniej niż 10 ha 
i ubiegał się on wyłącznie o:

– jednolitą płatność obszarową, 
płatność za zazielenienie, płatność 
dodatkową, płatność związaną do 
powierzchni uprawy chmielu, płat-
ność do owiec, płatność do kóz, 
płatność niezwiązaną do tytoniu,

– płatności dla obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ogra-

niczeniami 
( p ł at n o ś ć 
O N W ) 
( P R O W 
2014-2020),

– wypłatę 
pomocy na 
zalesianie (PROW 2007-2013),

– premię pielęgnacyjną 
i premię zalesieniową (PROW 
2014-2020).

W  przypadku złożenia 
oświadczenia uznaje się, że rolnik 
złożył na 2018 r. wniosek o przy-
znanie tych płatności bezpośred-
nich i  płatności niezwiązanej 
do tytoniu, o które ubiegał się 
w poprzednim roku.

Oświadczenie składa się 
w terminie od dnia 15 lutego 
do dnia 14 marca 2018 r. na 
formularzu opracowanym 
i udostępnionym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Termin na złożenie 
oświadczenia nie podlega przy-
wróceniu.

Złożenie wniosku w formie 
papierowej będzie możliwe 
wyłącznie dla tych rolników, 
którzy nie są w  stanie złożyć 
wniosku w  wersji elektro-
nicznej i jednocześnie nie mogą 
skorzystać z pomocy doradców 
(Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego oraz Izba Rolnicza), bądź 
z pomocy technicznej, zapew-
nionej w  Biurze Powiatowym 
ARiMR.

uwaga rolnicy: nowe zasady 
składania wniosków w ARiMR

Bezpieczne  
gospodarstwo 
rolne – konkurs 
dla rolników 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego zaprasza do wzięcia 
udziału w XVI Ogólnokrajowym 

Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne.
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Bezpłatne badania 
jelita grubego

Jeżeli jesteś w sile wieku pomiędzy 50. a 65. 
rokiem życia lub osobą w wieku 40-49 lat, 
zaliczaną do grupy podwyższonego ryzyka 
z powodu występowania w rodzinie 
przypadków nowotworu jelita grubego 
to zgłoś się na bezpłatne badania 
i upewnij się, że wszystko jest dobrze !

R e K L A M A

Szansa na kompleksową opiekę 
w Wierzchosławicach
Ostatni dzwonek, aby - 

na dotychczasowych 
zasadach – skorzystać 

ze świadczeń innowacyjnej 
placówki służby zdrowia dla 
seniorów. Dobiega końca 
realizacja pilotażowego 
projektu Twoja droga 
do zdrowia. Dzienny 
Dom Opieki Medycznej 
w Wierzchosławicach 
prowadzony przez Centrum 
Zdrowia Tuchów udzielił 
dotychczas pomocy blisko 
80 pacjentom, większość 
stanowiły osoby po 65. 
roku życia. W dni robocze 
od rana do popołudnia 
korzystają oni z opieki 
i terapii specjalistów. 
Otrzymują także posiłki, 
w wielu przypadkach 
mają zapewniony dojazd. 
Wszystkie świadczenia są 
bezpłatne, a w sprawie 
rekrutacji należy 
telefonować pod numer  
882 139 607. 

Na kwalifikację mogą liczyć osoby 
po leczeniu w szpitalu, które zakoń-
czyło się w ciągu minionego roku. 
Ich sprawność powinna oscylować 
w  zakresie od 40 do 60 punktów 
w tak zwanej skali Barthel. DDOM 
w  Wierzchosławicach działa od 
grudnia 2016 roku. Już kilka miesięcy 
po uruchomieniu placówki zaobser-

wowano wymierne efekty terapii, 
dotyczące poprawy czynności 
ruchowych pacjentów. Tę formę 
opieki można szczególnie polecić 
osobom, które mają wiele problemów 
medycznych. Zazwyczaj korzystają 
oni z usług kilku specjalistów. Nie 
zawsze te działania są właściwie koor-
dynowane. Zespół wierzchosławickiej 
placówki składa się z lekarzy specjali-
stów: geriatry i rehabilitanta, a także 
z: psychologa, farmaceuty, logopedy, 
terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty, 
dietetyka, opiekunów medycznych 
i pielęgniarek. Pozwala to na reali-
zację całościowego, holistycznego 
spojrzenie na kłopoty zdrowotne. 
Sytuacja pacjenta jest analizowana 
w kontekście jego rodziny czy środo-
wiska. W efekcie u części pacjentów 
uzyskano lepszą kontrolę nad nadci-

śnieniem czy cukrzycą, odnotowano 
widoczne postępy w zakresie leczenia 
ran. Ponadto świadczenia Dzien-
nego Domu są szczególnie polecane 
dla osób z umiarkowaną niepełno-
sprawnością ruchową i funkcjonalną. 
Placówka dysponuje bowiem rozbu-
dowanym działem rehabilitacji. Dla 
seniorów, którzy z  narastającymi 
problemami radzą sobie z codzien-
nymi czynnościami zwiększa to szanse 
powrotu do samodzielności.

Realizacja projektu jest finansowana 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, w  ramach programu opera-
cyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. 
Aby kontynuować tę formę pomocy 
Centrum Zdrowia Tuchów złożyło 
kolejny wniosek o uzyskanie grantu do 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. 

MARiAWIŚNIOWSKA

W czwartek 8 lutego 
o godz. 17.00 
w Domu Strażaka 

w Karwodrzy odbyło się 
spotkanie z okazji „tłustego 
czwartku”. 

Panie przybyły bardzo licznie, nie 
tylko z Karwodrzy, ale i z sąsiednich 
miejscowości. Imprezę tą zorgani-
zował Klub Kreatywnych Kobiet 
z sołtysem i Radą Sołecką. Głównym 
punktem spotkania była krótka 
humorystyczna scenka pt. „Ach te 
baby”, w której zostały przedstawione 
dobre i złe strony, wady i zalety – po 
prostu charakterki – nas KOBIET. 
Następnie jedna z naszych nestorek, 
reprezentująca samozwańczy „Zespół 
Starych Bab”, spontanicznym, nieza-

planowanym występem wokalnym, 
rozbawiła towarzystwo do łez. Nie 
sprawiało jej to trudności, gdyż w jej 
tradycję rodzinną śpiew był wpisany 
od zawsze.

Bardzo miło i wesoło spędziliśmy 
„tłusty czwartek”, kiedyś zwany 
„babskim combrem”. Było wiele 
zaskakujących niespodzianek: na 
talerzyku pod każdym pączkiem 
prezent – niespodzianka oraz kilka 
konkursów, również z nagrodami. 
Imprezę uświetnił też pan Jacek 
zwany „człowiekiem orkiestrą”. Były 
wspomnienia, żarty i tańce międzypo-
koleniowe. Pragniemy bardzo podzię-
kować panu sołtysowi, Radzie Sołec-
kiej oraz wszystkim panom, którzy 
obsłużyli tą – było nie było – babską 
imprezę w 100%. Dziękujemy i zapra-
szamy do współpracy!

„Ach te baby”… 
z Karwodrzy
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3. Bal kostiumowy na rozpoczęcie 
ferii zimowych w Siedliskach 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom 
sobotniego balu  

(10 lutego br.), tym młod-
szym i tym starszym, za 
wspaniałą zabawę, aktywny 
udział w konkursach i zaba-
wach. Panu Tomaszowi 

Tabaszewskiemu za oprawę 
muzyczną i porwanie 
wszystkich do wspólnej 
zabawy.

Dyrekcji Domu Kultury i pracow-
nikom dziękujemy za pomoc organiza-
cyjną, a członkiniom stowarzyszenia za 

przygotowanie gastronomicznej strony 
imprezy i dbanie o przybyłych gości.

Do zobaczenia na balu w przy-
szłym roku.

Zarząd Stowarzyszenia 
Społeczności Lokalnej  

„Moje Siedlisko”

Nowe wiaty na peronie  
stacji kolejowej 
w Tuchowie

KRZySZTOFJASIŃSKI

W ramach poprawy 
komfortu podróżo-
wania PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. popra-
wiły standard obsługi 
podróżnych na trasie 
kolejowej nr 96 Tarnów 
– Leluchów. Na tuchow-
skim peronie kolejowym 
w ostatnim czasie zabudo-
wane zostały cztery nowe 
wiaty peronowe.

- Wiaty posiadają trzy pełne ściany 
przezierne, oznakowane wizualnie 
i zabezpieczone pasami. Zadaszenie 
płaskie, jednospadowe, ze spadkiem od 
krawędzi peronu. Wyposażone zostały 
w ławki oraz poręcz do odpoczynku na 
stojąco. Rozplanowanie wnętrza wiaty 
pozostawia w jej części wolne miejsce, 
gdzie schronienie mogą znaleźć osoby 
poruszające się na wózkach inwalidz-
kich. Miejsce to oznakowane jest odpo-
wiednim piktogramem. Ta cześć wiaty 
peronowej może być również wyko-
rzystana na pozostawienie większego 
bagażu przez podróżnych – podkreśla 
Dorota Szalacha z zespołu prasowego 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wiaty zabudowane zostały również 
na przystanku w Lubaszowej oraz na 
kilku stacjach i przystankach kolejo-
wych wzdłuż linii kolejowej Tarnów 
– Leluchów.

Dorota Szalacha dodaje, że - Wcze-
śniej zabudowane zostały również 
elementy małej infrastruktury tj. 
gabloty, tablice informacyjne, ławki 
i kosze.

Wiaty zapewniają dobrą ochronę 
przed deszczem i wiatrem, co poprawia 
komfort oczekiwania na pociąg. 

Od 11 marca 2018 roku obowią-
zywać będzie nowy rozkład jazdy 

pociągów. Po tuchowskich torach 
podróżujemy z  trzema przewoź-
nikami: Przewozy Regionalne, 
PKP Intercity i  Koleje Małopol-
skie. Szczegółowy rozkład jazdy 
pociągów znajduje się w  gablo-
tach na peronie stacji kolejowych 
oraz na stronach internetowych:  
h t t p : / / r o z k l a d - p k p . p l /  
i https://portalpasazera.pl/.
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XVii Gminny Konkurs Ortograficzny 
23 marca 2018 r. 

o godzinie 9.00 
w Szkole Podsta-

wowej im. Batalionu AK 
„Barbara” w Lubaszowej 
odbędzie się XVII Gminny 
Konkurs Ortograficzny 
o tytuł „MISTRZA  
ORTOGRAFII ZIEMI 
TUCHOWSKIEJ” dla 
uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych.

Honorowym patronem 
konkursu jest burmistrz Tuchowa 
Adam Drogoś. 

Zgłoszenia do dnia 10 marca 
2018 r. prosimy kierować na 
adres:
Szkoła Podstawowa im. Batalionu 
AK Barbara w Lubaszowej
Lubaszowa 126
33-172 Siedliska 
lub splubaszowa@op.pl

Osoby chętne do współpracy 
w przygotowaniach do konkursu 

p r o s i m y 
o kontakt z orga-
nizatorami.

D o k u -
menty do 
pobrania: 
regulamin 
konkursu, 
karta zgłosze-
niowa, deklaracja 
dla rodziców i opie-
kunów dostępne są na stronie 
www.tuchow.pl
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i święto tenisa stołowego w gminie Tuchów za nami! 
10 lutego 2018 roku 

do Tuchowa przy-
jechali przedstawi-

ciele 31 miast, miasteczek 
i miejscowości. W turnieju 
wzięło udział 91 zawod-
ników z całej Polski 
w różnych kategoriach 
wiekowych. Zawody roze-
grano na 18 stołach. Poda-
jemy wyniki z wszystkich 
kategorii wiekowych.

Kategoria: dziewczęta 2007 
i młodsze
1 m. – HABA OLIWIA – ZGŁOBICE
2 m. – JUSTYNA PROKOP – PIOTR-
KOWICE
3 m. – JULIA SZOT – SIEDLISKA
4 m. – MARTYNA PROKOP – 
PIOTRKOWICE

Kategoria: chłopcy 2007 i młodsi
1 m. – DANIEL OBAL – ŁĘKAWICA
2 m. – KONRAD HOŁDA – 
SIEDLISKA
3 m. – MIŁOSZ BANDYK – PIOTR-
KOWICE
4 m. – MIKOLAJ RUDKA – LUBA-
SZOWA GRUPA 4BIKE

Kategoria: dziewczęta 2004-2006
1 m. – SYLWIA STALA – IKS 
TARNOBRZEG
2 m. – AMELIA STECZYŃSKA – 
JASTRZĘBIA
3 m. – GABRIELA RUDKA – LUBA-
SZOWA GRUPA 4BIKE
4 m. – WERONIKA BANDYK – 
PIOTRKOWICE

Kategoria: chłopcy 2004-2006
1 m. – ARTUR OSTROWSKI – 
MIKOŁAJOWICE
2 m. – BARTOSZ KRUPA – MESZNA 
OPACKA
3 m. – JAKUB HOŁDA – SIEDLISKA
4 m. – MIKOŁAJ ŁEMPA – LUBA-
SZOWA

Kategoria: OPEN kobiety
1 m. – DOROTA NOWACKA – 
KRAKÓW
2 m. – AMELIA STECZYŃSKA – 
JASTRZĘBIA
3 m. – GABRIELA HUDYKA – 
LUBASZOWA GRUPA 4BIKE
4 m. – NINA BIELAK – TUCHÓW

Kategoria: OPEN mężczyźni
1 m. – PAWEŁ WŁODYKA – IKS 
TARNOBRZEG
2 m. – MIŁOSZ SAWCZAK – ŚWIE-
BODZIN „PŁOMIEŃ LIMANOWA”
3 m. – JAKUB CHMIELOWSKI – 
USTRZYKI DOLNE „NURT PRZE-
MYŚL”
4 m. – DAWID SOWA – IKS TARNO-
BRZEG

Podczas zawodów burmistrz 
Tuchowa Adam Drogoś wraz 
z przewodniczącym Rady Miejskiej 
w  Tuchowie Ryszardem Wroną 
wręczyli statuetkę Melaniusz Macie-
jowi Nalepce za wybitne osiągnięcia 
sportowe, a tym samym promocję 
rodzinnego miasta w  kraju i  za 
granicą.

Maciej Nalepka – rodowity tucho-
wianin. Od najmłodszych lat związany 
ze sportem, wielokrotny reprezen-
tant Polski w tenisie stołowym osób 
niepełnosprawnych oraz wielokrotny 
mistrz Polski we wszystkich katego-
riach (singiel, debel i drużynowo). Jest 
wielokrotnym medalistą turniejów 
międzynarodowych, zaliczanych 
do rankingu światowego: brązowy 
medalista mistrzostw Europy we 
włoskim Lignano (2013) i duńskim 
Vejle (2015), srebrny medalista 
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 zrze-
szony w Klubie IKS „Jezioro” Tarno-
brzeg, dla którego zdobył już łącznie 
kilkadziesiąt medali, z czego ponad 

20 na mistrzostwach Polski. Pod 
koniec 2017 r. brał udział w Indywi-
dualnych Mistrzostwach Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Gdańsku, gdzie 
wywalczył 2 złote medale i okazał się 
bezkonkurencyjny w grze pojedyn-
czej i deblowej – tym samym zdobył 
dwa tytuły mistrza Polski. Jest więc 
Maciej Nalepka mistrzem na świa-
towym poziomie w swojej dziedzinie, 
docenionym w Polsce i na świecie.

Dziękuję władzom Tuchowa na 
czele z burmistrzem Adamem Drogo-
siem, Andrzejowi Gniewko za wypo-
życzenie stołów, Markowi Srebro 
dyrektorowi hali MOSiR w Tuchowie, 
strażakom i  przyjaciołom z  OSP 
Meszna Opacka za dwudniową 
pomoc, wsparcie, dobre rady, Arka-
diuszowi Stecowi za pracę z kamerą, 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Staszica w Tuchowie 
Józefowi Wzorkowi oraz kucha-
rzowi Dawidowi Filarowi. Szcze-
gólne podziękowania dla sponsorów: 
Bożeny Waldowskiej AGA SPORT 

z  Gliwic, Dawida Piórkowskiego 
oraz firmy ARKAS Centrum BHP 
Paweł Salamon, Urzędu Miejskiego 
w Tuchowie oraz dyrekcji MOSiR. 
Słowa podziękowania kieruję także 
na ręce prezesa IKS TARNOBRZEG 
Rajmunda Zięby za tak liczną obec-
ność zawodników. Dziękuję członkom 

Akademii Tenisa Stołowego W. B. M. 
KRUPA, grupie kolarzy FourBIKE, 
a  tym których nie wymieniałem,  
dziękuję najbardziej.

Wacław Krupa 
Akademia Tenisa Stołowego 

W. B. M. KRUPA
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Siatkarki z CKZiu w Tuchowie  
najlepsze w półfinale powiatowym

Liga PALS nabiera 
tempa

Sukcesem drużyny 
siatkarskiej CKZiU 
w Tuchowie zakończył 

się udział w Półfinale Powia-
towym w Piłce Siatkowej, 
który odbył się  
6 lutego 2018 r. w hali 
sportowej w Ciężkowicach. 
Zespół z Tuchowa w drodze 
o awans do finału powia-
towego pokonał drużyny: 
ZSOiZ Ciężkowice 2-1,  
ZSP Zakliczyn 2-0 oraz ZSP 
Radłów 2-0. 

Reprezentacja CKZiU Tuchów:
Sylwia Gogola (c), Anna Kozioł, Beata 
Bartkiewicz, Wiktoria Szczepańska, Alek-
sandra Gwóźdź , Aleksandra Mierzwa, 
(UKS Lider) oraz Natalia Bień, Angelika 

Banach, Patrycja Gogola, Patrycja Chwi-
stek, Agnieszka Kluz.

Trener zespołu
Sławomir Wasiek

UKS Lider MOSiR Tuchów vs 
TKKF Pogórze Ciężkowice 3-0 (25-21, 
25-18, 26-24)

udanie dla tuchow-
skich liderek zakoń-
czyło się spotkanie 

VII kolejki Pogórzańskiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki 
Kobiet. Zespół z Tuchowa 
w spotkaniu rewanżowym 
pokonał na własnym boisku 
drużynę z Pogórza 3-0, 
dopisując kolejne trzy 
punkty na swoje konto. 
Drużyna liderek rozegrała 
jedno z najlepszych swoich 

spotkań w sezonie, choć 
w końcówce trzeciego seta 
nie obyło się bez drama-
turgii. 

Szczególnie podziękowania dla 
publiczności (rekord frekwencji) za 
żywiołowy doping i wsparcie.

Reprezentacja UKS Lider Tuchów:
Elżbieta Lebryk-Sterkowiec (c), 

Natalia Kita, Ewelina Starostka, 
Kinga Schabowska, Sylwia Gogola, 
Emilia Kalupa, Wiktoria Szczepańska, 
Gabriela Różycka, Anna Kozioł, Beata 
Bartkiewicz, Martina Duran.

Trener zespołu  
Sławomir Wasiek



17 lutego w Burzynie 
rozegrano Gminny 
Turniej Szachowy 

o Puchar Burmistrza 
Tuchowa. Po przywitaniu-
drużyn szachowych, ich 
opiekunów i sołtysów, głos 
zabrał burmistrz Tuchowa 
Adam Drogoś, który 
z wielkim zadowoleniem 
podkreślił, że w gminie 
Tuchów jest tak duża liczba 
zawodników, kibiców 
i sympatyków rozgrywek 
szachowych. W tegorocznym 
turnieju uczestniczyło około 
80 zawodników.

Burmistrz po powitaniu rozegrał 
pierwszy symboliczny pojedynek 
z najstarszym szachistą – 80-letnim 
Józefem Łąckim z Trzemesnej. Życząc 
udanej rywalizacji w duchu fair play 
dokonał uroczystego otwarcia turnieju 
szachowego.

W tegorocznym turnieju wzięło 
udział aż 20 czteroosobowych drużyn. 
Wystąpiły reprezentacje wszystkich 
sołectw i  rad osiedlowych, co jest 
naprawdę niespotykane, zwłaszcza 
w tej dziedzinie sportu, jaką są szachy 
– zwane grą królewską. W tym miejscu 
chciałbym serdecznie podziękować 
sołtysom i przewodniczącym rad osie-
dlowych za skompletowanie drużyn.

Rozegrano prawie 300 partii 
szachowych, w których udział brali 
ramię w ramię wnukowie, rodzice 
i  dziadkowie. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się również „stół 
szwedzki”. 

W klasyfikacji generalnej mistrzem 
gminy w 2018 roku została drużyna 
sołecka z  Burzyna. Wicemistrzem 
została drużyna z  Piotrkowic, 
a podium uzupełnił zespół Tuchów 
Klasztor. Warto podkreślić, że tylko 
Tuchów Klasztor nie przegrał żadnego 
meczu, były za to remisy.

W klasyfikacji juniorskiej zwycię-
żyła Karwodrza, przed Dąbrówką 
Tuchowską i Lubaszową.

Mistrzami indywidualnymi na 
poszczególnych szachownicach 
zostali: Krzysztof Rempała z Burzyna, 
Artur Kępowicz z  Piotrkowic, Jan 
Pradel z Siedlisk oraz Albert Surmacz 
z zespołu Tuchów Klasztor, którzy 
wygrali wszystkie 7 partii.

Najlepszą juniorką została Kinga 
Wołkowicz z Łowczowa, a juniorem 
Jan Pradel. Wśród kobiet najlepszą 
szachistką okazała się Małgorzata 
Baran z Mesznej Opackiej. 

Rozpiętość wiekowa wśród szachi-
stów była również bardzo szeroka. 
Najmłodszym zawodnikiem turnieju 
był 7-latek Antoni Bakuliński 
z  Tuchowa, a  najstarszym wspo-
mniany pan Józef Łącki z Trzemesnej. 
Wymienione drużyny i zawodnicy 
otrzymali puchary, medale, statuetki 
i dyplomy ufundowane przez burmi-
strza Tuchowa. Pozostali juniorzy 
otrzymali: nagrody rzeczowe, słodycze 

i gadżety sponsorowane przez Dom 
Kultury w  Tuchowie oraz Urząd 
Miejski w Tuchowie. 

Gratulacje dla najlepszych 
i podziękowania dla wszystkich za 
udział składa organizator turniejów 
szachowych.

Sędzią zawodów był Czesław 
Markiewicz – członek Zarządu 
Małopolskiego Związku Szachowego 
w Krakowie.

Więcej statystycznych informacji 
na stronie www.chessarbiter.com 

Fotorelacje przygotował Krzysztof 
Jasiński z Zabłędzy.

Fundatorami nagród w  turnie-
jach sportowych organizowanych dla 
dzieci i młodzieży (tenis stołowy LSO, 
szachy sołeckie, gminne, powiatowe, 
pogórzańska liga, oraz małopolska 3, 
4 i 5 liga) oprócz już wyżej wymienio-
nych instytucji, są także następujące 
tuchowskie firmy:

KOREX – Szablowski,
MASARNIA – Sajdak,
MBM – Mazur,
MIKULEC – Skrobot . 
PIEKARNIA – Więcek. 

Organizator turnieju 
Roman Kawa
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3 lutego w hali MOSiR 
w Tuchowie rozegrano 
VI Drużynowy Turniej 

Tenisa Stołowego Litur-
gicznej Służby Ołtarza Deka-
natu Tuchowskiego 2018. 

W turnieju udział wzięło ponad  
50 aspirantów, ministrantów 
i  lektorów to jest 25 drużyn para-
fialnych. W kategorii „ministranci 
młodsi” zwyciężyła drużyna z parafii 
Siedliska, przed Meszną i Lubaszową. 
W  kategorii „ministranci starsi” 
pierwsze miejsce również zdobyła 
drużyna z  Siedlisk. Drugą lokatę 
wywalczyła Lubaszowa, a  trzecią 
drużyna parafialna z Ryglic. W kate-
gorii „lektorzy” pierwsze miejsce 
zdobył zespół z  Buchcic, przed 
zespołem z parafii NNMP i parafialną 
drużyną z parafii św. Jakuba. 

W klasyfikacji generalnej tenisa 
stołowego LSO w Dekanacie Tuchow-
skim od pięciu lat prym wiodą (w tym 
roku również to potwierdzili) teni-
siści z następujących parafii: Siedliska, 
Lubaszowa, Buchcice, Ryglice i Piotr-
kowice. Ministranci z dwóch tuchow-
skich parafii zajmują dwie kolejne 
lokaty z mniejszymi osiągnieciami 
sportowymi. Najmniejszą popular-
nością – ministrancki tenis stołowy 
cieszy się w parafiach: Kowalowa, 
Burzyn, Lichwin i Zalasowa – według 
punktów wywalczonych w turniejach. 
Serdecznie dziękuję duszpasterzom 
i  opiekunom za skompletowanie 
drużyn i zorganizowanie ich przy-
jazdu na turniej. Sędzią głównym 
tegorocznych zawodów był Marek 

Srebro, a  sędziami technicznymi: 
Wacław Krupa, Tomasz Damian 
i Janusz Damian, którym dziękuję 
za zaangażowanie w przygotowanie 
turnieju tenisowego.

Po zakończeniu turnieju LSO 
został zorganizowany I  Turniej 
Gwiazd Tenisa Stołowego o Puchar 
Dyrektora MOSiR w  Tuchowie. 
Puchary okolicznościowe ufundował 
i  wręczył dyrektor Marek Srebro. 
Mistrzem gwiazd został Janusz 
Damian trener MOSiR-u. Drugie 
miejsce wywalczył Wacław Krupa 
reprezentujący Akademię Tenisa 
Stołowego. Podium uzupełnił kustosz 
i proboszcz o. Bogusław Augustowski 
z parafii NNMP. Czwarte miejsce zajął 
dzielnie walczący Józef Wzorek – 
dyrektor Szkoły Podstawowej.

W  dniach 3-4 lutego w  Zabie-
rzowie rozegrano IV Małopolską 
ligę szachową juniorów. Wzięło 
w niej udział 20 drużyn z naszego 
województwa. MOSiR Tuchów 
w składzie: Alicja Kwaśny, Jan Kisiel, 
Tomasz Magdziarczyk, Piotr Baku-
liński, Michał Olszówka i Małgorzata 
Sarad wywalczył dobre siódme miejsce. 
Awans do III ligi uzyskali KKSz 
Kraków i KANA Tarnów. MOSiR jest 
pierwszą drużyną rezerwową z prawem 
awansu do wyższej ligi.

Sponsorami wyżej wymienionych 
turniejów oraz planowanych w pierw-
szym półroczu są:

Dom Handlowy Trójka 
Krzysztof Krzemień – Karwodrza
FPHU Ewa Kruczek
J.K.J. „SUCHAN”
Meble „BODZIOCH”
INSPLAST-BUD Łabędź
UBEZPIECZENIA koło Biedronki

TuCHóW na SPORTOWO Gminny Turniej Szachowy  
o Puchar Burmistrza Tuchowa 2018 

Fo
t. krz

ysz
to

F ja
siń

ski

Fo
t. krz

ysz
to

F ja
siń

ski



W sobotą 24 lutego 
br. w Kielanowicach 
rozegrano I Turniej 

szachowy o puchar 
przewodniczącej Rady 
Osiedlowej. W zawodach 
uczestniczyło  
18 zawodników – 
mieszkańcy Kielanowic 
i szachiści MOSiR Tuchów 
– juniorzy oraz ich 
opiekunowie. 

W turnieju prym wiedli juniorzy. 
Klasyfikację generalną wygrał Michał 
Olszówka, przed Krzysztofem Skrzy-
niarzem i Piotrem Bakulińskim. 

W klasyfikacji damskiej – puchar 
zdobyła Katarzyna Skrobot. Drugie 
miejsce wywalczyła Karolina Fiedor, 
a trzecie Amelia Szablowska.

W klasyfikacji męskiej najlepszym 
okazał się Roman Kawa. Kolejne 
miejsca zajęli Jakub Bień oraz Jarosław 
Sandecki. Puchary, medale i dyplomy 
wręczała fundatorka nagród –  

przewodnicząca Rady Osiedlowej – 
Grażyna Czop.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się futbol stołowy, przy 
którym dzieci grały w czasie przerw 
szachowych. Natomiast hitem był 

„szachowy stół szwedzki” serwo-
wany przez Annę Totoś i Grażynę 
Czop. Sędziami zawodów byli 
Anna i Czesław Markiewiczowie. 
Fotorelacje przygotował Grzegorz 
Skrzyniarz. 

Jak zostałam poinformowana przez 
Romana Kawę, następne lokalne 
turnieje szachowe po Trzemesnej, 
Karwodrzy i Kielanowicach, odbędą 
się w marcu w Dąbrówce Tuchowskiej 
– o puchar sołtysa oraz w Zabłędzy 

– o puchar dyrektora szkoły. W kolej-
nych sołectwach, które wyrażają chęć 
przeprowadzenia turniejów będą one 
sukcesywnie realizowane na wiosnę.

Organizator turnieju
Grażyna Czop
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Turniej szachowy o puchar przewodniczącej 
Rady Osiedlowej w Kielanowicach

Pogórzańska Drużynowa Liga Szachowa 
Powiatu Tarnowskiego 2018

10 lutego w Rzuchowej 
rozegrano drugą 
kolejkę Pogó-

rzańskiej Drużynowej 
Ligi Szachowej Powiatu 
Tarnowskiego (PDLSzPT). 
W turnieju o puchar dyrek-
tora Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego wzięło udział  
17 czteroosobowych drużyn.

Uczestników zawodów przywi-
tała i  uroczystego otwarcia doko-
nała dyrektor szkoły Małgorzata 
Czernecka – fundator wszystkich 
nagród: pucharów, medali, statu-
etek, dyplomów i „stołu szwedzkiego”. 
Rozegrano 7 rund w tempie P-15, 
ponad 200 ciekawych partii szacho-
wych. Walka toczyła się do ostatniej 
figury szachowej. Przykładem niech 
będzie ostatnia 7 runda w pojedynku 
Dolina Białej Tuchów – The Reds 
Wola Radłowska, gdzie zwycięzca tego 
pojedynku miał możliwość stanąć na 
trzecim stopniu podium. W poje-
dynku naprawdę bardzo zaciętym, ale 
toczonym w duchu fair play uzyskano 
wynik remisowy, a to oznaczało, że 
w klasyfikacji turniejowej puchar za 
trzecie miejsce zdobyła jednak Stru-
sinianka Tarnów.

W tegorocznej pogórzańskiej lidze 
walczy 20 zespołów. Ostatnio zade-
biutowała kolejna drużyna z naszego 
powiatu – Łowczów. Kapitanem tej 
drużyny jest wielokrotna mistrzyni 
powiatu tarnowskiego, województwa 

śląskiego i  małopolskiego – Lena 
Mróz. Lena w mistrzostwach Polski 
do lat 12 wywalczyła znakomite  
5. miejsce. Obecnie gra w ogólnopol-
skiej drugiej lidze w zespole Zagłębie 
Dąbrowa Górnicza. Posiada wysoką 
szachową kategorię I+. A to oznacza, 
że w naszej lidze mogą grać wszyscy 

szachiści, bez żadnych ograniczeń 
wiekowych, przynależności klubo-
wych, amatorzy i profesjonaliści.

V edycja PDLSzPT rozgrywana 
jest w  8 miejscowościach: Łęgu 
Tarnowskim, Rzuchowej, Pleśnej, 
Tarnowie, Zakliczynie, Lisiej Górze, 
Woli Rzędzińskiej i Tuchowie.

Klasyfikację turniejową wygrał 
zespół Lisy Północy z Lisiej Góry. 
Drugie miejsce wywalczyła drużyna 
Grupa Azoty Tarnów, a trzecie wspo-
mniana Strusinianka.

W  klasyfikacji rankingowej 
wygrała drużyna Siedliska Team.

W  kwalifikacji juniorskiej 
najlepszy był MOSiR Tuchów, przed 
UKS Luszowice i  ZSP Rzuchowa. 
Mistrzami  poszczególnych 
szachownic zostali: Artur Kępowicz 
(Dolina Białej), Jakub Wąs (MOSiR 
Tuchów), Stanisław Kilian (Grupa 
Azoty), Marek Chyc (Grupa Azoty). 
W klasyfikacji generalnej V edycji 
prowadzą: Grupa Azoty przed Lisami 
Północy i  Goldenami z  Pleśnej. 
Kolejne miejsca zajmują: Dolina Białej 
Tuchów, Strusinianka, The Reds Wola 
Radłowska, MOSiR Tuchów Junior, 
Siedliska Team, KANA Tarnów 
Junior, Łęg Tarnowski, Skoczki 
Tarnów, Łowczów, UKS Luszowice, 
ZSP Rzuchowa I, SP Świebodzin, 
Roszada Żabno, ZSP Rzuchowa II, 
Wola Rzędzińska, Szkoła Muzyczna 
w Tarnowie, Zagrody Żabno.

Sędzią zawodów był Czesław 
Markiewicz, członek zarządu Mało-

polskiego Związku Szachowego 
w Krakowie.

Następna runda PDLSzPT odbę-
dzie się 18 marca w Pleśnej. Zapra-
szamy kolejne drużyny na turniej 
o puchar dyrektora szkoły.

W imieniu uczestników serdecznie 
dziękujemy dyrektor Małgorzacie 
Czerneckiej i Urszuli Kantor za ufun-
dowane nagrody i znakomite przygo-
towanie turnieju szachowego.

Sponsorami turniejów sportowych 
w tenisie stołowym LSO, szachach 
sołeckich, gminnych oraz V Edycji 
Pogórzańskiej Drużynowej Ligi 
Szachowej Powiatu Tarnowskiego 
2018 są firmy z tuchowskiej gminy 
oraz osoby życzliwe i popierające ideę 
sportu:

WOJMAR
EFEKTAR
POL-FARM
SOW PLAST
DOLINA BIAŁEJ
ŚLUSARSTWO OZDOBNE
AGAWA
OBERŻA POD GRZYBEM

Koordynator turniejów
Roman Kawa
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PiŁKARZe uRZĘDu MieJSKieGO W TuCHOWie NAJLePSi!
JAROSŁAWMIREK 

W sobotę, 3 lutego 
w hali MOSiR 
w Tuchowie roze-

grany został futsalowy 
turniej oldbojów o puchar 
Burmistrza Tuchowa Adama 
Drogosia. W turnieju 
niepokonani okazali się 
piłkarze Urzędu Miejskiego 
w Tuchowie, którzy wygrali 
wszystkie cztery spotkania.

Najlepszym strzelcem okazał się 
Mirosław Nalepka.

Najlepszym bramkarzem turnieju 
Marek Mężyk.
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JeRZyODRONIEC 

To już X Dziecięce 
Igrzyska Sportowe dla 
dzieci uczęszczających 

do świetlic opiekuńczo-
wychowawczych przy 
zespołach szkół i szkołach 
podstawowych Gminny 
Tuchów, które odbywały się 
w hali MOSiR w Tuchowie.

Dwudniowe Igrzyska otworzył 
zastępca burmistrza Tuchowa Kazi-
mierz Kurczab, który jest również 
przewodniczącym Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych – życząc wszystkim udanej 
zabawy, sportowej rywalizacji oraz 
jak najlepszych wyników.

Pierwszy dzień Igrzysk odbył się 
w poniedziałek 19 lutego 2018 roku, 
który upłynął pod znakiem rywali-
zacji piłeczką celuloidową, czyli popu-
larnym ping-pongiem.

Mimo panującej grypy w rywali-
zacji udział wzięło prawie 80 uczniów 
z 11 świetlic szkolnych.

Zawodnicy wystartowali w dwóch 
kategoriach:

I  kategoria – uczniowie klas V 
i VI (osobno dziewczynki, osobno 
chłopcy).

II kategoria – uczniowie klas IV 
i  młodsze (osobno dziewczynki, 
osobno chłopcy).

Oto wyniki turnieju tenisa stoło-
wego:

Dziewczęta klasy V-VI:
1. Izabela Srebro – Tuchów
2. Gabriela Rutka – Siedliska
3. Julia Orczyk – Piotrkowice 

Dziewczęta klasy IV i młodsze:
1. Anna Sarad – Siedliska
2. Zuzanna Damian – Meszna 

Opacka
3. Martyna Prokop – Piotrkowice

Chłopcy klasy V-VI:
1. Igor Martyka – Siedliska
2. Bartosz Krupa – Meszna Opacka
3. Jakub Hołda– Siedliska

Chłopcy klasy IV i młodsi:
1. Mikołaj Krupa – Meszna Opacka

2. Hubert Zybiński – Lubaszowa
3. Miłosz Bandyk – Piotrkowice

Najmłodszym zawodnikiem 
zawodów okazała się Martyna 
Prokop z Piotrkowic, a najstarszym 
Bartosz Krupa z Mesznej Opackiej 
– zawodnicy ci otrzymali nagrody 
w postaci toreb turystycznych. 

W  środę 21 lutego 2018 roku 
odbył się drugi dzień X Dziecięcych 
Igrzysk Sportowych.

W tym dniu rywalizowali piłkarze 
i  piłkarki nożne. W  rywalizacji 
wzięło udział ok. 100 zawodników  
z 10 świetlic szkolnych. Rozgrywki 
były prowadzone w 2 grupach elimi-
nacyjnych, które rozgrywane były 
w  dwóch halach. Po długotrwałej 
rywalizacji rozpoczęły się mecze fazy 
półfinałowej:
Lubaszowa – Siedliska 0:0 (karne 3:2)
Tuchów – Jodłówka Tuchowska 4:0

A następnie fazy finałowej:
Siedliska – Jodłówka Tuchowska 1:0
Tuchów – Lubaszowa 1:2

Wyniki końcowe: 
1. miejsce – Lubaszowa 
2. miejsce – Tuchów
3. miejsce – Siedliska
4. miejsce – Jodłówka Tuchowska
Pozostałe miejsca zajęły szkoły: 

Karwodrza, Piotrkowice, Burzyn, 
Trzemesna, Buchcice, Meszna 
Opacka.

Najlepszym bramkarzem został 
wybrany – Kacper Osika – Lubaszowa. 
Królem strzelców z  7 bramkami 
został – Kacper Kępa – Tuchów.

Najlepszym piłkarzem został 
wybrany – Jakub Jantoń – Tuchów.

Najmłodszym zawodnikiem 
zawodów okazał się Krzysztof Kawa 
z Trzemesnej, a najstarszym Konrad 
Bołoz z Piotrkowic – zawodnicy ci 
otrzymali nagrody w postaci toreb 
turystycznych.

Oto skład zwycięskiej ekipy 
z Lubaszowej: Filip Chrzanowski, 
Teodor Szary, Mikołaj Sukiennik, 

Kacper Osika, Albert Suchan, 
Hubert Zybiński.

Opiekun grupy Maria Sztorc.
Zawody sędziowali: Władysław 

Hołda oraz Sławomir Stec.
Oprócz rywalizacji sportowej, 

było to co najważniejsze – uśmiech 
na twarzach, dobra zabawa, pozna-
wanie nowych kolegów i koleżanek, 
nawiązywanie nowych znajomości. 

Nie zabrakło oczywiście poczęstunku 
dla wszystkich dzieci – drożdżówki, 
soczki i  czekolady oraz cennych 
nagród dla najlepszych – medale, 
statuetki, dyplomy, komplety spor-
towe, sprzęt turystyczny, zestawy 
elektroniczne, piłki do piłki nożnej 
dla wszystkich świetlic.

Przypomnijmy, że organizato-
rami oraz sponsorami X Dziecięcych 

Igrzysk Sportowych byli: Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, MOSiR Tuchów, Rada 
Osiedlowa w Tuchowie, Dom Kultury 
w Tuchowie oraz Janusz Nowak.

Koordynatorami igrzysk byli: 
Jerzy Odroniec, Paweł Jantoń, Marek 
Srebro, Wacław Kwaśniak, Anna 
Jantoń, Janusz Kowalski, Jan Grzenia

Zapraszamy za rok.

X iGRZySKA SPORTOWe ZA NAMi

Najlepszym piłkarzem turnieju 
Sławomir Stec.

Wszyscy reprezentowali barwy 
Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

Zwycięzcy turnieju zagrali w skła-
dzie:

Marek Mężyk – Witold Styrkowiec, 
Sławomir Stec, Jarosław Mirek, Piotr 
Węgrzyn, Mirosław Nalepka, Łukasz 
Turaj, Marek Szczepański.

Oto wyniki spotkań:
UM Tuchów – Alfa Siedliska 6:1
Young Boys Szynwałd – MOSiR Tuchów 0:2
UM Tuchów – Policja Tuchów 2:0
MOSiR Tuchów – Alfa Siedliska 2:1
Young Boys Szynwałd – Policja Tuchów 3:2
UM Tuchów – MOSiR Tuchów 5:0
Alfa Siedliska – Policja Tuchów 0:4
UM Tuchów – Young Boys Szynwałd 3:1
MOSiR Tuchów – Policja Tuchów 3:1
Alfa Siedliska – Young Boys Szynwałd 0:4

Kolejność końcowa:
Urząd Miejski w Tuchowie – 12 pkt 16:2
MOSiR Tuchów – 9 pkt 7:7
Young Boys Szynwałd – 6 pkt 7:9
Policja Tuchów – 3 pkt 7:8
Alfa Siedliska – 0 pkt 4:15

Na turnieju obecni byli:
 – Burmistrz Tuchowa – Adam Drogoś,
 – Zastępca Burmistrza Tuchowa – 

Kazimierz Kurczab,
 – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

w Tuchowie – Jerzy Odroniec,
 – Dyrektor MOSiR – Marek Srebro,
 – Dyrektor Zakładu Karnego 

w Tarnowie – płk Antoni Serafin,
 – Komendant KP w Tuchowie – podin-

spektor Marcin Mucha.
Wszystkie spotkania turnieju 

sędziował Aleksander Rempała.
Drużyny otrzymały pamiątkowe 

dyplomy i  puchary, które wręczył 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

w  Tuchowie Jerzy Odroniec oraz 
dyrektor MOSiR Tuchów Marek Srebro.

Oto składy pozostałych drużyn:
MOSiR Tuchów: Józef Wzorek 

– Zygmunt Gut, Dariusz Nicpoń, 
Krzysztof Sikora, Władysław Hołda, 
Piotr Mokrzycki, Stanisław Krupa, 
Waldemar Dziga, Krzysztof Hołda.

Young Boys Szynwałd: Krzysztof 
Magdziarczyk – Grzegorz Lada, Piotr 
Lada, Mirosław Starzyk, Wojciech 
Ługowski, Marek Molczyk, Wiesław 
Gieracki, Paweł Szypułka, Marcin Okaz.

Policja Tuchów: Krzysztof Tuman, 
Artur Turaj, Artur Słomski, Dawid 
Bielan, Grzegorz Borgula, Marcin 
Mucha, Andrzej Lenard, Krzysztof 
Iwaniec.

Alfa Siedliska: Dariusz Słowik, Adam 
Kucharzyk, Marek Jagiełło, Krzysztof 
Usarz, Marcin Kordela, Piotr Jagiełło.
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GRZEGORZNIEMIEC 

Oj bardzo gorąca atmos-
fera w kinie Promień! 

A to za sprawą filmu Kobiety mafii, 
który w pierwszy weekend wyświe-
tlania zgromadził w naszym kinie 
714 widzów, a w całej Polsce przez 
tydzień film ten obejrzało milion 
widzów! Widać, że nawet siarczyste 
mrozy nie są w stanie rywalizować 
z hitem tej zimy. Nietrudno się temu 
dziwić, wszystkie filmy Patryka Vegi 
w naszym kinie są bardzo chętnie 
oglądane, a średnia dla filmu z okresu 
wyświetlania sięga ok. 1500 widzów. 
Widzowie już czekają na kolejne filmy 
znanego producenta.

W marcu nie zabraknie emocji – 
rozpoczniemy tytułem Moja miłość. 
Film oparty jest na prawdziwej 
historii. Uczennica Rachel Joy Scot 
ginie w  szkolnej masakrze, którą 
dokonali dwaj uczniowie z Colum-
bine High School. Film obrazuje nega-
tywny wpływ tego świata na środo-
wisko młodzieży. Sami będziemy 
mogli zobaczyć jak na umysł młodych 
osób wpływają agresywne filmy czy 
gry komputerowe. Mamy nadzieję, 
że już nigdy nie będziemy świadkami 
takiej strzelaniny jaka miała miejsce 
20 kwietnia 1999 r. Columbine.

Z racji, iż w marcu obchodzimy 
Dzień Żołnierzy Wyklętych, od 
16  marca będzie możliwość obej-
rzenia filmu pt. Gurgacz. Kapelan 
Wyklętych, ukazującego losy księdza 
Władysława Gurgacza – jezuity, który 
w ciężkich czasach powojennych głosił 
dobrą nowinę, nawracał „zagubione 
owce”, za wszelką cenę pokazywał 
ludziom dobroć Boga i kierował ich do 
niego. Stał do końca u boku młodych 
mężczyzn, którzy z bronią w ręku 
przeciwstawiali się komunistycznemu 
reżimowi. Ksiądz Gurgacz w 1939 r. 
przed obrazem Maryi Królowej Polski 
złożył w ofierze samego siebie za rato-
wanie Ojczyzny.

Najbardziej wyczekiwanym 
tytułem tego miesiąca będzie film 
Pitbull. Ostatni Pies. Zapowiada 
się niezła akcja, a  to wszystko za 
sprawą znakomitej obsady filmu. 
Nie zabraknie największych, wręcz 
kultowych gwiazd polskiego kina 
i sceny muzycznej. W akcji będziemy 
mogli zobaczyć Izabelę Kunę, Marcina 
Dorocińskiego czy też Cezarego 
Pazurę. W tej części Pitbulla zosta-
niemy świadkami śmierci jednego 
z policjantów, który ginie z rąk gangu. 
Funkcjonariusze za wszelką cenę chcą 
dotrzeć do prawdy kto stoi za zabój-
stwem kolegi, do tej roboty komen-
dant ściąga doświadczonych ludzi, 
którzy byli rozesłani po małych poste-
runkach na obrzeżach stolicy. Dojdzie 
do licznych walk toczących się między 
gangami z Pruszkowa i Wołomina. Do 
gry wejdzie trzeci uczestnik – Czarna 
Wdowa… Sami przekonacie się jaki 
to gracz i do czego jest zdolny. Kto 
przejmie władzę w stolicy? Przeko-
nacie się już wkrótce!

Najmłodszych widzów naszego 
kina zapraszamy na animacje: Tedi 
i mapa skarbów, Gnomy rozrabiają, 
Jaskiniowiec.

Przypominamy, iż kino Promień 
w  Tuchowie zostało wyposażone 
w  nowy program kasowy, dzięki 
któremu bilety można zakupić 
online. Miło nam słyszeć głosy od 
widzów, że nie trzeba stać w kolej-

kach oraz że bilety można nabywać 
nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. 
Bardzo się cieszymy, że widzowie 
wychodzą z naszego kina usatysfak-
cjonowani. 

Serdecznie zapraszamy!!!

   Tedi i mapa skarbów
Tedi Jones 

udaje się do 
Los Angeles, 
by zapoznać 
się z nowymi 
odkryciami 
archeolożki 
Sary Lavroff. 
O d n a l a z ł a 
ona papirus 
wskazujący 
na istnienie 
naszy jnika 

należącego do mitycznego króla 
Midasa, który mocą swego dotyku 
wszystko zamieniał w złoto. Pełne 
radości ponowne spotkanie Tediego 
i Sary szybko zamienia się w niebez-
pieczną przygodę, kiedy Sara zostaje 
porwana przez pewnego bogacza, 
który za pomocą talizmanu chce 
osiągnąć wieczne, niekończące 
się bogactwo. Wspólnie z przyja-
ciółmi – papugą i psem – Tedi będzie 
musiał użyć wszystkich swych mocy, 
by uratować Sarę. Przyjdzie mu 
przemierzyć cały świat, a po drodze 
pozna nie tylko nowych przyjaciół, 
ale także nowych wrogów.

Seanse: 
Wersja 2D
2 marca – 7 marca 
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

  Kobiety mafii
Po brawu-

rowej akcji 
p o l i c y j n e j 
funkcjona-
riuszka Bela 
(Olga Bołądź) 
z o s t a j e 
wyrzucona 
z  polic j i . 
ABW składa 
jej propo-
zycję „nie do 
odrzucenia”. 

Kobieta przechodzi specjalistyczne 
szkolenie pod okiem FBI i zostaje 
operatorem w Wydziale S – oficerem 
pracującym pod przykryciem, który 
zostaje umieszczony w grupie prze-
stępczej. Jej misją w roli tajniaczki 
jest rozpracowanie szlaku przemytu 
narkotyków przez Grupę Moko-
towską 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
2 marca – 7 marca 
godz. 17:00, 19:30
9 marca – 14 marca 
godz. 19:30
7 marca seans o godz. 17:00 
zostaje odwołany
10 marca seans o godz. 19:30 
zostaje odwołany
CENY BILETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Gnomy rozrabiają 
C h l o e 

p r z e p r o -
wadza się 
wraz z mamą 
do nowego 
m i a s t a . 
W s z y s t k o 
jest dla niej 
nowe – dom, 
m i a s t o , 
s z k o ł a 
i  znajomi. 
S t a r y 
b u d y n e k , 

w  którym razem zamieszkają 
wydaje się skrywać wiele tajemnic. 
Jedną z nich jest osobliwa kolekcja 
krasnali ogrodowych. Pewnego dnia 
małe figurki ożywają! Okazuje się, że 
skrzaty są tak naprawdę legendarnymi 
strażnikami, którzy od wieków bronią 
świata przed żarłocznymi istotami 
z innych wymiarów. Dzielna Chloe, 
wspólnie z nowo poznanym kolegą 
z sąsiedztwa o imieniu Liam, przy-
łączają się do akcji. Zwariowane 
krasnale wraz z dwójką dzieciaków 
będą musiały poradzić sobie z poza-
ziemskim zagrożeniem. Bohater tkwi 
w każdym z nas – trzeba go tylko 
obudzić!

Seanse: 
Wersja 3D 
9 marca – 14 marca 
godz. 10:00*, 15:00
Seanse: 
Wersja 2D 
16 marca – 21 marca 
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

  Moja miłość
Histor ia 

oparta na 
f a k t a c h . 
M a s a k r a , 
która miała 
m i e j s c e  
20 kwietnia 
1 9 9 9  r. 
w Columbine 
High School 
całkowicie 
z m i e n i ł a 
sp ojrzenie 

Amerykanów na życie uczniów 
liceów. Dwaj nastoletni uczniowie 
weszli na teren szkoły i  strze-
lając z broni palnej, zamordowali 
dwunastu rówieśników i  jednego 
nauczyciela. Strzelanina w Colum-
bine odbiła się szerokim echem na 
całym świecie, wywołując panikę 
moralną związaną z  młodzieżą 
nieprzystosowaną społecznie, środ-

kami antydepresyjnymi, brutalnymi 
filmami, muzyką i grami komputero-
wymi, Internetem oraz powszechnym 
dostępem do broni. Główną boha-
terką jest Rachel Joy Scott jedna 
z ofiar tego tragicznego wydarzenia.

Seanse: 
Wersja 2D z lektorem 
9 marca – 14 marca 
godz. 17:00
CENY BILETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Gurgacz, Kapelan Wyklę-
tych

Filmowy 
p o r t r e t 
niezwykłego 
k a p ł a n a , 
który nie 
wahał się 
k o n s e -
k w e n t n i e 
p o d ą ż a ć 
d r o g ą 
s u m i e n i a 
w  najczar-

niejszych latach powojennej Polski. 
Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita, 
był kapelanem Polskiej Podziemnej 
Armii Niepodległościowej. Głosił 
prawdę w  czasach zniewolenia, 
ratował zbłąkane dusze, prowa-
dził ludzi do Boga. Idąc za głosem 
sumienia, trwał do końca przy 
młodych żołnierzach, którzy z bronią 
w ręku przeciwstawiali się komuni-
stycznemu reżimowi. W 1939 roku, 
na początku swej kapłańskiej drogi, 
przed obrazem Maryi Królowej 
Polski złożył siebie w ofierze za rato-
wanie ukochanej Ojczyzny. Osiem 
lat później został skazany na śmierć.

Seanse: 
Wersja 2D
16 marca – 21 marca godz. 17:00
CENY BILETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Nowe oblicze Greya
Tr z e c i a 

część ekra-
n i z a c j i 
światowego 
bestsel leru 
– trylogii 
a u t o r s t w a 
E.L. James. 
S z c z ę ś l i w i 
C h r i s t i a n 
i Ana wiodą 
d o s t a t n i e , 
pełne miłości 

życie. Codzienność nie zabiła w nich 
namiętności. Ale nad ich związek 
nadciągają czarne chmury. Były szef 
Any, Jack Hyde, który poprzysiągł 
zemstę, czeka na czas, w  którym 
będzie mógł jej dokonać.

Seanse: 
Wersja 2D
16 marca – 21 marca godz. 19:30
CENY BILETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Jaskiniowiec
W zamierzchłych czasach, gdy 

nie było Facebooka, prądu i ciepłej 
wody, a w zagrodzie za jaskinią pasły 
się dinozaury, rozgrywa się pełna 
szalonych przygód historia dzielnego 
Duga, który musi zjednoczyć swą 
jaskiniową ferajnę przeciw nadcho-
dzącemu zagrożeniu. W  świecie, 
w którym zamiast psa każdy mógł 
mieć mamuta, a zaostrzony kamień 
był gadżetem na miarę dzisiejszego 

smartfonu, 
n a d e j ś c i e 
p u l s u j ą c e j 
h a ł a ś l i w ą 
n o w o c z e -
s n o ś c i ą 
Epoki Brązu 
z w i a s t u j e 
n i e u n i k -
n i o n e 
kłopoty.

Seanse: 
Wersja 2D
23 marca – 28 marca 
godz. 10:00*, 15:00
3 kwietnia – 4 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
6 kwietnia – 11 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Pitbull. Ostatni pies
K i e d y 

ginie Soczek, 
p a r t n e r 
Majamiego, 
p o l i c j a n c i 
z  wydziału 
t e r r o r u 
rozpoczynają 
dochodzenie. 
Schwytanie 
s p r a w c y 
uważają nie 
tylko za swój 

obowiązek, ale też punkt honoru. 
Niestety, wydział jest przetrzebiony 
zmianami organizacyjnymi i zwol-
nieniami. W tej sytuacji, aby stawić 
czoła gangsterom, stołeczny komen-
dant ściąga do Warszawy rozproszo-
nych po prowincji, doświadczonych 
policjantów. W  stolicy pojawiają 
się Despero, Metyl oraz – prosto 
z  Waszyngtonu – Nielat, zwany 
obecnie Quantico. Tymczasem 
w walce o dominację nad miastem, 
toczonej między gangami z Prusz-
kowa i Wołomina, pojawia się trzeci, 
znaczący gracz – Czarna Wdowa...

Seanse: 
Wersja 2D
23 marca – 28 marca 
godz. 17:00, 19:30
3 kwietnia – 4 kwietnia 
godz. 17:00, 19:30
6 kwietnia – 11 kwietnia 
godz. 17:00, 19:30
CENY BILETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

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

Gorące przedwiośnie w kinie promień

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien

R e K L A M A

KINO CYFROWE 3D 
PROMIEŃ W TUCHOWIE

 

https://ekobilet.pl/dom-kultury-w-tuchowie
Premiery światowego kina,

filmy edukacyjne i science fiction.
Seanse: 6 dni w tygodniu
(za wyjątkiem czwartku).

Seanse dodatkowe
dla grup zorganizowanych,
po uprzednim zgłoszeniu.

Repertuar dostępny na:
http://www.kino.tuchow.pl/repertuar/

Kontakt: tel. 14 6525 436,
e-mail: kinotuchow@interia.pl

ZAPRASZAMY!


