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Rozmowa 
z burmistrzem 
Tuchowa 
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Ppor. Stanisław 
Kaszubski Król 
1880-1915
Por. Leopold 
Kula Lis  
1896-1919

Publikujemy kolejne dwa 
artykuły (szósty  
i siódmy) z cyklu 

tekstów poświęconych 
patronom Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Tuchowie.

Lilianna Lipka przybliża biografię 
ppor. Stanisława Kaszubskiego 
Króla – dowódcy plutonu w I baonie  
1. Pułku Piechoty I Brygady Legionów 
Polskich w bitwie pod Łowczówkiem 
oraz por. Leopolda Kuli Lisa – dowódcy 
kompanii w 5. Pułku Piechoty Brygady 
Legionów Polskich w bitwie pod 
Łowczówkiem.
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Wielki sukces oraz przygoda życia 
młodego tuchowianina! 

Pamiątkowe zdjęcie  
na zakończenie roku szkolnego  
w 100. rocznicę odzyskania  
przez Polskę niepodległości

Wielki Odpust 
Tuchowski 2018

Zapraszamy do zapoznania 
się z programem Wielkiego 
Odpustu Tuchowskiego, 

który rozpocznie się w bazylice 
mniejszej 30 czerwca 2018 r.  
o godz. 18.00 i potrwa  
do 8 lipca 2018 r. 

Tegoroczny Odpust przebiegał będzie 
pod hasłem: Służebnico Ducha Świętego 
wspieraj nas. W tym roku będzie miał 
szczególny wymiar z uwagi na obcho-
dzone jubileusze: 125-lecia przybycia 
redemptorystów do Polski oraz 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

 str. 40

FLORIANY 2018 
dla Ochotniczych 
Straży 
Pożarnych  
w Tuchowie  
i Dąbrówce 
Tuchowskiej

11 maja na 
warszawskim 
Torwarze odbyła 

się Gala Finałowa Konkursu 
FLORIANY, podczas której 
poznaliśmy zwycięzców 
II edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu na Najlepsze 
Inicjatywy dla Społeczności 
Lokalnych z udziałem  
OSP i Samorządów  
FLORIANY 2018.

Do konkursu nadesłanych zostało 
256 zgłoszeń z całej Polski, z czego  
52 projekty zostało nominowane,  
a 19 otrzymało Strażackie Oskary 2018, 
czyli Floriany. Miło nam poinformować, 
że wśród laureatów znaleźli się strażacy  
z OSP w Tuchowie i Dąbrówce Tuchow-
skiej.  Gratulujemy!
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Dawid Sobarnia, 
uczeń sądeckiego 
technikum, został 

laureatem konkursu 
„Rejs Niepodległości”, 
organizowanego z okazji 
100. rocznicy odzyskania 
niepodległości. 

Zdjęcie rodzinnego miasta – 
Tuchowa, wykonane przez Dawida, 
otworzyło drogę do kolejnego etapu 
konkursu i spełnienia marzenia. Nagrodą 
był bowiem rejs na słynnym żaglowcu 

„Dar Młodzieży”. Dawid, wraz z jedną 
z grup uczestników rejsu dookoła świata, 
wziął udział w etapie z Kopenhagi do 
norweskiego Stavanger, który zakończył 
się w Szczecinie obchodami Światowych 
Dni Morza. Kontynuacją fantastycznej 
przygody była audiencja u Ojca Świę-
tego Franciszka, który w prezencie od 
rejsowiczów otrzymał model pięknego 
polskiego żaglowca. 

Wspaniała postawa Dawida dowodzi, 
że warto realizować pasje – jest to najlepsza 
droga do spełniania marzeń i sukcesu!

Gratulujemy!

22 czerwca 2018 r.  
w ramach 
zakończenia roku 

szkolnego uczniowie wraz 
z nauczycielami ze Szkoły 
Podstawowej w Tuchowie, 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika  
w Tuchowie oraz Centrum 

Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Tuchowie 
wykonali pamiątkowe 
zdjęcie przed tuchowskim 
ratuszem, na tle plansz 
historycznych  
związanych ze 100-leciem 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.
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DUMNI POLACY 
DUMNI TUCHOWIANIE 

NIEPODLEGLI

TUCHOWSKI 
RYNEK 
1 LIPCA 2018 R. 
(NIEDZIELA) 
GODZ. 16.00

ZDJĘCIE100-lecia

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców miasta i gminy Tuchów, 
gości i przyjezdnych do wspólnej fotografii z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

STAŃMY DO WSPÓLNEGO ZDJĘCIA 100-LECIA
DUMNYCH POLAKÓW I DUMNYCH TUCHOWIAN

Sesję zdjęciową poprzedzi:
- koncert Parafialnej Orkiestry Dętej z Siedlisk,
- występ grupy artystycznej ze Szkoły Podstawowej  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach.

Z białych i czerwonych kartek wspólnie utworzymy 
flagę Polski.

 Zapraszamy – następna taka okazja będzie za 100 lat
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KRZYSZTOFjaSIŃSKI

W roku 100. rocznicy 
odzyskania przez 
Polskę niepodległości 

3 maja 2018 r. w bazylice 
mniejszej w Tuchowie 
w uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej 
Polski została odprawiona 
msza św. w intencji 
ojczyzny z udziałem 
władz samorządowych 
i pocztów sztandarowych. 
Po zakończonej mszy św. 
odbył się przemarsz pocztów 
sztandarowych z bazyliki 
mniejszej do rynku 
w Tuchowie, gdzie przed 
ratuszem odbył się koncert 
Sanktuaryjnej Orkiestry 
Dętej pod batutą Piotra 
Kucharzyka.

W  tym dniu obchodzona była  
227. rocznica uchwalenia polskiej 
Konstytucji – pierwszej w Europie 
i drugiej na świecie.

Święto Narodowe Trzeciego Maja i uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tuchowie

Boże Ciało 
w Tuchowie
KRZYSZTOFjaSIŃSKI

W czwartek 31 maja br. 
odbyła się uroczy-
stość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej – 
Boże Ciało. W całym kraju 
wzięły w nich udział rzesze 
wiernych. W Tuchowie 
główne uroczystości 
rozpoczęły się eucharystią 
na dziedzińcu bazyliki 
mniejszej, po której wyru-
szyła ulicami Tuchowa 
procesja do czterech ołtarzy. 
Zakończenie procesji odbyło 
się na tuchowskim rynku.
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Z BURMISTRZEM TUCHOWA ADAMEM DROGOSIEM 
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– rozmawiał janusz Kowalski
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Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiado-

mość o śmierci 
Matki 

naszej koleżanki 
Elżbiety Srebro, 

Prezes Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego 

w Tuchowie.
Koleżance, jej bliskim 

i całej rodzinie 
składamy wyrazy  

szczerego współczucia.

Koleżanki i koledzy  
z Oddziału ZNP w Tuchowie.

A jeśli komu droga otwarta do nieba
Tym, co służą Ojczyźnie.

/Jan Kochanowski/

Przypadająca w 2018 r. 
setna rocznica odzy-
skania przez Polskę 

niepodległości stała się 
inspiracją do zorgani-
zowania w Karwodrzy 
uroczystości patriotyczno-
-religijnej, upamiętniającej 
zamordowanych przez 
hitlerowców mieszkańców 
wsi – rodzinę Solarzy. Przy-
byli na nią przedstawiciele 
lokalnych władz i insty-
tucji na czele z wicebur-
mistrzem Tuchowa Kazi-
mierzem Kurczabem wraz 
z małżonką. 

Wieczornica odbyła się 12 maja 
2018 r. przy pomniku pamięci, 
w którego centralnej części znajduje 
się tablica z nazwiskami pomordo-
wanych oraz napis: „Wolność można 
odzyskać, młodości nigdy”.

Na początku uroczystości, po 
odśpiewaniu hymnu narodowego, 
przedstawiciel rodziny – Kazimierz 

Solarz, odczytał wzruszające listy 
rodzinne, w których ocaleli bracia 
(w  godzinie kaźni przebywający 

poza domem rodzinnym), dzielili 
się informacjami o strasznym losie, 
jaki spotkał większą część ich rodziny. 
W pisanych do siebie listach, młodzi 
chłopcy wykazywali ogromną dojrza-
łość, starali się  wzajemnie podtrzy-
mywać na duchu, być dla siebie 
oparciem w tym okrutnym dla nich 
czasie. W zachowanej korespondencji 
podkreślali, iż poniesiona przez ich 
rodzinę ofiara wynikała z głębokiego 
patriotyzmu jej członków oraz prze-
świadczenia, że obrona wolności 
i Ojczyzny jest najświętszym obowiąz-
kiem każdego Polaka. 

Wyjątkowym Gościem, który 
zaszczycił zebranych swą obecnością, 
był płk Jerzy Pertkiewicz, żołnierz AK, 
założyciel konspiracyjnego szpitala 
polowego AK w Trzemesnej podczas 
akcji „Burza”. Bohater z wielkim wzru-
szeniem opowiadał o swojej działal-
ności i przeżyciach z czasów wojny 
oraz okupacji hitlerowskiej.

Oprawę słowno-muzyczną uroczy-
stości przygotowały dzieci i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w Karwodrzy 
pod opieką dyrektor Ewy Sawickiej 
i nauczycielek: Marty Krupy i Berna-
dety Szot. Uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny, na który złożyły 
się pieśni patriotyczne i wojskowe, 
wiersze, drama „Pożegnanie matki” 
oraz apel pamięci poprowadzony 
przez radnego Rady Miejskiej 
w Tuchowie Marka Krzemienia. Przed 
pomnikiem zapalono znicze i złożono 
wiązanki kwiatów od przedstawicieli 
instytucji i mieszkańców Karwodrzy, 
biorących udział w uroczystości. Na 
zakończenie odbyło się nabożeń-
stwo majowe pod przewodnictwem 
o. Pawła Zyskowskiego i z udziałem 
Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego 
pod dyrekcją Jana Gładysza.

Ewa Sawicka
Dyrektor SP w Karwodrzy

Lekcja historii i patriotyzmu w Karwodrzy
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Panie burmistrzu, w miesią-
cach wiosennych mieszkańcy 
gminy uczestniczyli w wielu 
wydarzeniach oraz byli zaan-
gażowani w ich organizację. 
To świadczy o ich ogromnej 
aktywności.

Aktywność mieszkańców naszego 
miasta i gminy jest bezcenna. Świadczy 
to o ich sile i potencjale. Mam tu na 
myśli zaangażowanie mieszkańców 
w wiele działań społecznych, oświa-
towych, sportowych i kulturalnych. 
Cieszę się, że mieszkańcy podejmują 
inicjatywy i angażują się w realizację 
wielu projektów i uczestniczą w nich. 
Dobrym przykładem tej ogromnej 
aktywności jest współorganizowanie 
i udział w wielu wydarzeniach w naszej 
gminie oraz pomoc w ich przygoto-
waniu. Tak dzieje się w placówkach 
oświatowych, kulturalnych, stowa-
rzyszeniach i organizacjach. Śledząc 
informacje na stronach interneto-
wych, portalach społecznościowych, 
w  „Tuchowskich Wieściach” czy 
„Kurierze Tuchowskim” można o tej 
aktywności się przekonać. Oczywiście 
są miesiące takie jak np. maj i czerwiec, 
kiedy ów potencjał jest szczególnie 
widoczny podczas organizowanych 
przedsięwzięć. Ten numer „Kuriera 
Tuchowskiego” jest szczególnie temu 
poświęcony, dlatego nie będę wymie-
niał wszystkich zrealizowanych wyda-
rzeń, ale chcę odnieść się do całości. 
Każde z wydarzeń, nawet to zorganizo-
wane samodzielnie przez grupkę kilku 
osób, to wnoszenie do oświatowego 
i  społeczno-kulturalnego rozwoju 
gminy kolejnego ziarnka. A jak mówi 

przysłowie „ziarnko do ziarnka, 
a zbierze się miarka”.

Często pojawiają się pytania 
o Dni Tuchowa. Zatem, czy to 
jest jednorazowe wydarzenie 
czy może kilka wchodzących 
w ich program?

Dni Tuchowa już od lat trakto-
wane są jako cykl imprez organizo-
wanych w maju i czerwcu. Podczas 
nich cały amatorski ruch artystyczny 
w gminie prezentuje swój dorobek 
twórczy. Dni Tuchowa rozpoczyna-
liśmy od uroczystości z okazji Naro-
dowego Święta Trzeciego Maja oraz 
Karpackiego Wyścigu Kurierów. 5 maja 
w amfiteatrze wspólnie z CZT zorga-
nizowano kolejną edycję 3 Maj się 
Zdrów Festiwal, którego finałem był 
koncert Marka Piekarczyka. Sześć 
dni później, na zaproszenie Biblio-
teki Publicznej w Tuchowie, gościł 
u  nas Robert Makłowicz. 12  maja 
świętowaliśmy jubileusz 60-lecia OSP 
w  Mesznej Opackiej, w  tym dniu 
odbyła się również piękna patriotyczna 
uroczystość przy pomniku pomordo-
wanej rodziny Solarzów w Karwodrzy 
i Majówka na Brzyzku. 19 maja w amfi-
teatrze miał miejsce IV Piknik Szkolny 
zorganizowany przez Szkołę Podsta-
wową w Tuchowie. 21 maja na Powia-
towym Święcie Ludowym gościliśmy 
ludowców wraz z prezesem Włady-
sławem Kosiniakiem Kamyszem. 
27 maja była kolejna edycja Tuchow-
skiej Majówki dla Matki, a 3 czerwca 
V Bieg Burzyński, który w tym roku 
zgromadził rekordową liczbę uczest-
ników. 9 czerwca odbył się VII Między-

pokoleniowy Piknik Czerwcowy zorga-
nizowany przez Zgromadzenie Sióstr 
św. Józefa, a 10 czerwca VII Sanktu-
aryjny Festyn Rodzinny. 16 czerwca 
na rynku prezentowały się stare samo-
chody w  ramach Niepodległościo-
wego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, 
a w Jodłówce Tuchowskiej odbyła się 
uroczystość poświęcenia samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla tamtej-
szej OSP. 17 czerwca w Lubaszowej 
kolarze górscy walczyli o Puchar Szlaku 
Solnego. 19 czerwca podsumowaliśmy 
współzawodnictwo sportowe szkół 
podstawowych i gimnazjalnych gminy 
Tuchów. 21 czerwca Szkoła Muzyczna 
I st. w Tuchowie zorganizowała piękny 
koncert niepodległościowy, który odbył 
się w Domu Kultury. Na zakończenie 
roku szkolnego, 22 czerwca odbyły 
się dwa spektakularne wydarzenia: 
w  Szkole Podstawowej w  Zabłędzy 
oddaliśmy do użytku nową salę gimna-
styczno-sportową, natomiast uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Tuchowie, 
Liceum Ogólnokształcącego i Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego spotkali się na rynku i tam przed 
planszami historycznymi stanęli z biało-
-czerwonymi chorągiewkami do wspól-
nego zdjęcia. To było wyjątkowe zakoń-
czenie roku szkolnego w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Dziękuję wszystkim organizatorom, 
współorganizatorom i uczestnikom 
tych imprez za zaangażowanie oraz 
mieszkańcom za liczny w nich udział.

Na ratuszu znajdują się 
plansze historyczne. Proszę 
o kilka zdań na ten temat.

Pomysłodawcą i inicjatorem wyko-
nania plansz historycznych jest poseł 
na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, 
natomiast zaprojektował je Roman 
Fleszar. Ideą wykonania tych plansz 
było podkreślenie rocznicy 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości i tym samym zamanifestowanie 
naszego patriotyzmu i  polskości. 
Spełniają one też rolę edukacyjną dla 
dzieci i młodzieży, nie tylko z naszej 
gminy. Promują miasto, a co najważ-
niejsze – przypominają o historii, w tym 
naszej lokalnej i narodowej tożsamości. 
Oczywiście, jak przy realizacji takich 
przedsięwzięć, pojawiają się również 
problemy realizacyjne, tu też wystą-
piły, ale staramy się je rozwiązać. Przy 
tej okazji bardzo proszę, aby emocje 
związane z umieszczeniem plansz na 
budynku ratusza nie przysłaniały idei 
ich usytuowania w tym miejscu, o takiej 
tematyce i w roku wyjątkowym dla 
Polski i Tuchowa.

Które z zapowiadanych inwe-
stycji są w trakcie realizacji?

Zacznę od uhonorowania naszej 
gminy oraz gmin sąsiednich w ramach 
spółki Dorzecza Białej tytułem  
„ekoLIDERA”. To podkreśla, że nasze 
wspólne działania w zakresie ochrony 
środowiska są uznawane jako dobre przed-
sięwzięcia. Remont budynku „Sokoła” 
prowadzony jest zgodnie z harmono-
gramem. Może nie są widoczne jeszcze 
efekty, bo prace wykonywane są w piwni-
cach oraz przy zabezpieczaniu funda-
mentów, elewacji ścian, ale myślę, że za 
kilka miesięcy będziemy mogli zobaczyć 
pięknie odnowiony zabytkowy „Sokół”. 

Na ukończeniu jest modernizacja 
wieży widokowej w Jodłówce Tuchow-
skiej. W ramach realizacji projektu  
„Park & Ride” rozpoczęliśmy prace 
modernizacyjne na ul. Kolejowej.

Tradycyjnie w Tuchowie 
wakacje rozpoczynamy od 
Wielkiego Tuchowskiego 
Odpustu.  

To prawda, kilkudniowy odpust 
w  bazylice mniejszej w  Tuchowie, 
który corocznie odbywa się w pierw-
szych dniach lipca zbiega się z pierw-
szymi dniami wakacji. Nie ma takiego 
miasta w Polsce, które mogłoby się 
poszczycić takim pięknym religijnym 
wydarzeniem. A korzystając z okazji, na 
letnie miesiące życzę wszystkim miłego 
wypoczynku, ciepła i radości z długich 
i pięknych letnich dni.
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Porozumienie Gminy 
Tuchów z PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny 
i Gmina Tuchów zawarły 
dnia 8 maja 2018 r. 

porozumienie o współpracy, 
które ma ułatwić miesz-
kańcom gminy wymianę 
tradycyjnych palenisk, 
opalanych paliwem stałym, 
na nowoczesne systemy 
ogrzewania zasilane ekolo-
gicznym paliwem, jakim jest 
gaz ziemny.

Porozumienie podpisali Adam 
Drogoś – burmistrz Tuchowa, 

Paweł Sławek – dyrektor Biura Sieci 
Sprzedaży Południe PGNiG Obrót 
Detaliczny oraz Szczepan Makarski 
– skarbnik gminy.

Sygnatariusze porozumienia 
pragną osiągnąć cel, jakim jest 
poprawa jakości powietrza atmosfe-
rycznego w gminie Tuchów poprzez 
eliminację palenisk opalanych 
paliwem stałym, koncentrując się na 
poniższych działaniach:
1. Prowadzenie działań informacyj-

nych i edukacyjnych zachęcają-

cych mieszkańców gminy Tuchów 
oraz działających na terenie 
gminy Tuchów przedsiębiorców 
do dokonania eliminacji palenisk 
opalanych paliwem stałym i zastę-
powania ich piecami zasilanymi 
paliwem gazowym (gaz ziemny 
z sieci dystrybucyjnej).

2. Udzielanie formalnego lub mery-
torycznego wsparcia mieszkańcom 
gminy Tuchów na etapie projekto-
wania i realizacji inwestycji pole-
gających na zastępowaniu palenisk 
opalanych paliwem stałym na piece 
zasilane paliwem gazowym (gaz 
ziemny z sieci dystrybucyjnej).
W ramach porozumienia Gminy 

Tuchów z PGNiG Obrót Detaliczny 
uruchomiony został w Urzędzie Miej-
skim w Tuchowie punkt informacyjny 
mBOK, w którym mieszkańcy będą 
mogli uzyskać informacje o możliwo-
ściach rozpoczęcia korzystania z gazu 
i szacunkowych kosztach inwestycji.

Punkt informacyjny mBOK będzie 
czynny w każdą pierwszą i trzecią 
środę miesiąca w godzinach od 8.00 
do 14.00 (budynek ratusza, pokój  
nr 15, I piętro), począwszy od czerwca 
br. Z doradztwa skorzystało już kilku-
nastu mieszkańców gminy Tuchów!

Kontakt: 
zmien.ogrzewanie@pgnig.pl

urząd Miejski w Tuchowie

Sala gimnastyczna 
w Zabłędzy ukończona

MAREKMĘŻYK 

W dniu 30 kwietnia 
2018 roku zakończono 
budowę sali gimna-

stycznej przy Szkole Podsta-
wowej w Zabłędzy w ramach 
zadania pn. „Przebudowa 
i rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Zabłędzy o salę 
gimnastyczną”. Wybudowany 
obiekt o wym. 18,00 x 10,85 m 
jest wyposażony w szatnie, sani-
tariaty i zaplecze gospodarcze, 
posiada też piękną antresolę 
spełniającą rolę widowni.

Wartość budowy sali gimna-
stycznej łącznie z  kosztami 
nadzoru inwestorskiego wyniosła 
891 931,99  zł, inwestycja została 
zrealizowana wyłącznie ze środków 
Gminy Tuchów. Generalnym wyko-
nawcą robót budowlanych była firma 
Usługi Budowlano-Transportowe 
„ANKO” Stanisław Onak, Barbara 
Stanaszek Spółka Jawna z Tarnowa 
mająca siedzibę przy ulicy Tuchow-
skiej.

Kierownikiem budowy sali 
był Tadeusz Kołodziej,  nato-
miast inspektorami nadzoru 
z  ramienia wykonawcy byli 
Franciszek Kłusek i   Tomasz 
Rogóż. Koordynatorem całości 
prac  z   ramienia  inwestora  
tj.  Gminy Tuchów był Marek 
Mężyk, kierownik Referatu Inwe-
stycji i Infrastruktury Drogowej.

22 czerwca odbyło się uroczyste 
otwarcie i poświęcenie sali gimna-
stycznej oraz zakończenie roku szkol-
nego 2017/18.

177 tys. zł na projekt FIO w Siedliskach!Miło nam 
poinformować, 
że kolejne 

stowarzyszenie z gminy 
Tuchów otrzymało 
dofinansowanie w ramach 
programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. 
Tym razem realizatorem 
ciekawego projektu 
będzie Siedliskie Forum 
Rozwoju wraz ze Szkołą 
Podstawową im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
i Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Siedliskach oraz Domem 
Kultury w Tuchowie.

kwota dotacji wynosi ok. 177 tys. zł, 
a  wszystkie działania w  ramach 
projektu będą darmowe dla osób 
biorących w nim udział.

Projekt pn. „Poznaj polskie drogi 
do niepodległości” będzie realizo-
wany w okresie od 1 września 2018 r. 
do 30 listopada 2019 r.

Projekt obejmuje działania, 
których celem jest przybliżenie dzie-
ciom i młodzieży znaczenia odzy-

skania niepodległości przez Polskę 
oraz ważnych wydarzeń z  historii 
Polski w XX wieku przez zorganizo-
wanie obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości, udział w wycieczkach 
historycznych, rajdach, warsztatach 
teatralnych i poetyckich tematycznie 
związanych z dziejami naszej ojczyzny. 
Projekt zakłada również kształtowanie 
postaw patriotycznych i rozwijanie 

świadomości narodowej przez udział 
w wielu, różnorodnych wydarzeniach:
•	 Warsztaty szkoleniowe „Symbole 

niepodległości”,
•	 Wycieczka do Krakowa „Szlakiem 

polskiej historii i kultury”, lekcje 
muzealne,

•	 Pieszy rajd Beskidzką Trasą 
Kurierską „JAGA- KORA”,

•	 Warsztaty teatralne „Pisk białego orła”,

•	 Niepodległościowy bieg sztafe-
towy 100 x 100,

•	 Warsztaty rękodzieła „Kokarda 
narodowa”,

•	 Dni kultury polskiej „Droga do 
niepodległości”,

•	 Spotkanie plenerowe „100 lat 
niepodległa!”,

•	 Maraton filmowy „Nasze dzieje 
w kadrze zatrzymane”,

•	 Historia i  tradycje ludowe 
w naszej wsi „Wyskubek”,

•	 Rajd pieszy „Tropem wilczym” 
w  hołdz ie  Ż ołnierzom 
Wyklętym,

•	 Inscenizacja „Katyń-pamiętamy!”,
•	 Warsztaty teatralno-muzyczne 

„Eh, te lata dwudzieste!”,
•	 Piknik „Witaj Majowa Jutrzenko!”,
•	 Wycieczka tematyczna „Tajem-

nice II wojny światowej”,
•	 Warsztaty poetyckie – jak zrozu-

mieć poezję?,
•	 Warsztaty teatralne „Teatr mój 

widzę ogromny”,

•	 Spektakl teatralny „Wesele” Stani-
sława Wyspiańskiego.

Choć projekt jest skierowany 
głównie do dzieci i młodzieży uczącej 
się w Szkole Podstawowej w Siedli-
skach, w większości wydarzeń będą 
brali udział mieszkańcy Siedlisk, 
a także całej gminy.

Zdobycie dofinansowania na tak 
bogaty i ambitny projekt było możliwe 
jedynie dzięki współpracy kilku orga-
nizacji i instytucji. Świadczy o tym, że 
wspólne działanie buduje i przynosi 
ogromne korzyści (nie tylko finan-
sowe) naszej społeczności. Zachęcamy 
więc do aktywności i  współpracy 
w swoich środowiskach, a w imieniu 
oferenta i partnerów – do włączenia 
się w świętowanie 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Koordynatorzy projektu
Magdalena Marszałek

Mariusz Ryś

W Małopolsce i w gminie Tuchów  
zmodernizowane zostaną drogi

Powstaną 
miejsca 
rekreacyjne 
w Karwodrzy 
i Siedliskach 
Miło nam poinformować, 

że wniosek Gminy 
Tuchów o dotację na 

budowę dwóch otwartych 
stref aktywności w Karwo-
drzy i Siedliskach został 
zaopiniowany pozytywnie. 
Tym samym do gminy 
trafi dotacja ministerialna 
w wysokości 49 800 zł.

Jednym z tematów, które 
premier Mateusz Mora-
wiecki oraz ministrowie 

omawiali 11 czerwca 2018 r. 
na odprawie z wojewodami, 
były dodatkowe środki na 
drogi lokalne z Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej. To 500 mln 
złotych i 433 inwestycje 
w skali całej Polski. Również 
Gmina Tuchów aplikowała 
o środki do tego programu 

i uzyskała dotację w wyso-
kości 236 693 zł.

Natomiast udział własny to zaledwie 
59 173,76 zł, a zatem jest to bardzo 
korzystny projekt dla Gminy Tuchów, 
ponieważ dofinansowanie stanowi 
80% kosztów całego zadania. Wartość 
prac zgodnie z kosztorysem to koszt  
295 866,76 zł. Dzięki dotacji zmoderni-
zowany zostanie fragment drogi gminnej 
K202202 na odcinku 1000 metrów 
(2+475-3+475) w Piotrkowicach.

Zadanie zostanie zrealizowane 
w 2018 roku.

urząd Miejski w Tuchowie

Łączny koszt inwestycji zgodnie 
z kosztorysem wynosi 99 764 zł.

Dzięki tej dotacji powstaną dwie 
siłownie plenerowe wraz z małą archi-
tekturą.

Inwestycje te zostaną zrealizowane 
w 2018 roku.

urząd Miejski w Tuchowie
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JERZYłĄCKI 

Piątek 15 czerwca, późne 
popołudnie. Małymi 
grupkami, leśną drogą, 

do środka Trzemeskiego 
Lasu od strony Karwo-
drzy i Zalasowej podążają 
mieszkańcy. Idą w kierunku 
stojącego tam samotnie 
krzyża ukrytego wśród 
buków i jodeł. Krzyż swoją 
obecnością przypomina 
o tragedii jaka w latach 
1847-1853 dotknęła ludność 
tych i okolicznych obszarów 
podczas epidemii cholery 
i tyfusu.

Miejsca takie jak to znajdujące się 
w Trzemeskim Lesie rozsiane są po 
całej okolicy. Nazywane cmentarzami 
cholerycznymi, położone z dala od 
ludzkich siedlisk, od komunikacyj-
nych szlaków, ukryte w  ostępach 
leśnych, zapominane pozostawione 
są same sobie. W ostatnich latach 
odkrywają je na nowo i przywracają 
ludzkiej pamięci pasjonaci lokalnej 
historii, tacy jak członek Rady Miej-
skiej – Marek Krzemień.

Dzięki jego inicjatywie i  stara-
niom odnowiono krzyż, umieszczono 
pamiątkową tablicę oraz uporząd-
kowano teren na potocznie zwanym 
„Wisieluchu”. Od trzech lat co roku, 
w  połowie czerwca odbywają się 
msze św. polowe, podczas których 
mieszkańcy polecają w modlitwach 
swoich przodków – ofiary panującej 
170 lat temu zarazy. Co roku przyby-
wają księża z tuchowskiego klasztoru 
oraz okolicznych parafii w Zalasowej 
i Szynwałdzie, aby uroczyście, wśród 
szumu liści i śpiewu ptaków, cele-
brować to pełne uroku nabożeństwo. 
Również rokrocznie rozlega się echem 
wśród drzew śpiew męskiego chóru 
z parafii św. Jakuba w Tuchowie.

Tegoroczne spotkanie na cmen-
tarzu w  Trzemeskim Lesie miało 
jeszcze jeden dodatkowy akcent. 
Na zakończenie poświęcony został 
kamień z  tablicą upamiętniającą 

kolejny cmentarz choleryczny. Ostęp 
leśny zwany „Czerwonym Dołem” 
położony na Galii kryje wspólną 
mogiłę ofiar zarazy z  Karwodrzy 

i  Trzemesnej. Będzie to następne 
miejsce wiecznego spoczynku przy-
wrócone ludzkiej pamięci przez 
Marka Krzemienia.

Uroczystość patriotyczno-
religijna w Karwodrzy
ŁUKASZWłODaRZ 

12 maja br. o godz. 
18.30 przy pomniku 
pamięci pomor-

dowanej przez Niemców 
rodziny Solarzów w Karwo-
drzy, odbyła się uroczystość 
patriotyczno-religijna. 

W  programie przewidziano: 
odśpiewanie hymnu, apel pamięci, 
zapalenie zniczy, złożenie kwiatów, 
program słowno-muzyczny i nabo-
żeństwo majowe. Wzruszające wspo-
mnienie o tragedii rodziny Solarzów 
zakończyło się wraz z  zachodem 
słońca. Organizatorami uroczystości 
byli: Rada Sołecka, sołtys, radny, 
Rada Parafialna, Szkoła Podstawowa 
i OSP z Karwodrzy. Stowarzyszenie 
Miłośników Karwodrzy dziękuje 
wszystkim przybyłym i organiza-
torom.

BEATAauGuSTYN 

E leusis to stowa-
rzyszenie założone 
przez Wincentego 

Lutosławskiego w 1903 r. 
Członkowie organizacji 
nazywali się elsami. Szerząc 
odnowę moralną i żyjąc 
według zasad, chcieli 
służyć ojczyźnie. W 1929 r. 
związek zakupił w Burzynie 
12 hektarów ziemi, by tam 
założyć swą osadę.

Ludziom związanym ze stowarzy-
szeniem elsów zostało poświęcone 
III Sympozjum Historyczne, które 
odbyło się w  Burzynie, w  kaplicy 
Zgromadzenia Sług Jezusa, 2 czerwca 
2018 roku. Wybór miejsca spotkania 
nie był przypadkowy, gdyż kaplica ta 
była kiedyś własnością elsów.

W spotkaniu wzięli udział m.in. 
znawcy historii: Mariola Wilk, Alek-
sander Kowalik, Maria Maniak, 
radny powiatu tarnowskiego Andrzej 
Słowik, wiceburmistrz Tuchowa Kazi-
mierz Kurczab, ks. prałat Jan Czaja,  
o. Kazimierz Pelczarski, dr Aleksandra 
Arndt z Instytutu Filologii Klasycznej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu, dr Teresa Podgórska 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w  Olsztynie, Józef Lewicki 
emerytowany starszy wizytator 
tarnowskiej delegatury Kuratorium 
Oświaty w  Krakowie oraz wielu 
innych znamienitych gości.

Podczas sympozjum dr Teresa 
Podgórska z  Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w  Olsz-

tynie przedstawiła referat pt.: Ludzie 
z kryształu – wybrane biogramy elsów. 
Zwróciła w  nim uwagę na różno-
rodne pochodzenie członków orga-
nizacji, którzy na wielu polach służyli 
ojczyźnie. Zajmowali się nauką, mieli 
wpływ na oblicze tworzącego się 
harcerstwa, prowadzili działalność 
propolską na Śląsku.

Kolejnym punktem programu było, 
wzbogacone prezentacją pamiątkowych 
fotografii, wystąpienie Marioli Wilk  
pt.: Garść wspomnień o Elsach w rela-
cjach rodzinnych oraz referat nieobec-
nego niestety w  Burzynie Józefa 
Kozioła pt.: Ocalenie pamięci. Elsowie 
w walkach o niepodległość na przykładzie  
kpt. Franciszka Pększyca-Grudzińskiego, 
zaprezentowany przez Ewę Stanisław-
czyk. Kapitan walczył w I Brygadzie 
Legionów i zginął w 1915 roku.

Następnie uczennica oddziału 
gimnazjalnego Szkoły Podstawowej 
w Burzynie Adrianna Ustjanowska 
zaprezentowała sprawozdanie 
z wycieczki uczniów do Poznania, 
a zwłaszcza z odwiedzin na Uniwersy-
tecie Poznańskim im. Adama Mickie-
wicza, którego rektorem w  latach 
1931-32 był pochodzący Burzyna 
profesor Jan Sajdak, patron burzyń-
skiej szkoły.

Sesję naukową uświetnili swoim 
występem uczniowie Szkoły 
Muzycznej I  stopnia w  Tuchowie 
będący zarazem uczniami Szkoły 
Podstawowej imienia prof. Jana 
Sajdaka w  Burzynie: Artur Cich 

(fortepian), Aleksandra i  Joanna 
Burza (skrzypce), Anna Dudek 
(fortepian) oraz gościnnie kwartet 
klarnetowy.

Na zakończenie spotkania uczest-
nicy przenieśli się do budynku szkoły, 
gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego zorgani-
zowanego dla uczniów pt.: Moja 
mała Ojczyna. Nagrody przyznano 
w dwóch kategoriach. Otrzymali je:

- wśród dzieci młodszych:
1. miejsce – Piotr Synowiec
2. miejsce – Kamila Pypeć
3. miejsce – Izabella Dawid
wyróżnienie – Albert Bajorek

- wśród dzieci starszych:
1. miejsce – Kamil Kopek
2. miejsce – Nicoletta Więcek
3. miejsce – Julia Nalepka
wyróżnienia – Eryk Więcek, 

Mateusz Świegoda, Izabela Synowiec.

Wystawę prac plastycznych oraz 
fotograficznych poświęconych Burzy-
nowi można obejrzeć w szkole. 

Nie ulega wątpliwości, że sympo-
zjum, które zostało zorganizowane 
dzięki zaangażowaniu m.in. Anny 
Marii Karcińskiej – dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka 
w  Burzynie oraz działacza lokal-
nego Tomasza Dudka, przyniosło 
wymierne efekty w postaci przybli-
żenia uczestnikom historii elsów oraz 
przeszłości naszego regionu i ludzi 
z nim związanych.

Burzyńskie spotkania z historią
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Zapomniana historia – 
odkrywanie cmentarzy cholerycznych

Msza polowa w Trzemeskim Lesie
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Tekst jest szóstym z cyklu artykułów poświęconych patronom
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Ppor. Stanisław Kaszubski Król (1880 – 1915)
Dowódca plutonu w I baonie 1. Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich w bitwie pod Łowczówkiem

Do czytelników
W związku 

z przypadającą 
w tym 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. 

Stań przechodniu i powiedz, czy jest 
ziemia taka,
Gdzieby nie płynęły krew i łzy 
Polaka?
Ptak ma swoje gniazdo, wilk ma 
swoją jamę
Inny naród Ojczyznę – Polak groby 
same.

LILIANNALIPKA 

„Aby zrozumieć duszę 
Króla-Kaszubskiego, 
trzeba było tak jak 

on, od kolebki, nasłuchać 
się o nieudanych szaleń-
czych wysiłkach dziadów 
i pradziadów, dzieckiem 
oglądać blizny od bagnetów 
rosyjskich na ramionach 
ojca, wzrastając, oddychać 
przez długie lata nagroma-
dzoną krzywdą pokoleń, co 
dzień patrzeć ze wstrętem 
na bezduszne wraże gęby 
obcego żołdactwa, co noc 
spodziewać się rewizji, 
słowem: pod nawisłym 
knutem rosyjskiego 
najeźdźcy, lata przetrwać 
w poczuciu własnej bezsiły”. 
Takimi słowami opisywała 
Stanisława siostra.

Pozwalają one lepiej zrozumieć 
motywy działania Króla – nie mógł 
pójść inną drogą niż tą, którą kroczył 
od wczesnego dzieciństwa aż do 
śmierci.

Urodził się on 10 października 
1880 roku w Warszawie. Jego ojciec 
był matematykiem oraz byłym 
powstańcem styczniowym. Między 

innymi dlatego dom państwa Kaszub-
skich był szkołą historii i patriotyzmu. 
W  wieku 10 lat chłopiec został 
uczniem V gimnazjum w rodzinnym 
mieście. Była to szkoła ciesząca się 
opinią najmniej rusyfikującej spośród 
wszystkich warszawskich placówek 
tego typu. Jednak za prawdziwe 
przedstawienie przebiegu bitwy pod 
Racławicami młody Stanisław został 
z niej wydalony; podobny los spotykał 
go także w  gimnazjach w  Płocku 
i Wilnie. Dlatego maturę zdał dopiero 
w wieku 24 lat jako ekstern w Odessie. 
Po powrocie do domu podjął naukę 
w szkole technicznej Mittego. W tym 
czasie związał się z Socjaldemokracją 
Królestwa Polskiego i  Litwy – tu 
przyjął pseudonim Król. W szeregach 
tej partii walczył podczas rewolucji 
w  1905  roku. Został aresztowany 
i  skazany na zesłanie do Archan-
gielska. Za sprawą finansowej inter-
wencji rodziny wyrok zamieniono 
na opuszczenie granic Cesarstwa 
Rosyjskiego. Pod eskortą Rosjan 
Kaszubski przekroczył granicę 
z  Austro-Węgrami i  osiedlił się 
w Krakowie, gdzie podjął studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego 
niespokojna dusza spowodowała, że 
często zmieniał kierunki studiów: 
studiował literaturę, matematykę, 
przyrodę, medycynę.

Stanisław był osobą bardzo towa-
rzyską. Uchodził za najpopularniej-
szego studenta w  mieście Kraka. 
Obdarzony został też znakomitym 
głosem, umilał śpiewem spotkania 
towarzyskie, a  także prowadził 
chóry studenckie i  robotnicze. Po 
mistrzowsku władał szablą.

Kiedy zetknął się z Józefem Piłsud-
skim, zerwał współpracę z SDKPiL, 
wstąpił do Związku Strzeleckiego, 
a w roku 1913 ukończył kurs oficerski 
w  letniej szkole tej organizacji 
w Stróży.

Tak z  tego okresu wspominali 
Kaszubskiego Tadeusz Munnich oraz 
Gustaw Daniłowski:

„Sporządzanie posiłków odbywało 
się w sposób polowy we wspólnych 
kotłach, poprzez kolejno odkomende-
rowanych elewów: jedynie nadzór nad 
kuchnią i jej kierownictwo spoczy-
wało przez cały czas w ręku obywatela 
Króla o tyle niefachowym, że był on 
słuchaczem medycyny i niezwykle 
zapalonym żołnierzem. Toteż pełnił 
służbę z prawdziwym poświęceniem, 
wyrywając się w każdej wolnej chwili 
do żołnierskich zajęć”.

„Gęsiego, wydzwaniając marsza 
na menażkach, szliśmy do kuchni, 
gdzie olbrzymim nożem Kaszubski 
ze swoim pomocnikiem krajał mięso, 
nalewał zupę i rozdawał jarzyny”.

„W  jego niskiej postaci, nieco 
nieforemnej, nikt z  postronnych 
nie dopatrzyłby się tyle hartu, siły 
i  żołnierskiego poświęcenia. Ale 
z oczu jego tyle zawsze biło zapału, 
tyle siły, że one jedne odzwiercie-
dlały piękną, ideową duszę, która 
tyle bohaterstwa później wykazała. 
Serdeczny druh wszystkich utrapień 
ćwiczebnych podjął się z heroizmem 
niewdzięcznej roli kierowania kuchnią 
szkolną, gdyż tak chciał rozkaz. Nie 
tracąc przy tym wesołości i pogody, 
wykorzystywał każdą wolną chwilę 
i każdą okazję do udziału w ćwicze-
niach i pracach szkoły. Czynny już 
w 1905 roku, był dla nas, młodszych, 
otoczony nimbem tych walk”.

W  momencie wybuchu wojny 
Kaszubski Król wstąpił do oddziałów 
Józefa Piłsudskiego i objął w nich 
dowództwo nowotarskiego plutonu 
złożonego z górali.

„Dnia 10 sierpnia 1914 r. koło 
godz. 6 wieczorem w Krzeszowicach 
podszedł do naszego bezpańskiego 
plutonu nowotarskiego niziutki, 
krępy, nie ubliżając pamięci – trochę 
niesamowity człowiek. Wyglądał na 
trzydziestkę. Stanął przed frontem 
w  towarzystwie drugiego jakiegoś 
starszego oficera i  głosem abso-
lutnym objął nad nami komendę. 
Nam się to nie spodobało. Oczywi-
ście. W plutonie chłopy na schwał, 
góral w górala, a tu komendant taki 
jakiś… Do tego nie góral.

Ale ten mały człeczyna w  lot 
wyczuł nasze wyczekiwujące wobec 
niego usposobienie. Stanął przed 
nami, objął nas szeroko otwartymi 
oczyma, wsparł się na szabelce, 
podkręcił wąsika i zaczął: «Nazywam 
się Król. W Związku Strzeleckim znają 
mnie. Jestem dumny, że dostałem 
pluton, w którym są sami Podhalanie. 
I wy będziecie ze mnie zadowoleni. 
W służbie wymagam bezwzględnej 
karności i posłuszeństwa, poza służbą 
jesteśmy sobie równi – obywatele 
(…)». Podczas swobodnego marszu 
przez lasy pograniczne zaczęliśmy 
z Królem rozmawiać. Podobał nam 
się coraz bardziej. Zaczęliśmy się 
trącać ramionami i  szeptać jeden 
do drugiego, że komendant to wcale 
sympatyczny chłop. Taki –Wołody-
jowski. Nazwaliśmy go sobie tak od 
razu. Jemu się to spodobało. Gdyśmy 
się zbliżali do granicy, postanowiliśmy 
nie dać go sobie odbić do żadnego 
innego plutonu. Postanowiliśmy pod 
Wołodyjowskim służyć, być zażartymi 
żołnierzami Wołodyjowskiego. Nasz 
Wołodyjowski był rozrzewniony”. 
(Feliks Gwiżdż)

Stanisław Kaszubski został awan-
sowany w listopadzie 1914 roku do 
stopnia podporucznika. Właśnie jako 
podporucznik dowodził plutonem 
w  bitwie pod Łowczówkiem. To 
podczas tej bitwy, przedzierając się 
z patrolem, dostał się do niewoli. Król 
„nieraz z pewnego rodzaju lękiem 
przypuszczał do siebie myśli o ewen-
tualnem dostaniu się do niewoli. 
«W łeb sobie palnę wtedy – natych-
miast!» –Tak mawiał”. (Feliks Gwiżdż)

I tak też zrobił, jednak rewolwer 
nie wypalił.

Wówczas ujawniły się w pełni jego 
odwaga i hart ducha. Nie zamierzał 

ukryć faktu, że jest poddanym rosyj-
skim. Tak zapamiętał swoje spotkanie 
z Królem Stefan Eichler – także wzięty 
do niewoli w tej samej bitwie:

„(…) zauważyłem dwu Kozaków 
na koniach, wiodących między 
sobą maszerującego legionistę. Był 
to istotnie niskiego wzrostu czło-
wiek. Maszerował na półokrągłych 
nogach, dźwigając wypakowany 
plecak. Prowadzono go do budynku, 
przed którym staliśmy w odległości 
kilkudziesięciu kroków. Człowieka 
tego gdzieś widziałem, chyba pod 
Łowczówkiem. Gdy skośnie prze-
chodził niedaleko nas, na plecaku 
jego przeczytałem napis zrobiony 
dużymi literami Kaszubski – było to 
jego nazwisko.

Wiodący go Kozacy informowali 
innych: – ,,Eto oficer – Takoj malieńkij 
i oficer!’’– zaśmiewali się inni.

– Ha! Ha! Ha! – słychać było 
wokół, gdy podporucznik Stanisław 
Kaszubski Król wchodził do budynku 
dowództwa (…)”.

Jeniec był wielokrotnie przesłu-
chiwany.

„Pewnego dnia przyprowadzono 
Kaszubskiego z sądu. Przechodził on 
zawsze do swego «pomieszczenia» 
przez nasz pokój. Tego właśnie dnia, 
w którym zapadł wyrok skazujący 
go na śmierć przez powieszenie 
– Kaszubski, przechodząc pod 
eskortą przez nasz pokój, rzekł do 
nas: «Śmierć… Jeszcze Polska nie 
zginęła!»” (Stefan Eichler)

Mimo namów kolegów – więź-
niów nie chciał uciekać. Złożył tylko 
podanie o zamianę kary śmierci przez 
powieszenie na bardziej żołnierską – 
przez rozstrzelanie. Nachodziły go 
myśli o samobójstwie.

Przeniesiony do więzienia 
w  Pilźnie, czekał na wykonanie 
wyroku. W celi, w której był prze-
trzymywany, odkryto wiersz napisany 
prawdopodobnie przez Kaszubskiego 
w przeddzień egzekucji:

,,Choć wróg szarpie ciało, nie zdoła 
złamać wiary.

Ufność w Boga mego sprowadza 
wielką moc do serca.

Osądzony za zdradę stanu, wierny 
Ojczyźnie i wierny Panu.

Cierpię okropną niedolę, lecz nie 
zdradzę i umrzeć wolę.

Tak mi dopomóż Bóg”.
7 lutego 1915 roku nadszedł dzień 

egzekucji.
„Szedł schorowany i  zbie-

dzony, powalany błotem jeszcze 
z  pól Łowczówka, obdarty strasz-
liwie, niepodobny w  niczym do 
tego dumnego strzelca z  sierpnia 

roku  1914, w  pięknym siwym 
mundurze. Jeno krwawy zygzak na 
kołnierzu, ocalały cudem, przypo-
minał wszystkim, że to w asystencji 
sotni Kozaków idzie na swój ostatni 
marsz oficer I Brygady”. (Koźmiński).

Wyrok wykonano na placu 
targowym. Ostatnimi słowami, jakie 
padły z ust wiernego żołnierza, były: 
,,Jeszcze Polska nie zginęła!”. Zwłoki 
Kaszubskiego zawleczono na pole 
obok cmentarza i tu je pochowano. 
Sotnia Kozaków stratowała końmi 
mogiłę, by ślad po niej zaginął. Kiedy 
Rosjanie opuścili ziemię pilzneńską 
w 1915 roku, odnaleziono to miejsce. 
Podczas ekshumacji znaleziono 
zwłoki w  mundurze legionisty. 
W dzień zaduszny 1915 roku odbyła 
się w Pilźnie uroczystość przeniesienia 
zwłok Króla na cmentarz.

,,Wśród hymnów narodowej 
pieśni z szumem chorągwi i jękiem 
dzwonów, grających z wież kościel-
nych, złożono zwłoki Bohatera. Zbez-
czeszczone ręką kozacką śmiertelne 
szczątki otoczył świetny nimb dosto-
jeństwa. Zbożny, rozmodlony tłum 
wszelkich stanów stanął u trumny, 
a  przywódcy narodu nad świeżą 
mogiłą gorącem słowem uczcili boha-
terskiego syna ojczyzny. O godzinie 
drugiej po południu przyniesiono 
w  uroczystym pochodzie trumnę 
z kostnicy cmentarnej do kościoła 
parafialnego. Z kościoła po odpra-
wieniu modłów przez duchowień-
stwo wyruszył uroczysty kondukt na 
miejsce wiecznego odpoczynku (…)”. 
(Panteon Polski, 1924, R.1, nr 2).

„Umarłeś inaczej, umarłeś nieżoł-
nierską, męczeńską śmiercią. Ale 
konając tak, byłeś nieodrodnym od 
swoich poprzedników żołnierzem 
polskim (…). Za to, żeś był jak 
tamci, księciem niezłomnym polskich 
żołnierzy, żołnierzyku mały i prosty, 
szary oficerze z tłumu, Ty, któryś był 
z Legionu i któremu na imię Legion, 
za to, żeś reprezentował mężnie 
i dumnie honor żołnierzy polskich 
wobec carskich oprawców, przynoszę 
Ci, bracie, od Twej ukochanej Brygady 
słowa czci i podzięki na Twą nową 
mogiłę. Wierzę, że o Twój grób ostrzyć 
będą bagnetów stal nowe pokolenia 
polskich żołnierzy, o  ile przyjdzie 
jeszcze za wolność, za wiarę, za świętą 
sprawę Polski toczyć bój z szatanem”. 
(Marian Kukiel, fragment mowy 
pogrzebowej z 1915 r.).

Informacje do tekstu zaczerp-
nięto z artykułu Dariusza Nowiń-
skiego „Stanisław Król Kaszubski” 
oraz z Panteonu Polskiego, R. 1, nr 2.
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Tekst jest siódmym z cyklu artykułów poświęconych patronom
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Por. Leopold Kula Lis (1896 – 1919)
Dowódca kompanii w 5. Pułku Piechoty Brygady Legionów Polskich w bitwie pod Łowczówkiem

Lepsza ładna śmierć niż życie byle 
jakie.
(ulubione powiedzenie matki Leopolda)

Gdy ruszał na wojenkę,
Miał siedemnaście lat.
A serce gorejące,
A lica miał jak kwiat.

Chłopięcą jeszcze duszę
I wątłe ramię miał,
Gdy w krwawej zawierusze,
Szedł szukać mąk i chwał.

Lecz śmiał się śmierci w oczy
I z trudów wszystkich kpił,
Parł naprzód jak huragan
I bił, i bił , i bił.

A chłopcy z nim na boje 
Szli z pieśnią jak na bal,
Bo z dzielnym komendantem
I na śmierć iść nie żal.
(fragment rapsodu o Kuli Lisie)

LILIANNALIPKA 

Leopold Kula urodził się 
11 listopada 1896 roku 
we wsi Kosin w powiecie 

łańcuckim jako czwarte 
z ośmiu dzieci w rodzinie.

Jego ojciec był pracownikiem kolei, 
zaś matka zajmowała się domem 
i  wychowywaniem potomstwa. 
W tej rodzinie żywe były opowieści 
o  zrywach niepodległościowych 
Polaków; wśród nich szczególne 
miejsce zajmowało powstanie stycz-
niowe, w którym uczestniczył dziadek 
Leopolda. Chłopiec poprzez matkę 
spokrewniony był także z Michałem 
Czajkowskim, uczestnikiem 
powstania listopadowego, później-
szym bohaterem Turcji znanym tam 
jako Sadyk Pasza. Gdy dzieci podrosły, 
rodzina państwa Kulów przeniosła się 
do Rzeszowa, co miało ułatwić dostęp 
do ich edukacji:

„Leopold, począwszy naukę 
w  szóstym roku życia, był zawsze 
chwalebny w  nauce i  obyczajach. 
Zamiłowanie jego do wiedzy histo-
rycznej było ogromne, do jedzenia nie 
można go było oderwać od książek, 
a już rozszarpanie Polski nie było mu 
obojętnym. Głęboki wzrok dużych 
niebieskich oczu za niego odpowiadał 
i widziało się, że jak dorośnie, to złe 
wytępi, a wszystko dobre zaprowadzi”. 
(słowa matki Leopolda)

Po ukończeniu szkoły powszechnej 
chłopiec rozpoczął naukę w II gimna-
zjum w Rzeszowie:

„Najmłodszy z  całej klasy, 
najwyższy wśród nich wzrostem, 

szczupły, wybujały nadmiernie, 
fizycznie słabiej rozwinięty od 
swoich kolegów nie czuł się pomiędzy 
nimi tak pewnie jak wśród swoich 
dawnych rówieśników, towarzyszy 
zabaw dziecinnych. Chcąc nowym 
kolegom dorównać, oddaje się 
z  zapałem sportom, szczególnie 
niezmiernie wówczas popularnej 
piłce nożnej. W naukach – dzięki 
żywym zdolnościom i bystrej inte-
ligencji – postępy czynił dobre  
i był wzorowym uczniem”. (wspo-
mnienia kolegów)

Interesował się historią, geografią, 
matematyką. Po szkole uczęszczał 
na zajęcia skautingu –szczególnie 
cenił sobie pracę z mapą i orientację 
w terenie. Wiosną 1912 roku założył 
wśród swoich kolegów tajną organi-
zację wojskową. Z relacji jego matki 
wiadomo, że ta działalność konspi-
racyjna naraziła na szwank jego 
edukację, gdyż Leopold wagarował. 
Szkolne przezwisko – Lis – z czasem 
zrosło się z jego nazwiskiem i stało 
się jego strzeleckim i  żołnierskim 
pseudonimem.

Jesienią 1912 roku jako jeden 
z  pierwszych wstąpił do nowo 
powstałego w Rzeszowie Strzelca. Tu, 
dzięki gorliwej pracy i ambicji, został 
zauważony przez Kazimierza Sosn-
kowskiego oraz samego Piłsudskiego. 
Duże wrażenie zrobił na tym drugim 
przeprowadzony przez 16-letniego 
Kulę manewr oskrzydlający, za który 
chłopiec dostał pochwałę przed 
frontem strzelców.

„Aż dziw brał wszystkich, skąd 
w tak młodym chłopcu już skupić 
się mogło tyle cnót żołnierskich. 
Nie było ponad niego lepszego szer-
mierza na bagnety, celował w musz-
trze czy w służbie patrolowej, obracał 
kompanią w walce i na musztrze jak 
stary, doświadczony oficer regularnej 
armii” – tak pisał jeden z żołnierzy, 
który zetknął się z Kulą.

Łączący naukę z pracą niepod-
ległościową Leopold został wysłany 
na tajny kurs do szkoły oficerskiej 
w  Zakopanem, z  której powrócił 
jako oficer strzelecki. Wkrótce 
został nominowany na zastępcę 
komendanta okręgu rzeszowskiego. 
Wiedziało o tym niewiele osób. ,,Jeśli 
coś wyróżniało młodego zastępcę 
komendanta Związku Strzeleckiego, 
to mały karabinek, z którym para-
dował niewinnie na zakończenie roku 
szkolnego w czerwcu 1913 roku, ku 
zdziwieniu i przerażeniu nauczycieli 
i dyrekcji II Państwowego Gimnazjum 
CK w Rzeszowie”. (Stefan Przyboś)

Dalsza praca konspiracyjna Lisa 
polegała na ćwiczeniu swojego 
plutonu, złożonego z  siedmiu 
rzemieślników, kolejarzy, kilku profe-
sorów, adwokatów i akademików. Był 
jednym z najlepszych instruktorów 
w okręgu mimo swoich 16 lat. Wnosił 
,,przytem do pracy tyle młodzień-
czej werwy i  humoru, że strzelcy 
przepadali za ćwiczeniami i wykła-
dami prowadzonymi przez Lisa”. 
Wyrobił sobie bezwzględny autorytet, 
,,wywierając na nich wpływ przede 
wszystkim przykładem osobistym. 
Sam zawsze punktualny, zdyscypli-
nowany, niezmordowany w pracy, 
miał prawo wymagać tego samego od 
innych, co rozumieli aż nadto dobrze 
jego strzelcy. Toteż wyniki okazały 
się świetne”. (wspomnienia kolegów)

Po strzałach w Sarajewie i wybuchu 
wielkiej wojny oraz podczas formo-

wania się na krakowskich Olean-
drach I  Kompanii Kadrowej Lis 
Kula otrzymał zadanie przeszkolenia 
młodych legionistów w Krzeszowi-
cach. Na front wyruszył dopiero 
11  sierpnia 1914 roku i  od razu 
wyróżnił się w pierwszych walkach 
pod Kielcami, gdzie dowodził 
2. kompanią 5. batalionu. Po awansie 
na podporucznika, w październiku 
1914 roku, zadziwił wszystkich, gdy 
w ciągu zaledwie kilkunastu dni zwer-
bował pod swoje rozkazy kompanię 
ochotników z Łodzi.

,,Lis wśród bitewnego zgiełku 
uśmiechnięty, a zarazem poważny, 
równocześnie kolega wśród gromady 
rówieśników i ojciec wśród swojej 
rodziny przechodził od okopu do 
okopu, pogodny i serdeczny, z jasnym 
blaskiem w siwych swych oczach, które 
zdawały się mówić: przez wojenną 
sprawę, przez walkę i  bój, które 
przeżywacie w tej chwili – prowadzi 
droga do spełnienia waszych życzeń. 
W zadziwiający sposób potrafił Lis 
pogodzić w sobie dwie osobowości: 
dowódcy i kolegi. Równie wymaga-
jący dla wszystkich i sprawiedliwy – 
zdobył sobie wkrótce nie tylko pełny 
autorytet, lecz i serca wszystkich bez 
wyjątku podwładnych. Młodziutki, 
przystojny, zdrowy, żywego tempera-
mentu, wprost żywiołowy, doskonale 
harmonizował ze swoim otoczeniem, 
toteż 3. kompania znana była ze swego 
humoru i dowcipu, który jej nie odstę-
pował nawet w najgroźniejszych sytu-
acjach”. (wspomnienia kolegi)

W bitwie pod Krzywopłotami 
(listopad 1914 r.) doszło do – jak 
się wydawało – dramatycznej 
sytuacji: ,,Ukazała się w  pewnej 
chwili kompania, podrywająca się 
biegiem z lasku w kierunku Załęża. 
Od razu poznać można było Lisa 
po jego długich nogach, jak biegł 
na czele kompanii z szablą wznie-
sioną nad głową, gnając swoją 
kompanię naprzód. Nagle Lis 
zwija się i pada na miejscu. Serca 
strzelców zadrżały, przejęte przera-
żeniem… Lecz oto, gdy kompania 
minęła biegiem swego dowódcę, 
chcąc jak najprędzej dostać się pod 
zbawczą osłonę chałup Załęża – 
Lis porywa się na nogi, kilkoma 
susami dogania kompanię i wraz 
z nią wpada do wsi. Okazało się, 
że to pochwa od szabli zaplątała 
mu się między nogi tak fatalnie, że 
upadł jak długi, łamiąc przytem na 
szczęście tylko pochwę od szabli”. 
Niemniej jednak poszła fama, że 
Kula nie żyje, taka też wiadomość 
dotarła do rodziny. Na szczęście 
okazała się nieprawdziwa.

W  bitwie pod Łowczówkiem 
w grudniu 1914 roku Lis dowodził 
kompanią jako porucznik w 5. Pułku 
Piechoty I  Brygady Legionów 
Polskich. Dzień przed Wigilią udało 
mu się zdobyć rosyjskie linie, utracone 
przez wojska austriackie.

Leopold nie marnował czasu; 
gdy nie walczył, przygotowywał się 
do matury: uczył się języka francu-
skiego, filozofii i  literatury, dzieląc 
się tą wiedzą z innymi.

„W rezultacie pod koniec odpo-
czynku (w styczniu 1915 r. – przyp. 
LL) pojechali wszyscy »studenci« do 
Wadowic, gdzie z pomocą Bożą – 
cokolwiek też i za poparciem szanow-
nego grona profesorskiego – złożono 
egzamin maturalny. Co prawda wśród 
zacnego grona profesorskiego o wiele 

większe zainteresowanie budziła 
osoba Lisa - Kuli, aniżeli odpo-
wiedzi jego na temat wpływów lite-
ratury francuskiej na literaturę polską 
w XVII wieku czy też poszukiwania 
niewiadomej w równaniu I stopnia 
– niemniej, dzięki troskliwej opiece 
przezacnego profesora Klisiewicza, 
starego jeszcze znajomego z gimna-
zjum rzeszowskiego – delikwentów 
zbytnio nie przemęczano i  tego 
samego dnia, po uroczystej kolacji 
– mogli wrócić do pułku już jako 
ludzie »oficjalnie dorośli«. Trochę 
ich to śmieszyło”.

Wkrótce nadeszła pierwsza legio-
nowa Wielkanoc 1915 roku:

,,Lis, organizując w  okopach 
uroczyste święcone, zakupił za 
pieniądze złożone przez oficerów 
kompanii świąteczne prowianty, 
które ułożone w  jego ziemiance – 
prezentowały się znakomicie. Przy 
ustrojonym choinkami stole zebrała 
się cała kompania, jeden pluton 
został w okopach przy karabinach 
groźnie leżących na przedpiersiu 
strzelnic. Ksiądz kapelan Żytkiewicz 
poświęcił, pluton oddał trzy zgrabne 
salwy w  kierunku okopów rosyj-
skich, poczem przy niespokojnym 
świetle reflektorów rosyjskich nastąpił 
uroczysty podział święconego dla 
żołnierza. Wypadło na każdego: 
1 jajko, 3/4 funta kiełbasy oraz funt 
białej bułki”.

Po wiosennych walkach nad Nidą 
i przełamaniu rosyjskiego frontu pod 
Gorlicami (maj 1915 r.) Lis ze swoją 
kompanią zwaną „Lisowczykami” 
wziął udział w letniej ofensywie uwal-
niającej Królestwo Polskie od Rosjan. 
Jesienią tegoż roku na Wołyniu, 
jeszcze jako niespełna 19-letni 
porucznik, dowodził VI batalionem, 
a dwa dni później 7. Pułkiem Piechoty 
Legionów w  bitwie pod Kuklami 
(październik 1915 r.). W  grudniu 
pojechał w końcu na trzytygodniowy 
urlop do domu i zapewne wtedy zako-
chał się w siostrze swojego kolegi, 
Helenie Irankównie.

Kula walczył w roku 1916 wraz ze 
swoim batalionem w krwawej bitwie 
pod Kostiuchnówką. O świcie, 4 lipca, 
jak pisał dowódca batalionu kapitan 
Marian Kukiel, zbudził go głos Lisa: 
„czysty, prawie radosny: »obywatelu 
kapitanie, melduję, że jesteśmy pod 
ogniem huraganowym«”. Po tej 
bitwie dowódca napisał o Lisie, iż ten: 
,,nadzwyczajnym męstwem i świetną 
inicjatywą bojową przyczynił się we 
wszystkie trzy dni bitwy do ocalenia 
batalionu i nawet całego 7. pułku od 
zagłady”.

Chwalili Lisa wszyscy dowódcy, 
także sam Piłsudski, jednak on 

sam uważał, że tylko spełniał swój 
żołnierski obowiązek.

W  lipcu 1917 roku w  wyniku 
odmowy złożenia przysięgi na wier-
ność Niemiec (tzw. kryzys przy-
sięgowy) Legiony Polskie zostały 
rozwiązane. Żołnierzy internowano 
lub wcielono do armii austriackiej. 
Zdegradowanego Kulę Lisa wysłano 
na front włoski do Lombardii.

27 listopada 1917 roku po ukoń-
czeniu szkoły oficerów rezerwy 
w Basowicy został dowódcą plutonu, 
złożonego głównie ze Ślązaków, którzy 
za swym dowódcą poszliby w ogień.

,,Jada z  nimi, pije, masze-
ruje w  pierwszej czwórce, śpiewa 
z  werwą swoim pełnym, nieco 
fałszującym głosem wielce mądrą 
piosenkę”. Tęsknił jednak za legionami 
i wymarzonym wojskiem polskim. 
Chociaż zdegradowany do stopnia 
sierżanta, na każdym kroku podkre-
ślał, że był legionowym oficerem 
i nawet do polowego munduru przy-
pinał wszystkie zdobyte w Legionach 
odznaczenia. Ranny, nie wrócił już 
pod cesarską komendę.

W  dniu, w  którym skończył 
22  lata, 11 listopada 1918 roku, 
Polska odzyskała niepodległość. Był 
to dla Leopolda najpiękniejszy prezent 
urodzinowy. Jako major polskiego 
wojska zimę 1918/1919 r. spędził na 
froncie, wykazując znów swe wojskowe 
talenty. Wtedy skierowano wniosek 
do odznaczenia go orderem Virtuti 
Militari. W lutym 1919 roku otrzymał 
czterodniowy urlop; wtedy oświadczył 
się Helenie i spędził czas z rodziną.

,,Nie wiem, czemu, ale nigdy tak 
mi żal nie było wyjeżdżać z domu jak 
teraz” – mówił do siostry, która tak 
zapamiętała pożegnanie z bratem:

,,Nigdy nie zapomnę, jak tulił mnie 
przy pożegnaniu, jak jeszcze wracał 
się kilkakrotnie od drzwi i żegnał się 
z nami. Wówczas to po raz pierwszy 
widziałam łzy w jego oczach, zawsze 
przecież wyjeżdżał z  uśmiechem, 
żegnając nas radosnymi słowami: 
wrócę, wrócę, znowu się zobaczymy. 
Tym razem powrotu nie obiecywał”.

Gdy szedł już w bój ostatni,
Miał lat dwadzieścia dwa,
Miał sławę bohatera,
A moc i dumę lwa.

Świsnęła mała kulka
I grób wyryła mu,
Bohaterowi łoże,
Posłanie wieczne – lwu.

Rycerski pędził żywot,
Rycerski znalazł zgon.
Armaty mu dzwoniły,
A nie żałobny dzwon.
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Leopold Kula Lis walczył nadal 
za Ojczyznę, tym razem o kształt Jej 
wschodnich granic. W wieku 22 lat 
został pierwszym komendantem 
POW w  Kijowie. Powierzano mu 
najtrudniejsze odcinki, m.in. na Ukra-
inie. Tam też dosięgła go śmierć. Zale-
dwie kilka miesięcy po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości poległ 

bohatersko w  boju z  Ukraińcami. 
Była noc z 6 na 7 marca 1919 roku, 
gdy Kula dał rozkaz do ataku na 
Torczyn, silnie broniony przez wroga. 
Udało się zająć miasteczko, ale rana 
w pachwinę, jaką otrzymał, okazała 
się śmiertelna:

,,Broczącego obficie krwią prze-
nieśli swojego dowódcę wierni 

żołnierze, wśród ciągłej walki, 
rozgłośnych salw i wichru i srogiej 
ciemności do miejsca opatrunko-
wego. Tu udzielono Lisowi pomocy 
lekarskiej.(…) Pragnął żyć, mocował 
się ze śmiercią… Wreszcie następuje 
operacja wyjęcia kuli. Lis traci przy-
tomność. I nie cierpi więcej. Ale przy-
tomności tej już nie odzyska i rankiem 

7 marca o  godzinie 6 rano serce 
jego bić przestaje”. (Juliusz Kaden 
Bandrowski)

Matka Leopolda aż do swojej 
śmierci wspominała, jak nocą weszła 
do przedpokoju i zobaczyła wysoką 
postać żołnierza: ,,Przestraszyła 
się bardzo, bo dom był zamknięty. 
Myśmy przecież nie wiedziały, że 
on tej nocy zginął. Widać jego myśl 
zaczęła krążyć wokół domu…” (wspo-
mnienie siostry Leopolda)

Chorągwie się skłoniły
Nad grobem na czci znak.
A stara brać żołnierska
Jak dzieci łkała tak.
 Sam nawet Wódz Naczelny
 Łzy w dobrych oczach miał,
 Ukochanemu chłopcu 
 Na trumnę order dał.

,,13 marca 1919 r. na placu Saskim 
w Warszawie jeszcze po raz ostatni 
miało słońce wiosenne objąć zwłoki 
tego żołnierza i ostatni raz mieli tu do 
nich przemówić towarzysze broni”.  
(J. Kaden Bandrowski)

Na trumnie najmłodszego 
pułkownika Piłsudski złożył wieniec 

z napisem na wstędze: ,,Mojemu dziel-
nemu chłopcu – Piłsudski”. Doczesne 
szczątki Kuli Lisa spoczęły na cmen-
tarzu w Rzeszowie 16 marca 1919 r., 
dziewięć dni po śmierci.

Ksiądz Stanisław Żytkiewicz 
tymi słowy żegnał bohatera podczas 
pogrzebu w rodzinnym mieście:

,,Śp. płk Leopold należał do rzędu 
tych właśnie ludzi i  tej wysokiej 
miary, jako żołnierz dźwigającej się 
do wolnego bytu Rzeczypospolitej. 
I dlatego dzisiejszy pogrzeb powi-
nien być dla nas nie tylko obrzędem 
smutku i  żałoby, lecz także niecić 
winien w sercach radość i wesele, że 
takich mamy rycerzy hartowanych, 
idących niezłomnie za palącą się w ich 
duszach gwiazdą swego powołania”.

…
,,Najświętszą po Bogu, tak 

w  pokoju, jak i  na wojnie, jest 
Ojczyzna, wszelako miłość tę 
potwierdza jeno czyn”. (fragment 
przykazań  Legionisty)

Artykuł powstał na podstawie 
książki Joanny Wieliczki-Szarkowej 
pt.: ,,Żołnierze Niepodległości” oraz 
tekstów poświęconych Leopoldowi 
Kuli umieszczonych w internecie.

Perełki motoryzacji na 
tuchowskim rynku
WIKTOR  
CHRZANOWSKI 

W sobotę 16 czerwca 
na tuchowskim rynku 
zaprezentowały 

się najpiękniejsze pojazdy 
zabytkowe – perełki 
motoryzacji XX wieku. 
Sobotnie przedpołudnie  
było świetną okazją  
dla miłośników motoryzacji, 
aby pocieszyć oko 
widokiem wspaniale 
odrestaurowanych 
zabytkowych  
samochodów.

Po godz. 9.00 na tuchowski rynek 
wjechali uczestnicy III rundy Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytkowych i zarazem 
Tarnowskiego Niepodległościowego 
Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Każdy 
samochód wraz z  załogą (kierowcą 
i pilotem) zostali zaprezentowani na 
czerwonym dywanie. Następnie komisja 
konkursowa w skład której wchodzili: 
Kazimierz Kurczab – zastępca burmistrza 
Tuchowa, Jerzy Odroniec – wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie 
oraz Filip Marciniec – komandor rajdu, 
oceniła pojazdy i  wręczyła puchary 
w konkursie elegancji.

Kolejnym punktem na trasie 
rajdu było Centrum Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej.
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WIESŁAWAHUDYKA 

20 czerwca 2018 r. 
w Domu Kultury 
w Tuchowie odbyło 

się wręczenie nagród 
w Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Witraż dla 
Polski na 100-lecie niepod-
ległości”. 

Prezentowana była wystawa 22 zgło-
szonych do konkursu prac. Konkurs 
został zorganizowany w ramach gmin-
nych obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, miał na 
celu aktywizację środowiska szkolnego 
wokół tematu niepodległości i kształto-
wanie postaw patriotycznych młodych 
artystów. Prace oceniło jury w skła-
dzie: Sara Dunaj, Gabriela Mamcarczyk 
(absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych w Tarnowie), Wiesława 
Hudyka oraz Ryszard Flądro. 

Jury przyznało nagrody w dwóch  
kategoriach: kl. IV-VI i kl. VII oraz 
gimnazjum.

Laureatami w kategorii kl. iV-Vi 
zostali:

i miejsce Mikołaj Osika (Szkoła 
Podstawowa w Jodłówce Tuchow-
skiej), ii miejsce anna Zych 
(Szkoła Podstawowa w Lubaszowej),  
iii miejsce Zuzanna Okaz (Szkoła 
Podstawowa w Lubaszowej). Wyróż-
nienie w  tej kategorii otrzymał 
Marcin Markowicz (Szkoła Podsta-
wowa w Dąbrówce Tuchowskiej). 

W  kategorii uczniów kl. Vii 
i gimnazjum nagrody otrzymali: 

i  miejsce adrianna Ustjanowska 
(Szkoła Podstawowa w Burzynie), 
ii miejsce Diana Rucińska (Szkoła 
Podstawowa w Jodłówce Tuchow-
skiej), iii miejsce Dominik Smoszna 
(Szkoła Podstawowa w  Jodłówce 
Tuchowskiej).

Młodym artystom dziękujemy za 
udział w konkursie oraz życzymy dużo 
twórczych inspiracji i sukcesów.

Gminny Konkurs Plastyczny 
„Witraż dla Polski  
na 100-lecie niepodległości”

i miejsce Mikołaj Osika ii miejsce anna Zych iii miejsce Zuzanna Okaz

 i miejsce adrianna Ustjanowska

ii miejsce Diana Rucińska  iii miejsce Dominik Smoszna

Wyróżnienie 
Marcin Markowicz
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Jak wynika z uchwały 
Sejmu RP rok 2018 
jest Rokiem jubile-

uszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodle-
głości. W ramach obchodów 
stulecia odzyskania niepod-
ległości zaplanowana 
została w całym kraju cała 
seria przedsięwzięć arty-
stycznych.

W programie „Gmina Tuchów dla 
Niepodległej” znajduje się wiele wyda-
rzeń nawiązujących do tej rocznicy. 
Wśród nich m.in. konkursy teatralne, 
plastyczne i  już zorganizowane 
25 kwietnia i 9 maja recytatorskie. Tak 
więc za nami dwa gminne konkursy 
recytatorskie, które odbyły się w sali 
widowiskowej tuchowskiego Domu 
Kultury pod patronatem burmistrza 
Tuchowa. Jeden z nich pod hasłem: 
„Drogi do wolności” adresowany 
do uczniów szkół podstawowych 
kl.  IV-VI, VII i  gimnazjów, drugi 
„Kto ty jesteś? Polak mały…” skiero-
wany do przedszkolaków i uczniów 
kl. I-III szkół podstawowych. Jednym 
z konkursowych celów było wspie-
ranie wychowania patriotycznego 
i propagowanie poezji patriotycznej 
w  edukacji artystycznej dzieci 
i młodzieży dla uczczenia stulecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Zgodnie z  regulaminami 
uczestnicy recytowali wybrane utwory 
o tematyce patriotycznej dowolnego 

autora i oceniani byli w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. W obu 
konkursach wzięło udział i rywalizo-
wało ze sobą 82 recytatorów. Recytu-
jącym przysłuchiwało się trzyosobowe 
jury w składzie: Janina Halagarda, 
Magdalena Wilga i Anna Argasińska. 
Laureatami konkursu „Drogi do 
wolności” we wspomnianych kate-
goriach wiekowych zostali: Oliwia 
Madejczyk z Tuchowa, Lena Mróz 
z Łowczowa, Julia Kielawa z Tuchowa 
oraz Julia Grzenia i  Julia Opałka 
z Siedlisk, Patrycja Barnaś z Tuchowa. 
Ponadto wyróżniono Mikołaja Krupę 
z Mesznej Opackiej, Milenę Budzik 
z Karwodrzy, Annę Sarad z Siedlisk, 
a także Izabelę Zając i Emilię Wójcik 
z Tuchowa. Natomiast w konkursie 
„Kto ty jesteś? Polak mały” – wśród 
przedszkolaków pierwsze miejsce 
zajął Antoni Iwaniec z Mesznej Opac-
kiej, drugie Emilia Kras z Tuchowa, 
trzecie Magdalena Cieśla z  Luba-
szowej. Wyróżnienia otrzymali: 
Wojciech Florek i Filip Gut z Buchcic, 

Alicja Jabłońska z  Piotrkowic, 
Daria Plebanek i Marcel Parlewicz 
z Tuchowa. Z kolei, spośród uczniów 
kl. I-III wyłoniono najlepszych recy-
tatorów. Na I miejscu uplasowała się 
Anna Firlit z Jodłówki Tuchowskiej, 
II – Hubert Madejski z  Tuchowa,  
III – Antoni Galas z Mesznej Opackiej. 
Z zadowoleniem wyróżnienia przyjęli: 
Magdalena Kaczka z Siedlisk, Albert 
Bajorek z Burzyna oraz Lena Zgórska 
z  Tuchowa. Przytaczając słowa 
Zbigniewa Herberta „Czar poezji 
polega na tym, że jest ona skrótem 
myślowym i metaforą i najczęściej 
marzeniem jeszcze…” można rzec, że 
uczestnicy tychże konkursów ulegli 
temu czarowi i podjęli się niełatwej 
interpretacji wierszy o  tematyce 
patriotycznej. Zaprezentowane zostały 
piękne wiersze ukazujące naszą 
ojczyznę, każdy skrawek ziemi… 
Słuchając ich można było doświad-
czyć całego wachlarzu uczuć od 
radości poprzez wzruszenie, refleksję 
czy zadumę. Kilkakrotnie zaprezento-

wano wiersz „Gawęda o miłości ziemi 
ojczystej” W. Szymborskiej, „Pieśń 
o fladze” K.I Gałczyńskiego, „Ziemia 
rodzinna” W. Bełzy. Zarecytowano 
również utwory patriotyczne takie 
jak: „Polsko, nie jesteś ty już niewol-
nicą” L. Staffa, „Da Bóg kiedyś zasiąść 
w Polsce wolnej” A. Asnyka oraz „Co 
to jest Polska” Cz. Janczarskiego. Dzięki 
tym konkursom dzieci i  młodzież 
miały możliwość zaprezentowania się 

na scenie, rozwinięcia swoich umiejęt-
ności recytatorskich, a nade wszystko 
poznania piękna naszej ojczystej mowy. 
Były też pięknym przykładem współ-
czesnego patriotyzmu oraz szacunku 
dla historii. Wszystkim wykonawcom 
należą się gratulacje oraz zasłużone 
brawa za wzruszające interpretacje 
wierszy, a podziękowania nauczycielom 
i rodzicom za przygotowanie i spore 
zaangażowanie.

PATRIOTYZM W SERCACH RECYTUJĄCYCH
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HALINAPIOTROWSKA

23 maja w Szkole 
Podstawowej  
 im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 
w Siedliskach odbył się 
konkurs poezji i pieśni 
patriotycznej. Wzięło w nim 
udział 7 klas: od klasy V do 
klasy III oddziału gimna-
zjalnego. Zadaniem każdej 
klasy było przygotowanie 
jednego utworu polskiego 
poety do recytacji oraz 
jednego utworu muzycz-
nego nawiązującego do 
tematyki polskości i miłości 
do ojczyzny.

Można było posłuchać występu soli-
stów oraz całych klas, którzy pięknie się 
zaprezentowali począwszy od stroju, 
a skończywszy na doborze repertuaru 
i wykonaniu! Usłyszeliśmy m.in. frag-
menty „Pana Tadeusza” czy „Reduty 
Ordona” Adama Mickiewicza, utwory 
K.K. Baczyńskiego, Wisławy Szym-
borskiej, posłuchaliśmy „Piosenki 
o Wojtku”, utworu „Miasto 44” czy 
„Dziewczynę z granatem”. To był wspa-
niały patriotyczny koncert. Wszystkie 
klasy zostały nagrodzone polskimi 
słodkościami oraz otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy.

A  skąd w  ogóle pomysł? Otóż 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
wspólnie z MEN w związku z uzna-
niem roku 2018 rokiem Niepodległej, 
ogłosił ogólnopolski konkurs dla szkół 
właśnie pod nazwą „Szkoła Niepod-
ległej”. Szkoła w Siedliskach stara się 
uzyskać miano Szkoły Niepodległej 
w związku z tym podjęła się reali-
zacji 7 wyjątkowych zadań, a konkurs 
ten odbył się w  ramach realizacji 
zadania Moja Ojczyzna Niepodległa 
w ramach projektu Szlak Pierwszych 
Dni Wolności. Organizatorkami 
konkursu były Ewa Ustjanowska 
i Halina Piotrowska. 

Śpiewali i recytowali Ojczyźnie

EWAuSTjaNOWSKa

3 maja br. na deskach 
Teatru im. Ludwika 
Solskiego w Tarnowie 

odbył się finał XIX Prze-
glądu Poezji i Pieśni Patrio-
tycznej organizowanego 
przez Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół – 
Świat Pracy” w Tarnowie. 
Przegląd odbywa się 
pod patronatem Biskupa 
Tarnowskiego, Starosty 
Tarnowskiego, Przewodni-
czącego Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność”. 
Nad przebiegiem przeglądu 
czuwa Prezes PTG „Sokół 
– Świat Pracy” andrzej 
Olejnik.

W finale udział wzięli ci uczest-
nicy, którzy zakwalifikowali się 
w  kwietniowych eliminacjach. 
Przypomnijmy, że wtedy w dwóch 
kategoriach wystąpiło około 200 
podmiotów: recytatorzy, soliści, duety, 
zespoły i chóry. W majowym finale 
Szkołę Podstawową w  Siedliskach 
reprezentowały: Julia Grzenia i Alicja 
Rusin w kategorii wokalnej oraz Julia 
Opałka w kategorii recytatorskiej. 
Rywalizacja przebiegała na bardzo 
wysokim poziomie, tym bardziej 
dumni jesteśmy z sukcesu Julii Grzeni, 
która debiutowała w tym przeglądzie 
i zajęła I miejsce. To ogromny sukces! 
Julia zaśpiewała piosenkę Jaworze 
rodzinny znaną ze znakomitego wyko-
nania Michała Bajora. Interpretacja 

młodej wokalistki wzruszyła jury! 
Gratulujemy!

Dwie pozostałe reprezentantki 
siedliskiej szkoły wystąpiły z nastę-
pującym repertuarem: Alicja Rusin 
(ubiegłoroczna zwyciężczyni tego 
przeglądu) zaśpiewała piosenkę 
Miasto 44, Julia Opałka (laureatka 
II miejsca w ubiegłorocznej edycji 
przeglądu) recytowała porusza-
jący wiersz Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego Sen żołnierza.

Gratulujemy dziewczętom wspa-
niałego występu i życzmy dalszych 
sukcesów artystycznych. Gratulujemy 
także dumnym rodzicom, którzy 
towarzyszyli córkom na widowni!

Uczennice do przeglądu przygo-
towywały panie: Lidia Borczyk i Ewa 
Ustjanowska.

Julia Grzenia zwyciężyła 
w XIX Przeglądzie Poezji 
i Pieśni Patriotycznej
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OSP w Tuchowie i Dąbrówce Tuchowskiej 
wyróżnione statuetką Floriana
ŁUKASZGIeMZa 

Miło nam poinfor-
mować, że OSP 
Tuchów oraz OSP 

Dąbrówka Tuchowska 
zdobyły FLORIaNa – stra-
żackiego Oscara! 11 maja 
w hali widowiskowej Torwar 
w Warszawie odbyła się 
uroczystość, podczas której 
ogłoszeni zostali zwycięzcy.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tuchowie zdobyła FLORIANA za 
swój projekt pn. „Tuchowscy stra-
żacy chronią, ratują i świecą przy-
kładem” w kategorii ochrona środo-
wiska i ekologia. W projekcie tym 

tuchowscy strażacy dokonali moder-
nizacji kotłowni i prowadzili szereg 
działań prewencyjnych i edukacyj-
nych z zakresu ochrony środowiska 
i powietrza.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dąbrówce Tuchowskiej zdobyła 
FLORIANA za swój projekt pn. 
„Kreujemy, budujemy i umacniamy 
aktywne społeczeństwo obywatel-
skie w gminie Tuchów” w kategorii 
aktywizowanie seniorów, współpraca 
pokoleń i integracja społeczna.

Uroczystość zorganizowana 
została z pieczołowitą starannością, 
odpowiednią otoczką i  rytuałem. 
W tegorocznej edycji do konkursu 
wpłynęło 256 zgłoszeń, z  których 
Kapituła konkursowa w  składzie: 

Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, 
Czesław Lang, Grzegorz Molewski, 
prof. Artur Krajewski, gen. brygadier 
w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, 
Andrzej Malinowski, Władysław 
Tabasz, Dorota Pardecka, wyłoniła 
48 jednostek ochotniczych straży 
pożarnych w 11 kategoriach.

Wśród szczęśliwców, których 
projekty zostały ocenione najwyżej 
i nominowane do finału znalazły się 
projekty:

– OSP w Tuchowie pn. „Tuchowscy 
strażacy chronią, ratują i świecą przy-
kładem” w kategorii III, tj. ochrona 
środowiska i ekologia,

– OSP w Dąbrówce Tuchowskiej 
pn. „Kreujemy, budujemy i umac-
niamy aktywne społeczeństwo 

60-lecie OSP Meszna Opacka
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Mesznej 
Opackiej od 1958 r. 

zrzesza w swoich szeregach 
druhów gotowych nieść 
pomoc w każdej chwili 
w myśl dewizy: „Bogu 
na Chwałę Ludziom na 
Pożytek!”. Z tej okazji  
12 maja do Mesznej 
Opackiej zawitali goście 
specjalni, zaproszone 
jednostki z terenu gminy 
Tuchów oraz zaprzyjaźniona 
OSP Szynwałd. uroczystość 
połączona była z Gminnymi 
Obchodami Dnia Strażaka 
oraz z nadaniem proporca 
Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej im. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego 
w Mesznej Opackiej.

Obchody zostały rozpoczęte 
mszą św. w intencji strażaków. Dalsza 
część uroczystości prowadzona była 
na placu apelowym przy Domu Stra-
żaka. Część oficjalną zakończyła 
defilada pocztów sztandarowych 
i  pododdziałów przy akompania-
mencie Parafialnej Orkiestry Dętej 
z Siedlisk.

Kolejnym elementem wydarzenia 
była część artystyczna, w której wzięli 
udział młodzi druhowie z Mesznej 
Opackiej oraz gościnnie Iza Dobosz 
i Łukasz Pietrucha. Ostatnia część 
to strażacka biesiada, podczas której 
wystąpił zespół Metrum.

Dziękujemy zaproszonym gościom 
za obecność oraz wszystkim zaan-
gażowanym w  przygotowania do 
uroczystości.

Członek Zarządu
OSP w Mesznej Opackiej
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obywatelskie w  gminie Tuchów” 
z nominacją w kategorii VIII – akty-
wizowanie seniorów, współpraca 
pokoleń i integracja społeczna.

Podobnie jak pozostali nomi-
nowani także strażacy z  Tuchowa 
i  Dąbrówki Tuchowski otrzymali 
zaproszenie do Warszawy na uroczystą 
galę finałową, która odbyła się 11 maja 
2018 r. w hali widowiskowo-spor-
towej Centralnego Ośrodka Sportu 
TORWAR w Warszawie. Do stolicy 
wyruszyliśmy wczesnym rankiem 
i bez najmniejszych przeszkód drogo-
wych, o godzinie 12:30 zameldowa-
liśmy się na miejscu, czyli na godzinę 
przed planowanym rozpoczęciem 
uroczystej gali finałowej.

Po wystąpieniach oficjalnych, 
przedstawieniu składu kapituły 
konkursowej oraz przypomnieniu 
zasad konkursu rozpoczęła się 
najbardziej emocjonująca część, 
czyli ogłoszenie oficjalnych wyników. 
Najpierw prowadzący galę wymie-
niali nominowanych w poszczegól-
nych kategoriach, co wsparte było 
treścią i  obrazem na telebimach. 
Ostateczne wyniki każdej z kategorii 
ukryto w  szczelnie zalakowanych 
złotych kopertach, które na oczach 
zebranych otwierali członkowie 
kapituły konkursowej. Tradycyjne 
hollywoodzkie regułki, tj. „And the 
winner is …” i „And the Oscar goes 
too …”, zastąpione zostały komunika-
tami o treści: „Laureatem w II Ogól-
nopolskim Konkursie na Najlepsze 
Inicjatywy dla społeczności lokalnych 
z udziałem OSP i samorządów w kate-
gorii (…) jest (…)” tu następowała 
chwila ciszy, mająca na celu podnieść 
tętno nominowanych o kilkadziesiąt 

cyferek, i  wreszcie padała nazwa 
ochotniczej straży pożarnej, która 
otrzymywała zaszczytny tytuł oraz 
statuetkę. Laureaci będąc na scenie 
mieli również możliwość skorzystania 
z 30 sekund przeznaczonych na ewen-
tualne przemówienia.

Nie da się ukryć, że emocje rosły 
z każdą minutą przybliżającą nas do 
ogłoszenia wyników, zwłaszcza we 
wspomnianych kategoriach numer III 
i VIII. Sam fakt otrzymania nominacji 
był już dla nas ogromnym wyróżnie-
niem, jednak dało się odczuć zdener-
wowanie i pewną nutkę niepewności, 
co przejawiało się dziwnym uczuciem, 
że nawet w klimatyzowanej hali jest 
nam jakoś dziwnie gorąco.

Laureatów w dwóch pierwszych 
kategoriach wyłoniono bardzo 
sprawnie i wreszcie nadeszła pora 
na kategorię III, którą to jako repre-
zentanci Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Tuchowie byliśmy szczególnie 
zainteresowani. Na pierwszy rzut 
oka wydawać by się mogło, że ogło-
szenie wyników to dość prosta czyn-
ność, jednak jak się okazało trema 
odczytującego wyniki w tej kategorii 
czyli dr. hab. Władysława Tabasza, 
o której sam wspomniał kilkadziesiąt 
sekund wcześniej sprawiła, że spośród 
trzech nominowanych jednostek osp 
realizujących projekty samodzielnie, 
laureatem została … ochotnicza 
straż pożarna, której prowadzący 
nie wymienili i która nie pojawiła się 
również na telebimach jako nomino-
wana w tej kategorii. Pierwszą reakcją 
tuż po odczytaniu wyników były 
oczywiście: fanfary odegrane przez 
orkiestrę, radość laureatów, nieśmiałe 
brawa zebranych w hali. Jednak kilka 

sekund później wśród zebranych dało 
się odczuć konsternację. Wyczytani 
laureaci pojawili się na scenie, otrzy-
mali nagrody, wyróżnienie i nawet 
skorzystali z  możliwości zabrania 
głosu. Kilka chwil niepewności 
i wszystko się wyjaśniło.

Jak się okazało, członek Kapituły 
pomylił koperty kategorii III i zamiast 
odczytać zwycięzcę, który przeprowa-
dził projekt samodzielnie otworzył 
kopertę ze zwycięzcą tej samej kate-
gorii, ale jako realizującego projekt 
z partnerem. Miało być z oscarowym 
rozmachem, no to było. A podobno 
takie rzeczy to tylko w Hollywood. 
Jeżeli wcześniej nie odczuwaliśmy 
chłodu klimatyzowanej sali, to w tych 
okolicznościach poczuliśmy się jak 
w saunie, a jednocześnie w ten sposób 
organizatorzy, zapewne nieświa-
domie, zagwarantowali nam po raz 
drugi podniesienie ciśnienia i nieza-
pomniane emocje. Tym razem do 
rąk doktora Tabasza trafiła właściwa 
koperta. Statuetka FLORIANA trafiła 
do nas z rąk prezesa ZG ZOSP RP 
– druha Waldemara Pawlaka. 
Początkowo prowadzący liczyli, że 
zamieszanie towarzyszące wręczeniu 
statuetki odbierze nam chęć skorzy-
stania z czasu na kilka słów podzięko-
wania, jednak ostatecznie w ramach 
rekompensaty za nadszarpnięte 
nerwy otrzymaliśmy aż 60 sekund, 

które poświęciliśmy m.in. na podzię-
kowanie za otrzymane wyróżnienie 
i pogratulowanie wszystkim druhom 
i  jednostkom, które zrealizowały 
i zgłosiły swoje projekty w tegorocznej 
edycji konkursu.

Dużo spokojniej, ale zapewne 
także z mocno bijącym sercem na 
swoją kategorię oczekiwali siedzący 
obok nas reprezentanci Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Dąbrówki Tuchow-
skiej, którzy zdobyli wyróżnienie za 
swój projekt w kategorii VIII. Prze-
mawiający w imieniu laureatów druh 
Grzegorz Borgula, zauważył w swoim 
wystąpieniu po otrzymaniu nagrody, 
że jako laureaci, a  zarazem repre-
zentanci gminy Tuchów stanowimy 
wyjątkowe zestawienie i  przykład 
ogromnego zaangażowania w życie 
społeczności lokalnej oraz integracji 
stowarzyszeń z jednej gminy w tego-
rocznej edycji Konkursu.

Po zakończonej oficjalnej części 
gali finałowej przyszedł czas na 
wspólne zdjęcia laureatów, rozmowy 
i zwykłą radość i satysfakcję. Gdy zaś 
opadły największe emocje wszyscy 
uczestnicy uroczystości zostali zapro-
szeni na wspólny posiłek. Zgodnie 
z programem nie był to jednak ostatni 
punkt przygotowany przez organiza-
torów tegorocznej edycji konkursu. 
O  godzinie 18:00 wróciliśmy do 
hali Torwar, gdzie przez ponad  

3 godziny mogliśmy się wspólnie 
bawić z  Kabaretem pod Wyrwi-
groszem oraz świętować XX-lecie 
zespołu Golec uOrkiestra podczas 
jubileuszowego koncertu.

Zmęczeni, ale szczęśliwi i w świet-
nych nastrojach rozpoczęliśmy nocną 
podróż powrotną. Ostatecznie, 
w  późnych godzinach nocnych 
wróciliśmy do naszych miejscowości 
i społeczności lokalnych. Wróciliśmy, 
aby najpierw wspólnie cieszyć się 
z wyróżnienia z wszystkimi, którzy 
w jakikolwiek sposób zaangażowali się 
i pomogli zrealizować nasze projekty. 
Potem zaś przyjdzie czas na analizy, 
podsumowania i miejmy nadzieję, że 
także czas, by usiąść wspólnie i być 
może pomyśleć o kolejnych inicjaty-
wach dla nas i mieszkańców naszych 
małych lokalnych ojczyzn. Otrzymane 
wyróżnienia to przede wszystkim 
potwierdzenie, że wspólnie można 
naprawdę wiele dobrego zdziałać. Są 
one także podsumowaniem pewnego 
etapu i ogromną motywacją do tego, 
by nie osiadać na laurach, ale szukać 
i próbować sił w kolejnych projek-
tach oraz działaniach, do których 
serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którym po prostu „chce się chcieć 
coś robić”, czego oczywiście życzymy 
sobie, a  przede wszystkim miesz-
kańcom naszych miejscowości i całej 
gminy.
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Dorzecze Białej 
#ekoliderem 2018!

14 czerwca 2018 r. 
w sali konferen-
cyjnej Zakładu 

Uzdatniania Wody Bielany 
w Krakowie odbyła się 
jubileuszowa gala 25-lecia 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie.

Podczas uroczystości zostały 
ogłoszone wyniki konkursu  
#ekoLIDERZY  2018 województwa 
małopolskiego, a także zostały wręczone 
nagrody dla ekoLIDERÓW 25-lecia 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Krakowie.

tytuł ekoLiDERa 25-lecia Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w krakowie w kategorii #ekoPoro-
zumienie otrzymało porozumienie 
gmin tuchów, Ciężkowice, Ryglice, 
Rzepiennik Strzyżewski działające 
w ramach spółki Dorzecze Białej.

Kapituła tego konkursu po analizie 
i wnikliwej ocenie, wybrała najlepsze 
podmioty, które w minionym 25-leciu 
zrealizowały projekty ekologiczne 
z  udziałem środków krakowskiego 
Funduszu, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej oraz środków zagranicznych, 
w  ramach systemu finansowania 
ochrony środowiska w Małopolsce.

Założeniem konkursu było uhono-
rowanie tych instytucji, które w sposób 
szczególny przyczyniły się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego w Mało-
polsce. Do konkursu zostały zaproszone 
gminy i powiaty Małopolski, ich spółki 
komunalne oraz jednostki organiza-
cyjne, realizujące zadania związane 
z ochroną środowiska i gospodarką 
wodną. W  konkursie udział wziąć 
mogły również szkoły i przedszkola, 
pozarządowe organizacje ekologiczne, 
a także inni beneficjenci pomocy finan-
sowej systemu finansowania ochrony 
środowiska.  
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16 czerwca 2018 r. 
w jodłówce 
Tuchowskiej miało 

miejsce ważne wydarzenie 
dla tamtejszych strażaków 
– poświęcenie samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 
i przekazanie go do użytko-
wania. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
mszy św. w kościele parafialnym. Po 
jej zakończeniu poczty sztandarowe 
OSP z  zaprzyjaźnionych jednostek 
w gminie w asyście Orkiestry Dętej 
z Rzepiennika Strzyżewskiego przeszły 
na plac koło Domu Kultury. Tu odbyła 
się ceremonia strażacka. Dowódcą 
uroczystości był kpt. Przemysław Kulig. 
Brygadier Piotr Wójcik przeglądem 
pododdziałów rozpoczął uroczysty 
apel z okazji poświęcenia samochodu. 
Ogniomistrz Marcin Zbylut Prezes 
OSP w Jodłówce Tuchowskiej przed-
stawił rys historyczny jednostki oraz 
stan obecny wyposażenia i starania 
o budowę garaży dla samochodów 
strażackich. Poświęcenia samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dokonał 
proboszcz tamtejszej parafii ks. Józef 
Jaworski. Podczas uroczystości Srebr-
nymi Medalami za Zasługi dla Pożar-
nictwa odznaczeni zostali druhowie: 
Stanisław Wabno, Jan Rąpała, Krzysztof 
Wantuch. Brązowym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony 
został druh Rafał Wantuch, natomiast 
odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali 
druhowie: Mariusz Tuman, Rafał Recz-
kowski, Marcin Szary, Damian Mróz, 
Dawid Tuman. Strażacy z Jodłówki 
Tuchowskiej wręczyli okolicznościowe 
statuetki wszystkim sponsorom oraz 
przedstawicielom instytucji, którzy 
przyczynili się do tego, że jednostka 
została wyposażona w nowy samochód. 
Na zakończenie Prezes OSP Jodłówka 
Tuchowska Marcin Zbylut podzię-
kował wszystkim za udział i zaprosił 
na wspólny strażacki posiłek.

Nowy samochód dla OSP 
w Jodłówce Tuchowskiej
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Maj na Osiedlu GarbekALEKSANDER  
KajMOWICZ 

Maj 2018 roku na 
Osiedlu Garbek bogaty 
był w wydarzenia 

patriotyczno-religijne oraz 
okolicznościowe.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

W Tuchowie przy ulicy Łowiec-
kiej postawiono maszt z flagą Polski. 
Maszt drewniany, wysoki na 15 m nad 
ziemią, na nim flaga biało-czerwona 
na 2,20 m szeroka i 3,52 m długa – 
dumnie powiewa nad miastem 
i gminą. Jest wyrazem naszej dumy, 
czci i szacunku do barw narodowych 
w 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości ma szczególny wymiar.

12 maja – poświęcenie figury  
N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej 
przy ulicy Wróblewskiego. 

W wydarzeniu tym wzięli udział: 
poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, 
księża, pani konserwator Barbara 
Dworaczyńska, licznie przybyli 
goście i mieszkańcy Osiedla Garbek. 
Uroczystego poświęcenia figury 
dokonał ksiądz Jerzy Ochał w obec-
ności księdza Stanisława.

Pięknie odnowiona figura została 
poświęcona w  80. rocznicę jej 
powstania. Uroczystość ta wpisała 
się w obchody 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Należy 
przypomnieć, że fundatorem tejże 
figury był weteran – starszy sierżant 
Wojska Polskiego Ignacy Budkowski. 
Odnowienie figury było możliwe 
dzięki zaangażowaniu władz samorzą-
dowych, osiedlowych, komitetu Dar 
Serc oraz wielu imiennych i bezimien-
nych darczyńców. Całkowity koszt 
renowacji figury to ponad 25 tys. zł. 

Dziękuję wszystkim zaanga-
żowanym w  to dzieło renowacji. 
W sposób szczególny pani Barbarze 
Dworaczyńskiej oraz państwu Józefie 
i  Włodzimierzowi Maciaszkom, 
którzy na co dzień opiekują się 
figurą, a których wkład w to dzieło 
był szczególnie cenny. Po stokroć 

dziękuje tym, których nie wymie-
niłem, wszystkim po staropolsku 
mówię „Bóg zapłać”. N.P. Maryjo 
o  cudownym, serdecznym i  jakże 
ciepłym kamiennym obliczu oraz ty 
św. Ignacy męczenniku „Módlcie się 
za nami”.

13 maja – iV majówka na 
Brzyzku.

Majówkę rozpoczęliśmy wspólną 
modlitwą – koronką do Bożego 
Miłosierdzia. Następnie przedsta-
wiciele władz gminy oraz delegacja 
zawodników biegu papieskiego 
złożyli wiązanki kwiatów na grobach 
Legionistów przy Księżym Lesie.  
O godz. 16.00 wystartował III Bieg 
papieski. 22 zawodników przebiegło 
dystans 1,5 km na papieski Brzyzek. 

Zwycięzcami biegu zostali:
I miejsce – Mateusz Janiczek,
II miejsce – Krzysztof Habryko,
III miejsce – Florian Orłów.
Najmłodszymi uczestnikami biegu 

były sześciolatki: Julia Sajdak i Filip 
Stec.

Serdecznie gratulujemy!!!

Po wspólnym śpiewaniu pieśni 
maryjnych, wysłuchaliśmy odtworzo-
nego przemówienia św. Jana Pawła II, 
które wygłosił w  Radzyminie. Na 

zakończenie majówki zaśpiewaliśmy 
„Barkę” przy „papieskim dębie”.

Podczas majówki można było 

skosztować domowych specjałów, 
a pod wieczór upiec kiełbaski, można 
rzec – miło i rodzinnie spędzić czas.

Dziękuję wszystkim obecnym 
na majówce, szczególnie władzom 
gminy: zastępcy burmistrza Kazimie-
rzowi Kurczabowi wraz z małżonką 
oraz radnym Jerzemu Odrońcowi 
i Januszowi Łukasikowi. Gorąco dzię-
kuję paniom z Osiedla, które upiekły 
wspaniałe ciasta oraz tym wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do zorganizowania IV majówki 
na Brzyzku.

20 maja – rozpoczęcie sezonu 
pszczelarskiego na Brzyzku.

W  niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego gościliśmy pszczelarzy 
z rodzinami na uroczystym rozpo-
częciu sezonu pszczelarskiego 2018. 
Uroczystą mszę św. celebrowali: 
proboszcz parafii św. Jakuba – Alfons 
Górowski wraz z  duszpasterzem 
pszczelarzy – o. Piotrem Kurciusem. 
Po mszy św. zacni goście i pszczelarze 
mogli wspólnie spotkać się, posilić 
oraz pogawędzić. Ufni i wdzięczni 

za łaski i opiekę, którą otrzymujemy 
od Boga rozpoczęliśmy sezon pszcze-
larski – mamy nadzieję, że będzie on 
miodny.

Podziękowanie  
i życzenia

Słowa szczególnych 
podziękowań kieruję do 

strażaków OSP  
z Mesznej Opackiej –  

za wspaniałą współpracę, 
obecność z nami  

oraz wszelką pomoc.
Z okazji jubileuszu  
60-lecia jednostki  

OSP Meszna Opacka 
składam wszystkim 

strażakom serdeczne 
życzenia.  

Życzę samych radosnych dni, 
sukcesów w życiu osobistym, 

rodzinnym i zawodowym.  
Święty Florian niech 
Was strzeże i wraz 

z błogosławioną Karoliną 
wyjedna Wam wiele łask 
u Pana – „Szczęść Boże”.

W imieniu 
Rady Osiedla Garbek 

Aleksander Kajmowicz
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GRAŻYNAGuT 

Tradycyjna Tuchowska 
Majówka dla Matki 
wspomagająca Stowa-

rzyszenie „Nadzieja” 
i „Caritas” miała miejsce 
w Tuchowie w dniu 27 maja 
2018 r. 

Tegoroczna impreza charytatywna 
o motywach patriotycznych z okazji 
100-rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości odbywała się pod 
hasłem „Z Mamą i Tatą dla Ciebie 
Polsko”. Na wstępie na tuchowskim 
rynku przy ratuszu uczczono naszą 
Matkę – Ojczyznę, a w niej ważnych 
bohaterów polskich. Pochód przed-
szkolaków w strojach o narodowych 
barwach przeszedł do amfiteatru przy 
Domu Kultury, gdzie odbywały się 
występy. Majówce towarzyszyły liczne 
atrakcje: pokazy strażackie, kier-
masze, wystawy, zabawy, konkursy, 
stoiska z tuchowską kiełbasą z grilla 
i gorącymi daniami oraz domowym 
ciastem. Była możliwość wyloso-
wania nagród. Odbyła się aukcja 
podarowanych przez artystów prac. 
W imprezie uczestniczyły całe rodziny 
z Tuchowa i okolic. Na scenie pojawiły 
się dzieci z tuchowskich i okolicznych 
przedszkoli, dedykując wdzięcznie 
swym mamom i  tatom wierszyki, 
tańce i  piosenki. Wystąpiły dzieci 
z: Ochronki Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek BDNP Niepublicznego 
Przedszkola z Tuchowa, Przedszkola 
Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr 
św.  Józefa z Tuchowa, Niepublicz-
nego Przedszkola Integracyjnego 
z Tuchowa, Przedszkola Publicz-
nego z Tuchowa oraz Przedszkola 
Publicznego w Dąbrówce Tuchow-
skiej. Następnie na scenie zapre-
zentowały się zespoły artystyczne 
i formacje taneczne: zespół ATRIA, 
grupy taneczne VOICE oraz formacja 
tańca współczesnego „Blue sky” 
z Domu Kultury, formacje taneczne 
ze Studia Baletu i Tańca w Tuchowie. 
Wieczorem uczczono Maryję – Matkę 
Bożą śpiewem Litanii Loretańskiej. 
Był też czas na wspólne tańce przy 
muzyce. Piękna majowa pogoda 
sprzyjała integracyjnemu spotkaniu. 
Tegoroczna XXII Tuchowska 
Majówka dla Matki była swoistą lekcją 
historii dla pokoleń, gdyż w naszej 
małej Ojczyźnie jaką jest Tuchów, 
uczczono Matkę – Ojczyznę Polskę 
doceniając jej niepodległość. Ważnym 
tłem w dzisiejszej wolnej Ojczyźnie 
jest zauważenie drugiego człowieka, 
słabszego, nie radzącego sobie przez 
różne niezawinione sytuacje życiowe. 
Tym tłem jest pomoc osobom niepeł-
nosprawnym wspomaganym przez 
działalność bieżącą i przyszłościową 
Stowarzyszenia „Nadzieja” i  przez 
„Caritas”.

Dziękujemy w imieniu „Nadziei” 
i „Caritasu” za Dar Serca organiza-
torom, wykonawcom i sponsorom.

XXII Tuchowska Majówka dla Matki
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„Z Mamą i Tatą dla Ciebie Polsko”
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Sens życiu nadaje tylko miłość. Tylko 
ten, kto umie kochać aż do zapomnienia 
o sobie, by oddać się bratu, realizuje 
w pełni swoje życie i daje najwyższy 
wyraz wartości swego ziemskiego 
istnienia. Dojrzały wymiar ludzkiego 
i chrześcijańskiego powołania jawi się 
dopiero w perspektywie daru.

  /Jan Paweł II/

EWAuSTjaNOWSKa

28 maja 2018 r. 
w Operze Krakow-
skiej odbyło się 

podsumowanie XI edycji 
projektu „Mieć Wyobraźnię 
Miłosierdzia”. Tegoroczny 
projekt uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego 
w Siedliskach „Nam nie 
wolno w miejscu stać” 
został nagrodzony – zdobył 
III miejsce.

Na uroczystej gali pojawił się 
kardynał Stanisław Dziwisz, najbliższy 
przyjaciel i świadek pontyfikatu św. Jana 
Pawła II. To wielki zaszczyt odbierać 
nagrodę i gratulacje za skromne dzia-
łania od tak niezwykłej osoby.

Nie zabrakło także osób patronu-
jących projektowi, a więc przedsta-
wicieli Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty w Krakowie oraz Instytutu 
Dialogu Międzykulturowego im. Jana 
Pawła II w Krakowie.

Wszystkim uczestnikom zapadła 
w pamięć postać św. Jana Pawła II, 
który wielką nadzieję pokładał 
w młodych ludziach, widział w nich 
siłę i potrzebę czynienia dobra.

HALINAPIOTROWSKA

9 i 14 maja w Szkole 
Podstawowej w Siedli-
skach odbyły się dwa 

etapy Quizu wiedzy o Polsce 
na 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Udział brały drużyny ze star-
szych klas: od 7 do 3 klasy gimna-
zjalnej. Pierwszy etap, pisemny, 
obejmował potężną dawkę wiedzy 
historycznej z  okresu 1914-1918, 
natomiast etap ustny skupiał się 
głównie wokół polskiej kultury: 
muzyki i filmu poczynając od lat 70. 
Wszystkie drużyny świetnie się 
spisały za co otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i  polskie słodycze, nato-
miast zwycięzcy całego quizu otrzy-
mali płyty CD polskich muzyków 
takich jak Wojciech Kilar i Zbigniew 
Wodecki. Wszystkie upominki ufun-
dowała Rada Rodziców. Natomiast dla 
wszystkich 5 drużyn, dla grupy projek-
towej, która przygotowywała quiz pod 
kierunkiem p. Haliny Piotrowskiej 
oraz dla obsługujących sprzęt nagła-
śniający Samorząd Uczniowski ufun-
dował nagrodę – wyjazd 29 maja br. 
do Kąśnej Dolnej do Dworku Igna-
cego Jana Paderewskiego oraz do 
Ciężkowic na „ławeczkę Paderew-
skiego”. Tam na miejscu cała grupa 
oglądnęła niezwykle ciekawy film 
o życiu, twórczości i działalności poli-
tycznej Ignacego Jana Paderewskiego, 
a później przewodnik oprowadził całą 
grupkę po dworku, opowiadając wiele 
ciekawych historii dotyczących tego 
wyjątkowego miejsca oraz samego 
Paderewskiego! Dowiedzieliśmy się 
jak wspaniałym był nie tylko kompo-
zytorem, pianistą, człowiekiem, ale 
i patriotą. On naprawdę kochał Polskę 
i Polaków i okazywał to wielokrotnie! 
Z  Kąśnej pojechaliśmy jeszcze do 
Ciężkowic na „ławeczkę Paderew-
skiego”, by móc przysiąść obok niego 
i posłuchać jego muzyki! Ten wyjazd, 
tak bliski, tak wydawałoby się skromny 
i bez wielkich atrakcji, a jednak tak 
piękny i wręcz wzruszający…

Quiz i Paderewski na 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości

Gala XI edycji projektu 
„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”
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XXI Małopolski Konkurs Pianistyczny  
im. I. J. Paderewskiego rozstrzygnięty

W dniach 26-27 
kwietnia 2018 r. 
w sali widowiskowej 

Domu Kultury miały miejsce 
przesłuchania do 21. edycji 
pianistycznego konkursu 
w Tuchowie. 

Tegoroczne zmagania młodych 
adeptów gry na fortepianie miały 
szczególny wymiar ze względu na 
100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości i przebiegały 
pod hasłem Ojczyznę wolną mamy, 
dla Niej uczymy się i gramy. Staraniem 
organizatorów konkurs został objęty 
Patronatem Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy w Stulecie Odzyskania Niepod-
ległości 1918-2018. Organizowali 
go: Społeczne Ognisko Muzyczne 
i Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie 
przy współpracy z Centrum Pade-
rewskiego w Kąśnej Dolnej z dyrek-
torem Łukaszem Gajem i Domem 
Kultury w Tuchowie z dyrektorem 
Januszem Kowalskim. Do udziału 
zgłosiło się 52 uczestników, którzy 
reprezentowali szkoły muzyczne I st. 
z różnych regionów kraju, tym razem 
zabrakło uczniów z ognisk muzycz-
nych, które stały u początku konkursu. 
Muzyczne prezentacje oceniało jury 
w  składzie: prof. Andrzej Jasiński 
z Katowic, dr hab. Agnieszka Schulz-
-Brzyska z  Lublina, mgr Marzena 
Pawlak z  Warszawy i  mgr Anna 
Szajer z  Tarnowa. Uroczystego 
otwarcia konkursu dokonał Kazimierz 
Kurczab, wiceburmistrz Tuchowa. 
Młodzi pianiści podzieleni na 3 grupy 
wiekowe wykonali przewidziany regu-
laminem konkursu program, na który 
złożyły się: w grupie najmłodszej – 
dwa zróżnicowane utwory, a w drugiej 
i trzeciej jeszcze utwór polifoniczny, 
ze szczególnym akcentem na utwór 
polskiego kompozytora. Ogłoszenie 
wyników konkursu i koncert laure-
atów miał miejsce w Dworku Pade-
rewskiego w  Kąśnej Dolnej. Jury  
XXI Małopolskiego Konkursu 
Pianistycznego postanowiło przy-
znać następujące nagrody i wyróż-

nienia: w grupie I  (kl. II i  III c. 6 
i kl. II c. 4): I miejsce ex aequo dla 
aleksandry Ziory (OSM I  i  II st. 
we Wrocławiu), Szymona Siedlika 
(ZSM I i II st. w Tarnowie) i Miko-
łaja Cypriana Skolimowskiego 
(ZSM nr 1 w Rzeszowie); II miejsce 
ex aequo dla: Jadwigi Czarneckiej 
(SM I st. w Domosławicach), Lubo-
mira Hojsaka (ZPSM w  Gorli-
cach) i tomasza kani (SM I st. nr 1 
w Krakowie), a III miejsce również 
ex aequo dla: Zofii Büning (OSM 
I  i  II st. we Wrocławiu), Nadii 
kopkowicz (PSM I i II st. w Nowym 
Sączu) i Sergiusza Zdunia (SM I st. 
w Tuchowie). W tej grupie przyznano 
również wyróżnienia dla: anny Faltyn 
(SM I  st. w  Łącku), alicji karcz 
(OSM I st. w Krakowie), Gabrieli 
Pędrak (ZSM I i II st. w Tarnowie), 
katarzyny Radwańskiej (OSM I st. 
w  Krakowie), aleksandry Rosiek 
(ZPSM w Krakowie), karoliny Woś 
(PSM I st. w Łańcucie), Stanisława 
Mackiewicza (PSM I st. w Chrza-
nowie) i  aleksandra Ziaji (ZSM  
nr 2 w Rzeszowie). 

W grupie II (kl. IV i V c. 6 i kl. III 
c. 4) najlepszym okazał się antoni 
andrzejewski (Poznańska OSM I st. 
nr 1), II miejsca ex aequo zajęli: anna 
księżarczyk (PSM I  st. w  Chrza-
nowie) i  Miłosz kawałek (ZPSM 
w Gorlicach), a trzecie Marta Rzeźnik  
(SM I st. w Trzcianie) i Borys komi-
sarz (SM I st. w Tuchowie). Na wyróż-
nienie zasłużyli Maria Berdychowska 
(OSM I st. w Krakowie) i karolina 
Starzyk (SM I  st. w  Tuchowie). 
W  najstarszej grupie (kl. VI c. 6 
i  kl. IV c. 4) jury przyznało tylko  
III nagrodę dla karoliny Zelek (PSM 
im. G. Bacewicz w  Limanowej). 
Nagroda za najlepsze wykonanie 
utworu polskiego kompozytora ufun-
dowana przez Stowarzyszenie Promu-
jące Młodych Artystów Polskich 
z  prezes prof. Bogumiłą Gizbert-
-Studnicką przypadła antoniemu 
andrzejewskiemu (Poznańska OSM 
I  st. nr im. H. Wieniawskiego) za 
wykonanie kompozycji F. Chopina 
– Polonez As-dur, op. posth., nato-
miast nagrodę jurora, mgr Anny 
Szajer za najlepsze wykonanie utworu 

J. Garści – Kamienny ogród otrzymał 
Mikołaj Godzina (OSM I  i  II st.  
im. K. Szymanowskiego we 
Wrocławiu). Najwyższy laur, Grand 
Prix XXi MkP im. i. J. Paderew-
skiego w tuchowie jury przyznało 
Mikołajowi Godzinie z Wrocławia. 

Nagrody dla laureatów w postaci 
bonów i drobne upominki dla uczest-
ników zapewniło Centrum Paderew-
skiego w Kąśnej Dolnej. Ich uzupeł-
nieniem były nagrody książkowe 
ufundowane przez starostę powiatu 
tarnowskiego, Roman Łucarza. Finan-
sowego wsparcia tradycyjnie udzielił 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś. 
Rodzinny klimat konkursu starali się 
zapewnić organizatorzy wsparci życz-
liwością firm DH Trójka i Piekarni 
Więcek. Specjalne podziękowania 
należą się Leszkowi Szaramie i kwia-
ciarni Milusia za kwiatową dekorację 
nawiązującą do patriotycznego jubi-
leuszu i bukiety dla członków jury. 
Za pomoc w organizacji w sposób 
bardzo serdeczny dziękuję pracow-
nikom Domu Kultury, Centrum 
Paderewskiego oraz nauczycielom 

SM I  st. w  Tuchowie zaangażo-
wanym w sprawne przeprowadzenie 
tej muzycznej imprezy.

W imieniu jurorów, dr hab. Agnieszka  
Schulz-Brzyska przekazała słowa 
uznania dla władz miasta oraz 
organizatorów za logistyczne przy-
gotowanie konkursu i sprawny jego 
przebieg. Złożyła również serdeczne 
podziękowania dla uczestników, 
nauczycieli, a  także rodziców za 
udział w konkursie w roku jubile-
uszu stulecia odzyskania niepodle-
głości. W mowie końcowej burmistrz 
Tuchowa wyraził radość z faktu, że 
XXI MKP wpisał się w organizowane 
przez miasto rocznicowe obchody. 
Doceniając pracę jury pogratulował 
laureatom, a wszystkim uczestnikom 
tegorocznej edycji życzył jak najlep-
szego muzycznego rozwoju. Z rado-
ścią zaprosił na kolejne konkursowe 
zmagania w roku przyszłym.
 

jan M. Gładysz
Dyrektor SM I st. 

w Tuchowie

„KOSMICZNE OPOWIEŚCI”
NATALIAPAWLAK 

Pod tym tytułem kryje się 
kolejne przedstawienie 
muzyczne w wykonaniu 

uczniów oraz nauczycieli 
Szkoły Muzycznej I st. 
w Tuchowie. już trzeci rok 
w ten właśnie muzyczny 
sposób świętujemy Dzień 
Dziecka!

Przedstawienie miało miejsce 
30 maja 2018 roku i podczas pięciu 
spektakli zgromadziło ponad 
600 dzieci z pobliskich szkół oraz 
przedszkoli – i nie tylko! Kosmiczna 
tematyka bajki miała przenieść 
najmłodszych w  nieznaną sferę, 
wzbudzić ich wyobraźnię, ale miała 
także charakter edukacyjny – można 
było poznać nazwy planet oraz innych 
ciał kosmicznych. I  tak, oprócz 
wspomnianych Planet pojawiły się 
Gwiazdki, Ufoludki, Roboty oraz 
Mechanicy kosmiczni. Morał bajki 
utwierdził wszystkie dzieci, że kosmos 
jest piękny i tajemniczy, ale najważ-
niejsza jest nasza planeta – Ziemia 
– o którą należy dbać.

Bajki muzyczne tworzą uczniowie 
klas I – III cyklu 6-letniego Szkoły 
Muzycznej I st. w Tuchowie w ramach 
przedmiotu Zespół Rytmiczny, który 
prowadzi p. Natalia Pawlak. Przed-
stawiają oni interpretacje ruchowe 
muzyki, wykonują piosenki, niejed-
nokrotnie wzbogacone o  instru-

mentarium orffowskie, czyli ukazują 
artystyczną stronę metody rytmiki! 
W główne role – tradycyjnie już – 
wcielili się Aleksandra Walocha 
(Wróżka Mindix) oraz Arkadiusz 
Mruk (Piotruś), natomiast astro-
nautką była Elwira Koszyk (uczniowie 
kl. V SM). W tym roku wsparły nas 
także zespoły instrumentalne: kwartet 
saksofonowy prowadzony przez 
p.  Grzegorza Kluzka oraz zespół 
perkusyjny przygotowany przez 
p. Rafała Pawlaka, a  także solista 
– Bartosz Gut przygotowany przez 
p. Łukasza Cebulę.

Bajka powstała dzięki dużemu 
zainteresowaniu dyrektora szkoły – 
p. Jana M. Gładysza, który pełnił rolę 
narratora oraz ogromnemu wsparciu 
p. Elżbiety Wrony-Grzeni, bez której 
pomocy trudno sobie wyobrazić 
realizację tego przedsięwzięcia. Szcze-
gólne podziękowania należą się także 
rodzicom występujących uczniów 
p. Jadwidze Kajmowicz i p. Ewie Zając, 
które zadbały o poczęstunek oraz spra-
wowały opiekę nad dziećmi. Wyrazy 
wdzięczności dla pracowników Domu 
Kultury za profesjonalną obsługę tech-
niczną oraz dla sponsorów, dzięki 

którym przedstawienie nabrało 
„kosmicznych kształtów”.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat” – tymi słowami Janusza 

Korczaka najlepiej wynagrodzić pracę 
i zaangażowanie osób współtworzą-
cych bajkę muzyczną w kosmicznym 
wymiarze!
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GABRIELACZUBA 

12 maja 2018 r. już po 
raz drugi odbyły się 
Tuchowskie Kame-

ralia Gitarowe.

Zaczęło się od konkursu zespołów 
kameralnych z  udziałem gitary. 
Przesłuchania przeprowadzono 
w  dwóch kategoriach wiekowych 
na poziomie szkół muzycznych 
I stopnia. II Tuchowskie Kameralia 
Gitarowe mogą poszczycić się wzra-
stającym zainteresowaniem, co dało 
się zauważyć podczas konkursu, 
w  którym wystąpiło 19 zespołów 
z  czterech województw (małopol-
skiego, śląskiego, dolnośląskiego 
i  podkarpackiego). Oprócz trady-
cyjnych zespołów gitarowych nie 
zabrakło również niecodziennych 
połączeń, np.: w  postaci kwintetu 
z charango i guitarrónem. W II edycji 
uczestników konkursu oceniali: Miro-
sław Franczak (przewodniczący), 
Barbara Gładysz-Wszołek i Łukasz 
Szlagowski.

Następną częścią wydarzenia były 
warsztaty obycia scenicznego, które 
poprowadziła anna Siek – aktorka 
i gitarzystka. Warsztaty odbywające 
się przy ul. Jana Pawła II w szkole 
muzycznej I  st. w  Tuchowie były 
okazją do popracowania nad jakością 
prezentacji scenicznej oraz poznania 
sposobów na rozwój koncentracji, 
koordynacji i  relaksacji. Po połu-
dniu impreza przeniosła się do Domu 
Kultury w Tuchowie, w którym miało 
miejsce wręczenie nagród i koncert 
laureatów. 

Ostatnim punktem programu 
był koncert zespołu Felice Guitar 
Quartet, który składa się z uczniów 
Szkoły Muzycznej II stopnia Towa-
rzystwa Muzycznego w Jarosławiu. 
Kwartet gitarowy tworzą Dorota 
Perczyńska, Natalia kornatka, 
Olga Hala oraz kacper kardasiński. 
Zespół pracuje pod kierownictwem 
Roberta Polańskiego i zdobył nagrody 
w wielu konkursach ogólnopolskich 
i międzynarodowych, w tym między 
innymi w I International Ensemble 
Competition odbywającym się 
w ramach festiwalu Guitar Founda-
tion of America w Fullerton w Stanach 
Zjednoczonych, podczas którego 
zdobył I nagrodę. Kwartet zaprezen-
tował utwory od Johna Downlanda 
(Flow my tears) zaczynając, poprzez 
Jana Sebastiana Bacha (Fuga „mała”  
BWV 578 i  Allegro z  III Koncertu 
Brandenburskiego BWV 1048), 
wyjątki z suity z opery Carmen Georga 
Bizeta (Aragonaise, Entr’acte), Quiccan 
Andrew Yorka, na Ferencu Liszcie 
i Rapsodii węgierskiej nr 2 kończąc. 
Koncert był wspaniałym dopeł-
nieniem tego pięknego majowego 
dnia, który, jak myślę, śmiało można 
nazwać świętem gitary (a właściwie 
gitarzystów). Z pewnością świętowali 
laureaci konkursu, których już drugi 

raz gościła Szkoła Muzyczna I  st. 
w Tuchowie – organizator imprezy. 
Już, a może dopiero drugi raz, lecz 
na pewno nie ostatni. Kameralia po 
raz kolejny pokazały jak ważna jest 
współpraca w zespole, a  także jak 
intensywnie i  przyjemnie można 
spędzić dzień z gitarą. Najlepiej nie 
tylko jeden!

a OtO LaUREaCi:

katEGORia i
(urodzeni w 2006 roku i młodsi)
i NaGRODa:
duet:
JULia NaGY – skrzypce
JaN SZEŁĘGa – gitara
Szkoła Muzyczna I st. w Świątnikach 
Górnych
przygotowanie: Bogusława Ziegel-
heim-Gajdzik, Justyna Dawidowicz
 
ii NaGRODa EX aEqUO:
kwintet:
HELENa NaGY – gitara, charango
JaN SZEŁĘGa – guitarrón
JULia NaGY – skrzypce
MaŁGORZata MŁYNaRCZYk 
– skrzypce
NataLia tYLEk – skrzypce
Szkoła Muzyczna I st. w Świątnikach 
Górnych
przygotowanie: Bogusława Ziegel-
heim-Gajdzik, Justyna Dawidowicz, 
Mateusz Puter

duet gitarowy:
MaRta NOWakOWSka
SYLWia NOGa
Zespół Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. Stanisława Moniuszki 
w Bielsku-Białej
przygotowanie: Mariusz Bury

iii NaGRODa:
duet gitarowy:
FiLiP FaLtUS
MatEUSZ ŁaSaJ
Państwowa Szkoła Muzyczna I  st.  
im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie
przygotowanie: Grzegorz Szymiec

WYRóżNiENia:
kwartet gitarowy:
WERONika SkOWRON
PatRYCJa kRóL
EMiLia ZiĘCiNa
WiktORia JaWORECka
Szkoła Muzyczna I st. w Korzennej
przygotowanie: Anna Rzeszuto

kwintet:
JOaNNa PELCZaRSka – klarnet
HELENa MYSZkaL – skrzypce
JULia LENkO – gitara
aLaN WaCHt – gitara
FRaNCiSZEk tRYBUS – gitara 
basowa
Zespół Szkół Muzycznych  
im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Krośnie
przygotowanie: Henryk Ek

duet:
MaGDaLENa CZERkiES – flet
WiktOR kYRCZ – gitara
Państwowa Szkoła Muzyczna I  st.  
im. Fryderyka Chopina w Będzinie
przygotowanie: Mariola Dobrzańska, 
Tadeusz Spyra

katEGORia ii
(urodzeni przed 2006 rokiem)
i NaGRODa: 
duet gitarowy:
JaGODa BŁOŃSka
BEata SikORa
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. Ignacego Jana Paderewskiego  
w Cieszynie
przygotowanie: Elżbieta Machała

ii NaGRODa: nie przyznano

iii NaGRODa: 
kwartet gitarowy:
JULia BUJak
PiOtR ŚLĄZYk
MONika SEtLak
MaGDaLENa MóL
Państwowa Szkoła Muzyczna I  st.  
im. Grażyny Bacewicz w Limanowej
przygotowanie: Paweł Moszycki

WYRóżNiENia:
duet gitarowy:
GaBRiELa BEDNaRZ
kaROLiNa CZaJECka
Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie

przygotowanie: Grzegorz Kłak, Alek-
sander Manasterski
 
duet gitarowy:
MikOŁaJ GOŁĘBiOWSki
DaWiD SiUZDak
Państwowa Szkoła Muzyczna I  st. 
w Kolbuszowej
przygotowanie: Bronisław Niezgoda

NaGRODa Za NaJCiEkaWSZY 
i NaJORYGiNaLNiEJSZY SkŁaD 
iNStRUMENtaLNY EX aEqUO:
kwintet:
JOaNNa PELCZaRSka – klarnet
HELENa MYSZkaL – skrzypce
JULia LENkO – gitara
aLaN WaCHt – gitara
FRaNCiSZEk tRYBUS – gitara 
basowa
Zespół Szkół Muzycznych im. Igna-
cego Jana Paderewskiego w Krośnie
przygotowanie: Henryk Ek

kwintet:
HELENa NaGY – gitara, charango
JaN SZEŁĘGa – guitarrón
JULia NaGY – skrzypce
MaŁGORZata MŁYNaRCZYk 
– skrzypce
NataLia tYLEk – skrzypce
Szkoła Muzyczna I st. w Świątnikach 
Górnych
przygotowanie: Bogusława Ziegel-
heim-Gajdzik, Justyna Dawidowicz, 
Mateusz Puter

Jeden dzień z gitarą – Tuchowskie Kameralia Gitarowe
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Spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej w Mesznej Opackiej 
z Barbarą Kędzior – autorką wystawy malarskiej „Imperfekcja”

Piękno rzeczy śmiertelnych mija, 
lecz nie piękno sztuki.

/Leonardo da Vinci/

ANETAROPSKA 

Na zaproszenie uczniów 
i nauczycieli naszą 
szkołę odwiedziła 

Barbara Kędzior, autorka 
wystawy malarskiej „Imper-
fekcja”. 

Malarka zaprezentowała swoje 
prace, zamieniając naszą salę w małą 
galerię sztuki. Wykonane różnymi 
technikami obrazy zachwyciły nie 
tylko młodzież, ale również nauczy-

cieli uczestniczących w spotkaniu. 
Pani Barbara opowiadała o swoich 
inspiracjach, o  tym, co pozwala 
jej tworzyć obrazy. Zdradziła nam 
również, iż niebawem odbędzie się 
kolejna wystawa jej prac, do której 
właśnie trwają przygotowania. 
Mieliśmy wiele szczęścia, gdyż 
Malarka uchylając rąbka tajemnicy, 
nam jako pierwszym przedstawiła 
jeden z obrazów, który pojawi się na 
wystawie, tym razem w Tarnowie. 
Spotkania ze sztuką na żywo, pozwa-

lają poznać coś nowego, otwierają 
przed nami świat drugiego człowieka, 
kształtują i rozwijają wrażliwość na 
piękno natury. Z  niecierpliwością 
czekamy na zaproponowane przez 
Barbarę Kędzior warsztaty malarstwa; 
mamy nadzieję, że obudzą w nas drze-
miące możliwości twórcze.

Dziękujemy za miłe spotkanie 
oraz prezent, który otrzymaliśmy. 
Pamiętamy również o słowach: „nikt 
nie jest doskonały, ale to jest naszą 
zaletą”.
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Bajkowe melodie w TuchowieMARIAKRAS 

10 maja 2018 r. Dom 
Kultury w Tuchowie 
stał się miejscem 

realizacji tegorocznej edycji 
popularnego projektu pod 
nazwą „Bajkowe Melodie 
– Na morza dnie”, który 
organizuje w województwie 
małopolskim w latach 2017-
2018 Fundacja Bielecki Art. 
W maju br. oprócz Tuchowa 
koncerty odbyły się w ośmiu 
miastach: Chrzanowie, 
Zawoi, Niepołomicach, 
Andrychowie, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Myśleni-
cach, Nowym Sączu oraz 
Olkuszu.

W ramach realizacji tego projektu 
w tuchowskim Domu Kultury miały 
miejsce dwa spektakle muzyczno-
-ekologiczne pełne atrakcji dla 
najmłodszych widzów. Wzięli 
w  nich udział przedszkolaki oraz 
uczniowie z gminy Tuchów. Głów-
nymi bohaterami przedstawienia 
byli Posejdon i Syrenka. W ich rolę 
wcielili się soliści Agnieszka Kozia-
rowska i Martin Fitch, a towarzyszyła 
im wspaniała Orkiestra Akademii 
Beethovenowskiej pod dyrekcją 
Sebastiana Perłowskiego z Krakowa. 
W spektaklu wykonawcy wykorzy-
stali popularne melodie i piosenki, 

które znane są wszystkim dzie-
ciom, m.in.: „Wspaniały Świat”, „Na 
morza dnie”, „Krąg życia” „Moja 
planeta” oraz „Mam tę moc!”. Ich 
nowe aranżacje wywołały ogromną 
radość i aplauz małych odbiorców. 
Spektakl był nie tylko lekcją eduka-
cyjną nt. ekologii, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki środo-
wiska morskiego, ale również 
niezwykłą przygodą i świetną zabawą 
oraz potężną dawką profesjonalnej 
muzyki i pozytywnej energii. BYŁA 
MOC!

Wszyscy uczestnicy spektaklu 
otrzymali specjalne książeczki 

z zagadkami i wskazówkami doty-
czącymi ekologicznego zachowania, 
które przygotowała Fundacja Bielecki 
Art.

Dziękujemy Fundacji Bielecki Art. 
za realizację projektu w Domu Kultury 
w Tuchowie, zaś solistom i orkiestrze 
za piękny koncert, który zapewne na 
długo pozostanie w  pamięci jego 
uczestników. 

Należy nadmienić, że w ramach 
realizacji tego projektu Fundacja 
Bielecki Art. uruchomiła nową stronę 
internetową www.bajkowemelodie.pl, 
na której znajdują się gry oraz quizy 
o tematyce ekologicznej i muzycznej. 

Dodatkowo użytkownicy smartfonów 
mogą pobrać na swoje urządzenia 
przygotowane specjalne z myślą o tym 
projekcie gry „Sprzątanie morza” oraz 
„Sprzątanie Lasu”.

Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020.

Sponsorem projektu jest firma 
Super Krak SA.

Partnerami tego multimedial-
nego przedsięwzięcia są Park Wodny 
w  Krakowie S.A. oraz All Muses  
sp. z o.o.
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„Uczone białogłowy” 
Moliera to sztuka, 
z którą zmierzyła 

się młodzieżowa grupa 
teatralna FaBuła, 
działająca przy Domu 
Kultury w Tuchowie. Zagrać 
dobrą komedię wcale nie 
jest łatwo (zdarzyło mi 
się oglądać na deskach 
szanującego się teatru 
nieśmieszną komedię), 
dlatego należą się duże 
wyrazy uznania dla twórców 
spektaklu za umiejętność 
wydobycia komizmu tak 
z dialogów, jak i z kreacji 
postaci.

Każdy z  młodych aktorów 
zagrał postać charakterystyczną. 
W rezultacie widzowie mogli obej-
rzeć komedię ośmieszającą męskie 
skarlenie z  próbą wybicia się na 
niepodległość spod dominacji żony 
(Chryzal grany przez Bartłomieja 
Janasa), głupotę w nimbie uczoności 
(Filaminta – Natalia Baran, Beliza 
– Milena Borgula, Armanda – Alek-
sandra Bajgrowicz), kabotyństwo 
i hipokryzję na usługach manipulacji 
(Trysotyn grany przez Łukasza Lewic-
kiego). Molierowski głos zdrowego 
rozsądku wybrzmiał w  kwestiach 
służącej Marcyny, w  której to roli 
świetnie odnalazła się Julia Grzenia. 
Nie mogło się oczywiście obejść 
bez wątku romansowo-miłosnego. 
Wplątani w ów wątek są Henryka, 
niegrzesząca intelektem, ale kandy-
datka na dobrą żonę (Renata Kłusek), 
Klitander – szlachetny młodzieniec, 
mający wstręt do „uczoności” (Dawid 
Habas), i  Armanda – edukowana 
emancypantka. W kwestii kochania 
dużo do powiedzenia ma także Beliza, 
cierpiąca na urojone miłości. Spoiwem 
w perypetiach głównych bohaterów 
były postaci Arysta (Adrian Chajec), 
Wadii i Rejenta (Paulina Nowak).

Młodzi aktorzy, ale przecież już 
doświadczeni, zagrali z dużą swobodą 
i  zespołowo. Zespołowość bardzo 
dobrze było widać w momentach, gdy 
zaangażowanie emocjonalne prze-
szkodziło pamięci. Niemniej jednak 
duże wyrazy uznania należą się za 
opanowanie tak dużych partii tekstu, 
wcale niełatwego dla młodzieży.

Przedstawienie wyreżyserowane 
przez Andrzeja Jagodę, opiekuna 
grupy, i Łukasza Lewickiego, od 12 lat 
związanego z zespołem, świetnie było 
dopracowane od strony estetycznej. 
Uwagę zwracały klimatyczna deko-
racja, piękne epokowe stroje, celowe 
operowanie światłem, muzyka 
wprowadzająca lekkość, sugerująca 
komiczny charakter spektaklu. 

„Uczone białogłowy” w  wyko-
naniu grupy teatralnej FABUŁA 
uważam za bardzo udane. Komedia 
bawiła, zmuszała do myślenia i gdzieś 
tam w myślach do polemiki (dziś 
inaczej niż za czasów Moliera brzmią 
słowa Marcyny, która mówi, że 
„chłop powinien bić żonę po gębie”, 
żeby w domu był porządek; trzeba 
mieć świadomość ironii pisarza 
i kontekstu historycznego, słuchając 
pochwały nieuctwa). Myślę, że sukces 
spektaklu jest zasługą dużego zaanga-
żowania twórców, którzy, sądząc na 
podstawie finału, czują się w zespole 
jak w  rodzinie, zasługą talentów 
młodzieży, determinacji kierow-
nictwa i zasługą rodziców, wspiera-
jących rozwój swoich dzieci.

Komedia Moliera na scenie Domu Kultury w Tuchowie
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Co słychać w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego

CENTRUM SMAKU
URSZULAGINTeR 

Rozpoczął się sezon 
na zdrowe warzywa 
i owoce. Należą do 

nich na pewno truskawki 
i rabarbar. 

Truskawki to źródło witaminy 
C, witamin z  grupy B, PP oraz 
makro- i mikroelementów. Wszyscy 
wiemy, że są zdrowe i smaczne oraz 
że są niskokaloryczne – w  100 g 
truskawek jest tylko 35 kcal (oczy-
wiście, bez cukru i śmietany). Jeżeli 
chodzi o warzywo, czyli rabarbar 
(tak, rabarbar jest warzywem!), to 
większość z nas zna jego smak od 
dzieciństwa (kompot z rabarbaru, 
maczany w cukrze oraz ciasto kruche 
z rabarbarem). Rabarbar ma wysoką 
zawartość składników mineralnych 
oraz witamin, działa antyalergicznie, 
jest polecany kobietom w okresie 
menopauzy, ma dużo błonnika; 100 g 
rabarbaru dostarcza tylko 21 kcal.

Oczywiście, proponowane przeze 
mnie potrawy mają zdecydowanie 
więcej kcal (gdyż warzywa i owoce 
nie występują w  nich w  formie 
surowej i są z dodatkami), ale na 
pewno są warte polecenia i spróbo-
wania.

Pierwsza propozycja to muffiny 
z rabarbarem i sorbetem truskaw-
kowym.

SkŁaDNiki:
Sorbet truskawkowy:
•	 500 g świeżych truskawek
•	 200 ml wody
•	 180 g cukru

•	 do sorbetu można dodać 
trochę soku z cytryny lub 
łyżkę alkoholu na smak

kruszonka:
•	 ½ szklanki mąki
•	 ½ szklanki brązowego cukru
•	 ½ łyżeczki cynamonu
•	 ¼ kostki masła

Ciasto:
•	 1 i ¼ szklanki mąki tortowej
•	 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
•	 szczypta soli
•	 ½ kostki masła
•	 ¾ szklanki cukru (są słodkie, 

dlatego dla osób, które lubią 
mniej słodkie desery, propo-
nuję zmniejszyć ilość do  
½ szklanki)

•	 2 jajka
•	 ½ łyżeczki ekstraktu 

z wanilii lub ½ opakowania 
cukru wanilinowego

•	 ½ szklanki mleka

Wypełnienie:
•	 około 300 g rabarbaru 

pokrojonego w  drobną 
kostkę (czyli 3 łodygi)

•	 3 łyżki cukru brązowego

•	 orzechy, migdały lub inne 
wybrane dodatki (pokro-
jone orzechy włoskie oraz 
płatki migdałów dodane do 
rabarbaru smakują świetnie, 
ale można dodać też inne 
bakalie lub sam rabarbar)

Przygotowanie deseru rozpo-
czynamy od wykonania sorbetu:

Wszystkie składniki należy zmik-
sować na jednolitą masę, a następnie 
schłodzić w lodówce. Schłodzone 
składniki przelać do pojemnika 
i  włożyć do zamrażarki. Podczas 
chłodzenia należy sorbet co około 
30 minut przez pierwsze 3 godziny 
zmiksować lub dokładnie zamieszać. 
Wtedy nie wytworzą się nam krysz-
tałki lodu oraz dzięki temu sorbet 
będzie bardziej puszysty. 

Przygotowanie kruszonki:
Wymieszać wszystkie suche 

składniki w miseczce, dodać masło 
i  zagnieść palcami aż zaczną się 
tworzyć grudki (można użyć 
miksera).

Wykonanie ciasta:
Mąkę, proszek i sól wymieszać, 

przesiać do miski.
Ubić masło z dodatkiem cukru 

na gładką masę, dodać jaja i wanilię, 
ubijać aż masa będzie puszysta. 
Wtedy dodać mąkę z  proszkiem 
i  solą na przemian z  mlekiem. 
Mieszać aż składniki się połączą.

Foremki na muffiny wysmarować 
masłem lub lepiej wyłożyć papie-
rowymi wkładkami (muffiny łatwo 
wychodzą z foremek silikonowych, 
zaś w przypadku metalowych lepiej 
użyć papierowe wkładki). Wypełnić 
foremki ciastem do połowy wyso-

kości, na ciasto wyłożyć łyżkę 
rabarbaru z dodatkami i posypać 
kruszonką. Piec około 25 minut, aż 
wierzch muffinów będzie złocisty. Po 
wyjęciu z piekarnika pozostawić na 
kilka minut, następnie wyjąć z formy 
i lekko przestudzić. Na lekko ciepłą 
muffinę nałożyć łyżką do lodów lub 
łyżką stołową zmrożony sorbet.

Druga propozycja to zakąska 
– pierś z  kurczaka w  chut-
ney’u z rabarbaru.

Chutney to gęsty sos pocho-
dzący z kuchni indyjskiej, słodki lub 
pikantny, będący w tym przypadku 
alternatywą dla sosu majonezowego 
lub keczupu.

SkŁaDNiki:
•	 500 g piersi z kurczaka
•	 imbir w  zależności od 

upodobań
•	 sól do smaku
•	 pieprz do smaku
•	 curry w  zależności od 

upodobań
•	 czosnek w  zależności od 

upodobań
•	 suszone pomidory z bazylią 

(można pominąć)
•	 olej do marynaty

chutney:
•	 4 łodygi rabarbaru 
•	 1 łyżka masła
•	 1 mała cebula
•	 szczypta cynamonu
•	 szczypta ostrej papryki
•	 200 g truskawek
•	 1-2 łyżki miodu

W pierwszej kolejności przygo-
towujemy marynatę do kurczaka. 

Starty lub mielony imbir, szczyptę 
soli, pieprzu, ząbek lub dwa czosnku 
oraz curry w zależności od upodobań 
mieszamy z olejem. Umieszczamy 
w  marynacie pokrojone piersi 
z  kurczaka i  pozostawiamy na 
1-2  godziny w  lodówce (oczywi-
ście, można marynować kurczaka 
nawet całą noc). Ilość użytych przy-
praw powinna być dostosowana do 
upodobań osób spożywających 
potrawę, ale kurczak powinien mieć 
lekko ostry smak, by komponował 
się z kwaśno-słodkim sosem.

W tym czasie przygotowujemy 
sos, czyli w małym garnuszku należy 
rozpuścić masło, dodać pokrojoną 
cebulę i  delikatnie ją zrumienić. 
Następnie dodać pokrojony rabarbar 
i przyprawy, gotować około 5 minut 
(jeżeli rabarbar puści mało soku i sos 
zacznie się przypalać, należy dodać 
odrobinę wody), dodać pokrojone 
truskawki i dalej gotować na wolnym 
ogniu około 10 minut. Gdy składniki 
będą miękkie, rozgnieść je widelcem 
lub zmiksować. Doprawić do smaku 
miodem.

Zamarynowane piersi z kurczaka 
grillujemy lub smażymy na patelni. 
Podajemy z  sosem rabarbarowo- 
truskawkowym.

Smacznego!

Obchody Tygodnia Bibliotek Szkolnych
ADRIANNAWASIEK 

Już po raz kolejny biblio-
teka szkolna włączyła 
się w ogólnopolską 

akcję Tygodnia Bibliotek, 
promującą książki i czytel-
nictwo. Hasłem tegorocznej 
edycji jest: „ (Do)Wolność 
czytania”. Rozumiane jest 
ono jako nieskrępowane 
przepisami, nakazami 
swobodne wolne czytanie, 
nieograniczony dostęp do 
książki w różnym formacie. 
Hasło nawiązuje także          
do 100-lecia obchodów 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości – wszak 
czytanie było ważnym 
elementem zachowania 
tożsamości, historii, tradycji 
i kultury narodu.

Z tej okazji w czytelni biblioteki 
zorganizowano kiermasz taniej książki. 
Zostały one dostarczone do szkoły 
przez Księgarnię i Hurtownię Taniej 
Książki z  siedzibą w  Tuliszkowie. 
W ofercie znalazły się książki kuli-
narne, poradniki, bajki, malowanki, 
słowniki oraz powieści. Kiermasz 
cieszył się dużym zainteresowaniem 

wśród uczniów, nauczycieli i pracow-
ników szkoły. Każdy mógł znaleźć 
odpowiednią pozycję dla siebie lub 
swoich bliskich. Celem kiermaszu była 
nie tylko sprzedaż, ale promowanie 
książek, obcowanie z lekturą i rozwi-
janie kultury czytelniczej.

Kolejnym punktem obchodów 
Tygodnia Bibliotek była wycieczka dla 
grupy uczniów   z klas o profilu technik 
informatyk do Poligrafii Redempto-
rystów w Tuchowie. Młodzież miała 
niezwykłą okazję przyjrzeć się pracy 
drukarni od przysłowiowej kuchni. 
Głównym celem wycieczki było 
zapoznanie z etapami  powstawania 

książki. Uczniowie mogli zobaczyć, jak 
zszywane i sklejane są książki, obser-
wowali proces rozcinania i składania 
papieru. Widzieli, jak przygotowuje 
się miękką i twardą oprawę książki. 
Poznali organizację pracy drukarni, 
zakres czynności poszczególnych 
działów i stanowisk. Uczniowie po 
raz pierwszy mogli zobaczyć profe-
sjonalne maszyny poligraficzne.

Zwieńczeniem święta biblioteki 
był udział uczniów klas gastrono-
micznych w spotkaniu z Robertem 
Makłowiczem, zorganizowanym 
przez Bibliotekę Publiczną 
w Tuchowie.
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18 kwietnia 2018 r. 
uczennica klasy II  
technikum  

ekonomicznego z Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie 
– Karolina Sajdak uczestni-
czyła w ogólnopolskim finale 
konkursu „Poznaj swoje 
prawa w pracy”, zorganizo-
wanym przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

Konkurs odbył się w Centrum Nauki 
Kopernik w  Warszawie. Do etapu 
centralnego każde województwo mogło 
wyłonić trzech uczestników. Małopolskę 
reprezentowała m.in. uczennica CKZiU 
w Tuchowie, która podczas rozgrywek 
okręgowych zdobyła największą liczbę 
punktów. Kwalifikacja do etapu central-
nego jest dużym sukcesem, gdyż wyma-
gała zdobycia szczegółowej wiedzy oraz 
pokonania uczestników z 33 szkół woje-
wództwa małopolskiego. Podczas finału 
konkursu uczestnicy rozwiązywali 

test wiedzy, składający się z 50 pytań 
z zakresu prawa pracy oraz bhp.

Celem konkursu jest promocja 
proaktywnych postaw i  osiągnięć 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w  zakresie wiedzy o  bhp i  prawie 
pracy, a także upowszechnianie idei 

kultury bezpieczeństwa oraz wagi 
dbałości o  jakość stanowisk pracy 
i bezpieczeństwa pracy. Konkurs jest 
organizowany w szkołach uczestni-
czących w realizacji programu eduka-
cyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Serdecznie gratulujemy!

Karolina Sajdak finalistką 
ogólnopolskiego konkursu 
„Poznaj swoje prawa w pracy”

Academica 
w tuchowskiej 
bibliotece
BOŻENAWRONA 

Od kwietnia tego roku 
w Bibliotece Publicznej 
w Tuchowie została 

uruchomiona nowa usługa 
Academica.

Czym jest Academica?
To nowoczesna cyfrowa wypoży-

czalnia międzybiblioteczna książek 
i czasopism naukowych. Daje możli-
wość dostępu do zbiorów Biblioteki 
Narodowej bez konieczności podró-
żowania do Warszawy. W systemie 
dostępne są publikacje ze wszystkich 
dziedzin wiedzy. Ta nowa forma 
wypożyczeń międzybibliotecz-
nych znacznie ułatwia dostęp do 
najnowszych publikacji naukowych 
i zapewne zainteresowane nią będą 
przede wszystkim osoby studiujące. 
Przeszukiwanie zasobów katalogu 
Academiki można wykonać zarówno 
w domu, jak i w naszej bibliotece. 
Jednak kiedy czytelnik zdecyduje się 
wypożyczyć cyfrowo publikację, musi 
się zgłosić do nas. Wówczas otrzyma 

specjalny login i hasło do konta, a po 
zalogowaniu będzie mieć dostęp do 
wszystkich publikacji w  systemie 
ACADEMICA. Publikacje chro-
nione prawem autorskim można 
czytać po dokonaniu rezerwacji na 
dedykowanym terminalu w naszej 
bibliotece. Publikacje nie chronione 
prawem autorskim można przeglądać 
na domowym komputerze. Baza 
liczy obecnie 2 425 786 publikacji 
naukowych: artykułów, monografii, 
podręczników i  skryptów, które 
można przeszukiwać pełnotekstowo. 
Baza umożliwia także tworzenie 
notatek, import danych bibliograficz-
nych oraz zapamiętywanie kwerend. 
Dostęp do Academiki jest bezpłatny 
i naprawdę warto korzystać z tej nowej 
formy wypożyczeń międzybibliotecz-
nych. Więcej informacji o systemie 
i zasadach korzystania można znaleźć 
na stronie: https://academica.edu.pl/

ANETASZuPIŃSKa 

Wszystko co dobre, 
szybko się kończy 
i tak też dobiega 

końca projekt I CHaNGe 
realizowany w Liceum  
Ogólnokształcącym  
im. M. Kopernika 
w Tuchowie. W dniach  
3-10 czerwca 2018 r. 
w Tuchowie odbyło się 
ostatnie już spotkanie 
w ramach tego projektu. 
W spotkaniu wzięli udział 
nauczyciele czterech part-
nerskich szkół: z Francji, 
Hiszpanii, Turcji i Polski. 

Spotkanie to służyło podsumo-
waniu dwuletnich działań projek-
towych. Nauczyciele pracowali nad 
jednym z  finalnych produktów 
projektu, a jest to dodatek metodyczny 
do programu nauczania pt. „Curri-
culum proposal for intercultural 
education”. Dodatek ten zawiera teorię 
na temat uczenia w klasach wielokul-
turowych oraz innowacyjne metody 
i narzędzia pracy nauczyciela. Część 
praktyczna natomiast obejmuje zbiór 
konspektów lekcji z towarzyszącymi 
im materiałami dydaktycznymi 
jako propozycja do zastosowania 
w  edukacji międzykulturowej. 
Dodatek ten jest ciekawym i nowa-
torskim uzupełnieniem programów 
nauczania w szkołach, a jego celem jest 
zwiększanie świadomości kulturowej 
i budowanie tolerancji.

Podczas spotkania zaplanowano 
również sposoby rozpropagowania 
finalnych produktów projektu: 
komiksu, broszury informacyjnej oraz 
dodatku metodycznego. Produkty te 
zostaną udostępnione w wielu szko-
łach i  instytucjach tak, aby mogły 

służyć nadrzędnym celom projektu, 
czyli zwiększaniu tolerancji nad 
odmienność kulturową.

Ostatnie spotkanie projektowe to 
przede wszystkim wytężona praca, 
ale również nie zabrakło czasu, by 

pokazać naszym gościom atrakcje 
regionu takie jak: Spływ Duna-
jcem w Pieninach, Muzeum Lalek 
w Pilźnie, Gospodarstwo Pasieczne 
„Sądecki Bartnik” czy Krakowski 
Kazimierz by night.

Projekt I CHANGE był niezwy-
kłym doświadczeniem dla społecz-
ności szkolnych czterech szkół 
partnerskich. Był dla nas okazją do 
pogłębienia dialogu międzykulturo-
wego, a zawiązana współpraca i przy-

jaźnie pozwolą nam na dalsze dzia-
łania, dzięki którym będziemy mogli 
mieć swój wkład w budowę tolerancji 
w wielokulturowej Europie.

Ostatnie spotkanie projektowe Erasmus + 
w LO  im. M. Kopernika w Tuchowie
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„Literacki karnawał” w środku maja
BARBARA  
WITaLIS-ŚLaGa 

W sobotę 19 maja 
mieliśmy okazję 
uczestniczyć 

w IV Pikniku Szkolnym 
zorganizowanym przez 
Szkołę Podstawową 
imienia Stanisława Staszica 
w Tuchowie. Pod hasłem 
„Literackiego karnawału” 
kryły się nie tylko świetna 
zabawa, perfekcyjna organi-
zacja, ale także maskarada 
i próba pobicia rekordu 
Guinnessa!

Cieszące się niezwykłą popular-
nością wydarzenie, jakim jest Piknik 
Szkolny, odbyło się, jak co roku, na 
terenie tuchowskiego amfiteatru 
i obszaru przylegającego do Domu 
Kultury w Tuchowie. Impreza zrze-
szająca nie tylko uczniów i nauczy-
cieli szkoły podstawowej, ale także 
młodzież i dzieci z okolicznych szkół, 
przedszkoli wraz z rodzicami sprawia, 
że z  roku na rok zasięg szkolnego 
pikniku jest coraz większy! Uroz-
maicona tematyka, która zaintere-
suje nawet najbardziej wybrednych, 
mnogość przygotowanych stanowisk, 
inspirujące i  kreatywne zadania, 
atrakcyjne występy i loteria fantowa, 
sprawiają, że rodziny chętnie decy-
dują się na kolejne wspólnie spędzone 
popołudnie z nami, a nie na pozo-
stanie w domu.

Hasło, przyświecające tegorocznej 
imprezie, nadawało ton strojom, 
w jakie przebrali się uczniowie wraz 
z nauczycielami, jak i również zada-
niom, których rozwiązania podejmo-
wali się śmiałkowie w każdym prze-
dziale wiekowym. Od kilkulatków 
po dostojnych seniorów – wszyscy 
uczestnicy naszego „Literackiego 
karnawału” mogli przenieść się 
do świata literatury, który był im 
znany z czytanych niegdyś książek. 
Zadania sprawdzające znajomość 
rekwizytów i detali pochodzących 
z  poszczególnych utworów, malo-
wanie podkoszulków i scen ekrani-
zujących najpiękniejsze dobranocki, 
przyozdabianie się własnoręcznie 
zrobionymi okularami, różdżkami, 

koronami, maskami czy pantofelkami, 
zajrzenie do świata Hobbita i Harrego 
Pottera, tworzenie koszyczków Czer-
wonego Kapturka i żonglerskich atry-
butów, ozdabianie pierników, a także 
kreatywne stanowisko gipsowni 
przygotowane przez pana Lubosza 
Karwata, to tylko niektóre z licznych 
atrakcji czekających na naszych 
gości. Uczestnikom, wykonującym 
poszczególne zadania, przysługiwały 
bony, za które mogli wybrać sobie 
nagrody z loterii fantowej, bądź też 
skorzystać z atrakcyjnego miasteczka 
zabaw i rozrywki, czy też spróbować 
ugasić pożar we współpracy z OSP 
w Tuchowie.

Uczestnikom pikniku umilali 
czas występujący na scenie utalento-
wani uczniowie i absolwenci naszej 
szkoły. Popisy śpiewu (również 
w języku francuskim i angielskim), 

gra na instrumentach, pokazy tańca 
i judo, przedstawienie teatralne, skecz, 
pokazy żonglerskie, konkurs wiedzy 
muzycznej dla… nauczycieli, przyku-
wały uwagę publiczności, która oprócz 
czynnego uczestnictwa w imprezie, 
degustacji miodu i przygotowanych 
baśniowych potraw przez CKZiU 
w Tuchowie, złakniona była także 
rozrywki duchowej. Nasz piknik 
zasiliły również szeregi przedsta-
wicieli LO w Tuchowie. W zgodzie 
z  tematem przewodnim tegorocz-
nego pikniku nie mogło zabraknąć 
promującej czytelnictwo akcji – „Jak 
nie czytam, jak czytam”, która poprzez 
wspólne czytanie fragmentów ulubio-
nych pozycji literackich miała na celu 
propagowanie czytelnictwa wśród 
wszystkich uczestników imprezy 
i zachętę do częstszego sięgania po 
książkę.

Nie mogło również zabraknąć 
atrakcji na poziomie międzynaro-
dowym! Koordynatorka IV Pikniku 
Szkolnego – pani Justyna Jaworska-
-Lipka wpadła na pomysł podjęcia 
próby pobicia rekordu Guinnessa! 
Uczniowie tworzyli ogromną 
(50  m2) trójwymiarową maskę 
karnawałową. Jaki będzie werdykt? 
Na wyniki jesteśmy zmuszeni 
jeszcze poczekać.

Rozmach, z  jakim został przy-
gotowany piknik, dbałość o każdy 
szczegół, informowanie o  tymże 
wydarzeniu (poprzez Internet, rozwie-
szanie ulotek, czy też bezpośrednio, 
w  czasie sobotniego happeningu 
poprzedzającego sobotnią zabawę), 
atrakcyjność tematu sprawiły, że tego-
roczna impreza była bardzo udana, 
a jej zasięg z roku na rok jest coraz 
większy!

Efekt finalny mogli Państwo 
ocenić sami, natomiast ogrom pracy, 
poświęcenia i  determinacji, jakie 
zostały włożone w  przygotowanie 
tego przedsięwzięcia, należy docenić 
dziękując przede wszystkim organi-
zatorom, panu dyrektorowi Józefowi 
Wzorkowi, koordynatorce i współpro-
wadzącej piknik, pani Justynie Jawor-
skiej-Lipce, wszystkim nauczycielom, 
a  także sponsorom i darczyńcom, 
dzięki których pomocy nasza zabawa 
mogła sprawić tyle radości. Wszyscy 
zostali uhonorowani pamiątkowymi 
dyplomami.

IV Piknik Szkolny pod hasłem 
„Literacki karnawał” to już historia. 
Dziękujemy za to, że uczestniczyliście 
w zabawie promującej naszą szkołę 
i  czytelnictwo. Z  niecierpliwością 
oczekujemy Państwa w przyszłym 
roku!
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Wielki ogólnopolski sukces 
Studia Baletu i Tańca w Tuchowie

MAGDALENABIENIA 

26 maja 2018 r. 
dwie formacje 
taneczne ze Studia 

Baletu i Tańca w Tuchowie 
(z siedzibą w Galerii 
Tuchowskiej) uczestniczyły 
w ogólnopolskim konkursie 
„Taki Taniec” – VI Ogól-
nopolski Festiwal Tańca 
Oświęcim 2018 r. pod patro-
natem Prezydenta Miasta 
Oświęcim. 

Impreza taneczna zgromadziła 
ponad 100 zespołów i ponad 1600 
uczestników, poziom imprezy był 
bardzo wysoki. Dziewczynki, mimo 
iż po raz pierwszy wystąpiły w tak 
dużym przedsięwzięciu artystycznym 
zdobyły iii miejsce w kategorii Jazz 
i taniec współczesny – dzieci. 

Jest to wspaniała nagroda dla nich, 
jak i dla prowadzącej grupę p. Łucji 
Wróbel. Była to niewątpliwie wspaniała 
okazja do promowania miasta i gminy 
Tuchów w skali ogólnopolskiej.

Studio Baletu i Tańca w Tuchowie 
zaprasza wszystkich chętnych do 
zapisów na nowy rok szkolny, pod 
numerem telefonu 607 575 566. 
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ZDZISŁAWA 
KRZeMIŃSKa

U cioci na imieninach
Jest słońce i jest rodzina
U cioci na imieninach
Bawimy się i fajnie jest

To piosenka, która 
wielokrotnie rozbrzmie-
wała na placu przy 

Domu Pogodnej jesieni 
w Tuchowie, w sobotę 
9 czerwca 2018 roku, gdzie 
odbył się VII Międzypoko-
leniowy Piknik Czerwcowy 
zatytułowany „u cioci na 
imieninach”.

„Na imieniny” przybyło około 
400  gości, a  przygotowywali je 
wszyscy, czyli mieszkańcy i pracow-
nicy DPJ, ich rodziny, tuchowska 
wspólnota sióstr Józefitek, wolonta-
riusze, sąsiedzi i sympatycy placówki 
oraz Zarząd i Rada Fundacji Dzieło 
Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego. Oprawę muzyczną 
zapewnił duet Mateusz i Daniel – 
członkowie Sanktuaryjnej Orkiestry 
Dętej, wolontariusze. Czterogo-
dzinny blok programowy prowadzili 
s. Ewa Pacyfika Pławecka, p. Marcin 
Walkowicz i pisząca te słowa.

Dla mieszkańców DPJ Piknik to 
jedno z najważniejszych wydarzeń, 
na które cieszą się, czekają i przygo-
towują. Tegoroczny, w sposób szcze-
gólny zadziwił wszechstronnymi 
zdolnościami zatrudnionego perso-
nelu, który dodatkowo realizował 
m.in. takie usługi jak: fryzjerskie, 
kosmetyczne, stylizacyjne, mani-
cure, kulinarne – w szerokim słowa 
tego znaczeniu, reżyserskie, aktor-
skie, techniczne, instruktora tańca 
integracyjnego czy malowania twarzy. 

Zarząd Fundacji działającej przy 
DPJ przyznał w tym roku 7 wyróż-
nień, które otrzymali: s. Adela Gac, 
s. Stylita Maciąg, s. Michała Galas, 
s. Monika Cebula, Ewelina Niziołek, 
Adam Drogoś – burmistrz Tuchowa 
i Bernard Karasiewicz – burmistrz 
Ryglic.

Widownia pod barwnymi para-
solami wielkimi brawami nagrodziła 
występy wokalne mieszkańców DPJ 
(wystrojonych nieprzypadkowo 
w biało-czerwonej tonacji) i taneczne 
w wykonaniu dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola prowadzonego 
przez Zgromadzenia Sióstr św. Józefa 
i  wolontariuszy – uczniów Szkoły 
Podstawowej w  Tuchowie, którzy 
pod kierunkiem terapeutki p. Pauliny 
Kordela zaprezentowali kilka tańców 
integracyjnych.

Tradycyjna „zabawa z pączkiem” 
trwała w tym roku rekordowo krótko, 
podczas kilkunastu minut 200 osób 
miało szansę delektować się pączkami, 
a dodatkowo 6 osób znalazło w nich 
szczęśliwe losy, czyli złoty pierścionek, 
ciśnieniomierz, koc, bony na pizzę, 
miód i poduszkę ortopedyczną.

Kolejnym stałym punktem 
programu była aukcja prowadzona 
przez studentów krakowskich uczelni 
Katarzynę i  Artura oraz Sylwię – 
wolontariuszy w DPJ.

Pozytywne emocje i chęć dobrej 
zabawy „podkręcały” skutecznie 
walkę o dwa obrazy z Kamerunu, kosz 
z jedenastoma słoikami miodu, bony 
na zabiegi lecznicze, dziczyznę, obrus 
– rękodzieło zrobione na szydełku, 
szkatułę drewnianą, piłkę – Mundial 
Rosja 2018 i żywego koguta.

Główną bohaterką Pikniku była 
ciocia, która serdecznie podejmowała 
wszystkich gości pierogami, kiełbasą 
i kaszanką z kapustą kiszoną z grilla, 
bigosem, chlebem ze smalcem, 
kawą, herbatą, wodą i  napojami 
owocowymi. Goście odwdzię-
czali się za pyszną i  nieodpłatną 
(!) gościnę występami w skeczach, 
konkursach, zabawach, śpiewach 
i tańcach. Plac przy DPJ ustrojony 
elementami patriotycznymi przez 
s. H. Draus był wypełniony rozma-
itymi atrakcjami m.in.: zamkiem 
dmuchanym, rewelacyjną wędką 
szczęścia, stoiskiem z watą cukrową, 
ciastami, fantami. Dzieci mogły też 
przemienić się w swojego ulubionego 
bohatera, dzięki stoisku z malowa-
niem buzi, dodatkowo każdy kto 
chciał, mógł otrzymać balonik 
w wymyślonym przez siebie kształcie. 
Wśród różnorodnych prac z terapii 
zajęciowej, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, na szczególną 
uwagę zasługiwało 6 obrazów. Otóż, 
z inicjatywy terapeutki wysłuchano 
i spisano wspomnienia sześciu miesz-
kańców DPJ, które stanowiły twórczą 
inspirację dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów Zespołu Szkół Plastycznych 
w Tarnowie. Około godz. 18.00 na 
placu tradycyjnie rozległ się Polonez, 
tym razem wspaniale prowadzony 
przez p. Ewę Stanisławczyk. Wolon-
tariusze w  przebraniu zajączka 
i  misia rozdawali uczestnikom 
biało-czerwone chorągiewki. Wiele 
osób wracało do domów ze słodko-
ściami, bo Staropolskim zwyczajem, 
ciocia po imieninach placki rozdaje. 
Goście mili wzięli i mieli rację, bo 
tym sposobem wsparli Fundację. 
Uczestnicy Pikniku, podobnie jak 
Organizatorzy, uważają, że impreza 
spełniła swoje zadania m.in. inte-
grując pokolenia, osoby sprawne ze 
sprawnymi inaczej, mieszkańców 
placówki opiekuńczej z seniorami ze 
środowiska lokalnego oraz promując 
bezalkoholową i  radosną zabawę. 
Wszystkim dziękujemy! 

Na zakończenie, dyrektor DPJ 
zaprosiła wszystkich na Viii Między-
pokoleniowy Piknik Czerw-
cowy, który odbędzie się pod 
hasłem „Jesteśmy na wczasach”. 
A  zatem? DO ZOBACZENIA!!! 
WSZYSTKIM DOBROCZYŃCOM, 
ORGANIZATOROM I  UCZEST-
NIKOM TEGOROCZNEGO 
PIKNIKU SKŁADAMY SERDECZNE 
BÓG ZAPŁAĆ ZA WSPARCIE 
AKCJI PT. PRZYSZŁA TERAZ PORA, 
BY ZAKUPIĆ FOTEL DLA SENIORA. 
ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚW. 
DZIĘKCZYNNĄ 24 CZERWCA 
2018  ROKU O  GODZ. 10.30 
W KAPLICY DPJ W TUCHOWIE.

Do sukcesu tegorocznej imprezy 
przyczynili się ludzie wielkich serc 
i dusz, a do nich należą: 
•	 Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa – 

Prowincja Tarnowska
•	 Klasztor Ojców Redemptorystów 

w Tuchowie
•	 PFRON
•	 GKRPA w Tuchowie
•	 Pracownicy Domu Pogodnej 

Jesieni w Tuchowie
•	 Przyjaciele i  Sąsiedzi DPJ 

w Tuchowie
•	 Piekarnia K. i K. Jasikowscy
•	 Katarzyna i Krzysztof Jasikowscy
•	 Huta Szkła Gospodarczego – 

Wrześniak Tadeusz
•	 Ignacy Strojny
•	 Salon Odnowy Biologicznej 

„ALTER EGO” 
•	 Przychodnia Rodzinna „CARDEA”
•	 MBM Auto Serwis
•	 Salon Fryzjerski Agnieszka Lech
•	 Pizzeria „Czardasz”
•	 Salon Kosmetyczny Łucja Starzyk-

-Ludwa
•	 Gabinet Fizjoterapii Fizjo&Fit 

Łukasz Ludwa
•	 Pizzeria Tuchowska
•	 Sklep „EWA BIELIZNA”
•	 Hurtownia Elektryczna „MEGAel”
•	 Sklep „Lejdis” Iwona Sajdak-

-Słowik
•	 DGE Diagnostyka Gazowo-Ener-

getyczna
•	 „Anko-Pol” Hurtownia odzieży 

roboczej i ochronnej

•	 Pasieka Radwan – Zabłędza 
•	 Albert Radwan
•	 „Soft” Hurtownia art. chemicznych 

i śr. czystości
•	 Apteka Twoje Leki
•	 Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 

„Sajdak” 
•	 Apteka „Pod Białym Orłem”
•	 Księgarnia „Bajka”
•	 Sklep Papierniczo-Biurowy 

Danuta Piątek
•	 Pan Jakub i Pani Joanna
•	 „Playnet” Robert Mruk
•	 Ośrodek Rekreacji „Dolina Białej” 

Sajdak
•	 Pasieka Wędrowna Wantuch - 

Zborowice
•	 Pasieka Leśna Zdzisław Karwat
•	 „JWD” Hurtownia warzyw 

i owoców 
•	 Marcin Trzeciak
•	 Małgorzata Wątroba
•	 Marcin Warchoł
•	 „Reha IBIS”  Rehabilitacja Tuchów
•	 „Gabi – net” – Gabriela Sadowy
•	 Piotr Baran
•	 Katarzyna Skórska
•	 Marcin Walkowicz
•	 Młyn zbożowy – Wołkowicz Marek
•	 Czyste Powietrze Tuchów
•	 FitCurves Tarnów
•	 Wooden World  Grzegorz Weso-

łowski

Zapraszamy do obejrzenia foto-
relacji na stronie internetowej:  
http://dpjtuchow.webd.pl/.

VII Międzypokoleniowy Piknik Czerwcowy 
„U cioci na imieninach”
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PAULINAKORDELA 

W środę 13 czerwca 
2018 roku 
w świetlicy DPj 

odbyło się spotkanie 
seniorów z dziećmi z Niepu-
blicznego Przedszkola Zgro-
madzenia Sióstr Św. józefa 
w Tuchowie. 

Jednak nie było to zwykłe 
spotkanie, ponieważ na naszej małej 
scenie pojawiły się postaci z bajek. 

Z inicjatywy terapeutki zajęciowej 
mieszkańcy DPJ z  personelem 
przedstawili program artystyczny, 
podczas którego dzieci odpowiadały 
na zagadki z bajek i baśni. Spotkały 
się z Pippi Pończoszanką, obejrzeli 
inscenizację wiersza Jana Brzechwy 
Kaczka dziwaczka, śpiewały, tańczyły, 
a co najważniejsze przez cały czas na 
ich twarzach gościł uśmiech. To już 
kolejny raz, kiedy seniorzy i dzieci 
przebywający na co dzień pod jednym 
dachem spędzili wspólnie przyjemne 
chwile.

maj-czerwiec 2018 | nr 5-6 (67-68)
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SIÓDMY SANKTUARYJNY FESTYN RODZINNY 
oraz Pierwsze Tuchowskie Igrzyska Orszakowe
GRAŻYNAKaRaŚ 

Tradycyjnie już od 
siedmiu lat, w drugą 
niedzielę miesiąca 

odbywa się Sanktu-
aryjny Festyn Rodzinny, 
którego organizatorami 
są: Sanktuarium Matki 
Bożej Tuchowskiej i Dom 
Kultury w Tuchowie. jest to 
zapewne największe „święto 
rodzin” w naszym mieście, 
którego pomysłodawcą był 
Krąg Rodzin, działający przy 
sanktuaryjnej wspólnocie.

W tym roku to piękne, rodzinne 
świętowanie odbyło się 10 czerwca, 
w upalne niedzielne popołudnie, gdzie 
słońce i żar były częścią towarzystwa 
naszego świętowania. Uroczysta 
msza św. pod przewodnictwem o. Bogu-
sława Augustowskiego, proboszcza 
i  kustosza sanktuarium, w  samo 
południe o godzinie 12.00 rozpoczęła 
tegoroczne uroczystości rodzinne. 
Płomienną homilię, nawiązującą 
między innymi do rozpoczynającego 
się festynu rodzin, wygłosił o. Tomasz 
Jarosz. Sanktuaryjny Chór Mieszany 
swoim śpiewem uświetnił tę uroczy-
stość, a po jej zakończeniu zaśpiewał 
w kościele patriotyczne utwory.

Następnie wszyscy, którzy zechcieli 
się bawić i świętować rodzinnie mieli 
okazję przejść na parking, gdzie orga-
nizatorzy przygotowali scenę, stoiska 
gastronomiczne i wiele różnych atrakcji.

Pisząc ten artykuł, festyn jest już 
historycznym wydarzeniem i można 
spojrzeć na niego z różnych punktów 
widzenia. Jedno jest pewne, że to 
wszystko, co się działo na scenie 
i obok niej, wymagało wielotygodnio-
wych przygotowań przez wiele osób. 
Tu nic samo się nie zrobiło i dlatego 
należy dziękować za to wszystko, co 
udało się przygotować niemałym 
wysiłkiem nakładu pracy.

Cieszy też fakt, że wiele osób bardzo 
chętnie włącza się w  pracę wokół 
tego przecież niemałego wydarzenia, 
w którym promujemy zdrową, kocha-
jącą się rodzinę, opartą na wartościach 
chrześcijańskich, wbrew temu co 
głosi dzisiejszy świat. Jak to dobrze, 
że mamy tyle wspaniałych małżeństw 
i kochających się rodzin; że tylu zatro-
skanych rodziców bawi się wspólnie 
ze swoimi dziećmi na festynie i towa-
rzyszy swoim pociechom w występach. 
Jak to miło, kiedy spogląda się na 
radosne, uśmiechnięte twarze szczę-
śliwych i rozbawionych dzieci. Jako 
miło widzieć rodziców, którzy stoją czy 
siedzą przed sceną i z dumą na twarzy 
oglądają pokazy dzieci.

Dobrze jest tu przywołać występy 
dzieci z  tuchowskich przedszkoli: 
z  Ochronki Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek BDNP Niepublicznego 
Przedszkola, z Przedszkola Niepu-
blicznego Zgromadzenia Sióstr 
Św. Józefa czy z Przedszkola Publicz-
nego. Cieszy fakt, że po raz pierwszy na 
deskach sceny w czasie festynu wystą-
piły dzieci ze Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II z Zabłędzy, a ich 
interesujący program przyciągnął 
wzrok niejednego uczestnika festynu.

Tam gdzie dzieci, tam są też 
rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, 
ciocie i wujkowie, a więc jest wielka 
radość z  łączenia wielu pokoleń, 
która zapewne daje uczucie szczęścia 
z przebywania w gronie najbliższej 
rodziny. Komu z nas nie drżało serce 
i nie zapierało oddechu, kiedy mógł 
zobaczyć i podziwiać piękny taniec 

baletowy w wykonaniu dzieci z Domu 
Kultury w Tuchowie.

Jak przystało na Sanktuaryjny Festyn 
Rodzinny, nie zabrakło na nim quizu dla 
dzieci z wiedzy religijnej, który przepro-
wadził o. Paweł Zyskowski, a tarnowska 
Policja poprowadziła dla najmłodszych 
konkursy wiedzy o bezpieczeństwie 
na drodze oraz podczas przebywania 
nad wodą. Za prawidłowe odpowiedzi 
dzieci zostały nagrodzone drobnymi 
upominkami.

Na festynie nie zabrakło też 
dobrej muzyki, której smak i piękno 
mieliśmy okazję doświadczyć, kiedy 
Sanktuaryjna Orkiestra Dęta wyko-
nywała przygotowane specjalnie dla 
nas utwory. Swoje umiejętności po 
raz pierwszy zaprezentował zespół 
„Ostatni taki band” z Tuchowa oraz 
tradycyjnie wpisujący się w program 
festynu zespół „ATRIA” z  Domu 
Kultury w Tuchowie.

Podczas festynu zorganizo-
wane zostały Pierwsze Tuchow-
skie Rodzinne Igrzyska Orszakowe 
dedykowane rodzinie. Ich celem była 
integracja rodzin i  dobra zabawa. 
Przygotowane i  przeprowadzone 
konkurencje nawiązywały do trzech 
wartości: Piękna, Prawdy i Dobra. 
Konkurencje zostały pomyślane tak, 

aby zaangażować rodziców i dzieci. 
Wszystkie zadania wymagały współ-
pracy i gwarantowały świetną zabawę. 
W tej rodzinnej zabawie wzięło udział 
pięć rodzin, które otrzymały super 
upominki. Dziękujemy Fundacji 
Orszak Trzech Króli za współpracę, 
pomoc przy organizacji Igrzysk oraz 
nadesłane nagrody. Następne przed 
nami za rok, już dziś zapraszamy 
rodziny do licznego udziału. 

Nie zapomnieliśmy również 
o  małżonkach, którzy przeżyli 
w związku małżeńskim wiele lat – 
pomimo różnych trudności. Ojciec 
Bogusław Augustowski – proboszcz 
i  kustosz sanktuarium dla pary 
małżeńskiej z najdłuższym stażem 
małżeńskim ufundował specjalny 
upominek – ikonę Matki Bożej 
Tuchowskiej, którą otrzymała para 
małżonków z  61-letnim stażem. 
Druga para z tym samym stażem, ale 
krótszym o kilka miesięcy, otrzymała 
nagrodę pocieszenia – kosz słodyczy. 
Gratulujemy małżonkom i dziękujemy 
za piękny przykład i postawę odpo-
wiedzialności za podjętą w młodości 
decyzję. Jak widać można przeżyć 
w małżeństwie długie lata!!!

Organizatorzy festynu nie zapo-
mnieli o  rodzinie, a  konkretnie 
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RODZINA 500+. Niestety oficjalnie 
nie zgłosiła się żadna rodzina.

Festynowi towarzyszył bajkowy 
plac zabaw dla dzieci, chusta anima-
cyjna, dmuchany zamek, gdzie (bez 
opłat) dzieci zjeżdżały sobie dowoli. 
Nasi dzielni strażacy swoimi pomy-
słami przyciągali i zabawiali dzieci 
i rodziców. Dla ochłody w to upalne 
popołudnie, każdy kto tylko chciał 
mógł skorzystać z „parasola wodnego”, 
który też udostępnili strażacy. Pokaz 
cięcia samochodu – wypadku drogo-
wego przeprowadziła Ochotnicza 
Straż Pożarna z Karwodrzy – oj była 
gęsia skóra na rękach.

Radość dzieci była duża, kiedy 
miały okazję usiąść za kierownicą 
w wozie policyjnym lub strażackim 
czy na siedzeniu motocykla policyj-
nego.

Papież Franciszek obecny rok usta-
nowił jako Nadzwyczajny Rok Świę-
tego Józefa Kaliskiego w narodowym 
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i my 
tu, na festynie w Tuchowie, zapro-

siliśmy go, gdyż jest on patronem 
rodzin. Dlatego zorganizowane 
zostało specjalne stoisko św. Józefa, 
a na nim wiele niespodzianek.

W czasie festynu mogliśmy degu-
stować potrawy i wypieki przygo-
towane przez parafianki i nie tylko. 
Trwały kiermasze zdrowej żywności 
i  domowych potraw, można było 
skosztować wspaniałych domowych 
wypieków i  smacznej regionalnej 
kuchni, w tym pierogów, karkówki, 
kiełbasy pieczonej; zjeść krokiety 
z barszczem czerwonym, chleb wiejski 
ze smalcem i ogórkiem czy tuchowską 
kiełbasą podsuszaną oraz pyszną 
klasztorną drożdżówkę. Były zimne 
napoje i lody dla ochłody oraz mocna 
kawa lub herbata na wzmocnienie.

Nasze rodzinne świętowanie 
zakończyła gwiazda wieczoru – 
Formacja Muzyczna „SWAY”. Młodzi 
wykonawcy zaśpiewali niezapo-
mniane melodie naszych rodziców 
i  nowoczesne utwory, a  przy ich 
śpiewie i pięknym wykonaniu uczest-

nicy festynu mieli okazję potańczyć na 
specjalnie przygotowanej podłodze.

VII Sanktuaryjny Festyn Rodzinny 
mógł odbyć się dzięki ogromnemu 
sercu i hojności licznych sponsorów 
oraz zaangażowaniu i pracy wielu, 
wielu osób, za co bardzo dziękujemy.

Przypominamy, że patronat nad 
festynem objęli: Proboszcz i kustosz 
sanktuarium w Tuchowie o. Bogu-
sław Augustowski, Poseł na Sejm RP 
Michał Wojtkiewicz, Starosta Powiatu 
Tarnowskiego Roman Łucarz oraz 
Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś.

I  tak VII Sanktuaryjny Festyn 
rodzinny przeszedł do historii. Od 
samego początku organizowania festynu 
naszym zamiarem było, jest i będzie: 
parafialne, rodzinne, wspólne spędzanie 
czasu. Parafia to RODZINA RODZIN 
i dlatego radośnie spędzony czas na 
festynie, na którym dobrze się bawimy, 
odpoczywamy, spotkamy ze znajomymi, 
nawiązujemy nowe przyjaźnie, darujemy 
uśmiech czy podajemy rękę innym, nigdy 
nie jest czasem straconym. Ten czas,  
to czas dla drugiego, o który tak bardzo 
apeluje papież Franciszek mówiąc: 
Kanapa sprawia, że zostajemy zamknięci 
w  domu, nie trudząc się ani też nie 
martwiąc. Kanapa-szczęście jest praw-
dopodobnie cichym paraliżem, który może 
nas zniszczyć najbardziej; bo po trochu, 
nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy 
się ospali, ogłupiali, otumanieni (...).  
A o. proboszcz podawał w ogłoszeniach: 
Celem organizowanego, (...) festynu jest 
rodzinne przeżywanie niedzieli jako 
dnia Pańskiego, wolnego od handlu oraz 
integrowanie środowiska parafialnego 
i międzyparafialnego. 

W  imieniu organizatorów 
pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do zorganizowania tego 
pięknego świętowania rodzin. Wyra-
żamy wdzięczność Bogu i ludziom 
oraz mówimy wielkie BÓG ZAPŁAĆ!

Zapraszamy wszystkich ofiaro-
dawców oraz uczestników VII Sank-
tuaryjnego Festynu Rodzinnego na 
uroczystą mszę św. w ich intencji, 
która odbędzie się 30 czerwca 2018 r. 
na rozpoczęcie Wielkiego Odpustu 
Tuchowskiego.

„Człowiek żyje tak długo,  
jak długo trwa pamięć o nim”

6 lipca, podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, 
odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym i akademickim 
czuwanie młodzieżowe z serii „Droga wewnętrzna”, pod 
hasłem: „Panie, co mam czynić?”. Patronat biblijny obejmie 
Samuel. Przebieg wydarzenia będzie trochę inny niż 
zwykle. Rozpocznie się ono Liturgią słowa z konferencją  
o godz. 20.00, po której nastąpi uwielbienie Pana Jezusa. 
Kolejnym punktem będzie Msza Święta o godz. 22.00, która 
zakończy czuwanie. Serdecznie zapraszamy wszystkich!

br. Grzegorz Pruś CSsR

WERONIKAWANTUCH

Tymi słowami można 
podsumować życie 
Marii Kotulskiej. 

Postać patronki Szkoły Podsta-
wowej w  Jodłówce Tuchowskiej, 
choć jest wzorem godnym do naśla-
dowania, to wciąż niewielu zna jej 
historię. Żeby to zmienić, tego-
roczna uroczystość Święta Szkoły 
została przygotowana tak, aby choć 
w małym stopniu przybliżyć sylwetkę 
tej niezwykłej kobiety. 

Maria Kotulska od 1926 roku 
była związana ze szkołą w Jodłówce 
Tuchowskiej – najpierw jako nauczy-
cielka, później jej kierowniczka. Poza 
szerzeniem oświaty starała się, wraz  
z  mężem Bronisławem, czynnie 
uczestniczyć w  życiu wsi oraz 
pomagać jej mieszkańcom, wśród 
których, po I  wojnie światowej, 
panował analfabetyzm. Po wybuchu 
II wojny światowej państwo 
Kotulscy dołączyli do walki 
z okupantem, wstępując w szeregi 
Armii Krajowej. Niestety, przyszło 
im za to zapłacić wysoką cenę. 
12  lutego 1943 wydano rozkaz, 
aby aresztować Bronisława Kotul-
skiego. Udało mu się uciec, jednak 
w odwecie za jego czyn żołnierze 
gestapo zastrzelili jego żonę. Maria 
Kotulska zginęła na schodach szkoły  
w Jodłówce Tuchowskiej. 

Uroczystość upamiętniająca 
patronkę szkoły, została przygotowana 
z wielką starannością przez uczniów 
klasy III gimnazjum wraz z ich wycho-
wawczynią, p. Elżbietą Marią Wiejacką 
tym razem miała całkiem inny charakter 
niż dotychczas. Bowiem w jej przebieg 
czynnie włączyli się panowie z grupy 
teatralnej „Trubadur” działającej przy 
Zakładzie Karnym w Tarnowie – Mości-
cach pod kierunkiem p. Marcina Sitko. 
Nastrojowa muzyka, odpowiednie 
kostiumy i  dekoracje, liczne próby 
a także dbałość o szczegóły – wyni-
kiem tego był spektakl ukazujący sceny 
z  życia Marii Kotulskiej, dotyczące 
szerzenia oświaty oraz działalności 
w konspiracji, przez którą przyszło jej 
zginąć. W ten sposób również udało 
się pokazać jej poświęcenie i oddanie 
nie tylko dla uczniów, ale także miesz-
kańców Jodłówki Tuchowskiej. 

Ważnymi elementami, które także 
pojawiły się w tym przedstawieniu, 
były nawiązania do 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Postać marszałka Józefa Piłsudskiego 
czy działalność Rady Regencyjnej to 
tylko niektóre z poruszanych tematów, 
dotyczące rocznicy 11 listopada.  

Postać Marii Kotulskiej powinna 
zostać w  naszej pamięci nie tylko 
ze względu na jej wpływ na budowę 
szkoły w Jodłówce Tuchowskiej. Przed 
wszystkim warto zapamiętać ją jako 
dobrą osobę – kogoś, kto nigdy nie 
odmówi bliźniemu w potrzebie.       

R E K L A M A
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Dzień Matki i Dzień Dziecka  
w Trzemesnej

Mieszkańcy Siedlisk apelują do NFZ  
o przywrócenie usług stomatologicznych

Już po raz trzeci w Trzemesnej 
odbył się Festyn Rodzinny.  
27 maja 2018 r. całe rodziny 

spotkały się na boisku szkolnym, 
aby wspólnie świętować Dzień 
Matki i Dzień Dziecka. Hasło 
przewodnie zabawy brzmiało: 
„Mamo, Tato – czas na ruch” –  
„Na festynie jak w rodzinie”.

Jak co roku odbyły się występy artystyczne 
przygotowane przez uczniów szkoły podsta-
wowej, zabawy sportowe dla dzieci i rodziców 
oraz loteria fantowa z wieloma atrakcyjnymi 
nagrodami. Oprawę muzyczną imprezy 
gwarantował zespół „Malibu” z Rzepien-
nika Biskupiego. Swoje specjały kulinarne 
serwował bar „Smaczny Kęs” z Zabłędzy 
dbając, aby uczestnikom zabawy nie zabrakło 
sił. Były też domowe wypieki przygotowane 

przez panie z Rady Rodziców. Dużo radości 
dzieciom dostarczyła dmuchana zjeżdżalnia, 
z której mogły korzystać do woli. 

Dzięki wysiłkowi dyrektora szkoły pana 
Eugeniusza Krupy, Grona Pedagogicz-
nego, Rady Rodziców oraz Rady Sołeckiej 
mieszkańcy Trzemesnej mogli wspólnie 
spędzić niedzielne popołudnie na Festynie 
Rodzinnym. Ogromne podziękowania należą 
się też wszystkim sponsorom, bez pomocy 
których nie udałoby się przygotować tak boga-
tego programu spotkania. Szczególnie należy 
tu wymienić Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, radnego Marka 
Krzemienia oraz mieszkańców Trzemesnej: 
panią Bernadetę Czekaj, panią Lucynę Piątek 
i pana Mariusza Kaczora.

jerzy łącki
Sołtys Trzemesnej 

Festyn w Trzemesnej

Gdy wiosną 
budzi się życie…
GRAŻYNAGuT 

W atmosferze budzą-
cego się życia 
w kwietniu br. 

Stowarzyszenie „Nadzieja” 
miało okazję uczestniczyć 
w wyjątkowym spotkaniu, 
na które przybył pan dr hab. 
inż. Marcin Lis z małżonką 
agnieszką. 

Wykładowcy Akademii Rolniczej 
w Krakowie interesująco opowiadali 
członkom „Nadziei” o gatunku poży-

tecznych ptaków domowych, wyja-
śniając w jaki sposób z jajka powstaje 
kura. Każdy podopieczny miał 
miseczkę, do której rozbijano jajko 
i goście tłumaczyli z czego zbudo-
wane jest jajko i jak z niego wykluwa 
się kurczątko. Niesamowitą radość 
podopiecznym i nie tylko sprawiła 
możliwość wzięcia do ręki kurczątka. 
Sala ożywiła się głosami piskląt. 

Dziękujemy Państwu Agnieszce 
i Marcinowi Lisom za czas podaro-
wany osobom niepełnosprawnym, 
Pani Annie Kańce za umożliwienie 
spotkania.

Wyjazd integracyjny 
Stowarzyszenia „Nadzieja”
GRAŻYNAGuT 

Grupa podopiecz-
nych Stowarzyszenia 
„Nadzieja” wraz 

z rodzicami i wolontariu-
szami od 18 do 20 maja br.  
przebywała na wyjeździe 
integracyjnym w Krynicy 
Zdroju. 

Realizacja zadania pn. „Szczę-
śliwe chwile” przebiegała zgodnie 
z  nadanym tytułem, wnosząc 
w serca uczestników radość i szczę-
ście. Wolontariusze: klerycy WSD 
Redemptorystów oraz uczniowie 
szkół zadbali, by podopieczni czuli 
się dobrze i bezpiecznie. Czas mijał 
szybko i  był wypełniony wieloma 
atrakcjami. Ruch na świeżym 
powietrzu przy dźwiękach gitary 
w  malowniczej okolicy wpływał 
korzystnie na każdego uczestnika. 
Wolontariusze przygotowali liczne 
zabawy, gry i  interesujące zajęcia. 
Pod nadzorem pani pedagog terapii 
zajęciowej dzieci wykonały piękne 
laurki dla mam z okazji zbliżającego 
się Dnia Matki. Rodzice mieli okazję 
do odpoczynku, wysłuchali też inte-
resującej prelekcji opiekuna ducho-
wego nt. wspólnego dostrzegania 
siebie nawzajem w grupie. Wśród 
zielonych, ukwieconych, majowych 
łąk rozbrzmiewał śpiew Litanii 

Loretańskiej. Wyjazd był pozytywnym 
spotkaniem się grupy poza miejscem 
swego zamieszkania, w atrakcyjnym 
miejscu zdrojowym. Warunki pobytu 
w ośrodku wpływały korzystnie na 
samopoczucie uczestników. Atrakcją 
był wyjazd kolejką gondolową na 
Jaworzynę. Grupa miała możli-
wość zwiedzenia Ogrodów Biblij-
nych w pobliskiej Muszynie Zdroju, 
a  w  uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego wejść do symbolicznego 
wieczernika. Ostatnim punktem 
wyjazdu był postój w Skamieniałym 

Mieście w Ciężkowicach, gdzie u stóp 
skały „Grunwald” i niezbyt groźnej 
„Czarownicy” grupa mogła spędzić 
ostatnie chwile podróży. Osoby 
niepełnosprawne podczas kilkudnio-
wego pobytu przeżyły wielką radość. 
Zostały też dowartościowane za osią-
gnięcia przez dyplomy i upominki.

Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu 
w Tuchowie oraz licznym darczyńcom za 
dofinansowanie wyjazdu. Dziękujemy za 
zaangażowanie wolontariuszom, którzy 
ofiarnie świadczyli swą pomoc i wnosili 
w serca podopiecznych wiele radości.
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16 czerwca 2018 na 
działce należącej 
do Stowarzyszenia 

Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja” w Tuchowie 
odbyło się tradycyjne 
już spotkanie, w którym 
wzięli udział podopieczni 
stowarzyszenia, ich rodzice 
i rodziny oraz Darczyńcy – 
Przyjaciele.

Spotkanie rozpoczęło się 
w  plenerze mszą św. sprawowaną 
przez opiekuna duchowego grupy, 
który skierował do uczestników 
słowo Boże. Nawiązując do przy-
powieści o ziarnku gorczycy wyja-
śniał, że w oczach Boga nawet rzeczy 
najmniejsze są wielkimi, podobnie jak 
z najmniejszego ziarenka gorczycy 
wyrasta duży krzew. Warto w życiu 
znosić cierpienie, podejmować trud dla 
drugiego człowieka, bo one są czymś 
ważnym – kontynuował celebrans. 
Z racji przypadającego wspomnienia 
św. Brata Alberta przypomniał osobę 
świętego jako człowieka wielkiego 
serca, otwartego na potrzeby bliźnich. 
Liturgię ubogacili duchowni wolon-
tariusze – klerycy WSD Redempto-
rystów współpracujący ze stowarzy-
szeniem oraz wolontariusze świeccy 
– uczniowie okolicznych szkół.

Spotkanie nawiązywało też do  
100.  rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez słowa wyrażenia 
wdzięczności za wolność boha-
terom, dzięki którym możemy dzisiaj 
radować się wolnością. Na naszym 
spotkaniu obecny był świadek 
wydarzeń II wojny światowej prze-
żywanej w  Tuchowie w  osobie  
93-letniej Barbary Kłósek z d. Bernac-
kiej (mamy autorki tekstu), która miała 
podzielić się kilkoma wspomnieniami, 
ale ze względu na niekorzystne samo-
poczucie nie mogła tego uczynić. 

Celem spotkania, które wpisało 
się w  stały termin, czyli w  trzecią 
sobotę czerwca jest okazanie wdzięcz-
ności darczyńcom stowarzyszenia. 
W  ciągu tych wszystkich 26 lat 
naszej działalności doświadczyliśmy 
i ciągle doświadczamy wiele dobra 

od społeczeństwa Tuchowa, miesz-
kańców bliższych i dalszych okolic, 
od indywidualnych darczyńców, od 
osób reprezentujących firmy, zakłady 
pracy, instytucje. Radością naszą jest 
gościć u siebie osoby, które są, czy 
też czują się naszymi przyjaciółmi. 
Jako rodzice osób niepełnosprawnych 
jesteśmy otwarci na każdy gest dobroci 
skierowany w stronę naszych dzieci, 
czy też nas – rodziców bezpośrednio 
pokonujących trudności każdego 
dnia, a także znoszących ciągłe obawy 
o przyszłość swych dzieci, kiedy nie 
będziemy już w stanie wykonywać 
czynności opiekuńczych. Mamy dużo 
przyjaciół i  to jest ważne. Ludzie 
w różny sposób okazują nam życz-
liwość, jest to dobre słowo, uśmiech, 
podanie ręki, pomoc materialna. 
Dlatego jako tworzący stowarzyszenie 
pragniemy, by zachęcić osoby do przy-
bycia na naszą działkę, gdzie można 
wspólnie się spotkać i jak sama nazwa 
spotkania mówi podarować odrobinę 
czasu. Jak wiemy w dzisiejszym wirze 
dnia codziennego trudno jest o czas, 
który mógłby być podarowany osobie, 
która ma dużo czasu i czeka na kogoś, 
cieszy się z obecności drugiej osoby. 
Do tej grupy należą na pewno osoby 
starsze, samotne i niepełnosprawne. 
Dlatego widzimy jak wielką radość 
sprawiają naszym podopiecznym 
osoby przybywające na to spotkanie, 
osoby, które nie liczą czasu, gdyż 
– jak to sami określają – po prostu 
dobrze się z nami czują. Czas jakby 
zatrzymuje się w miejscu i upływa 
miło. Jest czas na degustację ciast 
domowego wypieku oraz grillowanie. 
Widzimy jak te spotkania powięk-
szają się każdego roku. Na minionym 
spotkaniu gościliśmy Grupę 
Teatralną ,,Trubadur” z  Zakładu 
Karnego w  Tarnowie-Mościcach 
z wychowawcą p. Marcinem Sitko, 
która przedstawiła bajki dla dzieci. 
W występujące postacie z bajek wcie-
lili się również wolontariusze III klasy 
gimnazjum pod kierunkiem wycho-
wawczyni p. Elżbiety Wiejackiej. 
Dzieci z  zaciekawieniem oglądały 
przedstawienia i były zachwycone. 
Animator spotkania – p.  Joanna 
Krzywoń, przybyli gościnnie wolon-

tariusze wraz z  wolontariuszami 
„Nadziei” przygotowali zawody 
oraz atrakcyjne zabawy na świeżym 
powietrzu. Wesoła muzyka i tańce 
na zielonej łące przy pięknej pogo-
dzie trwały do późnego wieczora. 
W zabawę włączyły się licznie przy-
byłe zdrowe dzieci, co też jest ważne, 
gdyż one przez wspólny kontakt uczą 
się wrażliwości na drugiego człowieka. 
Poprzez to nie będą bały się inności, 
co kiedyś na pewno pozytywnie 
zaowocuje. Rodzice osób niepełno-
sprawnych mieli okazję do rozmów 
z gośćmi. Takie rozmowy są bardzo 
potrzebne. Na przykładzie takich 
spotkań, czy różnych akcji charyta-
tywnych widzimy, że nie jesteśmy sami 
z naszymi problemami, że są ludzie 
o otwartych sercach, którzy podnoszą 
na duchu, dodają siły, w miarę możli-
wości wspomagają finansowo akcje 
charytatywne na rzecz działalności 
bieżącej i przyszłej Stowarzyszenia 
,,Nadzieja” w Tuchowie. Działalność 
bieżąca to zwyczajne i okazjonalne 
spotkania w pomieszczeniach klasz-
toru oo. redemptorystów. Ojcowie 
obejmują opieką duchową stowa-
rzyszenie od samego początku, gdyż 
stowarzyszenie powstało z inicjatywy 
Zgromadzenia Redemptorystów. 
Jesteśmy jedną ze wspólnot parafial-
nych Parafii Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Tuchowie. W porze 
letniej organizujemy spotkania na 
działce stowarzyszenia i w domku 
letniskowym. Organizujemy kilku-
dniowe wyjazdy integracyjne oraz 
wyjazdy grupowe na turnusy reha-
bilitacyjne. Każdego roku dzieci 
zapraszane są do szkół na zabawy 
noworoczne. Minione spotkanie inte-
gracyjne na działce pozostawiło miłe 
wspomnienia. Dziękujemy Gościom 
za przybycie, za każdy gest dobroci. 
Dziękujemy osobom występującym 
w programie, Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie za dotację oraz  
p. Annie Kańce i p. Elżbiecie Wiejac-
kiej za pomoc w  zorganizowaniu 
spotkania. Priorytetowym celem 
działalności stowarzyszenia jest 
budowa ośrodka opiekuńczo-miesz-
kalnego dla podopiecznych stowarzy-
szenia w Tuchowie. Stowarzyszenie 

posiada działkę pod budowę ośrodka 
o wielkości 37 arów, projekt, kosztorys 
oraz pozwolenie na budowę. Istnieje 
bariera finansowa, która nie pozwala 
na rozpoczęcie budowy. Dlatego 
dziękując, zwracamy się do Państwa 
z  prośbą o  dalszą pomoc w  tym 
zakresie, o zainteresowanie swoich 
znajomych naszym problemem. 
Już dziś zapraszamy Państwa na 
Drugi Bal Charytatywny, który 

odbędzie się 20 października 
2018 r. w Domu na Słonej Górze  
w Porębie Radlnej.

Konto bieżące: PKO BP 1o/ Tuchów
Nr 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235

z dopiskiem: na budowę ośrodka 
Konto inwestycyjne: BS w Bieczu

Nr 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001

Grażyna Gut - Sekretarz 
Stowarzyszenia „Nadzieja”

Piknik w BuchcicachMARIUSZRYŚ 

Pikniki szkolne, para-
fialne, rodzinne, wpisały 
się w pejzaż wydarzeń 

kulturalnych naszej gminy. 
Nie inaczej jest w Buchci-
cach, gdzie po raz kolejny 
Towarzystwo Oświatowe 
wspólnie z Radą Rodziców 
i szkołą zorganizowało 
piknik rodzinny, na którym 
świętowano Dzień Matki, 
Ojca i Dziecka.

Wspólnie przygotowano mnóstwo 
atrakcji, dzieci zaprezentowały 
program artystyczny adresowany do 
swoich rodziców, a mamy działające 
w Kole Gospodyń Wiejskich, zrewan-
żowały się pokazem Zumby, którą na 
co dzień ćwiczą w miejscowej szkole.

Rada Rodziców zaserwowała 
dzieciom obfity poczęstunek. Były 
potrawy z grilla, ciasta, lody i napoje. 
Zarząd Towarzystwa Oświatowego 
zafundował dmuchane zjeżdżalnie 
i tory przeszkód, na których można 
było bawić się bez ograniczeń. 
Nauczyciele przygotowali konkursy 
i zawody sportowe, w których można 
było zdobyć atrakcyjne nagrody. 
Jednym z fundatorów nagród była 

Huta Szkła Gospodarczego z Ładnej, 
Tadeusza Wrześniaka.

Warto podkreślić, że podczas 
pikniku została zorganizowana 
rejestracja potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. Akcja była inicja-
tywą mieszkanki Buchcic, Agaty 
Pach, a wcieliła ją w życie Magdalena 
Marszałek, koordynatorka z ramienia 
Fundacji DKMS. W samą akcję zaan-
gażowały się również siostry Agaty 
– Kasia i Dominika. Wyniki prze-

szły najśmielsze oczekiwania, gdyż 
zarejestrowało się 18 osób, co na tak 
małą miejscowość jest ogromnym 
sukcesem. W ten sposób mieszkańcy 
Buchcic udowodnili, że można połą-
czyć przyjemne z pożytecznym.

Za stworzenie wspaniałej atmos-
fery dziękujemy wszystkim uczest-
nikom i  już dzisiaj zapraszamy na 
kolejny piknik rodzinny.

VII Spotkanie integracyjne  
„Podaruj odrobinę czasu”
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MAŁGORZATA 
MICHALIK 

Imprezy zostały zorga-
nizowane przez Stowa-
rzyszenie Eko Aura 

Małopolska – „Powietrze 
Tuchów” oraz Stowarzy-
szenie Miłośników Karwo-
drzy. Pierwszym wydarze-
niem był „Marsz na Brzankę” 
21 kwietnia 2018 r. Cała 
akcja to wspólne przedsię-
wzięcie stowarzyszeń i orga-
nizacji takich jak: KS Sokół 
z Tuchowa, Stowarzyszenie 
Rozwoju jodłówki Tuchow-
skiej i jej Mieszkańców, 
„My Kobiety” z Olszyn, „My 
Pogórzanie”, OSP jodłówka 
Tuchowska, KS Sekcja 
biegowa z Ryglic, Ośrodek 
wychowawczo-opiekuńczy 
z Tarnowa.

Przed rozpoczęciem marszu na 
Brzankę – wspólnie z wędkarzami 
z  Tuchowa i  Klubem Przyjaciół 
Białej Tarnowskiej – zbieraliśmy 
śmieci z  brzegów rzeki Biała. Po 
oczyszczeniu brzegów przeszliśmy 
na miejsce zbiórki – Stadion LKS 
w Burzynie. Marsz zaplanowany był 
z kilku różnych miejsc, aby finalnie 
spotkać się na szczycie Brzanki pod 
Bacówką. Pierwsza trasa przebiegała 
od stadionu w  Burzynie i  potem 
rozdzieliła się na dwie trasy, druga 
z  Jodłówki Tuchowskiej, trzecia 
z Olszyn.

Na mecie czekały na uczestników 
porcje bigosu oraz kiełbaski z ogniska. 
Dzięki wspaniałej słonecznej pogo-
dzie wszyscy świetnie się bawili oraz 
integrowali przy wspólnym stole. Dla 
uczestników to nie był koniec atrakcji. 
Po odpoczynku i wspólnej biesiadzie 
została przeprowadzona prelekcja 
przez prezesa Klubu Podróżników 

Śródziemie – Albina Marciniaka. 
Wszyscy słuchali z zaciekawieniem 
opowieści, po czym wszystkie dzieci 
otrzymały dyplomy za przejście 
w marszu, a także wyszczególnione 
organizacje i stowarzyszenia. Dodat-
kowo dla dzieci zostały przeprowa-
dzone konkursy ekologiczne i przy-
rodnicze, w których otrzymały drobne 
upominki, książki, mapy z pasmem 
Brzanki.

Cała akcja wpisała się również 
w  wydarzenie Czyste góry, czyste 
szlaki. „Dzień dobry z Pasma Brzanki, 
czyli dlaczego warto dbać o nasze 
pasmo” to prezentacja przygotowana 
przez Jakuba Nowaka, która była 
prezentowana w Bacówce. 

Pogoda, ludzie i atmosfera była 
wyśmienita, wszystkim dopisywał 
humor. Powróciliśmy do domów 
z naładowanymi bateriami, dotlenieni 
w czystym powietrzu i optymistycznie 
nastawieni do następnych wspólnych 
działań.

Podziękowania ślemy dla Restau-
racji „Agawa” za przepyszny bigos!

  
Drugą inicjatywą był Chary-

tatywny Rajd Rowerowy przez 
karwodrzę zorganizowany przez 
SMk w dniu 22 kwietnia 2018 r.  
Pomysłodawca całego wydarzenia 
to Łukasz Włodarz – mieszkaniec 
Karwodrzy. Zaplanował trasę, która 
wiodła przez kilka istotnych punktów 
w Karwodrzy. Uczestnicy rajdu mieli 
do pokonania ich cztery; start zaczął 
się na boisku LKS w Karwodrzy, a cała 
trasa miała około 10,5 km.

Pierwszym przystankiem był 
pomnik rodziny Solarzów zamordo-
wanych podczas okupacji hitlerow-
skiej. Na miejscu została przedsta-
wiona historia tej rodziny, po czym 
uczestnicy zapalili znicze. Tragedia 
tej rodziny to pokłosie współpracy 
z AK, gdzie ponieśli najwyższą karę 
czyli rozstrzelanie. Jedynie trzem 
synom, których nie było wtedy 

w domu udało się tymczasowo prze-
trwać. Niestety jednego z nich po 
trzech miesiącach znaleźli w  lesie 
niemieccy żandarmi i tam zamor-
dowali. Dwaj pozostali Franciszek 
i Tadeusz uszli z życiem, lecz czego 
nie dokonali Niemcy, dokończyli 
rosyjscy okupanci. Franciszek jako 
partyzant „AK” został skazany na 
śmierć w  1954 r. w  więzieniu na 
Montelupich w Krakowie. Tadeusz 
został wywieziony do przymusowej 
pracy w Niemczech i jemu jedynemu 
udało się przeżyć. Po wojnie i sowiec-
kiej niewoli, Tadeusz postawił swojej 
rodzinie upamiętniający pomnik. Po 
krótkiej zadumie i odpoczynku, rajd 
kontynuowano dalej do kolejnego 
punktu. 

Miejsce, w którym stała karczma 
„W  piekle” to drugi przystanek 
eskapady. Przy słynnym miejscu 
można było zregenerować siły 
i uzupełnić płyny jak to na karczmę 
przystało.

Trzeci punkt to krzyż w miejscu, 
w którym dawniej stała tzw. Buda na 
uroczysku „Karwodrzok”.  Było to 
miejsce, które w latach 70. i 80. XX w. 
pełniło funkcję schronu dla pracow-
ników leśnictwa. Odprawiano tutaj 
gajowych, leśniczych i drwali do pracy 
w lesie. Niestety miejsce posiada też 
smutną historię, ze względu na śmierć 
jednego z drwali Zbigniewa Kosiby. 
Krzyż stoi właśnie w jego intencji, 
a  ufundowali go przyjaciele lasu 
i  leśnicy. Dzięki niemu grzybiarze 
i  spacerowicze odnajdują drogę 
w lesie. Tym razem rowerzystom rajdu 
wyznaczył drogę w stronę ostatniego 
punktu.

Najtrudniejszy odcinek rajdu prze-
biegał leśną drogą. Otoczeni przyja-
znym cieniem i dotlenieni uczestnicy 
dotarli do czwartego punktu trasy – 
kapliczki św. Jana.

Meta rajdu była na drodze przy 
boisku LKS w Karwodrzy. Zakoń-
czenie całej imprezy odbyło się na 
boisku sportowym. Można było zrege-
nerować siły przy kiełbasce i ciastach 
przygotowanych przez karwodrzanki. 
Dzięki wsparciu pań z Kreatywnego 
Klubu Kobiet i osób z DPS, WTZ 
i ŚDS odbyły się dodatkowe atrakcje 
m.in. w postaci warsztatów wyko-
nywania figurek z gipsu, malowania 
twarzy dzieciom, licytacji przed-
miotów rękodzieła. Środki pieniężne 
zebrane podczas rajdu wraz z wpła-
tami z wpisowego zostały przekazane 
panu Krzysztofowi Krzemieniowi, 

który uległ wypadkowi samochodo-
wemu i wymaga rehabilitacji. 

trzecim wydarzeniem było 
sadzenie 100 drzewek dla uczczenia 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Patriotyzm to 
również troska o środowisko, dlatego 
w ekologiczny sposób pozostawiliśmy 
ślad po ważnych patriotycznych 
obchodach. Miejsce sadzenia zostało 
ustalone z sołtysem Jodłówki Tuchow-
skiej Radosławem Osiką. W wyda-
rzenie zaangażowali się również 
członkowie grupy Sokół z Tuchowa. 

Cieszy nas szerokie zainte-
resowanie imprezami, na które 
licznie przybywacie. W marszu na 
Brzankę wzięło udział około 60 osób, 
w  rajdzie rowerowym 150 załóg, 
a  w  sadzeniu drzew ok. 20 osób. 
Wydarzenia zostały udokumento-
wane poprzez realizację filmów, które 
można obejrzeć na naszej stronie  
w w w. p o w i e t r z e t u c h o w. p l , 
fanpagu na Facebooku oraz na  
www.karwodrza.pl.

Zapraszamy wszystkich na kolejne 
wspólne i aktywne spędzanie czasu!

„Wiosna z Mrówką” – czyli 
wspólne sadzenie kwiatów

W maju uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława 

Staszica w Tuchowie oraz 
Szkoły Podstawowej  
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Dąbrówce Tuchowskiej  
uczestniczyli w akcji 
„Wiosna z Mrówką”, 
skierowanej do społeczności 
lokalnych. W ramach akcji 
w całej Polsce dzieci ze 
szkól podstawowych  
(klasy 1-3) oraz przedszkoli 
obsadzają klomby i skwery 
w swoich miejscowościach.

Celem akcji jest upiększenie 
miejsc, w których mieszkamy. Inicja-
torem akcji był sklep Mrówka Tuchów 
„KOSTA” Tomasz Kłósek, Maciej 
Kędzior.

Po wysłuchaniu wskazówek od 
pracowników ds. ogrodnictwa, 

dzieci zasadziły kwiaty przed Przed-
szkolem Publicznym w Tuchowie, 
Szkołą Podstawową w  Tuchowie 
i Dąbrówce Tuchowskiej oraz przy 
tablicy Mordechaja Ardona przy ul. 
Daszyńskiego. W zamian za owocną 
pracę trzecioklasiści otrzymali 
materiały edukacyjne oraz nasiona 
słonecznika i dyni.

Dziękujemy właścicielom sklepu 
Mrówka Tuchów „KOSTA” Toma-
szowi Kłóskowi i Maciejowi Kędzio-
rowi, a  także wiceburmistrzowi 
Tuchowa Kazimierzowi Kurczabowi 
oraz radnemu Jerzemu Odrońcowi 
za zainicjowanie akcji i  jej koordy-
nowanie.

3 imprezy na rzecz 
czystego powietrza
i zdrowego trybu życia!

Marsz na Brzankę

Charytatywny Rajd Rowerowy przez Karwodrzę

Sadzenie drzewek w jodłówce Tuchowskiej
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Kompleksowa diagnoza 
stanu zdrowia, 
pytania o badania 

specjalistyczne – głównie 
kolonoskopię i warsztaty 
udzielania pierwszej 
pomocy, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci.  
Taki wymiar medyczny 
miała VII edycja 3Maj SIĘ  
ZDRóW FeSTIVaL 
w Tuchowie. W części 
muzycznej były propozycje 
dla różnych pokoleń. Prócz 
klasycznych standardów 
rocka światowego 
i evergreenów polskiej 
piosenki nie zabrakło 
świeżych propozycji dla 
młodzieży.

Jeśli chodzi o badania największe 
zainteresowanie towarzyszyło testom 
na zawartość cukru we krwi. Nie 
są one wykorzystywane jedynie 
w diagnostyce cukrzycy, co pewien 
czas powinny je wykonywać także 
osoby zdrowe. Zbyt wysoka zawartość 
cukru może bowiem świadczyć np. 
o przewlekłej niewydolności nerek 
czy schorzeniach endokrynologicz-
nych. W sumie na przeprowadzenie 
takiej diagnostyki zdecydowało się 
ponad stu festiwalowych gości. Nie 
brakowało także chętnych do spraw-
dzenia kondycji serca. Badania EKG 
wykonało ponad pięćdziesiąt osób. 
Grupa około trzydzieściorga dzieci 
skontrolowała stan ząbków. Na 
odważnych czekały pasty do zębów 
i jabłka. Ponadto można było także 
sprawdzić wzrok i  skontrolować 
kondycję stóp. Osoby, których wyniki 
odbiegały od normy, otrzymały zale-
cenia wizyt w gabinetach specjalistów. 
Na mobilnym stanowisku multime-
dialnym zainteresowani mogli się 
zapoznać z prezentacją na temat profi-
laktyki raka jelita grubego i zapisać się 
na bezpłatne badania kolonoskopowe.

W części muzycznej po tuchow-
skim zespole wokalnym Atria zapre-
zentowała się tarnowska grupa Uwaga 
na Jeże. Było rockowo i energetycznie. 
Nie zabrakło klasycznych standardów 
tego rodzaju muzyki. Miłym zasko-
czeniem dla wielu festiwalowych 
gości był występ nieznanej szerszej 
publiczności formacji Egzotyczny 
Dandys Paryskich Bulwarów. Nie dość, 
że młodzi wykonawcy bardzo sprawnie 
radzili sobie instrumentalnie, to mieli do 
zaproponowania ciekawy i spójny mate-
riał muzyczny oraz mocno ironiczne 
teksty. W tej sytuacji z nadzieją pozostaje 
oczekiwać na pierwszy album grupy, 
który ma się ukazać w połowie bieżą-
cego roku. Najmocniejszym punktem 
wieczoru, który wypełnił amfiteatr 

koło Domu Kultury, był akustyczny 
koncert Marka Piekarczyka. Woka-
lista zaprosił tuchowską publiczność 
do wspólnej zabawy muzycznej, a jego 
charyzma sprawiła, że wielu gości festi-
walu przyjęło to zaproszenie i współ-
uczestniczyli w koncercie wyklaskując 

i wyśpiewując wybrane frazy utworów. 
Bo też i program koncertu był bardzo 
ciekawy. Składał się z utworów, które 
mocno zapisały się w historii polskiej 
muzyki, czy to za przyczyną lirycznych 
tekstów czy przebojowych melodii. 
W rytm cajonu Jacka Borowieckiego 

melodyjne riffy ze sprawnością zastę-
pującą niewielką orkiestrę wygrywał 
na gitarze Tadeusz Apryjas. 

Festiwal zorganizowali: Centrum 
Zdrowia Tuchów, Fundacja Zdrowym 
Być, Dom Kultury w Tuchowie i Radio 
RDN Małopolska. Imprezie patro-

nowały redakcje: „TEMI”, „Gazety 
Krakowskiej”, „Kuriera Tuchowskiego”, 
„Kuriera Dąbrowskiego”, Tarnow-
skiejTV, Niezależnego Serwisu Infor-
macyjnego KADR, MiastoiLudzie, 
Tarnowskie.info, Tarnów.net, Tarnów.in 
 i Tuchów warto zobaczyć.

Podsumowanie 3MAJ SIĘ ZDRÓW 2018
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III MIEJSCE DLA ZESPOŁU VOICE NA FESTIWALU W WASILKOWIEW dniach 8-10 czerwca 
2018 r. zespół 
taneczny VOICe I  

(grupa najstarsza)  
działający przy Domu 
Kultury w Tuchowie brał 
udział w 44. Międzynaro-
dowym Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego w Wasil-
kowie k/Białegostoku. 

To już trzeci udział naszej grupy 
w tej prestiżowej imprezie i kolejny 
jej sukces. Tym razem VOICE wywal-
czył zasłużony brązowy puchar i tym 
samym udokumentował swoją pozycję 
w kraju. Zespół walczył z najlepszymi 
grupami, które od lat zaliczane są do 
czołówki w Polsce. Po konkursowej 
walce przegrał tylko z  Kieleckim 
Teatrem Tańca i jego dwoma grupami. 

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 

Przypomnijmy, że zespół VOICE 
łącznie liczy 76 uczestników i prowa-
dzony jest przez instruktora i chore-
ografa Pawła Potępę w trzech grupach: 

VOICE I, VOICE II, 
VOICE III. Grupy 
swoimi występami 
uświetniają organi-
zowane w  mieście 
i  gminie Tuchów 
imprezy oraz wyda-
rzenia kulturalne, jak 
również biorą udział 
w  spartakiadach, 
festiwalach w kraju 
i  poza jego grani-
cami. Pod koniec 
czerwca br. dwie 
najstarsze grupy 
reprezentować będą 
nasze miasto na 
międzynarodowym 
festiwalu w  Mace-
donii.

Trzymamy kciuki 
i  życzymy powo-
dzenia!  MK

maj-czerwiec 2018 | nr 5-6 (67-68)
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ŁUKASZ 
BARTKOWSKI 

Ogromnym sukcesem 
dla naszej szkoły 
zakończyły się indywi-

dualne biegi przełajowe dla 
szkół podstawowych, które 
miały miejsce 8.05.2018 r. 
w Tuchowie. 

Rywalizacja odbywała się 
w 4 kategoriach, w każdej wystąpiło 
ok.  40  uczniów (po 4 najlepszych 
biegaczy z danej szkoły) z 10 szkół. 
Dziewczęta i  chłopcy biegali na 
dystansie 800 m. Dużym sukcesem 
zakończyły się biegi dla Szkoły 
Podstawowej z Piotrkowic, która 
zdobyła dwa mistrzostwa gminy 
tuchów! w  kategorii dziewcząt 
i chłopców. Indywidualnie w każdej 
kategorii zajmowali 2. miejsce. Był to 
historyczny sukces – dwa mistrzo-
stwa gminy podczas jednodniowej 
rywalizacji.

indywidualna klasyfikacja:

Kategoria młodsza dziewcząt:                    
2. Nina Potok                                               
3. Natasza Potok                                           

5. Gabriela Więcek                                       
8. Natalia Cichy                                        

Kategoria starsza dziewcząt: 
2. Eliza Fudyma
5. Gabriela Michałek
10. Justyna Prokop
13. Julia Orczyk

Kategoria młodsza chłopców:                        

2. Szymon Więcek                                        
4. Krystian Stefański                                  
13. Aleksander Broda                                   
23. Miłosz Bandyk                                      

Kategoria starsza chłopców:
2. Rafał Jaworski
10. Bartłomiej Stanuch
15. Patryk Gac
21. Tryba Łukasz

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach

ANNAWaRCHOł 

W Szkole Podsta-
wowej w Piotrko-
wicach – tradycyjne 

już – pierwszy dzień wiosny 
obchodzimy jako Dzień 
Talentów naszych uczniów. 
W tym roku towarzyszyły 
mu słowa Mikołaja Gogola, 
który twierdził, że talent ze 
wszystkiego może uczynić 
rzecz piękną. Istotnie, był to 
dla naszej szkolnej społecz-
ności piękny i szczególny 
dzień.

W marcu uczennica naszej szkoły 
– Martyna Tyrka – obchodziła osiem-
naste urodziny. To wydarzenie zain-
spirowało nas, by właśnie Martynka 
stała się najważniejszym gościem 
i  jurorem naszych artystycznych 
występów. Z racji różnych ograniczeń 
i barier nie może na co dzień uczest-
niczyć w życiu szkoły. Bardzo zależało 
nam na tym, by właśnie tego dnia była 
razem z nami i byśmy wspólnie mogli 
celebrować tak ważne dla niej święto. 

Na szczęście wszystko świetnie się 
udało, nasza jubilatka wraz z mamą 
dotarły do szkoły, a nasi uczniowie 
przed zgromadzoną publicznością 
mogli rozwinąć drzemiące w nich 
talenty i pasje. Pojawiły się piosenki, 
wiersze, układy akrobatyczno-
-taneczne, krótkie inscenizacje. 
Sądząc po żywiołowych reakcjach 
Martynki i  pozostałych widzów 
występy bardzo się podobały. Klasa 
pierwsza zadbała nie tylko o strawę 
dla ducha, ale i dla ciała serwując 
pyszne kanapki, zaś chłopcy z klasy 
szóstej przygotowali profesjonalny 
pokaz kucharsko-kelnerski, częstując 
zebranych różnymi smakołykami. 
Wykonali również dla Martynki tort, 
który dumnie wjechał na salę w fina-
łowym momencie. Chórem odśpiewa-
liśmy Sto lat, a życzeniom i uściskom 
nie było końca. W niejednym oku 
zakręciła się łza wzruszenia… 

Był to niezwykle uroczysty 
a jednocześnie radosny dzień dla nas 
wszystkich. Dziękujemy Ci Martynko 
za Twoją obecność, życzymy dużo 
zdrowia i  samych dobrych dni, 
a mamie wytrwałości i hartu ducha.

Dzień Talentów Nowość w nauczaniu języka angielskiego
MAŁGORZATALECH 

W bieżącym semestrze 
nasza szkoła 
postanowiła wziąć 

udział w X edycji programu 
Insta.ling dla szkół, 
aby wspierać naszych 
uczniów w systematycznej 
i skutecznej nauce języka 
angielskiego. 

Jest to narzędzie, które nie tylko 
pozwala na wspomaganie uczniów 
w procesie przyswajania nowego słow-
nictwa, ale również pozwala kontro-
lować samodzielną pracę uczniów 
w  domu oraz śledzić ich postępy. 
Program cieszy się w naszej szkole 
bardzo dużą popularnością, o czym 
świadczy fakt, iż prawie wszyscy 
uczniowie biorą w nim udział i regu-
larnie z niego korzystają. Pozytywne 
efekty wprowadzenia programu są 
wymierne. Znacząco poszerzył się 
posiadany przez uczniów zasób słów, 
a co za tym idzie uczniowie zyskali 

większą pewność siebie w posługi-
waniu się językiem obcym. Zarówno 
nauczyciel, jak i rodzice, którzy zare-
jestrowali się w programie dostają 
szczegółowe raporty dotyczące pracy 
uczniów. Ponadto program jest tak 
skonstruowany, że dostosowuje 
poziom powtarzanego materiału do 
indywidualnych potrzeb i predys-
pozycji uczestników. Wymusza on 
krótką, ale codzienną i  systema-
tyczną pracę, dzięki czemu efekty 
są długotrwałe, a  nauczyciel ma 
możliwość wprowadzenia większej 
ilości materiału na lekcjach. Dzięki 
poszerzeniu zakresu przyswojonego 
słownictwa, nasi uczniowie zyskali 
większą swobodę w używaniu języka 
w komunikacji i znaczne lepiej rozu-
mieją oryginalne teksty angloję-
zyczne. Uczniowie – mobilizowani 
do systematycznej codziennej pracy – 
znacznie szybciej i skuteczniej opano-
wują zadany materiał. Niezwykle 
istotną korzyścią pracy z programem 
jest fakt, iż dzięki raportom systema-
tyczności nauczyciel uzyskał bardzo 

cenne narzędzie diagnostyczne, dzięki 
któremu wie, czy słabszy uczeń nie 
radzi sobie mimo systematycznej 
pracy, czy też jego problemy wynikają 
z niechęci do nauki bądź lenistwa. 
Pozwala to jeszcze lepiej wspierać 
naszych uczniów w nauce i dostoso-
wywać metody dydaktyczne do indy-
widualnych predyspozycji naszych 
uczniów. Nie bez znaczenia pozo-
staje fakt, iż również rodzice naszych 
uczniów bardzo zaangażowali się 
w pracę swoich dzieci z programem. 
Ponad 80% rodziców również zareje-
strowało się w programie, wykorzy-
stując dane otrzymane od nauczy-
ciela, dzięki czemu oni również na 
bieżąco monitorują postępy swoich 
dzieci i  skutecznie mobilizują ich 
do codziennej pracy. Za sukcesami 
dziecka bardzo często stoją zaanga-
żowani rodzice i nasza szkoła ma 
szczęście, że mamy bardzo wielu 
zmotywowanych i chętnych do nauki 
uczniów, których wspierają rodzice 
dbający o  solidne wykształcenie 
swoich dzieci.

Piotrkowice najlepiej wybieganą 
szkołą w gminie Tuchów!

Dzień Bociana Białego –  
„przyspieszone” obchody  
27 kwietnia w Lubaszowej
MAŁGORZATAMuSIał 

Tym razem połączyliśmy 
DZIeŃ ZIeMI z obcho-
dzonym 31 maja DNIEM 

BOCIaNa BIałeGO.

Imprezę rozpoczęły przedszkolaki 
piosenką o boćku i żabkach, a śliczne prze-
branie dodało uroku całej uroczystości.

Dzieci dowiedziały się wielu cieka-
wych rzeczy na temat bocianów, oto 
niektóre z nich:

Bocian biały – najbardziej polski 
z polskich ptaków, prawdopodobnie 
bardziej kojarzony z Polską niż orzeł.

Co piąty bocian na świecie jest 
Polakiem.

Bocian przynosi wiosnę, dzieci 
i szczęście.

Pojawia się w  książeczkach dla 
najmłodszych dzieci.

Jaki duży jest bocian?

Zwykle bociany widzimy 
z daleka, trudno wówczas uświa-
domić sobie prawdziwe wymiary 
tego ptaka…

Bocianie podróże. Każdego roku 
bociany wyruszają w bardzo długą 
i niebezpieczną podróż…

Co jedzą bociany? Przygoto-
wanie bocianiego talerza przez grupy 
najmłodszych dzieci. Bociany jedzą 

wyłącznie pokarm zwierzęcy, wege-
tarianizm jest nie dla nich.

Bocianie dzieci. Czy bociany przynoszą 
dzieci? Ktoś jeszcze wierzy w  tę bajkę? 
A jednak, około dwa miesiące po tym, jak 
bociany pojawiają się w Polsce, dzieci znacznie 
przybywa. Tak, tak, bocianich dzieci…

Na zakończenie obejrzeliśmy filmy 
Reksio i bocian oraz Bociany – „wyja-
śniający” skąd się biorą dzieci?

Kolejny sukces w konkursie organizowanym przez KRUS
BEATACZUBA 

Tym razem Patrycja Patyk, 
uczennica klasy III 
wygrała regionalne i woje-

wódzkie eliminacje VIII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pod hasłem: 
„Bezpiecznie na wsi mamy – 
upadkom zapobiegamy”. 

 
9 maja rozdano nagrody etapu rejo-
nowego w Tuchowie. 15 maja Patrycja 

wraz z mamą i p. dyrektor Barbarą 
Polek pojechały do Krakowa na Galę 
Finałową konkursu. Gratulujemy!
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dla czytelników przez 
bibliotekarzy, w Tuchowie 
to głównie niesamowite 
spotkania z autorami, tym 
razem gościliśmy Roberta 
Makłowicza oraz Renatę 
Piątkowską.

W piątek 11 maja br. na zaproszenie 
Dyskusyjnego Klubu Książki działają-
cego przy filii biblioteki w Siedliskach 
przyjechał do Tuchowa znany z tele-
wizji Robert Makłowicz. Jak nale-
żało się spodziewać – pomimo wcze-
snej godziny, w której odbywało się 
spotkanie – tak rozpoznawalna osoba 
ściągnęła prawdziwe tłumy. Przybyli 
zarówno uczniowie tuchowskich szkół 
średnich, jak i wielu dorosłych czytel-
ników, którzy byli ciekawi spotkania. 
Po zainteresowaniu, z  jakim kuli-
narno-historycznych wywodów 
słuchała publiczność i ilości zadanych 
pytań, można wnioskować, że nikt nie 
wyszedł zawiedziony. Pan Robert ujął 
nas poczuciem humoru, dystansem 
do siebie oraz niewątpliwie jedynym 
w swoim rodzaju stylem wypowiedzi, 
którego słuchało się z  prawdziwą 
przyjemnością. Na spotkaniu obalono 
kilka kulinarnych przekonań i mitów 
dotyczących tzw. narodowych potraw. 
Makłowicz wykazał się szeroką 
wiedzą z zakresu momentu i przy-
czyny powstania oraz popularności 
takich potraw jak kotlet schabowy 
czy fasolka po bretońsku. Z histo-
rycznym zapamiętaniem wskazywał, 
że kuchnia polska to tygiel, w którym 
gotują się potrawy zaczerpnięte 
z wielu stron Europy, spolszczone 
i przystosowane, ale jednak w różnych 
wersjach dostępne w wielu innych 
krajach. Zachęcał do prostej kuchni, 
bazującej na dostępnych w regionie 
produktach, do poszukiwania 
dawnych smaków i do tego, by nie 
wstydzić się tego, co swojskie. Nato-
miast jeśli zastanawiacie się, dlaczego 
biblioteka zaprosiła akurat Roberta 
Makłowicza, śpieszę z odpowiedzią, 
otóż jest on autorem kilku książek 
kucharskich, w których każdy przepis 
jest poprzedzony krótkim esejem, jest 
to więc bogaty zbiór anegdot, historii, 
smakowitych opowieści, a ich czytanie 
to prawdziwa przyjemność nie tylko 
dla gotujących.

Spotkanie zakończyło się grom-
kimi brawami, rozdawaniem auto-
grafów oraz zdjęciami. 

Dziękujemy dyrektorowi Domu 
Kultury za udostępnienie sali kinowej 
i obsługę techniczną wydarzenia. 

Kolejną osobą goszczącą 
w tuchowskiej bibliotece była Renata 
Piątkowska – autorka książek dla 
dzieci, która przyjechała do nas we 
wtorek 15 maja br. wraz ze swoją 
menadżerką Malwiną Kożurno, 
będącą równocześnie lektorką.

Panie miały u nas dwa spotkania. 
Pierwsze, pod tytułem „To się nie 
mieści w  głowie, czyli na wesoło 
z autorką książek dla dzieci Renatą 
Piątkowską” zorganizowane zostało 
dla młodszych dzieci. Jego celem 
było pokazanie, jak ważną rolę pełni 
humor w  książkach autorki. Cóż, 
czy było wesoło? Było! I to w jakim 
stylu! Przede wszystkim autorka, 
która o swoich książkach opowia-
dała niezwykle ciekawie i zabawnie, 
pięknym językiem dostosowanym 
do młodych odbiorców. Mówiła 
o tym, że najbardziej lubi opisywać 
historie prawdziwe, które przekazują 
wartości i pomagają młodemu czytel-
nikowi uważniej patrzeć na świat. 

W jej opowiadaniach można znaleźć 
również cały arsenał wad dzieci, 
opisane są jednak w  tak zabawny 
sposób, że powodując wybuchy 
śmiechu, zmuszają nasze pociechy 
do zastanowienia się nad własnym 
zachowaniem. Spotkanie wyniosła 
na najwyższy poziom wspólna 
lektura jednego z opowiadań Renaty 
Piątkowskiej o znamiennym tytule 
„Daleko jeszcze?” i tu wkroczyła do 
akcji Pani Malwina, której brawurowe 
odczytanie wywołało salwy śmiechu 
zarówno u dzieci, jak i u wszystkich 
dorosłych obecnych na spotkaniu. 
Jedna z „pełnoletnich” uczestniczek  
powiedziała, że musiała pilnować się, 
by nie trzymać otwartej z wrażenia 
buzi. Potem ustawiła się długa kolejka 
do książek, dzieci kupowały i wypo-
życzały wszystkie dostępne pozycje 
autorki, a  o  wizycie w  bibliotece 
opowiadały jeszcze długo, przypo-
minając sobie najlepsze momenty.

Drugie spotkanie z Renatą Piąt-
kowską przeznaczone było dla 
młodzieży, toczyło się ono wokół 
książki „Która to Malala, czyli 
historia dziewczynki, która chciała 
chodzić do szkoły”, pozycja ta jest 
nominowana do nagrody IBBY, 
a także wpisana jest na Złotą Listę 
książek do czytania dzieciom opra-

cowaną przez Fundację „ABCXXI 
– Cała Polska czyta dzieciom”. 
Autorka opowiedziała dramatyczną 
historię pakistańskiej dziewczyny – 
Malali – która jako jedyne na świecie 
dziecko otrzymała Pokojową Nagrodę 
Nobla w  2015 r. Młodzież była 
zdumiona słuchając tej opowieści, 
tuchowscy uczniowie nie mogli uwie-
rzyć w to, że obecnie istnieją regiony 
świata, w  których dzieci muszą 
walczyć o prawo do nauki, a publiczne 
wyrażanie własnego zdania może 
ściągnąć na ich głowy wyrok śmierci, 
jak stało się to w przypadku Malali. 
To drugie spotkanie miało zupełnie 
inny charakter niż pierwsze, było 
pełne refleksji i  zadumy nad tym, 
czy warto walczyć o swoje przeko-
nania, czym jest dostęp do wiedzy, czy 
sława przynosi jedynie korzyści, jak 
olbrzymie różnice kulturowe wystę-
pują w tak, wydawałoby się, otwartym 
współczesnym świecie. Jeszcze raz 
byliśmy pełni podziwu dla języka, 
którym posługiwała się pisarka, 
historii słuchało się z zapartym tchem, 
a wszelkie zawiłości zostały przedsta-
wione w sposób przystępny, ale nie  
banalny.

Po spotkaniach z  Renatą Piąt-
kowską nasuwa się refleksja, jak 
niedocenianym zajęciem jest bycie 

pisarzem dla dzieci. Dar snucia 
opowieści, wplatając w wypowiedź 
zarówno humor, jak i najważniejsze 
wartości, które należy wpoić młodym 
ludziom, jest zadaniem niezwykle 
trudnym, ale goszcząca w tuchow-
skiej bibliotece pisarka opanowała tę 
umiejętność do perfekcji.

Spotkania były dofinansowane ze 
środków Instytutu Książki w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa.

W  filii biblioteki w Siedliskach 
zorganizowano akcję uwalniania 
książek, tak zwany bookcrossing. 
To niekonwencjonalna forma popu-
laryzowania książki i czytelnictwa. 
Książki zostawia się w  różnych 
budynkach użyteczności publicznej, 
czy też na otwartej przestrzeni, 
następnie przechodzą one z rąk do 
rąk, bez oddawania ich do biblioteki. 
W bibliotece zorganizowano także 
spotkanie ze strażakami zawodo-
wymi z Państwowej Straży Pożarnej 
w  Tarnowie. Dzieci z  Przedszkola 
w Siedliskach wysłuchały opowieści 
strażaków o zagrożeniach związanych 
z pożarami, bezpieczeństwem w lesie, 
na drodze i  w  wodzie, zwłaszcza 
podczas letniego wypoczynku. Obej-
rzały także specjalistyczne wyposa-

żenie wozu strażackiego. Mogły posie-
dzieć w kabinie, czy też uruchomić 
węża z  wodą. Słoneczna pogoda 
umożliwiła wspaniałą i dobrą zabawę. 
Dziękujemy serdecznie strażakom za 
wsparcie działań biblioteki.

Gwarno i  wesoło było także 
w  Filii w  Jodłówce Tuchowskiej.  
9 maja br. biblioteka gościła grupę 
przedszkolaków, które przybyły 
wraz z wychowawczynią Agnieszką 
Cygan. Przygotowano dla nich kilka 
atrakcji. Teresa Osika, pielęgniarka 
środowiskowa czytała wiersze Juliana 
Tuwima: „Lokomotywa”, „Okulary”, 
„Spóźniony słowik”. Dzieci usły-
szały także, jak należy dbać o swoje 
zdrowie, przestrzegać higieny osobi-
stej oraz jak się odżywiać. W związku 
ze 100-leciem odzyskania przez Polskę 
niepodległości, bibliotekarka czytała 
legendy: „O Lechu, Czechu i Rusie” 
oraz „ Króla chłopów”, natomiast 
dzieci śpiewały pieśń patriotyczną. 
Wielką radością cieszyły się warsztaty 
plastyczne, podczas których dzieci 
wykonały zakładki do książek. Był 
czas także na relaks na świeżym 
powietrzu oraz korzystanie z wypo-
sażenia biblioteki: piłkarzyków, gier 
planszowych, puzzli, Internetu oraz 
konsoli X-box. Na zakończenie wypo-
życzono dzieciom książki do domu.
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TERESASZYMaŃSKa 
ALEKSANDERKajMOWICZ 
W ciemnosmreczyńskich skał zwaliskach
Gdzie pawiookie drzemią stawy
Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy
Na plamy szarych złomów ciska.

/J. Kasprowicz/

Dzika róża, głóg oraz 
opisana w kwiet-
niowym numerze 

tarnina – to klasyczna trójka 
ciernistych krzewów.

Róża dzika (Rosa canina) to 
sztandarowy przedstawiciel rodziny 
różowatych. Występuje prawie w całej 
Europie, Azji Mniejszej i  Afryce 
Północnej. U  nas rośnie dziko na 
słonecznych zboczach, miedzach 
i  leśnych przydrożach. Na świecie 
znanych jest ok. 1400 gatunków 
i odmian róż botanicznych. W Polsce 
występuje ich ok. 20 gatunków.

Jest to krzew o  wysokości do 
3  metrów, o  łukowato wygiętych 
pędach i silnych, haczykowato zakoń-
czonych kolcach. Kwitnie w  maju 
i czerwcu. Kwiaty są średniej wiel-
kości, pięciopłatkowe, różowe lub 
białawe, pachnące. Owocem jest tzw. 
szupinka, czerwona lub koralowa, 
owalnie wydłużona, o twardej, błysz-
czącej powierzchni, z wyraźną pozo-
stałością działek kielicha na szczycie. 
W mięsistej owocni znajdują się liczne 
białawe lub żółte nasiona, opatrzone 
ostrymi szczecinkami. Dojrzewają 
w końcu września i w październiku. 

Róża dzika posiada silny, zdrewniały, 
rozgałęziony korzeń, który dobrze 
utrwala podłoże (ważna cecha na skar-
pach). Jest odporna na mrozy. Należy 
do roślin leczniczych. Surowcem 
lekarskim są owoce, rzadziej – płatki 
kwiatów. Owoce róży zbiera się 
ręcznie, w miarę dojrzewania, gdy są 
już wybarwione, ale jeszcze twarde. 
Trwa to od sierpnia do października, 
przed nadejściem przymrozków 
(tracą wtedy witaminę C). Owoce róży 
zawierają bardzo dużo witaminy C 
(20-30 razy więcej niż cytryna). Trzy 
owoce róży pokrywają w zupełności 
dzienne zapotrzebowanie organizmu 

ludzkiego na witaminę C. Zawierają 
również witaminę A, B1, B2, E, K, P 
oraz garbniki, kwasy organiczne 
i sole mineralne. Stosuje się je jako 
środek wzmacniający dla rekonwale-
scentów, przy awitaminozie, anemii, 
bezsenności. Mają również działanie 
moczopędne. Owoce róży służą też 
do wyrobu win domowych o bardzo 
szlachetnym smaku. Sporządza się 
z nich również marmolady, konfitury, 
kompoty, aromatyczne octy.

Płatki róży mają zastosowanie 
w  kosmetyce. Olejek różany jest 
używany w przemyśle perfumeryjnym 
jako składnik perfum i dodatek do 
mydeł, kremów i pudrów. Z płatków 
róży damasceńskiej sporządza się 
drogie, szlachetne olejki eteryczne. 
Głównym producentem tych olejków 
jest Iran i Bułgaria. Jako ciekawostkę 
można przytoczyć, że brytyjskich 
monarchów podczas koronacji 
tradycyjnie namaszcza się olejkiem 
różanym.

Kwiaty róży nie mają nektar-
ników. Owady zbierają z nich tylko 
pyłek. Róże ogrodowe, tzw. szla-
chetne, u których wszystkie pręciki 
przekształciły się w płatki nie dają 
pszczołom żadnego pożytku.

Dzika róża od XVIII wieku jest 
najlepszą podkładką używaną przy 
szczepieniu róż szlachetnych, które 
od dawna wiodą prym w kwiaciar-
stwie – róża ogrodowa nazywana jest 
królową kwiatów.

Głóg (Crataegus) należy 
podobnie jak róża do botanicznej 
rodziny różowatych. Jest wysokim 
krzewem lub niewielkim drzewem. 
W  Polsce występuje 6 gatunków 
głogów. Przydatność w medycynie 
mają dwa gatunki: głóg jednoszyj-
kowy i głóg dwuszyjkowy. W obrębie 
gatunku mogą występować przeróżne 
mieszańce, niektóre z  nich mają 
wyjątkowo dorodne kwiaty, a potem 
owoce. Jak rozróżnić te dwa głogi? 
Najlepiej przyjrzeć się im w okresie 
kwitnienia. Kwiat głogu jednoszyjko-
wego posiada słupek z jedną szyjką, 
natomiast dwuszyjkowego ma ich 
dwie lub trzy. Głóg dwuszyjkowy 
jest niższy. Jego wysokość wynosi 
5-6 metrów. Głóg jednoszyjkowy 
wyrasta do 8 metrów. Obydwa są 
długowieczne. Ich gałązki pokrywają 
dość gęsto ciernie; u  jednoszyjko-
wego mają ok. 1 cm, a u dwuszyjko-
wego ok. 2,5 cm długości. Obydwa 
gatunki zakwitają (w zależności od 
pogody) od pierwszej dekady maja 
do początku czerwca, dwuszyjkowy 
zakwita wcześniej. Kwiaty są białe lub 
kremowo-białe i wydzielają duszący 
zapach. Dekoracyjne owoce, ciem-
noczerwone, o kształcie kulistym lub 
jajowato-kulistym, dojrzewają pod 
koniec sierpnia i we wrześniu. Owoce 
są bardzo chętnie zjadane przez 
ptaki. Pozostają na drzewach jeszcze 
w zimie. Zarówno kwiaty, jak i owoce 

głogu od dawien dawna były stoso-
wane w medycynie ludowej. Obecnie 
preparaty z głogu są powszechnie 
stosowane w leczeniu chorób serca 
i układu krążenia. Są wielkim dobro-
dziejstwem dla ludzi, nie zawsze 
odpowiednio docenianym. Owoce 
zbiera się, gdy są dojrzałe, ale jeszcze 
twarde, nie przejrzałe. Nie powinno się 
ich zbierać, gdy są przemarznięte, bo 
wtedy tracą witaminy i szybko się psują. 
Takie owoce nadają się tylko na wino. 
Zebrane w odpowiednim czasie można 
suszyć w lekko nagrzanym piekarniku 
(ok. 70oC) lub w suszarkach. Z suszu 
sporządza się herbatki ziołowe. Ze 
świeżych owoców można przyrządzać  
np. leczniczy przecier lub sok.

Głóg jest rośliną miododajną. 
W czasie kwitnienia pszczoły oblatują 
go masowo, zbierając pyłek i nektar. 
Nektarniki są łatwo dostępne dla 
wszystkich owadów.

Łacińska nazwa rodzajowa Crata-
egus pochodzi od greckiego kratys 
– silny, twardy. Drewno głogu jest 
wyjątkowo twarde i trwałe. Używane 
bywa do wyrobu szkatułek i innych 
drobiazgów, ale jest bardzo trudne 
w obróbce, ma drobne słoje i opiera 
się polerowaniu.

Głóg wykorzystuje się na żywo-
płoty, bardzo dobrze znosi przyci-
nanie. Wymagania siedliskowe ma 
niewielkie. Dawniej krzewy te wyko-
rzystywało się jako zasieki w fortyfika-
cjach – np. w pruskich umocnieniach 
bastionów nad Motławą w Gdańsku.

Zarośla i  śródpolne żywopłoty 
z udziałem głogów, mimo że mają 
duże znaczenie biocenotyczne, glebo-
chronne itp. – są obecnie często nisz-
czone ze względu na to, że na głogach 
występuje groźna dla sadów choroba 
bakteryjna – zaraza ogniowa. Są 
również rozsadnikiem wielu owadzich 
szkodników wspólnych dla głogów 
i drzew sadowniczych.

W nazewnictwie ludowym dzika 
róża była nazywana głogiem polnym, 
różą psią lub różą głogową. 

A co z odpowiedzią na postawione 
w  tytule pytanie? Najpiękniejszą 
i najsłynniejszą różą w Tuchowie jest 
róża na obrazie Matki Bożej Tuchow-
skiej. Uwiecznił to w  poetyckiej 
„Litanii polskiej” ksiądz Jan Twar-
dowski w wezwaniu:

Matko Tuchowska 
z różą, jabłkiem i redemptorystami
módl się za nami.

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY 
Gdzie znajdziemy najpiękniejszą różę w Tuchowie?

Dolina Mesznianki – kwitnące krzewy 
głogów

Kwiaty głogu z bliska Kwitnący krzew dzikiej róży

Jabłonie
Ach, kwitną znów w sadzie jabłonie
ich słodycz woń wokół roztacza

I miłość rozkwita i płonie
Me serce gdy pachną jabłonie.

Aż mdleją me usta i dłonie
W gałęziach drzew ptak rozpacza

Gdy kwitną znów w sadzie jabłonie
Ich słodycz moc wokół roztacza.

   Janina Halagarda, 22.04.2018 r.

Majówka
Codziennie przychodzę na Lipowe Wzgórze
aby śpiewać pieśni i aby się kłaniać

Mateńce Tuchowskiej trzymającej różę
z ochotą odwiedzam to Lipowe Wzgórze.

Na słońce, na kwiaty, na tęczę, na burzę,
przed obliczem Matki zginam swe kolana.

Przychodzę z radością na Lipowe Wzgórze
na majowe pieśni i podziękowania.

   Janina Halagarda, 11.05.2018 r.

Akacje
Kiedy idziesz akacji aleją
bledną róże, kalina i bzy

srebrne kwiaty akacji się śmieją
kiedy idziesz majową aleją

nasze serca zakochane mdleją
a zazdrosny jaśmin roni łzy

Znowu idziesz akacji aleją
milkną róże, kalina i bzy.

   Janina Halagarda, 13.05.2018 r.

Kartki z kalendarza - maj
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27 maja br. miesz-
kańcy oraz sympa-
tycy Zabłędzy wzięli 

udział w kolejnej wycieczce 
autokarowej. Tym razem 
w Pieniny. O godzinie 6.00 
wyruszyliśmy liczną grupą 
z Zabłędzy w kierunku 
Krościenka nad Dunajcem, 
gdzie uczestniczyliśmy we 
mszy św. w kościele Chry-
stusa Dobrego Pasterza. 
Po skończonej euchary-
stii udaliśmy się w stronę 
Niedzicy, podziwiając 
przepiękne, malownicze 
krajobrazy naszych polskich 
Pienin, a w oddali ośnieżone 
szczyty Tatr. 

W promieniach porannego słońca, 
z  dobrymi humorami dotarliśmy 
na wzgórze XIV-wiecznej twierdzy 
w  Niedzicy. Ta słynna warownia 
węgierska zwana jest potocznie 
Zamkiem Dunajec, ze względu na 
jej położenie w dolinie rzeki o  tej 
samej nazwie. Historię tej wspaniałej 
średniowiecznej budowli, składającej 
się z trzech części: zamku głównego, 
dolnego i średniego, w ciekawy sposób 
przedstawiła nam przewodniczka, 
oprowadzając nas po komnatach, 
piwnicach i  więziennych lochach 
– miejscu dawnych tortur. Z tarasu 
widokowego warowni podziwia-
liśmy panoramę pasma Tatr Biel-
skich oraz rozciągający się widok na 
Zalew Czorsztyński. W oddali można 
było również zobaczyć ruiny Zamku 
Czorsztyńskiego i zaporę. W pomiesz-
czeniach zamku oglądaliśmy ekspo-
zycje związane z  jego ostatnimi 
właścicielami, rodem Salamonów. 
Pomimo różnego rodzaju przeciw-
ności losowych, między innymi 
wojny, zamek zachował się prawie 
w całości i przez wieki górował nad 
okolicą, przypominając typowe „Orle 
Gniazdo”.

W  części mieszkalnej zamku 
średniego zwiedziliśmy komnaty 
z umeblowaniem z okresu XVI-XIX w. 
oraz historyczne figury, zdjęcia, plany 
i  inne materiały związane z  dzie-
jami warowni. Chociaż na chwilę 
mogliśmy się przenieść w tamte czasy 
i wczuć się w rolę właścicieli zamku. 
Spacerkiem przechodziliśmy przez 
bramę z kamiennym progiem, pod 
którym znaleziono inkaskie pismo 
węzełkowe „kipu”, które zawiera 
informacje o ukrytym skarbie, który 
jednak do tej pory nie został odna-
leziony. W  zamku górnym zwie-
dzaliśmy więzienne piwnice, salę 
tortur z  jej akcesoriami, gdzie jak 
mówi legenda, więziony był zbójnik 
Janosik. Zobaczyliśmy również dzie-
dzińczyk ze studnią kutą w  skale. 
Zamek obecnie jest nie tylko miej-

scem hotelowo-muzealnym, ale także 
plenerem wielu znanych filmów, m.in.: 
„Zemsty”, „Janosika” oraz „Wakacji 
z  duchami”. Warownia „Niedzica” 
jest obecnie jedną z  największych 
atrakcji historycznych południowej 
części woj. małopolskiego. U podnóża 
zamku spacerowaliśmy po zaporze 
na Dunajcu, wybudowanej w latach 
90. XX wieku, a oddanej w 1997 r. do 
użytkowania. Po interesującej lekcji 
historii udaliśmy się do Sromowiec 
Niżnych na przystań flisacką, skąd 
rozpoczęliśmy spływ tratwami Prze-
łomem Dunajca do Szczawnicy.

Wspaniała słoneczna aura pozwo-
liła nam podziwiać malowniczą pano-
ramę Pienin i wysłuchać kilku legend 
oraz anegdot przekazywanych nam 
przez flisaków. W czasie 2,5-godzin-
nego rejsu na łonie natury dane 

nam było upajać się malowniczymi 
krajobrazami jednej z najpiękniej-
szych rzek naszego kraju. Ten ścisły 
rezerwat przyrody, w większości trasy 
tworzący naturalne pasmo graniczne 
ze Słowacją, dostarczył nam przepięk-
nych widoków na Trzy Korony, Soko-
licę – matkę Pienin i Słowackie Tatry. 
Niezapomniane chwile i zapierające 
dech w piersiach widoki, pozostaną 
na długo w naszej pamięci. Skąpani 
w promieniach słońca dotarliśmy do 
celu naszej podróży – Szczawnicy. 
Mogliśmy tam odpocząć i  zjeść 
posiłek. Następnym punktem 
naszego programu była Palenica – 
szczyt w Pieninach, który wynosi  
722 m n.p.m. Wyjazd wyciągiem 
krzesełkowym na szczyt góry, 
aby podziwiać panoramę Pienin, 
pokrzyżowała nam burzowa aura. 

Wspaniale spędzony czas z  liczną 
grupą mieszkańców Zabłędzy, 
w ciekawych miejscach, to naturalna 
integracja społeczna i poznawanie 
naszych malowniczych, polskich 
terenów. Dzięki temu przełamujemy 
stereotyp „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie”. Pragniemy zwiedzać 
interesujące miejsca naszej Mało-
polski, które są w zasięgu naszego 
wzroku i  na wyciągnięcie dłoni. 
Dziękuję wszystkim uczestnikom 
naszych wycieczek za obecność, 
wspaniałą atmosferę i bardzo mile 
spędzony czas. Zapraszam na 
kolejne wspólne podróże, odkry-
wając ciekawe miejsca i poznając 
ich historię.

ewa Michałek
Radna i Sołtys Zabłędzy

MARZANNAGaWRON 
ANNAOGIeLa 

W sobotę 19 maja br.  
odbyła się  
IX Rodzinna Majówka 

pod hasłem "Wychodzą 
z cienia podwórkowe wspo-
mnienia" zorganizowana 
przez nauczycieli i Radę 
Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Siedliskach.

Jak wskazuje hasło tegorocznej 
Majówki naszym celem było 
upowszechnianie dawnych zabaw 
i gier podwórkowych. Przywołując 
zapomniane gry i zabawy chcieliśmy 
zachęcić rodziny do wspólnego 
spędzania wolnego czasu.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od 
nabożeństwa majowego, które 
odprawił ksiądz proboszcz Jan 
Wieciech. Następnie uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny, 
a także pokazali wybrane gry i zabawy. 
Na to popołudnie przygotowano wiele 
atrakcji: koncert życzeń dla mam, 
malowanie twarzy, kiermasz taniej 
książki. Rada Rodziców ufundowała 
dla wszystkich uczniów kiełbaski 
z grilla i fotobudkę, a Rada Sołecka 
dmuchaną zjeżdżalnię. Było też 
pyszne ciasto, lody, napoje. Przepro-
wadzone zostały konkursy sportowe, 
a  na zakończenie odbyła się mała 
i duża loteria fantowa.

Wszystkim sponsorom dziękujemy 
serdecznie za okazane wsparcie mate-
rialne oraz przekazanie nagród na 
loterię fantową. Dziękujemy również 
nauczycielom, pracownikom szkoły 
i rodzicom za pomoc w przygoto-
waniu IX Rodzinnej Majówki i zapra-
szamy do współpracy za rok. 

IX Rodzinna Majówka w Siedliskach
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Cudze chwalicie, swego nie znacie – 
mieszkańcy Zabłędzy w Pieninach
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Trzy medale 
tuchowskich judoków
13 maja 2018 r. 

Bytom był również 
miejscem zmagań 

Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików 
Regionu IV. 

W zawodach uczestniczyła trójka 
zawodników trenera Marka Srebro. 
Hubert Starzyk (73 kg – 15 zawod-
ników) wywalczył brązowy medal, 
wygrywając trzy pojedynki z J. Świąt-
kowskim (Czarni Bytom), D. Róg 
(Polonia Rybnik), N. Nomelskim 
(Czarni Bytom). Nicoletta Zduń  

(52 kg – 7 zawodniczek) zdobyła 
brązowy medal, wygrywając 
z M. Woś (Ahinsa Tarnowskie Góry) 
i Z. Zalewską (Centrum Wisła).

Trzeci nasz zawodnik Filip 
Wantuch (46 kg – 7 zawodników) 
okazał się najlepszy w swojej kate-
gorii wagowej, wygrywając w fazie 
grupowej z  J. Świerczkiem (Tora 
Wierzchosławice), K. Bursztyno-
wiczem (AZS Gliwice); w półfinale 
z A. Walkiewiczem (Wierzchosła-
wice). W walce finałowej pokonał 
ponownie J. Świerczka (przed 
czasem), zdobywając złoty medal. 

Trzy nominacje 
tuchowskich judoków

Filip Wantuch I miejce i Hubert Starzyk III miejsce w Bytomiu

MAREKSREBRO 

28 kwietnia 2018 r. 
w hali MOSiR 
w Tuchowie odbyły 

się Otwarte Mistrzostwa 
Małopolski Młodzików, 
Młodziczek i Dzieci w judo. 
W zawodach uczestni-
czyło 204 zawodników 
z 28 klubów z województwa 
małopolskiego, świętokrzy-
skiego, śląskiego i podkar-
packiego oraz „judo Klub” 
z Bardejova na Słowacji.

Wśród zaproszonych gości obecni 
byli: Adam Drogoś – burmistrz 
Tuchowa, Kazimierz Kurczab – 
zastępca burmistrza Tuchowa, Ryszard 
Wrona – przewodniczący Rady Miej-
skiej w Tuchowie, Jerzy Odroniec – 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie, Andrzej Słowik i Bogdan 
Płachno – radni Rady Powiatu Tarnow-
skiego, Małgorzata Karyś – prezes 
Kieleckiego Okręgowego Związku 
Judo, Paweł Maślej – wiceprezes KOZJ, 
Tadeusz Wójcik – wiceprezes ŚOZJ, 
Marek Małek – wiceprezes MSZS. 
Wśród obecnych gości byli również 
olimpijczycy – Ireneusz Kiejda (Seul), 
Krzysztof Wojdan (Atlanta), trenerka 
kadry narodowej juniorek młodszych 
– Kinga Kubica.

Opiekę medyczną sprawował 
lekarz Andrzej Graca.

Judocy z  Tuchowa (startowało 
11 zawodników), wychowankowie 
trenerów Marka Srebro i Krzysztofa 
Guta wypadli znakomicie zdoby-
wając 9 medali (4 złote, 4 srebrne, 
1 brązowy). W swoich kategoriach 
wagowych i wiekowych zajęli nastę-
pujące lokaty:

Młodzicy i  młodziczki – rocznik  
ur. 2003-2004:

1. Filip Wantuch (46 kg),
2. Nicoletta Zduń (48 kg).

Dzieci – rocznik ur. 2005 i młodsze:
1. Natasza Potok (30 kg), Hubert Gut 
(27 kg), Justyna Burza(39 kg),
2. Nina Potok (30 kg), Jan Dziga 
(48 kg), Hubert Poręba (60 kg),
3. Zuzanna Gawron (30 kg).

Punktacja klubowa młodzików 
i młodziczek (28 klubów):
1. miejsce MOSiR Bochnia 22 pkt,
2. miejsce Budowlani Sosnowiec 18 pkt,
3. miejsce UKS Judo Wolbrom 13 pkt,
4. miejsce MKS PM Tarnów 7 pkt,
5. miejsce Żak Kielce 7 pkt.

Punktacja klubowa dzieci  
(28 klubów):
1. miejsce Budowlani Sosnowiec 
16 pkt,
2. miejsce MOSiR Tuchów 15 pkt,
3. miejsce UKS Judo Wolbrom 15 pkt,
4. miejsce Judo Club Bardejov 14 pkt,
5. miejsce ex. MKS PM Tarnów i UKS 
„15” Krosno 13 pkt.

Ta wspaniale zorganizowana spor-
towa impreza w oczach przyjezdnych 
ekip pozostanie na długo w pamięci. 
Dzięki tuchowskim sponsorom, którym 
serdecznie dziękuję, pula nagród dla 
dzieci (medale, statuetki, puchary, 
dyplomy i nagrody rzeczowe) wyniosła 
ponad 4 tys. złotych. W  szkolnej 
stołówce można było się posilić pysznym 
obiadem przygotowanym przez szefa 
szkolnej kuchni – Dawida Filara. 
Tuchowskie dzieci otrzymały również 
paczki (kanapka, drożdżówka, napoje, 
owoce i słodycze). Wszyscy zawodnicy 
i  zawodniczki mogły się częstować 
darmowymi napojami i soczkami. Elek-
troniczną obsługę zawodów zapewnił 
Krystian Witkowski z Krakowa.

Do zobaczenia za rok!

ROMANKAWA 

Przedstawiam krótką 
historię klubu szacho-
wego MOSiR TuCHóW 

oraz relacje z wiosennych 
turniejów z udziałem 
tuchowskich zawodników.

Klub szachowy MOSiR Tuchów 
powstał 22 września 2009 roku, 
czyli jubileusz niebawem. Natomiast 
oficjalnym członkiem Polskiego 
Związku Szachowego został 
20  kwietnia 2018 r. W  przyszłym 
roku planowane jest rozegranie 
i Otwartego turnieju Szachowego 
o Puchar Zarządu klubu Szacho-
wego z nagrodami rzeczowymi oraz 
niespodziankami. Obecnie klub liczy 
10 zawodników posiadających kate-
gorie szachowe, 10 początkujących 
juniorów, 10 seniorów i około 10 osób 
niezrzeszonych, ale sympatyzujących 
i sporadycznie grających amatorsko-
-hobbistycznie w klubie w ramach 
promocji szachów. W  turniejach 
sołeckich i  turnieju gminnym 
o puchar burmistrza Tuchowa wzięło 
udział około 150 osób, co stanowi 
około 1 % społeczności tuchowskiej.

 
Zarząd kLUBU SZaCHOWEGO 

MOSiR tUCHóW:
Dyrektor Klubu Szachowego 

MOSiR – Marek SREBRO
Instruktor Kółka Szachowego – 

Czesław MARKIEWICZ
Koordynator turniejów szacho-

wych – Roman KAWA

Zawodnicy klubu szachowego 
MOSiR tUCHóW uczestniczą 
w turniejach: 

- sołeckich (puchar sołtysa),
- gminnym (puchar burmistrza),
- powiatowym (Pogórzańska 

Drużynowa Liga Szachowa),
- wojewódzkim (III, IV i V liga 

małopolski),
- ogólnopolskim (60. edycja 

„Złotej Wieży” LZS).
Szachiści uczestniczą również 

w turniejach indywidualnych w:
- Lisiej Górze – LIS SZACHOW-

NICY,
- Dąbrowie Tarnowskiej – Puchar 

Fundacji CORDARE,
- Skrzyszowie – Puchar Starosty 

Tarnowskiego,
- Tuchowie – Puchar Doliny Białej,

oraz mikołajkowych, noworocznych 
i wielu innych turniejach okoliczno-
ściowych.

21 kwietnia br. klub szachowy 
MOSiR uczestniczył w wojewódzkim 
finale 60. edycji „Złotej Wieży” Zrze-
szenia Ludowych Zespołów Sporto-
wych. Po zwycięstwach w turniejach 
rejonowym i powiatowym, tym razem 
w turnieju wojewódzkim w Krakowie 
zespół zajmuje drugie miejsce. Zespół 
wywalczył puchar i srebrne medale, 
powiększając tuchowskie szachowe 
trofea. Drużyna awansowała do 
turnieju ogólnopolskiego w czerwcu 

w Ostródzie na Mazurach. W klasyfi-
kacji indywidualnej, czterech naszych 
zawodników uplasowało się w pierw-
szej dziesiątce turniejowej.

Od 28 kwietnia do 5 maja br. 
w  Sypniewie (woj. wielkopolskie) 
odbywała się Szachowa Olimpiada 
Młodzieży. Znakomicie spisała się 
Lena Mróz z  Łowczowa. W  kate-
gorii do 12 lat zdobyła Mistrzostwo 
Polski. Lena będzie w tym roku repre-
zentować Polskę na mistrzostwach 
Europy w Hiszpanii oraz mistrzo-
stwach świata na Łotwie. 

Składamy serdeczne podzięko-
wania i  gratulacje dla szachistki, 
jej rodziców oraz całego zespołu 
opiekuńczo-trenerskiego na czele 
z instruktorem Jerzym Markiewiczem 
z Tarnowa.

29 kwietnia br. w Tarnowie roze-
grano IV kolejkę w ramach V edycji 
Pogórzańskiej Ligi Szachowej 
o  Puchar „kaNY”. W  turnieju 
wzięło udział 17 drużyn czteroosobo-
wych z powiatu tarnowskiego, czyli 
niemal 70 najlepszych szachistów. 
W klasyfikacji generalnej najlepsza 
okazała się drużyna gospodarzy – 
KANA Tarnów. Srebrne medale 
wywalczył zespół z  Lisiej Góry – 
Lisy Północy. Podium uzupełniła 
drużyna Grupa Azoty Tarnów. 
Tuchowski zespół seniorów Dolina 
Białej zajął po raz czwarty w tym 
roku – czwarte miejsce. Natomiast 
w klasyfikacji juniorskiej – MOSiR 
Tuchów wywalczył puchar i srebrne 
medale. Na półmetku powiatowej 
ligi szachowej liderem jest drużyna 
Grupa Azoty.

13 maja rozegrano ii Plenerowy 
turniej Szachowy o Puchar Doliny 
Białej w  tuchowie. W  turnieju 
wzięło udział ponad 70 szachistów. 
W klasyfikacji generalnej zwyciężył 
Karol Marzec z  Bochni. Drugie 
miejsce wywalczył Marek Wojcie-

szek z  Radłowa, trzecie Marcin 
Kosiba z Gorlic. Klasyfikację do 12 lat 
wygrała Gabriela Łabędź z Łękawicy, 
a w klasyfikacji do 18 lat zwyciężył 
Jakub Lenart z Tarnowa. W klasyfi-
kacji ogólnej najlepszymi szachistami 
z naszej gminy byli Kamil Kilian (5), 
Jan Pradel (8) oraz Jakub Wąs (9)

We wrześniu zapraszamy na 
V kolejkę V edycji PLSz 2018 do 
Zakliczyna. Czteroosobowe drużyny 
skompletowane bez żadnych ograni-
czeń, mogą przystąpić do dowolnego 
turnieju szachowego rozgrywanego 
w 2018 roku w następujących miejsco-
wościach: Łęg Tarnowski, Rzuchowa, 
Pleśna, Tarnów, Zakliczyn, Lisia Góra, 
Wola Rzędzińska, Tuchów.

KLUB SZACHOWY MOSiR TUCHÓW
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Dziewięć medali 
tuchowskich judoków

W Bytomiu w dniach 
21.04.2018 r. 
i 12.05.2018 r. 

odbyły się dwa turnieje 
Regionu IV dla czterech 
województw (mało-
polskiego, podkarpac-
kiego, świętokrzyskiego 
i śląskiego), kwalifikujące 
zawodników do Finałów 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. 

W  eliminacjach uczestniczyła 
czwórka tuchowskich juniorów młod-

szych – podopiecznych trenera Marka 
Srebro. Trzech z nich wywalczyło 
awans do Mistrzostw Polski:

Rafał Schabowski w  kategorii 
wagowej +90 kg (dwa razy 2. miejsce),

Karol Knapik (60 kg) 5. i 3. miejsce,
Jakub Poręba (90 kg) 4. i 5. miejsce.
Finały Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży odbędą się w  dniach 
1-2.06.2018 r. w Pile.
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Liderki najlepsze 
w Woli Lubeckiej
UKS Lider MOSiR Tuchów vs MKS Ryglice 2-1
uKS Lider MOSiR Tuchów vs jedynka Tarnów 3-0

Bardzo dobrym wyni-
kiem zakończył się 
udział najmłodszej 

grupy (młodziczki i kadetki) 
siatkarek UKS Lider Tuchów 
w rozegranym 17 maja br. 
turnieju z udziałem jedynki 
Tarnów oraz MKS Ryglice. 
Tuchowianki stanęły na 
wysokości zadania, nie 
zdeprymowała je debiu-
tancka trema, rozegrały 
dobre spotkania wykazując 

duże zdeterminowanie 
w osiągnięciu sukcesu. Dla 
większości zawodniczek 
był to pierwszy oficjalny 
turniej w barwach UKS Lider 
Tuchów. 

Reprezentacja:
Patrycja Galas (kapitan), Martyna 

Stańczyk, Sara Sowa, Emilia Skrężyna, 
Joanna Kurczab, Dominika Dawid, 
Agnieszka Dawid, Daria Ciemięga.

Trener zespołu 
Sławomir Wasiek

Turniej dwójek siatkarskich 
dziewcząt w rekordowej obsadzie

27 kwietnia 2018 r. 
w hali sportowej 
CKZiU w Tuchowie 

odbył się turniej dwójek 
siatkarskich w kategorii 
kadetki i open.  
Organizatorem turnieju  
był uKS Lider Tuchów.

W  zawodach wzięło udział 
15 zespołów dziewcząt reprezentu-
jących kluby sportowe oraz zawod-
niczki niezrzeszone. Siatkarki rywa-
lizowały systemem „brazylijskim” do 
dwóch przegranych meczów. Turniej 

dostarczył spodziewanych emocji. 
Spotkania w  strefie medalowej 
były bardzo wyrównane i zacięte, 
a o końcowym wyniku meczu często 
decydował „tie break”. Zawodniczki 
wykazały się dużą determinacją oraz 
pokazały wysokie umiejętności siat-
karskie.

Klasyfikacja medalowa – OPEN: 
I  miejsce: Iwona Bak, Magdalena 
Bęben (GAS Rozwój Szerzyny), 
II miejsce: Ewelina Starostka, 
Natalia Kita (UKS Lider Tuchów), 
III miejsce: Beata Bartkiewicz, Kinga 
Schabowska (UKS Lider Tuchów).

Klasyfikacja medalowa – KADETKI: 
I miejsce: Sandra Malisz, Gabriela 
Brożek (Omega Rzuchowa), 
II miejsce: Martyna Pękala, Karo-
lina Pudło (Omega Rzuchowa), 
III miejsce: Julia Żurowska, Kinga 
Srebro (Pogórska Wola).

Z awo dniczk i  ot rzymały 
puchary, medale, dyplomy ufun-
dowane przez UKS Lider Tuchów. 
Sędziowie zawodów: Patrycja Galas, 
Józef Szary, Dawid Nalepka, Kamil 
Sowa, Konrad Marek, Krzysztof Haraf.

Koordynator turnieju
Sławomir Wasiek

Młodzież z CKZiU w Tuchowie 
najlepsza w mistrzostwach 
powiatu tarnowskiego  
w lekkiej atletyce

V Bieg BurzyńskiJAROSŁAW  
MAKOWIEC 

W niedzielę 3 czerwca 
w Burzynie odbył 
się V Bieg Burzyński 

– wielkie biegowe święto 
w dolinie rzeki Białej. 
O godzinie 11.00 w ramach 
V Biegu Burzyńskiego na 
dystansie 10 km wystar-
towało ponad 190 zawod-
ników, a na dystansie 5 km 
30 zawodników w nordic 
walking.

Trasa w  Burzynie nie należy do 
najłatwiejszych, gdyż pierwsze 3 km 
to podbieg, który miejscami stromy, 
a później następuje zbieg i od ok. 5 km 
trasa robi się płaska.

Tegoroczną edycję biegu wygrał 
Tomasz Koczwar z Radomyśla Wielkiego, 
drugie miejsce zajął Robert Makowiec 
z Burzyna (LKS Burzyn), a trzecim zawod-
nikiem był Marek Łabuz z Tarnowa.

Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła 
Katarzyna Kmieć z miejscowości Perła, 
druga była Marta Prajzner z Krościenka 
Wyżnego, a  trzecia Beata Słomska 
z Jodłówki Tuchowskiej (LKS Burzyn).

Każdy z zawodników kończących bieg 
otrzymał odlewany medal i poczęstunek. 
Po zakończeniu biegu wśród wszystkich 
uczestników zostały rozlosowane nagrody 
rzeczowe, a później nastąpiła dekoracja 
pierwszych trójek tak wśród kobiet, jak 
i mężczyzn.

Nagrody rzeczowe otrzymali również 
zawodnicy i zawodniczki z pierwszych 
trójek z poszczególnych kategorii wieko-
wych. W biegu głównym wystartowała 
liczna grupa biegaczy z  miejscowego 
klubu LKS Burzyn i zajęli oni następu-
jące miejsca: 2. – Robert Makowiec ,  
30. – Mateusz Zaucha, 32. – Beata Słomska 
(3 open kobiet), 57. – Rafał Zaucha,  
64. – Zbigniew Brodło, 79. – Jacek Chwi-
stek, 80. – Beata Zaucha (3. miejsce  
w  swojej kategorii wiekowej),  
86. – Maciej Dudek, 105. – Krzysztof 
Rempała, 108. – Tomasz Gniadek.

SŁAWOMIRWASIEK

29 maja br. w obiek-
tach sportowych 
CKZiU w Tuchowie 

odbyły się mistrzostwa 
powiatu tarnowskiego 
w lekkiej atletyce. Na 
starcie w tej królewskiej 
dyscyplinie stanęli reprezen-
tanci sześciu szkół powiatu 
tarnowskiego, którzy rywa-
lizowali w trzech konkuren-
cjach: bieg na 60 metrów, 
skok w dal, pchnięcie kulą, 

oddzielnie dziewczęta 
i chłopcy. 

Doskonała pogoda sprzyjała 
rywalizacji sportowej oraz osiąganiu 
bardzo dobrych wyników.

Bardzo dobrze zaprezentowały 
się dziewczęta i chłopcy z CKZiU 
w Tuchowie, którzy zdobyli w klasyfi-
kacji drużynowej I miejsca. Najlepszą 
lekkoatletką zawodów została Wero-
nika Grzenia – uczennica klasy III 
technikum ekonomicznego, która 
zwyciężyła w biegu na 60 metrów 
oraz zajęła I miejsce w pchnięciu kulą. 

Gratulacje dla całego zespołu.
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KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW W TUCHOWIE
35. edycja Karpac-

kiego Wyścigu 
Kurierów zakoń-

czyła się w czwartek  
3 maja br. w tarnowskich  
Mościcach. Ostatni, 
najcięższy etap rozpoczął 
się na tuchowskim rynku.

To była wyjątkowa edycja Karpac-
kiego Wyścigu Kurierów – impreza 
odbyła się po raz 35. w historii i po 
raz 10. od czasu jej reaktywacji 
w  2009, której podjęli się Tomasz 
Wójcik i Marek Kosicki. Od samego 
początku chcieli oni, by był to duży 
wyścig dla młodzieżowców, których 
w tamtym czasie bardzo brakowało 
w  naszej części Europy. Kurierzy, 
oferujący młodym zawodnikom 
zarówno etapy płaskie, górskie, jak 
i próby jazdy na czas, szybko stali się 
mocnym punktem młodzieżowego 
kalendarza UCI Europe Tour, czego 
odzwierciedleniem były coraz liczniej 
napływające zgłoszenia do udziału 
w rywalizacji.

W tym roku na starcie w węgier-
skim Veszprem stanęły 23 zespoły 
w 5-osobowych składach. Pośród nich 
obecne były zarówno narodowe repre-
zentacje, kluby kolarskie, jak i zawo-
dowe grupy kontynentalne. Nie brako-
wało zawodników z całkiem sporym 
bagażem doświadczeń i sukcesami 
na koncie, jak choćby mistrza świata 
juniorów w jeździe na czas z 2015 r. 
Leo Appelta czy brązowego medalisty 
zeszłorocznego czempionatu w tej 
samej konkurencji Filipa Maciejuka. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że przeszło 
połowa uczestników tegorocznych 
Kurierów to 19-latkowe, czyli pierw-
szoroczni orlicy, przed którymi posta-
wiono nie lada wyzwanie.

Powiedzieć, że trasa 35. Karpac-
kiego Wyścigu Kurierów była trudna 
to mało. To był ciężki, 6-dniowy 
wyścig, podczas którego rozegra-
nych zostało w  sumie 7 wymaga-
jących etapów. I  choć z  powodu 
problemów niezależnych od orga-
nizatorów konieczne było odwo-
łanie etapu z Niedzicy do Popradu, 
który prowadzić miał po ciężkim, 
górskim terenie, to kolarzom się nie 
upiekło. W zamian za to przyszło im 
walczyć na 2,5-kilometrowej, górskiej 

czasówce. Wspinali się oni pod poło-
żony w Tatrach Wysokich Hrebienok, 
na wysokość 1285 m n.p.m. Nikt się 
jednak nie żalił, nikt nie narzekał.

W  ciągu wspomnianych 6 dni 
kolarze przemierzyli szosy z Węgier, 
przez Słowację, do Polski, poko-
nując blisko 800 kilometrów. Ich 
walka była zacięta, pełna emocji 
i  sportowego ducha. Nigdzie nie 
odpuszczali, a jedynym etapem, na 
którym o zwycięstwie zadecydował 
finisz z peletonu, był drugi odcinek 
z Trsteny do Jabłonki. Na pozostałych 
odcinkach wspólnych o wynikach 
decydowały zawiązywane w trudach 
ucieczki. Odjechać od peletonu 
bowiem wcale nie było łatwo. Każdego 
dnia trwał istny festiwal ataków i prób 

ucieczek, z których tylko nieliczne 
się udawały.

Od samego początku w wyścigu 
prym wiedli kolarze grup holender-
skich – Delta Cycling Rotterdam 
i  Wielerploeg Groot Amsterdam 
– oraz włoskiego Cycling Team 
Friuli. Nieco w ich cieniu podążali 
zawodnicy narodowej reprezentacji 
Polski, zupełnie jakby wyczekiwali 
odpowiedniego momentu do ataku. 
Moment ten nadszedł podczas ostat-
niego etapu z Tuchowa do Tarnowa. 
Tego dnia trasa była bez wątpienia 
najtrudniejsza – na peleton czekało 
7 górskich i 2 lotne premie, a stosun-
kowo niewielkie różnice czasowe dzie-
lące kolarzy z czołówki klasyfikacji 
generalnej sprawiały, że sytuacja na 

trasie zmieniała się jak w kalejdo-
skopie.

Ostatecznie po zwycięstwo 
w całym wyścigu sięgnął, ku uciesze 
kibiców licznie zgromadzonym 
w  tarnowskich Mościcach, repre-
zentant Polski Filip Maciejuk. 
Uznawany za jeden z największych 
polskich talentów młodego pokolenia 
zawodnik, przy wsparciu kolegów 
z  kadry zachował zimną krew do 
samego końca i po swojej myśli roze-
grał finałowy, królewski etap. Obok 
niego na podium stanęli Holendrzy 
Jens van den Dool (Delta Cycling 
Rotterdam) i Sven Burger (Wieler-
ploeg Groot Amsterdam).

35. Karpacki Wyścig Kurierów stał 
na wysokim, sportowym poziomie, 
dając uczestniczącym w nim kola-
rzom okazję do zebrania cennego 
doświadczenia, rozwinięcia swoich 
umiejętności i sprawdzenia własnych 
granic. Właśnie po to przed dziesię-
cioma laty wyścig został reaktywo-
wany. To właśnie tu nierzadko obja-
wiają się przyszłe gwiazdy, które kilka 
lat później reprezentują najlepsze 
teamy światowego peletonu i walczą 
w najbardziej prestiżowych impre-
zach. W końcu każdy gdzieś kiedyś 
musi zacząć.

Karpacki Wyścig Kurierów 2018 
– wyniki:

Zwycięzca 1. etapu (Veszprem – 
Papa): Joep Steinbusch (Wielerploeg 
Groot Amsterdam),

Zwycięzca etapu 2a (Trstena – 
Jabłonka): Ahmed Galdoune (Delio 
Gallina Colosio),

Zwycięzca etapu 2b (Jabłonka – 
Oświęcim): Sven Burger (Wielerploeg 
Groot Amsterdam),

Zwycięzca 3. etapu (Niedzica – 
Poprad/Stary Smokovec): Masimo 
Orlandi (Cycling Team Friuli),

Zwycięzca 4. etapu (Stara Lubovna 
– Stara Lubovna): Filip Kvasina 
(Cycling Team Kranj),

Zwycięzca 5. etapu (Szczawnica 
– Nowy Sącz): Timo De Jong (Destil 
Parkhotel Valkebnurg),

Zwycięzca 6. etapu (Tuchów – 
Tarnów): Mattia Bais (Cycling Team 
Friuli),

Zwycięzca klasyfikacji generalnej 
Małopolska: Filip Maciejuk (Repre-
zentacja Polski),

Zwycięzca klasyfikacji punktowej 
Gaz-System: Sven Burger (Wieler-
ploeg Groot Amsterdam),

Zwycięzca klasyfikacji sprinter-
skiej MOT: Mattia Bais (Cycling Team 
Friuli),

Zwycięzca klasyfikacji górskiej 
CCC: Juraj Bellan (Reprezentacja 
Słowacji),

Zwycięzca klasyfikacji zawod-
ników 19-20 lat Nitrogenmuvek: Filip 
Maciejuk (Reprezentacja Polski),

Zwycięzca klasyfikacji drużynowej 
(LOTTO): Delta Cycling Rotterdam.

Małopolski Związek
Kolarski

Co słychać u Grupy FOUR BIKE?Wiosna zaprosiła już 
kolarzy do treningów 
wśród zieleni i błękit-

nego nieba. 

Skończyły się zmagania siłowe na 
hali sportowej, a rozpoczęła praw-
dziwa lekcja kolarstwa w  naszych 
lasach. Od razu serce zaczęło stukać 
w innym rytmie. Przez ten zimowy 
czas wiele się zmieniło w  naszej 
grupie… wylało się wiele potu 
podczas zmagań siłowych, ale też 
niektórym udało się zadbać o własny 
rozwój i zdać poważne egzaminy… 
Nie piszemy tu jedynie o pozytywnie 
zakończonej, zimowej sesji egzamina-
cyjnej Jakuba Solarza, czy sprawdzia-
nach wiadomości pozostałych kolarzy. 
Mowa o  dużym sukcesie Wiktora 
Hudyki, który, korzystając ze swojego 
sporego doświadczenia kolarskiego, 
a także niedawno odkrytych zdol-
ności pedagogicznych, uczestniczył 
w kursie organizowanym przez PZKol 
w Warszawie i zdobył tytuł instruktora 
kolarstwa. Jesteśmy z niego ogromnie 
dumni i bardzo cieszymy się z tego 
osiągniecia. Nasz obecny trener ma 
naprawdę zdolnego i dobrze zapowia-
dającego się Asystenta przez duże „A”. 
Brawo Wiktor! Ponadto w minionych 
miesiącach zimowych było mnóstwo 

czasu na integrację, wycieczki krajo-
znawcze, a także na pracę…, ale i na 
miłe niespodzianki… Dane nam 
było poznać nowe tereny, nowych, 
niesamowitych ludzi i zaprzyjaźnić 
się z  pasjonatami. Przybyło nam 
zawodników – dołączył do nas 
Patryk Piech, wrócił do treningów 
również Dawid Stelmach, a i nowy 
zawodnik wyposażył się już w rower 
świetnej marki i próbuje swoich sił 
w MTB. Maja i Paweł dobrze „prze-
pracowali” zimę, co przekłada się 
na treningach w  lesie. W styczniu  
na zgrupowanie kolarskie organizo-
wane przez MZKol zostali oddelego-
wani Gabrysia Rutka i Bartek Janas, 
którzy w pocie czoła, ale z dużym 
przejęciem i zaangażowaniem, inten-
sywnie budowali formę i zdobywali 
nowe umiejętności kolarskie pod 
okiem fachowców. Wrócili zadowo-
leni i uśmiechnięci. I co ciekawe... 
zapowiedzieli, że nie odpuszczają... 
Podobnie Gabriela, Albert i Wiktor 
Hudyka w  mocnym kolarskim 
towarzystwie szlifowali swoją formę 
w Zakopanem. I też mówili, że nie 
odpuszczają. Z Chochołowa, gdzie 

odbywało się uroczyste podsumo-
wanie sezonu kolarskiego – Challengu 
Małopolski 2017 o Puchar Redakcji 
Sportowej TVP Kraków, drużyna 
wróciła bogatsza o  kolejne trofea 
i dodatkowe pozytywne emocje, które 
– mamy nadzieję – przełożą się na 
wyniki podczas rozpoczętego sezonu 
2018. A były to wyróżnienia indy-
widualne: I miejsce Gabrysi Hudyki 
w kategorii juniorka młodsza oraz 
II miejsce Wiktora Hudyki w kate-
gorii orlik, zaś drużynowo: I miejsce 
w  kategorii orlik oraz II miejsce 
w kategorii juniorki młodsze, a także 
II miejsce w kategorii drużynowej – 
młodziczka. Klub uplasował się na  
V miejscu wśród 37 drużyn. Nagrody 
i  wyróżnienia odbierali przedsta-
wiciele Klubu, jednak na wyniki 
pracowali: Jakub Solarz, Wiktor 
Hudyka, Albert Hudyka, Gabriela 
Hudyka, Nicoletta Molczyk, Dawid 
Hudyka. Kolejne miłe chwile prze-
żyliśmy podczas spotkania z przed-
stawicielem firmy KANDO PLUS –  
odblaski24.com.pl, kiedy to oprócz 
ciepłych słów kierowanych zarówno 
pod adresem Klubu, jak i zawodników, 

cieszyliśmy się z  podjęcia decyzji 
o kontynuacji współpracy, o czym 
poinformował nas prezes firmy pan 
Paweł Niciak. W lutym pojawiliśmy 
się na I turnieju tenisa stołowego orga-
nizowanego przez Akademię Tenisa 
Stołowego Krupa, gdzie Gabriela 
Rutka i Gabriela Hudyka odbierały 
brązowe medale każda w  swojej 
kategorii, a Mikołaj Rutka wywalczył  
IV miejsce. Z  Akademią spotka-
liśmy się ponownie podczas zajęć 
organizowanych w Mesznej Opac-
kiej w  ramach Bezpieczne Ferie. 
Tam opowiadaliśmy o bezpieczeń-
stwie i o kolarstwie, które jest nasza 
pasją. Wisienką na torcie okazało się 
spotkanie z bardzo miłym i przy-
chylnym nam człowiekiem – panem 
Filipem Wiśniowskim właścicielem 
firmy Paczka PUNKT Twój dedy-
kowany Kurier, który obdarzył nas 
zaufaniem i to właśnie z nim 4BIKE 
będzie jeździć na zawody w sezonie 
2018. Jak widać działo się u nas sporo. 
Do wyznaczonego celu nie zawsze 
można dotrzeć od razu… ważne jest 
jaką drogą się ku niemu zmierza, czy 
jest to trasa prosta i na skróty, czy 

obarczona wysiłkiem i pracą. Oczy-
wiście tylko ta druga jest warta uwagi. 
My jak widać nie próżnowaliśmy 
i dzięki temu udało nam się poczynić 
kolejny krok ku rozwojowi, udowad-
niając, że jeśli człowiek daje coś od 
siebie, wtedy wiele dobrego zyskuje. 
Bardziej szczegółowe informacje na 
temat tego, co dzieje się w naszym 
Klubie można znaleźć na portalu 
Facebook www.facebook.com/FOUR-
BIKE/, do czego bardzo zachęcamy. 
Nie ukrywamy, że również w  tym 
roku, dzięki uprzejmości i przy współ-
pracy burmistrza Tuchowa i radnych 
Rady Miejskiej, bardzo intensywnie 
przygotowujemy się do kolejnej edycji 
zawodów kolarskich, tak więc przed 
nami sporo pracy w terenie… i nie 
tylko. Prosimy o doping i oczywiście 
już dziś serdecznie zapraszamy na 
V zawody kolarskie MTB o puchar 
Burmistrza Tuchowa, które odbędą 
się 17 czerwca br. na terenie Siedlisk 
i Lubaszowej. Liczymy na obecność 
kibiców i  wszystkich pasjonatów 
sportu i rozrywki.

Zarząd 
Four Bike
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Sezon kolarski otwarty… 
4BIKE rusza do akcji
Drużyna 4BIKe wzięła 

udział w zawodach 
Pucharu Polski MTB 

organizowanych w niedzielę 
15 kwietnia w Białymstoku. 

Trasa była ambitna i ciekawa, do 
tego dość wymagająca. Na szczę-
ście pogoda rozpieszczała… Swój 
debiut w  zawodach tej rangi zali-
czyli: Gabriela Rutka oraz Patryk 
Piech. Gabrysia mimo ogromnych 
starań i dużej woli walki nie zdołała 
ukończyć swojej rywalizacji z powodu 
defektu, natomiast Patryk miał nie 
lada kłopot w rywalizacji w bardzo 
mocnej grupie juniorów i  ukoń-
czył zawody na 30 pozycji. Jednak 
podjęli wyzwanie. Brawa dla nich!! 
Pozostali zawodnicy zmagania toczyli 
w nowych kategoriach. Pięknie zapre-
zentowała się Gabriela Hudyka, która 
mimo kontuzji wywalczyła 3 miejsce 
na podium w kategorii juniorek. Jakub 
Solarz w U23 zdobył dobre, miejsce 
6, zaś w kategorii elita był 11. Tuż 
za Kubą na metę wjechał kolega 
z drużyny – Albert Hudyka. Wikto-
rowi nie udało się ukończyć zawodów 
z powodu problemów zdrowotnych.   

W pierwszej w tym roku edycji 
Pucharu Tarnowa odbywającej 
się 22 kwietnia w  Lasku Lipie, 
drużyna 4BIKE stawiła się niemal 
w  komplecie. Na starcie zabrakło 
jedynie Jakuba Solarza, zaś reszta 
załogi podjęła się zawalczyć o dobre 
punkty i wysokie lokaty. Udało się to 
Gabrieli Hudyce, która – jak zwykle 
– w pięknym stylu, pokonała prze-
ciwniczki i z dumą odbierała nagrodę 
za 1 miejsce. Od Alberta szybszy był 
tylko jeden zawodnik…, tuż za nim na 
3 miejscu stanął starszy brat – Wiktor. 
Jako 10 na metę wjechał też Patryk 
Piech. Bartek Janas, który wciąż leczy 
kontuzję kostki, tym razem był 5. 
Ogromny sukces osiągnął również 
Paweł Janas, który w zmaganiach, 
po pięknej walce zdobył 2 miejsce. 
Dawidowi Hudyce udało się zdobyć 
8 miejsce. Ładnie pojechała również 
Gabrysia Rutka. Ta waleczna dziew-
czyna, która z Białegostoku wróciła 
zmotywowana mimo pechowej 
sytuacji w Tarnowie pokazała lepszą 
formę – na mecie zameldowała się 
jako 6 . W ogromnym zamieszaniu 
odbywał się wyścig grupy żaków – 
Mikołaj, w powtórce wyścigu doje-
chał na metę 10. W zeszłym roku, 
w tym samym wyścigu, swój debiut 
kolarski zaliczyli: Dawid Stelmach 
i Maja Dydyk. W tym roku zawalczyli 
mocniej, z nieco większym „doświad-
czeniem” i obyciem. Pojechali dużo 
odważniej. Szarżowali po leśnych 
dróżkach aż się kurzyło. Maja na 
mecie była 8, a Dawid 10. Brawa dla 
wszystkich zawodników!

Puchar Polski MTB 
w Lublinie 

Na linii startu podczas Pucharu 
Polski MTB w Lublinie stanęła cała 
drużyna! Trasa – podobnie jak w ubie-
głym roku – miała strome, wymaga-
jące podjazdy i kilka skoczni. Pogoda, 
która bardzo dopisała, sprawiła, że 
runda poprowadzona niemalże 
w  całości na odkrytej przestrzeni 
stawała się jeszcze trudniejsza, a tym 
samym ciekawsza. Swój pierwszy 
start na Pucharze Polski, do tego 
po świeżo wyleczonej kontuzji, 
odnotował Bartłomiej Janas, który 
rywalizację ukończył na 27 miejscu 
jako młodzik. Gabriela Rutka zajęła 
13 miejsce w kategorii młodziczka. 
Dawid Hudyka – wśród bardzo licznej 
grupy – na metę wjechał jako 41 junior 
młodszy. Gabriela Hudyka ponownie 
potwierdziła dobrą dyspozycję 
zajmując 2 miejsce wśród juniorek. 
Patryk Piech w  kategorii junior 
zajął 23 miejsce. Jakub Solarz dobrą 
i równą jazdą wywalczył 12 miejsce 
w Elicie, 7 miejsce w U23, natomiast 
Albert Hudyka zajął 16 miejsce 
w Elicie i 10 miejsce w U23. W kate-
gorii żak, Mikołaj Rutka po dzielnej 
walce zameldował się na 12 pozycji. 
Najmłodsze dzieci brały udział 
w ciekawej formie wyścigu – fami-
lijnym, w której na punkty pracował 
zawodnik wraz z rodzicem. Nasz Klub 
reprezentowały 3 rodziny: Dawid Stel-
mach z mamą, Maja Dydyk z tatą oraz 
Paweł Janas z mamą. Rodziny zajęły 
odpowiednio: 4,5,6 miejsce. Gratu-
lacje dla rodziców, którzy – jak widać 
– lubią dobrą zabawę i chętnie wzięli 
udział w rywalizacji z niezłym skut-
kiem! Brawa również dla zawodników. 

5 maja w zmaganiach w Tyliczu 
młodsza część ekipy 4BIKE wyka-
zała się medalowo!!!! Na bardzo 
wymagającej trasie, w pięknym stylu 
Dawid Hudyka, Paweł Janas i Bartło-
miej Janas wywalczyli 1 miejsca 
w  swoich kategoriach. Świetnie 
pojechała również Gabriela Rutka, 
zajmując 3  pozycję, a  najmłodsi 
– wśród dużej konkurencji, na 
niespodziewanie wymagającej i dość 
trudnej, technicznej trasie – wywal-
czyli: 8 miejsce Maja Dydyk, 8 miejsce 
Dawid Stelmach i 12 miejsce Mikołaj 
Rutka. Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy i zapewniamy, że w dalszym 
ciągu mocno im kibicujemy, życząc 
jeszcze większych sukcesów. 

12-13 maja – weekend 
dobrych wiadomości!

Jakub Solarz zajął 3 miejsce 
w  jeździe indywidualnej na czas 
podczas Akademickich Mistrzostw 
Polski odbywających się w  odno-
wionym Parku Śląskim w Chorzowie, 
tym samym został 2 wicemistrzem 

Polski. Kuba jest przykładem czło-
wieka, który potrafi świetnie łączyć 
naukę z zainteresowaniami i pasjami. 
Wszak studenci słyną z tego, że czasu 
na przyjemności mają mało..., a Kuba 
udowadnia, że mimo wszystko można 
go znaleźć. Do tego osiągać takie 
wyniki! Jesteśmy bardzo dumni, że 
spośród 250 studentów, Kuba upla-
sował się tak wysoko. Gratulujemy! 
W niedzielę podczas wyścigu ze startu 
wspólnego Jakub znalazł się tuż za 
podium.

Grupa młodszych zawodników 
4BIKE z maratonu w Wierchomli 
wróciła bardzo zadowolona, bo ze 
złotymi medalami: Maja Dydyk, 
dla której ten etap Maratonu Kellys 
Cyklokarpaty już po raz drugi 
okazał się szczęśliwie zwycięski 
oraz Mikołaj Rutka, który zasko-
czył wszystkich swoją niezłą formą. 
Wyrazy uznania dla Gabrieli Rutki, 
która po długim dystansie przyje-
chała linię mety jako 2 w  swojej 
kategorii. Ogromne brawa również 
dla Pawła Janasa, który wykazał się 
nie lada wytrzymałością – wystar-
tował w kategorii hobby pod okiem 
swojego taty i 28 km pokonał jako 
pierwszy w swojej kategorii. Wiele 
wysiłku w start hobby musiał włożyć 
również Dawid Hudyka, co zaowo-
cowało dobrą, 5 pozycją, a  tuż za 
nim na metę wjechał Bartek Janas. 
Ogromne brawa dla wszystkich!!!! 

W niedzielę 13 maja odbyła się 
druga edycja Bike Atelier MTB 
Maraton w  Żywcu. Trasa wyścigu 
była selektywna oraz interwałowa. 
Nie brakowało wymagających siłowo 
podjazdów i trudnych technicznie 
zjazdów, czyli tego, co crossowcy 
lubią najbardziej… Nasi zawodnicy 
stanęli po raz pierwszy na starcie 
maratonów z tego cyklu zajmując: 
Gabriela Hudyka – 1 miejsce w swojej 
kategorii, 1 miejsce open wśród kobiet 
oraz 58 miejsce open na dystansie 
Hobby – 24 km. Patryk Piech zdobył 
11 miejsce w swojej kategorii i tym 
samym 53 miejsce open na dystansie 
Hobby – 24 km. Wiktor Hudyka – 
15 miejsce w swojej kategorii oraz 
38 miejsce open na dystansie PRO 
– 45 km.

W  tym samym czasie Albert 
Hudyka podziwiał Tatry, uczestni-
cząc w  wyczerpującym wyścigu – 
dla odmiany szosowym – Podhale 
Tour w  Czarnym Dunajcu. Trasa 
wiodła po malowniczych terenach 
i liczyła 85 km… Podobno widoki 
warte były każdej kropli wylanego 
potu. Albert zameldował się na mecie 
jako 3 w swojej kategorii (orlik) oraz 
25  w  kategorii open. To dopiero 
wynik! Brawo! 

Zarząd 
Four Bike
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R E K L A M A

MAWIPOL
F H U

Tuchów

tel. 14 65 25 949, kom. 668 176 330
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 68A
e-mail: mawipol@op.pl
 

Zapraszamy:
poniedziałek - piątek

od 10.00 do 18.00

•	 czyszczenie dywanów, wykładzin,  
tapicerki meblowej i samochodowej...

•	 czyszczenie parą...
•	 mycie okien, witryn...
•	 sprzątanie biur, lokali i gabinetów...
•	 odśnieżanie,  

mycie kostki brukowej...
•	 opieka nad grobami...
•	 inne podobne usługi...

Poleca usługi:

Pierwsze Pogórzańskie 
Biegi Rodzinne za nami! 

Fo
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JAROSŁAW  
MAKOWIEC 

W niedzielę 3 czerwca 
w Burzynie odbyły 
się Pogórzańskie 

Biegi Rodzinne zorganizo-
wane przez LKS Burzyn. 
O godz. 14.00 do rywalizacji 
przystąpiły dzieci, które 
walczyły w czterech katego-
riach wiekowych na czte-
rech dystansach. Na mecie 
wszystkie dzieci otrzymały 
medale i słodki poczę-
stunek, natomiast pierwsze 
trójki poszczególnych 
kategorii, tak dziewczynek, 
jak i chłopców, otrzymały 
nagrody rzeczowe.

W  biegach dla dzieci na starcie 
stanęło ponad 170 zawodniczek i zawod-
ników. Kiedy dzieci ukończyły swoją 
rywalizację na starcie stanęli dorośli, 
także w ramach Pogórzańskiego Biegu 
Rodzinnego na dystansie 5 km. Do 
rywalizacji przystąpiło 78 zawodniczek 
i zawodników. Pierwsze 2 km dystansu 
to podbieg, a następnie trasa już opadała 
i robiła się płaska. Wśród pań pierwsze 
miejsce zajęła Beata Winiarczyk-Jadach, 
druga na mecie była agnieszka Pasieka, 
a trzecia zawodnicza to Monika Pasiuta. 

Natomiast rywalizacje mężczyzn wygrał 
Grzegorz Polański, drugie miejsce zajął 
Marcin Kądzielawa, a trzecim zawod-
nikiem był Kamil Kołodziej. Wszyscy 
zawodnicy, którzy ukończyli zawody 
otrzymali pamiątkowy odlewany medal 
i posiłek regeneracyjny. Trzeba dodać, że 
biegi dla dzieci i dla dorosłych w ramach 
Pogórzańskich Biegów Rodzinnych były 
darmowe.

Wyniki i  relacje foto można 
zobaczyć na stronie projektu:  
www.biegimalopolska.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 
2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany 
przez LKS Burzyn.

Materiał współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020.

300+ Dobry start dla ucznia
Informujemy, że od  

1 sierpnia 2018 r.  
przyjmowane będą 

wnioski na nowy okres 
świadczeniowy 2018/2019 
o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych, 
świadczeń wychowawczych 
(500+), świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń z programu 
„Dobry start”.

Wnioski o powyższe świadczenia 
można będzie złożyć od 1 lipca 
2018 r. drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem platformy  
Emp@tia, ePUAP oraz bankowości 
elektronicznej.

Wszelkie informacje można 
uzyskać w  siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tuchowie – 
dział świadczeń rodzinnych, ul. Jana 
Pawła II 4, tel. 14 6510 169.

„Dobry start” dla ucznia 
300  złotych – tyle wynosi 

świadczenie „Dobry start” dla każdego 
uczącego się dziecka. Rząd ustanowił 
program, na podstawie, którego 
rodziny otrzymają raz w roku 300 zł 
na każde dziecko uczące się w szkole 
(szkole podstawowej, gimnazjum, 
szkole  p onadp o dst awowej 
i  ponadgimnazjalnej z  wyjątkiem 
szkoły policealnej i  szkoły dla 
dorosłych, szkole artystycznej, 
młodzieżowym ośrodku socjoterapii, 
specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym, specjalnym 
ośrodku wychowawczym i ośrodku 
rewalidacyjno-wychowawczym) – bez 
względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry start” 

przysługuje raz w  roku na 
rozpoczynające rok szkolny dzieci 
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia przez nie 
24 roku życia. Co ważne, rodzina 
będzie mogła liczyć na wsparcie 
niezależnie od posiadanego dochodu.

jak dostać świadczenie 
„Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy 
złożyć wniosek. Może to zrobić matka 
lub ojciec dziecka, opiekun prawny 
lub opiekun faktyczny dziecka, 
a w przypadku dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, 
osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o  świadczenie będą 

przyjmowane i  realizowane przez 
te same instytucje , które realizują 
obecnie świadczenie wychowawcze 
w  ramach programu „Rodzina 
500+”. Wnioski można złożyć drogą 
elektroniczną od 1 lipca 2018 r. lub 
w  wersji papierowej w  siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Tuchowie – dział świadczeń 
rodzinnych, ul. Jana Pawła II 4 od 
dnia 1 sierpnia 2018 r.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski 

o  świadczenie wychowawcze 
z  programu „Rodzina 500+” – 
będzie można składać już od 1 lipca 
online przez stronę Ministerstwa 

Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz 
przez bankowość elektroniczną, 
a  od 1  sierpnia droga tradycyjną 
(papierową).

Ważne! Wniosek należy 
złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma 
pomoc?

W przypadku wniosków złożonych 
w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę 
otrzymają nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych 
w kolejnych miesiącach gminy będą 
miały maksymalnie 2 miesiące od dnia 
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie 
i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świad-
czenie „Dobry start” w lipcu i sierpniu to 
gwarancja wypłaty świadczenia nie później 
niż do 30 września.

Uproszczona procedura
W  celu  uspraw nieni a 

i przyspieszenia procesu przyznawania 
wyprawki szkolnej zrezygnowano 
z konieczności wydania i doręczenia 
decyzji administracyjnej – będą one 
wydawane jedynie w  przypadku 
odmowy przyznania świadczenia, 
a  także w  sprawach nienależnie 
pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry start” jest 
zwolnione od podatku. Nie podlega 
egzekucji ani wliczeniu do dochodu 
przy ustalaniu prawa do świadczeń 
z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na 
dzieci uczęszczające do przedszkola 
oraz dzieci realizujące roczne 
przygotowania przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wszelkich informacji można 
uzyskać w  siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tuchowie – 
dział świadczeń rodzinnych, ul. Jana 
Pawła II 4, tel. 14 6510 169.
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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

maj-czerwiec 2018 | nr 5-6 (67-68)

"KULTURA OSADZONA  
W TRADYCJI -

POSZERZENIE OFERTY 
KULTURALNEJ  

NA OBSZARZE GMINY 
POPRZEZ REALIZACJĘ 

CZTERECH WYDARZEŃ"

SZCZEGÓŁY JUŻ WKRÓTCE NA STRONACH INTERNETOWYCH ORAZ NA PLAKATACH

DOZYNKI GMINNE
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R E K L A M A

GRZEGORZNIEMIEC 

Mundialowe szaleństwo 
opanowało cały świat! 
Stało się też tak 

w Tuchowie, gdzie została 
zorganizowana oficjalna 
Strefa Kibica.

Tuchowska Strefa Kibica działa 
w Ośrodku Rekreacji Dolina Białej, 
gdzie zostaną wyświetlone wszystkie 
mecze naszej reprezentacji oraz mecze 
wybrane przez organizatorów. Wyjąt-
kowo drugi mecz Polaków z Kolumbią 
zostanie wyświetlony w amfiteatrze 
miejskim. Serdecznie zapraszamy 
do wspólnego kibicowania. Razem 
bądźmy drużyną narodową!

W tym miesiącu nie obejdzie się 
bez hitów, niewątpliwe będą nimi 
Han Solo: Gwiezdne wojny – historie 
oraz Zimna Wojna. Pierwszy tytuł 
to kolejna odsłona filmu Gwiezdnne 
wojny. Tym razem młody Han Solo 
to autsajder, który podróżuje przez 
galaktykę swoim statkiem. Jak się 
później okazuje, na swojej trasie 
główny bohater napotka kilka osób, 
które mają wpływ na jego dalsze losy, 
w tym swojego drugiego pilota Chew-
baccę. Han Solo przemierza galaktykę, 
gdzie staje się przemytnikiem. Tak 
właśnie rodziła się legenda jednego 
z najbardziej kultowych bohaterów 
w historii kina, znanego z późniejszej 
sagi Gwiezdne wojny.

Drugi tytuł to Zimna wojna – 
nowe dzieło Pawła Pasikowskiego, 
laureata Oscara za film Ida. Historia 
wielkiej i  trudnej miłości dwojga 
ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą 
i  jednocześnie nie mogą bez siebie 
żyć. W tle wydarzenia zimnej wojny 
lat 50. w Polsce, Berlinie, Jugosławii 
i Paryżu. Odkryj, czym jest prawdziwa 
miłość…

Wakacje rozpoczniemy filmami 
dla najmłodszych widzów. Już 
13 lipca na ekrany kinowe wejdzie 
druga część filmu Iniemamocni 2.  
Tym razem na widzów czekają 
zmiany. Główni bohaterowie zmie-
nili swoje życie, Helen spełnia się 
zawodowo podejmując pracę w lidze 
antyprzestępczej, natomiast jej mąż 
Bob zostaje w domu z dziećmi. Ta 
nowa sytuacja przerosła wszystkich 
domowników, nie ułatwia w  tym 
młody Jack, który posiada nadprzyro-
dzone zdolności. Tym razem rodzina 
Iniemamocni musi się zjednoczyć 
i pokonać szwarccharakter. Może to 
być trudne zadanie, nawet dla takiej 
rodzinki, o czym przekonamy się już 
na premierze.

Do zobaczenia w kinie Promień 
i  w  Tuchowskiej Strefie Kibica! 
Spotkajmy się! Razem twórzmy 
kulturę Tuchów! 

Serdecznie zapraszamy!!!

   Han Solo: Gwiezdne 
wojny – historie 

Han Solo (Alden Ehrenreich) to 
autsajder, który podróżuje przez 
galaktykę swoim statkiem. Podczas 
śmiałych eskapad w głąb przestęp-
czego półświatka poznaje wspania-
łego Chewbaccę (Joonas Suotamo), 

s w o j e g o 
d r u g i e g o 
p i l o t a . 
Spotyka też 
uzależnionego 
od hazardu 
Lando Calris-
siana (Donald 
G l o v e r ) . 
Wyprawa ta 
ukształtuje go 

na jednego z największych boha-
terów sagi „Gwiezdnych wojen”.

Seanse: 
18 czerwca – 20 czerwca
godz. 17:00 – wersja 3D dubbing 
godz. 19:30 – wersja 2D napisy
22 czerwca – 27 czerwca
godz. 17:00 – wersja 2D dubbing 
godz. 19:30 – wersja 3D napisy

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

  Odlotowy nielot
W r a z 

z  nadejściem 
wiosny z jajka 
w y k l u w a 
się pisklak 
F r a n e k . 
R e z o l u t n y 
ptak szybko 
dorasta, ale 
w   prze c i -
wieństwie od 
rówieśników, 

ciągle nie może nauczyć się latać. 
Wkrótce poznaje Julkę, swoją 
rówieśniczkę, do której jego ptasie 
serce bije najszybciej jak tylko 
potrafi. Nadchodzą jednak kłopoty! 
W trakcie jednej z  lekcji fruwania 
Franek zostaje porwany przez wiej-
skiego kocura i uznany za zaginio-
nego. Po wielu dniach poszukiwań, 
jego rodzina pogodzona ze stratą, 
migruje do ciepłych krajów. W sercu 
ukochanej Julki wciąż jednak tli się 
nadzieja. Frankowi udaje się uciec, 
niestety za późno. By przetrwać 
zimę, musi dotrzeć do słynnej 
Rajskiej Doliny. W  wędrówce 
do legendarnego miejsca, gdzie 
nieloty zimują, wspiera go Gwidon 
– sprytna, choć nieco zarozumiała 
pardwa górska. Ich tropem podąża 
jednak niebezpieczny sokół – Cień. 
Czy Frankowi uda się osiągnąć cel? 
Czy wybierze bezpieczne schro-
nienie w dolinie, czy też znajdzie 
w sobie odwagę do latania i wyruszy, 
aby odnaleźć ukochaną?

Seanse: 
Wersja 3D 
22 czerwca – 27 czerwca
godz. 10:00*, 15:00

Seanse: 
Wersja 2D 
29 czerwca – 4 lipca
godz. 10:00*, 15:00

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

   Zimna wojna
Historia wielkiej i  trudnej 

miłości dwojga ludzi, którzy nie 
potrafią być ze sobą i  jedno-
cześnie nie mogą bez siebie żyć. 
W tle wydarzenia zimnej wojny lat 
50. w Polsce, Berlinie, Jugosławii 
i Paryżu.

Seanse: 
Wersja 2D 
29 czerwca – 
4 lipca godz. 
17:00

CENY 
BILeTóW 
2D: 
normalny 
16 zł, 

ulgowy 14 zł, grupowy 12 zł

  Ocean’s 8
P i ę ć 

lat ,  osiem 
m i e s i ę c y , 
1 2  d n i . . . 
D o k ł a d n i e 
tyle czasu 
zajęło Debbie 
Ocean (Sandra 
B u l l o c k ) 
zaplanowanie 
największego 
skoku w  jej 

życiu. Do jego realizacji potrzebuje 
pomocy najlepszych specjalistów 
w swoim fachu. Szczególnie swojej 
wspólniczki Lou Miller (Cate Blan-
chett). W ekipie najlepszych z najlep-
szych znalazły się: jubilerka Amita 
(Mindy Kaling) i oszustka uliczna 
Constance (Awkwafina). Dołączyły do 
nich paserka Tammy (Sarah Paulson), 
hakerka Nine Ball (Rihanna) oraz 
projektantka mody Rose (Helena 
Bonham Carter). Celem jest warty 
około 150 milionów dolarów diamen-
towy naszyjnik. Podczas imprezy 
roku – Gala Met, będzie go miała 
na sobie światowej sławy aktorka 
Daphne Kluger (Anne Hathaway). 
Plan wygląda perfekcyjnie, jednak 
nie ma w nim miejsca na najdrob-
niejszy błąd. Zwłaszcza jeśli dziew-
czyny chcą niepostrzeżenie wynieść 
z gali diamenty warte 150 milionów 
dolarów… i to na oczach wszystkich 
zebranych. 

Seanse: 
Wersja 2D z napisami 
29 czerwca – 4 lipca godz. 19:30

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

   Wyszczekani
M a x , 

pracujący dla 
policji rottwe-
iler, samotnik 
w typie macho, 
zostaje wysłany 
na prestiżową 
wystawę psów, 
by zbadać 
t a j e m n i c z ą 
sprawę zwią-
zaną z  niele-

galnym handlem zwierzętami. Niestety, 
zostaje tam wysłany wraz ze swym 
partnerem – człowiekiem, co rodzi 
mnóstwo zaskakujących i zabawnych 
sytuacji.

Seanse: 
Wersja 2D
6 lipca – 11 lipca 
godz. 10:00*, 15:00

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

  I że Ci nie odpuszczę 
Komedia romantyczna nie do zapo-

mnienia! Kate to samotna matka, która 
nie poddaje się przeciwnościom losu. 
Pracuje na dwie zmiany, prowadzi 
dom i  uczy się do egzaminów, by 
dostać wymarzoną pracę. Tymczasem 

zostaje zatrud-
niona do sprzą-
tania jachtu, 
n a l e ż ą c e g o 
do playboya 
oto czonego 
supermodel-
kami i  służbą. 
Choć Leo jest 
d z i e d z i c e m 
w i e l k i e j 
fortuny, nie 

zamierza zapłacić jej ani grosza. Kate 
dostaje szansę rewanżu, gdy w trakcie 
nocnej imprezy rozpieszczony milioner 
wypada za burtę i traci pamięć. Prze-
konuje go, że od lat są małżeństwem 
i  wprowadza w  „prawdziwe życie” 
budowlańca z trójką dzieci. Sytuacja 
szybko wymyka się jej spod kontroli, 
bo beztroski macho zaczyna doskonale 
odnajdywać się jako tata i obowiązkowy 
mąż. Tymczasem Kate, ku swojemu 
zaskoczeniu, coraz bardziej ulega jego 
urokowi.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
6 lipca – 11 lipca godz. 17:00

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

   jurassic World: upadłe 
królestwo

M i n ę ł y 
cztery lata, od 
kiedy luksu-
sowy park 
r o z r y w k i 
Jurassic World 
został zdewa-
stowany przez 
d i n o z a u r y 
i  zamknięty. 
Isla Nublar 

jest dziś opuszczona przez ludzi, 
a dinozaury, które przetrwały, próbują 
poradzić sobie w dżungli same. Kiedy 
uśpiony dotąd wulkan budzi się do 
życia, Owen (Chris Pratt) i Claire 
(Bryce Dallas Howard) za wszelką 
cenę chcą uratować pozostałe przy 
życiu stwory. Owen próbuje odnaleźć 
Blue, zaginionego raptora, którego 
wychował; dla Claire ocalenie dino-
zaurów staje się najważniejszą misją. 
Kiedy przybywają na wyspę, wulkan 
zaczyna już wyrzucać z siebie deszcz 
lawy; Claire i Owen odkrywają spisek 
mający przywrócić Ziemię do stanu, 
którego nie widzieliśmy od czasów 
prehistorycznych.

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem
6 lipca – 11 lipca godz. 17:00
CeNY BILeTóW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

   Iniemamocni 2 
W rodzinie Iniemamocnych przy-

szła kolej na zmiany! Podczas gdy 
Helen rozwija swoją karierę zawodową, 

jej mąż Bob 
zostaje w domu 
z  dziećmi, 
r e a l i z u j ą c 
się w  zaciszu 
d o m o w y c h 
pieleszy. Ta 
nowa sytuacja 
jest trudna dla 
wszystkich, 
a  pączkujące 
nadprzy ro -

dzone zdolności małego Jack-Jacka 
nie czynią jej łatwiejszą. Kiedy kolejny 
szwarccharakter planuje genialny 
i niebezpieczny spisek, cała rodzina Inie-
mamocnych musi ponownie zjednoczyć 
siły, aby stawić czoła nowemu wyzwaniu. 
Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić – 
nawet dla Iniemamocnych.

Seanse: 
13 lipca – 18 lipca
godz. 10:00*, 17:30 – wersja 3D 
dubbing
godz. 15:00 – wersja 2D dubbing

20 lipca – 25 lipca
godz .  10 :00* ,  17 :30 
– wersja 2D dubbing 
godz. 15:00 – wersja 3D dubbing
*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

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

   Pozycja obowiązkowa
C z t e r y 

w i e l o l e t n i e 
przy j ac ió łk i 
raz w miesiącu 
spotykają się 
w stworzonym 
na  własny 
użytek klubie 
czytelniczym. 
N i e j e d n o 
już w  życiu 
widziały, prze-

czytały i przeżyły, ale Pięćdziesiąt twarzy 
Greya okaże się w ich przypadku pozycją 
wyjątkowo inspirującą. Początkowo 
nieco onieśmielone, szybko dają się 
zauroczyć Christianowi Greyowi i jego 
zmysłowej pomysłowości. A ponieważ, 
jak wiadomo, życie jest krótkie, panie 
postanawiają nie tracić czasu i odkryć 
nowe twarze miłości. I choć z pewnością 
nie każdy facet to Grey, to niejednemu 
warto dać szansę…

Seanse: 
Wersja 2D z napisami 
13 lipca – 18 lipca godz. 19:45

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

M u n d i a l o w y  c z a s

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien
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   uprowadzona księż-
niczka

R e m i k 
i  Miłka są dla 
siebie stwo-
r z e n i .  O d 
p i e r w s z e j 
chwili wiedzą, 
że nic nie może 
ich rozdzielić, 
nawet fakt, że 
ona jest księż-
niczką, a  on 

skromnym wędrowcem. Ich szczęście 
szybko jednak zmąci podstępny plan 
złego czarownika, który pragnąc zdobyć 
nieśmiertelność porywa Miłkę. Wierzy, 
że pomoże mu ona w pewnym czarno-
księskim magicznym rytuale. Remik 
wraz z kompanią zwariowanych zwie-
rzaków, rusza ukochanej z odsieczą. 
Czeka go długa droga pełna niebez-
pieczeństw, naszpikowana czarami, 
pułapkami i setką kłopotów.

Seanse: 
Wersja 2D
27 lipca – 1 sierpnia godz. 10:00*, 
15:00

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

   Przebudzenie dusz
Sceptyczny 

wobec zjawisk 
paranormal-
nych profesor 
G o o d m a n 
otrzymuje list. 
Ta j e m n i c z a 
notka wydaje 
się być napi-
sana zza grobu. 
W i a d o m o ś ć 
jest autorstwa 

jego dawnego przełożonego – Char-
lesa Camerona. Człowiek ten zaginął 
15 lat temu i został uznany za martwego. 
Cameron twierdzi jednak w  liście, że 
potrzebuje pomocy Goodmana, aby 
wspólnie rozwiązać trzy tajemnicze 
sprawy, których nie udało się rozwi-
kłać od lat. W trakcie śledztwa, profesor 
spotyka na swojej drodze trójkę osób 
nawiedzanych przez duchy. Każda 
z  nich opowiada mu swoją straszną 
historię. Jednak to nie opowieści same 

w sobie będą najbardziej przerażające, 
tylko prawda kryjąca się za nimi wszyst-
kimi.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
20 lipca – 25 lipca godz. 19:45

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

   Czego sobie życzy 
kobieta

S e n n a 
Burges (Sharon 
Stone) jest 
projektantką 
mody, ale jej 
życie dalekie 
jest od wyma-
r z o n e g o 
ideału. Mimo 
że umawia się 
z  młodszymi 
mężczyznami – 

nie może znaleźć właściwego partnera, 
z którym chciałaby spędzić resztę życia. 
Nawet pomoc w  poznawaniu nowych 

kandydatów, którą zajmuje się jej najlepsza 
przyjaciółka nie przynosi oczekiwanego 
rezultatu. Wszystko się zmienia, gdy 
w dniu swoich urodzin poznaje przystoj-
nego Adama (Tony Goldwyn). Co prawda 
nie jest wymarzonym przez bohaterkę 
sławnym aktorem, ani gwiazdą rocka, ale 
Senna znajduje w nim coś fascynującego. 
Kiedy spotkanie dobiega końca, oboje 
myślą, że już nigdy się nie zobaczą. Nic 
bardziej mylnego – dokładnie rok później, 
w   dniu 
kolejnych 
u r o d z i n 
Senny – 
ona i Adam 
w p a d a j ą 
na siebie 
ponownie. 
Czy tym 
razem im się 
uda? Życie, 
p o dobnie 
jak urodzi-
n o w e 
p r e z e n t y 
– pełne 
jest niespo-
dzianek!

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
27 lipca – 1 sierpnia godz. 17:00

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

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

WIELKI ODPUST 
TUCHOWSKI2018

S ł u ż e b n i c o  D u c h a  Ś w i ę t e g o  w s p i e r a j  n a s

WIECZORY MARYJNE
30 czerwca – Koncert strażackich orkiestr dętych
1 lipca – Koncert Zespołu „Pokolenia”
2 lipca – Koncert Sanktuaryjnego Chóru
3 lipca – Koncert Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej
4 lipca – Koncert  Zespołu „Servi Domini Cantores”
5 lipca – Koncert patriotyczny chóru „Gaude”
6 lipca – Czuwanie nocne dla młodzieży 
7 lipca – Modlitwa różańcowa na dróżkach maryjnych
8 lipca – Koncert Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej 

CZUWANIE NOCNE MŁODZIEŻY 
6 lipca od godz. 20.00 do 23.00

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA  
od godz. 6.30 do 19.30 (dzień powszedni)

od godz. 5.00 do 19.30 (niedziele)

T R A N S M I S J E :
Radio Maryja  –  3 lipca godz. 15.00 
RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz – 

8 lipca godz. 11.00

ZAKOńCZENIE ODPUSTU
niedziela 8 lipca 

godz.    18.30

ROZPOCZęCIE ODPUSTU
sobota 30 czerwca

    godz. 18.00

CODZIENNIE
  6.00 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu 
  i Eucharystia  (UWAGA!!! 5.00 – niedziele)
  6.30 – Godzinki ku czci NMP
  7.00 – Eucharystia (prymaria)
  8.40 i 10.40 – Modlitwy o powołania
  9.00 – Eucharystia (wotywa)
11.00 – Eucharystia – suma z procesją eucharystyczną
14.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.00 – Eucharystia 
16.30 – Różaniec na dróżkach różańcowych 
17.15 – Droga krzyżowa na dziedzińcu sanktuaryjnym
18.00 – Nieszpory Maryjne 
  (wtorek: Nabożeństwo do św. Gerarda; 
  środa: Nieustanna Nowenna)
18.30 – Eucharystia z procesją eucharystyczną
20.00 – Wieczór Maryjny 

3 0  c z e r w c a  ( S O B O Ta )   Służebnico Ducha Świętego wSpieraj naS
 18.00 – Rozpoczęcie odpustu 
    Pielgrzymka strażaków, policjantów i orkiestr dętych

1  l i p c a  ( N i e D z i e l a )   Służebnico Ducha Świętego wSpieraj naS w przyjęciu jego Darów
   9.00 – Pielgrzymka przedstawicieli samorządu terytorialnego
 11.00 – Pielgrzymka żołnierzy AK, kombatantów, żołnierzy represjonowanych i Rycerzy Kolumba
 15.00 – Pielgrzymka rowerzystów, motocyklistów i kierowców
 18.30 – Pielgrzymka uczestników Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę

2  l i p c a  ( p O N i e D z i a Ł e K )     Służebnico Ducha Świętego wSpieraj naS w Darze mąDroŚci
   9.00 – Pielgrzymka Grup Modlitewnych Ojca Pio
 11.00 – Pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych, służby zdrowia oraz pracowników CARITAS i DPS
 15.00 – Pielgrzymka osób konsekrowanych
 18.30 – Pielgrzymka Akcji Katolickiej 

3  l i p c a  ( w T O r e K )       Służebnico Ducha Świętego wSpieraj naS w Darze rozumu
 11.00 – Pielgrzymka przyjaciół misji zagranicznych i wspierających misje 
 15.00 – Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci i błogosławieństwo małych dzieci
 18.30 – Pierwsza pielgrzymka matek w stanie błogosławionym i małżeństw pragnących potomstwa

4  l i p c a  ( Ś r O D a )     Służebnico Ducha Świętego wSpieraj naS w Darze raDy
   9.00 – Pielgrzymka emerytów i rencistów
 11.00 – Pielgrzymka rolników i pszczelarzy
 15.00 – Pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej oraz Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego
 18.30 – Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

5  l i p c a  ( c z wa r T e K )    Służebnico Ducha Świętego wSpieraj naS w Darze męStwa
   9.00 – Pielgrzymka nauczycieli i pracowników oświaty 
 11.00 – Pielgrzymka kapłanów diecezjalnych i ojców redemptorystów przeżywających 

   jubileusz 50 lat kapłaństwa oraz kapłanów seniorów i kapłanów z dekanatu Tuchowskiego
 15.00 – Pielgrzymka Dziewczęcej Służby Maryjnej, scholi, ministrantów i lektorów
 18.30 – Pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Kręgów Kościoła Domowego, 

   Poradnictwa Rodzinnego oraz małżeństw przeżywających jubileusze

6  l i p c a  ( p i ĄT e K )   Służebnico Ducha Świętego wSpieraj naS w Darze umiejętnoŚci
   9.00 – Pielgrzymka Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
 15.00 – Pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych, służby zdrowia oraz pracowników CARITAS i DPS      
 18.30 – Pielgrzymka czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czcicieli Niepokalanego Serca NMP, 
    Róż Różańcowych oraz przyjaciół Radia Maryja

7  l i p c a  ( S O B O Ta )    Służebnico Ducha Świętego wSpieraj naS w Darze pobożnoŚci
   9.00 – Pielgrzymka kapłanów diecezjalnych i ojców redemptorystów 
    przeżywających jubileusz 25 lat kapłaństwa
 11.00 – Pielgrzymka kolejarzy
 15.00 – Pielgrzymka dzieci i błogosławieństwo małych dzieci
 18.30 – Pielgrzymka leśników, myśliwych i pracowników parków krajobrazowych

8  l i p c a  ( N i e D z i e l a )     Służebnico Ducha Świętego wSpieraj naS w Darze bojaźni bożej
 11.00 – Pielgrzymka ludzi pracy, pracujących za granicą, bezrobotnych 
    oraz przedsiębiorców i pracodawców
 18.30 – Eucharystia w intencji dobroczyńców klasztoru i sanktuarium w Tuchowie

w roku jubileuszy
125-lecia przybycia redemptorystów do Polski

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości


