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Burmistrz 
Tuchowa
Magdalena 
Marszałek 
podsumowuje 
pierwszy 
miesiąc 
urzędowania

Był to czas bardzo 
intensywny, wypeł-
niony pracą, wieloma 

spotkaniami; zapadło wiele 
ważnych decyzji istotnych 
dla gminy oraz jej miesz-
kańców.
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Bożonarodze-
niowe jarmarki 
i kiermasze

W przedświąteczny czas 
w mieście i gminie 
Tuchów odbywały 

się bożonarodzeniowe 
jarmarki i kiermasze. Miały 
one charakter charytatywny, 
a zebrane środki finansowe 
zostaną przeznaczone dla 
potrzebujących.

Mieszkańcy gminy Tuchów 
chętnie włączali się w te akcje, otwie-
rali swe hojne serca i nie szczędzili 
ofiar. A jak mawiał św. Jan Paweł II: 
Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.
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W połowie 
grudnia 
na 

tuchowskim 
rynku tuż przy 
budynku ratusza 
zamontowana 
została Ławka 
Niepodległości, 
upamiętniająca 
100. lecie odzy-
skania przez Polskę Niepod-
ległości. Ławka multime-
dialna została wykonana  
i zamontowana dzięki 
dotacji z Ministerstwa 
Obrony Narodowej.

Projekt ministerstwa dotyczy 
budowy takich ławek w całej Polsce. 
Gmina Tuchów również przystąpiła do 
tego konkursu i ostatecznie wniosek 
o dotację został rozpatrzony pozy-
tywnie. Założeniem tego zadania jest, 
aby w sposób godny upamiętnić polską 
państwowość. Ma także walory eduka-
cyjne oraz praktyczne. 

Siedząc na ławce, każdy może zapo-
znać się z najważniejszymi wydarze-
niami, które doprowadziły do odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Ławka służy popularyzacji historii 
naszego regionu – dzięki niej można 
odsłuchać nagrań, dotyczących naszej 
przeszłości. Duży nacisk postawiono na 
nowoczesność – są więc fotokody QR, 
które umożliwią ściągnięcie materiałów 
historycznych oraz ułatwienia, takie jak 
ładowarki urządzeń mobilnych oraz 
hot-spot WiFi. Ławka jest podświetlana 
systemem LED. Forma i kolor ławki 
nawiązują do czystej kartki papieru, 
na której zapisane jest ręką marszałka 
słowo „Niepodległa”. Dlatego ławka 
jest taka skromna, tą bryłą, tą rzeźbą 
są ludzie, którzy na niej siadają.

Całkowity koszt realizacji projektu 
wyniósł 27 700 zł, z czego 22 160 zł 
pochodzi ze środków Ministerstwa 
Obrony Narodowej.

Szanowni Mieszkańcy,
Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym czasem, 

dającym chwilę wytchnienia,  
tak bardzo potrzebną w dzisiejszym świecie.  

Niech te Święta obfitują w chwile  
spędzone w ciepłym, rodzinnym gronie,  

w radosnej atmosferze życzliwości  
i wzajemnego zrozumienia. 

Niech nowo narodzony Jezus obdarzy Państwa 
łaską Bożą w nadchodzącym nowym,  

2019 roku. 

Wesołych Świąt! 

Na ten cudowny czas Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu pełnych miłości

spotkań przy wigilijnym polskim stole, 
szczęśliwych chwil spędzonych z najbliższymi;

zdrowia, radości, ludzkiej dobroci, niosącego 
pokój błogosławieństwa Bożej Dzieciny,

a także pielęgnowania tradycji  
dzielenia się opłatkiem,  

wybaczania i bycia ze sobą, 
dzięki którym wzrasta w siłę  

nasza kultura.
W nadchodzącym  

Nowym Roku 2019 
wszelkiej pomyślności 

i realizacji zamierzonych celów.

Dyrekcja i pracownicy  
Domu Kultury w Tuchowie

oraz Redakcja  
„Kuriera Tuchowskiego”Burmistrz Tuchowa 

Magdalena Marszałek 

życzy
Michał Wojtkiewicz
Poseł na Sejm RP Przewodniczący Rady Miejskiej  

Stanisław Obrzut

ŻYWE JASEŁKA 
W BAZYLICE 
MNIEJSZEJ 

26, 28, 29, 30 GRUDNIA 
2018 R. 

GODZ. 17.00 

ZAPREZENTUJE 
WSPÓLNOTA 
CENACOLO

PIERWSZY RAZ  
W TUCHOWIE

SYLWESTER NA 
TUCHOWSKIM 

RYNKU 
31 GRUDNIA

2018  R.

GODZ. 21.30 

POPROWADZI DJ KRISS 

BĘDĄ ŻYCZENIA 
BURMISTRZA 

TUCHOWA, 
TOAST I POLONEZ

II TUCHOWSKI 
ORSZAK 

TRZECH KRÓLI 
6 STYCZNIA 

2019 R. 

GODZ. 10.00 

ROZPOCZNIE SIĘ 
MSZĄ ŚW., A PO NIEJ 

WYRUSZY Z KOŚCIÓŁA 
ŚW. JAKUBA ULICAMI 
MIASTA DO BAZYLIKI 

MNIEJSZEJ

CHARYTATYWNY 
KONCERT  

DLA NADZIEI
 19 STYCZNIA 

2019 R.

GODZ. 16.00 
ZAGRAJĄ 

LUBASZOWIANIE, 
ATRIA I POKOLENIA, 

A 20 STYCZNIA 
TEŻ O GODZ. 16.00 
ORKIESTRA DĘTA  

Z ŻUROWEJ

Biblioteka Publiczna w Tuchowie 
druga w Małopolsce 
i piętnasta w Polsce! 

Instytut Książki oraz 
redakcja gazety 
„Rzeczpospolita” ogłosiły 

w listopadzie wyniki 
ósmej edycji Rankingu 
Bibliotek. Oceniano pracę 
750 bibliotek publicznych 
z całej Polski z wszystkich 
gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich oraz miast 
(z wykluczeniem miast 
na prawach powiatu). 
Biblioteka Publiczna 
w Tuchowie znalazła się 
w czołówce bibliotek, 
zajęła drugie miejsce 
w województwie 
małopolskim, 
a piętnaste w całej Polsce.

Przy ocenie brano pod uwagę 
wiele parametrów. Oceniano między 
innymi wielkość powierzchni biblio-
teki, średnie zatrudnienie, czas pracy 
placówki, wielkość księgozbioru, 
zakup nowości, udostępnianie księ-
gozbioru oraz to, jak samorząd 

gminny wspiera finansowo placówki 
biblioteczne. Przyznawano punkty 
za udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych oraz za dostęp do tytułów 
prasowych i nowych mediów. Punkty 
można było również uzyskać za dzia-
łalność edukacyjno-kulturalną biblio-
teki, a także za dobre wyniki dostępne 
na stronie Głównego Urzędu Staty-

stycznego.
Dyrektor Biblio-

teki  Publ icznej 
w Tuchowie Bożena 
Wrona tak podsu-
mowuje tak wspa-
niały wynik: To dla 
nas ogromny sukces, 
napawający dumą 

i satysfakcją z dobrze wykonywanej 
pracy na rzecz naszego środowiska 
lokalnego. Radość jest tym większa, iż 
udało się nam to po raz drugi, cztery 
lata temu mieliśmy pierwsze miejsce 
w województwie i dwunaste w kraju.

Redakcja „Kuriera Tuchowskiego” 
gratuluje sukcesu, życzy kolejnych 
sukcesów i wielu czytelników!
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Drodzy Darczyńcy

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 
Roku 2019 składamy 

najserdeczniejsze życzenia 
radości i obfitych łask od 

Dzieciątka Jezus

W imieniu Stowarzyszenia 
Rodziców i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych „Nadzieja” 
– prezes Marian Gut

Stowarzyszenie Rodziców 
i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 
„Nadzieja” składa 

serdeczne podziękowanie 
Członkom Koła Pszczelarzy 

za podarowanie 
29 ½ l miodu dla osób 
niepełnosprawnych. 

Dziękujemy za tradycyjny 
gest dobroci, także 
za pamięć o naszym 

stowarzyszeniu w różnych 
akcjach charytatywnych.

Prezes Stowarzyszenia 
„Nadzieja” – Marian Gut

Składamy serdeczne 
podziękowanie 

Darczyńcom Drugiego 
Balu Charytatywnego na 
rzecz budowy ośrodka 

opiekuńczo-mieszkalnego 
dla podopiecznych 

stowarzyszenia.  
Z akcji charytatywnej 

stowarzyszenie uzyskało 
kwotę 49 500 zł.

Serdecznie dziękujemy. By wszystko się nam rozplątało,  
Węzły, konflikty, powikłania.  

Oby się wszystkie trudne sprawy  
Porozkręcały jak supełki… 

                      ks. J. Twardowski

Spokoju i wielu radości 
w te Święta

oraz w nowym 
– 2019 – roku

sympatykom naszej szkoły

życzy

społeczność szkolna CKZiU 
w Tuchowie

Wszystkim, Wszystkim,
szczęśliwych, radosnych i błogosławionych
świąt Bożego Narodzenia
oraz pięknego, owocnego,
jednym słowem wspaniałego 2019 roku!

życzą
Pszczelarze i Zarząd Koła Pszczelarzy w Tuchowie

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, 
radości ze spotkań z najbliższymi 

oraz realizacji wielu nowych projektów  
w 2019 roku 

życzą 
Zarząd oraz Pracownicy Biura 

Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

W ten świąteczny czas 
niech prosto z serc naszych 

niesie się kolęda miłości, pokoju i dobra…
Życzymy Państwu zdrowych, radosnych, 

pełnych bliskości, ciepła, 
wzajemnego zrozumienia 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszystkiego najlepszego 
w Nowym Roku 2019

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Tuchowie
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Pełnego spokoju 
i radości okresu 
świątecznego, 

zaś na Nowy Rok 
pomyślności

i wielu sukcesów. 
Wszystkiego dobrego! 

życzy 

Sanktuaryjna Orkiestra 
Dęta w Tuchowie



We wtorek 11 grudnia 
zastępca burmistrza 
Tuchowa Wiktor 

Chrzanowski uczestniczył  
w Dniu Powietrza w ramach 
konferencji klimatycznej 
Organizacji Narodów 
Zjednoczonych COP24 
w Katowicach. 

W pawilonie polskim odbyło się 
wydarzenie pn. „Działania, finan-
sowanie, technologie dla czystego 
powietrza”, w ramach którego prezen-
towany był m.in. rządowy program 
„Czyste powietrze”.

Spotkanie rozpoczął minister 
środowiska Henryk Kowalczyk oraz 
minister przedsiębiorczości i techno-
logii Jadwiga Emilewicz. Oboje zapew-
nili, że problem zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce jest problemem 
priorytetowym do rozwiązania. 

Podczas dyskusji na temat 
programu „Czyste powietrze” padły 
ważne postulaty m.in. o  uprosz-
czenie procesu składania wniosków 
i o zintensyfikowanie działań związa-
nych z weryfikacją wniosków. 

Przypomnijmy, że program „Czyste 
powietrze” umożliwia pozyskanie dofi-
nansowania na termomodernizację 
domów jednorodzinnych i wymianę 
źródeł ciepła. Wnioski można składać 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Krakowie oraz Oddziale WFOŚiGW 
w Tarnowie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

Kontakt w  sprawie programu 
„Czyste powietrze”:
Janusz Sułowski
tel. 785 855 603
janusz.sulowski@wfos.krakow.pl

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY 
WFOŚiGW w Tarnowie
al. Solidarności 5 – 9, pok.404
33-100 Tarnów
kontakt: Marcin Ciurej
tel. 507 248 316,
e-mail: marcin.ciurej@wfos.krakow.pl
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Szanowni Mieszkańcy!
Mija właśnie pierwszy 

miesiąc mojego 
urzędowania. Był to 

czas niezwykle intensywny, 
wypełniony spotkaniami 
zarówno w ratuszu, jak 
też w wielu instytucjach 
i urzędach, przynoszący 
równocześnie konkretne 
korzyści.

Najważniejszą i  najtrudniejszą 
sprawą, którą udało się rozwiązać, 
było wydanie przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. pozytywnego stano-
wiska, w którym uznała, że propo-
nowany projekt wiaduktu nad linią 
kolejową można przekazać do uzgod-
nienia bez konieczności uzyskiwania 
odstąpienia od przepisów prawa regu-
lującego funkcjonowanie przejazdów 
kolejowo-drogowych. Zaakceptowane 
rozwiązanie jest najkorzystniejszym 
dla mieszkańców i inwestora, Woje-
wództwa Małopolskiego oraz part-
nera, Gminy Tuchów. Oznacza to, 
że dalsze prace projektowe ruszają 
pełną parą. Z  ramienia Gminy 
Tuchów rozpoczynamy niebawem 
cykl spotkań i konsultacji z mieszkań-
cami w celu przekazania im rzetelnej 
informacji oraz wysłuchania ich uwag, 
opinii. 

Warto również przekazać infor-
mację, która z pewnością wszystkich 
Państwa ucieszy. Stawki podatków 

i opłat lokalnych pozostawiamy na 
dotychczasowym poziomie. Rada 
Miejska uchwaliła również dopłaty 
do wody i  ścieków do 2021 roku. 
W tym okresie cena końcowa wody 
i ścieków, którą pokrywają miesz-
kańcy, nie wzrośnie.

W  najbliższych dniach zakoń-
czymy prace na ul. Kolejowej zwią-
zane z realizacją projektu Park&Ride, 
dofinansowanego ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. Dzięki 
temu ulica Kolejowa i jej otoczenie 
zyska zupełnie nową funkcjonalność, 
nie zapominając o  jakże ważnych 
walorach estetycznych. 

Działalność tuchowskiego samo-
rządu nie skupia się wyłącznie na 
inwestycjach. Bardzo ważne miejsce 
zajmuje walka o  czyste powie-
trze. Choć problem jest ogromny 
i  dotyka całego kraju, będziemy 
podejmować jak najwięcej inicjatyw 
i działań, aby systematycznie zmniej-
szać zanieczyszczenie. Dlatego też 
zdecydowaliśmy się na przeprowa-
dzanie kontroli kotłów przez cały 
okres grzewczy. Połączyliśmy je 
z  edukacją i  zaproszeniem Miesz-
kańców do wspólnego działania. 
Tylko wspólna praca pozwoli nam 
osiągnąć cel. To wszystko po to, aby 
nasze dzieci i  przyszłe pokolenia 
dorastały i starzały się w zdrowym 
i czystym środowisku. W tym miejscu 

serdecznie dziękuję za życzliwe przy-
jęcie pracowników urzędu, którzy 
odwiedzają Państwa domy. Spotka-
liśmy się z pełnym zrozumieniem, 
co utwierdza nas w przekonaniu, że 
właśnie tak powinniśmy postępować 
i tego od nas oczekujecie.

Zdajemy sobie sprawę z  tego, 
że kontrole kotłów to tylko jeden 
element walki ze smogiem. Przede 
wszystkim nie likwiduje przyczyn 
zanieczyszczenia, bo ograniczenie 
smogu można osiągnąć wyłącznie 
przez wymianę instalacji grzewczych 
i  kotłów niespełniających norm, 
docieplanie budynków i wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii. 
Takie działania również będziemy 
kontynuować i rozpoczynać kolejne. 
W pierwszym półroczu 2019 r. liczba 
kotłów wymienionych na terenie 
naszej gminy w ramach rozpoczę-
tego w  ubiegłych latach projektu 
unijnego wyniesie ponad 100 sztuk. 
Przystąpimy również do pilotażo-
wego programu Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii „STOP 
SMOG”. Programem zostało objętych  
36 gmin z Polski, w tym właśnie nasza 
gmina, Tuchów. W ramach programu 
najbiedniejsze rodziny przystąpią do 
termomodernizacji domów wraz 
z wymianą kotłów, a poziom dofi-
nansowania będzie sięgał do 90%. 
W 2019 roku rozpoczniemy realizacje 
partnerskiego programu koordyno-

wanego przez Stowarzyszenie Zielony 
Pierścień Tarnowa, mającego na celu 
pozyskanie dla mieszkańców środków 
na instalacje fotowoltaiczne.  

Być może drobna, ale znacząca dla 
środowiska jest moja decyzja o rezy-
gnacji z sylwestrowych fajerwerków. 
Będzie to okazja do poprawy jakości 
powietrza w tym dniu, ale również 
wyraz troski o naszych czworonogów. 
W zamian za to proponujemy miesz-
kańcom wspólną zabawę na tuchow-
skim rynku z dj-em i kinem plene-
rowym. Zapraszamy już dzisiaj!

Jak Państwo widzicie, w tuchow-
skim samorządzie dzieje się wiele 
od pierwszego dnia po zaprzysię-
żeniu mnie na burmistrza. Przy tej 
okazji proszę o wyrozumiałość. Ze 
względu na wiele spotkań, posiedzeń 
komisji i sesji oraz delegacji, kalendarz 
zapełnia się błyskawicznie i nie jestem 
w stanie przyjąć w krótkim czasie 
wielu mieszkańców, przedstawicieli 
organizacji oraz instytucji działają-
cych w naszej gminie. Trudno jest 
również wziąć udział we wszystkich 
wydarzeniach i uroczystościach, tym 
bardziej, że wiele z nich odbywa się 
w tym samym czasie. Mam nadzieję, 
że w najbliższych miesiącach sytu-
acja się zmieni, a  ja będę mogła 
razem z Wami cieszyć się wspólnie 
spędzonymi pięknymi chwilami, tak 
ważnymi dla naszej społeczności 
lokalnej. 

Jedną z  takich chwil i  najważ-
niejszą w najbliższym czasie będzie 
tradycyjna już bożonarodzeniowa 
wigilia na tuchowskim rynku. Prze-
żyjmy ją razem, w atmosferze życz-
liwości i wzajemnego zrozumienia, 
połammy się opłatkiem, wspólnie 
zaśpiewajmy kolędy i pastorałki, pozo-
stając w takim nastroju jak najdłużej 
w nadchodzącym, 2019 roku.

Burmistrz Tuchowa
Magdalena Marszałek

Czyste powietrze 
podczas szczytu 
klimatycznego 
w Katowicach

Rządowe wsparcie na 
termomodernizację 
budynków
Dnia 6 grudnia 2018 r. 

Sejm RP uchwalił 
ustawę o wspie-

raniu termomodernizacji 
i remontów (STOP SMOG), 
która stanowi podstawę 
do realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych związa-
nych z termomodernizacją 
budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych należących 
do osób ubogich energe-
tycznie.

Efektem wdrożenia działań 
przewidzianych w  ustawie będzie 
poprawa efektywności energetycznej 
budynków, redukcja zapotrzebowania 
na energię, a co za tym idzie obniżenie 
kosztów ogrzewania budynków.

Rządowe wsparcie w  pierwszej 
kolejności przeznaczone  będzie dla 
miast i gmin, które w 2016 r. znalazły 
się na liście WHO najbardziej zanie-
czyszczonych miast w Europie. 

W  dniu 13 grudnia 
burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek 
wraz z  zastępcą 
Wiktorem Chrzanow-
skim uczestniczyli 
w roboczym spotkaniu 
przedstawicieli miast 
z  listy WHO z  pełno-
mocnikiem prezesa Rady 
Ministrów do spraw 
programu „Czyste powie-
trze” Piotrem Woźnym. 

Spotkanie to pozwo-
liło poznać zasady 
wsparc ia  dz ia łań 
termomodernizacyj-
nych a  także nawiązać 
kontakty z  przedsta-

wicielami ministerstwa z  zespołu  
ds. programu „Czyste powietrze”. 

- Zaraz po świętach rozpoczynamy 
prace przygotowawcze do tego, abyśmy 
mogli jak najszybciej złożyć wniosek 
o  udzielenie rządowego wsparcia. 
Minister Piotr Woźny wyraził chęć 
wsparcia nas we wszystkich pracach 
przygotowawczych. Mamy nadzieję, 
że już na przełomie stycznia i lutego 
będziemy mogli skonsultować pierwsze 
dokumenty z przedstawicielami mini-
sterstwa – powiedziała Magdalena 
Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Wsparcie działań termomoderni-
zacyjnych pn. „Stop SMOG” będzie 
uwzględniało kompleksową termo-
modernizację budynków jednoro-
dzinnych wraz z  wymianą źródła 
ciepła. Program przeznaczony będzie 
dla najuboższych mieszkańców, 
którzy nie są w stanie samodzielnie 
poradzić sobie z ubóstwem energe-
tycznym. Pomoc będzie wynosiła do 
90% kosztów. 
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Ano, trzeba pieczętować krwią,
co się kiedyś wyszeptało skrycie,
trzeba młode dziś położyć życie,
trzeba młodą pieczętować krwią!

S. Długosz (J. Tetera)

LILIANNALIPKA 

19 grudnia 1914 roku 
w Nowym Sączu 
1. Pułk Piechoty 

Legionów Polskich został 
przemianowany w I Brygadę 
Legionów Polskich. Liczyła 
ona 2620 żołnierzy, w tym 
2150 piechoty i 235 jazdy. 
Dzień później otrzymała 
ona rozkaz natychmiasto-
wego przemieszczenia się 
pod Łowczówek, by tam 
w dniach 22 - 25 grudnia 
1914 r. stoczyć, jak się 
okazało, najkrwawszą do 
tej pory bitwę. Zacięte walki 
z Rosjanami pochłonęły 
wiele ofiar: zginęło  
128 żołnierzy, w tym  
38 oficerów. 342 legio-
nistów zostało rannych, 
a kilkunastu znalazło się 
w moskiewskiej niewoli.

W ostatnim w tym roku artykule 
pragnę oddać cześć jedynie kilku 
żołnierzom, którzy przelewali swoją 
cenną krew pod Łowczówkiem, jako 
że nie sposób opisać wszystkich. 
Niech będzie to wyrazem hołdu 
oddanym wszystkim 2620 walczącym 
o wolność Polski na pobliskich wzgó-
rzach Łowczowa i Łowczówka.

Juliusz Kaden Bandrowski oraz 
czasopismo legionowe z  między-
wojnia – „Panteon Polski” – podają 
informacje na temat niektórych 
żołnierzy, którzy w  bitwie pod 
Łowczówkiem złożyli swoje młode 

życie na ołtarzu Ojczyzny. Jednym 
z  nich był Kazimierz Kamiński 
Luboń, jeden z  trzech zabitych  
22 grudnia 1914 r. sierżantów, którzy 
6 sierpnia 1914 r. wyruszyli z krakow-
skich Oleandrów w kierunku Kielc, 
rozpoczynając tym krwawy szlak 
walki o niepodległość Polski. Pocho-
dził z Humina. Już w roku 1909 jako 
student Instytutu Elektrotechnicz-
nego organizował związki strzeleckie 
w Petersburgu, był członkiem tamtej-
szej PPS. Po wybuchu wielkiej wojny 
Luboń został dowódcą oddziału 
w I Kompanii Kadrowej. Zapisywał 
w swoim notesie ważne daty i wyda-
rzenia z prowadzonych walk:

6 VIII 1914 czwartek. Alarm 
o drugiej rano. Zbiórka przed trzecią. 
Wymarsz z  Krakowa pierwszej 
kadrowej kompanii wojsk polskich.

W Słomnikach zanotował:
Pierwszy raz mówiłem do 

chłopców... Po stu latach przychodzi 
wojsko polskie walczyć za wolność 
i lud... Sam ledwom się nie rozpłakał.

I dalej notował:
Wleczemy się do Lasków. Zapewne 

zaraz pójdziemy w  bój. Trzeba 
z  pogardą śmierci śmiało, wesoło, 
z pogodną twarzą iść w bój... By moi 
najdrożsi wiedzieli, żem walczył i ginął 
mężnie za sprawę, o której tyle lat 
marzyłem, dla której rozdmuchania 
wytężałem swój zapał młodzieńczy. 
Skończyła się gadanina...

22 grudnia (...) sierżant Luboń do 
ataku szedł pierwszy. Rażony kulą 
klęknął, przytulił się do drzewa. Lecz 
nie wypoczywał zbyt długo. Spostrze-
głszy, iż krwi zatamować nie zdoła, 
ściągnął dłonią kurtę na skrwawionej 
piersi i  skoczył naprzód. Wszyscy 
słyszeli jego wołanie: „Niech żyje 
Polska, legioniści naprzód!” Runął 
trafiony w czoło. („Panteon Polski” 
oraz Kaden Bandrowski). W chwili 
śmierci miał 23 lata.

Jego ostatnie wykrzyczane słowa 
i bohaterska śmierć znalazły miejsce 
w rozkazie pobitewnym Kazimierza 
Sosnkowskiego z 1 stycznia 1915 r.

Drugim sierżantem, który poległ, 
gdy szedł do boju, był Henryk  
Dobrowolski Sęk. Trzeci to Kazi-
mierz Strzelecki Kazik – cichy 
pracownik, jeden z tych niestrudzo-
nych dobrodziejów plutonu, którzy 
warzą jedzenie dla innych, gdy inni 
się po długim marszu walą z  nóg, 
którzy znajdują kwatery, gdy inni się 
już ruszyć nie są w stanie... („Panteon 
Polski”).

Wszyscy trzej polegli w  bitwie 
22 grudnia 1914 roku i pochowani 
zostali na cmentarzu legionistów 
w Łowczówku.

Oto wspomnienie kilku innych 
żołnierzy:

Klemens Falkowski (1898 - 1916)
Urodził się w  Piotrkowie. Po 

wybuchu I  wojny jako 16-letni 
chłopak zaciągnął się do Legionów 
Polskich i w październiku 1914 r. stał 
się ułanem Prażmowskiego Beliny.

Odważny i zamiłowany w szabli, 
zahartowany w trudach wojennych 
przetrwał bohatersko wszystkie 
kampanie pułku Beliny. („Panteon 
Polski”).

Walczył w bitwie pod Krzywo-
płotami, Limanową i Łowczówkiem, 
a w roku 1915 nad Nidą, pod Kona-
rami i na Wołyniu (1915/1916). Zginął 
w bitwie pod Trojanówką; prowadząc 
pluton do ataku, padł raniony w pierś 
i serce.

Jakub Niedojadło (1898 - 1916)
Urodził się w  Zasnowie. Przed 

wybuchem wojny, będąc uczniem 
seminarium nauczycielskiego, wstąpił 
do Strzelca, a po jej wybuchu wyruszył 
wraz z oddziałami Piłsudskiego bić się 
o wolną Polskę. W grudniu 1914 roku 
walczył pod Łowczówkiem i odniósł 
tam ranę od granatu. Z początkiem 
1915 roku powrócił do I Brygady jako 
sanitariusz. Zginął podczas walk na 
Polesiu 14 czerwca 1916 r.

Józef Lesiecki (1886 - 1914)
Cichy a odważny miłośnik Tatr. 

(„Panteon Polski”).
Urodził się w Glinach Małych koło 

Mielca. Ukończył Szkołę Przemysłu 
Drzewnego w Zakopanem. Zajmował 
się rzeźbiarstwem i  zbieraniem 
zabytków sztuki ludowej. Jego pasją 
były góry. Był taternikiem i człon-
kiem TOPR. Jako pierwszy wszedł na 
liczne tatrzańskie szczyty. Po wybuchu 
I wojny został żołnierzem legionistą, 
walczył w bitwie pod Łowczówkiem, 
gdzie zginął 24 grudnia 1914 r. Został 
pochowany na cmentarzu legionistów 
w Łowczówku.

Eugeniusz Użupis Zagórski 
(1886 – 1914)
Podporucznik, służył w 1. kompanii 

II baonu 5. Pułku Piechoty Legionów 
Polskich I Brygady. Poległ w bitwie 
pod Łowczówkiem 23 grudnia 1914 r. 
Spoczął obok poległych kolegów na 
tamtejszym cmentarzu.

Powiadają, żeśmy są straceńcy,
a nieprawda. Bo my jak królowie,
przyodziani we krwi złotogłowie,
jak książęta, bez mitry książęcej.

A nieprawda, żeśmy są straceni, 
że z nas może pyłu nie zostanie:
nasze ciał – kopiec – Zmartwychwstanie,
dzień słoneczny, wśród szarej jesieni.

Myśmy przednie Wielkiej Armii straże
i Nowiny radosnej zwiastuny,
chorążowie płomienistej łuny, 
co wam Jutro w blasku Dnia pokaże!(...)

(S. Długosz)

Tekst jest jedenastym z cyklu artykułów poświęconych patronom
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Co słychać w Centrum Kształcenia    Zawodowego i Ustawicznego

Zaproszenie
Zapraszamy wszystkich chętnych 

do odbycia spaceru 
Szkolnym Szlakiem Pamięci 

oraz zwiedzania Szkolnej Sali Pamięci. 

Zwiedzanie z przewodnikiem będzie możliwe 
(po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie CKZiU) 

w poniedziałki i wtorki od 16.30 do 18.00.
Telefon 14 65 25 819

Wystawa pt. „Bitwa pod 
Łowczówkiem i jej bohaterowie” 
w CKZiU w Tuchowie
LILIANNALIPKA 

Kolejnym 
akcentem, 
związanym 

z obchodami 
100-lecia 
niepodległości, jest 
w CKZiU wystawa 
poświęcona 
żołnierzom 
walczącym w bitwie 
pod Łowczówkiem 
w grudniu 1914 roku. 

Została ona udostęp-
niona szkole  przez 
tuchowski Dom Kultury. 
Składa się z  30 plansz. 
Trzy z  nich zawierają 
informacje i  ciekawostki 
na temat I  wojny świa-
towej, trzy kolejne to 

wspomnienia  wa lk 
toczonych przez legio-
n is tów w  re j onie 
Łowczowa i Łowczówka 
widziane oczami jej 
uczestnika –Wacława 
Lipińskiego S ochy.  
24 plansze poświęcone 
są postaciom żołnierzy. 
Wystawa jest ciekawą 
propozycją sprzyjającą 
pogłębieniu wiedzy na 
temat związany z naszą 
historią, przeznaczoną 
zarówno dla uczniów, 
nauczycieli, jak i  osób 
z a i n t e r e s o w a n y c h 
tą tematyką,  które 
serdecznie zapraszamy 
do odwiedzin szkoły 
kultywującej pamięć 
bohaterów bitwy pod 
Łowczówkiem.
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Wycieczka do KrakowaMAŁGORZATAM.KOZIOŁ

30 listopada liczna 
reprezentacja klas 
maturalnych CKZiU 

wyruszyła do Krakowa, by 
poszerzyć swą wiedzę na 
temat życia i twórczości 
Stanisława Wyspiańskiego, 
a zwłaszcza „Wesela”.

Uczniowie wraz z  opiekun-
kami, pp. M. Kozioł, M. Wilgą oraz 
J. Wiśniewską, odbyli spacer po 
mieście, podczas którego  zatrzymali 
się w kilku miejscach ważnych dla 
czwartego wieszcza. Pierwszym był 
Teatr im. J. Słowackiego – za czasów 
Wyspiańskiego Teatr Miejski. To tu, 
16 marca 1901 r., odbyła się prapre-
miera „Wesela”. Następnie przeszli na 
plac Mariacki. Pod numerem 9, na 
miejscu kamienicy, w której dramat 
został napisany, stoi budynek z tablicą 
informującą o  tym właśnie fakcie. 
Można tu było również sprawdzić, jak 
niedaleką musiał odbyć Wyspiański 
drogę na ślub Rydla.

Potem grupa przeszła ulicą Krup-
niczą, by pod numerem 26 znaleźć 
dom, w którym Wyspiański się urodził 
15 stycznia 1869 r. Po dalszej wędrówce 
wszyscy dotarli do zasadniczego celu 
wycieczki: gmachu Muzeum Narodo-
wego w Krakowie. Tu zwiedzili wielką 
wystawę poświęconą różnorakiej dzia-
łalności artysty. Równie ważny był 
cel drugi, czyli wizyta w Rydlówce – 
miejscu, w którym odbyło się wesele 
Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczy-
kówny. Tu można było poczuć ducha 
„Wesela”. Muzeum, otwarte ponownie 
20 listopada po 4 latach remontu, było 
ostatnim przystankiem na krakow-
skiej trasie literacko-artystycznej.

Co słychać w Centrum Kształcenia    Zawodowego i Ustawicznego

CENTRUM SMAKU

URSZULAGINTER 

Bożonarodze-
niowe stoły trudno 
wyobrazić sobie 

bez makowców, dlatego 
podaję przepis właśnie 
na drożdżowe ciasto 
z makiem. Można na jego 
podstawie upiec trady-
cyjny zwijany makowiec 
drożdżowy, ale dużo 
ciekawiej, efektowniej 
wygląda wigilijna gwiazda 
makowa. Ponadto jest 
bardzo smaczna i długo 
utrzymuje świeżość.

Ciasto: 
•	 2 dkg drożdży świeżych
•	 28 dkg mąki
•	 3 łyżki cukru
•	 2 żółtka
•	 ¾ szklanki ciepłego mleka
•	 6 dkg roztopionego masła.

Na nadzienie: 
•	 20 dkg maku
•	 2 jajka
•	 ¾ szklanki cukru
•	 cukier waniliowy
•	 2 łyżki orzechów włoskich
•	 2 łyżki płatków migdało-

wych
•	 2 łyżki rodzynek

•	 2 łyżki kandyzowanej 
skórki pomarańczowej

Do posmarowania: jajko 
wymieszane z łyżką mleka, mak 
do posypania, cukier puder do 
posypania.

Wykonanie:
Drożdże mieszamy w miseczce 

z kilkoma łyżkami letniego mleka 
i łyżeczką cukru (robimy rozczyn). 
Pozostawiamy w ciepłym miejscu 
aż zacznie rosnąć. Mikserem 
z końcówką do ciasta drożdżo-
wego lub ręcznie wyrabiamy mąkę, 
cukier, żółtka, mleko i rozczyn. Pod 
koniec wyrabiania wlewamy rozto-
pione masło. W  razie potrzeby 
podczas wyrabiania podsypujemy 
trochę mąki. Gdy ciasto nie klei się 
do rąk i jest sprężyste, przekładamy 
do miski, przykrywamy ściereczką 
i odstawiamy na około 1 godzinę 
do wyrośnięcia.

Mak sparzamy i  dwukrotnie 
przepuszczamy przez maszynkę. 
Dodajemy żółtka, cukier, cukier 
waniliowy oraz wybrane bakalie 
i  dokładnie mieszamy. Białka 
ubijamy na sztywną pianę i deli-
katnie łączymy z masą makową.

Wyrośnięte ciasto dzielimy 
na 4 części. Każdą rozwałkowu-
jemy na placki tej samej wielkości 
i grubości. Na dużej blaszce wyło-

żonej papierem do pieczenia ukła-
damy na przemian placki i masę 
makową, zaczynając i  kończąc 
plackiem drożdżowym. Brzegi 
dokładnie sklejamy i  ostrym 
nożem nacinamy, dzieląc placki na 
16 równych części pozostawiamy 
na środku nie nacięty okrąg o śred-
nicy około 5 cm. Nacięte części 
skręcamy dwukrotnie: jedną 
w  prawo, drugą w  lewo wokół 
własnej osi. Uformowaną gwiazdę 
pozostawiamy do wyrośnięcia 
na około 0,5 godziny, następnie 
smarujemy jajkiem i posypujemy 
makiem. Pieczemy 25 – 30 minut 
w piekarniku nagrzanym do temp. 
180o C.

Smacznego!

Wigilijna gwiazda makowa
Uczennice 
CKZiU w etapie 
okręgowym 
konkursu  
„Poznaj swoje 
prawa w pracy”
ARTURWĄSIKOWSKI

W dniu 12 grudnia 
uczennice technikum 
ekonomicznego 

CKZiU: Wioletta Kach-
niarz i Aleksandra Gwóźdź 
uczestniczyły w Krakowie 
w etapie okręgowym 
konkursu „Poznaj swoje 
prawa w pracy”, który został 
zorganizowany przez Okrę-
gowy Inspektorat Pracy. 
W etapie tym uczestniczyło 
88 uczniów z 44 szkół woje-
wództwa małopolskiego. 
Podczas rozgrywek uczest-
nicy konkursu zmierzyli się 
testem z zakresu prawa 
pracy, zatrudniania oraz bhp. 

Maksymalny wynik z testu osią-
gnęło 24 uczniów, a  wśród nich 
znalazła się Wioletta Kachniarz, 
która brała udział w dogrywce pole-
gającej na udzielaniu odpowiedzi 
na pytania zadane przez komisję. 
Uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody i dyplomy za uczestnictwo 
w konkursie. Celem konkursu jest 
promocja proaktywnych postaw 
i osiągnięć uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych w zakresie wiedzy o bhp 
i prawie pracy, a także upowszech-
nianie idei kultury bezpieczeństwa 
oraz wagi dbałości o jakość stanowisk 
pracy i bezpieczeństwa pracy.

Serdecznie gratulujemy 
osiągniętych wyników.
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MIĘDZYNARODOWA 
WYMIANA 
MŁODZIEŻOWA 
W HISZPANII
W dniach 17-24 listo-

pada br. grupa 
uczniów LO  

im. M. Kopernika 
w Tuchowie brała udział 
w wymianie międzynaro-
dowej w Hiszpanii w ramach 
projektu „MATHS ROUTES 
AROUND EUROPE”. Projekt 
jest współfinansowany 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach programu 
Erasmus plus. 

Oto relacje uczniów biorących 
udział w wymianie.

Wspaniałe chwile spędzone 
w „kraju oliwek” 

Alcala La Real to niewielkie miasto 
położone w Andaluzji (Hiszpania), 
do którego pojechałam na wymianę 
uczniowską wraz z czwórką innych 
uczniów i dwójką nauczycieli.

Nasz wylot był zaplanowany na 
17 listopada wieczorem. Na miejsce 
dotarliśmy w nocy i pomimo dużego 
zmęczenia mieliśmy na tyle sił, aby 
podziwiać tę raczej niewielką, jasno 
oświetloną, hiszpańską miejsco-
wość. Rodziny, u których mieliśmy 
zostać, czekały na nas zaciekawione 
z typowym, jak się później okazało, 
dla tutejszych ludzi życzliwym uśmie-
chem. Od razu mi się tam spodobało, 
a był to dopiero początek całej przy-
gody. Następnego dnia po przyjeź-
dzie do domu zostałam powitana 
tradycyjnym hiszpańskim śniada-
niem, cała rodzina bardzo starała się, 
abym czuła się u nich dobrze. Bariera 
językowa nie stanowiła tak wielkiego 
problemu, czego się obawiałam na 
początku. Przez cały tydzień uczest-
niczyłam w różnego rodzaju zajęciach, 
dotyczących zarówno matematyki, 
jak też tradycji i kultury Hiszpanów. 
Brałam udział w kilku wycieczkach, 
dzięki którym mogłam poznać piękno 
tego kraju. Wszystkie zajęcia zorga-
nizowane przez szkołę w Alcala la 
Real były wspaniałe i ciekawe, lecz 
uważam, że to możliwość kontaktu 
z  uczniami z  innych krajów była 
najlepszym elementem całego 
projektu. Nawiązałam wiele nowych 
znajomości z  ludźmi, z  którymi 
w normalnych warunkach nigdy bym 
się nie poznała. Rozmawiając z nimi, 
mogłam dowiedzieć się różnych cieka-
wostek dotyczących ich kraju, a także 
podszlifować swój angielski. Wspólne 
rozwiązywanie zadań oraz wspólna 
zabawa sprawiły, że mocno się z nimi 
zżyłam. Dzięki nowym przyjaźniom 
zapragnęłam zwiedzić też inne kraje 
Europy i uczyć się innych języków. 
Konieczność wyjazdu z  Hiszpanii 
i  rozstanie się z  nowymi przyja-
ciółmi były smutne, lecz wiem, że 
część z nich ponownie zobaczę na 
wymianie w Polsce.

Cały wyjazd do Hiszpanii na pewno 
pozostanie na długo w mojej pamięci. 
Wszystko to czego się tam nauczyłam, 
doświadczyłam, zobaczyłam będzie 

mi zapewne bardzo długo towarzy-
szyć. Nigdy nie zapomnę tylu wspa-
niałych chwil spędzonych w „kraju 
oliwek”. A może kiedyś znowu pojadę 
do tego przyjaznego kraju, ale raczej 
o innej porze roku?!

Paulina Kolber
uczennica klasy 1b

LO w Tuchowie

Niesamowite przeżycie 
i korzyści płynące 
z wymiany

W  dniach 17-24 listopada br. 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w  pierwszej z  wymian projektu 
„Maths routes around Europe” 
w ramach programu Erasmus plus. 
Pięcioro uczniów z klas pierwszych 
odwiedziło miejscowość Alcala 
la Real w  Hiszpanii. Wycieczkę 
rozpoczęliśmy na lotnisku Kraków-
-Balice, skąd w sobotę 17 listopada 
polecieliśmy do Malagi. Po długiej 
podróży spotkaliśmy się z hiszpań-
skimi rodzinami, u których później 
mieliśmy możliwość mieszkać i dzięki 
którym poznaliśmy tamtejszą kulturę 
i zwyczaje. Następnego dnia udaliśmy 
się na wycieczkę po pięknej Kordobie, 
gdzie zwiedziliśmy znane miejsca, 
takie jak La Mezquita i  Alcazar. 
W poniedziałek, po oficjalnym przy-
witaniu z organizatorami i innymi 
uczestnikami projektu z krajów takich 
jak: Anglia, Chorwacja, Portugalia, 
Włochy i  oczywiście Hiszpania, 
wspólnie udaliśmy się na spotkanie 
z  burmistrzem i  radą miasta. Po 
powrocie do szkoły mieliśmy okazję 
uczestniczyć w lekcjach z naszymi 
rówieśnikami ze szkoły IES Alfonso 
XI, w której odbywał się cały projekt. 
Kolejne dni pełne pracy spędzi-
liśmy – zgodnie z myślą przewodnią 
projektu – na rozwiązywaniu zadań 
i zagadek matematycznych oraz na 
wyszukiwaniu powiązań między 
matematyką i architekturą odwiedza-
nych zabytków, takich jak wspaniała 
Alhambra w Granadzie lub Zamek 
Fortaleza de la Mota w samej Alcala la 
Real. W napiętym grafiku nie zabrakło 
jednak czasu na zabawę i integrację. 
Prace w grupach i różnego rodzaju 
konkursy pozwoliły nam na zawarcie 
wielu nowych znajomości oraz 
pomogły podszlifować umiejętności 
językowe. Niestety czas minął nam 
bardzo szybko i nadszedł czas poże-
gnania. Naprawdę bardzo zżyliśmy 
się z  gościnnymi hiszpańskimi 
rodzinami, więc szkoda było nam 
odjeżdżać. W końcu pełni wrażeń, 
z zapasem wspaniałych wspomnień, 
wróciliśmy do Polski. 

Dla mnie wymiana była niesa-
mowitym przeżyciem, szansą na 
poznanie nowej kultury, na naukę 
języka angielskiego oraz wypróbo-
wanie swoich umiejętności języko-

I miejsce dla Liceum 
im. Mikołaja Kopernika 
w Tuchowie

Z żYCIA LO W TUCHOWIE

MONIKAMIKOS 

Z radością informujemy 
o zajęciu I miejsca 
przez uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika 
w Tuchowie  
w XIX Regionalnym Przeglą-
dzie Programów Artystycz-
nych „A to Polska właśnie”.

Konkurs odbył się w  dniach 
28-30 listopada 2018 r. w pięknej auli 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie.

Organizatorzy już po raz dzie-
więtnasty gościli uczestników Prze-
glądu, któremu patronował Starosta 
Tarnowski, Roman Łucarz. Do 
udziału w  konkursie zaproszono 
szkolne zespoły artystyczne, które 
przygotowały oryginalne insce-
nizacje teatralne, programy arty-
styczne o  tematyce patriotycznej, 
dotyczące obchodów polskich świąt 
narodowych, jak również poświęcone 
patronom szkół oraz historii i tradycji 
regionu.

Przesłuchania konkursowe trwały 
dwa dni. W pierwszym dniu wystąpiły 
zespoły reprezentujące szkoły podsta-
wowe, w kolejnym można było obej-
rzeć programy przygotowane przez 
uczniów gimnazjum i szkół ponad-
gimnazjalnych.

Natomiast w trzecim dniu Prze-
glądu ogłoszono wyniki konkursu 
i odbył się koncert galowy połączony 
z wręczeniem nagród i wyróżnień. 
Wyróżnieni młodzi artyści wystą-
pili przed liczną widownią, wśród 
której byli przedstawiciele lokalnych 
władz, nauczyciele i dyrektorzy szkół 
uczestniczących w Przeglądzie oraz 
młodzież szkolna. Wszyscy uczestnicy 
finałowej gali zostali zaproszeni także 
na poczęstunek przygotowany przez 
uczniów Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych.

Wśród szkół ponadgimnazjal-
nych najlepsze okazało się Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w  Tuchowie, którego 
uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny zatytułowany: „Bo 
wolność – to nie cel, lecz szansa…”.

Drugie miejsce zajęły: Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza 
Kościuszki w Radłowie oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w  Dąbrowie 
Tarnowskiej; trzecia lokata przypadła 
Zespołowi Szkół Licealnych i Tech-
nicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu.

Serdeczne gratulacje dla wszyst-
kich nagrodzonym występującym, 
a byli to: Małgorzata Giemza, Julia 
Opałka, Natalia Słowik, Jakub 
Jabłoński, Michał Karpiel, Hubert 
Świderski, Emilia Wójcik, Gabriela 
Cudek, Veronica Becheanu, Paulina 
Macheta, Anna Rąpała, Marek Jacher, 
Daniel Łątka, Marta Piszczek, Karo-
lina Kusiak, Paweł Stańczyk, Paulina 
Kajmowicz, Paulina Serafin. Przygo-
towaniem uczniów zajmowały się: 
mgr Iwona Sandecka, mgr Barbara 
Czosnyka i  mgr Monika Mikos. 

Ponadto uczniowie: Emilka Wójcik, 
Julia Opałka, Marta Piszczek, Vero-
nica Becheanu oraz Marek Jacher 
zostali nagrodzeni indywidualnie 
za walory wokalne prezentowanych 
utworów.

XIX Regionalny Przegląd 
Programów Artystycznych „A to 
Polska właśnie” jest bardzo cenną 
inicjatywą, której organizatorzy mają 

na celu kształtowanie wśród młodych 
Polaków poczucia świadomości naro-
dowej i obywatelskiej oraz promo-
wanie historii i kultury Polski, jak 
i tradycji regionów. Praca i wysiłek 
uczniów naszego Liceum zostały 
uwieńczone sukcesem, co z pewno-
ścią uświetniło także wyjątkowy rok 
obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.



wych w  codziennych sytuacjach. 
To tylko kilka z wielu możliwości, 
jakie daje uczestnictwo w tego typu 
wymianie. A perspektywa nawiązania 
wielu międzynarodowych znajomości 
naprawdę zachęca do udziału w takim 
przedsięwzięciu.

Małgorzata Giemza
uczennica klasy 1a

LO w Tuchowie

Zwiedzanie połączone 
z matematyką

W dniach od 18 do 24 listopada 
miała miejsce wymiana międzynaro-
dowa w Hiszpanii w ramach projektu 
„Maths routes around Europe”. Przez 
tydzień mieszkaliśmy w  pięknym 
mieście Alcalá la Real u  rodzin 
uczniów biorących udział w  tym 
projekcie. Wszyscy byli bardzo mili 
i serdeczni. Była to świetna okazja do 
poznania innej kultury oraz tradycji.

Nasz plan był bogaty w  różne 
ciekawe zajęcia. Uczestniczyliśmy 
w  lekcjach, odwiedziliśmy ratusz, 
w  którym odbyło się spotkanie 
z burmistrzem, mieliśmy także okazję 
spróbować oliwy z oliwek. Zaplano-
wano wiele zajęć, które polegały 
na integracji, poznawaniu naszych 
kultur oraz siebie nawzajem, ale też 
na zabawie. Zwiedziliśmy przepiękną 
Kordobę, Grenadę oraz zamek  
la Mota. Podczas zwiedzania kilka-
krotnie rozwiązywaliśmy zadania 
matematyczne, które w pewien sposób 
były związane z tym, co oglądaliśmy. 
Pomimo raczej niesprzyjającej pogody 
zrealizowaliśmy wszystko, co zostało 
zaplanowane. Pod koniec tygodnia 
pełnego wrażeń zorganizowana została 
zabawa, podczas której wszyscy dobrze 
się bawili. Mogliśmy też spróbować 
tradycyjnych hiszpańskich potraw 
przygotowanych przez rodziców. 

Chwile spędzone w Hiszpanii z całą 
pewnością będą przez nas zawsze dobrze 
wspominane. Tego typu wymiany 
są bardzo pouczającym i ciekawym 
doświadczeniem, i tak też było w tym 
przypadku. Spędzając dużo czasu na 
rozmowach z osobami w naszym wieku 
z różnych krajów (Portugalia, Włochy, 
Chorwacja i oczywiście Hiszpania), 
dowiedzieliśmy się różnych ciekawych 
rzeczy, nawiązaliśmy wiele znajomości, 
wszyscy świetnie się przy tym bawiąc. 
Po całym tygodniu spędzonym w tym 
gronie, ciężko było nam się pożegnać. 
Cieszę się, że mogłam wziąć udział 
w tym projekcie. Była to świetna przy-
goda, która na długo zostanie w mojej 
pamięci.

Patrycja Drogoś
uczennica klasy 1b 

LO w Tuchowie

To był bardzo udany wyjazd
Było słoneczne popołudnie. 

Żegnając Polskę, wylecieliśmy 
w 7-osobowej grupie do Hiszpanii 
na wymianę w  ramach programu 
Erasmus+. Opiekunami naszej 
piątki była Pani Lucyna Ryndak i Pan 
Dyrektor Zbigniew Budzik. Lot był 
spokojny, jednak podczas lądowania 
w Maladze mieliśmy turbulencje. Po 
przyjeździe do Alcala la Real powitały 
nas rodziny goszczące. Na mnie czekał 
Alejandro wraz z rodziną. Pierwszego 
dnia wybraliśmy się na wycieczkę 
do Kordoby w naszym 7-osobowym 
składzie. Kordoba była naprawdę 
piękna, lecz wieczorem zaczął padać 
deszcz. Następnego dnia poznaliśmy 
pozostałych uczestników Erasmusa. 
Wieczory spędzałem, rozmawiając 
z Alejandro i jego bliskimi. Często 
również z  Alejandro wychodzi-
liśmy na kolacje, spotykając się 
z jego przyjaciółmi i integrując się 
wspólnie przy pysznych lokalnych 
potrawach. Zajęcia i różne zabawy 
zorganizowane w trakcie wymiany 
były dopracowane i dobrze się przy 
nich bawiłem, pracując i myśląc nad 
zagadkami matematycznymi. Osobi-

ście przypadła mi do gustu gra tere-
nowa po Alcala La Real, poznałem 
historię tego miasta i  zabytki. 
Wycieczka do Granady była super! 
Poznając tamtejszy piękny zamek, 
Alhambrę, nauczyłem się przy 
okazji różnych ciekawostek mate-
matycznych. Nie zabrakło też degu-
stacji tradycyjnej oliwy, która była 

naprawdę smaczna. Lekcje z obsługi 
programów były ciekawe i wyma-
gały dużych umiejętności obsługi 
komputera. Hiszpanie, jak również 
pozostali uczestnicy wymiany byli 
bardzo towarzyscy, można to było 
zaobserwować na dyskotece, podczas 
której wszyscy wspólnie się bawili. 
Podsumowując wyjazd, zaliczam go 

do bardzo udanych, poznałem wiele 
osób i zobaczyłem część Hiszpanii, 
w której nigdy nie byłem. Pożegnanie 
było najgorszą częścią, ale każdy 
wiedział, że się zbliża. Po tygodniu 
pełnym zajęć byłem bardzo zadowo-
lony, że wybrałem wyjazd do Hisz-
panii. Rodzina, która mnie gościła 
była wspaniała. Spędziłem z  nimi 

wyjątkowy tydzień. Było mi bardzo 
smutno, kiedy wyjechaliśmy z Alcala 
La Real na lotnisko i odlecieliśmy do 
domu. Jestem pewien, że będę tęsknił 
za znajomymi z Hiszpanii i z pewno-
ścią do nich wrócę.

Michał Karpiel
uczeń klasy 1a 

LO w Tuchowie
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Adwent w mieście świetlistego anioła – Norymberga
HALINAPIOTROWSKA

Trwała wojna trzy-
dziestoletnia. Chorej 
córeczce twórcy 

zabawek, Melchiora 
Hausera, przyśnił się świe-
tlisty anioł. Ojciec nadał 
realny kształt sennemu 
marzeniu dziewczynki, 
a radość wywołana podar-
kiem pomogła jej prze-
zwyciężyć chorobę. Wieść 
o cudownym zdarzeniu 
rozniosła się szeroko, 
a złocisty anioł – Rausch-
goldengel – zyskał wkrótce 
miano świątecznego 
symbolu.

Postanowiłam, że odwiedzę 
w tym roku kolejny jarmark bożo-
narodzeniowy, w którymś z niemiec-
kich miast i padło na Norymbergę. 
Czytałam wiele o tym wyjątkowym 
mieście. Odgadnęłam tak dużo zdjęć, 
że w  pewnym momencie pomy-
ślałam, po co tam jechać skoro już 
wszystko widziałam! Ale jednak, co 
własne oczy zobaczą i  jak to czło-
wiek przeżyje na własnej skórze nic 
nie zastąpi. Wybrałam więc jedno-
dniowy wypad do Bawarii. Brak 
czasowych możliwości zmusił mnie 
do wyjazdu, w czasie którego dwie 
noce spędziłam w autokarze! Polecam 
tylko zaprawionym w boju na tym 
polu. Mimo niewygód noclegowych 
pełny autokar chętnych jedzie wraz 
ze mną i  moimi współtowarzysz-
kami do miasta świetlistego anioła. 
W sobotę przed godz. 9.00 zjawiamy 
się w Norymberdze. Pogoda niezde-
cydowana. Rozpogodzić się, czy może 
puścić coś z nieba. Tłumów jeszcze 
nie ma. Zmierzamy norymberskimi 
uliczkami. Widzimy piękny zespół 
zabudowy mieszczańskiej – Dom 
Albrechta Dürrera i patrycjuszowski 
Fembo-Haus, kościoły św. Sebalda 
i św. Wawrzyńca, w których podziwiać 
można dzieła Wita Stwosza, kościół 
Najświętszej Maryi Panny, szpital św. 
Ducha, renesansowy ratusz, słynną 
XIV-wieczną Piękną Studnię, przy 
której jeden z mosiężnych pierścieni 
w  kracie otaczającej studnię jest 
ruchomy. Panuje przekonanie, że trzy-
krotne przekręcenie go w lewo przy-
nosi szczęście. Zaraz…, czy na pewno 
przekręciłam go w lewo? Nad miastem 
góruje monumentalny zamek cesarki 
Kaiserburg, a  zachowane dobrze 
średniowieczne obwarowania miejskie 
okalają Stare Miasto. Jest coś w tym 
mieście urzekającego. Mimo braku 
śniegu atmosfera jest wyjątkowa. 
Po zwiedzaniu miasta resztę czasu 
spędzamy na Christkindlesmarkt. 
Zaczynamy od regionalnego przy-
smaku „Drei im Weckla”, czyli bułki 
z trzema pieczonymi białymi kieł-
baskami w środku. Pyszne, ale tylko 
podrażniło to nasze żołądki. Czas na 
skosztowanie grzanego wina. Pilot 
naszej wycieczki polecił nam wino 
jagodowe. O tak… pyszne, aroma-
tyczne i  w  pięknym kubku, który 
dołącza do mojej kolekcji. W kościo-
łach rozbrzmiewają koncerty adwen-
towe, jest tak pięknie i nastrojowo. 
Nie mogłyśmy się też nie przejechać 
po mieście starodawnym żółtym dyli-
żansem pocztowym, zaprzęgniętym 
w parę pięknych koni z dzwonecz-
kami. To jedna z największych atrakcji 
miasta, chyba najczęściej fotografo-
wana i filmowana przez turystów… 
Spacerujemy między pięknie przystro-
jonymi stoiskami. Dachy wszystkich 
stoisk są z góry ustalone, jednakowe 
– biało-czerwone pasy. Tu nie może 
być mowy o kiczu czy samowolce 
w wystroju! Współcześnie zarządza-

jący miastem kontrolują dzisiejszych 
wystawców. Zabawki nawiązujące 
do wojny – won! Chińskie podróbki 
rękodzieła z  Rudaw – będziesz 
spalony na kolejne 100 lat. A plasti-
kowe girlandy na stoisku – fuj… do 
ściągnięcia to paskudztwo! Natych-
miast! No i nawet nikomu przez głowę 
nie przejdzie, żeby przez cały dzień 
puszczać jakąś kiczowatą muzykę 
z płyty. Tuż przy Frauenkirche jest 
scena, na której prezentują się chóry, 
orkiestry i właśnie taka muzyka jest 
jedyną, którą można usłyszeć w tym 
miejscu. Rozkoszujemy się średnio-
wieczną atmosferą oraz zapachem 
pieczonych kiełbasek, prażonych 
migdałów, pieczonych kasztanów, 
grzanego wina i prawdziwych norym-
berskich pierników. To dopiero jest 
specjał! Norymberskie pierniki są 
wyjątkowe, a szczególnie Elisenleb-
kuchen. Te pieczone są na opłatkach, 
mają w sobie mnóstwo bakalii, szcze-
gólnie orzechów, polane lukrem lub 
czekoladą, a na górze trzy migdały! 
Mało tego, prawdziwe Elisenlebku-
chen nie powinny zawierać w ogóle 
mąki. Co za rozkosz w ustach! A prze-
cież jest jeszcze chlebek owocowy, 
czyli Früchtebrot sprzedawany na 
bochenki lub na kromki. A kluski 
frankońskie, podawane w głębokiej 
misce na spodzie, np. śliwkowy mus, 
na to ogromna mięciutka słodka 
bułko-kluska polana sosem wani-
liowym i  posypana cynamonem. 
Rozumiem, że w tym momencie prze-
łykacie Państwo ślinkę. Ja też. Norym-
berga rozpalona jest przedświąteczną 
gorączką. Na rynku Starego Miasta 
„Dzieciątko” (Chriskindl) otwiera 
słynny na świecie norymberski 
Christkindlesmarkt. I odbywa się to 
końcem listopada. Dlatego rokrocznie 
tłumy mieszkańców i turystów czekają 
w rynku na pojawienie się na emporze 
okalającej kościół Najświętszej Marii 
Panny (Frauenkirche) złocistego 
anioła – „Christkind”, symbolizują-
cego Anielskie Dziecię. I cieszą się na 
jego słowa powitania z wiersza napisa-
nego przed laty specjalnie na tę okazję: 
Słuchajcie wszyscy, co Dzieciątko Wam 
powie! i kończącego się tradycyjną 
formułą (w wolnym tłumaczeniu):

Wy, Panowie i Panie, którzy kiedyś 
dziećmi byliście,

Bądźcie nimi dzisiaj znowu 
i radujcie się jak potraficie.

Dzieciątko na swój Jarmark 
zaprasza,

A  kto tutaj przybędzie, mile 
widziany będzie.

Prawdę mówiąc słowo „jego” nie 
jest właściwe, bo „Christkind” jest 
piękną dziewczyną, wybieraną przez 
mieszkańców Norymbergi. Kandy-
datka musi mieć 16-19 lat oraz 
nie mniej niż 160 cm wzrostu. Nie 
może mieć też lęku wysokości, bo 
jej zadaniem będzie zaprezentować 
się na emporze umiejscowionej nad 
wejściem do kościoła. Zwyciężczyni 
sprawuje tę funkcję przez dwa lata, 
a jej obowiązkiem – poza otwiera-
niem jarmarku bożonarodzenio-
wego – jest udział we wszystkich 
oficjalnych wydarzeniach oraz 
w spotkaniach z dziećmi w szpita-
lach i  z  pensjonariuszami domów 
spokojnej starości. Ma nieść radość 
i dobrą nadzieję – niczym prawdziwy 
anioł. W Norymberdze odbywa się 
oczywiście kilka jarmarków, m.in. 
dla dzieci czy Jarmark Miast Part-
nerskich, na którym jako pierwsze 
stoisko zobaczyłam Kraków. Więc 
z  całą odpowiedzialnością mogę 
polecić wyjazd na Christkindlesmarkt 
w Norymbergii. W ciemno możecie 
Państwo próbować Drei im Weckla, 
Elisenlebkuchen, Früchtebrot, Heidel-
beerglühwein, Fränkiche Hefeklöße 
i wiele, wiele innych specjałów. 

Sukcesy uczennic 
z siedliskiej szkoły 
na konkursie 
kolęd w Gromniku
HALINAPIOTROWSKA

11 grudnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury 
w Gromniku odbył 

się VII Powiatowy Konkurs 
Kolęd i Pastorałek Niemiec-
kojęzycznych. 

Konkurs został zorganizo-
wany przez Szkołę Podstawową  
im. W. Witosa w Gromniku, Gminny 
Ośrodek Kultury w Gromniku oraz 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Niemieckiego. Trzy uczennice 
ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach 
wzięły udział w tym konkursie, zdoby-
wając miejsca na podium oraz wyróż-
nienia! W kategorii klas IV-VI drugie 
miejsce zajęła Ania Sarad z kl. Vb, 
śpiewając przebojowo „Weisser 
Winterwald”. Natomiast w kategorii 
klasy VII, VIII i  III gimnazjalnej 
Julia Grzenia (III klasa oddziału 
gimnazjalnego) wyśpiewała trzecie 
miejsce kolędą „Süßer die Glocken 
nie klingen”, a Kamila Wrzos z kl. VIII 
otrzymała wyróżnienie za zaprezen-
towanie kolędy „Es wird schon gleich 
dunkel”.

 Serdecznie gratulujemy! 
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DOMINIK  
STRYCHACZCSsR 
DOMINIKGAWRYAŁ 

16 grudnia przy bazy-
lice w Tuchowie 
odbył się już  

XII Misyjny Jarmark  
z Aniołami organizowany 
przez Redemptorystowskie 
Stowarzyszenie Przyja-
ciół Misji (RSPM). Zebrane 
ofiary zostaną przekazane 
na budowę kaplicy Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
oraz świetlicy dla młodzieży 
w ubogiej dzielnicy miasta 
Resistencia w Argentynie, 
gdzie posługują redempto-
ryści.

Przez cały dzień przy jarmar-
kowych kramach można było 
wybierać i  kupować różnorakie 
ozdoby świąteczne, m. in.: choinki, 
bombki, stroiki, aniołki, jak i inne 
własnoręcznie wykonane ozdoby. 
Nie zabrakło również domowych 
ciast i  różnorakich regionalnych 
wyrobów. Taka obfitość produktów to 
efekt niesamowitego zaangażowania 
się grup, stowarzyszeń, firm, szkół 
i przedszkoli, które ofiarując swój 
czas i talenty, włączyły się w przy-
gotowanie tego wielkiego i pięknego 
dzieła misyjnego.

- O Jarmarku usłyszałam na mszy 
św., pogrzebałam na stronie interne-
towej i tam znalazłam, jak krok po 
kroku można włączyć się w organizację 
tego dzieła. Pomaganie jest po prostu 
fajne i daje o wiele więcej niż branie – 
mówi Katarzyna Maniak.

W stworzeniu świątecznej atmos-
fery tego roku pomógł również 
śnieg, który w  noc poprzedzającą 
Jarmark przykrył plac sanktuaryjny. 
Za ladą bogatych w dzieła stołów na 
darczyńców z uśmiechem i życzliwo-
ścią czekali członkowie RSPM-u.

- Ten piękny jarmarkowy dzień jest 
jak zwykle pełen uśmiechu, radości 
i świetnej atmosfery. To wspaniałe, 
że będąc tutaj w Tuchowie, możemy 

wspierać tak odległe misje. Warto 
poświęcać swój czas dla takiego dzieła 
– komentuje Lidia Nowak z RSPM-u.

Oczywiście Misyjny Jarmark 
z  Aniołami to przede wszystkim 
ludzie – Ci w odległych od nas miej-
scach, których chcemy wspomóc, Ci 
którzy spotykają się, by przygotować 
to wydarzenie, ale także Ci, którzy 
w dniu Jarmarku z różnych miejsc 
przybywają do Tuchowa, aby wesprzeć 
tę inicjatywę.

- Jesteśmy stałymi bywalcami 
Jarmarku z Aniołami. To już piąty raz, 
kiedy tu przyjeżdżamy z całą ósemką 
naszych dzieci. Dzieciaki w tym roku 
są nawet z własnym kieszonkowym. 
Bardzo nam się tutaj podoba, jest wiele 
atrakcyjnych rzeczy, dzieci zawsze się 
cieszą z ozdób, które wiszą co roku 
na choince, a są zakupione właśnie 
tutaj – wypowiada się Piotr Wiercioch 
z Krakowa.

Redemptorystowskie Stowarzy-
szenie Przyjaciół Misji każdego roku 
ściśle współpracuje z Sekretariatem 
Misyjnym Prowincji Warszawskiej 
Redemptorystów przy określeniu celu 

Jarmarku. Zebrane pieniądze trafiają 
tam, gdzie ich najbardziej potrzeba.

- Gdy popatrzymy na to dzieło, 
które co roku dokonuje się na tuchow-
skim wzgórzu sanktuaryjnym, to przy-
chodzą mi na myśl słowa Franklina 
Roosvelta: LUDZIE PRACUJĄCY 
RAZEM JAKO JEDNA GRUPA 
POTRAFIĄ DOKONAĆ RZECZY, 
KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIE NIE ŚNIŁO 
SIĘ NIKOMU Z OSOBNA. Misyjny 
Jarmark z Aniołami w Tuchowie to 
właśnie takie dzieło, wspólnie można 
dokonać wielkich rzeczy – mówi  
o. Piotr Podraza CSsR, Przewod-
niczący Sekretariatu Misyjnego 
Redemptorystów.

Misyjny Jarmark z Aniołami może 
istnieć dzięki wszystkim, którzy go 
tworzą, włączając się w przygotowania 
oraz wszystkim odwiedzającym go 
dobroczyńcom. Pozostało jedynie 
jeszcze raz wszystkim powiedzieć: 
dziękujemy i zapraszamy do współ-
pracy w tworzeniu XIII Misyjnego 
Jarmarku z Aniołami, który już za rok!

JUSTYNA   
JAWORSKA-LIPKA 

14 grudnia 2018 r. 
odbył się VI Gminny 
Konkurs Świą-

tecznej Piosenki Obcoję-
zycznej organizowany przez 
nauczycieli języka angiel-
skiego ze Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława 
Staszica  w Tuchowie, który 
miał miejsce w tuchowskim 
Domu Kultury. 

Do udziału w konkursie zgłosiło 
się 47 uczestników (w  tym soliści 
i zespoły ) z 8 szkół naszej gminy. 
Wykonawcy śpiewali piosenki 
w  języku angielskim, niemieckim, 
a  nawet hiszpańskim. Poziom 
konkursu był bardzo wysoki. Młodzi 
artyści przygotowali się wokalnie 
i językowo, przez co jury, w składzie 
Michalina Ropska – nauczycielka 
języka angielskiego oraz Tadeusz Goli-
szewski – muzyk, miało do podjęcia 
trudne decyzje. Spośród wykonawców 
jury wyłoniło tych, którzy śpiewali 
najlepiej. Za swoje występy osoby 
wyróżnione otrzymały dyplomy oraz 
nagrody ufundowane przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w  Tuchowie oraz 
Radę Osiedla Tuchów. Właściciele 
„Piekarni Więcek”, Ewa i  Andrzej 
Więckowie oraz właściciel „Domu 
Handlowego Trójka”, Janusz Grzenia 
zadbali o to, aby nasi młodzi artyści 
mieli siłę występować. 

Występy uczestników konkursu 
oklaskiwała burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek, jej zastępca 
Wiktor Chrzanowski, wiceprzewod-
niczący Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
Jerzy Odroniec, dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Tuchowie, nauczy-
ciele, którzy przygotowali uczniów 

do występów, za co im bardzo dzię-
kujemy, oraz rodzice uczestników.

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i  dziękujemy, że co roku 
chętnie przyjeżdżacie do nas, 
prezentujecie swoje umiejętności 
wokalne i wprowadzacie atmosferę 
świąt.

W VI Gminnym Konkursie Świą-
tecznej Piosenki Obcojęzyczne jury 
nagrodziło:

W KATEGORII: KLASY I-III
Wyróżnienia otrzymali:
•	 Magdalena Kaczka z Siedlisk
•	 Zuzanna Sikora z Siedlisk
•	 Klasa I b Szkoły Podstawowej 

w Tuchowie
•	 Szymon Michalik z Siedlisk

W KATEGORII: KLASY IV-VI 
I miejsce:
•	 Anna Sarad z Siedlisk

Wyróżnienia otrzymali:
•	 Aleksandra Damian i Jakub 

Baran z Lubaszowej
•	 Emilia Wajda z Siedlisk
•	 Zuzanna Gawron z Tuchowa
•	 Natalia Sarad z  Mesznej 

Opackiej
•	 Milena Budzik z Karwodrzy
•	 Anna Śliwka z Buchcic
•	 Aleksandra Burza z Burzyna 
•	 Emilia Michałek z Tuchowa
•	 Natalia Sterkowiec z Buchcic
•	 Jakub Madejski i Kamil Ster-

kowicz z Tuchowa
•	 Łucja Chrzanowska z Burzyna

W KATEGORII: KLASY 7-8 
i Gimnazjum

I miejsce:
•	 Ewelina Serwin z Siedlisk
•	 Julia Grzenia z Siedlisk
•	 Zespół z Tuchowa w składzie: 

Jowita Grzebień, Julia Sobyra, 
Julia Kapka, Aleksandra 
Bajgrowicz, Zuzanna Wrona, 
Izabela Sołtys, Wiktor Kamy-
kowski (gościnnie – Andrzej 
Schabowski były uczeń SP 
w Tuchowie) 

II miejsce:
•	 Wiktoria Łątka z Tuchowa
•	 Adrianna Ustjanowska 

z Burzyna
•	 Wiktoria Sikorska z Tuchowa

III miejsce:
•	 Zespół z  Tuchowa w  skła-

dzie: Laura Bajorek, Gabriela 
Stańczy, Karolina Starzyk 

•	 Julia Nalepka i Maja Nalepka 
z Burzyna

•	 Nicoletta Zduń z  Mesznej 
Opackiej

•	 Kamila Wrzos z Siedlisk

Zapraszamy za rok!

VI GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNEJ 
PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

Każdy gest, nawet najdrobniejszy… 
zmienia świat, czyjś świat
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Wizyta św. Mikołaja 
to dzień oczekiwany 
przez wszystkie 

dzieci. 

Tegoroczna aura zasiała trochę 
niepokoju, ale brak śniegu nie 
zniechęcił św. Mikołaja do pracy 
i 8 grudnia 2018 r. przed godziną 
16.00 wraz z aniołkami, oświetloną 
bryczką przejeżdżał przez Karwo-
drzę i  rozdawał mieszkańcom wsi 
prezenty. Św. Mikołaj z  krótkimi 
odwiedzinami zawitał również do 
mieszkańców DPS-u, którzy od 
wczesnego popołudnia czekali na jego 
przyjazd. W magicznej atmosferze 
Mikołaj zbliżał się do Domu Strażaka, 
gdzie oczekiwały na niego dzieci wraz 
z rodzicami i dziadkami. Czekali też 
mieszkańcy Karwodrzy i okolicznych 
miejscowości oraz oo. Redempto-
ryści z tuchowskiej bazyliki, w sumie  
ok. 170 osób. Z daleka było słychać 
dzwoneczki i nawoływania św. Miko-
łaja. Dzieci wypatrywały go z niecier-
pliwością. Wreszcie w  półmroku 
zobaczyliśmy zbliżającego się  
św. Mikołaja wraz aniołkami, które 
dzieci przywitały spontanicznie 
i  radośnie głośnymi oklaskami. 
Długo oczekiwany gość przyjechał 
z  workiem pełnym prezentów, by 
obdarować wszystkich upominkami 
i zobaczyć na ich twarzach uśmiech. 
Św. Mikołaj, przy pomocy aniołków, 
każdemu wręczył prezent, a w podzię-
kowaniu od dzieci otrzymał laurki. 
Były piosenki, wiersze, żarty. Radość 
i  wyjątkowa atmosfera zagościła 
w Domu Strażaka i nawet pojawienie 
się diabełka, który zaczepiał dzieci nie 
popsuło dobrej zabawy. 

Za ten magiczny i  radosny 
czas chcemy podziękować przede 
wszystkim św. Mikołajowi, aniołkom 
i diabełkowi. Szczególne podzięko-
wania należą się też paniom z Klubu 
Kreatywnych Kobiet, sołtysowi panu 
Kazimierzowi Gawryałowi, osobom ze 
Stowarzyszenia Miłośników Karwo-
drzy, a także radnemu panu Markowi 
Krzemieniowi i  strażakom, którzy 
zadbali o bezpieczeństwo i włączyli 
się w przygotowania związane z przy-
jazdem św. Mikołaja. 

Obserwując przejazd św. Mikołaja 
przez Karwodrzę, choć przez krótką 
chwilę poczuliśmy się jak w bajkowym 
świecie. 

Kochany św. Mikołaju czekamy na 
Ciebie za rok. 

W imieniu dzieci, rodziców, 
mieszkańców Karwodrzy 

i przybyłych gości
Edyta Karaś

A oto jak swoją wizytę w Karwo-
drzy wspomina św. Mikołaj:

Pracy w tym roku było wyjątkowo 
dużo, dlatego do Karwodrzy dotarłem 
dopiero 8 grudnia, a więc o dwa dni 
spóźniony. Z powodu braku śniegu 
sanie z  reniferami musiały zostać 
w zajezdni, ale to nie był problem, 
ponieważ karwodrzanie stanęli na 
wysokości zadania. Już na początku 
miejscowości czekała na mnie i moje 
dwa aniołki pięknie przystrojona 
i  oświetlona bryczka zaprzęgnięta 
w  dwa konie. Do bryczki zaprosił 
nas pan woźnica, który obiecał, że 
przewiezie mnie i  moich pomoc-
ników aniołków przez tę uroczą miej-
scowość. Po drodze odwiedziliśmy 
kilka domów, w których mieszkają 
najgrzeczniejsi mieszkańcy Karwodrzy. 
Ważnym punktem przystankowym 
był DPS, w którym wypatrywała nas 
wesoła gromadka jego mieszkańców. 
W  nagrodę za długie oczekiwanie 
były uściski i worek pełen słodyczy. 

Dalej udaliśmy się w kierunku Domu 
Strażaka w Karwodrzy. Na pięknie 
przystrojonym gałązkami i świateł-
kami podjeździe czekała na nas cała 
rzesza dzieciaków wraz z rodzicami 
i dziadkami. W środku, w jeszcze pięk-
niej przystrojonej sali, rozpoczęło się 
wręczanie prezentów. Dziwnym trafem 
okazało się, że wszyscy byli grzeczni 
i  wszystkim należą się upominki. 
Z  radością muszę przyznać, że 
wręczyłem tylko kilka rózg i to chyba 
nadgorliwie. Nawet obecny na sali 
diabełek nie miał kogo kłuć widłami. 
Odwiedzili nas również oo. Redemp-
toryści z tuchowskiej bazyliki. Oczy-
wiście i oni otrzymali prezenty. Pracy 

miałem bardzo dużo, bo upominków 
wręczyłem ponad 150! Ale było warto! 
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy 
zaprosili, ugościli i wspomogli swoją 
pracą mnie, Świętego Mikołaja. Przede 
wszystkim dziękuję sołtysowi panu 
Kazimierzowi Gawryałowi z Radą 
Sołecką, paniom w Klubu Kreatyw-
nych Kobiet i  członkom Stowarzy-
szenia Miłośników Karwodrzy. Jeśli 
będą chcieli mnie zaprosić za rok, 
to z  pewnością skorzystam i  znów 
odwiedzę piękną Karwodrzę.

To pisałem ja – Mikołaj… Święty 
Mikołaj J

Mikołaj w gminie10

Łowczowski 
święty Mikołaj

AGNIESZKASIKOŃ

„I ty możesz zostać 
świętym Mikołajem… 
tym co prezenty 

ludziom rozdaje” – te 
słowa znanej piosenki Arki 
Noego, rozbrzmiewające 
w grudniowe dni, znalazły 
swoje urealnienie w jednej 
z polskich wsi. 

To wszystko za sprawą tajem-
niczego, starszego pana – świę-
tego Mikołaja, który wraz ze swym 
pomocnikiem – reniferkiem, w ten 
magiczny grudniowy wieczór już po 
raz trzeci odwiedza domy wszyst-
kich grzecznych dzieci mieszkają-
cych w Łowczowie, obdarowując je 
słodkimi prezentami. Wyjątkowość 
tego działania polega na tym, iż ów 
niezwykły gość robi to z potrzeby 
serca. Mamy nadzieję, iż postawa pana 
Andrzeja będzie inspiracją dla innych, 
pewnego rodzaju wzorem do naśla-
dowania. Udowadnia on bowiem, 
że warto poświęcić swój czas, aby 

sprawić radość innym, szczególnie 
tym najmłodszym. Serdecznie dzię-
kujemy panu Andrzejowi Iwańcowi 
oraz jego córce Agnieszce za obda-
rowywanie radością innych.

Św. Mikołaj w Karwodrzy

Ho ho ho...  
Święty Mikołaj przybył 
również do kina 
„Promień” w Tuchowie

Św. Mikołaj dziękuje wszystkim widzom 
za wspaniałe spotkanie, 

młodszych i starszych zaprasza do kina na seanse filmowe

i... obiecał, że odwiedzi Dom Kultury w Tuchowie
również w przyszłym roku.

Bądźcie grzeczni J
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ALE WKOŁO JEST WESOŁOZDZISŁAWA 
KRZEMIŃSKA  

Każdego dnia są tu podej-
mowane rozmaite dzia-
łania, by adekwatnie 

do nazwy… dom ten był 
Domem Pogodnej Jesieni. 
Po najtrudniejszym etapie 
akceptacji choroby, niepeł-
nosprawności, starości 
i adaptacji w nowym miejscu 
pojawia się myśl, że skoro 
jeszcze żyję to…

Dlatego większość Mieszkańców 
placówki opiekuńczej, jaką jest Dom 
Pogodnej Jesieni w Tuchowie, ocze-
kuje okazji do świętowania i uczest-
niczenia w wydarzeniach kulturalno-
-rozrywkowych. 

W tym roku zupełnie w nowatorski 
sposób zorganizowano tradycyjne 
Andrzejki. Młody i  zaangażowany 
personel pod okiem terapeutki przygo-
tował „Pokaz mody” z lat 50. i 60., czyli 
z młodości wielu naszych seniorów. 
Na wybiegu pokrytym czerwonym 
dywanem modelki z wdziękiem zapre-
zentowały m. in.: spódnice bananówki, 
spodnie dzwony, małą czarną z białym 
kołnierzykiem, sukienkę w  białe 
grochy, strój „dzieci-kwiatów” itd. 
Konferansjer – jak z żurnala mody – 
komentował stroje, do których przygo-
towano odpowiednią listę przebojów!

Po tak ciekawie rozpoczętym 
popołudniu na Mieszkańców czekały 
dodatkowe atrakcje. Otóż odwie-
dziła ich liczna grupa wolontariuszy 
z Pleśnej, z którymi spędzili czas przy 
wesołej muzyce.

Rozbawieni seniorzy kilka dni 
później powitali św. Mikołaja. 

Wszyscy byli zadziwieni wiedzą  
św. Mikołaja na temat każdego Miesz-
kańca; nikomu nie zabrakło paczki 
z prezentami ani… dziecięcej radości 
na widok zarówno św. Mikołaja, jak 
i towarzyszących mu dwóch ślicznych 
aniołków. W świetlicy św. Mikołaj, 
z trudem utrzymując powagę, wysłu-
chał śpiewanej dla niego laudacji: …
Święty Mikołaju, serdecznie witamy, 
no i z prezentami do nas zapraszamy. 
Z szacunkiem patrzymy na Twą siwą 
brodę i na Twoje oczka, ciągle takie 
młode! W tamtym roku miałeś chyba 
mniejszy brzuszek, czyś piwko popijał 
czyś się najadł gruszek! Ty, ze wszyst-
kich świętych najbardziej ceniony, choć 
masz renifera, szukamy ci żony!...

Po spotkaniu w  świetlicy  
św. Mikołaj z aniołkami i prezentami 
udał się „na pokoje”, czyli do osób 
pozostających w łóżkach z powodu 
choroby.

Orkiestra na przełomie roku 2018/2019
PAWEŁSTAŃCZYK

Przełom roku to idealna 
okazja do podsumo-
wania tego, co już 

za nami. Nowy czas warto 
bowiem rozpocząć od 
uświadomienia sobie tego, 
co trzeba poprawić.

Dla Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej 
punktem przełomowym w kalendarzu 
jest wspomnienie św. Cecylii. 22 listo-
pada wzięliśmy udział w wypomin-
kach za zmarłych członków SOD, jak 
i Sanktuaryjnego Chóru, zaś około 
godziny 18.30 uczestniczyliśmy we 
mszy św. Na zakończenie odbyło 
się krótkie spotkanie w jadalni piel-
grzyma tuchowskiego klasztoru.

Tydzień wcześniej Orkiestra 
zakończyła rok w  swoim gronie. 
Na podsumowaniu, które kończyło 
miniony okres grań zgromadziliśmy 
się w sali prób, gdzie oprócz muzyków 
i kapelmistrza, obecni byli: pan Kazi-
mierz Szablowski, a także o. Kazimierz 
Głaz i o. Bogusław Augustowski. Na 
zebraniu poruszone zostały kwestie 
muzyczne, ale też finansowe i orga-
nizacyjnie. Według statystyk, które 
przytoczył kapelmistrz – Orkiestra 
zaprezentowała się 39 razy, zaś poza 
Tuchowem wystąpiła 6 razy. Na tę 
liczbę składają się zarówno grania 
kościelne, jak i  koncerty, których 
Sanktuaryjna Orkiestra Dęta wyko-
nała 17. Do najważniejszych należały 
Koncert Noworoczny, jak i koncert 
podczas Wielkiego Odpustu Tuchow-
skiego.

Z pewnością nie wszystko było 
idealne. W ostatnim czasie Orkie-
stra zmagała się z pewnym regresem, 
jeśli chodzi o frekwencję na próbach, 
lecz nie było sytuacji, w której zapla-

nowane granie się nie odbyło. Warto 
zauważyć, iż w obecnym roku wypo-
sażenie grających zostało wzbogacone 
o torebki wykorzystywane głównie 
podczas przemarszów, kiedy nie ma 
gdzie trzymać niepotrzebnych na 
chwilę obecną nut, czy potrzebnej 
w upalne dni – wody.

Warto również wspomnieć, iż po 
roku działalności z funkcji prezesa, 
z powodów prywatnych, zrezygno-
wała wieloletnia członkini SOD – 
Agnieszka Aksamit. Na zaszczytnym 
stanowisku zastąpi ją Leopold Domi-
niewski.

Skład obecnego Zarządu: Leopold 
Dominiewski (prezes); Piotr Kucha-
rzyk (kapelmistrz); Wiesław Kajmo-
wicz; Daniel Kras; Magdalena Zięba 
(skarbnik); Paweł Stańczyk (kronikarz).

Podsumowując miniony rok, 
warto również przypomnieć infor-
macje związane z jesiennym okresem 
działalności sanktuaryjnego zespołu.  
1 listopada wzięliśmy udział 

w  uroczystości Wszystkich Świę-
tych, zaś 11 listopada włączyliśmy się 
w tuchowskie obchody setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Wraz z zespołem Pokolenia 
zaprezentowaliśmy program patrio-
tyczny, a wśród utworów przypomi-
nających o  wyzwoleniu polskiego 
narodu znalazły się: Rota, Pierwsza 
Kadrowa, O mój rozmarynie, Pierwsza 
Brygada, Rozkwitały pąki białych róż, 
Szara Piechota, Marsz Polonia oraz 
Wiązanka Żołnierska J. Kwiatkow-
skiego.

Kończąc, chcemy wszyst-
kich serdecznie zaprosić na nasz  
Noworoczny Koncert, który odbędzie 
się 13 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 
w bazylice mniejszej w Tuchowie. 
Przy okazji zapraszamy również na 
naszą stronę internetową, na której 
na bieżąco można śledzić informacje 
z życia Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej: 
https://pl-pl.facebook.com/SODTu-
chow/. 

Mikołaj  
w Kielanowicach
ANNATOTOŚ 

W niedzielę  
9 grudnia naszą 
świetlicę odwiedził 

Święty Mikołaj. Przybył 
do nas po południu, gdy 
na dworze robiło się już 
ciemno. Czekając na przy-
bycie gościa, dzieci wzięły 
udział w warsztatach 
plastycznych prowadzo-
nych przez panią Wiesławę 
Totoś. Kiedy przybył zacny 
gość, dzieci gorąco go 
powitały i wręczyły mu 
swoje prace, które dla 
niego przygotowały. Potem 
nastąpił najprzyjemniejszy 
moment – wręczanie 
prezentów i sesja fotogra-
ficzna z Mikołajem. 
Mamy nadzieję,  
że w przyszłym roku też 
nas odwiedzi.
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Aktywne działania i sukcesy w Piotrkowicach
Czas obdarowywania 
BEATACZUBA 

Tradycyjnie początek 
grudnia to czas 
myślenia o świętach 

i prezentach. Wtedy też 
rozpoczynają się zbiórki 
produktów dla potrzebują-
cych, aby i oni mogli godnie 
i przy zastawionych stołach 
cieszyć się z narodzenia 
Dzieciątka.

Nasi mieszkańcy jak zwykle 
nie zawiedli. Chętnie włączyli się 
w  cykliczną już zbiórkę Polacy-
-Rodakom na Ukrainie. Do pudeł 
wystawionych w  piotrkowickim 
sklepie i naszej szkole wędrowały więc 
kasze i cukier, makarony i konserwy, 
słodycze, oleje i  małe maskotki. 
Kilka zapełnionych pudeł odebrali 
od nas koordynujący zbiórkę na 
terenie gminy Tuchów pracownicy 
Domu Kultury. Mamy nadzieje, że 
choć w drobnej mierze przyczynimy 
się do polepszenia warunków życia 
naszych rodaków na Ukrainie w tym 
wyjątkowym czasie, mimo niepokoju 
i niepewności, jakie tam teraz panują.

Oczywiście 6 grudnia odwiedził 
nasze dzieci św. Mikołaj. Grzecznym 
dzieciom rozdawał prezenty w przed-
szkolu, starsze obdarowywały się 
wzajemnie. Było dużo zabawy, radości 
i śmiechu. Okazuje się, że dawanie 
jest równie miłe jak otrzymywanie, 
a dzielenie się sprawia wiele radości.

Dlatego też w  tym roku znów 
włączyliśmy się w działania mające 

na celu wspomożenie Stowarzy-
szenia „Nadzieja”. Jest to dla nas tym 
ważniejsze, że nasza uczennica jest 
jego podopieczną. Obecnie zbie-
rane są środki na budowę ośrodka 
opiekuńczo-mieszkalnego dla osób 
niepełnosprawnych. Nikt, kto nie ma 
wśród znajomych osoby dotkniętej 
głęboką niepełnosprawnością, nie 
wie, jak trudna i nieustanna jest taka 
opieka. Dlatego potrzebne są ośrodki, 
które zaopiekują się potrzebującymi, 
zapewnią rehabilitację, kiedy najbliżsi 
nie będą mogli jej już zapewnić.

W  tym roku w  celu zebrania 
środków zorganizowaliśmy w dwie 
grudniowe niedziele Kiermasz dla 
Nadziei. Dzieci, rodzice i nauczy-
ciele wykonywali piękne ozdoby 

świąteczne i stroiki, a wolontariusze 
sprzedawali je po mszach św. pod 
kościołem w Piotrkowicach. Kiermasz 
cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem, a ręcznie robione ozdoby wzbu-
dzały zachwyt. Zgromadzone środki 
zostały przekazane na konto Stowa-
rzyszenia. Pomysłodawczyniami 
i koordynatorkami tego wydarzenia 
były członkinie Nieformalnej Grupy 
Dorosłych Wolontariuszy. Wielu ludzi 
dobrej woli przyczyniło się, aby to 
wydarzenie mogło mieć miejsce.

Dlatego wszystkim ofiarodawcom, 
uczniom, rodzicom i  pracow-
nikom szkoły serdecznie dzięku-
jemy i życzymy, aby ten świąteczny 
czas spędzili w  radości i  spokoju 
w rodzinnym gronie.

Sportowe sukcesy uczniów 
ŁUKASZBARTKOWSKI

Rok szkolny 2018/19 
rozpoczął się dla 
naszych uczniów, 

biorących udział w gmin-
nych rywalizacjach sporto-
wych, bardzo dobrze. 

Już w czasie pierwszych zawodów 
w  biegach przełajowych zajęli  
I i II miejsce, podobnie w rozgryw-
kach w piłkę nożną i  tenisa stoło-
wego. W  listopadowych rozgryw-
kach w piłce koszykowej dziewczęta 
i chłopcy zajęli I miejsca! Oby tak 
dalej, a  trzeci raz z  rzędu zdobę-
dziemy tytuł mistrzowski gminy 
Tuchów. Nasi uczniowie chętnie 
uczęszczają na zajęcia wychowania 
fizycznego i kółka sportowe. Ponadto 
niektórzy dodatkowo trenują różne 
dyscypliny sportu, osiągając w nich 
sukcesy. I tak Nina i Natasza Potok 

z kl.6 kolejny już rok trenują judo 
i z każdych zawodów ogólnopolski-
ch(a jest ich wiele) przywożą medale 
za zajęcie I  i  II miejsca w  swojej 
kategorii wagowej. Mateusz Baziak 

z kl. 7 zajmuje 2 miejsce w rankingu 
swojego klubu Unii Tarnów, gdzie 
trenuje koszykówkę. Patryk Gac, 
Krystian Stefański i Gabriela Michałek 
grają w piłkę nożną; Natalia Cichy, 

Mateusz, Justyna i Martyna Prokop 
oraz Miłosz i Kuba Bandyk trenują 
tenisa stołowego, a Zuzanna Więcek 
ćwiczy taekwondo. Sport i ruch są 
bardzo ważne w rozwoju dzieci i prze-

kładają się na sukcesy w nauce, o czym 
świadczą wysokie średnie ocen i duża 
liczba przyznanych stypendiów. Piotr-
kowice, do boju!

Stawiamy na matematykę
MAGDALENAHAJDUK

Logiczne myślenie to to, 
na co obecnie kładzie się 
silny nacisk. 

Najlepiej je ćwiczyć, rozwiązując 
zadania. Kompetencje matematyczne 
są kluczowymi na testach i sprawdzia-
nach zewnętrznych, dlatego w szkole 
w Piotrkowicach jej nauczanie jest 
priorytetem. Jednak nie są to tylko 
lekcje z nauczycielem, ale również 
kółka zainteresowań i  konkursy, 
w trakcie których uczniowie samo-
dzielnie wykonują zadania, za które 
otrzymują punkty. Zadania otrzymują 

każdego miesiąca, dostosowane do 
poziomu klasy. W  maju odbędzie 
się szkolny finał, w czasie którego 
zostaną zliczone punkty i wyłonieni 
zwycięzcy.

Inną zabawą matematyczną jest 
sudoku dla klas I-VIII. Uczniowie 
cyklicznie je rozwiązują i  zbierają 
punkty. W ten sposób poprzez zabawę 
ćwiczą umiejętność logicznego 
myślenia i doskonalą kompetencje 
matematyczne. Takie nowatorskie 
podejście do nauczania przedmiotu 
powoduje, że uczniowie nie boją 
się matematyki i chętnie rywalizują 
w matematycznych konkurencjach.

R E K L A M A
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Konkurs Świątecznej 
Piosenki Anglojęzycznej
SEBASTIANRYNDAK 

W poniedziałek,  
10 grudnia, po raz 
drugi w Szkole 

Podstawowej w Lubaszowej 
odbył się Konkurs 
Świątecznej Piosenki 
Anglojęzycznej. 

Konkurs został zorganizowany 
przez nauczyciela języka angielskiego 
– Sebastiana Ryndaka i był skierowany 
do wszystkich uczniów naszej szkoły. 
Zadaniem uczestników konkursu 
było zaśpiewanie wybranej kolędy lub 
piosenki świątecznej w języku angiel-
skim. Konkurs przeniósł wszystkich 
uczestników i słuchaczy w świąteczny 
nastrój zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. Repertuar obejmował 
mniej lub bardziej znane anglojęzyczne 
kolędy i piosenki o tematyce bożonaro-
dzeniowej, np. Jingle Bell Rock, Silent-
Night, Shake Up Christmas czy Chri-
stmas Time. Jury w składzie: Barbara 
Dusza, Lidia Borczyk oraz Sebastian 
Ryndak oceniało umiejętności wokalne, 
umiejętności językowe oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Wszyscy uczest-
nicy byli wspaniale przygotowani, co 
przełożyło się na bardzo wysoki poziom 
konkursu, a jury przysporzyło nie lada 
kłopotu w  wyłonieniu zwycięzców. 
Mamy nadzieję, że przyszłoroczna 

edycja konkursu będzie cieszyła się 
jeszcze większym zainteresowaniem.

Oto wyniki:
I  miejsce: Amelia Witkowska 

(klasa II) – Jingle Bell Rock
I  miejsce: Aleksandra Damian 

i Jakub Baran (klasa IV) – Silent Night
I  miejsce: Zuzanna Okaz  

(klasa VII) – Shake Up Christmas
II miejsce: Jakub Morąg (klasa I) 

– We Wish You A Merry Christmas
II miejsce: Igor Wiśniowski  

(klasa II) – Jingle Bells

II miejsce: Gabriela Smosna  
(klasa IV) – Christmas Time

II miejsce: Daniel Grzyb (klasa V) 
– We Wish You A Merry Christmas

II miejsce: Filip Chrzanowski  
(klasa VII) – Merry Christmas Everyone

III miejsce: Oliwia Więcek 
i Wiktoria Witkowska (klasa VII) – 
You Make It Feel Like Christmas

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu, a  zwycięzcom 
życzymy powodzenia i  dalszych 
sukcesów na VI Gminnym Konkursie 
Piosenki Obcojęzycznej w Tuchowie.

Guzik tu, guzik tam
Guzik krąży tu i tam
Jak to miło i wesoło
Kiedy guzik krąży w koło

Guzikowy 
zawrót 
głowyANNACICHY 

12 grudnia świętujemy  
w Lubaszowej 
Dzień Guzika.  

Nie jest to data przypad-
kowa. 

To nietypowe święto obchodzimy 
12 dnia 12 miesiąca, ponieważ guziki 
liczy się na tuziny, czyli po 12. Fascy-
naci i  miłośnicy guzików oddają 
się wtedy szaleństwu guzikowych 
projektów. W naszym oddziale przed-
szkolnym też przyłączyliśmy się do 
świętowania Dnia Guzika. Wszystkie 
nasze działania związane były z guzi-
kami. Przedszkolaki ćwiczyły klasyfi-

kowanie, porównywanie, doskonaliły 
umiejętności dodawania i odejmo-
wania, układały z kolorowych guzików 
figury geometryczne oraz pierwszą 
literkę swojego imienia. Dzieci 
pracowały z  guzikowymi kartami 
pracy. Ponieważ zbliżają się święta 
Bożego Narodzenia wykonywaliśmy 
też ozdoby choinkowe: piernikowe 
ludziki, choinki, śnieżynki. Wszystko 
oczywiście ozdobione guziczkami. 
Gotowe dekoracje zawisły na naszej 
przedszkolnej choince.

PACZKA DLA BOHATERA 
– akcja charytatywna
ANNACUDEK 

Wśród wielu akcji 
charytatywnych 
i dobroczynnych to 

właśnie ta przykuła naszą 
uwagę. 

Jako że nasza szkoła nosi imię Bata-
lionu AK „Barbara”, a Polska świę-
tuje 100 lat odzyskania NIEPODLE-
GŁOŚCI, nie mogliśmy nie wesprzeć 

żyjących weteranów Armii Krajowej 
– żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego. Inicjatorami tej 
akcji byli rodzice dzieci z oddziału 
przedszkolnego, chcący uczyć 
swoje pociechy od najmłodszych lat 
niesienia pomocy potrzebującym 
i dzielenia się z innymi. W ich ślady 
poszli także inni, którzy chcieli zostać 
w tym roku Świętymi Mikołajami. 
To właśnie 6 grudnia trudno było 
wejść do budynku szkoły, ponieważ 

wejście zastawiały dary serca – paczki 
wypełnione po brzegi: produktami 
żywnościowymi z długim terminem 
przydatności, słodyczami, chemią 
gospodarstwa domowego i higieny 
osobistej, ciepłą kołderką. Niech 
pięknie zapakowane w  świąteczny 
papier z  dołączonymi życzeniami 
będą miłą niespodzianką, a  nasza 
świąteczna pomoc wyrazem pamięci 
i  solidarności z  osobami, którym 
Polska tak wiele zawdzięcza. 

Akcja POLACY-RODAKOM w Siedliskach 

HALINAPIOTROWSKA

Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej 
w Siedliskach wraz 

z opiekunami przeprowadzili 
w szkole akcję POLACY-
-RODAKOM! 

Uczniowie wspaniale na nią odpo-
wiedzieli, składając pieniążki! Każde 
dziecko złożyło minimum 2 zł. Do 
akcji włączyli się również nauczy-
ciele. Z zebranych funduszy zaku-
pione zostały produkty spożywcze: 
cukier, kasza, ryż, makaron, konserwy 

mięsne, pasztety, brzoskwinie 
i  ananasy w  puszce, kawa, kakao 
i czekolady. 29 listopada opiekunowie 
SU wraz z przedstawicielami społecz-
ności szkolnej odwieźli żywność do 
Domu Kultury w Tuchowie, która 
trafiła do naszych rodaków zza 
wschodniej granicy!

Tuchowianie  
w 19. Akcji 
Polacy-Rodakom
JANUSZKOWALSKI 

Po raz trzeci przepro-
wadzono w gminie 
Tuchów akcję pomocy 

naszym rodakom mieszka-
jącym za wschodnią granicą, 
włączając się do 19. AKCJI 
POLACY-RODAKOM. 

Przypomnijmy, że pomysłodawcą 
i organizatorem Akcji jest Stanisław 
Gogacz, Senator RP. Celem tego 
szczytnego przedsięwzięcia jest 
pomoc Polakom mieszkającym za 
wschodnią granicą, szczególnie na 
Ukrainie i znajdującym się w trudnej 
sytuacji finansowej. W  Tuchowie 
zbiórkę darów przeprowadził Dom 
Kultury. Była ona prowadzona od 
22 listopada do 4 grudnia 2018 r. 
Zebrano 730 kg żywności, którą 
odwieziono do centrum logistycz-

nego akcji w  Lublinie. Były to: 
konserwy, mąka, cukier, makaron, 
kasza, ryż, oleje spożywcze, słodycze, 
kakao, herbata, kawa oraz podobne. 
W akcję licznie włączyli się miesz-
kańcy Tuchowa oraz uczniowie szkół 
podstawowych z Tuchowa, Siedlisk, 
Piotrkowic, Karwodrzy i Burzyna. 
Wraz z naszymi tuchowskimi darami 
przygotowano dla polskich rodzin na 
Ukrainie 4500 paczek świątecznych, 
z których każda ważyła od 15 do 20 kg. 
Paczki świąteczne wraz z opłatkami 
dotarły do polskich rodzin. W imieniu 
organizatorów serdecznie dziękujemy.

Fo
t. /W

W
W

.sta
n

isla
W

g
o

g
a

C
z.pl, D

k tu
C

h
ó

W



miasto i gmina14 grudzień 2018 | nr 12 (74)

Edukacyjna Sieć Antysmogowa – 
czujnik jakości powietrza w SP w Tuchowie 

WIKTORCHRZANOWSKI

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Staszica 
jest uczestnikiem 

projektu Edukacyjna Sieć 
Antysmogowa. Przy wejściu 
do budynku szkoły zamon-
towany został czujnik wraz 
z wyświetlaczem informu-
jącym o aktualnym poziomie 
zanieczyszczeń powietrza 
PM2,5.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa 
(ESA) to program informacyjny na 
rzecz czystego powietrza, realizowany 
przez Państwowy Instytut Badawczy 
NASK we współpracy z  Polskim 
Alarmem Smogowym.

Jego celem jest propagowanie 
wiedzy na temat znaczenia czystego 
powietrza dla zdrowia i  wpływu 
codziennych działań na jego jakość. 

Szkoły – jako instytucje kształcące 
dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki 
opiniotwórcze – są właściwym 
miejscem, w którym wiedzę należy 
upowszechniać i pomagać społecz-
ności lokalnej w identyfikacji i zrozu-
mieniu problemów, mających wpływ 
na jakość życia.

Szkoły, biorące udział w projekcie 
„ESA”, zostały wyposażone w mier-
niki, oznaczające jakość powietrza. 
Dane zbierane przez mierniki są 
udostępniane przez internet oraz 
prezentowane na wyświetlaczach 
w  szkole, co umożliwia uczniom, 
nauczycielom i społeczności lokalnej 

bieżące monitorowanie jakości 
powietrza i adekwatne zaplanowanie 
aktywności. Uczniowie wykorzystując 
dane archiwalne, mogą wykonywać 
pod kierunkiem nauczycieli własne 
badania i analizy w korelacji z czyn-
nikami atmosferycznymi. Szkoła jako 
uczestnik projektu zobowiązana jest 
do przeprowadzenia działań eduka-
cyjnych. 

Więcej o projekcie ESA można 
znaleźć na stronie: https://esa.nask.pl/ 
Tam też prezentowane będą wyniki 
pomiarów jakości powietrza (po 
uruchomieniu transmisji danych).

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 
ma za sobą kolejny rok wytężonej pracy

ANNAMADEJSKA 

2018 rok był 
kolejnym 
owocnym 

rokiem wdrażania Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność 
(LSR) realizowanej przez 
Pogórzańskie Stowarzy-
szenie Rozwoju w Tuchowie 
w ramach PROW na lata 
2014-2020.

Jako Pogórzańskie Stowarzyszenie 
Rozwoju wspieramy przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe i współpra-
cujemy z samorządami na obszarze 
5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, 
Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski. 
Swą działalnością przyczyniamy się 
między innymi do rozwoju przed-
siębiorczości, kreowania przestrzeni 
i wydarzeń sprzyjających spójności 
społecznej, rozbudowy zaplecza  
rekreacyjnego i  turystycznego, 
edukacji ekologicznej. Przeprowa-
dzamy również akcje i wydarzenia 
aktywizujące oraz świadczymy 
doradztwo zarówno w  biurze, jak 
i  podczas planowanych spotkań 
w gminach.

W  ramach pięciu ogłoszo-
nych w  2018 roku konkursów na 

nabór wniosków złożonych zostało  
18 wniosków na łączną kwotę  
1 212 710 zł. Do 21 grudnia trwa 
nabór wniosków na rozwijanie dzia-
łalności gospodarczej – wysokość 
dostępnych środków w ramach tego 
naboru wynosi 926 763 zł. Złoży-
liśmy również wniosek na operację 
własną na kwotę 40 000 zł, dotyczącą 
edukacji różnych grup społecznych 
w zakresie ochrony środowiska i prze-
ciwdziałania niekorzystnym zmianom 
klimatu, która będzie realizowana 
w  szkołach podstawowych pięciu 
gmin obejmujących obszar PSR.  
W ramach realizacji celu, jakim jest 
aktywizacja ekonomiczna miesz-
kańców Pogórza, ogłosiliśmy dwa 
nabory na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Zainteresowanie bene-
ficjentów było spore, ponieważ złożo-
nych zostało 7 wniosków, a wybranych 
do finansowania mogło być tylko 4. 
Łączna kwota przeznaczona na ten 
cel wyniosła 200  000 zł. Ponadto 
przyczyniliśmy się do rozwoju 9 firm 

działających między innymi w branży 
piekarniczej, weterynaryjnej, budow-
lanej, budowlano-remontowej, prze-
mysłowej, spożywczej. Wysokość 
wsparcia w ramach tego działania 
wyniosła 1 673 237 zł.

Także organizacje pozarządowe 
– gminy, stowarzyszenia, ochotnicze 
straże pożarne oraz kluby sportowe 
– z terenu działania Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju otrzymały 
wsparcie finansowe na utworzenie lub 
rozwój infrastruktury, która będzie 
służyła społeczności lokalnej oraz 
aktywizacji i integracji mieszkańców. 
Wśród projektów znalazły się między 
innymi: bieżnia sportowa, mapa 
turystyczna, drewniane altany, place 
zabaw i siłownie plenerowe. Łączna 
kwota środków, jakie za pośrednic-
twem LGD zostały przekazane na ten 
cel to ponad 400 000 zł.

Rok 2018 był owocny również 
w  inne wydarzenia aktywizu-
jące skierowane do mieszkańców 
obszaru działania PSR. Odbyły się 

warsztaty z robotyki, etno warsztaty 
stylu, twórcze warsztaty mydełkowe, 
eksperymenty naukowe oraz warsz-
taty bożonarodzeniowe. Działania 
te kierowaliśmy zarówno do dzieci, 
jak i dorosłych. Ogłosiliśmy również 
konkurs pn. „Postać z bajki na szlaku 
projektów Pogórzańskiego Stowarzy-
szenia Rozwoju”, a w październiku 
w  pięciu gminach przeprowadzi-
liśmy cykl warsztatów pn. „Etno-
Styl. Lokalny styl we współczesnym 
ubiorze” w ramach programu dota-
cyjnego „Kultura – Interwencje 
2018. EtnoPolska” ogłoszonego 
przez Narodowe Centrum Kultury. 
Trwałym efektem warsztatów jest 
publikacja, która prezentuje trady-
cyjny strój ludowy oraz współczesne 
rozwiązania modowe z elementami 
ludowymi. 

W ramach realizacji LSR pozo-
stało jeszcze prawie 1 500 000 zł na 
przedsięwzięcia związane z przedsię-
biorczością, aktywizacją i integracją 
mieszkańców. 

Po więcej informacji zapraszamy 
na naszą stronę www.psr.tuchow.pl.

Wszystkim naszym beneficjentom 
gratulujmy i życzymy szybkich reali-
zacji, prawidłowego rozliczenia 
projektów i  kolejnych pomysłów 
na rozwój swoich firm, zmieniania 
otoczenia, w którym żyjemy, a pozo-
stałych zachęcamy do odważnego 
korzystania z unijnych środków.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: 
Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia 
Rozwoju 
ul. Chopina 10 w Tuchowie 
tel. 14 652 44 04 
e-mail: pogostoro@interia.pl.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
ZDZISŁAWA 
KRZEMIŃSKA  

8 grudnia br. składano 
życzenia wszystkiego 
najlepszego p. Janinie 

Ogieli, która obchodziła  
90. urodziny! Najbliższa 
rodzina z Tuchowa, Pleśnej, 
Ryglic, Gromnika i Skrzy-
szowa w formie niespo-
dzianki zorganizowała 
świąteczne popołudnie 
z Jubilatką. Spośród wielu, 
był to najwspanialszy 
prezent.

P. Janina z  d. Bryl pochodzi 
z Dąbrówki Tuchowskiej. Kilka dni 
po jej narodzinach zmarła jej mama. 
Wychowała się w gronie trzynaściorga 
rodzeństwa, pochodzącego z pierw-
szego i drugiego małżeństwa ojca. 
Do dziś żyje pięcioro rodzeństwa  
p. Janiny.

Po zamążpójściu ze Stanisławem 
zamieszkała w  Tuchowie. Razem 
z mężem prowadziła gospodarstwo 
rolne. Wykazywała dwie szcze-
gólne umiejętności, były to szycie 
i pieczenie, głównie tortów. Ta druga 

była doceniana również w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie przebywała 
przez pewien czas. 

P. Janina jest matką trójki dzieci, 
babcią trzynastu wnucząt, prababcią 
piętnastu prawnucząt i  od trzech 
tygodni pra-prababcią pra-prawnuka!

Nie wygląda na 90 lat, czuje się 
dobrze, zachowuje samodzielność, 
zadziwia i cieszy ją fakt doczekania 

takich urodzin. Na pytanie, czemu 
zawdzięcza swoje zdrowie, bez 
namysłu odpowiada: Herbacie 
z pokrzyw! Każdego roku zbieram je, 
koniecznie przed 20 kwietnia, suszę 
naturalnie, to znaczy ani na słońcu, 
ani na piecu i… piję tę herbatkę, 
każdego dnia. 

I oby tak do 100. urodzin.

MIROSŁAW PRZYBYŁA

POMIĘDZY
TUCHOWEM A NORWICH
W „SZEPTACH MIASTA”

4 stycznia (piątek) 
2019 r. 

o godz. 17.00
w Muzeum Miejskim  

w Tuchowie 
odbędzie się spotkanie 
z Mirosławem Przybyłą,  

poetą,  
który w swoich wierszach,

między innymi w tym  
pt. „Szepty miasta”,

przybliży swoją  
twórczość

Serdecznie zapraszają 
autor  

i Dom Kultury  
w Tuchowie
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Gmina Tuchów ma 
najsprawniejszych 
młodych druhów! 

Bezpieczna Małopolska
i Małopolskie Remizy 

ŁUKASZGIEMZA 

13 listopada w remizie 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siedli-

skach odbyło się uroczyste 
zakończenie i podsumowanie 
projektów współfinansowanych 
przez Województwo Małopol-
skie, których beneficjentem była 
Gmina Tuchów.

W  spotkaniu uczestniczyli : 
Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w  Tarnowie –  
st. bryg. Piotr Szpunar, zastępca burmi-
strza Tuchowa – Kazimierz Kurczab, właści-
ciel firmy „Dalmine” – Krzysztof Więcek 
oraz przedstawiciele ochotniczych straży 
pożarnych, które uczestniczyły w realizacji 
projektów. 

W ramach konkursu „Bezpieczna Mało-
polska 2018” zakupiono: system selek-
tywnego alarmowania (OSP Łowczów), 
2 kompletne zestawy umundurowania 
składające się z: ubrania specjalnego, 
hełmu, rękawic, kominiarki i butów (OSP 
Dąbrówka Tuchowska), 4 zestawy podheł-
mowe z radiotelefonami analogowo-cyfro-
wymi (OSP Tuchów). 

Łączna wartość zadania wyniosła 
28 433,14 złotych, a  dofinansowanie 
Województwa Małopolskiego to  
13 990,00 złotych.

Zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpie-
czeństwa oraz warunków BHP w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach” 
zrealizowano natomiast w ramach konkursu 
„Małopolskie Remizy 2018”. Prace zostały 
wykonane przez firmę „Dalmine” Krzysztof 
Więcek z Siedlisk. 

Łączna wartość zrealizowanych zadań 
to 69 993,14 złotych, a dofinansowanie 
Województwa Małopolskiego wyniosło 
34 770,00 złotych.

ŁUKASZGIEMZA 

W niedzielne przedpo-
łudnie 2 grudnia br. 
hala widowiskowo-

-sportowa w Koszycach 
Wielkich stała się areną 
zmagań członków młodzie-
żowych drużyn pożarni-
czych z terenu powiatu 
tarnowskiego. II Powiatowe 
Halowe Zawody Sprawno-
ściowe MDP zgromadziły 
na starcie reprezentantów 
z gmin: Lisia Góra, Pleśna, 
Ryglice, Rzepiennik Strzy-
żewski, Tarnów, Tuchów, 
Wierzchosławice, Wojnicz, 
Zakliczyn, Żabno oraz 
miasto Tarnów.

Zawodnicy rywalizowali na 
specjalnie przygotowanym i dosto-
sowanym do warunków miejscowej 
hali torze przeszkód. W zawodach 
udział wzięło 41 druhów podzielo-
nych na cztery kategorie. Sędziami 
zawodów byli: dh Wiesław Siedlik  
i dh Bartosz Łaśko.

KATEGORIA I  (dziewczęta 
rocznik 2000 – 2003) – 11 uczest-
ników:

I  miejsce – BARTKIEWICZ 
Beata (Gmina Tuchów)

II miejsce – MRÓZ Paulina 
(Gmina Rzepiennik Strzyżewski)

III miejsce – URBAN Izabela 
(Gmina Pleśna)

KATEGORIA II (chłopcy rocznik 
2000 – 2003) – 9 uczestników:

I  miejsce – MAREK Konrad 
(Gmina Tuchów)

II miejsce – SOLAK Filip (Gmina 
Żabno)

III miejsce – MIKOS Arkadiusz 
(Gmina Pleśna)

KATEGORIA III (dziewczęta 
rocznik 2004 – 2008) – 10 uczest-
ników:

I miejsce – DAMIAN Nicoletta 
(Gmina Tuchów)

II miejsce – ŁAZARZ Gabriela 
(Gmina Zakliczyn)

III miejsce – GOGOLA Paulina 
(Gmina Rzepiennik Strzyżewski)

KATEGORIA IV (chłopcy 
rocznik 2004 – 2008) – 11 uczest-
ników:

I  miejsce – KIEŁTYKA Paweł 
(Gmina Rzepiennik Strzyżewski)

II miejsce – Markowicz Wiktor 
(Gmina Tuchów)

III miejsce – BĄK Filip (Gmina 
Lisia Góra)

TYTUŁ: „NAJSPRAWNIEJSZA 
DRUŻYNA II POWIATOWYCH 
HALOWYCH ZAWOD ÓW 
SPRAWNOŚCIOWYCH MDP” – 
Gmina Tuchów 

W  uroczystym zakończeniu 
zawodów i wręczeniu nagród udział 
wzięli m.in.: członek Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego – Anna 
Pieczarka, wójt Gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł, przewodnicząca 
Rady Gminy Tarnów Wiesława 
Mitera, prezes ZOP ZOSP RP 
w Tarnowie Kazimierz Sady, wice-
prezes ZOP ZOSP RP w Tarnowie 
Grzegorz Gotfryd, zastępca KM PSP  
w  Tarnowie mł. bryg. Maciej 
Wolański. 

Organizatorami zawodów byli: 
Zarząd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w  Tarnowie, Gmina 
Tarnów, Ochotnicza Straż Pożarna 

w  Tuchowie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w  Koszycach Wielkich 
i Ochotnicza Straż Pożarna w Koszy-
cach Małych. 

Przejścia  
dla pieszych 
na drodze 
wojewódzkiej  
nr 977 pozostaną!
W ostatnich 

dniach poja-
wiła się 

informacja o likwi-
dacji przejścia dla 
pieszych w Zabłędzy. 
Zarówno to przejście, 
jak też znajdujące 
się w Tuchowie na 
wiadukcie kolejowym 
zostały uznane przez 
Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie 
(ZDW) za zbyt niebez-
pieczne.

Przedstawiciele policji 
i Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w  Krakowie stwier-
dzili, że przejścia te nie są 
odpowiednio doświetlone. 
Po uzyskaniu informacji od 
pani Ewy Michałek – radnej 
Rady Miejskiej w Tuchowie, 

burmistrz Tuchowa podjęła 
rozmowy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie 
w celu przywrócenia przej-
ścia w  Zabłędzy i  pozo-
stawienia wspomnianego 
przejścia w  Tuchowie na 
wiadukcie.

Jak poinformowała pani 
burmistrz na sesji Rady 
Miejskiej w dniu 12 grudnia 
2018 roku, obie strony doszły 
do porozumienia. Gmina 
Tuchów zobowiązała się zlecić 
projekt doświetlenia przejść 
i złożyła wniosek o dofinan-
sowanie ze środków Woje-
wództwa Małopolskiego. 
ZDW w Krakowie zgodził się 
na warunkowe przywrócenie 
tychże przejść. Uzgodnienia 
zostały spisane protokołem  
15 grudnia 2018 r. w tuchow-
skim ratuszu.
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Koncert edukacyjny – Poznajemy instrumenty dęte

JANM.GŁADYSZ 

W ciągu 5 lat istnienia 
było wiele okazji 
słuchać i oglądać 

prezentacji uczniów Szkoły 
Muzycznej I st. w Tuchowie. 

Tuchowskiej publiczności znane są 
bajki muzyczne i koncerty z udziałem 
solistów, chóru czy orkiestry. Tym 
razem, 5 grudnia br. w sali widowi-
skowej DK w Tuchowie uczniowie 
z Zespołu Szkół w Tuchowie i Siedli-
skach uczestniczyli w  koncercie 
edukacyjnym promującym naukę gry 
na instrumentach dętych. Wystąpili 

uczniowie klasy fletu, saksofonu, klar-
netu, trąbki i puzonu oraz nauczyciele 
Łukasz Cebula (akordeon), Grze-
gorz Kluzek (saksofon) i  Andrzej 
Król (trąbka). Koncert prowadził 
Tomasz Ożóg (puzon). W programie 
znalazły się utwory muzyki klasycznej 
i rozrywkowej, ścieżki melodyczne 
ze znanych filmów i bajek. Każdy 
z  instrumentów prezentowanych 
na koncercie został w interesujący 
sposób przedstawiony przez prowa-
dzącego tak od strony jego budowy, 
jak i sposobu wydobycia dźwięku. Nie 
zabrakło też ciekawostek charakte-
ryzujących ich brzmienie czy tech-
niczną sprawność. Warto zauważyć, 

że występujący z  nauczycielami 
uczniowie szkoły muzycznej grali 
przed swymi rówieśnikami i kolegami 
ze szkół macierzystych. Na zakoń-
czenie muzycznego spotkania dyrektor  
SM I  st. w  Tuchowie podziękował  
pp. dyrektorom Lucynie Jamce 
z  Siedlisk i  Józefowi Wzorkowi 
z  Tuchowa oraz nauczycielom 
i zgromadzonym uczniom za udział 
w koncercie, wyrażając nadzieję, że 
każdy z uczestników znalazł w nim 
coś, co się szczególnie podobało. Dzieci 
i młodzież zaprosił do podjęcia nauki 
w  szkole muzycznej na wybranym 
przez siebie instrumencie, a także na 
kolejne planowane koncerty.

U Matki Boskiej Częstochowskiej…O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie 
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie 
 
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci, 
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. 
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy, 
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy, 
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami, 
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami! 
 
Daj żołnierzom, którzy idą, śpiewając w szeregu, 
Chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu, 
Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu 
I do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu. 
 
Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty 
I od wszystkich zagubionych niechaj przyjdą listy. 
I weź wszystkich, którzy cierpiąc, patrzą w Twoją stronę, 
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę. 
 
Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną, 
Ponad Polską, błogosławiąc, podnieś rękę piękną, 
I od Twego łez pełnego, Królowo, spojrzenia 
Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia. 
Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną, 
Matko Boska Częstochowska, za Twoją przyczyną…

Kolejne sukcesy uczniów Szkoły Muzycznej
JANM.GŁADYSZ 

W kończącym się  
2018 r. uczniowie 
klasy fortepianu 

tuchowskiej Szkoły 
Muzycznej zanotowali 
kolejne sukcesy.  
Na X Ogólnopolskim 
Konkursie Pianistycznym 

pod patronatem CEA Borys 
Komisarz z kl. p. Teresy 
Wójtowicz zdobył  
III nagrodę. Ten sam uczeń 
na IV Międzynarodowym 
Konkursie Pianistycznym 
w Trzcianie w gr. III  
zajął pierwsze miejsce, 
a Aleksandra Godniak  
z kl. p. Natalii Drozen  

i Artur Cich  
z kl. p. Anny Szajer  
otrzymali wyróżnienia. 
Uczniom, nauczycielom 
i rodzicom serdecznie  
gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Bravissimo!

ALEKSANDERKAJMOWICZ 

Fragment wiersza Jana 
Lechonia (1899- 1956) 
pt. „Matka Boska Często-

chowska” z roku 1942. Poeta, 
który doświadczając w swoim 
życiu już trzeciej wojny, napisał 
wiersz. 

Najpierw z ufnością dziecka prosi 
Matkę o zmiłowanie, czując i widząc 
Jej obecność w życiu, ucieka się pod Jej 
obronę. 

Wierząc w Jej nadprzyrodzone wstawien-
nictwo, poleca Matczynej opiece żołnierzy, 
chorych, cierpiących, zagubionych…

W końcu prosi Królową o błogo-
sławieństwo dla Polski, a także  
o skrócenie cierpień oraz o wolność dla 
umęczonego Narodu. Poeta wierzy i ufa, 
że i tym razem, po raz kolejny Matka Boska 
Częstochowska się za Polską przyczyni.

7 grudnia 2018 r. w uroczystość  
św. Ambrożego, w roku 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, my 
pszczelarze musieliśmy u Królowej Polski 
po prostu być. To już 29 raz jak pielgrzy-
mowaliśmy do Częstochowy z Tuchowa. 
Program pobytu na Jasnej Górze jest 
podobny i opisany w „Kurierze Tuchow-
skim” z grudnia 2015 r.

Duszpasterzowi Koła Pszczelarzy  
o. Piotrowi Kurciusowi jesteśmy bardzo 

wdzięczni za duchowe przewodnictwo 
podczas pielgrzymki. Dziękujemy 
serdecznie za odprawioną mszę św. oraz 
poprowadzenie drogi krzyżowej na Wałach 
Jasnogórskich. Tegoroczna pielgrzymka 
łączyła w sobie aspekty duchowo-patrio-
tyczno-pszczelarskie i na pewno pod tym 
względem była wyjątkowa i niepowta-
rzalna.

Za rok, jak Bóg da, udamy się 
po raz kolejny przed oblicze Matki. 
Będziemy za winy przepraszać,  
o zmiłowanie i łaski prosić, uciekać 
się pod Jej obronę, a nade wszystko  
o przyczynę i wstawiennictwo u Boga  
z dziecięcą ufnością zabiegać… Boś Ty 
nam Matką i naszą Królową nie na 100,  
a na 1000 lat! 
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27. Finał WOŚP  
W TUCHOWIE 

13 stycznia 2019 r.
POMAGANIE  

JEST DZIECINNIE PROSTE 
Gramy dla dzieci małych i bez focha  

– na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych

Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia odbędzie się 
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Sztab WOŚP z Tuchowa będzie miał swoją siedzibę 
w Domu Kultury. W tym roku zbieramy i „Gramy 

dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Wolontariusze 
z tuchowskiego sztabu, oznakowani indywidualnymi 

identyfikatorami, ze skarbonkami prowadzić będą akcję 
zbiórki pieniędzy na terenie miasta i gminy. 

Kwesta rozpocznie się o godz. 8:00  
i potrwa do godz. 16:00. 

O godz. 17.00 w Domu Kultury w Tuchowie 
prowadzona będzie licytacja gadżetów 

WOŚP oraz ofiarowanych 
przez darczyńców przedmiotów.

Celem 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zakup 
nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności. Są to 

placówki, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić 
pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. Obecnie w Polsce 

jest blisko 50 takich szpitali, a swoim zasięgiem obejmują teren 
całego kraju. Bardzo ważne jest, by w szpitale te wyposażone były 
w nowoczesny, spełniający najwyższe standardy sprzęt i aparaturę. 
W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, 

spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom  
i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości 

diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Fundacji WOŚP: W realizacji celu 
27. Finału WOŚP Fundacja skupi się przede wszystkim na zakładach 

diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz 
laboratoryjnej. W zależności od wyników zbiórki Zarząd Fundacji 

może zdecydować także o realizacji próśb dotyczących pomocy  
w większych inwestycjach, jak chociażby wsparcie w wyposażeniu 

centralnych sterylizatorni czy pracowni MRI.  
W głównej mierze zbiórka ma jednak umożliwić podniesienie 

standardu wyposażenia. Do szpitali trafić mają tak zaawansowane 
urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy 

komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), 
wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy 

z torem wizyjnym dla gastroenterologii.

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

Organizatorzy
Sztabu WOŚP w Tuchowie

Nowa wystawa 
Kartki szkicownika 
Iwony Wójcik

KINGAKULAS 

Subtelne prace młodej 
artystki można zobaczyć 
w bibliotecznej galerii.

Mała Galeria „Przedstawmy się” 
w Bibliotece Publicznej w Tuchowie 
gości prace Iwony Wójcik. Wystawę 
otworzyliśmy w środę 28 listopada 
wernisażem, na który przybyło 
wielu sympatyków bibliotecznych 
wydarzeń. Można zobaczyć grafiki 
i obrazy, niektóre urocze, inne tajem-
nicze, nostalgiczne, z nutką fantazji, 
wszystkie niezwykle wręcz delikatne 
i olśniewające urodą. W pracach tych 
szczególnie urzeka zamiłowanie do 
szczegółu, precyzyjność detali – przy-
kuwa to uwagę wszystkich odwie-
dzających bibliotekę. Kto jeszcze nie 
widział wystawy Kartki szkicownika, 
zapraszamy do odwiedzenia galerii, 
która jest otwarta w godzinach pracy 
biblioteki.

BOŻENAWRONA 

W pilotażowej edycji 
kampanii społecznej 
„Mała książka – 

wielki człowiek”, realizo-
wanej przez Instytut Książki 
w ramach promocji czytel-
nictwa wśród trzylatków, 
wzięło już udział prawie  
22 tys. dzieci.  
W 3 tys. bibliotek w całej 
Polsce – między innymi 
w tuchowskiej Bibliotece 
Publicznej i jej filiach – na 
Małych Czytelników czeka 
w prezencie wyjątkowa 
Wyprawka Czytelnicza. 
Projektowi towarzyszy 
ogólnopolska kampania 
medialna z udziałem 
znanego małżeństwa: 
aktorki Joanny Koroniew-
skiej-Dowbor oraz dzienni-
karza Macieja Dowbora. 

We wrześniu tego roku 3 tys. 
placówek bibliotecznych w całej Polsce 
przystąpiło do pilotażowej edycji 
projektu dla trzylatków, realizowa-
nego w ramach kampanii społecznej 
„Mała książka – wielki człowiek”. Ma 
ona zachęcić rodziców do częstego 
odwiedzania bibliotek i  codzien-
nego, rodzinnego czytania z dziec-

kiem. Od września do 
listopada już prawie 
22 tys. dzieci rozpo-
czynających edukację 
przedszkolną otrzy-
mało w prezencie swoje 
Wyprawki Czytelnicze. 
W każdej znalazły się: 
książka Pierwsze wiersze dla…, czyli 
zbiór utworów dla dzieci autorstwa 
wybitnych polskich poetów, pięknie 
zilustrowany przez Ewę Kozyrę-
-Pawlak i Pawła Pawlaka, broszura 
dla rodziców Książką połączeni, czyli 
o roli czytania w życiu dziecka, która 
przypomina o korzyściach wynika-
jących z czytania oraz Karta Małego 
Czytelnika do zbierania naklejek. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu – imienny 
dyplom potwierdzający jego czytel-
nicze zainteresowania.

Kampania „Mała książka – wielki 
człowiek” przypomina o korzyściach 
wynikających z czytania już od pierw-
szych miesięcy życia dziecka. Ma 
zachęcać rodziców do jak najczęst-
szego spędzania czasu z dzieckiem 
na wspólnym czytaniu i  zabawie 
z  książką, a  także do wyrabiania 
w dziecku nawyku czytelniczego przez 
regularne wizyty w bibliotece. 

Ostatnie Wyprawki 
Czytelnicze czekają 
do końca grudnia 
na trzylatki, tj. na 
wszystkie dzieci 
urodzone w 2015 roku. 
Wystarczy przyjść do 
biblioteki i  zapisać 

dziecko, warto też pamiętać o tym, 
że zarówno założenie karty czytel-
nika, jak i każde kolejne wypożyczenie 
książek są bezpłatne.

Przed świętami warto pomyśleć 
nie tylko o prezentach pod choinkę, 
tym bardziej, że obecnie dzieci mają 
nadmiar zabawek, ale też o tym, czego 
nie można kupić. Do tej kategorii 
należy z pewnością czas spędzony 
wspólnie na czytaniu książek. To 
bezcenny dar zarówno dla dzieci, 
jak i rodziców, pomaga on zbudować 
dobrą, głęboką relację, przy okazji 
ucząc i wychowując.

W  bibliotece mamy naprawdę 
duży wybór książek dla każdej grupy 
wiekowej, również dla maluchów. 
Kolorowe, zabawne, trwałe książeczki 
pomogą oswoić i  zaprzyjaźnić się 
z czytaniem, co z pewnością zapro-
centuje w przyszłych latach w przed-
szkolu i szkole. Mamy nadzieję, że już 
niedługo kolejne dzieci rozpoczną 
swoją przygodę z książkami i wraz 
z rodzicami staną się stałymi bywal-
cami bibliotek!

„Mała książka – wielki człowiek” 

Od 14 do 25 stycznia 2018 r.
w godz. od 9.30 do 14.00W zimowe ferie w Domu Kultury w Tuchowie

S z c z e g ó ł y  j u ż  w k r ó t c e  n a  p l a k a t a c h  i  s t r o n a c h  i n t e r n e t o w y c h

 � zajęcia fotograficzne

 � poznawanie przeszłości i jej malowanie

 � filmy w zimowym kinie

 �  planszowe granie i Zumba

 � zabawy disco z DJ-em KRISS D
esig

n
eD

 by Freepik
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R E K L A M A

LKS Burzyn realizatorem projektu „Wzmacnianie 
spójności społecznej na Pogórzu” w pięciu gminach

JAROSŁAWMAKOWIEC 

Projekt „Wzmacnianie 
spójności społecznej  
na Pogórzu” to cykl  

35 otwartych działań anima-
cyjnych/edukacyjnych ukie-
runkowanych na wzmac-
nianie spójności społecznej 
oraz 1 konferencji podsumo-
wującej projekt należących 
do regionu Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju 
pięciu gmin: Tuchów, 
Ryglice, Szerzyny, Gromnik, 
Rzepiennik Strzyżewski 
– w okresie od września 
2018 r. do marca 2019 r. 
W warsztatach zajęcio-
wych nie ma limitów miejsc 
ani ograniczeń wieko-
wych, dzięki czemu są one 
dostępne dla każdego.

W  ramach projektu orga-
nizowane są różnorodne dzia-
łania, które ukierunkowane są na 
wzmocnienie kapitału społecznego, 
w tym m.in. podnoszenie kompe-
tencji osób z obszaru PSR, akty-
wizowanie społeczności lokalnej 
w zakresie podejmowania działal-
ności gospodarczej, przedsiębior-
czości i ekonomii wśród młodzieży, 
analizy profilu osobowościo-
wego oraz poprawy współpracy 
międzyludzkiej, podejmowania 
wspólnych inicjatyw, promowania 
zdrowego trybu życia, działań 
nt. pierwszej pomocy i  bezpie-
czeństwa, czystego powietrza. 
- Zajęcia prowadzone są w sposób 
warsztatowy, dobrane są do każdej 
grupy wiekowej – przez to każdy 
może całkowicie za darmo zasię-

gnąć rad specjalistów i zgłębić wiedzę 
w  w/w  dziedzinach – podkreśla 
prezes stowarzyszenia Jarosław 
Makowiec.

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

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

ze środków Unii Europejskiej w  ramach 
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w  ramach inicjatywy LEADER, Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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ZNAKOMITE WYNIKI BLIŹNIACZEK W INTERNATIONAL JUDO LEAGUE

POGÓRZAŃSKA DRUŻYNOWA 
LIGA SZACHOWA 
POWIATU TARNOWSKIEGO 2018

Siostry Nina i Natasza 
Potok, uczennice  
piątej klasy  

SP Piotrkowice 
uczestniczyły w 2018 r. 
w siedmiu turniejach 
tego cyklu, rozegranych 

w Krakowie, Jaśle, 
Bytomiu, Wrocławiu, 
Łodzi, Warszawie, Gdańsku 
i Opolu.

Zawodniczki trenera Marka Srebro 
zdobyły w tych zawodach 15 medali: 

Nina: 4 złote, 3 srebrne, 1 brązowy; 
Natasza: 4 złote, 1 srebrny, 2 brązowe.

Łączna klasyfikacja kategorii 
wiekowej U-13 wszystkich kategorii 
wagowych po ośmiu turniejach przed-
stawia się następująco:

1. miejsce Nina Potok 
MOSiR Tuchów 110,5 pkt
2. miejsce Natasza Potok 
MOSiR Tuchów 103,0 pkt
3. miejsce Nela Domachowska 
UKS Feniks Bytom 102,0 pkt
4. miejsce Aleksandra Sieńkowska 

UKS ASW Judo Jasło 97,0 pkt
5. miejsce Anna Muras 
KS Akademia Sportu Skoczów 95,0 pkt 

Te wspaniałe wyniki były możliwe 
dzięki wzajemnym dążeniu do wyzna-
czonego celu zawodniczek, ich 
rodziców i trenera.

Szachy w naszej 
gminie

ROMANKAWA 

9 grudnia br. w Domu 
Kultury w Burzynie 
został rozegrany 

Szachowy Turniej 
o Puchar Dyrektora MOSiR 
w Tuchowie, w ramach 
V Edycji Pogórzańskiej 
Drużynowej Ligi Szachowej 
Powiatu Tarnowskiego. Był 
to finałowy, ósmy turniej 
tegorocznej ligi. Poprzednie 
zawody odbyły się w Łęgu 
Tarnowskim, Rzuchowej, 
Pleśnej, Tarnowie, Żabnie, 
Lisiej Górze oraz w Woli 
Rzędzińskiej. W 2018 r. 
uczestniczyło niemal  
30 czteroosobowych drużyn, 
czyli ponad 100 szachistów 
na 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

W  klasyfikacji generalnej 
mistrzami poszczególnych szachownic 
zostali: Wojciech Płaneta z Tarnowa, 
Jerzy Sowiński z Pleśnej, Jan Pradel 
z Siedlisk, Marek Chyc z Tarnowa. 
W klasyfikacji juniorskiej mistrzem 
został Jakub Wąs z Tuchowa.

Klasyfikacja – najlepsza dziesiątka 
PDLSzPT 2018:

1. GRUPA AZOTY TARNÓW 79 pkt
2. K A N A  TARNÓW  78 pkt
3. LISY PÓŁNOCY LISIA GÓRA 72 pkt 
4. GOLDENY PLEŚNA 65 pkt
5. THE REDS WOLA RADŁOWSKA  59 pkt
6. DOLINA BIAŁEJ TUCHÓW 58 pkt
7. MOSiR TUCHÓW   46 pkt
8. STRUSINIANKA TARNÓW 45 pkt
9. TEAM SZACH SIEDLISKA 44 pkt
10. SZKOŁA RZUCHOWA  43 pkt

Sponsorami turnieju byli: MOSiR 
Tuchów, Dom Kultury w Tuchowie, 
Piekarnia Ewa Więcek Tuchów, 
Zakład Mięsny „Sajdak” Tuchów, 

BAR Smaczny Kęs Ewa Kruczek 
Zabłędza.

Dziękujemy sponsorom, szachi-
stom oraz opiekunom juniorskich 
drużyn. Sędzią zawodów był Czesław 
Markiewicz i Kinga Gąciarz Wójcik.

VI EDYCJĘ PDLSzPT 2019 rozpo-
czynamy 3 lutego 2019 r. w  Łęgu 
Tarnowskim. Zapraszamy czterooso-
bowe drużyny bez względu na wiek, 
płeć, kategorię szachową, przynależ-
ność klubową, status amatora czy 
profesjonalisty. Na każdym z ośmiu 
turniejów do zdobycia są puchary, 
medale i dyplomy.

JANDUSZA 

Królewska gra w szachy 
liczy sobie już prawie 
półtora tysiąca lat. 

Narodziła się prawdopo-
dobnie w Indiach około  
VI w. n. e. 

Do Europy dotarła w X w. przez 
Hiszpanię. Początkowo była rzeczy-
wiście głównie grą dworską, ale 
dość szybko rozpowszechniła się 
wśród pozostałych warstw społecz-
nych. W Polsce pierwsze wzmianki 
o  tej grze pojawiają się w  XVI w. 
w poemacie heroikomicznym Szachy 
– J. Kochanowskiego. Fabuła jest 
ciekawa i pouczająca: dwóch rycerzy 
rozgrywa partię o  rękę duńskiej 
królewny, która próbuje w nieuczciwy 
sposób pomóc swojemu wybrankowi. 
Nocna próba z przestawieniem figur 
się nie powiodła, ale przyszła panna 
młoda ostatecznie wyszła za mąż za 
wybranka swego serca.

Współcześnie następuje zasłu-
żony renesans tej szlachetnej gry. 
Trudno w jednym artykule wymienić 
wszystkie zalety szachów, bo jest ich 
naprawdę mnóstwo, więc tym razem 
skupmy się tylko na fakcie, że po prostu 
uczą one logicznego myślenia, a to jest 
obecnie rzecz bezcenna. Kiedy kilka 
lat temu zaproponowano mi udział 
w długim i kosztownym szkoleniu 
„Edukacja przez szachy w szkole”, 
byłem nieco sceptycznie nastawiony 
do tego projektu. Wydawało mi się, że 
w dobie gier komputerowych ta idea 
nie ma zbyt wielu szans. Jednak nie 
miałem racji, w tej chwili wszystkie 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Luba-
szowej potrafią grać w szachy, a wiele 
z nich osiąga bardzo dobre wyniki 
w turniejach zewnętrznych. Dwoje 
z byłych uczniów posiada od kilku lat 
IV kategorię szachową. Początkowo 
jeździliśmy uczyć się od najlepszych 
w  naszej okolicy, czyli do szkoły 
w  Łowczowie, która była dla nas 
niedoścignionym wzorem, a  rok 
temu doszło do połączenia naszych 
zespołów i obecnie działamy wspólnie 
jako „Szachy Lubaszowa”. W tym roku 
kalendarzowym zorganizowaliśmy 
kolejny turniej z cyklu Grand Prix 
2018, w sumie odbyło się 8 rozgrywek, 
w którym ogółem wzięło udział 101 
zawodników. Przy okazji serdecznie 
dziękujemy dyrekcjom szkół w Luba-
szowej, Łowczowie, Jodłówce, Siedli-
skach i Burzynie, że umożliwiły nam 
rozgrywanie w swoich placówkach 
poszczególnych edycji turnieju. 
W czerwcu 40 uczniów wzięło udział 
w  turnieju z okazji Dnia Dziecka, 
a ostatnio rekordy frekwencji zostały 
pobite podczas Turnieju Mikołajko-
wego (52 uczestników i wszyscy otrzy-
mali solidne prezenty). Co tydzień 
(piątki) prowadzimy warsztaty 
szachowe, na które uczęszczały dzieci 
i młodzież także przez całe wakacje. 
W każdy wtorek wieczorem można 

wziąć udział również w  naszym 
turnieju internetowym – infor-
macje o dostępie do tegoż na stronie 
Szachy Lubaszowa. Przed feriami 
zimowymi organizujemy po raz 
trzeci noworoczny Turniej Rodzinny  
(13 I  2019). Poza tym wspólne 
i  oddzielne wyjazdy na turnieje 
zewnętrzne do Staniątek, Przebieczan, 
Krakowa itp. W tym roku szkolnym 
dzieci ze szkoły w Lubaszowej zdobyły 
IV miejsce w powiecie i XVI w Mało-
polsce (przed ostatnią rundą były na 
VII pozycji na 42 zespoły).

Nie sposób wymienić wszyst-
kich zalet tej wspaniałej gry i  nie 
można znaleźć ani jednej jej wady. 
Niektórzy sądzą, że jest nudna.  
Nic bardziej mylnego. Nie wierzycie? To 
przeczytajcie kilka rymowanych strof  
Jana spod lasu z XXI wieku:

Szachy

Stoi na sali stolik szachowy:
piękny, drewniany, chyba dębowy.
Po obu stronach wygodne krzesła,
chyba je woźna nam tutaj wniosła.

Na środku stołu jest szachownica
a na niej hetman, pionków ławica,
wieża i skoczek i szybki goniec,
w środku zasiada sam król na tronie.

Partia powoli już się zaczyna;
z tej strony chłopiec, z drugiej dziew-
czyna.
Zegar włączony, ruch na e-3,
skromny początek królewskiej gry!

Spokój pozorny, lecz w mózgach burza,
odpowiedzialność to bardzo duża
dobrze rozegrać wariant Retiego,
no i nie dostać mata szewskiego!

Figury lekkie szybko do przodu,
wymiana gońców i kilka zwodów:
widły i rożen, bicie w przelocie
unik, zasłona i po kłopocie!

Już biały skoczek grozi nam matem,
długą roszadę robimy zatem,
piony do centrum i hetman w pole,
niech teraz spełni swą ważną rolę!

Atak odparty – kontruderzenie,
czarne zmieniły swe ustawienie,
wieża wskoczyła znów na h-8,
goniec szachuje króla po skosie!

Cóż za emocje, czas szybko biegnie,
kto komu tutaj szybciej ulegnie?
Czy chorągiewka szybciej nam spadnie,
będziemy górą czy może na dnie?!

Biały król w rogu już osaczony,
a czarny dostał mata z odsłony;
szybki ruch – błąd i nasz hetman poległ
może pion wcieli się w jego rolę?!

Lecz to pułapka, przeciwnik w szoku,
a nas ogarnął już błogi spokój.
Tu oddech wstrzymał szachowy świat,
wieża f-7: szach, szach i… MAT!!!

Złoty medal dla dziewcząt z Tuchowa
KATARZYNAKURCZAB 

20 listopada 2018 r.  
rozegrany został 
finał woje-

wódzki Igrzysk Młodzieży 
w halowej piłce nożnej.  
Do rywalizacji sportowej 
przystąpiły drużyny dziew-
cząt z 5 rejonów:

Rejon Wielicki – SP Skawina
Rejon Chrzanów – SP Brzeźnica
Rejon Nowy Targ – SP Trzemeśnia
Rejon Limanowa – SP Ptaszkowa
Rejon Tarnów – SP Tuchów
Rejon Kraków – drużyna nie doje-

chała na zawody
Dziewczęta ze  Szkoły Podsta-

wowej w  Tuchowie rozegrały 
bardzo dobry turniej w  finale 
wojewódzkim, w  którym zajęły  
1 miejsce. Od pierwszego gwizdka 
wyraźnie było widać pełne skupienie, 
charakter, profesjonalizm, a  przede 
wszystkim głód gry, dały im całkowicie 
zasłużoną wygraną. Nasza defensywa 
grała twardo i  odpowiedzialnie, co 
stanowiło dla przeciwników nie lada 
wyzwanie. Całość dopełniały nasze 
bramkarki, które w  całym turnieju 
puściły tylko dwie bramki. Fenomenalnie 
też spisała się nasza ofensywa. Szyb-
kość, mocne strzały z dystansu i kontr-
ataki były naszym „asem w rękawie”. 

Podziękowania należą się trenerowi 
Łukaszowi Jurkowi, który fantastycznie 
wytrenował i dopingował dziewczyny. 
Serdecznie gratulujemy całej drużynie 
i naszej napastniczce Natalii Wzorek, 
która otrzymała nagrodę za najlepszego 
zawodnika! W tym wyjątkowym dla nas 
dniu uczestniczył i mocno kibicował 
dyrektor Józef Wzorek.

Mecze:
Tuchów – Trzemieśnia 3:1

Tuchów – Ptaszkowa 4:0
Tuchów – Brzeźnica 4:1
Tuchów – Skawina 2:0
Skład: Natalia Wzorek, Martyna 

Stańczyk, Justyna Galus, Katarzyna 
Kurczab, Sara Sowa, Izabela Zając, 
Kamila Banek, Natalia Nalepka, 
Milena Borgula, (w turnieju niestety 
nie mogła wziąć udział Joanna 
Kurczab z powodu choroby).

Trener: Łukasz Jurek
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Znani podróżnicy w TuchowieJAKUBNOWAK 

16 i 17 grudnia  
2018 r. w sali kina 
„Promień” w Domu 

Kultury w Tuchowie odbył 
się II Tuchowski Festiwal 
Podróżników. Tegoroczna 
edycja była bardzo różno-
rodna. Podczas prelekcji 
zaprezentowali się podróż-
nicy, którzy odwiedzili 
niemalże każdy kontynent 
na Ziemi i kilkadziesiąt 
krajów świata. W dodatku 
widzowie mogli oglądać 
zdjęcia i filmy na dużym 
ekranie kinowym. W prze-
rwach była również możli-
wość rozmowy z podróż-
nikami osobiście, przy ich 
stoiskach. Odbyły się także 
liczne konkursy. Zapre-
zentowano stoiska patrio-
tyczne, Zespołu Parków 
Krajobrazowych oraz 
informacji turystycznej 
o regionie.

W  pierwszym dniu festiwalu 
wstęp był dla wszystkich chętnych. 
Na początku mogliśmy oglądać 
prezentację Albina Marciniaka – 
prezesa Fundacji Klub Podróżników 
„Śródziemie” z  Krakowa, który 
udowodnił nam, iż poza zagranicz-
nymi wyjazdami Polska również jest 
ciekawa i wciąż nas zaskakuje. Mówił 
on o miejscach, które są rekordowe 
nie tylko w skali kraju, ale i świata. 
Dowiedzieliśmy się np., iż niedaleko, 
nad Jeziorem Rożnowskim (w Znami-
rowicach) znajduje się największy 
kamienny most wybudowany rękoma 
jednego człowieka. Kolejnym z prele-
gentów była Anna Kryszczak – prze-
wodnik beskidzki SKPG Kraków, 
która za swoje ulubione miejsce 
podróży upodobała sobie w szcze-
gólności Chiny. Widzowie obser-
wowali zapierające dech w piersiach 
pejzaże i  kulturę Kraju Środka. 
Podróżniczka wystąpiła również 
przed nami w  stroju regionalnym 
i zagrała na przywiezionych z Chin 
instrumentach. Następnie mieliśmy 
przyjemność oglądać prelekcję Marka 
Podrazy, który pomimo zaledwie 26 lat 
w paszporcie odwiedził liniami lotni-
czymi kilkadziesiąt krajów świata. Za 
szczególny cel upodobał sobie kurorty,  
w których za pobyt należy zapłacić 
kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy 

złotych. On jednak zwiedza te miejsca 
za maksymalnie kilka tysięcy. Tym 
razem opowiadał o swojej wizycie na 
Karaibach, gdzie spędził 2 tygodnie 
za bardzo niską cenę. Po ww. prelek-
cjach przyszedł czas na przerwę obia-
dową, po której występowali Darwina 
i Jacek Matuszczakowie. Para ta od lat 
odbywa bardzo nietypowe podróże, 
które często nazywa pielgrzymkami 
lub podróżami dla pokoju. Bywali 
w  Rwandzie, Gruzji, na nomino-
wanym do Pokojowej Nagrody Nobla 
„Marszu dla Aleppo”. Jacek Matusz-
czak zaprezentował również film  
pt. „Nowa Droga”. Opowiadał on 
o swej niezwykłej podróży ze reso-
cjalizowanym skazańcem, który po 
przejściu 900 km w 30 dni wychodzi 
na wolność. To nie był jednak koniec 
emocji. Po wystąpieniu Darwiny 
i  Jacka Matuszczaków mieliśmy 
przyjemność oglądać prelekcję, 
która oziębiła już i tak zimowy dzień. 
Podróżnikami byli Dagmara Bożek-
-Andryszczak i Piotr Andryszczak. 
Przedstawili oni wspaniałą prelekcję 
na temat dwóch niezwykłych miejsc 
– Antarktyki i Antarktydy oraz wizyty 
w stacjach badawczych, znajdujących 
się w tych miejscach. Kolejnym prele-
gentem był tuchowianin – Przemy-
sław Firlej – „wskoczył” na miejsce 
Marzeny Hmielewicz oraz Marcina 
Jamkowskiego, który zachorował na 
kilka dni przed startem festiwalu. 
Mimo to, dzięki Przemysławowi 
mogliśmy oglądać jego wyprawę ze 
znajomymi do Ameryki Południowej, 
gdzie odwiedzili kilka krajów. Bywali 
w miastach i na wsiach, w górach i na 
nizinach oraz na pustyni i nad jezio-

rami. Prelegentami, którzy występo-
wali po Przemysławie byli Elżbieta 
i  Andrzej Lisowscy z  prelekcją  
pt. „Południki Szczęścia”, czyli 
„Z  Bangladeszu na Madagaskar”. 
Małżeństwo to w tym roku odchodzi 
jubileusz 40-lecia podróżowania. 
Znamy ich doskonale – bohaterzy 
programu telewizyjnego „Światowiec” 
oraz radiowego pt. „Południki Szczę-
ścia”. Zaprezentowali nam wspaniałą 
prelekcję, dotykającą bardzo szero-
kiego spektrum sacrum i profanum, 
kultury ludzi w różnych krajach, ich 
tradycji i obyczajów oraz poruszyli 
temat biedy na świecie. Ostatnim 
z prelegentów był kolejny mieszkaniec 
Tuchowa – Karol Gut, który wybrał się 
w podróż autostopem aż do Mongolii. 
Po drodze bywał np. w Moskwie, nad 
Bajkałem, w Ułan Bator czy na pustyni 
Gobi. Pomiędzy występami trwały 
liczne konkursy – zarówno w  sali 
głównej, jak i  przy stoiskach, przy 
których zaprezentowali się przedstawi-
ciele Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego, czy 
SRH 16 Pułku Piechoty Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół-Świat Pracy”.

Kolejny dzień festiwalu zarezer-
wowany był dla szkół i grup zorga-
nizowanych, które przybyły na tyle 
licznie, iż organizatorzy musieli dosta-
wiać kilka rzędów krzeseł. Jednakże 
wszyscy się pomieścili i można było 
spokojnie rozpocząć występy. Pierw-
szym z prelegentów był znany z dnia 
poprzedniego Albin Marciniak. 
Następnie wystąpiła Anna Kryszczak, 
a na końcu Marek Podraza. Pomiędzy 
ww. występami zaprezentowała się 
również pewna niezwykła para 

podróżników – Mateusz i Angelika 
Grzegorzek z www.MyNaSzlaku.pl, 
którzy przeszli szlakami górskimi – 
i nie tylko – prawie 20 tysięcy kilo-
metrów. Zdobyli Koronę Gór Polski 
i odwiedzili niemal każdy najważ-
niejszy polski szczyt. W przerwach 
w  występach dzieci mogły spró-
bować gry na instrumentach Anny 
Kryszczak oraz odwiedzić stoisko 
Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego. Prze-
prowadzono liczne konkursy ze wspa-
niałymi nagrodami.

Organizacyjnie impreza była przy-
gotowana na najwyższym poziomie. 
Zadowolenie wyrażali zarówno 
widzowie, jak i podróżnicy, którzy 
ochoczo odpowiadali na pytania, 
dawali autografy czy fotografowali 
się z każdym chętnym, jak i widzowie, 
którzy czas pomiędzy występami 
spędzali na uczestnictwie w licznych 

konkursach. Na minus należy zapisać 
jednak frekwencję w pierwszy dzień 
festiwalu, pomimo bardzo dobrej 
reklamy organizatorów, wielu part-
nerów, mediów i patronów honoro-
wych. Miłym zaskoczeniem jest fakt, 
że licznie na festiwal przybyła spora 
i  niezależna od siebie grupa osób 
z  większych miast województwa 
małopolskiego: Tarnowa, Wieliczki 
i Bochni, Nowego Sącza czy Krakowa. 
Pozytywnym aspektem była również 
obecność młodzieży w wieku lice-
alnym i studenckim. Miejmy nadzieję, 
iż na przyszłoroczne wydarzenie 
liczniej przybędą osoby z Tuchowa 
i okolicznych miejscowości, ponieważ 
festiwal jest bardzo wartościową 
i  ciekawą imprezą, a  zaproszeni 
prelegenci są w gronie miłośników 
podróży szeroko znanymi i lubianymi 
osobami.
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Czas Bożego Narodzenia 
to radość z przyjścia 
Zbawiciela wyrażana 

także poprzez śpiew. 

Okazją ku temu były między 
innymi rejonowe eliminacje do 
pierwszego etapu jubileuszowego 
25. Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie, które odbyły 
się 13 grudnia  w  Domu Kultury 
w  Tuchowie. Tegoroczną edycję 
Festiwalu z  racji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodległości 
objął swym patronatem Prezydent RP 
Andrzej Duda. Wśród uczestników 
tego największego przeglądu kolęd 
w  Polsce nie zabrakło barwnych 
zespołów ludowych, folklorystycz-
nych, klasycznych chórów, zespołów 
wokalnych, wokalno - instrumen-
talnych, grup śpiewaczych i  soli-
stów. Zaśpiewali oni najpiękniejsze 
i  różnorodne kolędy i pastorałki, 
które – wykonywane z  serca, 
z ogromnym przejęciem brzmiały 
znacznie lepiej niż te puszczane 
w marketach. Festiwal był wydarze-
niem, które połączyło piękną polską 
tradycję śpiewania kolęd i  pasto-
rałek z zachwycającym poziomem 
muzycznych prezentacji. W tym roku 
pojawiła się także autorska pastorałka 
wykonana przez  jednego z uczest-
ników.

W tegorocznej edycji tuchow-
skich eliminacji zaprezentowało się 
45 podmiotów wykonawczych. Z ich 
grona jury w składzie: ks. Andrzej 
Zając, Ewa Stanisławczyk i Tadeusz 
Goliszewski wybrało do II etapu Festi-
walu następujących wykonawców:  
zespół folklorystyczny „JANCZO-
WIOKI” z  Janczowej, zespół 
wokalno-instrumentalny „SEZON 
NA CZEREŚNIE” z Dołów, Karolinę 
Polak z Jasielskiego Domu Kultury 
i  Krystiana Gizickiego z  Pałacu 
Młodzieży w Nowym Sączu. 

Najlepsi uczestnicy eliminacji, 
wytypowani przez jurorów zapre-
zentują się w  dniach od 10 do 
12  stycznia 2019 r. w  Państwowej 
Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina 
w  Będzinie. Być może usłyszymy 
i zobaczymy ich także - tego życzę 

- w Koncercie Galowym Festiwalu 
13 stycznia 2019 r. w Sanktuarium  
Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie, 
który będzie zwieńczeniem  tego-
rocznej edycji Festiwalu. Organizato-
rami eliminacji w Tuchowie byli: Dom 
Kultury Tuchowie i  Sanktuaryjny 

Chór Mieszany w Tuchowie. Elimi-
nacji patronował burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek. Myślę, że 
w przyszłym roku ponownie zagości 
w Tuchowie festiwalowe kolędowanie 
pełne niepowtarzalnych wrażeń  arty-
stycznych.
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IV KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
NA RYNKU W TUCHOWIE
ZDZISŁAWA 
KRZEMIŃSKA 

Fundacja Dzieło 
Miłosierdzia 
Im. Św. 

Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego 
po raz czwarty 
pod patronatem 
Burmistrza 
Tuchowa i przy 
współpracy 
z Domem Kultury 
w Tuchowie 
zorganizowała 
15 grudnia br. 
kiermasz „…Żeby 
Betlejem zaczęło 
się w Tuchowie…”.

Bombki styropianowe z  deco-
upage, przestrzenne, filcowe stroiki, 
gwiazdy, szopki, sanie, renifery, 
anioły, filcowe choinki ze Świętą 
Rodziną i  inne z  sizalu, szyszek 
i wikliny papierowej wykonali pod 
okiem terapeutki mieszkańcy Domu 
Pogodnej Jesieni, samodzielnie 
w swoich domach pracownicy DPJ 
oraz osoby z wolontariatu młodzie-
żowego i senioralnego. 

Przedstawicielki Zarządu 
Fundacji i  wolontariuszki: Sylwia 
i Daria z Gimnazjum im. Bitwy pod 
Łowczówkiem w Pleśnej, Monika, 
Kinga i Weronika ze Szkoły Podsta-
wowej w Tuchowie oraz Natalia z LO 
im. M. Kopernika w Tuchowie przy 
świątecznej muzyce promowały ręko-
dzieło, a dwa urocze anioły z Lubczy 
ogłaszały i zapraszały na kiermasz, 
dzwoniąc radośnie dzwoneczkami!

Fundacja Dzieło Miłosierdzia
Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego

33-170 Tuchów, ul. Św. Józefa 9
tel. 14-652-54-59

e-mail: fundacja.zg@gmail.com
www.dpjtuchow.webd.pl

NIP:   993-06-51-831
Regon:    122762250
KRS:   0000446904

Konto bankowe Fundacji:
nr rachunku:

13 2030 0045 1110 0000 0258 0750

Przekaż
nam swój 1podatku,

% 
abyśmy mogli pomagać innym.

ĆWIERĆ WIEKU FESTIWALOWEGO KOLĘDOWANIA

Karolina Polak z Jasielskiego 
Domu Kultury

Zespół folklorystyczny „JANCZOWIOKI” z Janczowej

Zespół wokalno-instrumentalny „SEZON NA CZEREŚNIE” 
z Dołów

Krystian Gizicki z Pałacu 
Młodzieży w Nowym Sączu
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TERESASZYMAŃSKA 
ALEKSANDERKAJMOWICZ 
Był pagórek piaszczysty,
na nim każdej wiosny
złociły się dziewanny
i szumiały sosny.

/Teofil Lenartowicz/

Sosna pospolita (Pinus 
sylvestris) to żywiczne 
drzewo iglaste z 

rodziny sosnowatych. Do tej 
samej rodziny botanicznej 
należą m.in. jodła, świerk, 
modrzew. Obszary, na 
których występuje sosna to 
strefa klimatu umiarkowa-
nego, na półkuli północnej. 
Na świecie rośnie  
ok. 100 gatunków sosen. 
W Polsce występują trzy 
rodzime gatunki: sosna 
pospolita zwana również 
zwyczajną, limba (Pinus 
cembra) i kosodrzewina 
(Pinus mugo). 

W  Polsce sosna pospolita jest 
najczęściej występującym drzewem 
na niżu. Gdy występuje w  lasach 
jako gatunek panujący, to tworzy 
bory sosnowe (sośniny). Bory te 
mogą występować na bardzo różnych 
glebach, od suchych piasków do 
torfowisk i bagien. Sosna występuje 
również często w  borach miesza-
nych z domieszką świerka i dębu. 
Gdy rośnie w lesie, w zwarciu, to jej 
pień jest prosty, wysoki (do ok. 40 m), 
pozbawiony od dołu gałęzi. Korona 
jest luźna, parasolowata, umieszczona 
na wierzchołku. Inny jest pokrój 
drzew rosnących samotnie. Ich korony 
są gęste, rozłożyste, gałęzie rosną 
od dołu. Drzewo nie musi walczyć 
o słońce i piąć się do góry. Kora na 
dole pnia jest szara, gruba, spękana, 
wyżej cienka, łuszcząca się, gładka, 
w kolorach brązu i miedzi. Igły, czyli 
przekształcone liście, umieszczone 
są po dwie na krótkopędach. Są 
sztywne, niebiesko-zielone, długie 
(ok. 7 cm). Sosna kwitnie w maju, 
czerwcu. Pyłek ma kolor jasnożółty, 
niekiedy jest go bardzo dużo, unosi 
go wiatr i spłukuje deszcz. Szyszki 
sosny pospolitej są niewielkie, jajo-
wate (ok. 5 cm długości). Dojrzewają 
w drugim roku, a w trzecim na wiosnę 
łuski rozchylają się i wypadają oskrzy-
dlone nasionka. Dzięki skrzydełkom 
nasionka unoszone są przez wiatr 
i mogą odlecieć daleko od drzewa. 
Żywią się nimi ptaki np. dzięcioły, 
krzyżodzioby, grubodzioby i  inne 
leśne zwierzęta (wiewiórki, myszy). 

Sosna pospolita jest gatunkiem 
pionierskim. Na wolnych przestrze-
niach w lasach (np. na wyrębach) lub 
na nieużytkach po uprawach rolnych – 
sosna pojawia się pierwsza. Zapoczątko-
wuje odnowienie lasu. Leśnicy uważają 
ją za wybitnie lasotwórczą. Łatwo dosto-
suje się do otaczającego środowiska, nie 
ma większych wymagań klimatycznych 
i glebowych, znosi suszę. 

Sosna odgrywa pierwszoplanową 
rolę w  produkcji drewna towaro-

wego w polskich lasach. Jej średni 
udział w powierzchni leśnej kraju to 
ok 60%. Geografia jej występowania 
jest jednak zróżnicowana. Ilustrują to 
dane z rejonowych oddziałów Lasów 
Państwowych. W Pile na przykład 
udział sosny w lasach sięga powyżej 
80%, zaś w Krakowie niecałe 17%. 
Wkraczamy tutaj na tereny górzyste, 
a  te preferowane są przez jodły 
i świerki. To, że w górach rosną jodły, 
a w wysokich partiach świerki, ma 
swoją przyczynę naturalną. Chodzi 
tutaj o pokrój drzewa. Świerki i jodły 
mają kształt stożkowaty. Obfite opady 
śniegu w górach nie zagrażają wyła-
mywaniem gałęzi, śnieg łatwo się 
z nich zsuwa. Szeroka górą korona 
sosny, rozłożyste gałęzie łatwo 
uległyby złamaniom pod ciężarem 
zalegającego śniegu. Nie znaczy to, 
że na tych terenach sosny nie ma. 
Jest, tylko występuje w mniejszych 
skupiskach lub pojedynczo. Bywa 
spotykana w Tatrach na wysokości 
ponad 1500 m n.p.m. 

Gatunkiem sosny, która rośnie 
w Tatrach jest limba (Pinus cembra). 
Podlega ścisłej ochronie gatun-
kowej. Z lekcji biologii pamiętamy, 
że limba ma w pęczku pięć igieł (sosna 
pospolita tylko dwie). Jest drzewem 
bardzo żywotnym, spotyka się ją 
rzadko. Nigdy nie była u nas pospo-
lita, a obecnie jej skupiska są bardzo 
przetrzebione. Tworzący w gwarze 
góralskiej poeta – Jan Mazur (zginął 
w  czasie II wojny światowej) tak 
napisał o tym drzewie: 

Kiwie sie kiwie nad Morskim Okiem
limba prawiecna...
Sarpiom jom wichry
Conoc i codzień siełom strasecnom.
Stoji se stoji, ze skalnej perci
patrzy we wode...
Co też to ona w niej uwidziała?
Swojom urode?
Drugą sosną, która rośnie w górach 

jest kosodrzewina (Pinus mugo). Jest 
to krzew z pokładającymi się, giętkimi 
gałęziami. Dzięki temu nie łamią się 
od śniegu i wiatru. W Polsce koso-
drzewina występuje w Tatrach (1500-
1800 m n.p.m.), na Babiej Górze, na 
Pilsku oraz w  Sudetach. Jej gęste 

zarośla tworzą piętro kosodrzewiny. 
W wysokich partiach gór odgrywa 
dużą rolę: powstrzymuje lawiny 
śnieżne i kamieniste, zapobiega erozji 
gleby. Podobnie jak limba jest pod 
ścisłą ochroną. Bywa również sadzona 
na wydmach w celu ich utrwalenia. 

Sosna jest dla nas źródłem 
cennych surowców. Dostarcza przede 
wszystkim drewna. Jest ono trwałe, 
miękkie, o pięknym rysunku i ciepłej 
kolorystyce. Od pradawnych czasów 
do dzisiaj jest używane w budow-
nictwie, stolarstwie. Robi się z niego 
elementy potrzebne przy budowie 
i różne sprzęty. Wykorzystywane jest 
przy produkcji papieru, służy jako 
drewno opałowe. Łuczywa, którymi 
niegdyś ludzie oświetlali swoje domo-
stwa to były żywiczne, smolne szczapy 
sosnowe. Z żywicy sosnowej produko-
wano terpentynę, kalafonię, dziegieć. 

W zamierzchłych dla nas czasach 
ludzie potrafili wytwarzać z  karp 
sosnowych (pień i korzenie) smołę, 
używaną do zabezpieczenia drewnia-
nych elementów łodzi, statków, itp.

Bursztyn, zwany polskim złotem, 
powstał z żywicy prastarych sosen, 
które w oligocenie (25 mln lat temu) 
rosły tam, gdzie dzisiaj szumi Bałtyk.

Zasłużoną legendą cieszy się do 
dziś sosna taborska, swoista rasa sosny 
pospolitej z nadleśnictwa Tabórz na 
Mazurach. Jej proste, dorodne i gonne 
okazy przez wieki służyły do wyrobu 
masztów dla żaglowców prawie 
wszystkich europejskich bander. Do 
dziś leśnicy starają się zachować ten 
ekotyp sosny, chociaż drewniane 
maszty odeszły już w niepamięć.

Pisząc o sośnie, trzeba koniecznie 
wspomnieć o jej walorach zdrowot-
nych. Pączki i igły sosny zawierają olejek 
lotny pinen, który posiada działanie 
odkażające, dezynfekujące. Pączki sosny 
stosuje się głównie przy nieżytach dróg 
oddechowych. Wchodzą w skład syropu 
sosnowego. Można z  nich wiosną 
sporządzić syrop sosnowy sposobem 
domowym. Z pączków sosny robi się 
także odwar stosowany w  schorze-
niach dróg oddechowych. W lecznic-
twie ludowym, w weterynarii mają też 
zastosowanie inne produkty pozyski-
wane z sosny, jak np. bursztyn (maść 
bursztynowa, nalewka bursztynowa), 
terpentyna, dziegieć. Wykorzystuje się 
je również w kosmetyce i przemyśle 
perfumeryjnym. 

Nasze tereny to przylegające do 
gór Pogórze Ciężkowickie. Chociaż 
sosna nie jest tutaj tak wszechobecna 
jak na niżu, to jednak występuje. 
Na przykład w Tuchowskim Lesie 
rosną piękne, dorodne okazy tego 
drzewa. Nasi leśnicy sadzą sosny 
i świerki jako domieszkę w zadrze-
wieniach, gdzie dominują buki 
i  jodły. O  nowe nasadzenia sosny 
muszą szczególnie dbać. Konieczne 
jest ogradzanie młodników z sosną, 
ponieważ jest to ulubiony przysmak 

zwierzyny płowej. W  Księżym 
Lesie też spotykamy pojedyncze 
okazy sosny. Przechodząc ulicami 
Tuchowa, uważny obserwator 
zauważy sosnę, i  to sporo egzem-
plarzy. Stary, pokiereszowany przez 
wichry i inne niesprzyjające okolicz-
ności okaz tego drzewa rośnie przy 
domu nieopodal sklepu Biedronka. 
Sosnami jest obsadzona stacja 
benzynowa przy ul. Tarnowskiej. 
Przy szlaku na Papieski Brzyzek na 
Garbku w Tuchowie zwraca uwagę 

ciekawy okaz sosny. Jest to wysoka, 
dorodna wejmutka. Różne gatunki 
sosen sadzi się w ogrodach, na dział-
kach, itp. jako drzewa ozdobne. 
Najpopularniejszą ozdobną sosną 
jest właśnie wejmutka, pochodząca 
z Ameryki Północnej. Ma długie do 
ok. 12 cm, cienkie, ciemnozielone 
igły, które są jej największą ozdobą. 

Z powyższych rozważań wynika, 
że o sośnie, mimo że zwą ją pospolitą 
albo zwyczajną, po prostu nie można 
powiedzieć, że jest nieciekawa. 

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY 
Sosna panuje w polskich lasach, ale czy u nas?

Widok z drzewa - sosna wejmutka 
z bliska

Kosodrzewina w TatrachSosny pospolite w dolinie Mesznianki

Boże Narodzenie
Przyszły dzieci do kościoła
z rodzicami,
rozśpiewało się dziś Wzgórze
kolędami.
Nacieszyć się nie mogą
szopką niezwykłą, ubogą.
Zobaczyły osiołka,
krówkę, żłóbek, aniołka
i Jezuska na sianku
i Maryję na ganku.
Święty Józef nie wytrzymał,
chociaż jest cierpliwy
i aniołów zaraz wzywał
z chórem kolęd tkliwych.
Przyszły dzieci do szopy 
sianko rwały na kopy.
Jedz baranku, jedz!
A Ty osiołku nie becz.
Głaskały Jezuska,
śpiewały kolędy,
karmiły owieczki 
w tej stajence świętej
A Matka Tuchowska
wciąż się uśmiechała:
Takich gości na dziedzińcu 
dawno nie widziała.
   Janina Halagarda, 28.12.2017 r.

Mędrcy Świata
Szukali Boga
wędrowali
wiodło ich światło i nadzieja
znaleźli Króla –
a to Dziecię 
zrodzone w stajni 
w Betlejem.

Szukamy 
szczęścia
na swej drodze
nie zawsze 
widząc Ciebie –
Boże!

   Janina Halagarda, 7.01.2018 r.

Kartki z kalendarza - grudzień
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Oferta handlowa ważna od 17.12.2018 
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Wspólnie poprawmy jakość powietrza w gminie Tuchów!
3 grudnia 2018 r. w Kato-

wicach rozpoczął się 
szczyt klimatyczny ONZ. 

Jest to bardzo dobra okazja 
do prowadzenia w Tuchowie 
akcji informacyjnej wśród 
mieszkańców na temat 
uchwały antysmogowej 
i przepisów, jakich należy 
przestrzegać w związku 
z ogrzewaniem swojego 
domu.

W  najbliższych tygodniach 
upoważnieni pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Tuchowie będą prowa-
dzić kontrole przestrzegania prze-
pisów w zakresie spalania odpadów 
oraz zapisów uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego w sprawie 
wprowadzenia ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw.

Celem kontroli jest przede 
wszystkim uświadomienie miesz-
kańców, jak duży wpływ na otacza-
jące środowisko ma to, czym palimy 
i w jakich urządzeniach powinniśmy 
to paliwo spalać. Chcemy również 
poinformować mieszkańców o prze-
pisach, jakie wprowadziła uchwała 
antysmogowa, czyli o  terminach, 
które należy dochować w zakresie 
wymiany starych, nieefektywnych 
kotłów.

Po sprawdzeniu kotła pracownicy 
Urzędu Miejskiego nakleją na kotle 
naklejkę informującą do kiedy dane 
urządzenie należy wymienić.

W  roku 2016 Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) opubli-
kowała ranking najbardziej zanie-
czyszczonych miast w  Europie. 
Tuchów znalazł się na 16 miejscu 
tego rankingu! Kolejne raporty 
WHO jedynie potwierdzają drama-
tyczną sytuację, jeśli chodzi o jakość 
powietrza, którym na co dzień oddy-
chamy. Również Narodowy Fundusz 
Zdrowia w swoich analizach wskazał, 
że przyczyną wzrostu liczby zgonów 
w styczniu 2017 r. jest pogorszenie 
jakości powietrza, które może rodzić 
gwałtowne konsekwencje zdrowotne 
u osób szczególnie podatnych.

Szkodliwy wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na nasze zdrowie i życie 
jest niezaprzeczalny! Jest to problem 
epokowy, cywilizacyjny, z  którym 
musimy się zmierzyć.

Większość zanieczyszczeń powie-
trza pochodzi z tzw. niskiej emisji, 
czyli potocznie mówiąc z kominów 
naszych domów. Spalanie paliw 
stałych (węgla, drewna), a  także 
śmieci w niskosprawnych kotłach, 
powoduje emisję rakotwórczych 
substancji do powietrza. Warto tutaj 
wspomnieć, że w 2017 r. przez 82 dni 
oddychaliśmy powietrzem nie speł-
niającym żadnych norm jakościowych 
(dopuszczalna częstość przekraczania 
poziomu dopuszczalnego w  roku 
kalendarzowym wynosi 35 razy!).

Drodzy Mieszkańcy!
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do 

wspólnych działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza. Jako burmistrz 
Tuchowa zapewniam o  pełnym 
zaangażowaniu w realizacji działań 
związanych ze wsparciem miesz-
kańców w  tym zakresie. Obecnie 
Gmina Tuchów realizuje program 
wymiany kotłów, a w najbliższych 
latach przystąpimy do montażu 
odnawialnych źródeł energii. Plano-
wana jest również realizacja rządo-
wego programu STOP SMOG, który 
będzie przeznaczony dla najuboż-
szych mieszkańców gminy Tuchów. 
Jesteśmy świadomi, że mimo tak 
szeroko zaplanowanych działań, nie 
uda się pomóc wszystkim miesz-

kańcom. Nie poradzimy sobie bez 
Waszego wsparcia, drodzy Miesz-
kańcy. Dlatego zwracamy się do Was 
o pomoc i wsparcie w pracy na rzecz 
czystego powietrza.

Apelujemy:
•	Zwracajcie	uwagę	w codzien-

nych czynnościach na to, czy Wasze 
działania nie wpływają negatywnie na 
zdrowie sąsiadów, a przede wszystkim 
na zdrowie Wasze i Waszych dzieci,

•	 Rozmawiajcie	 z  sąsiadami	
o wspólnych działaniach poprawia-
jących jakość powietrza, wymieniajcie 
się doświadczeniami i dobrymi pomy-
słami. Każda duża zmiana, rozpo-
czyna się od małych kroków.

•	Na	miarę	 swoich	możliwości	
finansowych podejmujcie działania 
zmierzające do wymiany nieefektyw-
nych systemów ogrzewania, na nowo-
czesne, ekologiczne i wysokosprawne 
metody ogrzewania domów.

•	Potraktujcie,	tak	jak	my,	sprawę	
jakości powietrza, jako sprawę priory-
tetową do poprawy! Od jakości powie-
trza zależy nasze zdrowie i przyszłość 
naszych dzieci.

Jednocześnie przypominamy 
i prosimy o stosowanie się do nastę-
pujących przepisów prawa:

Od 1 lipca 2017 r. osoby, które 
budują nowy dom, przeprowadzają 
remont z wymianą kotła albo wymie-
niają kocioł na nowy, są zobowiązane 
zainstalować nowoczesne urządzenie 
spełniające wymagania ekoprojektu.

Dla mieszkańców, 
którzy już obecnie korzy-
stają z  ekologicznego 
ogrzewania – gazu, oleju, 
ogrzewania elektrycznego 
lub pomp ciepła – prze-
pisy prawa nie przewidują 
nowych obowiązków lub 
ograniczeń. Gdyby chcieli 
jednak zrezygnować z obec-
nego ogrzewania na rzecz 
węgla lub drewna, będą 
zobowiązani zainstalować 
nowoczesny kocioł spełnia-
jący wymagania ekoprojektu 
określone w unijnych rozpo-
rządzeniach.

Od 1 lipca 2017 r. nie wolno palić 
flotem i  mułem węglowym oraz 
drewnem i biomasą o wilgotności 
powyżej 20% (niesezonowanym), 
które emitują bardzo dużą ilość 
pyłów zawieszonych (PM10) i rako-
twórczego benzo(a)pirenu, trując nas 
wszystkich!

Od 1 lipca 2017 r. nowo instalo-
wane kominki (również tzw. ogrze-
wacze pomieszczeń, piece kaflowe, 
czy popularne „nowoczesne kozy”) 
muszą spełniać wymagania ekopro-
jektu. Dotyczy to również sytuacji 
instalowania kominka w istniejących 
budynkach np. w ramach wymiany 
na nowy.

Do końca 2022 r. konieczna 
będzie wymiana kotłów na węgiel lub 
drewno, które nie spełniają żadnych 
norm emisyjnych. Mieszkańcy mają 
4 lata na wymianę tych kotłów.

Do końca 2026 r. trzeba będzie 
wymienić kotły, które obecnie speł-
niają chociaż podstawowe wyma-
gania emisyjne, czyli posiadają klasę 
3 lub klasę 4 według normy PN-EN 
303-5:2012. Mieszkańcy mają na ich 
wymianę 8 lat. To prawie tyle, ile 
wynosi żywotność tych kotłów, która 
w praktyce oceniana jest zazwyczaj 
na 8-10 lat.

Prawo ochrony środowiska 
i kodeks karny jasno określają zakaz 
spalania odpadów.

Dziękujemy Wam, drodzy Miesz-
kańcy, za dotychczasowe zaangażo-
wanie w poprawę jakości powietrza. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie 
poprawimy jakości powietrza z dnia 
na dzień. Jest to proces długotrwały, 
dlatego zachęcamy do zaangażowania 
się i wspierania działań służących 
poprawie jakości powietrza. Zróbmy 
to dla nas i dla naszych dzieci!

Magdalena Marszałek 
burmistrz Tuchowa

Wiktor Chrzanowski 
zastępca burmistrza 

Tuchowa
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ODNOWI OBLICZE ZIEMI

I I  T U C H O W S K I

6 STYCZNIA 2019 R.
GODZ. 10.00 MSZA ŚW. 

KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA ST. AP. W TUCHOWIE

GODZ. 11.00  ROZPOCZĘCIE ORSZAKU  
PRZEJŚCIE ORSZAKU ULICAMI MIASTA

Kościuszki - Rynek - Mickiewicza - Jana Pawła II 
- Zielona - Tarnowska - Wysoka

GODZ. 13.00  ZAKOŃCZENIE ORSZAKU  
W BAZYLICE MNIEJSZEJ W TUCHOWIE

Patronat:
Burmistrz Tuchowa

Organizatorzy:
Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Tuchowie
Parafia pw. św. Jakuba Ap. St. w Tuchowie

Dom Kultury w Tuchowie

Współorganizatorzy:
Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie,  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Tuchowie, Szkoła Podstawowa w Tuchowie,  

Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie,  
Szkoła Podstawowa w Zabłędzy, Sanktuaryjny Chór 

Mieszany, Sanktuaryjna Orkiestra Dęta, Zespół „Pokolenia”, 
Grupa kolędnicza z Kielanowic, OSP w Tuchowie,  

OSP w Karwodrzy, OSP w Mesznej Opackiej,  
OSP w Piotrkowicach

S Y LW E S T E R
NA TUCHOWSKIM RYNKU

GODZ. 21.30
DISCO-DANCING POPROWADZI DJ KRISS

SYLWESTROWA ZABAWA Z KINEM PLENEROWYM

ŻYCZENIA BURMISTRZA TUCHOWA

POWITANIE NOWEGO ROKU TOASTEM

POLONEZEM NA RYNKU ROZPOCZNIEMY 2019 ROK

ZABAWA SYLWESTROWA

                             

CHARYTATYWNY KONCERT DLA NADZIEI

19 STYCZNIA (SOBOTA) 2019 R.
GODZ. 16.00

Jasełka w wykonaniu grupy teatralnej  
Stowarzyszenia "Aktywni Lubaszowanie"  

Kolędy i pastorałki zaśpiewają:  
zespół "Pokolenia" z parafii św. Jakuba  

oraz "ATRIA" z Domu Kultury

20 STYCZNIA (NIEDZIELA) 2019 R.
GODZ. 16.00

KONCERT NOWOROCZNY W WYKONANIU 
ORKIESTRY DĘTEJ OSP ŻUROWA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DOM KULTURY W TUCHOWIE
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